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POLITIKAT E SISTEMIT TË PENSIONEVE 

NË SHQIPËRI

Viola SHAHINI
Università degli Studi di Milano
Email: viola.shahini@unimi.it 

Viola SHAHINI ka kryer studimet universitare Bachelor në Shkenca Politike, në Universitetin e 
Tiranës dhe ato Master në Ekonomi dhe Shkenca Politike në Universitetin e Milanos, Itali. Aktualisht ajo 
është studente doktorature në Rrjetin për Avancimin e Studimeve Sociale dhe Politike [Network for the 
Advancement of Social and Political Studies, NASP)]. Ka botuar disa artikuj mbi Politikat e Reformës 
së Pensioneve në Shqipëri.

Përmbledhje

Reformat e pensioneve të cilat i japin përparësi qëndrueshmërisë fiskale të sistemit dhe 
neglizhojnë qëllimet e tij sociale, përkatësisht zbutjen e varfërisë dhe parimet e solidaritetit, 
mund të rezultojë në paqëndrueshmëri sociale (Guardiancich, 2013). Nga ana tjetër, 
mospërshtatja e sistemit të pensioneve me sfidat ekonomike dhe socio-demografike, 
krijon deficit buxhetor. Për më tepër, mungesa e negociatave midis të gjitha palëve të 
interesuara (qeverisë, opozitës dhe partnerëve sociale) gjatë miratimit të reformës, rrezikon 
qëndrueshmërinë politike afatgjatë të reformës (Guardiancich, 2013). Përkundrejt kësaj 
tabloje, ky artikull argumenton se realizimi i qëndrueshmërisë sociale, fiskale dhe politike 
gjatë fazës së miratimit të reformës së pensioneve, është tregues që edhe implementimi i 
reformës do të jetë i suksesshëm. 
Ky punim ka dy qëllime kryesore. Nga një anë, ai analizon rolin e luajtur nga aktorët 
kryesorë të përfshirë në procesin e politikave të pensioneve, duke zbuluar veçoritë e 
hartimit të politikave të pensioneve në Shqipëri: jo vetëm që nuk ka një ndarje të qartë 
midis politikave të miratuara nga partitë e krahut të majtë dhe të djathtë, por politikat e 
implementuara nga qeveritë shpesh janë në kundërshtim me ideologjitë dhe premtimet 
e tyre elektorale. 
Nga ana tjetër, ky artikull vlerëson reformën e fundit të pensioneve ndërmarrë në 2014-ën 
në bazë të qëndrueshmërisë fiskale, mjaftueshmërisë sociale dhe qëndrueshmërisë politike.
Fjalët kyçe: Shqipëri, reforma e pensioneve, aktorët politikë, qëndrueshmëria fiskale, 
qëndrueshmëria politike, mjaftueshmëria sociale.
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Fokusi i tepërt mbi qëndrueshmërinë 
f inanciare  dhe konkurrencën 
ekonomike shpesh bie ndesh me 

mjaftueshmërinë sociale, d.m.th. krijimin 
e një sistemi pensionesh që zbut varfërinë 
në moshën e tretë dhe realizon parimin e 
solidaritetit (transferim pasurie ndërmjet 
brezave, nga popullsia në moshën e 
punës drejt moshës së tretë dhe brenda 
brezave, nga të pasurit tek të varfrit). Nga 
ana tjetër, moseliminimi i çekuilibrave 
midis kontributeve dhe përfitimeve, dhe 
privilegjeve të pajustifikuara për grupe 
të veçanta, mund të shkaktojë një barrë 
për buxhetin fiskal. Pra, qëndrueshmëria 
financiare dhe mjaftueshmëria sociale, 
edhe pse janë rezultate të dëshirueshme, 
përbëjnë dy karakteristika të papajtueshme 
me njera-tjetrën, konflikt i cili mund të vërë 
në rrezik zbatimin e suksesshëm të reformës 
së pensioneve (Guardiancich, 2013).

Meqenëse reforma është një proces dhe 
jo një ngjarje, miratimi i suksesshëm nuk 
është tregues që edhe zbatimi i reformës 
do jetë i suksesshëm (Guardiancich, 2013). 
Prandaj, një polikëbërje gjithëpërfshirëse, 
gjatë së cilës arrihet një marrëveshje 
midis shumicës së palëve të interesuara 
(midis qeverisë, opozitës dhe partnerëve 
socialë), është e rëndësishme për të arritur 
qëndrueshmërinë politike të reformës në 
të ardhmen.

Në të kundërt, politikëbërja përçarëse 
krijon sjellje oportuniste, si gjatë miratimit 
ashtu edhe gjatë zbatimit të reformës. Gjatë 
miratimit, politikëbërësit e kanë më të lehtë 
të shpërndajnë në mënyrë të pabarabartë 
fitimet dhe kostot e reformës. Por, duke 
qenë se zgjedhjet e reja parlamentare 
mund të sjellin rotacion politik, palët 
e përjashtuara nga negociatat, pasi 
marrin pushtetin, mund të rishpërndajnë 
burimet në favor të tyre, duke dobësuar 
kështu besueshmërinë e angazhimeve të 
mëparshme. Këto devijime çekulibrojnë 
raportin midis politikës dhe nevojave socio-
ekonomike (Guardiancich, 2013). 

Prandaj, 

H1: sa më shumë aktorë politikë marrin pjesë 
në negociata, aq më e përshtatshme do jetë 
reforma ndaj nevojave socio-ekonomike dhe 
aq më shumë qëndrueshmëri politike do të 
sigurohet në periudhën afatgjatë. 
Për më tepër, ky artikull argumenton se,
H2: realizimi i qëndrueshmërisë sociale, 
fiskale dhe politike gjatë fazës së miratimit 
të reformës së pensioneve, tregon që 
implementimi i reformës do të jetë i 
suksesshëm. 

Ky artikull synon t’u përgjigjet pyetjeve 
të mëposhtme: 
  Cilët janë aktorët kryesorë të përfshirë 

në hartimin e politikave? 
  Cili është roli i aktorëve ndërkombëtarë 

në procesin e reformimit të pensioneve? 
  A siguron reforma një kombinim 

afatgjatë efektiv të qëndrueshmërisë 
fiskale, sociale dhe politike? 

Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve, 
një vëmendje e rëndësishme i kushtohet 
faktorëve të brendshëm ekonomikë dhe 
politikë si edhe presioneve ndërkombëtare.

Metodologjia 

Ky punim mbështetet në një qasje 
krahasuese dhe cilësore (kualitative) bazuar 
në process tracing. Për punimin e këtij artikulli 
janë përdorur si burime kryesore dokumente 
qeveritare dhe raporte të Bankës Botërore. 
Dokumentet qeveritare përfshijnë raporte të 
botuara në mënyrë periodike nga Ministria 
e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministria e 
Financave, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, 
procesverbalet nga debatet parlamentare 
dhe legjislacioni i Sigurimeve Shoqërore. 
Burimet dytësore përfshijnë artikuj gazetash, 
botime shkencore në anglisht dhe shqip, si dhe 
raporte nga Bashkimi Evropian, Organizata 
Ndërkombëtare e Punës dhe Fondi Monetar 
Ndërkombëtar. Të dhënat statistikore janë 
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mbledhur nga database i Bankës Botërore, 
INSTAT dhe ISSH-së.

Politikat e Pensioneve në Shqipëri

Ky paragraf ilustron ndikimin e faktorëve 
të brendshëm politikë dhe ndërveprimin e tyre 
me presionet ndërkombëtare në reformimin 
e sistemit të pensioneve në Shqipëri. 

Roli i partive politike
Reforma e parë e pensioneve ishte në 

axhendën e qeverisë demokratike dhe u 
miratua në 11.05.1993, pa u kundërshtuar 
nga Partia Socialiste e cila ishte shumë e 
dobët në atë kohë. Qeveria përdori kreditë 
e FMN-së dhe Bankës Botërore gjatë viteve 
të para të tranzicionit, duke krijuar mundësi 
që këto institucione të ushtrojnë presione 
për një ristrukturim thelbësor të sistemit të 
pensioneve (Müller, 1999). Dy vite më vonë 
u prezantua një kolonë vullnetare private e 
financuar plotësisht (kolona e tretë)1 (ligji 
nr. 7943/1995). 

Pas ngjarjeve të vitit 1997, me 
ndërrimin e qeverisë, Partia Socialiste (PS) 
vjen në pushtet për 8 vitet në vijim. Gjatë 
kësaj periudhe, PS-ja reformoi thellësisht 
programin e saj politik dhe u shpreh kundër 
kthimit të pronave, privatizimit ose importit 
pa limit të kapitalit të huaj në ekonomi 
(Krasniqi, 2015). PS-ja nuk e mbështeti 
futjen e një kolone të dytë të detyrueshme 
private në sistemin e pensioneve dhe nuk 
implementuan bazën ligjore që mungonte 
për krijimin e kolonës së tretë. Qeveria e 
majtë iu përgjigj ndryshimeve demografike 
dhe sfidave fiskale duke miratuar reforma 
parametrike në skemën ekzistuese të 

pensioneve publike pay-as-you-go (PAYG). 
Reforma parashikonte një rritje graduale 
(6 muaj në vit) të moshës së pensionit deri 
në mbushjen e moshës 60 vjeç për gratë 
dhe 65 për burrat. Opozita e drejtuar nga 
Partia Demokratike (PD) kritikoi ashpër 
këtë reformë dhe braktisi diskutimin 
parlamentar përpara se reforma të vinte në 
votim (Punime të Kuvendit 25 Prill 2002, 
fq.837). Projekt-ligji u miratua gjithsesi, pasi 
qeveria, e udhëhequr nga Partia Socialiste, 
kishte formuar një shumicë solide. Edhe 
pse PD-ja u shpreh kundër miratimit të 
kësaj reforme, ata nuk e ndryshuan ligjin 
kur kthyen në pushtet në 2005-ën. Por, ata 
ndoqë një strategji credit claiming duke rritur 
përfitimet e pensionit dhe ulur normën e 
kontributit. Kështu, norma e kontributit 
u ul nga 29.9% në 23.6% në 2006-ën dhe 
nga 23.6% në 21.6% në 2009-ën (ligji nr. 
10447/2009). Përfundimi i këtyre uljeve nuk 
rezultoi siç shpresohej, sepse ulja e normës 
së kontributit nuk u shoqërua me rritjen e 
numrit të kontribuesve, gjë e cila thelloi më 
tej deficitin fiskal të skemën së pensioneve 
(Banka Botërore, 2006). Gjithashtu, e 
mbështetur nga Banka Botërore dhe FMN-ja 
(IMF, 2005), qeveria demokratike miratoi 
bazën ligjore për krijimin e kolonë së tretë 
midis 2006-ës dhe 2009-ës. Rrjedhimisht, 
kompanitë e para private u autorizuan të 
menaxhojnë fondet private të pensioneve 
(ligji nr. 10197/2009).

Midis 2012-ës dhe 2014-ës, Shqipëria 
po përballej me vështirësinë e reformimit 
të sistemit të pensioneve publike. Pyetja 
kryesore ishte çfarë reforme duhej të 
ndërmerrej, një reformë parametrike apo 
strukturore? Roli i partive politike në 

1 Banka Botërore publikoi në 1994 një studim me titull Shmangia e krizës në moshën e vjetër, në të cilin 
sugjeronte si vendet në zhvillim ashtu dhe vendet e zhvilluara të shkurtonin pensionet publike të paqëndrueshme 
financiarisht dhe pjesërisht t’i zëvendësonin ato me llogari private, në mënyrë që të krijonin sisteme pensionesh 
“shumë-kolonësh” (Banka Botërore, 1994). Sistemi shumë-kolonësh përbëhet nga kolona e parë – një skemë e 
detyrueshme, e menaxhuar publikisht, me përfitime të përcaktuara, pay-as-you-go (PAYG) – kolona e dytë – e 
detyrueshme, private dhe e financuar plotësisht, me kontribute të përcaktuara – dhe kolona e tretë – vullnetare, 
private dhe e financuar plotësisht, me kontribute të përcaktuara.
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2 Sistemi shumë-kolonësh u propozua në fund të vitit 2012 nga PD-ja, por PS-ja nuk e aprovoi. Zgjedhjet 
parlamentare të 2013-ës, u fituan nga koalicioni i majtë (PS dhe LSI).

3 Për detaje: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (2014), Dokumenti i Politikave të Pensioneve.
4 Basha, L. (2014, Qershor 24). S’e pranojmë, katastrofë shoqërore. OraNews. [online: www.oranews.tv].
5 Rama, E. (2015, Mars 26). Rritje reale e pensioneve. Opozita ka braktisur qytetarët. [online: https://

kryeministria.al/newsrooms/deklarata-per-shtyp/].

këtë drejtim është shumë i rëndësishëm. 
Qeveritë e majta janë në favor të një gamë të 
gjerë të shërbimeve publike, ndërsa qeveritë 
e djathta janë të mendimit se shumë 
aktivitete duhet të kryhen nga sektori 
privat në mënyrë që shpenzimet qeveritare 
të zvogëlohen sa më shumë që të jetë e 
mundur dhe të rritet cilësia e shërbimeve 
(Syka, 2015). Qeveritë e djathta favorizojnë 
politikat e tregut të lirë ndërsa qeveritë 
e majta favorizojnë më shumë politika 
proteksioniste. Müller (1999) argumenton 
se protagonistët kryesorë të futjes së 
kolonës se dytë në sistemin e pensioneve 
në vendet e EQL-së ishin politikanët me 
një orientim neo-liberal si dhe zyrtarët në 
ministritë e financave (të cilët kërkonin 
arritjen e qëndrueshmërisë fiskale).

Përvoja shqiptare vjen në kundërshtim 
me këtë tezë. Në vitin 2013, Partia 
Socialiste përfshiu në programin e saj 
politik futjen e kolonës së dytë në sistemin e 
pensioneve, një reformë politike të cilën ata 
e kishin kundërshtuar disa muaj më parë, 
kur u propozua nga PD-ja (në atë kohë në 
qeveri)2. Për më tepër, në shkurt të 2013-
ës, Banka Botërore propozoi një reformë e 
cila do të rriste moshën e pensionit, si një 
zgjidhje për të rivendosur qëndrueshmërinë 
fiskale të skemës (Banka Botërore, 2013). 
Partia Demokratike u ra dakord në parim, 
por nuk e propozoi në parlament një 
reformë të tillë sepse do të rezultonte një 
“vetëvrasje” politike, duke pasur parasysh 
faktin se zgjedhjet parlamentare do të 
mbaheshin vetëm gjashtë muaj më vonë. 
Kur Socialistët erdhën në pushtet në 
shtator 2013, reforma e pensioneve ishte 
e pashmangshme. Ata miratuan reformën 
e propozuar nga Banka Botërore me disa 

ndryshime të vogla3. Socialistët zgjodhën 
të njëjtën strategji “shmangie faji” si më 
parë, duke miratuar projekt-ligjin në fillim 
të mandatit të tyre elektoral. Për më tepër, 
këtë herë ata patën edhe mbështetjen 
e sindikatave. Opozita përsëri kritikoi 
reformën, duke premtuar sërish ndryshimin 
e saj sapo të kthehej në pushtet dhe braktisi 
seancën plenare (Punime të Kuvendit 31 
korrik 2014, fq.435). Kjo e fundit përbën 
një burim shqetësimi: konflikti politik dhe 
mungesa e mirëkuptimit dhe negociatave 
midis qeverisë, opozitës dhe publikut mund 
të dëmtojnë qëndrueshmërinë politike të 
reformës së pensioneve. Sipas Guardiancich 
(2013), legjislacioni i suksesshëm nuk është 
një tregues që edhe implementimi do të jetë 
i suksesshëm. Duke cituar Barr (2002), ai 
shprehet se reforma kërkon mbështetje të 
vazhdueshme në të gjitha nivelet politike: 
nga politikëbërësit, administrata dhe 
shoqëria në tërësi, në mënyrë që në të 
ardhmen të shmanget çdo devijim nga ligji 
i miratuar (Guardiancich, 2013).

Duke iu referuar përvojës shqiptare, 
studimet empirike kanë treguar se nuk 
ka traditë bashkëpunimi politik ndërmjet 
partive politike në Shqipëri dhe e njëjta 
gjë vlen edhe në rastin e politikave të 
pensioneve. Siç u përmend më lart, opozita 
e kundërshtoi me vendosmëri reformën 
e pensioneve, duke e quajtur atë një 
“katastrofë sociale”4 dhe duke paralajmëruar 
qeverinë se ata do ta ndryshonin ligjin e 
miratuar sapo të ktheheshin në pushtet. 
Nga ana tjetër, qeveria fajësoi opozitën 
që nuk ishte e pranishme gjatë procesit 
të votimit. Ata argumentuan se me këtë 
veprim opozita kishte braktisur qytetarët 
dhe zërat që ata përfaqësonin5.
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E shprehur në terma të qëndrueshmërisë 
politike, kjo klimë politike e dominuar nga 
një shkallë e lartë konflikti dhe polarizimi 
rrezikon të dëmtojë stabilitetin e reformës, 
duke lehtësuar ndryshimin e politikave sa 
herë të ketë rotacion politik. Sipas Schoyen 
dhe Stamati (2013), rritja e bashkëpunimit 
ndërpartiak mbetet thelbësore për një proces 
të qëndrueshëm reforme. Për të pasur një 
qëndrueshmëri në politikat sociale, duhet të 
ketë një vendimmarrje bashkëpunuese midis 
të gjitha palëve të përfshira.

Megjithatë, duke pasur parasysh 
informacionin e raportuar në tabelën 1, 
partitë në opozitë historikisht kanë kritikuar 
miratimin e reformave të pensioneve 
dhe kanë premtuar t’i ndryshojnë ato, 
por asnjëra prej tyre nuk i ka mbajtur 
këto premtimet, edhe pse kostoja e këtij 
ndryshimi supozohej të ishte e ulët. Duke 
iu referuar të shkuarës, është e vështirë të 
besohet se reforma aktuale e pensioneve do 
të ndryshohet nga PD-ja në të ardhmen: ata 
nuk do të kenë asnjë stimul për të ndryshuar 
reformën e miratuar, duke pasur parasysh 
barrën e deficitit fiskal në buxhetin e shtetit.

Roli i partnerëve socialë
Trashëgimia komuniste në Shqipëri la 

pas një praktikë jo-ekzistente të dialogut 
social, së bashku me një opinion publik 
negativ për sindikatat (Dragoshi dhe 
Pappa, 2015). Në fillimin e viteve ’90-të, 

kur ekonomia informale dhe papunësia 
u rritën me ritme të shpejta, sindikatat 
u treguan të pafata për të përmirësuar 
situatën. Shpejt u bë e qartë se sindikatat 
nuk kishin kapacitetin për të bashkuar 
punëtorët në mbrojtje të interesit të 
tyre, ndaj, si rezultat punëtorët filluan të 
distancoheshin prej sindikatave (Dragoshi 
dhe Pappa, 2015).

Pavarësisht se sindikatat (së bashku me 
organizatat e punëdhënësve dhe qeverinë), 
janë pjesë e dialogut social trepalësh, 
duke qenë se opinionet në dialogun 
social trepalësh nuk janë detyruese, roli i 
sindikatave mbetet i kufizuar. Sindikatat 
kundërshtuan fuqimisht rritjen e moshës 
së pensionit në vitin 2002 duke organizuar 
protesta në të gjithë vendin me qëllim 
ndalimin e implementimit të reformës 
përmes një referendumi,  vendim i 
cili u shpall i paligjshëm nga Gjykata 
Kushtetuese (Fornero dhe Ferraresi, 
2007). Po ashtu, në 2005-ën, sindikatat 
kritikuan zbatimin e kolonës së tretë në 
sistemin e pensioneve, e cila u konsiderua 
prej tyre si “e parakohshme” dhe se një 
skemë e tillë favorizonte kompanitë e huaja 
(Fornero dhe Ferraresi, 2007). Sidoqoftë, 
kolona e tretë u zbatua gjithsesi (ligji nr. 
9572/2006).

E rëndësishme, sot, është fakti që 
sindikatat mbeten të ndara përgjatë akseve 
politike dhe ndjekin axhendën partiake në 

Viti i 
reformës

Qeveria 
Kohezioni 
brendshëm

Pozicioni i 
opozitës

Kosto e 
ndryshimit

Forca e qeverisë 
(% e vendeve në 

parlament)

Shkalla e 
Konsensusit

Qëndrueshmëria 
politike e 
reformës

1993 e djathtë i lartë pro e lartë 68% (e lartë) Pjesërisht e qëndrueshme

2002 e majtë i lartë kundër e ulët 52% (e lartë) pa konsensus e qëndrueshme

2005-2006 e djathtë i lartë Kundër e ulët 51% (e lartë) pa konsensus e qëndrueshme

2014 e majtë i lartë Kundër e ulët 60% (e lartë) pa konsensus n.a.*

Shënim: * informacioni nuk është i disponueshëm sepse PS-ja vazhdon të jetë në qeveri.

Tabela 1: Qëndrueshmëria Politike e Sistemit të Pensioneve në Shqipëri 

Burimi: Përpunimi i autores bazuar në debatin parlamentar (Punimet e Kuvendit 1993-2014)
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lidhje me reformat (Krasniqi, 2011). Kështu, 
në vitin 2013, Konfederata e Sindikatave të 
Shqipërisë (KSSH) nënshkroi një aleancë6 me 
Partinë Socialiste dhe ka qenë vazhdimisht 
e pranishme në dialogun social trepalësh 
për diskutimin e politikave sociale dhe të 
punësimit. Gjatë viteve të fundit, ata nuk 
janë mobilizuar kundër politikave sociale të 
ndërmarra nga qeveria – madje as kur qeveria 
vendosi të rrisë moshën e pensionit. Nga ana 
tjetër, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të 
Shqipërisë (BSPSH) mbështeti politikat e 
Partisë Demokratike7 dhe protestoi fuqimisht 
kundër reformës së fundit të pensioneve. E 
kundërta ndodhi kur PD-ja ishte në pushtet. 
Në atë periudhë, KSSH-ja ishte ajo që 
protestonte, ndërsa BSPSH-ja merrte pjesë 
në dialogjet sociale. Pozicioni i sindikatave 
si partnerë socialë do të kishte një rol më të 
rëndësishëm nëse do të ishin të pavarura nga 
partitë politike.

Ashtu si sindikatat, edhe organizatat e 
punëdhënësve nuk kanë pasur shumë ndikim 
në procesin e vendimmarrjes. Organizatat 
e punëdhënësve janë të fragmentuara për 
shkak të mungesës së kritereve të qarta 
përfaqësuese dhe kjo çon në një bashkëpunim 
të brendshëm të kufizuar dhe si pasojë në 
mungesën e kapacitetit për tu përfshirë në 
shumëllojshmërinë e çështjeve sociale që 
kërkojnë zgjidhje (ILO, 2011). Dialogu 
dypalësh – midis sindikatave dhe shoqatave 
të punëdhënësve – mbetet ende i dobët, 
kryesisht për shkak të mungesës së kulturës 
së dialogut dhe skepticizmit të punëdhënësve 
ndaj sindikatave (Doçi, 2015).

Banka Botërore dhe sistemi i pensioneve 
në Shqipëri

Që në fillim të viteve ’90-të, Banka 
Botërore theksoi nevojën e një sistemi 
sigurimesh shoqërore të mirë-hartuar dhe 

të qëndrueshëm si nga ana fiskale ashtu 
edhe ajo sociale (Banka Botërore, 1993). 
Mbështetja teknike dhe financiare e Bankës 
ishte themelore për reformën e vitit 1993 si 
dhe pika kryesore e referencës për ndërtimin 
e kapaciteteve lokale në fushën e pensioneve 
(Fornero dhe Ferraresi, 2007). Banka 
Botërore u përfshi në hartimin e sistemit 
PAYG dhe në ndryshim nga vendet e tjera 
të EQL-së, këshilloi që situata ekonomike 
dhe financiare e Shqipërisë nuk ishte e 
pështatshme për të futur një sistem pensioni 
shumë-kolonësh. Veçanërisht pas krizës së 
vitit 1997, Banka Botërore nuk e përkrahu 
futjen e një sistemi të detyrueshëm privat, 
duke argumentuar se skema të tilla janë 
të papërshtatshme për vendet me tregje 
financiare të pazhvilluara dhe me nivele të 
ulëta qeverisjeje (Orenstein, 2000). Banka 
mori një rol drejtues edhe në reformën e 
vitit 2014, duke theksuar nevojën e një 
reforme pensionesh që do të siguronte 
qëndrueshmërinë fiskale dhe sociale të 
skemës (Bankën Botërore, 2013). Në fakt, 
nëse krahasojmë opsionin e reformës të 
propozuar nga qeveria dhe atë nga Banka 
Botërore, mund të shohim se reforma e 
miratuar u ndikua ndjeshëm nga kjo e fundit 
(Bankën Botërore, 2013).

Si përfundim, mund të themi se 
ndikimi i Bankës Botërore përmes ideve 
dhe ndërhyrjeve të drejtpërdrejta është i 
fuqishëm. Gjithsesi, siç u përmend edhe më 
lart, Banka Botërore ndërmori një qasje të 
ndryshme në Shqipëri, krahasuar me vendet 
e tjera të EQL, duke marrë parasysh situatën 
e brendshme specifike të Shqipërisë. 

Qëndrueshmëria fiskale dhe mjaftueshmëria 
sociale: vlerësimi i reformës së pensioneve 

Në 2014-ën qeveria shqiptare miratoi 
një reformë të re në sistemin e pensioneve 

6 KSSH (2013, Maj 07). KSSH i kërkon koalicionit të majtë “Aleanca për Shqipërinë Europiane” të 
kryesuar nga Partia Socialiste për të nënshkruar një memorandum bashkëpunimi para dhe pas zgjedhor. 
[online: kssh.org/].

7 BSPSH (2013, Maj 18). 22 vjetori i grevës së sindikatava, [Online: bspsh.org.al/].
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8 (2014, Nëntor 17). Skema e re e pensioneve, BB e vlerëson si ndër më të mirat në botë. OraNews. 
[Online: https://www.oranews.tv/article/skema-e-re-e-pensioneve-bb-e-vlereson-si-nder-me-te-mirat-ne-bote].

9 [online: http://www.issh.gov.al/?page_id=69].

(ligji nr. 104/2014). Kjo reformë përfshin 
një rritje graduale të moshës së pensionit 
deri në arritjen e moshës 67 vjeç për të dyja 
gjinitë në 2056-ën. Vitet e kontributeve 
do të rriten gjithashtu, nga 35 vjet në 40 
vjet deri në 2025-ën. Një tjetër ndryshim 
përfshin rritjen e normës së kontributit 
për zonat rurale, me qëllim barazimin e 
normës së kontributit të fermerëve me atë 
në zonat urbane deri në vitin 2018. Ligji i ri 
prezanton gjithashtu krijimin e një pensioni 
social, i cili do të jetë financuar nga buxheti 
i shtetit. Çdo person që nuk plotëson 
kushtet e domosdoshme për të përfituar 
një pension pleqërie, do të përfitojë një 
pension social në moshën 70 vjeçare. Për 
më tepër, ligji i ri ndryshon formulën e 
llogaritjes duke hequr tavanin e pensionit 
maksimal dhe zëvendësuar pensionin bazë 
me pensionin social.

Suksesi i sistemit të pensioneve mund 
të vlerësohet në bazë të 5 kritereve: 1) 
efikasiteti; 2) qëndrueshmëria fiskale; 3) 
mbulimi; 4) mjaftueshmëria sociale; dhe 
5) siguria. 

Efikasiteti përcaktohet si aftësia për 
të prodhuar rezultate të dëshiruara me 
kosto minimale. Përsa i përket sistemit të 
pensioneve në Shqipëri, problemi kryesor 
mbetet kostoja e lartë. Për shkak të nivelit 
të lartë të papunësisë dhe të informalitetit 
të lartë në tregun e punës, mbledhja e 
kontributeve është e vështirë. 

Kr i t e r i  i  dy të  ka  t ë  bë j ë  me 
qëndrueshmërinë fiskale të sistemit të 
pensioneve. Sipas Barr (2005), sistemit i 
sigurimeve shoqërore duhet të ndihmojë 
në rritjen nivelit të punësimin (moshat më 
të vjetra dalin në pension dhe moshat e 
reja hyjnë në tregun e punës), në zgjatjen 
e periudhës së qëndrimit në tregun e 
punës (rritja e moshës së pensionit) dhe 

në konsolidimin e financave publike. Sipas 
ekspertëve të ISSH-së, reforma e re në 
2014-ën forcon lidhjen midis kontributeve 
dhe përfitimeve dhe do të sjellë një ulje të 
shpejtë të deficitit të skemës së pensioneve, 
nga 1.6% e PBB-se në 2015 në 1% në 2018-
ën, dhe do të arrijë një nivel prej 0.4% në 
2030-ën dhe 0% në vitin 2043. Pas këtij 
viti, pritet që skema të krijojë tepricë deri 
në vitin 2057 (ISSH, 2014). Studime të 
tjera kanë dhënë të njëjtat përfundime si 
ISSH-ja. Banka Botërore e vlerësoi këtë 
reformë si: “një nga reformat më të mira 
në botë, pikërisht ajo që duhej për një vend 
që aspiron integrimin në BE”8. Komisioni 
Europian e vlerësoi reformën e miratuar si 
një paketë “ambicioze”, e cila kishte arritur 
qëllimin e saj kryesor për të përmirësuar 
qëndrueshmërinë afatgjatë (Komisioni 
Evropian, 2015). Raporti i FMN-së në 
2016-ën arriti në të njëjtat përfundime, duke 
deklaruar se reforma e miratuar e pensioneve 
po përparonte në një mënyrë të efikase 
drejt qëndrueshmërisë fiskale afatgjatë. 
Megjithatë, sipas të dhënave të ISSH-së9, 
deficiti i skemës së pensionit në fund të vitit 
2017 ishte 1.77% e PBB-së.

Një tregues t jetër që pasqyron 
qëndrueshmërinë fiskale të skemës është 
performanca e tregut të punës. Rritja e 
moshës së pensionit nënkupton që njerëzit 
do të duhet të punojnë më gjatë, fenomen 
që ka dy implikime të drejtpërdrejta: nga 
njëra anë, do të nevojiten trajnime shtesë 
që punëtorët e moshuar të vazhdojnë të 
punojnë; nga ana tjetër, është i nevojshëm 
krijimi i vendeve të reja të punës për 
moshat më të reja në mënyrë që të fillojnë 
të integrohen në tregun e punës. Pensioni i 
parakohshëm dhe nivelet e larta të papunësisë 
dhe informalitetit nënkuptojnë që më shumë 
persona do të varen nga sistemi. Këto faktorë 
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10 Koefiçienti i varësisë shpreh raportin e përfituesve ndaj kontribuesve të skemës së sigurimeve shoqërore.
11 [online: https://data.worldbank.org/country/albania].

zvogëlojnë numrin e kontribuesve në raport 
me numrin e përfituesve (koefiçientin e 
varësisë10), duke shkaktuar një deficit fiskal 
në skemën e pensioneve. Niveli aktual i 
papunësisë prej 12.8%, ndër të cilët 28.7% 
llogaritet për papunësinë e të rinjve (15-
24 vjeç) (të dhënat e Bankës Botërore, 
202011), nuk është premtues. Qeveria duhet 
të shoqërojë reformën e pensioneve me 
politika që kufizojnë përfitimin e pensionin 
të parakohshëm, japin stimuj për të pasur 
karriera më të gjata dhe më e rëndësishmja 
të nxisin krijimin e vendeve të reja të punës.

Kriteri i tretë i vlerësimit është 
mbulimi që ofron sistemi i pensioneve. 
Mbulimi i punëtorëve përmes një ose më 
shumë plane pensionesh është themelore 
për të zbutur varfërinë në moshën e 
vjetër (OECD, 2013). Reforma e fundit 
e pensioneve kishte si qëllim rritjen e 
nivelit të pjesëmarrjes në skemën publike 
të pensioneve, duke ngushtuar hendekun 
midis përfitimeve dhe kontributeve, me 
qëllim krijimin e një skeme më të drejtë 
dhe për të inkurajuar pjesëmarrje më të 
lartë. Përveç kësaj, futja në përdorim e një 
pensioni social që siguron përfitime për ata 
që nuk marrin pension pleqërie nga skema 
PAYG, shtrin më shumë mbulimin e moshës 
së tretë. Sidoqoftë, vlen të përmendet 
se mbulimi në skemën PAYG mbetet i 
ndërlidhur me punësimin (dhe varet nëse 
një person paguan kontribute apo jo), 
ndërsa pensioni social është i vlefshëm 
vetëm për personat mbi moshën 70 vjeç, 
që nuk kanë burime të tjera të ardhurash.

Së katërti, është e rëndësishme të 
vlerësohet se si funksionon sistemi i 
pensioneve në raport me mjaftueshmërisë 
sociale. Mjaftueshmëria sociale matet 
nga aftësia e sistemit të pensioneve për 
të parandaluar varfërinë (Komisioni 
Europian, 2016). Një tregues i zakonshëm 
për matjen e mjaftueshmërisë së pensioneve 

është shkalla e zëvendësimit të të ardhurave 
– raporti midis madhësisë së pensionit 
mesatar me pagën mesatare (Burnett et 
al., 2014). Sipas ligjit në Shqipëri, shkalla 
e zëvendësimit të të ardhurave duhet të jetë 
70-75% e pagës mesatare, në mënyrë që 
pensioni të sigurojë mjafueshmëri sociale. 
Sipas të dhënave të ISSH-ës, në 2015-ën 
shkalla e zëvendësimit në zonat urbane ishte 
47.7%. Reformat e fundit e pensioneve 
përmirëson disi shkallën e zëvendësimit, 
sepse hoqi tavanin e pensionit maksimal. 
Kështu personat me të ardhura të larta 
përfitojnë pensione më të larta. Sidoqoftë, 
reforma e vitit 2014, zëvendëson pensionin 
bazë (12’024 lekë/muaj) me pensionin 
social (6’700 lekë/muaj), një ndryshim 
që ul përfitimet për personat me pagë të 
ulët. Kjo do të thotë që pensioni social nuk 
siguron mjafueshmëri sociale.

Kriteri i fundit i vlerësimit është 
siguria që ofron sistemi i pensioneve. Sipas 
këtij parimi, sistemi i pensioneve duhet të 
garantojë siguri ligjore dhe ekonomike. Për 
të shmangur situatat negative financiare të 
skemës së sigurimeve shoqërore, qeveria 
shqiptare ka përcaktuar me ligj krijimin e 
një fondi rezervë, i cili mund të mbulojë 
pagesat e pensioneve për një periudhë deri 
në 3 muaj. Një element tjetër që garanton 
sigurinë në sistemin e pensioneve është 
shpërndarja e rrezikut mundësuar nga 
kolona e tretë (skema private e pensioneve). 
Por aktualisht kjo skemë është shumë e 
pazhvilluar (Banka Botërore, 2015).

Përfundime

Bazuar në dimensionet analitike të 
diskutuara më lart, ky artikull jep përgjigje 
për pyetjet kryesore të hulumtimit. Cilët 
janë aktorët kryesorë të përfshirë në 
reformimin e sistemit të pensioneve? Cili 
është roli i aktorëve ndërkombëtare në 
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reformimin e skemës? A siguron reforma 
një kombinim efektiv të qëndrueshmërisë 
fiskale, sociale dhe politike afatgjatë?

Siç u argumentua më lart, aktorët 
kryesorë të përfshirë në reformimin e 
sitemit të pensioneve janë partitë politike, 
sindikatat dhe Banka Botërore. Përsa i 
përket rolit të luajtur prej tyre, ky studim 
tregon se nuk ka një ndarje të qartë midis 
politikave të miratuara nga partitë e 
majta dhe të djathta në Shqipëri. Partitë 
opozitare nuk e kanë mbështetur reformën 
e pensioneve, e megjithatë, kur janë 
kthyer në pushtet, jo vetëm që nuk e kanë 
ndryshuar reformën, por kanë vazhduar ta 
reduktojnë sistemin e pensioneve edhe më 
tej. Për më tepër, dobësia e sindikatave dhe 
marrëveshjet që ato kanë me partitë politike 
nuk krijon hapësirë për përgjegjësi dhe 
llogaridhënie politike. Që nga fillimi, Banka 
Botërore ka luajtur një rol të rëndësishëm 
në reformat e pensioneve. Konkretisht, 
nëse krahasojmë opsionin e reformës së 
vitit 2014 të propozuar nga PS-ja dhe atë 
nga Banka Botërore, mund të shohim se 
reforma e miratuar është ndikuar ndjeshëm 
nga kjo e fundit. 

Analiza e reformës së fundit tregon 
se ndryshimet e reja në sistemin e 
pensioneve synonin kryesisht arritjen e 

qëndrueshmërisë fiskale, por politikëbërësit 
nuk arritën ta shoqëronin këtë reformë me 
politika në tregut e punës, të cilat janë të 
nevojshme për të siguruar qëndrueshmërinë 
e sistemit të pensioneve dhe për të 
shmangur pasojat negative sociale. Për më 
tepër, reforma përqendrohej në çështjen 
e qëndrueshmërisë fiskale pa i kushtuar 
shumë rëndësi mjaftueshmërisë sociale, 
por realiteti ka treguar se qëndrueshmëria 
fiskale afatgjatë nuk mund të arrihet pa 
realizuar edhe mjaftueshmërinë sociale. 
Një kusht shtesë i efektivitetit të reformës 
është edhe sigurimi i qëndrueshmërisë 
politike: bashkëpunimi politik në të 
gjitha nivelet. Përvoja shqiptare tregon se 
konsensusi politik për të krijuar një sistem 
të qëndrueshëm pensionesh mungon. 

Sistemet e pensioneve përbëjnë një 
kontratë sociale me vlerë për shoqëritë 
bashkëkohore. Mirëpo, nuk do të ketë 
asnjë arsye që ato të qëndrojnë të tilla në 
vitet e ardhshme, nëse politikat e zbatuara 
nuk u japin qytetarëve asnjë stimulim për 
të vazhduar të kontribuojnë në skemat e 
pensioneve. Në këtë aspekt, përparësia e 
qeverisë duhet të jetë identifikimi i masave 
për të përmirësuar nivelin e mjaftueshmërisë 
sociale pa cenuar qëndrueshmërinë fiskale 
të skemës.
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Pension reforms that prioritize the system’s fiscal sustainability and neglect broader 
public policy goals, namely poverty relief and solidarity principles, may result in the social 
unsustainability of these schemes (Guardiancich, 2013). However, failure to correct 
imbalances between contributions and benefits may result in a disproportionate burden for 
the fiscal budget. Moreover, limited bargaining during the legislative phase undermines the 
long-term political sustainability of the reform (Guardiancich, 2013). Against this backdrop 
this article argues that ensuring social, fiscal and political sustainability of pension reforms 
during the legislative phase, is an indicator that smooth implementation will follow. The 
aim of this article is twofold. On the one hand, it analyses the role played by the main actors 
involved in the policy making process, revealing the peculiarities of the Albanian pension 
politics: not only there is not a clear division between the policies adopted by the left-wing 
and right-wing parties, but their implemented policies come in contradiction with their 
promises and their ideologies. On the other, this article assesses the 2014 pension reform 
in terms of fiscal sustainability, social adequacy and political sustainability.

Key words: Albania, pension reform, political actors, fiscal sustainability, political 
sustainability, social adequacy.
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Përmbledhje

Vetëvlerësimi është një vlerësim i përgjithshëm i vlerës së personit, i shprehur në një orientim 
pozitiv ose negativ ndaj vetvetes. Zhvillimi i tij fillon që nga lindja dhe ndryshon vazhdimisht 
nën ndikimin e përvojës. Në fazën e adoleshencës roli i vetëvlerësimit është i rëndësishëm. 
Gjatë kësaj periudhe ai lidhet me arritjet akademike dhe shëndetin mendor. Qëllimi i këtij 
studimi është të eksplorojë dhe analizojë vetëvlerësimin tek adoleshentët, si dhe të hetojë 
dallimet gjinore në vetëvlerësimin e adoleshentëve. Gjithsej 100 adoleshentë të shkollave 
publike dhe private morën pjesë në këtë studim. Metodologjia: Për matjen e vetëvlerësimit 
është përdorur pyetësori i vetëvlerësimit. Rezultatet e studimit tregojnë se vajzat kanë 
dukshëm qëndrime më negative ndaj vetes në lidhje me vetëvlerësimin krahasuar me djemtë. 
Këto rezultate mbështesin nevojën për kërkime të mëtejshme për të eksploruar sesi faktorët 
individualë dhe kontekstualë ndikojnë në zhvillimin e vetëvlerësimit gjatë adoleshencës. 
Fjalët kyçe: vetëvlerësim, adoleshencë, arritje akademike, vetë-perceptim

Adoleshenca është një periudhë 
vendimtare, kritike në zhvillimin e individit, 
një periudhë tranzicioni midis fëmijërisë 
dhe moshës madhore në një mjedis të 
veçantë kulturor. Vetëvlerësimi luan një rol 
shumë të rëndësishëm për zhvillimin gjatë 
kësaj periudhe. Vetëvlerësimi zë një vend 
kyç në strukturën e individit adoleshent 
sepse lidhet me shëndetin mendor dhe 

përcaktimin e qëllimeve të jetës (Dunham, 
Baron & Banaji, 2007). Proceset që lidhen 
me formimin dhe zhvillimin e vetëvlerësimit 
përcaktojnë perimetrat e marrëdhënies midis 
adoleshentëve dhe botës përreth, si dhe 
kontribuojnë në zhvillimin e kompetencave 
dhe cilësinë e aktiviteteve të kryera. Këto 
procese nuk duhet të jenë të rastësishme; 
ato duhet të jenë të qeta në mënyrë që 
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adoleshenti të mund të ndërtojë një 
vetëvlerësim adekuat. Sa më realiste të jenë 
këto procese, aq më lehtë do t adaptohet, 
përshtatet adoleshenti (Heatherton, 2001).

Qëllimi i këtij studimi është të eksplorojë 
dhe analizojë vetëvlerësimin si dhe të 
hetojë dallimet gjinore në vetëvlerësimin e 
adoleshentëve. Ky studim është i rëndësishëm 
sepse plotëson literaturën aktuale duke 
marrë parasysh faktin se është kryer kohët e 
fundit. Të dhënat e analizuara në këtë studim 
japin një pamje të përditësuar të variablave 
të rëndësishëm në lidhje me vetëvlerësimin e 
adoleshentëve. Në të njëjtën kohë, ky studim 
merr parasysh dhe diskuton dallimet gjinore 
në vetëvlerësimin e adoleshentëve. 

Shqyrtimi i literaturës

Vetëvlerësimi është një vlerësim i 
përgjithshëm i vlefshmërisë së individit, i 
shprehur në një orientim pozitiv ose negativ 
drejt tyre. Është një komponent i vetë-
konceptit që Rosenberg (1965) e përcakton 
si një tërësi mendimesh dhe ndjenjash 
individuale, duke iu referuar atij si një objekt. 
Përveç vetëvlerësimit, vetë-efikasiteti dhe 
vetë-identifikimi janë një pjesë e rëndësishme 
e vetë-konceptit. Vetëvlerësimi si një tërësi 
është një tipar i pandryshueshëm i të rriturve 
dhe është e vështirë të ndikohet nga modeli 
eksperimental i një studimi (Coopersmith, 
1967). Sinonimet e termit vetëvlerësim janë: 
1) rëndësia për veten (sa të rëndësishëm 
e ndjen veten); 2) respekti për veten; 3) 
dashuria për veten (e cila mund të përmbajë 
elemente krenarie); kompletueshmëria e 
vetes. Vetëvlerësimi, sidoqoftë ndryshon nga 
vetëbesimi dhe vetë-efikasiteti, i cili përfshin 
bindjen për sa i përket cilësive personale dhe 
performancës së ardhshme.

Në mesin e viteve 1960 Maurice 
Rosenberg dhe mbështetësit e teorisë së 
të mësuarit social (1965) e përkufizojnë 
vetëvlerësimin si një ndjenjë të qëndrueshme 
për vlerësimin (vlerën) për veten. Ky është 
përkufizimi më i përdorur por, vështirësia 

kryesore është ta dallosh atë nga narcizmi 
dhe mburrja. Branden (1969) e përcaktoi 
vetëvlerësimin si prirja për të përjetuar veten 
si të aftë për të përballuar sfidat themelore 
të jetës dhe si të denjë për lumturi. Kjo 
qasje me dy faktorë ofron një përkufizim 
që kufizon vetëvlerësimin brenda kufijve të 
kompetencës dhe vlerës për veten. 

Përshkrimet e Brandenit (1969) për 
vetëvlerësimin janë si më poshtë: 
  Vetëvlerësimi është një nevojë themelore 

njerëzore; është pjesë e procesit të 
jetës dhe është e domosdoshme 
për vetëzhvillimin normal dhe të 
shëndetshëm dhe është jetike për 
mbijetesën.

  Vetëvlerës imi është një  pasojë 
automatike dhe e pashmangshme e 
zgjedhjeve të individit. 

  Vetëvlerësimi është pjesë ose sfond i 
mendimeve, ndjenjave dhe veprimeve 
të individit.

Vetëvlerësimi është pjesë e personalitetit 
tonë dhe në mënyrë që ta rrisim atë, duhet të 
kemi një ndjenjë të personalitetit që vjen nga 
sfidat e jetës që demonstrojnë suksesin tonë 
(Emler, 2001). Vetëvlerësimi ka dy elementë 
(a) njohjen e vetes dhe (b) vetëdijen për veten. 
Ai përfshin perceptimet e individit për pikat e 
forta dhe të dobëta, aftësitë, qëndrimet dhe 
vlerat e tyre. Zhvillimi i tij fillon që nga lindja 
dhe zhvillohet vazhdimisht nën ndikimin 
e përvojës (Leavitt, Covarrubias, Perez & 
Fryberg, 2015).

Gjatë periudhave të ndryshme të 
moshës njerëzore, fëmija kupton njërën 
ose tjetrën anë të vetvetes. Fëmija bëhet 
i vetëdijshëm për aftësitë e tij praktike së 
pari , aftësitë motorike, aftësitë artistike 
dhe aftësitë interpretuese. Fëmijët fillojnë 
të bëhen të vetëdijshëm për tiparet e tyre 
personale në një fazë të mëvonshme të 
jetës. Procesi fillon kur të gjitha standardet 
morale dhe sociale për vlerësim fitohen. Kjo 
mund të shpjegohet me kompleksitetin dhe 
paqartësinë e rezultateve nga shfaqja e cilësive 



   19Social Studies  Vol. 16  No. 3

personale. Fëmijët bëhen të vetëdijshëm 
për veçoritë dhe tiparet e tyre personale në 
procesin e komunikimit me të rriturit dhe 
bashkëmoshatarët. Ky proces i vetëdijesimit 
është më aktivi gjatë fazës së adoleshencës 
(Covarrubias & Fryberg, 2015). 

Metodologjia 

Ky studim është pjesë e një kërkimi 
më të gjerë akademik. Pjesëmarrësit janë 
adoleshentë të moshës 11-15 vjeç. Mostra 
e përfshirë në këtë studim është përfaqësues 
i adoleshentëve (48 meshkuj, 52 femra). 
Subjektet janë adoleshentë që studiojnë në 
shkolla private dhe publike në vend. 

Për këtë studim u krijuan disa kritere 
për përzgjedhjen. Kriteret ishin si më 
poshtë: 1) Nxënës të shkollave publike dhe 
private. 2) Pëlqimi. Subjektet e këtij studimi 
duhet të japin pëlqimin për të marrë pjesë 
në studim. Gjithashtu, subjekteve iu është 
bërë e qartë se të dhënat e tyre personale 
dhe përpunimi i tyre do të përdoren vetëm 
për arsye studimore. 

Qëllimi i këtij studimi është të zbulojnë 
nëse ka dallime gjinore në vetëvlerësimin 
e adoleshenteve dhe të ekzaminojë 
vetëvlerësimin e adoleshentëve Për të arritur 
objektivin u përdor një dizajn sasior kërkimi. 
Procesi përfshin formimin e hipotezave, 
mbledhjen e të dhënave dhe përdorimin e të 
dhënave, verifikimin e gjetjeve dhe nxjerrjen 
e përfundimeve. Të dhënat u analizuan duke 
përdorur statistika përshkruese.

Instrumenti matës i këtij studimi u 
zgjodh të ishte një pyetësor i studiuar me 
kujdes për elementët e tij. Çdo pyetje u 
përzgjodh për të dhënë sa më shumë njohuri 
nga adoleshentët duke pasuruar panoramën 
e të dhënave të grumbulluara. Pyetësori ka 
për qëllim marrjen e informacionit në lidhje 
me vetëvlerësimin e adoleshentëve. Pyetësori 
kërkon rreth pesëmbëdhjetë minuta për t’u 
plotësuar. Pyetësori i Rosenberg-ut përfshin 
10 artikuj të cilët janë renditur në një 
shkallë prej 4 pikësh të vetëvlerësimit. Pikët 

llogariten si më poshtë: 4 - shumë dakord; 
3 - dakord; 2 -aspak dakord; 1 –nuk jam 
dakord. Rezultatet e vetëvlerësimit paraqiten 
në dy dimensione: vetëvlerësim i ulët dhe 
vetëvlerësim i lartë. Personat që kishin një 
vetëvlerësim të ulët, pra që ishin në ekstreme 
karakterizoheshin nga një pakënaqësi e 
madhe ndaj vetes, nuk mendonin se kishin 
cilësi të mira dhe e shohin veten të paaftë për 
ti bërë gjërat si pjesa më e madhe e njerëzve 
dhe krejt e kundërta ndodh me subjektet që 
kishin vetëvlerësim të lartë.

Rezultate dhe diskutime

Literatura shkencore mbi studimet 
e kryera në lidhje me vetëvlerësimin 
e adoleshentëve në Shqipëri  është 
e pakët. Rezultatet tregojnë se vajzat 
demonstrojnë një nivel relativisht më të 
ulët të vetëvlerësimit (х = 31,43). Gjinia 
ka ndikimin e saj edhe në vetëvlerësimin e 
adoleshentëve. Kur krahasohen me djemtë, 
vajzat duken veçanërisht të prekshme në 
lidhje me nivelin e vetëvlerësimit të tyre të 
përgjithshëm. Vajzat kanë tendencë të kenë 
qëndrim shumë më negativ ndaj vetes në 
krahasim me djemtë. Studimet tregojnë 
(Quatman & Watson, 2001) se vajzat e 
konsiderojnë veten më negativisht (х = 
31,43) sesa djemtë (x =26.9). 

Arritja dhe ruajtja e një vetëbesimi të 
lartë dhe të qëndrueshëm është një lloj sfide 
e veçantë për adoleshentët në këtë moshë. 
Rezultatet e studimit tregojnë dallime 
gjinore në rezultatet e vetëvlerësimit të 
adoleshentëve të përfshirë në studim. Ai 
konfirmon faktin se djemtë kanë nivel më të 
lartë të vetëvlerësimit sesa vajzat. Djemtë e 
konsiderojnë veten më të pavarur dhe më të 
denjë se vajzat; ata duken më të sigurt dhe për 
këtë arsye duket se kanë më pak probleme. 
Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që djemtë 
nuk kanë ndjenja, shqetësime ose dyshime. 
Është thjesht tregues i faktit se djemtë 
përballen më mirë në sferën emocionale sesa 
vajzat. Kjo është në përputhje me rezultatet 
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Pyetjet
Aspak dakord  Nuk jam dakord  Dakord Plotësisht dakord

Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj

N % N % N % N % N % N % N % N %

1 11 84 2 15.5 25 65 13 34.2 14 38.9 22 11 2 15.4 11 84.6

2 1 33.3 2 66.7 9 34.6 17 65.4 22 51.2 21 48.8 20 71.4 8 28.6

3 5 55.6 4 44.4 18 62.1 11 37.9 20 47.6 22 52.4 9 45 11 55

4 6 75 2 25 19 63.3 11 36.6 15 44.1 19 55.9 12 42.9 16 57.1

5 4 66.7 2 33.3 16 61.5 10 38.5 22 48.9 23 51.1 10 43.5 13 56.5

6 21 56.8 16 43.2 11 57.9 8 42.1 17 43.6 22 56.4 3 60 2 40

7 12 31.6 26 68.4 15 46.9 17 53.1 18 85.7 3 14.3 7 77.8 2 22.2

8 16 45.7 19 54.3 14 53.8 12 46.2 16 53.3 14 46.7 6 66.7 3 33.3

9 9 36 16 64 12 52.2 11 47.8 18 54.5 15 45.5 13 68.4 6 31.6

10 21 40.4 31 59.6 16 72.7 6 31.6 13 56.5 10 43.5 2 66.7 1 33.3

Tabela 1: Shpërndarja sipas vetëvlerësimit

N min max Vlera mesatare Devijim standard

Pikët totale 610 3 135 61 8.2

Tabela 2: Statistikat përshkruese në lidhje me vetëvlerësimin

e studimeve të mëparshme, duke zbuluar 
dallime statistikisht të rëndësishme midis 
dy grupeve (Nasir & Bang, 2012). Arritja 
dhe mbajtja e një vetëbesimi të lartë dhe të 
qëndrueshëm është një lloj sfide e veçantë 
për adoleshentët në këtë moshë. 

Në tabelat dhe grafikët më poshtë 

paraqiten të ilustruara frekuencat e shpërndarjes 
së vetëvlerësimit të adoleshentëve.

Të anketuarit e studimit kanë arritur 
që të grumbullojnë mesatarisht 61 pikë (DS 
= 8.2 pikë) në lidhje me vetëvlerësimin. 
Vlera minimale rezulton 3 pikë dhe ajo 
maksimale 135 pikë.

Grafiku 1: Shpërndarja e vetëvlerësimit sipas përqindjeve
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Nga grafiku 1 vërejmë se rreth 26.4% 
e adoleshentëve shprehen nuk janë dakord 
dhe 21.7% shprehen se nuk janë aspak 
dakord, 19.5% plotësisht dakord dhe 
31.2% janë dakord.

Studimet në një gamë të gjerë të 
vendeve perëndimore kanë përcaktuar 
se femrat adoleshente, mesatarisht kanë 
një ndjenjë më të ulët të vetëvlerësimit 
sesa meshkujt adoleshentë (Baumeister, 
1993; Pipher, 1994). Vetëvlerësimi i 
djemve mund të ndikohet nga mesazhe 
sociale kontradiktore. Nga njëra anë 
duket se janë të fortë dhe nga ana tjetër 
janë emocionalisht ekspresivë (Pollack, 
1998). Studimet që shqyrtojnë ndryshimet 
në vetëvlerësimin dhe vetë-konceptin 
tek adoleshentët që janë cituar më sipër 
tregojnë se vetëvlerësimi pozitiv në këtë 
moshë mund të shoqërohet me cilësitë 
personale, të cilat ndihmojnë individin në 
vetë-shprehjen, vetë-realizimin dhe vetë-
afirmimin e tyre (Stoycheva, Zhelyazkova-
Koinova, 1992), gjinia ndikon në nivelin e 
vetëvlerësimit (Silgidzhiyan, 1998).

Pyetjes në përgjithësi jam i kënaqur me 
veten 13% e subjekteve shprehen se janë 
plotësisht të prirur për të qenë të kënaqur me 
veten, të cilët ndjehen të kënaqur me veten 
duke e vlerësuar pozitivisht atë, ndërsa në 
ekstremin tjetër ndodhen 13% e të anketuarve 
, të cilët nuk janë aspak të kënaqur me veten. 
36% e tyre janë relativisht të prirur për të qenë 
të kënaqur me veten dhe afërsisht 38% e tyre 
nuk janë të kënaqur me veten. Këtu djemtë 
pohojnë se janë më të kënaqur me veten 
në krahasim me vajzat, të cilat shfaqin një 
përqindje më të lartë të mospëlqimit të vetes.

Rreth 28% e të anketuarve janë 
plotësisht dakord dhe shprehen se kanë një 
numër cilësish të mira pra, e shohin veten 
e tyre të aftë dhe me virtyte, ndërsa rreth 
43% e adoleshentëve pohojnë se relativisht 
kane një numër cilësisht të mira. 26% 
deklarojnë se kanë pak cilësi të mira, ndërsa 
në skajin negativ qëndrojnë 3% (vajza dhe 
djem), të cilët mendojnë se nuk kanë cilësi 
të mira. Në këtë rast femrat shprehen më 
në favor të pasurit të një numri të caktuar 
cilësish të mira në krahasim me meshkujt.

Pikët totale

Gjinia N Vlera mesatare Devijimi standard

Femra 52 31,43 4.83

Meshkuj 48 26.9 6.01

Tabela 3: Statistika përshkruese të vetëvlerësimit në lidhje me gjininë

Grafiku 2: Në përgjithësi jam i kënaqur me veten
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Pyetjes se jam ne gjendje t’i bëj gjërat 
si pjesa më e madhe e njerëzve, rreth 20% e 
të anketuarve deklarojnë se janë plotësisht 
dakord t’i bëjnë gjërat si pjesa më e madhe e 
njerëzve. Ndërsa 42% janë relativisht dakord 
me këtë fakt, 29% pohojnë se nuk arrijnë ti 
bëjnë gjërat si pjesa me e madhe e njerëzve 
dhe ekstremi përfshin 9% të adoleshentëve të 
pyetur, të cilët shprehen se janë të paaftë t’i 
bëjnë gjërat si pjesa më e madhe e njerëzve. 

Pyetjes ndjej se vlej të paktën sa të 
tjerët, rreth 28% e subjekteve shprehen 
se e pranojnë plotësisht një gjë të tillë. 
Dakord me këtë pohim janë rreth 35% e 
adoleshentëve, ndërsa 30% e tyre shprehen 

pak dakord dhe 8% qëndrojnë në skajin 
negativ. Vihet re një diferencë përsa i përket 
djemve dhe vajzave. Janë djemtë (35%) ato 
që janë më tepër dakord me këtë pohim 
sesa vajzat (27%), pra kanë një vlerësim më 
të lartë për veten e tyre që shoqërohet me 
prirjen për të qenë të kënaqur me veten. Ato 
mendojnë se janë njerëz që vlejnë po aq sa 
të tjerët, se kanë mjaft cilësi të mira dhe se 
kanë një qëndrim pozitiv ndaj vetes.

23% e subjekteve shprehen se janë 
plotësisht dakord me të pasurit e një 
qëndrimi pozitiv ndaj vetes, relativisht 
dakord janë 45% e tyre, 26% janë në dyshim 
në lidhje me qëndrimin që kanë ndaj vetes 

Grafiku 3: Mendoj se kam një numër cilësish të mira

Grafiku 4: Jam në gjendje t’i bëj gjërat si pjesa më e madhe e njerëzve
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dhe 6% e subjekteve shprehen se janë aspak 
dakord me qëndrimin pozitiv ndaj vetes. 
Këtu diferenca midis dy gjinive, djemve 
dhe vajzave nuk është e konsiderueshme, 
por gjithsesi dominojnë djemtë. Siç 
pasqyrohet dhe nga grafiku 20% e vajzave 
shprehen negativisht, ç’ka do të thotë se 
ky perceptim i vetes mund të lidhet me 
rezultatet e tyre në shkollë, të cilat mund të 
mos jenë shumë pozitive apo dhe imazhit ( 
pamjes fizike) të tyre, gjë që mund të çojë 
në një vlerësim negativ që bën adoleshenti/
ja kur krahasohet me shokë, të cilët mund 
të jenë më të pashëm, me inteligjent, më 
popullor në ambientin e tyre. Gjithashtu, 

vetëvlerësimi i ulët mund të vijë si pasojë 
e një mësuesi i cili e fyen, e poshtëron, 
nuk merr në konsideratë mendimin e tij, 
apo edhe qëndrimit të prindit, i cili nuk e 
dëgjon, e krahason vazhdimisht me shokët 
e tij më të mirë se ai dhe që i vë në dukje 
vazhdimisht gabimet etj. 

Në skajin ekstrem të atyre që mendojnë 
për veten e tyre si të paaftë për të bërë gjë 
ndodhen 5% e të anketuarve, ndërsa në 
skajin pozitiv, pra të atyre që mendojnë se 
janë të aftë janë 37% e të pyeturve. Ndërsa 
rreth 39% e tyre janë relativisht dakord me 
faktin se nuk janë të aftë për asgjë dhe 19% 
nuk janë dakord me të qenit jo i aftë. Në këtë 

Grafiku 5: Ndjej se vlej të paktën sa të tjerët

Grafiku 6: Kam një qëndrim pozitiv ndaj vetes
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rast femrat përbëjnë një përqindje më të lartë 
(32%) të atyre që e shohin veten si të afta.

Rreth 30 % e adoleshentëve deklarojnë 
se janë “plotësisht dakord” dhe “dakord” me 
pohimin se ndjehen si njerëz koti here pas 
here. Këto subjekte shfaqin vetëvlerësim të 
ulët, të cilët mund të ndodhen në një klimë 
jo mbështetëse si në familje, shkollë apo 
dhe në marrëdhëniet me bashkëmoshatarët. 
Këto persona në pjesën më të madhe të 
kohës mendojnë se nuk janë të aftë për gjë, 
ndjehen njerëz koti. Ato që nuk janë dakord 
me këtë pohim përbëjnë 32 % dhe ekstremi 
pozitiv përbëhet nga 38% e subjekteve. 
Në këtë pohim rezultoi një diferencë e 

konsiderueshme ndërmjet vajzave dhe 
djemve, ku djemtë janë ato që paraqesin një 
vetëvlerësim më të lartë për veten.

Përsa i përket pyetjes mendoj se nuk kam 
ndonjë gjë për të qenë krenar, rezultoi se në 
ekstremin pozitiv janë rreth 35% e nxënësve, 
të cilët mendojnë se kanë cilësi dhe vlera për 
të cilat ata ndjehen krenar dhe 26% nuk janë 
dakord me pohimin. 30% e adoleshentëve 
shprehen se janë dakord, se nuk kanë ndonjë 
gjë për të qenë krenar. Përgjigjen ekstreme 
me të mos pasurit e ndonjë cilësie për të qenë 
krenar e përbëjnë rreth 9% e subjekteve, në 
këtë rast përqindjen më të madhe 6% vajzave 
që janë plotësisht dakord me këtë pohim 

Grafiku 7: Herë pas here mendoj se nuk jam i aftë për gjë

Grafiku 8: Ndjehem si njeri koti herë pas here
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Grafiku 9: Mendoj se nuk kam ndonjë gjë për të qenë krenar

Grafiku 10: Do të doja të kisha më shumë respekt për veten

Grafiku 11: Gjithnjë mendoj se jam një i dështuar
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është më i madh se ai i meshkujve (3%).
Në lidhje me pyetjen do të doja të kisha 

më shumë respekt për veten rezultoi se rreth 
19% e të pyeturve janë plotësisht dakord 
me pohimin dhe 33% janë dakord. Pra 
grafiku paraqet nevojën dhe dëshirën e lartë 
të subjekteve, në total 52% për të pasur më 
tepër respekt për veten. 23% e të pyeturve 
shprehen se kanë një qëndrim pozitiv ndaj 
vetes, por ato që përbëjnë ekstremin janë 
25% e adoleshentëve që nuk janë aspak 
dakord me pohimin. Vajzat përbëjnë 
përqindjen më të madhe 31% në krahasim 
me djemtë 21%, në lidhje me nevojën për të 
pasur një qëndrim pozitiv ndaj vetes.

Me pohimin gjithnjë mendoj se jam 
një i dështuar, vetëm 3% e adoleshentëve 
kanë qenë plotësisht dakord dhe 23% 
janë shprehur se janë dakord. Vërehet se 
rreth 15% e vajzave shfaqin vetëvlerësim të 
ulët krahasuar me djemtë rreth 11%. 52% e 
adoleshentëve shprehen se nuk janë aspak 
dakord dhe 22% e tyre shprehen se nuk janë 
dakord me këtë pohim.

Përfundime dhe rekomandime

Bazuar në gjetjet e këtij studimi, u 
sugjeruan rekomandime të rëndësishme 
për vetëvlerësimin e adoleshentëve. Këto 
sugjerime dhe kontributi i këtij studimi janë 
të rëndësishme sepse i japin vlerë literaturës 
aktuale. Në institucionet e arsimit, siç kanë 
treguar studimet, mbështetja e adoleshentëve 
luan një rol vendimtar në vetëvlerësim që të 
ecin mirë akademikisht, të angazhohen me 
miqtë dhe familjen e tyre, etj. Identifikimi i 
faktorëve kryesorë që shkaktojnë vetëvlerësim 
të ulët dhe njëkohësisht identifikimi i fushave 

të kompetencës së tyre që janë të rëndësishme 
për adoleshentin. Adoleshenca sjell një 
vëmendje të shtuar në aspektin (pamjen) 
fizik për vajzat adoleshente, shumë prej të 
cilave mendojnë se iu mungon kjo paraqitje 
fizike, gjë që ndikon në vetëvlerësimin e 
tyre. Konteksti ynë kulturor është një tjetër 
faktor që duhet të marrim në konsideratë në 
shpjegimin e diferencave të vetëvlerësimit 
mes gjinive. Në shoqërinë tonë femrat 
dhe meshkujt janë rritur me role gjinore 
të mirëpërcaktuara, të cilat janë ngulitur 
dhe forcuar tek individët që nga fëmijëria e 
hershme e duke vazhduar gjatë gjithë jetës. 
Ky studim sugjeron që prindërit dhe mësuesit 
të ofrojnë: 1) mbështetje emocionale dhe 
2) aprovimin social që ekziston në botën e 
adoleshentëve. Vetëvlerësimi i lartë arrihet 
duke vënë theksin në arritjen e aftësive 
dhe qëllimeve specifike duke inkurajuar 
iniciativën e tyre. Adoleshentët do të ndihen 
më mirë me veten nëse përjetojnë sukses 
në fushat për të cilat kujdesen dhe të 
vlerësohen për atë sukses nga njerëzit që 
respektojnë. Marrëdhëniet me prindërit dhe 
marrëdhëniet me bashkëmoshatarët janë 
dy burime të rëndësishme të mbështetjes 
sociale që kontribuojnë në vetëvlerësimin e 
adoleshentëve (Harter, 1990; Savin-Williams 
& Demo, 1983). Një qasje tjetër është rritja 
e vlerësimit të adoleshentëve për fushat në të 
cilat ata janë të suksesshëm duke zvogëluar 
ndikimin e zhgënjimit në fusha të tjera. Rritja 
e numrit te aktiviteteve sociale në shkolla, 
ku adoleshentët të jenë pjesëmarrës dhe të 
arrijnë të shprehin potencialin e tyre. Kjo do 
të ndikonte në fitimin e sigurisë dhe besimit 
në vetvete dhe do ndikonte drejtpërsëdrejti 
në rritjen e vetëvlerësimit.
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Self-esteem is a general assessment of a person’s worth, expressed in a positive or negative 
self-orientation. Its development begins at birth and changes constantly under the influence of 
experience. In the adolescence stage the role of self-esteem is important. During this period, 
it relates to academic achievement and mental health. The purpose of this study is to explore 
and analyze adolescent self-esteem, as well as to investigate gender differences in adolescent 
self-esteem. 100 students from private and public schools were examined. Methodology: The 
self-assessment questionnaire was used to measure self-esteem. The results of the study show 
that girls have significantly more negative attitudes towards themselves compared to boys. 
Conclusions: These results support the need for further research to explore how individual 
and contextual factors influence the development of self-esteem during adolescence.
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Geranda MULLA është studente e ciklit të tretë të studimeve doktorale në Fakultetin e Shkencave 
Sociale, Universiteti i Tiranës, Shqipëri. Fusha e saj e kërkimit ka qenë gjithmonë e lidhur me zhvillimin 
e qëndrueshëm, veçanërisht për të rinjtë. Ekspertiza e saj në menaxhimin e burimeve njerëzore ka 
kontribuar në kërkimin e qasjeve te reja për trajnimin, zhvillimin dhe gjithë përfshirjen e te rinjve, 
sidomos atyre me nevoja të veçanta.

Përmbledhje

Ky punim ka për qëllim të realizojë një analizë të thelluar mbi punësimin e të rinjve të 
moshës 15-29 vjeç që banojnë në bashkinë e Tiranës. Gjithashtu, prezantohen treguesit 
socio-ekonomikë dhe demografikë dhe roli që ata luajnë në punësimin e të rinjve. Po kështu, 
punimi paraqitet mënyrën sesi të rinjtë perceptojnë Zyrën e Punës dhe rolin e saj për lehtësimin 
e situatës së krijuar. Metodologjia reflekton principet e paradigmës sasiore dhe teknika e 
përdorur është ajo me pyetësor. Analizat statistikore morën nën shqyrtim 534 pyetësorë dhe 
përpunimi i të dhënave u krye nëpërmjet programit SPSS 19.
Fjalë kyçe: politika punësimi, të rinj, Zyra e Punës

Rëndës i a  e  punës imi t  ë sh të 
shumëdimensionale sepse shpreh 
aspektin social, politik dhe nivelin e 

zhvillimit ekonomik të një vendi. Papunësia 
në përgjithësi, por sidomos gjatë rinisë, ka 
pasoja të mëdha për individët, shoqërinë në 

tërësi dhe zhvillimin ekonomik (Tamesberger, 
D., dhe Bacher, J., 2020). Të rinjtë e grup 
moshës 15-29 vjeç janë nga popullatat më 
aktive dhe kontribuuese në tregun e punës. 
Ata duhet të gëzojnë të drejta të barabarta, 
megjithatë përjetojnë vështirësi të mëdha në 
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gjetjen e punës. Të rinjtë që hyjnë në tregun e 
punës gjatë një recesioni mund të presin paga 
më të ulta dhe më pak mundësi për progres 
në karrierë dhe ndikimi mund të zgjasë gjithë 
jetën (Brotherhood of St.Laurence, 2020). 
Në publikimin e Kombet e Bashkuara 
theksohet se ndikimet e COVID-19 janë 
dhe do të vazhdojnë të ndihen më ashpër 
nga të rinjtë që tashmë jetojnë në rrethana 
të vështira dhe / ose të pa favorizuara (UN, 
2020). Të rinjtë, gjithashtu kanë më shumë 
gjasa të punojnë në punë jo standarde, të 
tilla si punë të përkohshme ose me kohë të 
pjesshme, duke u përballur me një rrezik 
më të lartë të humbjes së punës dhe të 
ardhurave (OECD, 2020).

Rishikimi i literaturës

Historikisht punësimi i të rinjve nuk 
është parë si një problem madhor. Përcaktimi 
i punës është i ndryshëm nga studiues të 
ndryshëm. Kjo është e lidhur me kohën dhe 
hapësirën e marrë në studim. Gjithashtu, 
nuk ekziston një përkufizim universal për 
termin të rinj. Është një koncept i ndërtuar 
me baza sociale; kjo nënkupton që nuk 
është diçka fikse dhe përfundimtare, por 
në të kundërt është koncept i krijuar dhe 
kuptuar çdo herë që përdoret (European 
Commission dhe Council of Europe, 2019).

Politika e të rinjve përgjithësisht është 
një fushë mjaft margjinale e politikës sociale 

në nivel kombëtar, dhe në shumë vende 
idea e rinisë si objekt i politikës sociale 
nuk njihet aspak1. Krahasuar me politikat 
e tjera sociale, politikat për të rinjtë janë 
më të vonshme. Ky nocion për herë të parë 
është përmendur në vitin 1990 në punimin 
e Bakley ‘Politikat e rinisë’2. Si koncept 
relativisht i ri mund të konsiderohet dhe 
adresohet në mënyra të ndryshme3.

Qysh prej Deklaratës së Filadelfias të 
vitit 19444, Organizata Ndërkombëtare e 
Punës, (ONP) ka përditësuar objektivat në 
përputhje me sfidat e kohës. Instrumentet 
e zhvilluara nga ONP gjatë viteve të 
para të saj nuk ishin, në përgjithësi, të 
drejtuara posaçërisht për të rinjtë, megjithëse 
ata ishin përfituesit kryesorë5. Në nivel 
evropian dy institucionet kryesore më të 
rëndësishme për të rinjtë, punën me të 
rinjtë dhe politikat e të rinjve janë Bashkimi 
Evropian (BE) dhe Këshilli i Evropës (KE)6. 
Bashkëpunimi midis BE dhe KE mbështetet 
në trekëndëshin e mëposhtëm7:
  Hulumtimi mbi të rinjtë: zhvillimi i 

njohurive mbi të rinjtë për të kuptuar 
më mirë sfidat dhe trendet aktuale dhe 
të ardhshme në jetën e të rinjve, dhe 
implikimet e tyre në politikën rinore 
dhe punën e të rinjve.

  Politika për të rinjtë: informimi i politikës 
rinore duke ofruar dëshmi përkatëse, 
njohuri dhe ndërtimin e kapaciteteve të 
aktorëve të politikës rinore.

1 Cullen, W., Gulati, G., & Kelly, B. D. (2020). Mental health in the Covid-19 pandemic. QJM: An 
International Journal of Medicine, 113(5), 311-312.

2 Blakely, G. (2005). Youth policy. Routledge.
3 Williamson, H. (2002). Supporting young people in Europe: principles, policy and practice: the Council of 

Europe international reviews of national youth policy 1997-2001-a synthesis report (Vol. 1). Council of Europe.
4 History (DECLARATION) (ilo.org) Kushtetuta e ILO është shkruar nga një Komision i Punës i sjellë 

përmes Konferencës së Paqes në Paris që shënon fundin e Luftës së Parë Botërore. Deklarata e Filadelfias e 
vitit 1944 zgjeron objektivin origjinal të Kushtetuës duke lëvizur mandatin përtej përmirësimit të kushteve 
të punës, në promovimin e një rritje më të barabartë në ekonominë e pasluftës. Ajo njeh të drejtat e të gjithë 
njerëzve për të ndjekur mirëqenien e tyre materiale dhe zhvillimin shpirtëror “në kushtet e lirisë dhe dinjitetit, 
të sigurisë ekonomike dhe mundësive të barabarta”.

5 Bertranou, F., & Marinakis, A. (2020). REFLECTIONS ON WORK.
6 Devlin, M. (2010). Young people, youth work and youth policy: European developments. Youth Studies 

Ireland, 5(2), 66-82.
7 https://pjp-eu.coe
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  Puna e të rinjve: promovimi dhe 
forcimi i punës së të rinjve dhe njohja 
e kontributit të saj, ndër të tjera, në 
pjesëmarrjen e të rinjve dhe përfshirjen 
sociale të të rinjve.

Në kontekst in  e  përafr imit  të 
legjislacionit kombëtar me atë ndërkombëtar 
Shqipëria ka ratifikuar 54 Konventa të ONP 
duke përfshirë 8 Konventa Themeltare, 4 
Konventa të Qeverisjes dhe 42 Konventa 
Teknike. Me anë të ngritjes së Agjencisë 
Kombëtare të Punësimit reforma në sistemin 
e shërbimeve të punësimit u përqendrua tek: 
paraqitja e modelit të shërbimeve me tre 
nivele, e bazuar tek teknikat e profilizimit, 
tek zbatimi i menaxhimit sipas objektivave 
dhe sistemi i garantimit të cilësisë; hartimi, 
monitorimi dhe vlerësimi i programeve 
aktive më efikase në tregun e punës; 
dhe krijimi i partneriteteve strategjike 
me aktorët e tjerë të tregut të punës8. 
Harmonizimi i politikave të punësimit 
jo gjithmonë është në raport të drejtë me 
krijimin e vendeve të punës dhe sidomos 
me uljen e papunësisë së të rinjve. 

Metodologjia

Ky studim është sasior dhe teknika e 
përdorur është ajo me pyetësor. Kjo, për 
arsye sepse të dhënat numerike të përfituara 
nga zhvillimi i pyetësorëve mbi punësimin e 
të rinjve konsiderohen më të përshtatshme 
duke i shqyrtuar me metoda të kërkimit 
sasior. Po kështu, duke patur si qëllim të 
studimit vlerësimin e situatës së punësimit 
në të cilën të rinjtë në Shqipëri ndodhen, 
kjo reflekton principet e paradigmës sasiore. 

Popullata e marrë në këtë punim 
përfshin të rinjtë e moshës 15 deri në 29 vjeç. 
Kriteri i përfshirjes në studim përveç moshës 
ka të bëjë dhe me vendbanimin e të rinjve. 
Të rinjtë duhet të jenë me vendbanim në 

bashkinë Tiranë. Sipas protokollit të studimit, 
kampionimi duhet të jetë përfaqësues për të 
gjithë njësitë administrative duke qenë sa më 
gjithëpërfshirës. Këto kritere janë vendosur 
për disa arsye: së pari, Bashkia Tirana është 
më e populluara në Shqipëri dhe së dyti që 
të rinjtë të përfitojnë nga shërbimet e Zyrës 
së Punës në Tiranë sipas ligjeve dhe normave 
administrative të Agjencisë përkatëse duhet 
të jenë po banues në të njëjtën zonë. Analizat 
statistikore morrën nën shqyrtim vetëm 
përgjigjet e dhëna nga 534 pyetësorët e 
plotësuar krejtësisht, pavarësisht se pyetësori 
u aksesua nga 639 individë në total. 
Fillimisht, secilit prej 534 pyetësorëve iu 
bashkëngjit një numër identifikimi unik. 
Më pas vazhdoi kodimi dhe dekodimi i të 
dhënave për të lejuar përpunimin e tyre në 
programin e SPSS 19.

Pjesë e rëndësishme e punimit është dhe 
rishikimi i literaturës. Fokusi kryesor ka qenë 
mbledhja e informacioneve nga kërkime 
origjinale të dokumentuara nga organizata 
ndërkombëtare (Banka Botërore, Kombet 
e Bashkuara, Organizata për Bashkëpunim 
Ekonomik dhe Zhvillim, Organizata 
Ndërkombëtare e Punës, Bashkimi Evropian 
dhe organet e tjera të tij), agjensi qeveritare 
dhe jo-qeveritare në vend, programe 
ndërkombëtare të punësimit, institucione 
ndërkombëtare të kërkimit si dhe botime 
akademike në libra dhe revista, po ashtu dhe 
raporte konferencash. 

Për kërkimin e literaturës u përdor 
strategjia e propozuar në vitin 2013 nga 
Denney dhe Tewksbury. Fillimisht, kërkimi 
konsiston në zgjedhjen e një teme të gjerë për 
të hetuar duke i shtuar asaj evidenca të sakta 
dhe më pas ngushtimi dhe ndarja në nën 
seksione të caktuara. Sipas Rudolph (2009) 
shqyrtimi i literaturës duhet të ketë kritere të 
qarta për përfshirje. Në këtë aspekt, burimi 
i dokumentave ka qenë një faktor shumë i 
rëndësishëm për marrjen nën shqyrtim apo 

8 Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014 – 2020 
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jo. Në të njëjtën mënyrë, koha e publikimit, 
numri i referimeve nga sisteme të ndryshme 
kanë qenë disa nga kriteret për përfshirjen e 
të dhënave apo përjashtimin e tyre. 

Gjetje dhe Diskutime

Gjetjet e studimit tregojnë se 57% 
e të rinjve janë të punësuar dhe 11% të 
vetëpunësuar. 71% e tyre punojnë me kohë 
të plotë, 27% me kohë të pjesshme dhe 
2% kanë zgjedhur alternativën tjetër të 
punësimit rastësor. 

43% e të rinjve të punësuar janë 
përgjigjur se punësimi i tyre është në të 
njëjtën fushë për të cilën kanë studiuar/
zgjedhur dhe pëlqyer. 32% janë në një punë 
çfarëdo por që siguron të ardhurat bazë dhe 
24% janë të punësuar në një fushë tjetër nga 
ajo që kanë studiuar/dashur të bëjnë. 

51% e të rinjve janë të punësuar në 
kompani që operojnë në fushën e shërbimeve, 
18% në kompani që operojnë në tregti, 
dhe në fushën e turizmit dhe industrisë me 
10% secila. Vlerat më të ulëta prej 9% dhe 
2% e zënë të rinjtë të cilët janë punësuar 
përkatësisht në kompani që operojnë në 
fushën e ndërtimit dhe bujqësisë. 

Të rinjtë të cilët janë të papunë përbëjnë 
32% të studimit. 48% e tyre kanë më tepër se 
1 vit që nuk punojnë. 17% kanë 3-6 muaj që 
janë të papunë dhe 16% më pak sesa 4 javë. 
Pjesa tjetër janë përgjigjur se kanë 1-3 muaj 
(9%), 6-9 muaj (6%), dhe 9-12 muaj (5%). 

Situata e krijuar nga pandemia e 
COVID-19 ka qenë shkak për 45% të të 
rinjve që rezultuan si të papunë. Pjesa tjetër 
ka dhënë arsye të tjera. 

52% e tyre kanë bërë përpjekje për 
të gjetur një punë. Pjesa tjetër prej 48% 
pavarësisht se nuk po kërkojnë punë janë 
përgjigjur se do të donin të punonin (65%). 
Shkak për 35% tjetër që nuk dëshiron të 
punojë ka qenë ndjekja e studimeve (68%), 

kujdesi për të tjerë (10%) dhe 20% për 
arsye të tjera. 

40% e të rinjve janë shprehur se gjetja 
e punës apo hapjes së biznesit privat ka 
patur nivel normal të vështirësisë. 28% 
kanë deklaruar se kjo ka qenë e vështirë, 
14% shumë e vështirë. Pjesa tjetër prej 19 
% janë shprehur se ka qënë e lehtë (13%) 
ose shumë e lehtë 6%.

Sipas të dhënave të analizës vjetore të 
Shërbimit Kombëtar të Punës (2019) numri i 
punëkërkuesve të papunë të regjistruar pranë 
Zyrave të Punës (ZP) ka ardhur duke u ulur9. 

Grupmosha e cila frekuenton më shumë 
Zyrat e Punës janë personat mbi 35 vjeç, 
ndërsa vihet re se të rinjtë nuk i drejtohen 
shumë Zyrave të Punës për gjetjen e një pune. 
Referuar të dhënave të publikuara në buletinin 
statistikor të SHKP-së vihet re se ka një 
tendencë në rritje t` individ`ve të regjistruar 
në Zyrat e Punës me arsim bazë 8 ose 9 vjeçar 
dhe që i përkasin gjinisë femërore. 

Gjetjet e studimit tregojnë se ka një 
tendencë në rritje prej vitit 2019 të nivelit të 
njohurive të të rinjve mbi funksionin e Zyrës 
së Punës dhe shërbimet e ofruara prej saj.

Vështirësitë që të rinjtë hasin më së 
shumti për punësimin e tyre janë të lidhura 
me mungesën e eksperiencës së punës (44%) 
dhe trajnimeve/praktikave të paguara (29%). 

Të rinjtë e kanë vlerësuar gjetjen e 
punës nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të 
Punësimit dhe Aftësive apo Zyrës së Punës 
si më pak efektive për punësimin e tyre në 
krahasim me alternativat e tjera të ofruara. 

Megjithatë, për të përmirësuar situatën 
e krijuar të rinjtë kanë identifikuar se nga 
ana e Zyrës së Punës duhet të rritet niveli 
i informimit mbi vendet e lira të punës 
në kohë reale si dhe ofrimi i kurseve të 
certifikuara ndërkombëtarisht.

Të rinjtë të cilët i janë përgjigjur negativisht 
kësaj pyetje më së shumti jetojnë në shtëpitë e 
tyre (56%), nuk i përkasin ndonjë grupi etnik 

9 Shërbimi Kombëtar i Punësimit, 2019. Raporti Vjetor i Punës 2019
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Të dhënat e paraqitura në studim 
vërtetojnë se informaliteti i tregut të punës 
midis të rinjve ekziston dhe vazhdon të jetë i 
lartë. Me gjithë përmirësimin e dukshëm në 
drejtim të njohjes së rolit dhe funksioneve të 
Zyrës së Punës midis të rinjve dominojnë ata 
të cilat kanë nivel jo shumë të lartë njohurish 
mbi funksionin e Zyrës së Punës.

Sipas krostabulimit të të dhënave 
rezultoi se punësimi ka varësi me nëntë 
variabla socio-ekonomikë dhe demografikë. 
Këto variabla janë: gjinia, mosha, statusi 
civil, vendlindja, niveli i arsimit, periudha 
e përfundimit të studimeve, punësimi i 
nënës, të ardhurat dhe numri i anëtarëve 
të familjes. Gjithashtu, gjetjet e studimit 
tregojnë se ka varësi midis të rinjve të cilët 
kanë kërkuar dhe marrë informacion nga 
Zyra e Punës dhe mënyrës së akomodimit 
të tyre, përkatësisë etnike, periudhës së 
përfundimit të studimeve, arsimit dhe 
punësimit të nënës. 

Politikat e punësimit duhet të jenë 
fleksible, të integruara dhe të targetojnë 
kategori të veçanta të të rinjve. Investimi me 
projekte dhe plane konkrete në menaxhimin 
e rastit për të rinjtë e papunë si dhe 
subvencionim i të rinjve sipërmarrës duhet 
të zhvillohet më shumë. Zyrat e Punës duhet 
të mbështesin dhe lehtësojnë tranzicionin e 
të rinjve nga shkolla në punë. Gjithashtu, 
rekomandohet një qasje më e hapur drejt 
përqafimit të formave të reja të punës.

(76%), kanë përfunduar studimet gjatë viteve 
2016-2020 (66%), arsimi i nënave të tyre është 
jo i lartë (64%) dhe nënat gjithashtu janë të 
papunësuara (40%).

Në krahasim me profilin e të rinjve 
kur ata i janë drejtuar Zyrave të Punës 
për të kërkuar dhe marrë informacion në 
lidhje me punësimin e tyre është statusi i 
punësimit të nënave të tyre. Në rastin kur 
të rinjtë kanë marrë informacion nga Zyra 
e Punës pjesën më të madhe prej tyre e zënë 
nënat e të cilëve janë të punësuara. Ndërsa, 
në rastin kur të rinjtë nuk i janë drejtuar 
Zyrave të Punës, pjesa më e madhe e tyre i 
kanë nënat e papunësuara. Të gjithë variablat 
e tjerë vlerat më të larta i kapin si për rastin 
kur janë përgjigjur negativisht kësaj pyetje.

Përfundime

Problematikat e adresuara një shekull 
më parë nga Organizata Ndërkombëtare e 
Punës, (ONP) akoma dhe sot janë relevante 
dhe shqetësuese për një pjesë dërmuese të 
shoqërisë. Të rinjtë së bashku me fëmijët dhe 
gratë janë pjesë e agjendës së ONP si një nga 
target grupet më vulnerabël. Instrumentet 
e përdorur për të operacionalizuar politikat 
rinore të BE kanë evoluar në kohë duke 
përfshirë një gamë më të gjerë dhe 
koherente10. Pavarësisht se theksi fillimisht 
ishte te promovimi i mundësive të barabarta 
midis burrave dhe grave.

10 Ter Haar, B., & Copeland, P. (2011). EU Youth policy: a waterfall of softness. European Union Studies 
Association, 3-5.

Cullen, W., Gulati, G., & Kelly, B. D. 2020. Mental 
health in the Covid-19 pandemic. QJM: An 
International Journal of Medicine, 113(5), 
311-312.
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employment experience. The methodology reflects the principles of the quantitative paradigm 
and the technique used is the one with the questionnaire. Statistical analyzes reviewed 534 
questionnaires and data processing was performed through SPSS program 19.

Keywords: Employment policy, youth, Labor Office
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dhe Juridike, në vitin 1979. Në vitet 1990-1991 ka kryer specializimin për Psikologji-Pedagogji, 
ndërsa në vitet 2006-2008 ka kryer Masterin e Shkencave në Edukim, pranë Fakultetit të Shkencave 
Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjisë, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2010 është certifikuar 
për Psikoterapi Pozitive nga Qendra Botërore për Psikoterapi Pozitive në Gjermani. Në vitin 2013 
mori titullin Doktor dhe në vitet 2005-2016 punoi si pedagoge me kohë të pjesshme në Fakultetin e 
Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, si dhe në disa universitete të tjera. Në periudhën 2014-
2020 ka qenë Përgjegjëse e Departamentit të Psikologjisë në Kolegjin Univesitar Wisdom, ku ka drejtuar 
edhe Komisionin e Kurrikulës.

Përmbledhje

Epilepsia është një çrregullim i trurit. Epilepsia nuk është sëmundje mendore. Qëllimi i këtij studimi 
është që të trajtohet sidomos lidhja midis epilepsisë dhe autizmit. Metoda e përdorur për realizimin 
e këtj studimi është, së pari, Studim rasti. Për realizimin e studimit u përzgjodhën pesë persona 
epileptikë, me moshë të ndryshme e nivele të ndryshme të shfaqjes së epilepsisë. Janë përdorur 
gjithashtu intrervista me ekspertë të fushës, prindër apo të afërm e pjestarë të komunitetit. Të 
dhënat e studimit u siguruan nëpërmjet pyetësorëve, intervistave gjysëm të strukturuarve, fokus 
grupe dhe vëshgimit me gril vetikal. Rezulton se rreth gjysma e e ekspetëve (55 %) mendojnë 
se epilepsia nuk mund të parandalohet; 40% e të interevistuarve përgjigjen se epilepsia është e 
trashëgueshme dhe 40% e eksperteve pohojnë se personat me epilepsi mund të riprodhohen. 
Terapitë që ndikojnë në mënyrë efektive në uljen e intesitetit të krizave të epilepsisë janë (në % 
sipas vlerësimeve të ekspertëve): medikamentet me 60%, terapia e zhvillimi individual 57%, 
terapia konjitive 55%, terapia biheviorale 45% si dhe muzikoterapia 40%. Personat e prekur 
nga epilepsia mund të jenë të pavarur në masën 65 % sipas ekspertët. Nga studimi rezulton se 
lidhja midis epilepsisë dhe autizmit kosiston në paaftësinë intelektuale 57%; në vdekshmërinë e 
lartë 55%; në faktorë gjenetikë 45%; në hiperaktivitet 50%. Ndër përfundimet kryesore lidhet 
me faktin se epilepsia ka ndikim tek autizmi si rezultat i faktorëve gjenetikë. Të dyja diagnozat 
ndikojnë në tru. Studiuesit paraqesnin prova të një lidhjeje midis epilepsisë dhe ASD. Lidhja midis 
këtyre dy kushteve, mund të kontribuojë në një diagnozë dhe trajtim më efektiv në të ardhmen.
Fjalët kyҁe: Epilepsi, diagnostikim, trajtim humbje vetëdije, konvulcion
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Njerëzit që kanë epilepsi kanë aktivitet 
elektrik në tru që nuk është normal 
i cili shkakton kriza. Ka lloje të 

ndryshme të krizave. Në disa raste, një 
krizë mund të shkaktojë lëkundje, lëvizje të 
pakontrolluara dhe humbje të vetëdijes. Në 
raste të tjera, krizat shkaktojnë vetëm një 
periudhë konfuzioni ose spazma të muskujve. 
Epilepsia nuk është sëmundje mendore.

Në eksperiencën time profesionale në 
Qendrën e Zhvillimit të Fëmijëve Tiranë, 
kam punuar me persona autik që herë 
pas here përjetonin konvulcione dhe kriza 
epileptike. Kampioni që zgjodha për këtë 
studim ishin pesë persona nga mosha 7-38 
vjeç me nivele të ndryshme të çrregullimeve 
autistike dhe krizave periodike epileptike. 
Ata ishin AR - 38 vjeç, FS - 34 vjeç, AB-
26 vjeç; KT - 12 vjeç dhe GT - 7 vjeç. 
Studimi u krye në vitet 2018-2020. Grupi 
multidisiplinar që krijova u përbë nga 
neurologu, psikologu i qendrës, punonjësi 
social, terapistja e zhvillimit, logopedistja 
e qendrës, fizioterapistja dhe edukatorja si 
person mbështetës. 

Krizat epileptike që përjetonin të gjithë 
këta persona kishin intesitete të ndryshme. 
Neurologu këshillonte për secilën terapi 
medikamentoze, sipas nivelit të krizave, 
psh AR, dhe AB, përjetonin kriza shumë 
të forta dhe të zgjatura në kohë, kjo gjë 
shkonte në përpjestim të drejtë me nivelin e 
rënduar të çrregullimit autistik që ata kishin 
si dhe me nivelin e thellë të prapambetjes 
së tyre intelektuale, për këta persona, grupi 
multidisiplinar vendosi të trajtoheshin edhe 
me programe ergoterapie, si pirografi, 
poçeri e kopshtari.

FS dhe KT kishin kriza të moderuara 
dhe nivel të çrregullimeve autistike jo 
shumë të rënduar, prandaj edhe dozat e 
medikamenteve që jepte neurologu ishin 
të reduktuara edhe terapitë që këshillonte 
psikologia ishin të shumëllojta si art 
kuzhine, rrobaqepsi, terapi konjitive, terapi 
bihevjorale, metodën ABA, metodën 
TEACCH, PECS, etj. G.T, kishte kriza 

shumë të rralla epilepsie dhe shkallë të 
lehtë të çrregullimeve autistike, prandaj 
ekspertët vendosën ta përfshijnë në arsimin 
gjithëpërfshirës në klasën e parë të shkollës 
“Osman Myderizi” dhe në qendër do të 
ushtrohej me programe të vetëshërbimit. 

Aplikimi i terapive medikamentoze 
dhe terapive e metodave rehabilituese që 
pëdori ekipi profesionist i qendrës dhe 
grupi i eksperëve lehtësuan e rralluan krizat 
epileptke dhe ulën agresivitetin e këtyre 
personave epileptikë dhe me çrregullime 
autistike, por nuk e shëruan epilepsinë e 
tyre dhe nuk e kuruan autizmin. Ky është 
një tjetër argument që tregon se shkenca 
duhet të motivojë shkencëtarët për të gjetur 
shkaqet e këtyre çrregullimeve të trurit të 
personave epileptike dhe me çrregullime 
autistike.

Literatura

Çfarë është epilepsia? Epilepsia është 
një çrregullim i trurit. Është një gjendje 
neurologjike që mund të çojë në lloje 
të ndryshme krizash. Në një person me 
epilepsi, një konvulsion ndodh kur disa 
nerva të trurit ndizen në mënyrë jonormale. 
Ky mosfunksionim mund të shkaktojë 
efekte mbi të cilat personi nuk ka kontroll. 
Simptoma kryesore e epilepsisë është kriza. 
Një krizë e vetme nuk konsiderohet epilepsi. 
Njerëzit që kanë epilepsi kanë episode të 
përsëritura të krizave. Ka shumë lloje të 
krizave dhe secila nga to shkakton simptoma 
të ndryshme. Lloji më i zakonshëm është 
kriza e pjesshme (fokale), që ndikon vetëm 
në një pjesë të trurit. Simptomat mund të 
ndryshojnë, varësisht se në cilën pjesë të 
trurit ndodhë sulmi. Për shembull, një krizë 
e pjesshme mund të shkaktojë ndryshime 
në emocione ose në shqisa, siç pohojnë 
studiuesit (Agarwal et al., 2007).

Këto mund të përfshijnë halucinacione, 
mpirje, ndjesi shpimi, ose ndryshime të tjera 
në shikim, shije, erë, prekje apo dëgjim. Kjo 
lloj krize mund të shkaktojë edhe kontraktime 
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të muskujve (për shembull, mund të detyrojë 
personin të lëvizë kokën në mënyrë të 
pazakontë, ose të shkundë një krah ose 
këmbë). Kriza mund të shkaktojë përhumbje, 
ndonjëherë me lëvizje të përsëritura të 
pazakonta. Këto mund të përfshijnë lëvizjen 
e gojës ose buzëve, përtypjen,  gëlltitjen etj. 
(Amato et al., 2010).

Kriza e mungesës (petit mal): Kjo lloj 
krize ndikon në tërë trurin dhe zakonisht 
zgjat vetëm disa sekonda. Gjatë krizës, 
një person mund, të mos jetë në dijeni të 
mjedisit të tij ose të saj, të ndalojë papritur 
ose të lëvizë, të keto ndryshime të vogla në 
lëvizjet e muskujve. Krizat e përgjithshme 
tonik-klonik (grand mal): Kjo lloj krize 
ndikon në tërë trurin. Gjatë krizës, muskujt 
në trup bëhen të ngurtë, pastaj dridhen dhe 
kontraktohen. Personi që ka krizë zakonisht 
humbet ndjenjat. Ai ose ajo mund të thyejë 
nofullën, Të kafshojë gjuhën ose faqen 
dhe mund ta humbë kontrollin e fshikëzës 
(Battino et al., 2013).

Para se të fillojë një krizë, disa njerëz 
përjetojnë marramendje ose ndryshime 
emocionale. Disa të t jerë mund të 
përjetojnë ndryshime në vizion (të tilla si 
halucinacione), erë (që nuhasin erë që nuk 
është aty) dhe prekje (si mpirje ose ndjesi 
shpimi). Ndjenja e këtyre gjërave përpara 
një krize quhet aurë. Njohja e aurës është e 
dobishme si një paralajmërim se do të keni 
një krizë dhe nuk është shenjë e inteligjencës 
së ulët. Epilepsia nuk është ngjitëse. Krizat 
zakonisht nuk shkaktojnë dëme të trurit. 
Mos harroni një person me epilepsi nuk 
ndryshon nga njerëzit e tjerë (Beyenburg, 
Stavem & Schmidt, 2012).

Çfarë e shkakton epilepsinë dhe si 
diagnostikohet ajo?

Studiuesit jo gjithmonë e dinë se 
çfarë e shkakton epilepsinë. Disa gjëra që 
mund të rrisin rrezikun për epilepsi janë: 
Gjenetika: Njerëzit me një prind ose vëlla 
që kanë epilepsi janë në një rrezik më të 

madh për t’u prekur nga epilepsia. Trauma 
e kokës: Plagosje serioze në kokë mund 
të shkaktojë epilepsi. Infeksione të tilla si 
meningjiti, encefaliti dhe SIDA mund të 
rrisin rrezikun e epilepsisë (Campbell et 
al., 2013).

Kushtet mjekësore: Kushtet e tjera 
mjekësore mund të rrisin rrezikun e 
epilepsisë. Këto mund të jenë: sëmundja e 
Alzheimerit, goditjet, tumoret e trurit, ose 
problemet me enët e gjakut në tru.Problemet 
gjatë shtatzënësisë, lindjes ose zhvillimit të 
hershëm: Në disa raste, infeksionet gjatë 
shtatzënësisë, problemet gjatë lindjes, 
defektet e lindura të trurit, ose dëmtimi i 
trurit të një foshnje mund të shkaktojnë 
epilepsy (Carbone et al., 2013).

Për të diagnostikuar epilepsinë, mjeku 
do të shqyrtojë historinë mjekësore të 
pacientit dhe do të kryejë një test neurologjik. 
Mjeku gjithashtu mund të rekomandojë 
testet e gjakut. Ai ose ajo mund të urdhërojë 
gjithashtu një elektroencefalogram (EEG), 
tomografi kompjuterike (CT) ose imazhe 
rezonancë magnetike (MRI). Këto teste 
ndihmojnë mjekun të monitorojë aktivitetin 
e trurit të pacientit dhe të kontrollojë trurin 
e tij për probleme të tilla si gjakderdhje apo 
tumore (Clancy et al., 2014).

Trajtimi i epilepsies

Studiuesit pohojnë se epilepsia mund 
të jetë e trashëgueshme. Epilepsia zakonisht 
trajtohet me ilaçe. Nëse ilaçet nuk i ndihmojnë 
krizat e personit me epilepsi, mjeku dhe 
psikologu mund të rekomandojë kirurgji ose 
terapi të tjera. Nëse mjeku e di se çfarë po e 
shkakton epilepsinë, trajtimi i shkakut mund 
të ndalojë krizat (Cummings et al., 2011).

Kirurgjia bëhet më së shpeshti nëse 
dihet se krizat fillojnë në një zonë të 
përcaktuar të trurit të personit, që nuk 
ndërhyn në funksione të rëndësishme siç 
janë, gjuha ose dëgjimi. Në raste të tjera të 
krizave mjekësore-rezistente, mjeku mund 
të rekomandojë një lloj terapie të quajtur 
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stimulim nervor vagus. Kjo kërkon që një 
pajisje e vogël të futet nën lëkurë në gjoks. 
Pajisja shpërndan pulsin elektrik në nervin 
vagus në qafë (DeGiorgio et al., 2013).

Një lloj trajtimi për fëmijët me lloje të 
caktuara të epilepsisë që janë të vështira për t’u 
kontrolluar është një dietë e rreptë që është e 
lartë në yndyrë dhe e ulët në karbohidrate. Kjo 
dietë është e njohur si një dietë ketogjenike. 
Dieta duhet të përshkruhet dhe monitorohet 
nga një mjek. Për të përcaktuar trajtimin më 
të mirë duhet të konsultoheni me një mjek 
(Englot et al., 2011).

Terapia komplementare

Terapia komplementare është gjithnjë e 
më e preferuar tek pacientët, të cilët mund ta 
përdorin bashkë me terapinë konvencionale.
Terapia plotësuese përfshin një larmi trajtimesh 
si akupunktura, trajtimi kiropraktik, terapia 
bimore, homeopatia, osteopatia, joga, terapia 
tradicionale kineze dhe kanabinoidet. Nuk ka 
prova të qëndrueshme që e mbështesin ose 
përjashtojnë definitivisht përdorimin e ndonjë 
lloji të veçantë të terapisë plotësuese për të 
përmirësuar frekuencën e krizave epileptike 
te pacientët me epilepsy (Glause et al., 2013).

Te dhënat nga rishikimet sistematike që 
përfshinin një varg qasjesh, përfshirë teknikat e 
meditimit, akupunkturën, terapinë biheviorale 
kognitive, jogën dhe terapinë relaksuese 
ishin te pamjaftueshme ose nuk mund të 
gjeneralizoheshin për popullatën në përgjithësi, 
(për shembull akupunktura) dhe cilësia e 
studimeve shpesh ishte e dobët. U arrit në 
përfundimin se nuk kishte prova të mjaftueshme 
për të mbështetur përdorimin e këtyre qasjeve në 
trajtimin e epilepsisë (Lawn et al., 2013).

Menaxhimi i pacientëve 
me epilepsi dhe autisëm

Epilepsia e shoqëruar me paaftësi të të 
mësuarit ka prevalencë më të lartë, rreth 50% 
të pacientëve me retardim të rëndë mendor 
dhe paralizë cerebrale. Te disa të rritur me 

autisëm mund të jetë i vështirë dallimi në 
mes të epilepsisë dhe sëmundjeve psikiatrike, 
gjendjeve emocionale dhe sjelljes. Kështu 
që, në rastet e dyshimta, video-inçizimi 
i episodit mund të ndihmojë shumë në 
diagnostikim. Kualiteti i jetës së personave 
me ҁrregullime autistike mund të dëmtohet 
për shkak të lëndimeve të shpeshta gjatë 
krizave dhe për shkak të efekteve anësore të 
barnave (Misra et al., 2012).

Gjendja pa kriza është qëllimi për 
shumë njerëz me autizëm dhe epilepsi. 
Në situatat kur pacienti nuk mund ta japë 
pëlqimin, trajtimi duhet bërë siç e parasheh 
ligji i të rriturve me autizëm. Llojet më të 
shpeshta të krizave tek këta pacientë janë 
krizat e gjeneralizuara toniko-klonike dhe 
ato mioklonike, megjithëse mund të hasen 
edhe llojet tjera të krizave. Pacientët me 
autisëm dhe paaftësi të të mësuarit duhet 
të trajtohen njësoj me terapi antiepileptike 
sikurse popullata në përgjithësi (Diagnosis 
and management of Epileps et.al., 2020). 

Gjatë trajtimit të pacientëve me autizëm, 
epilepsi dhe paaftësi të të mësuarit duhet të ketë 
një qasje multidisiplinare në trajtim, e ofruar 
nga profesionistët me experiencë në epilepsi 
që të përmirësohet kualiteti i jetës së pacientit. 
Infermierët e pacientëve me autisëm dhe 
ngathtësi në të mësuar, kanë rol në vendosjen 
e lidhjes ndërmjet shërbimeve specialistike në 
njërën anë me pacientët dhe kujdestarët e tyre 
në anën tjetër. Te pacientët me ҁrregullime 
autistike, tek të cilët lajmërohen kriza të 
shpeshta epileptike, cilësia e jetës, përfshirë 
ndikimin negativ të krizave dhe efektet anësore 
të barnave duhet trajtuar sipas protokollit 
(Ventures Company, 2004-2021).

A ka një lidhje midis Epilepsisë 
dhe Autizmit? 

Epilepsia përbëhet nga konvulsione: 
shkrepje elektrike jonormale nga truri. 
Epilepsi ka kriza të përsëritura. Përafërsisht 
1-2% e fëmijëve diagnostikohen me epilepsi. 
Çrregullimet e spektrit të autizmit (ASD): 
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është mosfunksionim zhvillimor që përfshin 
paaftësitë sociale, të të folurit, njohjes dhe 
sjelljes. Rreth 0.1% e fëmijëve kanë ASD 
në mbarë botën. Në Shtetet e Bashkuara, 
rreth 1.5% e fëmijëve kanë ASD. Ekziston 
një lidhje midis epilepsisë dhe autizmit. 
Fëmijët me autizëm kanë më shumë gjasa 
të kenë epilepsi. Fëmijët me epilepsi kanë 
më shumë gjasa të kenë autizëm {Avbersek 
& Sisodiya, 2010}.

A kanë konvulsione të gjithë fëmijët 
me autizëm? Jo të gjithë fëmijët autikë do 
të kenë kriza. Në fakt, vetëm një pakicë 
kanë. Në mënyrë të ngjashme, jo të gjithë 
fëmijët me epilepsi do të kenë autizëm. 
Vetëm një pakicë e vogël. Përafërsisht një 
e treta e spektrit autik gjithashtu kanë 
epilepsi. A janë disa njerëz me ASD më të 
prirur ndaj konvulsioneve se të tjerët? Po, 
disa çrregullime gjenetike shoqërohen si 
me krizat ashtu edhe me autizmin, duke 
përfshirë Rett’s, Fragile X, Angelman, 
Prader-Willi dhe shumë sindroma të tjera. 
Fëmijët me karakteristika që sugjerojnë këto 
çrregullime duhet t’i nënshtrohen testimit 
gjenetik (Baulac et al., 2011).

A ka një lloj specifik të konfiskimit 
të lidhur me ASD? Jo, nuk ka asnjë lloj 
konvulsioni në ASD. Krizat mund të 
jenë fokale ose të përgjithësuara. Përfshin 
ndërgjegjësimin e dëmtuar të fillimit fokal 
(i pjesshëm kompleks), mungesën, toniko-
klonike dhe atonike vetëm për të përmendur 
disa. A janë më të rënda krizat tek njerëzit 
me ASD? Në përgjithësi po, por është e 
ndryshueshme. Disa kriza kontrollohen 
lehtësisht dhe të tjerat janë të pazgjidhshme. 
Ka vdekshmëri dhe sëmundshmëri më të 
lartë (shkalla e sëmundjes) e lidhur me 
konvulsionet në ASD (Brodie, 2013).

 Episodet e shikimit (të cilat mund të 
jenë shenja të mungesës ose konvulsioneve 
atipike të mungesës) Ngurtësim (që mund 
të jetë shenjë e krizave tonike). Dridhje ose 
dridhje ritmike (që mund të jetë një shenjë 
e konfiskimeve fokale të vetëdijshme/të 
thjeshta të pjesshme). Humbje e vëmendjes 

(e cila mund të jetë një shenjë e mungesës 
ose ndërgjegjësimit të dëmtuar fokal/krizave 
të pjesshme komplekse). Çfarë mund të 
bëhet? Epilepsia e shoqëruar me ASD nuk 
ndryshon vlerësimin ose menaxhimin e 
krizave (Minshall & Smith, 2012).

Autizmi, (ASD) është një çrregullim 
zhvillimi që përfaqëson një spektër të gjerë 
simptomash që ndryshojnë në ashpërsi 
dhe lloj. Megjithëse nuk ka dy njerëz që 
ka të ngjarë të kenë të njëjtën përvojë të 
ASD, shenjat dhe simptomat e zakonshme 
ndryshojnë. Studimi tregon se njerëzit autikë 
kanë një rrezik 20% për të pasur epilepsi dhe 
se njerëzit me epilepsi kanë një shans 20% për 
të qenë autikë. Arsyeja për këtë mund të jetë 
se efektet e epilepsisë dhe ASD në strukturën 
dhe funksionin e trurit mbivendosen (Modder 
& Fitzsimmons, 2010).

Njerëzit autikë kanë demonstruar një 
shumëllojshmëri të llojeve të konfiskimeve. 
Rreth 20–30% i fëmijëve autikë zhvillojnë 
epilepsi përpara se të arrijnë moshën 
madhore Faktorë të ndryshëm mund ta 
shpjegojnë këtë fenomen. Për shembull, disa 
kërkime kanë zbuluar se aktiviteti elektrik në 
trurin e njerëzve autikë shfaq shkarkime të 
tipit epilepsi më shpesh, sesa te njerëzit pa 
këtë gjendje (Shiek et al., 2012).

Faktorët që rrisin mundësinë e 
epilepsisë dhe autizmit. Faktorët që mund 
të rrisin gjasat e një personi për të zhvilluar 
njërën ose të dyja kushtet përfshijnë: Niveli 
i aftësisë dhe zhvillimit njohës: Hulumtimet 
sugjerojnë se njerëzit autikë dhe njerëzit me 
epilepsi kanë më shumë gjasa se njerëzit e 
tjerë të kenë vështirësi në të mësuar dhe 
vonesa në zhvillim. Përveç kësaj, njerëzit me 
epilepsi aktive dhe vështirësi në të mësuar 
kanë më shumë gjasa të jenë autikë. Tek 
pesonat me epilepsy është evidente Prania 
e një çrregullimi tjetër neurogjenetik ose 
një gjendje tjetër mjekësore (Sabers, 2012).

Kjo rrit mundësinë e epilepsisë dhe 
ASD. Epilepsia duket se ka më shumë gjasa 
të shfaqet tek njerëzit autikë gjatë fëmijërisë 
së hershme, adoleshencës dhe moshës 
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madhore. Në mesin e njerëzve autikë, disa 
studime kanë gjetur një incidencë më të lartë 
të epilepsisë tek femrat sesa tek meshkujt. 
Megjithatë, rezultate të tjera nuk e kanë 
mbështetur këtë gjetje (Ryvlin et al., 2013).

Fëmijët dhe të rriturit që janë autikë dhe 
kanë epilepsi priren të kenë simptoma më të 
rënda të ASD dhe më shumë hiperaktivitet. 
Një lidhje e mundshme midis epilepsisë dhe 
ASD-së është aktiviteti elektrik i trurit. Mjekët 
shpesh përdorin një elektroencefalogram 
(EEG) për të diagnostikuar epilepsinë, 
pasi mund të regjistrojë krizat. Megjithatë, 
ai gjithashtu mund të zbulojë aktivitetin 
epileptiform, i cili është një aktivitet elektrik 
i trurit i lidhur me epilepsinë. Duke parë 
rezultatet e EEG, studiuesit treguan se të 
paktën 23% e fëmijëve autikë kanë kriza në 
krahasim me 0.5-1.0% të fëmijëve neurotipikë 
(Silbergleit et al., 2012).

Metodologjia

Për  s igur imin  dhe  ana l i zën e 
informacionit të këtij studimi u hatuan 30 
pyetsorë të plotësuar nga ekspertë të fushës, 
prindër të afërm dhe pjestarë të komunitetit. 
Tridhjet intervista gjysëm të strukturuara, 
focus grupe dhe shqyrtim literature.

Ky ishte një studim i bazuar në 
pesë persona që ishin diagnostikuar me 
çrregullime autistike dhe epilepsi. Studimi 
u krye në Tiana nga Qershori 2018 deri në 
Mars 2020 dhe ishte projektuar si një pjesë 
e rëndësishme e anketës së personave që 
manifestojnë autizëm (ASD) dhe epilepsi. 
Për më tepër, duke pasur parasysh se fëmijët 
që ndiqnin shkollat     e arsimit special ishin në 
rrezik më të lartë të ASD-së, ne i regjistruam 
të gjithë fëmijët që merrnin zhvillim në 
shkolla të arsimit special në Tiranë pasi, 

fëmijët me prapambetje mendore, me 
dëmtim gjuhësor ose me dëmtim dëgjimi 
rekomandohen të ndjekin arsimin special. 

Ne trajnuam mësuesit për të shpërndarë 
dhe instruktuar pyetësorët te nxënësit e 
rekrutuar. Nxënësve iu kërkua të sillnin 
pyetësorët në shtëpi dhe prindërve iu 
kërkua të plotësonin pyetësorët. Të gjithë 
pjesëmarrësit dhe kujdestarët e tyre 
nënshkruan pëlqimin e informuar dhe ata 
gjithashtu u informuan se pjesëmarrja do të 
ishte e pacaktuar dhe vullnetare.

Kriteret e përjashtimit: së pari, nga 
studimi ynë u përjashtuan pyetësorët me 
rezultate kontradiktore midis prindërve 
dhe mësuesve; së dyti, pyetësorët me më 
shumë se 67% pyetje të paplotësuara janë 
konsideruar si të pavlefshëm; së treti, fëmijët 
me sëmundje kronike si çrregullimet kronike 
të veshkave dhe tumoret u përjashtuan nga 
hulumtimi ynë. Së fundi, pjesëmarrësit ishin 
gjithsej 5 nxënës, autikë dhe me Epilepsi me 
një moshë mesatare 7-38 vjeç.

Rezultatet

Rreth 55 % e të pyeturve thonë se 
epilepsia nuk mund të parandalohet aspak, 
sipas niveleve të shkallës Likert1 pohojne 
ekspertët e të intervistuarve; 20 % e të 
intervistuarve përgjigjen se ndoshta mund 
të parandalohet pjesërisht. (Figura 1).

Në figurën 2 tregohet se ekspertët 
në masën 40% niveli plotësisht i shkallës 
Likert përgjigjen se Epilepsia është e 
trashëgueshme; 25% përgjigjen se është 
pjesërisht e trashëgueshme.

Epilepsia mund të riprodhohet pohojnë 
40% të eksperteve plotësisht sipas niveleve të 
shkallës Likert; 20% e të intervistuave thonë 
se mund të riprodhohet pjesërisht. (Fig 3).

1 Shkalla “Likert” është një instrument që mat në përqindje nivelin e variablave në studimet e shkencave 
Sociale. Përdoret në programet: Excel; SPSS. Shkalla është emëruar për shkak të psikologut që e krijoi atë, 
Rensis Likert. Shkalla “Likert” është një shkallë me pesë ose shtatë nivele e cila përdoret për të lejuar individin 
të shprehë se në ç’masë ai pajtohet ose nuk pajtohet me një pohim të veçantë, psh. Frekuenca: “Gjithmonë”, 
“Shpesh”, “Ndonjehere”, “Rrallë”, “Asnjëherë”.
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 Terapitë që ndikojnë në mënyrë efektive 
në uljen e intesitet të krisave të epilepsisë janë 
: medikamentet 60%; terapi shvillimi 57%; 
Terapi konjitive 55%; Terapia bihevioale 
45%; Musikoterapia 40%. (Figura 4).

Personat e prekur nga Epilepsia mund 
të jenë të pavarur në masën 65 % sipas 

shkallës Likert pohojnë ekspertët; 20% 
pjesërisht të pavarur shprehen ekspertët e 
fushës që u pyetën. (Figura 5).

Në figurën 6, tregohet se ekspertët 
në masën 55 % niveli plotësisht i shkallës 
Liker përgjigjen se Epilepsia nuk mund 
të shërohet plotësisht; 25% përgjigjen se 

Figura 1: A mund të parandalohet epilepsia?

Figura 2: A është e trashëgueshme epilepsi?

Figura 3: A mund të riprodhohen personat me epilepsi?
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është pjesërisht e mundshme që pesonat me 
epilepsi të shërohen.

Epilepsia nuk është sëmundje ngjitese 
përgjigjen 70% e eksperteve të fushës që 
u pyetën nëpëmjet intervisës gjysëm të 
strukturua. (Figura 7).

Studimi resulton se lidhja midis 
epilepsisë dhe autismit kosiston në paaftësinë 
intelektuale 57%; në vdekshmërinë e 
lartë 55%; në faktorë gjenetikë 45%; në 
hiperaktivitet 50%. (Figura 8).

Përfundime

Fëmijët dhe të rriturit që janë autikë 
dhe kanë epilepsi priren të kenë simptoma 
më të rënda të ASD dhe më shumë 
hiperaktivitet. Një lidhje e mundshme 
midis epilepsisë dhe ASD-së është aktiviteti 
elektrik i trurit. Mjekët shpesh përdorin 

një elektroencefalogram (EEG) për të 
diagnostikuar epilepsinë, pasi mund të 
regjistrojë krizat. Megjithatë, ai gjithashtu 
mund të zbulojë aktivitetin epileptiform, 
i cili është një aktivitet elektrik i trurit i 
lidhur me epilepsinë. Duke parë rezultatet 
e EEG, studiuesit treguan se të paktën 23% 
e fëmijëve autikë janë epilektikë në krahasim 
me 0.5-1.0% të fëmijëve neurotipikë.

Diskutime

Ky studim zbuloi se epilepsia ishte e 
lidhur pozitivisht me ASD, e cila u theksua 
tek vajzat dhe fillimi i hershëm i epilepsisë. Ky 
studim tregon një nevojë urgjente për studime 
të mëtejshme për të eksploruar mekanizmin 
themelor. Ne përmblodhëm mundësitë për 
të shpjeguar patogjenezën për bublikun. 
Studimet e mëparshme kanë sugjeruar se 

Figura 4: Cilat janë terapitë e trajtimit efektiv të epilepsisë?

Figura 5: A mund të jenë të pavarur personat e prekur nga epilepsia? 
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mosfunksionimi neurobiologjik besohej të 
ishte i rëndësishëm në ASD. Ndërkohë, 
krizat e përsëritura të paprovokuara mund 
të jenë gjithashtu të dëmshme për rajonet e 
trurit, veçanërisht kur ato ndodhin në rajonet 
e përmendura më sipër.

Këto arsye mund të kontribuojnë në të 
njëjtën mënyrë në zhvillimin e ASD. Fillimi 
i hershëm i epilepsisë mund të shkaktojë 
dëmtime në rajonet e trurit dhe për këtë 
arsye paraqet një rrezik në rritje për shfaqjen 
e ASD. Krizat mund të shkaktojnë dëme 

Figura 6: A mund të shërohet personi me epilepsi?

Figura 7: A është sëmundje ngjitëse epilepsia?

Figura 8: Ku qëndron lidhja midis epilepsisë dhe autismit?
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strukturore në trurin në zhvillim; anomalitë 
strukturore të rrjetit social të trurit do të 
çonin në ASD. Epilepsia e përsëritur në afat 
të gjatë pasqyron mosfunksionimin themelor 
të trurit, duke e bërë sistemin nervor qendror 
më të prekshëm. Kur rajonet e rrjeteve sociale 
dëmtohen, kjo mund të çojë në zhvillimin e 
ASD ose të përkeqësojë ASD (Sabers, 2012).

Epilepsia dhe ASD mund të ndajnë 
një patofiziologji të përbashkët. Ka prova 
të grumbulluara të gjeneve shkaktare të 
ASD që përfshijnë deri në 1000 gjene, 
dhe gjenetika luan një rol të rëndësishëm 
në epilepsi. Gjenet ndikojnë në procesin e 
zhvillimit të migrimit të neuroneve, ngjitjen 
qelizë-qelizë, rritjen e neuritit, formimin 
e sinapseve, sinaptogjenezën, përkthimin, 
transportin ndërqelizor, plasticitetin sinaptik 

dhe funksionin sinaptik, duke përfshirë 
astrotaktinën (Mitchell et al., 2010).

Faktorët gestacional si komplikimet 
dhe infeksioni gjatë shtatzënisë dhe 
çrregullimet neonatale mund të ndikojnë 
gjithashtu pozitivisht në lidhjen midis 
ASD dhe epilepsisë. Është raportuar se 
këta faktorë gestacional mund të ndikojnë 
në zhvillimin neurologjik dhe të kenë një 
ndikim afatgjatë te fëmijët gjatë jetëgjatësisë 
së tyre. Ndërkohë, faktorët mjedisorë duke 
përfshirë ekspozimin ndaj kimikateve gjatë 
shtatzënisë mund të ndikojnë pozitivisht në 
lidhjen midis ASD dhe epilepsisë gjithashtu. 
Prandaj, nuk është e vështirë të kuptosh 
pse bashkëmorbiditeti i epilepsisë me ASD 
ishte shumë më i lartë te fëmijët që ndiqnin 
shkollat   e arsimit special (Alper et al., 2007).
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Epilepsy is a brain disorder. Epilepsy is not a mental illness. The purpose of this study 
is to specifically address the link between epilepsy and autism. The method used to conduct 
this study is, first, the case study. Five epileptic people with different ages and different levels 
of epilepsy were selected for the study. Interviews with experts in the field, parents or relatives 
and community members were also used. Study data were provided through questionnaires, 
semi-structured interviews, focus groups and vetting. It turns out that about half of the experts 
(55%) think that epilepsy can not be prevented; 40% of respondents answer that epilepsy is 
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hereditary and 40% of experts claim that people with epilepsy can reproduce. Therapies that 
effectively reduce the intensity of epileptic seizures are (in% according to expert estimates): 
medications with 60%, individual development therapy 57%, cognitive therapy 55%, 
behavioral therapy 45% and music therapy 40% Persons affected by epilepsy can be 65% 
independent according to experts. The study shows that the link between epilepsy and autism 
is 57% intellectual disability; in high mortality 55%; in genetic factors 45%; in hyperactivity 
50%. Among the main findings relates to the fact that epilepsy has an impact on autism as a 
result of genetic factors. Both diagnoses affect the brain. The researchers presented evidence 
of a link between epilepsy and ASD. The link between these two conditions may contribute 
to a more effective diagnosis and treatment in the future.

Keywords: Epilepsy, diagnosis, treatment, loss of consciousness, convulsion 
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Përmbledhje

Gjuha amtare dhe arsimimi në të për shumë popuj evropian ka qenë dhe mbetet shtyllë 
qenësore e identiteteve të tyre kombëtare. Lufta për gjuhën dhe arsimimin në të ka qenë 
dhe vazhdon të mbetet pjesë e një beteje më të gjerë për vetëvendosje qoftë të brendshme, 
qoftë të jashtme. Në këtë drejtim baskët dhe shqiptarët në ish Jugosllavi në përgjithësi, e 
ata në Kosovë në veçanti, kanë zhvilluar një betejë të gjatë për emancipim në gjuhën e tyre 
amtare. Si në të kaluarën ashtu edhe sot pozita e gjuhës baske dhe asaj shqipe nuk është në 
të njëjtin stad. Gjuha baske përkundër tërë ringjalljes që ka përjetuar, vazhdon të mbetet një 
gjuhë e rrezikuar, përderisa gjuha shqipe ka një status krejtësisht të konsoliduar edhe për 
shkak të zhvillimeve politike. Në këtë prezantim do të trajtoj mekanizmat e përdorur nga 
baskët për të mbajtur gjallë gjuhën e tyre në Baski. Po ashtu do të trajtoj edhe modelin e 
arsimit paralel gjatë viteve 90’ të shekullit në kaluar në Kosovë, si mekanizëm për mbijetesën 
e gjuhës shqipe dhe arsimit në shqip. Në këtë drejtim do të trajtohet modeli i shkollave 
private baske herë ilegale, herë gjysmë ilegale Ikastolas si pjesë e një rezistence më të gjerë 
ndaj pushtetit të Frankos, i cili kishte bërë përpjekje për të zhdukur nga përdorimi publik 
gjuhën baske. Ikastolas edhe sot funksionojnë në Komunitetin Autonom Bask dhe në tërë 
Baskinë dhe funksionimi i tyre, ndonëse jo pa probleme, herë pas here ka edhe përkrahjen 
e institucioneve baske. Në kontekstin e një krahasimi me këtë model të shkollave baske, do 
të trajtohet sistemi paralel i arsimit të shqiptarëve në Kosovë, gjatë viteve 90’. Ky sistem u 
ngrit si pasojë e deinstituiconalizimit të tij nga pushteti serb i Millosheviqit. Ai fizikisht u 
zhvillua në shtëpi private, por që ishte pjesë e sistemit arsimor publik dhe njëkohësisht pjesë 
e rezistencës ndaj pushtetit serb që kishte rrënuar autonominë e Kosovës në vitin 1989. 
Fjalët kyçe: gjuha amtare, sistemi paralel, Ikastolas, rezistencë, arsimim.
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Arsimimi si një mjet për të fuqizuar 
identitetin kombëtar dhe për të 
zhdukur dallimet rajonale ka qenë 

në qendër të përpjekjeve për të formësuar 
kombet sidomos prej shekullit 19-të e 
këtej. Ky proces është përcjell edhe me 
standardizimin e një gjuhe kombëtare dhe 
shpesh herë duke e imponuar këtë gjuhë 
edhe mbi ata që nuk e kanë folur atë. 
Zakonisht në rastet kur një etni ka qenë 
dominuese procesi ka qenë më i lehtë. Por 
në rastet e shteteve multi etnike, me numër 
të madh jo vetëm të etnive të ndryshme, 
por edhe me madhësi të konsiderueshme 
numerike të tyre, kjo përpjekje e qendrës ka 
rënë ndesh me përpjekjet e popujve për të 
zhvilluar arsimin në gjuhën e tyre si dhe për 
të realizuar ata vetë procesin e unifikimit 
gjuhësor dhe centralizimit kombëtar.

Në periudha të pushtimeve apo 
diktaturave popujt e ndryshëm kanë 
ndërtuar dhe ndërtojnë mekanizma me të 
cilat i luftojnë këto regjime e të cilat në të 
shumtën e rasteve janë edhe mënyra për 
të mbrojtur identitetin e tyre kombëtar. 
Zakonisht ato pjesë të identiteteve që më së 
shumti sulmohen, shndërrohen në mjete të 
luftës për liri. Gjuha dhe arsimimi në gjuhën 
kombëtare për shumë popuj e ka këtë rol. 
Në dy rastet që do të trajtojmë, atë bask 
dhe shqiptar, gjuha jo vetëm që është një 
prej elementeve thelbësore të identiteteve 
kombëtare të këtyre dy popujve, por edhe 
arsimimi në gjuhën amtare, ka qenë një 
mjet për të luftuar për emancipim kombëtar 
e shoqëror e në rrethana të caktuara edhe 
pjesë e rezistencës dhe përpjekjeve për liri.

Për më tepër projekti për zhvillimin 

e arsimit në gjuhën baske dhe atë shqipe 
mobilizoi shtresa të gjera të popullsisë, 
duke u shndërruar në vetvete në lëvizje 
shoqërore impresive. Sigurisht në këtë 
tekst do të përqendrohemi në dy periudha 
të veçanta kur baskët dhe shqiptarët i 
zhvilluan këto lëvizje: në vitet ‘1960-të 
dhe ‘1970-të në rastin bask, në kohën e 
diktaturës së Frankos dhe në periudhën 
e viteve 1990’ në rastin e shqiptarëve 
të Kosovës, në periudhën e regjimit të 
Millosheviçit. Duke qenë dy periudha të 
ndryshme, e po ashtu edhe kontekste të 
ndryshme shoqërore, politike, e socio-
ekonomike ato kanë dallimet e veta. Por 
e përbashkëta e tyre, është vetorganizimi 
për të ndërtuar sisteme të pavarura e 
ndonjëherë paralele të arsimimit në gjuhët 
përkatëse.

Rezistenca baske, 
mbijetesa gjuhësore dhe ikastolat

Baskët konsiderohen populli më i vjetër 
në Evropë. As baskët e as gjuha e tyre nuk i 
takojnë trungut të gjuhëve indoevropiane. 
Ekzistenca e baskëve në Evropë i takon 
periudhës para-indoevropiane (Baku, 
2002: 73). Edhe gjuha e tyre konsiderohet 
si gjuha më e vjetër në Evropë pa asnjë 
lidhje me gjuhët indoevropiane (Çabej, 
1962 [2017]: 88). Viktor Hygo më 
1843 thoshte se “gjuha baske është gati 
religjion”. Baskët vendin e tyre e thërrasin 
Euskal Herria, që do të thotë kombi që flet 
baskisht (Astrain, 1997). Në ruajtjen dhe 
kultivimin e kësaj gjuhe baskët janë ndeshur 
gjithherë në vështirësi nga pushtuesit e 
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tyre, të cilët deri në vitet 1970’ e ndalonin 
përdorimin e kësaj gjuhe. Zhan-Pol Sartër 
(1971 [1986]: 232) duke e analizuar këtë 
situatë theksonte se:

Zhdukja me dhunë e gjuhës baske është një 
gjenocid i vërtetë kulturor: kjo është një nga 
gjuhët më të vjetra të Evropës. Duke zhdukur 
gjuhën baske, spanjolli dëshiron ta zhdukë 
personalitetin bask. 

Fatkeqësisht megjithëse populli më i 
vjetër në Evropë ata nuk kanë fare shtet 
të tyrin kombëtar. Për baskët çështja e 
gjuhës është shumë e ndjeshme. Euskara 
(gjuha baske) duke qenë gjuha më e vjetër 
evropiane, një ndër shenjat e gjalla të 
mbetura të civilizimeve të popujve para-
indoevropian në kontinent, është edhe ndër 
shenjat më dalluese të identitetit kombëtar 
bask. Euskara është komponenti i vetëm 
identitar i cili nuk ka lëvizur nga vendi i 
vet në qendrën e identitetit kombëtar bask 
prej Sabino Aranës deri në ditët e sotme. 
Të tjerë komponentë si religjioni e raca 
kanë ndryshuar me kohën. Konstantja e 
pandryshuar ka mbetur gjuha baske si një 
monument i gjallë i identitetit kombëtar 
bask. Euskara i ka mbijetuar përpjekjeve 
të vazhdueshme të regjimeve represive të 
Madridit në të kaluarën për ta zhdukur 
atë nga diskursi publik por edhe ai privat. 
Andaj edhe nuk është e çuditshme që 
mësimi dhe konsolidimi i euskaras ka qenë 
një ndër kërkesat e patriotëve bask, që ka 
shkuar gati se krah për krah me kërkesat 
për vetëvendosje. 

Regjimi i Frankos, që prej fitores në 
Luftën Civile, në vitin 1939, kishte bërë 
përpjekje për të realizuar një ëndërr të 
vjetër të të gjithë unitaristëve spanjoll, 
e cila kishte dështuar vazhdimisht në të 
kaluarën: të ndërtonte kombin spanjoll nën 
modelin francez, ku nuk do të kishte gjuhë 
dhe identitete të tjera. Në këtë drejtim 
nacionalizmi spanjoll nuk arriti të imponohet 
ashtu siç u imponuan nacionalizmat e tjerë 

evropian (Balsera, 2005). Andaj logjikisht 
nën trysninë e diktaturës së Frankos së 
pari do të gjendeshin baskët, katalonasit 
e galicianët. Posaçërisht këta dy të parët 
edhe për shkak se në shumicën e tyre kishin 
qenë në anën e Republikës në Luftën Civile 
(sigurisht në rastin bask, situata është pak 
më komplekse, sepse disa rajone baske për 
shkak të konservatorizmit katolik kishin 
mbështetur Frankon). Kështu menjëherë 
u abroguan rajonet autonome të këtyre 
popujve si dhe u ndalua përdorimi publik 
i gjuhës baske dhe katalonase. Gjuha baske 
edhe ashtu ishte e rrezikuar për shkak të 
rrethanave politike dhe socio-ekonomike të 
Baskisë, ku zhvillimi i hovshëm industrial 
prej shekullit 19-të dhe imigrimi i shumë 
spanjollëve prej jugut të varfër të Spanjës 
kishte ndikuar edhe në ndryshimin e 
baraspeshës etnike atje (Sullivan, 1988; 
Kasmir, 1996; Delgado, 2005; Smith, 
2017). Gjuha baske u zhduk nga sfera 
publike, madje edhe certifikatat e lëshuara të 
lindjes, vdekjes apo martesës u zëvendësuan 
me kopje në gjuhën spanjolle. Madje emrat 
bask nuk lejoheshin të vendoseshin as në 
gurët e varrit. Sidoqoftë ishte e pamundur 
zhdukja totale e një gjuhe sepse ajo vazhdoi 
të mbetet pjesë e të folurës në shumë 
familje si dhe shpesh ishte e vetmja gjuhë 
në rajonet rurale (Sullivan, 1988; Astrain, 
1997; Smith, 2017). Sado që rezistenca 
ndaj Frankos në vitet e para të pas Luftës 
Civile e kishte humbur freskinë, gjeneratat 
e reja iu përgjigjën kësaj diktature, jo vetëm 
me rezistencë direkte politike e ushtarake 
(si ETA, p.sh.) por edhe përmes rezistencës 
kulturore, e cila po ashtu në fillimet e ETA-s, 
sidomos në fillimet e viteve 1960’ ishte pjesë 
e rëndësishme e aktivitetit të saj (Kasmir, 
1996; Astrain, 1997). Duhet theksuar se 
në Baski, kisha asnjëherë nuk u pajtua me 
eliminimin e gjuhës baske nga sfera publike. 
Andaj me gjithë vështirësitë ajo ishte e para 
që publikoi revista në gjuhën baske si dhe 
transmetonte emisione fetare në Euskera 
(Sullivan, 1988; Smith, 2017).
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Një prej mënyrave të kësaj rezistence 
ishte organizimi i festave publike përcjell 
me këngë, valle e organizime të tjera 
tradicionale baske (Delgado, 2014; Kasmir, 
1996). Sipas Kasmir (1996) këto festa 
baske, përkatësisht këto aktivitete kulturore 
po ashtu luajtën rol në ringjalljen e Euskaras 
por njëkohësisht ishin edhe burim i 
konflikteve në mes të qytetarëve bask dhe 
qeverive lokale të instaluara nga Frankoja. 
Por mbi të gjitha, baskët iu përgjigjën 
ndalimit të Euskaras përmes përpjekjeve 
të organizuara për ta mbajtur gjallë atë 
(Bitong, 2017). Patriotët bask, veprimtarët 
për ruajtjen e gjuhës baske, prindërit, 
arsimtarët e gjuhës baske dhe fëmijët 
u organizuan në ndërtimin e shkollave 
baske të njohura si ikastolas. Këto shkolla 
fillimisht ishin ilegale e të pakta, për t’u 
shndërruar në vitet 1960’ e 1970’ në 
gjysmë ilegale apo legale edhe për shkak 
të dobësimit të regjimit frankist dhe fundit 
të tij të pashmangshëm (Astrain, 1997). 
Karakteristikë e kësaj periudhe pra ishte 
ndërtimi i këtyre shkollave jashtë sistemit 
formal të edukimit, me një rol të dukshëm 
edhe të kishës dhe shtrimi i rrugës për 
institucionalizimit e gjuhës baske dhe 
arsimimit në baskisht me vdekjen e Frankos 
në vitin 1975 dhe rivendosjen e autonomisë 
baske në fund të viteve 1970’ (Balsera, 
2005). Sipas Delgados (2014) përveç 
arsimimit në gjuhën baske, prindërit duke 
i dërguar fëmijët në këto shkolla dëshironin 
t’i kursenin nga indoktrinimi që ata vetë 
kishin pësuar në shkollat e regjimit frankist 
si dhe nga ndëshkimet trupore që fëmijët u 
nënshtroheshin në shkollat shtetërore.

Historia e këtyre shkollave e kapërcen 
në kthimin në kohë edhe periudhën e 
Frankos, sepse beteja për baskishten së 
paku prej fundit të shekullit 19-të bëhet 
beteja gati se primare e patriotëve bask. 
Kështu ikastola e parë u hap në vitin 1914 në 
Donostia/San Sebastian nga nacionalistët 
bask dhe ishte po ashtu një reaksion ndaj 
sistemit arsimor shtetëror që zhvillohej 

vetëm në spanjisht (Kurlansky, 1999). Pas 
kësaj edhe në qytetet dhe rajonet e tjera 
filluan të hapen shkolla të tilla. Shkollat në 
gjuhën baske në mënyrë pak më intensive 
filluan të hapeshin që në kohën e republikës 
së dytë (1931-1939) dhe në kohën e 
autonomisë baske (1936) por për shkak 
të rrethanave the kohës së shkurtër numri 
i tyre ishte i vogël dhe po ashtu jo i madh 
ishte edhe ndikimi i tyre në ndryshimin e 
realitetit të të folurës së baskishtes. Në fazën 
e parë të regjimit të Frankos, menjëherë 
pas Luftës Civile u hapën një numër 
shumë i vogël i shkollave ilegale në gjuhën 
baske. Sado që ky numër ishte i vogël, ato 
ndikuan në krijimin e modelit të ikastolas të 
viteve 1960’ dhe atyre 1970’. Këto shkolla 
sipas Degaldos (2014) gradualisht kanë 
filluar të tërheqin një numër më të madh 
nxënësish sepse ishte mënyra e vetme për 
të mësuar baskishten. Kështu këto shkolla 
në fazat e para vepronin në ilegalitet 
ose gjysmë ilegalitet, shpesh herë ishin 
krejtësisht me vajza dhe në të shumtën e 
rasteve zhvilloheshin në ato që quheshin 
etxe-eskolak, apo shtëpitë-shkolla (Delgado, 
2014: 679). Për shkak të rrethanave numri 
i tyre ishte i vogël. P.sh. në Donostia/San 
Sebastian në periudhën 1946-1960 ishin 
vetëm tetë të tilla, përderisa në Bilbao vetëm 
një. Realisht në këtë periudhë siç e thotë 
Delgado (2014: 679), “ndikimi shoqëror 
i tyre ishte shumë i vogël, por ndikimi në 
ikastolat e mëvonshme ishte i madh”. Pra 
mund të thuhet se ky model i shkollave 
ishte inspirues për gjeneratën e ardhshme 
të ikastolave, dhe pa ndonjë ndikim direkt 
e as mundësi bashkëpunimi u replikua, por 
në një rrethanë tjetër, dhe në një dimension 
më të gjerë, në Kosovën e viteve 1990’.

Në fillim të 1960’, prindërit bask i 
shfrytëzuan disa mundësi ligjore që ikastolat 
t’i regjistrojnë si kooperativa të udhëhequra 
prej tyre dhe kështu ta legalizojnë mësimin 
në baskishte (Degaldo, 2014). Sigurisht 
kjo ishte periudha kur kishte filluar një lloj 
liberalizimi nën regjimin e Frankos dhe kur 
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pak a shumë, regjimi filloi të shfaq shenja 
dobësie dhe lodhjeje. Në këtë kontekst 
social, u shumëfishuan ikastolat dhe numri 
i nxënësve në to. Nëse në vitin 1964 kur 
filloi një hop më i madh në krijimin e rrjetit 
të këtyre shkollave ishin të regjistruar 500 
nxënës, në fund të asaj dekade ky numër 
ka arritur diku tek 8,000 nxënës ndërsa në 
vitin shkollor 1981/1982 në të tri rajonet 
e Komunitetit Autonom Bask (KAB) dhe 
në Navara, numri i këtyre nxënësve shkoi 
në 82,000 (Delgado, 2014: 680). Sipas 
Kasmir (1996) në vitin 1974 ishin 132 
shkolla të tilla në Euskadi (Baskia).

Ndonëse modeli i rrjetit të ikastolave ka 
pasur ndikim në krijimin e shkollave baske, 
ato sot nuk janë i vetmi model i mësimit 
në gjuhën baske, përkundrazi. Sidoqoftë së 
bashku me shkollat publike dhe ato private 
janë ndër shtyllat e sistemit arsimor bask. Po 
ashtu, një numër i madh i tyre sot janë bërë 
pjesë e sistemit publik të arsimit në gjuhën 
baske në KAB dhe atë të Navarës (Balsera, 
2005; Delgado, 2014).

Duke qenë se krijimi i ikastolave si një 
mjet për të rezistuar regjimin e Frankos 
dhe për të mbajtur gjallë euskeran, ka qenë 
pjesë e një lëvizjeje më të gjerë kulturore 
dhe shoqërore ka qenë e pashmangshme 
përfshirja e shumë shtresave të popullsisë. 
Mbi të gjitha ka qenë e nevojshme 
bashkëpunimi i prindërve, arsimtarëve dhe 
aktivistëve dhe intelektualëve që kanë qenë 
të interesuar për t’u ruajtur gjuha baske. 
Duhet theksuar se një rol të rëndësishëm 
kanë luajtur edhe ata që kanë financuar 
këto shkolla, pa të cilat financa ka qenë e 
vështirë mbijetesa e tyre në planin afatgjatë. 
Po ashtu edhe kisha ka qenë e rëndësishme 
për funksionimin e këtyre shkollave. Por 
siç u theksua më lartë, modeli që më 
së miri e ka mobilizuar këtë përkrahje 
shoqërore ka qenë ai i kooperativave, 
ku prindërit kanë qenë përgjegjësit për 
menaxhimin e shkollave (Delgado, 2014). 
Kështu prindërit po ashtu kanë bërë një 
pagesë simbolike shkollimi për fëmijët e 

tyre, që po ashtu u jepte të drejtën e votës 
në kuvendet që udhëhiqnin shkollën. Po 
ashtu edhe mësuesit dhe biznesmenët 
lokal ishin pjesë e kuvendit të shkollës. 
Sipas Gurruchaga (1985, cit. Kasmir, 
1996: 99-100) ikastolat ishin qendra të 
një komunikimi të dendur shoqëror dhe 
krijimi të marrëdhënieve shoqërore në mes 
të prindërve, nxënësve e mësueseve. Sipas 
tij, mësuesit e këtyre shkollave kishin një 
rëndësi të madhe kulturore në qytetin ku 
operonin dhe ”iksastola ishte një simbol 
kulturor i riprodhimit të kombit bask” 
(cituar nga Kasmir, f.100). 

Një prej të arriturave më të mëdha 
të viteve 1960’ dhe fillimi i viteve 1970’ 
(dy ishin datat e rëndësishme ajo e vitit 
1968 dhe 1973) ishte standardizimi i 
gjuhës baske nga ana e Akademisë së 
Gjuhës Baske, një punë kjo jo e lehtë, 
duke e pasur parasysh ekzistimin e shumë 
dialekteve si dhe mungesën e një tradite të 
baskishtes së shkruar. Kësaj i duhet shtuar 
edhe mosmarrëveshjet e shumta të vetë 
gjuhëtarëve se cilin dialekt duhet ndjekur. 
Kjo gjuhë e unisuar e mori emrin Batua 
dhe u shfrytëzua si moment edhe politik që 
përmes aktivistëve të ETA-s dhe të PNV-
së të promovohet në ngjarje të ndryshme 
kulturore (Kurlansky, 1999: 246-249).

Me konsolidimin e autonomisë baske, 
politikat gjuhësore në KAB kanë qenë 
jashtëzakonisht agresive në ringjalljen e 
baskishtes dhe bërjen e saj gjuhë të gjallë 
në jetën e përditshëm dhe në ligjërimin e 
përditshëm publik. Sot si rezultat i kësaj 
politike që shtrihet që prej arsimit e në 
fushën e mediave e të kulturës ka një trend 
pozitiv të ringjalljes së baskishtes. Kështu 
numri i përdoruesëve të baskishtes tek 
gjeneratat e reja është pakrahasimisht më i 
madh se tek gjeneratat më të vjetra. Këtë 
situatë e kishte paraparë gati se në mënyrë 
profetike Arana kur në vitin 1897 kishte 
porositur: “Nëse ju nuk ua mësoni fëmijëve 
tuaj gjuhën e prindërve tuaj, atëherë ata do 
t’ua mësojnë juve” (Arana, 1897, cituar nga 
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Kurlansky, 1990: 326). Pak a shumë rreth 
mbi 700.000 bask (në të gjitha rajonet 
baske, e jo vetëm në KAB) apo 35% e tyre 
e flasin sot atë pa problem. (Bitong, 2017). 
Të dhënat e tabelave të mëposhtme më së 
miri e vërtetojnë këtë trend.

Arsimi i pavarur shqip 
si reagim ndaj segregacionit 
dhe rrënimit të autonomisë 

Nuk ka dyshim se shqipja si një ndër 
gjuhët më të vjetra dhe më karakteristike 
indo-evropiane e ka pozitën më të 
privilegjuar krahasuar me euskaran. Ajo 
flitet gati se 100% nga tërë ata që e 
konsiderojnë veten shqiptarë, përveç atyre 
që janë asimiluar gjuhësisht në mërgim dhe 
atyre që dhunshëm u është ndaluar shqipja 
për dekada të tëra në Greqi. Gjuha shqipe 
sot është gjuhë zyrtare në Republikën e 
Shqipërisë dhe atë të Kosovës si dhe është 

në përdorim zyrtar si “gjuhë të cilën e flasin 
20% e popullsisë” edhe në Maqedoninë e 
Veriut si dhe në komunat ku shqiptarët 
jetojnë në Malin e Zi dhe në Serbi (në 
Kosovën Lindore). Edhe gjuha shqipe ka 
qenë objekt i represionit të vazhdueshëm 
nga pushtuesit e shqiptarëve, sidomos nga 
Perandoria Otomane dhe pushtuesit serb e 
grek, mirëpo ajo me një forcë të çuditshme, 
duke iu falënderuar patrioteve shqiptarë 
të të gjithë brezave ka arritur t’i mbijetojë 
të gjitha sfidat dhe vështirësitë. Gjuha 
shqipe qëndron në themelet e krijimit të 
kombit shqiptar si dhe vazhdon të jetë ndër 
karakteristikat më të fuqishme të identitetit 
të tij kombëtar.

Arsimimi në gjuhën shqipe ka qenë 
një prej kërkesave kryesore të Rilindjes 
Kombëtare Shqiptare gjatë periudhës 
së Perandorisë Osmane. Me pushimin e 
Kosovës nga Serbia në vitin 1912 dhe 
mbetjen e saj jashtë shtetit shqiptar në vitin 

Tabela 1: Trendi i përdorimit të gjuhës baske 2011-2016

Shënim: Këto të dhëna janë përpunuar pasi janë marrë nga KAB, DAPGJK, 2011/2013, f.16; “Vieme 
Enquete”, 2016, f.4.
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1912, regjimi serb, e pastaj ai jugosllav pas 
vitit 1918 filloi përpjekjet për dëbimin e 
shqiptarëve nga Kosova dhe viset e tjera 
shqiptare si dhe në të njëjtën kohë të 
përpiqet që ata që do të mbeteshin pjesë 

e shtetit të ri, të asimiloheshin. Kështu 
përkundër që Mbretëria Serbe-Kroate dhe 
Sllovene kishte nënshkruar Traktatin për 
Mbrojtjen e Pakicave në vitin 1919, ajo 
nuk e njihte ekzistencën e popullit shqiptar 

Tabela 2: Trendi i rritjes së folësve bilingual në Baski

Shënim: Këto të dhëna janë përpunuar pasi janë marrë nga KAB, DAPGJK, 2011/2013, f.16; “Vieme 
Enquete”, 2016, f.6.

Shënim: Këto të dhëna janë marrë nga KAB, DAPGJK, 2011/2013, f.22.

Tabela 3: Njohuritë gjuhësore sipas grupmoshave
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dhe rrjedhimisht nuk ofronte arsimin në 
gjuhën shqipe (Malcolm, 1998). Dhe kjo 
ndodhte në kohën kur shteti i sllavëve të 
jugut kishte krijuar mundësi për shkollimin 
në gjuhën gjermane, hungareze, çekët, 
turqit, rusët etj., për popujt e tjerë si dhe 
kur këta popuj botonin edhe revista në 
gjuhët e tyre. Kësaj situate e cila kritikohej 
edhe në arenën ndërkombëtare, shqiptarët 
dhe shumë veprimtarë ju përgjigjen jo 
vetëm me rezistencë së armatosur por edhe 
me përpjekjet për arsimimin në gjuhën 
shqipe në mënyrë ilegale. Bashkësitë fetare 
dhe shkollat e tyre ishin të lejuara në atë 
periudhë. Andaj në këtë drejtim një rol 
të rëndësishëm do ta luanin liderët fetarë 
shqiptarë, myslimanë dhe katolikë, të cilët 
do të shfrytëzonin objektet, shkollat dhe 
shoqatat fetare që të organizonin mësim 
në gjuhën shqipe (Kostovicova, 2019; 
Malcolm, 1998). Përveç mësimit ilegal nën 
organizimin fetar, shumë aktivistë fshehtas 
organizonin shkollimin shqip edhe në atë 
kohë nëpër shtëpi. Kështu që modeli i 
shtëpive shkolla të viteve 1990’ i kishte si 
pararendës këto shkolla të një kohe tjetër.

Është interesant të theksohet se në 
regjistrimin zyrtar në Mbretërinë Serbo-
Kroato-Sllovene, regjistroheshin edhe 
ata që e flisnin shqipen. Kështu sipas 
regjistrimit të vitit 1921 si folës të shqipes 
në tërë Jugosllavinë ishin regjistruar 
439.657, përderisa vetëm në Kosovë 
288.900 (Malcom, 1998: 278). Ndonëse 
vëzhguesit e huaj këtë shifër e çonin deri në 
800.000 sepse të dhënat konsideroheshin të 
pasakta për shqiptarët, vetë kjo shifër zyrtare 
shpërfaqte një anomali dhe kundërthënie të 
vetë sistemit: si ishte e mundur që shteti 
të mos njoh ekzistencën e shqiptarëve, 
por në të njëjtën kohë t’i regjistrojë ata. 
Sipas Malcolmit (1998) kjo ndodhte 
sepse në diskursin politik serb arsyetohej 
se ata që flisnin shqipen, ishin vetëm 
serbë shqipfolës, dhe ata i trajtonin që 
prej shekullit 19 si “arnautshe” (Malcolm, 
1998).

Nuk ka dyshim se këto politika 
arsimore dhe gjuhësore ishin pjesë e një 
politike të spastrimit etnik ose asimilimit të 
shqiptarëve. Ajo që njihej si ‘pyka shqiptare’ 
duhej sipas nacional shovinizmit serb të 
zhdukej. Sistemi arsimor bënte përpjekje që 
duke i futur shqiptarë në mësimin në gjuhën 
zyrtare serbe, gradualisht shqiptarët do t’i 
shndërronte pjesë të një identiteti shtetëror 
jugosllav që atdhe të vetëm do ta kishin 
Jugosllavinë. Kjo politikë dështoi tërësisht 
në rastin e Kosovës dhe të shqiptarëve por 
sigurisht që la pasoja në zhvillimin e tyre 
arsimor e kulturor, duke pasur parasysh 
se për dallim prej Baskisë, që ishte ndër 
rajonet më të pasura në Spanjë, Kosova 
dhe viset shqiptare ishin ndër rajonet më 
të pazhvilluara të shtetit.

Pas Luftës së Dytë Botërore, shteti 
i ri jugosllav socialist duke qenë se e 
njihte ekzistencën e shqiptarëve e lejoi 
organizimin e shkollimit në gjuhën shqipe. 
Nuk është qëllimi i këtij punimi të bëhet 
një histori e arsimit shqip në Kosovë, por 
të përqendrohet në periudhën e viteve 
1990’ të shekullit të kaluar. Sidoqoftë duhet 
theksuar se megjithëse kishte pakënaqësi 
të shumta dhe padrejtësi, shqiptarët në 
Kosovë gradualisht e konsoliduan pozitën 
e vet kushtetuese sidomos prej vitit 1968 
e me theks të veçantë pas ndryshimeve 
kushtetuese të vitit 1974. Sigurisht, kërkesa 
për republikë e vetëvendosje nuk ishte 
miratuar, por autonomia e Kosovës kishte 
mundësuar ngritjen e një sistemi arsimor 
në gjuhën shqipe deri në nivel universiteti. 
Këto të arritura u goditën me rrënimin 
e autonomisë së Kosovës në vitin 1989, 
rrënim i cili e goditi edhe arsimin shqip 
duke u nisur që në vitin shkollor 1990-1991 
(Gashi, 2014).

Duke qenë se Kosova e humbi 
autonominë edhe në fushën e arsimit, 
Serbia hartoi plan programe të reja për 
lëndët identitare si historia, gjuha shqipe, 
muzika e gjeografia. Plan programet e 
tilla të cilat u hartuan që në vitin shkollor 
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1990/1991 dhe të cilat krijuan incidentet 
e para në mes të arsimtarëve shqiptarë 
dhe pushtetit serb, në vitin shkollor 
1991/1992 u refuzuan përfundimisht nga 
institucionet arsimore të Kosovës dhe 
arsimtarët shqiptarë (Gashi, 2014). Kështu 
filloi dëbimi i tyre nga shkolla dhe sistemi 
publik i arsimit. Ai fillim i vitit nuk nisi në 
shtator 1991, por tek në janar të vitit 1992 
dhe atë pas demonstratave dhe vendimit 
që të fillonte mësimi në shtëpitë private. 
Kështu, shumica e shkollave të mesme dhe 
universiteteve prej atij viti u përqendruan në 
objekte private: shtëpi, garazhe, bodrume, 
e lokale private. Në nivelin fillor, nxënësit 
në shumicën e rasteve u lejuan të vijonin 
mësimin në objektet e shkollore, por 
prapë jashtë sistemit publik dhe pa u 
paguar mësuesit e arsimtarët (Gashi, 2014; 
Malcolm, 1998; Judah, 2000; Kostovicova, 
2019). Duhet theksuar se një sistem 
segregacioni kishte filluar që nga viti 1990, 
kur pushteti serb, i ndau shkollat në pjesët 
shqiptare dhe ato serbe, duke i lënë serbët 
në ndërrimin e paradites dhe shqiptarët 
në atë të pasdites (Gashi, 2014; Shahini, 
2016). Kështu filloi të marrë jetë sistemi i 
pavarur i arsimit shqip, fillimisht krejtësisht 
vullnetar, e gradualisht i financuar nga 
qeveria në ekzil dhe qytetarët që e paguanin 
fondin e saj prej 3%. Ky sistem arsimor në 
shkollat shtëpi, me certifikata dhe diploma 
ku shkruhej Republika e Kosovës, realisht 
ishte rezistenca më aktive dhe thelbësore 
që i bëhej regjimit serb nga ana e lëvizjes 
paqësore të shqiptarëve të prirë nga LDK 
dhe Ibrahim Rugova. Siç e thekson Tim 
Judah (2000: 71) “shkollat ishin një ndër 
aspektet e pakta simbolike të asaj që nuk 
ishte më shumë sesa një shtet fantom”. 
Dhe mu beteja për shkollën shqipe dhe 
futjen në objektet shkollore, që kulmoi me 
protestat e studentëve në vjeshtën e vitit 
1997, ishte hapi i fundit i kësaj rezistence 
paqësore, dhe hapi i parë drejt masivizimit 
të rezistencës së armatosur të udhëhequr 
nga UÇK në periudhën 1998-1999, e 

që solli lirinë e vendit dhe përfundimisht 
edhe pavarësinë e saj në vitin 2008. Duhet 
theksuar edhe një gjë. Shpesh ky sistem 
nga autorë të ndryshëm quhet ‘sistem 
paralel’. Sipas Zijadin Gashit (2014), një 
punëtorë veteran i arsimit por edhe ndër 
përgjegjësit e organizimit të sistemit të 
pavarur në Prishtinë gjatë viteve 1990’, 
cilësimi i këtij sistemi si ‘sistem paralel’ 
është i gabueshëm. Sipas tij kjo ishte një 
tendencë e regjimit serb t’i trajtonte ato si 
të jashtëligjshme, përderisa ato jo vetëm se 
ishin të ligjshme por ato ishin edhe fillimi 
i një arsimi të pavarur shqip e që kishte 
legjitimitetin popullor sepse përkrahej nga 
shumica dërrmuese e shqiptarëve (Gashi, 
2014: 761). Madje sipas tij shkollat shqipe 
ishin në krye të rezistencës shqiptare kundër 
pushtetit të Serbisë dhe njëkohësisht 
përmes pavarësimit të sistemit arsimor u 
konkretizua edhe kërkesa për vetëvendosje 
(Gashi, 2019: 761). Kjo qasje në realitet 
dëshmon për betejën e gjatë që është 
zhvilluar në Kosovë se kush është legal dhe 
legjitim. Përderisa për pushtetin serb, ajo që 
bënin shqiptarët pas vitit 1990 ishte ilegale, 
për shqiptarët dhe lëvizjen e tyre politike, 
pushteti serb jo vetëm se ishte ilegal, por 
nuk kishte as legjitimitet popullor, përderisa 
shumica e popullsisë së Kosovës nuk e 
njihte këtë pushtet. Sigurisht se lëvizja 
politike shqiptare, këtu kishte një përparësi 
edhe morale e cila konsistonte në faktin se 
regjimi i Millosheviqit me luftërat në të 
cilat e kishte zhytur procesin e shpërbërjes 
së Jugosllavisë, e kishte delegjitimuar 
vetveten edhe në planin ndërkombëtar por 
edhe atë përparimtar serb. Kjo sidoqoftë 
nuk nënkuptonte në atë kohë se në planin 
e kërkesave për pavarësi Kosova kishte 
përkrahjen ndërkombëtare. Më së largu kjo 
përkrahje shkonte në drejtim të përkrahjes 
së një autonomie që atëherë i thuhej 
‘substanciale’.

Ky sistem i arsimit u ndërtua nën 
hundën e pushtetit serb i cili ndonëse 
persekutoi herë pas here arsimtarët dhe 
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nxënësit shqiptarë, në thelb nuk e pengoi 
zhvillimin e tij. Kjo ka shumë arsye, por 
kryesorja do të duhej të ishte fakti se Serbia 
ishte e angazhuar në shumë luftëra në atë 
kohë, ishte po ashtu në një krizë të thellë 
ekonomike dhe nuk ishte e interesuar që 
të kishte trazira të cilat do t’ia cenonin 
stabilitetin në Kosovë. Për më tepër ajo 
publikisht pohonte se shqiptarët kanë të 
gjitha të drejtat për të vazhduar mësimin 
në gjuhën e tyre. Por ky qëndrim i tyre 
publik, binte ndesh me planet e shtetit 
serb, plane që në thelb kishin për qëllim 
goditjen e arsimit shqip si një prej shtyllave 
të identitetit kombëtar të shqiptarëve. P.sh. 
në vitin shkollor 1991-1992, Serbia kishte 
parashikuar regjistrimin e 9,100 nxënësve 
në mësimin shqip në shkollat e mesme 
dhe të 5,535 nxënësve në gjuhën serbe, 
paçka se 32,000 nxënës kishin mbaruar 
shkollën tetëvjeçare në shqip dhe diku 
rreth 4,000 nxënës në gjuhën serbe. Po 
ashtu planifikohej pranimi i barabartë prej 
nga 1,580 shqiptarë dhe 1,580 serbë në 
Universitetin e Prishtinës edhe pse mësimin 
e mesëm e kishin mbaruar 14,000 nxënës 
shqiptarë dhe 3,000 në gjuhën serbo-kroate 
(Kostovicova, 2019: 223-4). Sidoqoftë, kur 
filloi arsimi shqip të zhvillohet si një arsim i 
pavarur nga ai shtetëror serb, në vitin 1991-
1992, 400.000 nxënës e studentë shqiptarë 
filluan mësimin në këtë sistem (Malcolm, 
1998: 364). Ndërsa për çdo vit shkollor 
në Komunën e Prishtinës mësimin në 37 
shkolla fillore e vijonin prej 25.000 deri në 
30.000 nxënës (Gashi, 2014: 759).

Kjo situatë e pashembullt në Evropën 
e fund shekullit të 20-të, kur një popull i 
tërë dhe sistemi i tij kaloi në “ilegalitet”, siç 
u theksua kishte një ngjashmëri me rrjetin 
e shkollave baske ikastola. Megjithatë për 
nga madhësia sistemi i pavarur i mësimit 
shqip në Kosovë ishte shumë më i madh, 
kishte përkrahjen e krejt popullsisë dhe ishte 
shkollim publik. Pra ishte pjesë e sistemit 
publik arsimor, të një shteti që kishte 
shpallur pavarësinë, ndonëse ishte nën 

pushtim. Po ashtu sistemi nuk përqendrohej 
vetëm në mësimin në gjuhën shqipe, sepse 
në realitet për dallim prej rastit bask dhe 
gjuhës baske, gjendja e gjuhës shqipe ishte 
krejt në një nivel tjetër. Ndonëse ishte 
goditur vazhdimisht, gjuha shqipe flitej 
nga të gjithë shqiptarët në Kosovë dhe nuk 
kishte rrezik për zhdukjen e saj. Ajo që të 
përbashkëta kishin te dy këto projekte, 
është se ato ishin pjesë të një lëvizjeje 
shoqërore më të gjerë për liri, pavarësi 
dhe emancipim të të dy popujve. Atë që 
Kostovicova (2019) e thotë për shqiptarët 
se “ndjenja e kombësisë së shqiptarëve në 
Kosovë ishte thellësisht e lidhur e kërkesën 
e tyre për shkolla në gjuhën shqipe...” 
(f.209), ishte i vërtetë edhe për rastin 
bask. Për të dëshmuar përkrahjen e gjerë 
shoqërore dhe të organizatave të ndryshme, 
qoftë sindikale, qoftë arsimore e qoftë 
politike e vlen të përmendet se mësimi 
shqip u bë i mundshëm si rezultat i 
bashkëpunimit dhe të mobilizimit të 
Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptarë “ Naim 
Frashëri”, Entit Pedagogjik të Kosovës, 
Grupit për Arsim të Kosovës, Sindikatës 
së Bashkuar të Arsimit dhe të Shkencës së 
Kosovës dhe Komisionit Parlamentar për 
Arsim të Republikës së Kosovës por edhe 
partive politike shqiptare (Gashi, 2014). 

Përfundimi

Ikastolat baske janë hapur qoftë si 
kooperativa, qoftë nën ombrellën e kishës 
dhe kanë pasur një pranim të heshtur 
nga ana e shtetit. Në rastin e Kosovës, 
arsimimi shqip ka qenë krejtësisht publik, 
shumë më masovik se modeli bask e ilegal 
në raport me pushtetin. Por duke qenë 
masiv, dhe pjesë e një lëvizje të madhe 
shoqërore të rezistencës, pushteti e ka 
toleruar funksionimin e tij. Andaj edhe ai 
ka funksionuar si një sistem i pavarur që 
ka ekzistuar paralel me atë serb dhe beteja 
është bërë për ta deligjitimuar atë, sepse ai 
është trajtuar si pushtues e ilegal nga ana 
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e shqiptarëve. Ky sistem siç u theksua në 
nivelin fillor, i ka shfrytëzuar edhe shkollat 
publike, përderisa mësimi në shkollat e 
mesme dhe fakultete është zhvilluar në 
shtëpi-shkolla, si modeli bask i fillimit të 
ikastolave. Astrain (1997: 20) sistemin e 
ikastolave e quante një “...eksperiment, që 
është unik për Evropën...”, sigurisht duke 

mos e pasur informatën për zhvillimin e një 
sistemi të tillë simotër vetëm se tani në fund 
të shekullit 20-të dhe atë prapë në Evropë. 
Në të dy rastet këto modele kanë shërbyer 
në funksion të rezistencës kombëtare dhe 
në instancë të fundit kanë qenë pjesë e 
përpjekjeve për më shumë autonomi deri 
në vetëvendosje.
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Mother tongue and education in it for many European peoples has been and remains 
an essential pillar of their national identities. The struggle for language and education in it 
has been and continues to be part of a wider battle for self-determination. In this regard, 
the Basques and Albanians in the former Yugoslavia in general, and those in Kosovo in 
particular, have waged a long battle for emancipation in their mother tongue. Both in the 
past and today, the position of the Basque and Albanian languages   is not at the same stage. 
The Basque language, despite the revival it has experienced, continues to be an endangered 
language, while the Albanian language has a completely consolidated status also due to 
different political context. In this presentation using comparative methods I will address the 
mechanisms used by the Basques to keep their language alive in the Basque Country in one 
side, while also I will also treat the model of parallel education during the 90s of the last 
century in Kosovo, as a mechanism for the survival of the Albanian language and education 
in Albanian in other side. In this regard the model of Basque private schools, which were 
sometimes illegal, sometimes semi-illegal, called Ikastolas will be treated as part of a wider 
resistance model against the Franco regime, who had made efforts to eliminate the Basque 
language from public use. In the context of a comparison with this model of Basque schools, 
the parallel system of education of Albanians in Kosovo during the 90s will be treated. This 
system was set up as a result of its deinstitutionalization by Milosevic’s Serbian government. 
It was logistically developed in private homes, but it was part of the public education system 
and at the same time part of the resistance to the Serbian government that had suppressed 
Kosovo’s autonomy in 1989.

Key words: mother tongue, parallel system, Ikastolas, resistance, education
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Përmbledhje

Teknotopia është një koncept ende i pa stabilizuar në qarqet akademike. Si koncept është 
trajtuar në kuadër të formave heterotopike në modernitetin e avancuar. Mirëpo, ky trajtim 
nuk mbetet i izoluar në këtë kontekst, pasi që si koncept tenton të shpjegojë marrëdhëniet 
shoqërore, relacionin e individit me strukturat, veçmas atë të pushtetit si dhe proceset 
shoqërore në këtë epokë. Pra, teknotopia është një hapësirë e cila mbart forma të veprimit 
dhe komunikimit shoqëror përmes operimit në rrjetet kibernetike; ndaj është përdorur 
edhe koncepti i shoqërisë së rrjeteve si kornizë e analizës së këtyre formave të avancuara të 
ndërveprimit. Koncepti i teknotopisë ballafaqon mes vete tri entitete; teknologjinë, pushtetin 
dhe ndërveprimin. Për zhvillimin e këtyre tezave, janë përdorur metodat krahasuese dhe 
analiza e përmbajtjes. Janë analizuar format e ndërtimit të hapësirave primare, sekondare 
dhe terciare, si dhe ndërveprimi në kontekstin e hapësirave digjitale. Një theks i veçantë është 
vënë në tri entitetet e lartcekura, se si ato operojnë në kontekstin e shoqërive digjitale. Arsyeja 
e përzgjedhjes së këtyre metodave, konsiston në tendencë për të nxjerrë në dritë dinamikat 
më të dukshme, dhe efekte e tyre në rrafshin social. Sigurisht, që tentativa kryesore është të 
shfaqen transformimet kryesore në strukturën e pushtetin, dhe relacionit me individin, duke 
e ngritur edhe njëherë shqetësimin mbi sferën e lirisë, identitetit dhe politikës. 
Fjalët kyçe: teknotopi, pushtet, teknologji, identitet, marrëdhënie
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Shoqëritë në modernitetin e avancuar 
janë karakterizuar nga dominimi 
i teknologjisë. Roli i teknologjisë 

në proceset shoqërore ishte dhe vazhdon 
të mbetet i pamohueshëm. Ndikimi i 

teknologjisë solli ndryshime të mëdha 
në rrafshin urban dhe hapësinor. Sorkini 
cilësonte se ‘’publikja kishte mbaruar’’, 
dhe në kontekstin praktik, teknologjia ka 
luajtur një rol të rëndësishëm në ‘’vdekjen e 
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publikes’’. Publikja është zhveshur tërësisht 
nga përmbajtja, kjo zhveshje erdhi si pasoj 
e shumëfishimit të agjentëve që operojnë 
në të. Tenkotopia si koncept, i cili është 
përdorur për të shpjeguar karakteristikat e 
heterotopive në shoqëritë e modernitetit të 
avancuar. Teknotopia në thelb është koncept 
i ngjashëm me heterotopinë, pasi që koncepti 
përshkruan një hapësirë e cila mban një 
rrjet marrëdhëniesh, hapësirë e cila është 
virtuale. Duhet potencuar se teknologjia ka 
bërë ndryshime në rrafshin makro-social; 
madje sipas Manuell Kastells, shoqëritë e 
modernitetit të avancuar janë shoqëri të 
rrjeteve. Shoqëria e rrjetit është një shoqëri, 
struktura së cilës është e krijuar nga rrjetet 
të cilat janë mundësuar ngainformacioni 
dhe komunikimi përmes teknologjisë mikro-
elektronike (Castells, 2004: 3). Nuk mund 
të themi që teknologjia është e vetmja 
komponentë e cila i definon këto shoqëri, 
mirëpo është faktori kyç që i determinon 
sferat tjera. Teknologjia sjellë ndryshime në 
strukturën e shoqërive, për të kuptuar këtë 
ndryshim do ti definojmë fillimisht strukturat. 
Kastells, strukturat i definonte marrëveshjet/
konsensuset organizative të njerëzve në 
marrëdhëniet e prodhimit, konsumit, 
riprodhimit, përvojës dhe pushtetit, e 
shprehur përmes një komunikimi kuptim 
plotë i koduar në kulturë (po, aty). Nga 
definimi i Kastellsit, mund të shihet qartë se 
strukturat transformohen falë rritjes së gamës 
së komunikimeve dhe informacioneve që u 
mundësuan nga zhvillimi i teknologjisë. Pra, 
po flasim për një rrjet tëgjerë tëmarrëdhënieve 
ku individi bënë pjesë, këto relacione janë 
më të gjera se rrjetet që vijnë si rezultat i 
marrëdhënieve direkte. 

Konsekuencat e zhvillimit teknologjik, 
vërehen qartë në hapësirë dhe në heterotopi. 
Funksioni i teknologjisë në hapësirën 
reale ështënjë funksion i strukturimit 
dhe propagandimit në hapësirën publike. 
Gjerësisht pranohet se ka pasur çrregullim 
midis asaj që konsiderohet private dhe 
publike. Teknologjia e komunikimit 

është njëri nga ata faktorët që e nxiti këtë 
çrregullim. Duke u lidhur me efektin 
në hapësirën publike, duhet po ashtu 
ndërlidhur me interperlancën e Althuserit. 
Interperlanca në modernitetin e avancuar 
del si hegjemoni kulturore e vendosur 
përmes ndërthurjes hapësirë-teknologji. 
Për këtë impakt që erdhi me dominimin 
e teknologjisë, Budrijardi konstatoi se 
simulakrumi është i vërtetë. Edhe hapësira 
private më nuk ishte autonome e pavarur, por 
iu nënshtrua goditjeve të vazhdueshme me 
prodhimet kulturore. Simulakra nuk është 
vetëm një lojë e luajtur me shenja, por ajo 
imponohet në pushtete dhe raporte sociale 
(Baudrillard, 1983: 85). Pra, karakteri 
heterotopik i modernitetit të avancuar mund 
të gjurmohet vetëm në dekonstruktimin e 
marrëdhënieve brenda rrjeteve. 

Tekonotopia është heterotopi e cila del 
nga këto rrjete, është rast tipik i determinimit 
të rrjeteve prej teknologjisë. Ndonëse rrjetet 
ndërtohen në një shumësi interaksionesh nga 
aktorët social, interaksioni në masë është i 
deformuar. Për dallim nga format klasike, 
teknotopia ka disa karakteristika bazë: 
  fleksibiliteti- teknotopia është më 

fleksibile dhe nuk është rigjide 
  decentralizimi- teknotopia nuk ka një 

qendër të vetme por ka qendra që 
operojnë në të

  delokalizimi- ajo nuk ekziston e lidhur 
me hapësirë reale ndaj është kudo

  deformimi- ajo mund të zmadhohet 
dhe zvogëlohet pa ndonjë transformim 
thelbësor

Teknotopia si heterotopi përpos 
dimensionit veprues asaj i shtohet edhe 
dimensioni përjetues; introjektimi i 
realitetit virtual është një nga format e 
asaj që përjetohet. Introjektimi i realitetit 
nuk është më proces i thjeshtë; realiteti 
integrohet në hiperrealen dhe prodhohet 
në serinë e simulimeve. Duke u ndërlidhur 
me këtë funksion, gjithsesi duhet të jepet 
një shpjegim për atë se pse teknotopia 
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po merr kaq shumë skenë në shoqërinë e 
modernitetit të avancuar. 

Teknotopia si hapësirë virtuale është 
shndërruar në hapësirë ekzotike, nuk 
flasim më për një prodhim të rendit të ri, 
por për një hapësirë ku thyhet rendi dhe 
normat. Hapësira virtuale shndërrohet 
në mjedis ku individi ndjenë një lloj lirie 
dhe krijon një hedonizëm me këtë formë 
të pseudo-lirisë. Le ti kthehemi rastit të 
pornografisë si formë heterotopike që lidhet 
me teknotopinë. Funksioni i pornografisë 
nuk shihet më i nevojshëm në funksionin e 
revolucionarizimit të moralit seksual, por në 
plotësimin e imagjinatës së individit. Ato çka 
janë të kodifikuar si norma-tabu kulturore 
thyhen në këto instanca, shembulli i incestit 
është tipik në rastin e pornografisë. Thyerja 
e tabus në hapësira virtuale mbetet në 
instanca të imagjinatës dhe nuk sjell pasoja 
si sanksionet apo format të tjera të dënimeve 
sociale apo ligjore. Pra, pornografia si 
industri është ngritur mbi konceptin e 
thyerjes së tabuve si dhe integrimin e një 
shumësie të kategorive sociale. 

Përpos këtij dimensioni teknotopia është 
integrim edhe i homo ludenit, gjithsesi homo 
ludeni është konsumator i produkteve ku 
operojnë struktura të organizuara. Për Fukon, 
kategorizimi është rezultat i operimit të 
pushtetit; duhet theksuar se ndarja kategorike, 
i mirë dhe i keq, stereotipizimi kulturor, më 
shumë se në instancën e diskursit prodhohet 
në elementet kulturore që shpërndahen në 
forma të imazhit, si video-lojërat, filmat ,etj. 
Ajo që konsiderohej shumësi e hapësirave në 
fakt është homogjenizuar tej mase përmes 
efektit të teknologjisë. 

Karakteristikë e teknotopisë është se 
aty krijohen format alternative të kontrollit, 
dhe kjo mëton në të kuptuarit që nuk ka 
ndonjë hapësirë pa ndonjë rend të prodhuar. 
Panoptizmi si metodë ishte një mishërim i 
kontrollit social me prodhimet arkitekturore 
të cilat ishin produkt i simbiozës së pushtetit 
dhe dijes. Panoptizimi ka filluar që në 
modernitetin e avancuar të ndryshoj formë 

por jo esencë, pra ka filluar të hyjë në rrjetet 
e krijuara prej teknologjisë duke mos u 
përqendruar në formën konkrete hapësinore 
të qytetit. Sipas Mazlisht, të gjitha shoqëritë 
e njohura bazohen në informacione dhe 
njohuri si burim i fuqisë, pasurisë dhe 
kuptimit (Mazlisht cit. nga Castells, 2004, 
p. 7).Në thelb shoqëritë nuk e ndërrojnë 
karakterin as në modernitetin e avancuar, 
vetëm ndërron teknika e menaxhimit. 
Refleksiviteti i modernitetit pikërisht qëndron 
në përpunimin e informacionit, ky proces ka 
një ndërlidhje të ngushtë me jetën shoqërore. 
Gidensi këtë proces e përshkruan kështu:

Refleksiviteti i jetës shoqërore moderne 
konsiston në faktin se praktikat shoqërore 
mbikëqyren dhe rikrijohen mbi bazën e 
informacionit hyrës (informacioni i jashtëm 
që vjen nga ato praktika shoqërore që janë 
më aktuale sesa praktikat e vjetra), kështu që 
kjo ecuri krijon shndërrimin e natyrës së tyre 
(Giddens, 2013: 39)

Pra, refleksiviteti konsiston në një 
përpunim të madh të informacionit 
por gjithsesi edhe rritjen e tendosjes së 
individit. Ndaj panoptizmi si karakteristikë 
e teknotopisë qëndron në zotërimin e 
informacionit; si asnjëherë më parë kontrolli 
është i shtrirë mbi instancat më të thella 
të komunikimit dhe informacionit i cili 
plasohet në rrjetet elektronike. 

Por zhvillimi i teknotopisë nuk mëton 
që sistemi ka arritur një kolonizim të plotë të 
komunikimeve sociale që zhvillohen brenda 
rrjeteve. Gjithashtu në kuadër të teknotopisë 
janë krijuar një sërë komunitetesh ku 
komunikimi vazhdon të zhvillohet nën doxat 
që i udhëheqin këto grupe. Jo sepse sistemi 
nuk mund të ndërhyjë në këto interaksione 
por sepse sistemi tenton ta fshehë karakterin 
totalitar duke pasur parasysh mundësinë e 
nxitjes së forcave subversive. 

Ndonëse teknotopia mund të ngjasoj 
me profecinë orwelliane për ‘’big brother’’, 
por është një proces shumë delikat i cili 
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së pari bazohet në interferimin brenda 
marrëdhënieve ndër njerëzore. Teknologjia 
është duke kaluar në thelbin e racionalitetit 
të modernitetit të avancuar. Gjersa për 
Baumanin, zhvillimi teknologjik ishte pa 
telos; duhet të themi që telosi gjendet 
vetëm në analizën e teknologjisë si pjesë 
e racionalizimi të botë-jetës. Pra, telosi 
i organizimit teknologjik nuk ka ndonjë 
premisë të lartë e cila e udhëheqë këtë 
zhvillim, por funksioni i saj është kryesisht 
mbi zhvillimin e kontrollit dhe kjo më së miri 
shihet në mbiprodhimin teknologjik. Procesi 
i kontrollit nuk mëton më në disiplinim 
direkt të individit por bllokimin e hapësirave 
ku bën pjesë individi. Brenda sistemeve 
shoqërore, kontrolli i hapësirës është lidhur 
me kontrollin e masave, teknotopia mëton 
kontrollin e individit si proces të kontrollit 
të masave. Heterotopia e lidhur me hapësira 
konkrete është vështirë të lokalizohet,brenda 
teknotopisë heterotopia karakterizohet me 
një mbikëqyrje të rreptë dhe dominohet 
përmes formave elektronike. Teknotopia e 
ndryshoj në masë objektivin e agjencisë së 
individëve, gjersa dikur objektivi i agjencisë 
ishte transformimi i strukturave, me ndikimin 
e jashtëzakonshëm të teknologjisë ajo ka 
kaluar në formësimin e vetës.

Efekti i teknotopisë shkon drejt formimit 
të individit, ashtu siç ajo e ka gatuar. 
Procesi i depolitizimit të individit, nuk është 
vetëm proces politik por edhe kulturor. 
Ndaj ky proces është një ndërthurje midis 
operimit të teknologjisë në hapësirat reale, 
si dhe integrimi i individit në hapësira 
ku kemi ‘’rrjedhje të informacionit’’. Pra 
‘’fluksi hapësinor’’ si funksion konsiston 
në aftësinë e përthithjes së antagonizmave, 
përgjithësisht teknotopia është e projektuar 
si një hapësirë e përthithjes së energjisë së 
individit. Koncepti i hapësirës, publikes 
çdoherë është duke shkuar drejt tkurrjes 
dhe degradimit, kjo si rezultat i dominimi 
të ‘’sim city-t’’. “Sim city’’ nuk është qytet i 
cili dominohet nga teknologjia dhe format e 
avancuara të komunikimit (informacionit) 

por është gjithashtu qytet i simulakrës. Me 
modernitetin e avancuar, për Kastellsin 
kemi ndërrim të paradigmave nga ajo e 
industrializimit tek ajo e informacionalizmit. 
Transformimi teknologjik e ka bazën në 
marrëdhëniet e prodhimit ne industrializëm, 
ndonëse ne masë të madhe ka transformuar 
këto marrëdhënie ne modernitetin e avancuar. 

Ndikimi i teknologjisë dhe transformimet 
në strukturat e hapësirës, janë faktor i cili 
shkakton fluksin hapësinor. Fluksi hapësinor 
është një ndërlidhje e ngushtë me rritjen 
e abstraktimit të hapësirës dhe kohës. Për 
Kastellsin, efekti i dimensionit elektronik ishte 
‘’fluksi i komunikimit’’. Në përgjithësi fluksi 
nënkupton një gjendje të paqëndrueshme 
e cila nuk merr një karakteristikë por 
ndryshon vazhdueshëm. Në thelb teknotopia 
funksionon falë një fluiditeti që e ka të 
integruar si karakteristikë në funksionimin e 
saj. Moderniteti i avancuar nuk karakterizohet 
me heterotopinë e krizës por me krizën e 
heterotopisë. Fluksi është karakteristikë e 
teknotopisë, ndërsa heterotopia vazhdon 
ti përshtatet kësaj gjendje të fluksit. Madje 
hapësira e tretë për shkak të ndryshimit 
shumë të shpejt, çdoherë e më pak konsiston 
në hapësira reale të lidhura me realitetin 
arkitektonik apo hapësinor-fizik.. 

Hapësira në fluks është një fenomen 
i cili është kompleks në raportin identitar 
madje edhe ekzistencial, pra ndryshimet në 
strukturën e hapësirë janë të ndërthurura 
në krizat ekzistenciale. Rezultat i fluksit 
hapësinor është fluksi ekzistencial, i cili në 
masë është një ndërthurje e dinamikave në 
kohë dhe hapësirë. “Vdekja e njeriut’’ nuk 
erdhi si rezultat i sulmimit të konceptit të 
individit, por transformimit të të gjithë 
elementeve hapësinore dhe semiotike. 
Ndonëse konceptit të individit i njohin 
një statikë në periudhën moderne, raporti 
binarik me hapësirën e bën pjesë të rrjedhës 
së këtij fluksi dhe e kthen në koncept fluid. 
Zakonisht njeriu në raporte semiotike operon 
në relacione binarike, ndaj është shumë 
vështirë të flitet për autenticitetin e individit 
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kur kategoritë etike, identitare, hapësinore 
relativizohen. Por fluksi ekzistencial fillon 
gradualisht nga dekonstruktimi i diskursit 
egocentrik të qenies njerëzore, por kjo nuk 
shënon fundin e egocentrizmit. 

Hapësira publike e cila ishte përplot 
projeksione identitare, ekonomike fillon 
të merr karakter sekondar veçmas kur 
fjala është për interaksionet sociale. Gjithë 
kategoritë identitare të konkretizuara në 
hapësirë pësojnë tronditje, ndaj kolektiviteti 
nuk ka një ndjenjë autentike mbi hapësirën. 
Transformimet e tilla në hapësirë erdhën 
si rezultat i ‘’qytetit global’’, i cili është një 
projeksion kulturor e hapësinor i qytetit 
në globalizëm. Gjersa pushteti e artikulon 
‘’fluksit hapësinor” si një funksion të tij, 
shoqëritë dekonstruktojnë kulturën e tyre 
historike në identitete të lokalizuara, të cilat 
kuptimin e marrim vetëm kur komunikojnë 
me kultura dhe vende të ndryshme, nga 
ajo që është (Castells, 1980: 350). Ajo 
që Kastellsi, e konstaton është se kultura 
historike mbetet vetëm si një shenjë në 
vetëdije, gjersa elementet kulturore janë 
limituar, qoftë si lokalitet e qoftë edhe në 
shpërfaqjen e tyre në hapësirë, pra vetëm 
nga kontakti direkt do kemi një vetëdijesim 
mbi përkatësinë kulturore. Por, procesi i 
integrimit të ‘’fluksit hapësinor” si funksion 
pushteti, nuk ishte edhe aq e lehtë. Ky 
proces konsiston në ndërthurjen e dy 
proceseve dezintegrimit dhe ri-integrimit 
socio-hapësinor të individëve. Dezintegrimi 
është imponimi i një paradigme të re e cila e 
shkëput individin nga ajo hapësirë e cila është 
fizike dhe është e karakterizuar me dinamika 
të ngadalta, gjersa ri-integrimi është kalimi 

i individit drejt hapësirave të projektuara 
që paraqesin një sistem pre-ekzistues për 
individin. Procesi i dezintegrimit është po 
ashtu një proces arbitrar i cili mëton në 
shkëputjen e individit nga rendi semiotik-
hapësinor, gjersa ri-integrimit hapësinor i 
mungon aspekti autentik kulturor. 

Por jo vetëm fluksi hapësinor është 
karakteristikë e shoqërisë së rrjeteve, për 
kundër faktit të tentativës për të shuar 
antagonizmat social përmes homogjenizimi 
kulturor dhe pranimit të përgjithshëm, 
shoqëria e rrjeteve e ka edhe dimensionin 
e rezistencës. Ka dhe do të ketë rrjete të 
nën-përfaqësuar në këto shoqëri, ndaj ka 
edhe rezistencë. Por problemi që e heton 
Kastellsi është se këto forma të rezistencës 
nuk mund të jenë efektive sepse operojnë 
përmes mekanizmave që pikërisht pushteti 
ndërtohet përmes tyre. Kjo do të thotë që 
rezistenca ndaj pushtetit bëhet përmes dy 
mekanizmave të njëjtë që përbëjnë pushtetin 
në shoqërinë e rrjetit: programet e rrjeteve 
dhe transaksioneve midis rrjeteve(Castells, 
2004: 34). Pra, forma e operimit brenda 
heterotopive që operojnë në teknotopi, 
shkon në sajë të favoreve të sistemit 
të ndërtuar, pasi që vetë brenda këtyre 
shkëmbimeve gjendet modeli i pushtetit. 
Teknologjia e përbën bazën e racionalitetetit, 
dhe kjo bazë i plotëson premisat e theksuara 
që nga Veberi, Ritzeri .etj. Por duhet të 
veçohet se përllogaritshmëria dhe efikasiteti 
i teknologjisë janë dy nga karakteristikat 
fondamentale të teknologjisë si bazë e 
racionalitetit. Ndaj fluksi nuk duhet të 
kuptohet si proces por më shumë si gjendje e 
cila mundëson rritjen e parashikueshmërisë.
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Technotopia is a concept still unstable in academic circles. As a concept I have treated 
it in the context of heterotopic forms in advanced modernity. However, this treatment does 
not remain isolated in this context, as as a concept it tends to explain social relations, the 
relationship of the individual with structures, especially that of power and social processes in 
this era. So, technotopia is a space which carries forms of action and social communication 
through operation in cyber networks; therefore, the concept of network society has been 
used as a framework for the analysis of these advanced forms of interaction. The concept of 
technotopia confronts three entities; technology, power and interaction. For the development 
of these theses, comparative methods and content analysis were used. The forms of construction 
of primary, secondary and tertiary spaces are analyzed, as well as the interaction in the context 
of digital spaces. Particular emphasis is placed on the three entities mentioned above, how 
they operate in the context of digital societies. The reason for the selection of these methods, 
consists in the tendency to bring to light the most obvious dynamics, and their effects on 
the social plane. Of course, the main attempt is to show the main transformations in the 
structure of power, and the relationship with the individual, raising once again the concern 
in the sphere of freedom, identity and politics.

Key words: Technotopia, power, technology, identity, interaction
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Përmbledhje

Studimi për risitë politike të qeverisë së përkohëshme të Vlorës dhe institucionin e pleqësisë u 
mor pasi disa autorë që janë marrë me Kuvendin Kombëtar të Vlorës kanë dhënë informacion 
të deformuar lidhur me pushtetet e shtetit të sapo krijuar. Duhet konsideruar si e vërtetë 
historike, se Kuvendi Kombëtar kreu funksionet e një asambleje kombëtare, por duhet 
pranuar se delegatët e kuvendit nuk i krijuan të gjitha pushtetet e shtetit modern dhe Kuvendi 
Kombëtar nuk kreu funksione legjislative, pasi ai u shpërnda më 6 dhjetor 1912. Kuvendi 
krijoi vetëm qeverinë e përkohëshme me kryetar Ismail Qemalin, por edhe anëtarët e kabinetit 
nuk u propozuan nga kryetari i qeverisë por nga delegatët e kuvendit. Kuvendi nuk e krijoi 
pushtetin legjislativ, pasi pleqësia nuk ishte pushtet legjislativ, ashtu si shkruhet edhe në tekste 
mësimore të jurisprudencës dhe ai nuk miratoi asnjë ligj apo dekret të qeverisë. Me metodën e 
hulumtimit shkencor u studiuan burimet arkivore dhe me metodën historike të analizës sillen 
fakte bindëse mbi debatin e zhvilluar në kuvend, midis Ismail Qemalit dhe Kristo Meksit, 
Mustafa Krujës, e delegatë të tjerë për institucionin e pleqësisë. Meksi si politikan me formim 
perëndimor argumentoi se pleqësia, ku edhe ai ishte zgjedhur, nuk kishte asnjë funksion të 
pushtetit legjislativ e për atë shkak dha edhe dorëheqje të parevokueshme nga pleqësia. Për 
të mbërritur te e vërteta historike studimi nuk pretendon të jetë ezaurues, prandaj mbetet 
hapsirë e pafund thellimi i studimeve për funksionimin e institucioneve të krijuara.
Fjalë kyçe: Asambleja Kombëtare, Qeveria e Përkohshme, Pleqësia, Senati, Këshilltarët.
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Kuvendi Kombëtar i Vlorës është 
ngjarja më e madhe politike dhe 
institucionale e historisë kombëtare, 

pasi shpalli mëvetësinë e Shqipërisë nga 
Perandoria Osmane. Por duhet pranuar 
si e vtërtetë historike se kuvendi nuk i 
themeloi të gjitha institucionet e shtetit 
të së drejtës, pasi delegatët krijuan vetëm 
qeverinë e përkohëshme të Ismail Qemalit 
dhe Pleqësinë, apo Senatin. Shteti nuk kishte 
kryetar shteti dhe as pushtet legjislativ. Për 
Kuvendin Kombëtar të Vlorës kanë shkruar 
shumë studiues për rëndësinë historike të 
aktit madhor të delegatëve nga të gjitha 
vilajetet shqiptare për shpalljen e mëvetësisë 
së Shqipërisë nga Perandoria Osmane, por 
ka munguar analiza objektive kritike, për 
institucionet që u krijuan dhe rolin e aktorëve 
kryesor politik që i inicuan dhe i themeluan 
institucionet e shtetit të ri. Studiuesit nuk 
e kanë trajtuar as “konkurencën politike” 
midis dy aktorëve kryesor politik, Ismail 
Qemali dhe Syrja Bej Vlora në organizimin 
e Kuvendit Kombëtar të Vlorës, por as 
kontributet e aktorëve të tjerë në debatet e 
zhvilluara për krijimin e institucioneve gjatë 
zhvillimit të kuvendit.Largësia politike dhe 
mosbashkëpunimi, midis Ismail Qemalit 
dhe Syrja Bej Vlorës, mund të shpjegohet 
me rivalitetin e herëshëm politik dhe 
përplasjen politike direkte në nëntor 1908, 
kur të dy konkurruan për deputet të 
Parlamentit Osman në Sanxhakun e Beratit, 
kur mandatin e deputetit e fitoi Ismail 
Qemali, sepse u mbështet në fuqinë e Anteut 
popull, duke sfiduar, jo vetëm “vëllanë”, por 
edhe Komitetin “Bashkim e Përparim”, që 
punoi kundër tij (Qemali, 2002: 143). 

Rivaliteti politik midis kushërinjve 
u shfaq edhe më i fortë në zgjedhjet e 
parakohëshme të Parlamentit Osman, në prill 
1912. Për ta zbutur tensionin politik, midis 
Ismail Qemalit dhe Syrja Vlorës, për ato 
zgjedhje parlamentare shkoi në Vlorë gazetari 

dhe politikani i njohur nga Struga Dervish 
Hima.1 Në 1912 deputet i Kazasë Vlorë u 
bë Syrja Bej Vlora, sepse u mbështet me 
presion dhe me para nga Komiteti “Bashkim 
e Përparim” (Qemali, 2002: 306). Konsulli 
i Austrisë Kraus, në një letër për ministrin 
e Jashtëm Fon Erental marrëdhëniet e 
kushërinjve në rivalitet për pushtet i trajtonte 
si armiqësore (Kraus, 1908). 

Studiues të tjerë para meje nuk kanë 
pasqyruar as debatet për zgjedhjen e 
Kryesisë së Kuvendit Kombëtar dhe as 
format proceduriale për zgjedhjen e Qeverisë 
së Përkohëshme të Ismail Qemalit dhe të 
pleqtësistë. Në burimet arkivore të Arkivit 
Qëndror Shqiptar (AQSH) ka dokumente 
që të bindin se vërtetimi i mandatit të 
delegatëve/“kongresarëve”, i hapi rrugën 
konstituimit të kuvendit dhe themelimit 
të institucioneve të shtetit. Prezenca e 
shumicës absolute të kongresarëve i dha 
Kuvendit Kombëtar legjitimitetin për 
të zgjedhur Kryesinë e Kuvendit, pra, 
kryetarin, nënkryetarin dhe sekretarët e 
kuvendit. Rexhep Mitrovica propozoi për 
Kryetar të Kuvendit Ismail Qemalin, dhe 
sekretarë të kuvendit, Luigj Gurakuqin e 
Shefqet Daiun. Në mbledhjen e tretë të 
Kuvendit, me propozimin e Luigj Gurakuqit 
delegatët shtuan sekretarë edhe Mustafa 
Krujtën e Dhimitër Beratin. Pas konstituimit 
të kryesisë së kuvendit me propozimin e 
delegatit Veli Harçi u themelua kryesia e 
qeverisë së përkohshme, me kryetar Ismail 
Qemalin dhe nënkryetar Dom Nikollë 
Kaçorri. Me atë vendim Ismail Qemali u 
legjitimua të Shpallte Pavarësinë e Shqipërisë 
dhe ngritjen e flamurit kombëtar, si simbol 
i shkëputjes së Shqipërisë nga Perandoria 
Osmane. Kryetari i qeverisë i’a dha Flamurin 
e Kombit për ta shpalosur në ballkon Murat 
Toptanit, dhe së bashku me delegatët e 
kolonisë së Bukureshtit kënduan Himnin 
Kombëtar. Sipas Konsullit Lejhanec, shpallja 

1 Gazeta “Dielli”, 1912, no. 153. 
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e mëvetësisë u bë në 28 nëntor, në orën 
16.30 (Lejhanec, 1912a). 

Nga ana metdologjike, ky punim është 
mbështetur në burimet autentike që gjenden 
në Arkivin Qendror të Shtetit, studimet 
e pjesshme të studiuesve shqiptarë dhe 
të huaj, për ta trajtuar ngjarjen me sens 
kritik dhe objektivitet. Metoda historike 
na mundëson të kuptojmë se nisma për 
organizimin e Kuvendit Kombëtar të Vlorës 
u mor nga Syrja dhe Eqerem Bej Vlora, të 
cilët erdhën në Shqipëri në korrik 1912 dhe 
punuan për organizimin e kuvendit. Syrja 
Vlora, pasi u izolua në Shkodër nga ushtria 
malazeze, humbi betejën për organizimin e 
Kuvendit Kombëtar dhe iku i dëshpëruar në 
Stamboll. Më 21 nëntor 1912, kur Ismail 
Qemali mbërriti në Durrës, Syrja Vlora 
takoi në Stamboll ministrin e Brendshëm 
dhe kryeministrin Qamil Pasha, për të 
mbështetur autonominë e Shqipërisë, ashtu 
si Austro-Hungaria dhe Italia. Por, pasi nuk 
mori përgjigje nga autoritetet e perandorisë 
më 22 nëntor 1912, në një intervistë për 
gazetën e Bukureshtit “Universul”, tha i 
dëshpëruar se, “ndoshta është shkruar se 
Perandoria Osmane, ashtu si ajo Bizantine, 
duhet të bjerë nën barrën e mëkateve të bijve 
të saj” (Konomi, 2012: 353).

Syrja Bej Vlora me iniciativën e tij 
nuk mundi të hynte në historinë politike të 
Shqipërisë, si themelues i shtetit të pavarur. 
Eqerem Bej Vlora, nuk nguroi të uronte 
Ismail Qemalin, i cili i’a doli të finalizonte 
atë, që ai dhe babai i tij nuk mundën ta 
kryenin. Sipas tij, mos ngritja e flamurit 
të lirisë në Vlorë, “i mbeti plagë në zemër 
babait”, sepse mjerisht, atë që ata nuk 
mundën ta realizonin ngadalë, e bëri me 
nxitim e nën presionin e ngjarjeve Ismail 
Qemali (Vlora, 2007: 310). Metoda e 
përshkrimit narrativ e bën lexuesin kureshtar 
të njihet me ngjarjen, pa u dëshpëruar me 
ofrimin e disa të vërtetave historike që i 
gjen ndryshe në librin Historia e Shtetit 
dhe së Drejtës në Shqipëri. Mungesa e një 
drafti kushtetues, nuk mund të mohojë 

sovranitetin kushtetues dhe legjitimitetin 
e Kuvendit Kombëtar të Vlorës. Teoria e 
së drejtës kushtetuese i ka dhënë zgjidhje 
teorike edhe këtij rasti përjashtimor.Si 
rregull, konventat, kuvendet e kongreset, 
janë instrumente politike, që përdoren në 
vendet që mungojnë institucionet politike 
të shtetit. Organizimi i tyre bëhet në bazë 
të marrëveshjeve midis operatorëve të 
rëndësishëm politik që gëzojnë autoritet. 
Operatorët politik, pasi marrin mandat 
besimi nga komuniteti që përfaqësojnë, 
mblidhen në kuvende kombëtare për të 
marrë vendime politike institucionale. 
Themelimi i institucioneve politike duhet 
të bazohet në norma juridike të karakterit 
kushtetues. 

Pleqësia si institucion sui generis 

Nga shqyrtimi i dokumenteve rezulton 
se studiuesit e kanë glorifikuar momentin 
historik të themelimit të Qeverisë së Vlorës 
dhe nuk i kanë trajtuar mangësitë kushtetuese 
dhe institucionale, të cilat, duke u marrë si 
model nga asambletë politike të mëpasshme, 
krijuan traditën e keqe të mos themelimit të 
pushteteve të shtetit të së drejtës. Studiuesit 
e institucioneve politike nuk kanë analizuar, 
gjithashtu, se përse në Kuvendin e Vlorës 
nuk kishte norma juridike të shkruara që 
të shërbenin si bazë ligjore kushtetuese për 
ngritjen e institucioneve dhe nuk u përdorën 
as modele të së drejtës ndërkombëtare. Ndaj, 
ka ardhur koha që të tregojmë me guxim dhe 
objektivitet shkencor të vërtetën historike 
e institucionale për mënyrën se si u krijua 
qeveria provizore e Vlorës dhe pleqësia, apo 
senati- si thuhet shpesh. 

Këndvështrimi juridiko-kushtetues dhe 
institucional na mundëson të kuptojmë, se në 
Kuvendin Kombëtar të Vlorës, nuk vepruan 
burimet formale (aktet), por vepruan 
burimet materiale (faktet). Prandaj mund 
të formulojmë, se sovraniteti kushtetues 
dhe legjitimiteti i krijimit të institucioneve 
politike u mundësuan duke ndërthurur 
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normat e së drejtës kushtetuese zakonore me 
rregullat e sjelljes së Konventave Kushtetuese. 
Aktorët politikë shqiptarë bënë marrëveshje 
verbale për institucionet politike. Sensi 
kritik për elitën politike ndërthur momentin 
kushtetues, me atë institucional. Kjo sepse 
normat kushtetuese kanë ekzistuar si draft 
në projekt kushtetutën e shkruar nga Sami 
Frashëri, që nga viti 1899, dhe nëse do të 
kishte interes politik atyre mund t’u jepej 
fuqi ligjore nga Kuvendi Kombëtar i Vlorës. 

Mendimi politik, kushtetues dhe 
institucional i Sami Frashërit shfaqet i plotë 
te veprën “Shqipëria, çka qenë çështë dhe 
çfarë do të bëhet” (Frashëri, 2007 [1899]). 
Projekti i Sami Frashërit kishte ngjyra 
kombëtare dhe frymë konstitucionaliste 
perëndimore, sepse ai e dizenjoi shtetin sipas 
parimeve të Monteskies (shih, Monteskje, 
2000) , me pushtet legjislativ, me pushtet 
ekzekutiv dhe me pushtet gjyqësor, që 
do të funksiononin, të ndara, të pavarura 
e të balancuara, duke respektuar edhe 
trashëgiminë politike të qeverisjes ilire. 
Straboni te vepra “Gjeografia” e nominonte 
formën e qeverisjes së ilirëve “Plakoni”. Sami 
Frashëri, i ndikuar nga mendimi i Strabonit, 
institucionin e kryetarit të shtetit e emërtoi 
Pleqësi, si kryetar kolektiv dhe, kështu, 
forma e qeverisjes do të ishte Republika. 
Prandaj Sami Frashëri duhet vlerësuar 
jo vetëm për idetë politike dhe filozofike 
që ndikuan për zgjimin e ndërgjegjes 
kombëtare. Por mendoj se duhet kuptuar 
edhe dimensioni i mendimit politik e 
konstitucional që ai zotëronte, për formimin 
e ndërgjegjes institucionale. Në këtë sens, 
mendimi konstitucionalist e institucional i 
formatuar në një projektkushtetutë, mund të 
përdorej nga Kuvendi Kombëtar i Vlorës për 
themelimin e institucioneve të Shqipërisë. 

Por, në Kuvendin historik të Vlorës, 
aktorët politik shqiptar të ndikuar edhe nga 
politika lindore bënë marrëveshje gojore, për 
institucionet politike që do të themeloheshin 
dhe mënyrën se si ato do të krijoheshin. 

Në këtë studim theksi do të vihet tek 

risia institucionale e krijimit të një qeverie të 
përkohshme dhe tek “pleqësia” apo senatin, 
si institucion sui generis. Për formimin e 
kryesisë së qeverisë delegatët e kuvendit 
respektuan parimin e kontributit politik, 
harmonizimin e besimeve dhe përkatësinë 
krahinore. Ismail Qemali ishte mysliman 
nga Shqipëria e Jugut, ndërsa Dom 
Nikollë Kaçorri, një katolik nga Shqipëria 
e Veriut, ishte një nga personat që punoi 
për organizimin e Asamblesë Kombëtare, 
duke bashkëpunuar me Austro-Hungarinë, 
nëpërmjet nënkonsullit Rudney. Ismail 
Qemali, pasi u emërua kryeministër, më 
30 nëntor, ora 15.30, i propozoi Kuvendit 
Kombëtar strukturën dhe përbërjen e 
qeverisë së tij. Sipas procesverbalit (në 
“Dokumentet historike” të sistemuara nga 
Lef Nosi) Ismail Qemali, para se të shpallte 
qeverinë, është pyetur nga Dervish Beu 
se cili do të ishte numri i ministrave të 
qeverisë së tij. Sipas procesverbalit, Rexhep 
Mitrovica e ka pyetur Ismail Qemalin edhe 
për strukturën e qeverisë. Ismail Qemali 
është përgjigjur se “për momentin” mund të 
jenë gjashtë ministri, të cilat ai i ka quajtur: 
Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e 
Punëve të Brendshme, Ministria e Ushtrisë 
dhe Siguria Botërore, Ministria e Kursimeve 
(me sa duket ka pasur parasysh Ministrinë 
e Financave, pasi ky emërtim duket pak 
i çuditshëm), Ministria e Drejtësisë dhe 
Ministria e Arsimit. 

Nga procesverbali duket qartë se ka 
pasur shumë debat për autoritetin që do të 
propozonte emrat e ministrave, si dhe për 
institucionin që mund t’i shkarkonte ata. Pas 
debatit u vendos që zgjedhja e ministrave 
t’i lihej Kryeministrit (Nosi, 2007: 156). 
Punimet e ditës së katërt të Kuvendit, nisën 
në orën 14:00, nën drejtimin e Kryetarit 
të Kuvendit Vehbi Dibra, i cili zëvendësoi 
Ismail Qemalin, kur u zgjodh kryeministër. 
Në këtë seancë morën pjesë edhe delegatët 
e Gjirokastrës Mufid Bej Libohova, Petro 
Poga, Jani Papadhopullo, Hysen Hoxha 
dhe Veli Bej Këlcyra. Ai i njoftoi delegatët 
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për një letër përshëndetëse që kishte ardhur 
nga Imzot Preng Doci dhe kapiteni i 
Mirditës Marka Gjoni, të cilët miratuan 
shpalljen e Pavarësisë dhe po niseshin për 
në Vlorë. Nga Mati, përmes Elbasanit vinte 
edhe djali i Xhelal Pashës, Ahmet Zogolli. 
Urime kanë dërguar edhe pretendentët për 
princ të Shqipërisë, Princ Gjika dhe Ahmet 
Fuad (Lejhanec, 1912c). Me ardhjen e 
delegatëve u plotësua kërkesa e Ismail 
Qemalit që qeveria të votohet pasi të vinin 
edhe delegatët e Jugut. 

Ismail Qemali paraqiti një listë me 
emrat e ministrave dhe shpjegoi se ata ishin 
zgjedhur sipas kritereve të kontributeve, 
njohjes që duhet të kenë brenda dhe jashtë 
Shqipërisë dhe për të kënaqur interesat e 
Perandorisë Osmane dhe Evropës. Ministrat 
e propozuar ishin: Mehmet Pashë Tetova, 
Mufid Bej Libohova, Aziz Pashë Vrioni, 
Vehbi Dibra, Abdi Bej Toptani dhe Mit’hat 
Frashëri (Nosi, 2007: 157). 

Kandidatët për ministra i përkisnin 
vetëm besimit mysliman. Me atë propozim 
diplomati Ismail Qemali veproi në mënyrë 
jodiplomatike. Kaq mjaftoi për t’u deklaruar 
kundër propozimit të tij shumica absolute 
dhe votimi u përsërit për 12 kandidatët që 
morën më pak se 29 vota.2 Ata ishin: Pandeli 
Cale, me 22 vota, Kristo Meksi dhe Petor 
Poga me 21 vota, Lef Nosi 20, Sami Bej 
Vrioni 15, Vehbi Dibra dhe Baba Dudë 
Karbunara me 14, Murat Bej Toptani 13, 
Eqerem Bej Vlora 10, Jani Papadhopullo. 
8, Iliaz Bej Vrioni, 7 dhe Dhimitër Zografi, 
6 vota. Pas votimit të dytë, mandatin e 
ministrit e siguruan Petro Poga me 40 
vota, Pandeli Cale me 39 dhe Lef Nosi me 
37 vota. Më në fund, ministrat e zgjedhur 

nga kuvendi ishin Luigj Gurakuqi me 54 
vota, Mufid Bej Libohova me 52, Mehmet 
Pashë Tetova me 42, Petro Poga me 40, 
Pandeli Cale me 39, Lef Nosi me 37, Mit’hat 
Frashëri me 35 dhe Abdi. Bej Toptani me 
32 vota. 

Ku v e n d i  p ë r m i r ë s o i ,  k ë s h t u , 
përfaqësimin e besimit fetar dhe përbërjen 
krahinore. Në qeveri hynë katolikët Dom 
Nikollë Kaçorri dhe Luigj Gurakuqi; 
ortodoksët Petro Poga, Pandeli Cale e Lef 
Nosi; myslimanët Ismail Qemali, Mehmet 
Pashë Deralla, Mufid Libohova, Mit’hat 
Frashëri dhe Abdi Toptani (Nosi, 2007: 
180). 

Ismail Qemali shpalli me telegram 
përbërjen e qeverisë, më 4 dhjetor 1912, për 
prefekturat e Gjirokastrës, Beratit, Elbasanit, 
Durrësit, Korçës dhe të Ҫamërisë. Kryetari i 
Qeverisë së Përkohshme i njoftoi se Qeveria 
përbëhet nga: Ismail Qemali - kryeministër 
dhe ministër i Punëve të Jashtme; Myfid 
Neki Libohova - Ministër i Brendshëm; 
Mehmet Rushdi Pasha - Ministër i Luftës; 
Petro Poga Efendi - Ministër i Drejtësisë; 
Abdi Bej Toptani - Ministër i Financave; 
Gurakuqi Efendi - Ministër i Arsimit; 
Mit’hat Bej Frashëri - Ministër i Punëve 
Publike; Pandeli Cale Efendi - Ministër i 
Bujqësisë, Industrisë dhe Tregtisë; Lef Nosi 
- Ministër i Telegrafit. Ismail Qemali ishte 
në krye të punëve të jashtme, ad-interim.3

Në njoftim nuk bëhet e ditur emri 
i Dom Nikollë Kaçorrit, nënkryetar i 
qeverisë së përkohshme. Në njoftimin për 
Ministrinë e Jashtme austro-hungareze, 
Lejhanec e konsideron Dom Nikollë 
Kaçorrin, zëvendëskryeministër dhe ministër 
pa portofol. Ndërsa Eqerem Bej Vlora 

2 Ata ishin: Pandeli Cale, me 22 vota, Kristo Meksi dhe Petor Poga me 21 vota, Lef Nosi 20, Sami 
Bej Vrioni 15, Vehbi Dibra dhe Baba Dudë Karbunara me 14, Murat Bej Toptani 13, Eqerem Bej Vlora 
10, Jani Papadhopullo. 8, Iliaz Bej Vrioni, 7 dhe Dhimitër Zografi, 6 vota. Pas votimit të dytë, mandatin 
e ministrit e siguruan Petro Poga me 40 vota, Pandeli Cale me 39 dhe Lef Nosi me 37 vota. Më në fund, 
ministrat e zgjedhur nga kuvendi ishin Luigj Gurakuqi me 54 vota, Mufid Bej Libohova me 52, Mehmet 
Pashë Tetova me 42, Petro Poga me 40, Pandeli Cale me 39, Lef Nosi me 37, Mit’hat Frashëri me 35 dhe 
Abdi. Bej Toptani me 32 vota.

3 AQSH, V.1913, D.1, p.25.
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emërton Ismail Qemalin, kryetar shteti, 
kryeministër dhe ministër i jashtëm, ndërsa 
Dom Nikollë Kaçorrin, zv/kryeministër 
(Lejhanec, 1912). Një tjetër institucion që 
u zgjodh nga Kuvendi Kombëtar i Vlorës 
është ai i Pleqësisë/ Senatit. Propozimin 
për pleqësinë e ka bërë Ismail Qemali. Ai 
u kërkoi delegatëve që pleqësia të kishte 
12 anëtarë (Nosi, 2007: 181). Bisedimi ka 
qenë i tensionuar dhe është ndërprerë disa 
herë. Debati parlamentar ka qenë i karakterit 
teorik dhe institucional. Është diskutuar 
për kompetencat e institucionit dhe se 
çfarë përfaqësonte pleqësia në hierarkinë 
e institucioneve politike. Interesante janë 
pyetjet nëse “pleqtë” do të kryenin funksionet 
e pushtetit legjislativ, apo do të ishin një 
institucion formal.. Në debat delegatët u 
ndanë në tre grupe. Disa kanë mbështetur 
propozimin e Ismail Qemalit që pleqësia të 
ketë 12 anëtarë. Një grup mbronte tezën se 
pleqësia duhet të ishte me 18 anëtarë dhe 
një alternativë e re që ndryshoi rrënjësisht jo 
vetëm për numrin, por edhe për funksionin 
e këtij institucioni dhe kërkonte që të gjithë 
delegatët e asamblesë të bëheshin mis/anëtarë 
dhe të konsideroheshin “organi legjislativ” i 
zgjidhur nga Asambleja Kombëtare.

Në debat ishin aktivë Ismail Qemali, 
Murat Toptani, Sami Vrioni, Mustafa Kruja 
dhe Kristo Meksi. Pyetjet kishin të bënin 
me institucionet që do të krijoheshin, nëse 
pleqësia do të ishte pushtet legjislativ dhe 
si do ta ushtronin kontrollin mbi qeverinë? 
Kristo Meksi me pyetjet e tij shkoi më tej. Ai 
donte të dinte se çfarë përfaqësonin anëtarët 
e pleqësisë, ishin deputetë, “këshilltarë”, 
“Conseil d’Etat” apo senatorë? Në atë linjë 
ishin edhe Murat Toptani dhe Sami Vrioni. 
Pyetjet e vunë në pozitë të vështirë Ismail 
Qemalin dhe ai u përgjigj se pleqësia, do të 
ishte bashkëpunëtoe dhe do ta këshillonin 
qeverinë kur duhej (Nosi, 2007: 182).

Sipas Ismail  Qemalit ,  anëtarët 
e pleqësisë, do të ishin “këshilltarët” e 
qeverisë, funksion që nuk njihej në teorinë 
dhe praktikën e institucioneve politike të 

shtetit modern. Mendimi i Ismail Qemalit 
u mbështet nga Luigj Gurakuqi, Dom 
Nikollë Kaçorri dhe Shefqet Daiu. Mustafa 
Kruja e saktësoi pyetjen dhe donte të 
dinte nëse “këshilltarët” nuk e pëlqenin 
punën e ministrit, a mund t’ia “merrnin 
pushtetin”. Pra, a do të kishin fuqi pleqësia 
të «përmbysnin» qeverinë/ministrat? Ismail 
Qemali i është shmangur debatit, madje 
diskutimet i ka cilësuar si opozitë të kuvendit 
dhe mosbesim ndaj qeverisë, ndaj i është 
drejtuar kuvendit me pyetjen: “a ka besim 
kuvendi te qeveria”? Delegatët u përgjigjën 
po! Kuvendi vendosi me votim të hapur 
që pleqësia nuk do të kishin të drejtë të 
“përmbysnin” ministrat. Sipas Eqerem 
Bej Vlorës, i cili ishte edhe nënkryetar 
i Pleqësisë, pleqtë do ta këshillonin dhe 
kontrollonin qeverinë derisa të vinte princi, 
por nuk do të kishin të drejtë ta rrëzonin. 
Alternativa për numrin e“këshilltarëve” 
u bënë me votim të hapur. Nga votimi 
rezultoi se katër delegatë votuan që të gjithë 
delegatët të ishin “këshilltarë”. Këta ishin 
delegatët që bënin pyetjet dhe mendonin se 
pleqësia duhet të ishte pushteti legjislativ, 
pra parlamenti i Shqipërisë. Propozimin 
e Ismail Qemalit që pleqësia të ishte me 
dymbëdhjetë “këshilltarë” e votuan 16 
delegatë. Shumica e delegatëve, ose njëzet 
e shtatë delegatë, votuan që pleqësia të 
ishte me tetëmbëdhjetë anëtarë. Vota solli 
tronditjen dhe mosbesimin e parë për Ismail 
Qemalin. Ndaj në fillim të seancës në ditën 
e tretë ai kërkoi që të rishikohej votimi për 
pleqësinë. Sipas tij, votimi është ishte bërë 
në kundërshtim me normën e vendosur në 
ditën e parë, që çdo parcelë/kazë do të kishte 
“vetëm një votë”, pa marrë parasysh numrin 
e delegatëve të kazasë. Mosmiratimin e 
numrit të pleqësisë të propozuar prej tij 
ai e cilësoi si kontradiktë mes qeverisë dhe 
kuvendit. Mendimi kundër nxiti edhe më tej 
debatin e delegatëve, i cili u mbyll me shumë 
elegancë nga Luigj Gurakuqi. Ai e cilësoi si 
çështje “jothemelore” diskutimin e votimit 
për numrin e “këshilltarëve” dhe jo të lidhur 
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me programin e qeverisë. Kjo ishte edhe 
arsyeja që Ismail Qemali propozoi që qeveria 
të mos votohej, derisa të vinin delegatët 
e tjerë, nga Janina, Gjirokastra, Tepelena 
dhe Camëria. Në të njëjtën kohë, Ajdin Bej 
Draga kërkoi që të mos zgjidhej pleqësia dhe 
votimi i tyre të bëhej bashkë me qeverinë. 
Pas zgjedhjes së qeverisë filloi procedura për 
zgjedhjen e “këshilltarëve”/pleqve. Duke 
qenë se procedura për zgjedhjen e qeverisë 
me shumicë absolute u zgjat në kohë, 
Dhimitër Berati propozoi që kandidati që 
do të merrte shumicën relative të votave 
quhej i zgjedhur (Nosi, 2007: 183). Nga 
dokumentet arkivore rezulton se kriteret e 
votimit nuk janë respektuar nga të gjithë 
delegatët. Disa delegatë kanë vënë në letër 
më pak se tetëmbëdhjetë emra. Për shkak 
të mosnjohjes së delegatëve, disa emra dhe 
mbiemra nuk janë të saktë.4

Procedurat e votimit në Kuvendin e 
Vlorës u zhvilluan me transparencë dhe për 
mendimin tim janë elementi më pozitiv i 
traditës institucionale shqiptare që vazhdoi 
edhe në kuvende të tjera. Pas numërimit të 
votave u zgjodhën këta këshilltarë: Iliaz Bej 
Vrioni me 55 vota, Sami Vrioni me 54, 
Dudë Karbunara me 48, Mustafa Hasim 
Kruja me 42, Murat Bej Toptani me 42, 
Eqerem Bej Vlora me 40, Myftiu Vehbi 
Efendiu, e së bashku me Kristo Meksin me 
39 vota, Dhimitër Berati me 38, Dhimitër 
Zografi, Bedri Ipeku dhe Sali Gjuka me 35 
vota, Veli Këlcyra dhe Hajredin Cakrani 
me 32, Xhelal Skrapari / Koprëncka dhe 
Shefqet Daiu me 30, Dervishit 29. dhe Ajdin 
Bej Draga me 27 vota. Kryetar i bordit u 
zgjodh Vehbi Dibra dhe nënkryetar Eqerem 

Bej Vlora (Vlora, 2007: 311). Në votimin 
e pleqësisë tërheq vëmendjen fakti që Isa 
Boletini mori vetëm 23 vota, duke mos u 
zgjedhur “këshilltar”. 

Kuvendi vendosi vazhdimin e punimeve 
edhe për dy ditë të tjera. Mbledhja e gjashtë 
u hap në orën 14:00 nga kryetari i Kuvendit, 
Vehbi Dibra. Në atë seancë kanë munguar 
26 delegatë. Ndoshta të pakënaqur që nuk 
u zgjodhën, në qeveri e as si “këshilltarë” u 
larguan nga kuvendi, Isa Boletini, Aristidh 
Ruci, Zenel Peja, Jani Papadhopulli, Zihni 
Efendi Vlora. Sipas Lejhanec, komandant 
ushtarak u emëruan Isa Boletini dhe Riza 
Bej Gjakova (Lejhanec, 1912d). 

Pas përfundimit të votimit të pleqësisë 
pati diskutime interesante. Mustafa Kruja 
pyeti se si do të mbusheshin mandatet, 
nëse disa nga “këshilltarët” e zgjedhur nuk 
do të pranonin të merrnin pjesë në trupën 
e pleqësisë? Dhimitër Berati propozoi që 
zëvendësimet e “këshilltarëve” të bëhen 
nga lista, sipas votave relative të fituara në 
procesin e votimit. Ky opinion u miratua 
me votim të hapur. Nga pyetjet kuptojmë 
se Mustafa Kruja ka qenë në linjë politike 
me Kristo Meksin. Në ditën e fundit të 
Kuvendit, Kristo Meksi, i pakënaqur me 
mënyrën e krijimit të institucioneve dhe 
për “rolin e pleqesise”, dha dorëheqjen. Ky 
është edhe akti i parë i dorëheqjes nga një 
funksion politik. Ismail Qemali iu lut të 
tërhiqte dorëheqjen dhe i kërkoi kuvendit 
të mos e miratonte. Kryetar i Pleqësisë 
u zgjodh Vehbi Dibra dhe nënkryetar 
Eqerem Bej Vlora. Me zgjedhjen e pleqësisë 
përfundoi krijimi i institucioneve nga 
Kuvendi Kombëtar i Vlorës. Në realitet, 

4 Për shembull, në fletën nr. 1 janë trembëdhjetë emra: Vehbi Dibra, Ajdin Bej Mborja, në fakt ka qenë 
Draga, Iliaz Vrioni, Murat Bej Toptani, Jani Minga, Bedri Ipeku, Thanas Floqi, Dual Quan, është Dudë 
Karbunara, Kristo Meksi, Rexhep Mitrovica, Zihni Kanina, Sali Xhuka, z. Zografi, pra Dhimitër Zografi. Në 
faqen nr. Janë tetëmbëdhjetë emra: Hajredin Cakrani, Xhelal Koprëncka, Iliaz Bej Vrioni, Bedri Bej Ipeku, 
Dual, pra Dudë Karbunara, Thanas Floqi, Spiro Ilo, Dhimitër Mborja, Dhimitër Zografi, Dhimitër Berati, 
Qemal Multa, Qazim Kokoshi, Bolet Kokoshi, Bej Jakova, Murat Toptani dhe Zenel Bej / Ipeku. Në fletën e 
votimit të Dervish Bej Elbasanit, ishin: Mehmet Pasha, Ajdin Bej Draga, Mufid Libohova, Sami Bej Vrioni, 
Eliaz / Iliaz Bej Vrioni, Kristo Meksi, Mit’hat Frashëri, Zenel Bej Ipeku, Riza Bej Gjakova, Rexhep Mitrovica, 
Veli. Bej Këlcyra, Abdi Bej Toptani, Mustafa Kruja dhe Hajredin Cakrani.
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institucioni i pleqësisë ishte një zgjidhje 
shqiptare, sui generis, pasi institucione të 
ngjashme nuk ekzistonin në teoritë politike, 
dhe “Pleqësia” apo Senati nuk funksionoidhe 
nuk kreu funksionet e pushtetit legjislativ, siç 
trajtohet në tekstet e jurisprudencës. Pleqësia 
nuk ka miratuar asnjë ligj e asnjë dekret 
qeverie, ashtu si nuk diskutuan e miratuan 
marrëveshjen e qeverisë për krijimin e 
Bankës Kombëtare, e cila e përkeqësoi luftën 
politike. Mungesa e pushtetit legjislativ u 
përdor nga kundërshtarët politikë dhe Esat 
Toptani për të justifikuar luftën politike 
kundër sundimit të Ismail Qemalit (Nosi, 
2007: 183). Por mungesa e pushtetit 
legjislativ nuk ishte arsyeja që Fuqitë e 
Mëdha, Austro-Hungaria e Italia, që ishin 
më afër interesave tona kombëtare, nuk e 
njohën aktin e Deklaratës së Pavarësisë dhe 
qeverinë e përkohshme të Ismail Qemalit. 
Sipas vendimit të Kuvendit, Ismail Qemali 
bëri përpjekje diplomatike për njohjen e 
Shqipërisë dhe emëroi delegacionin që do 
të përfaqësonte qeverinë e përkohshme në 
Konferencën e Ambasadorëve në Londër. 

Në delegacion u emëruan Rasim Bej Dino, 
djali i Abedin Dinos, ish-ministri i Jashtëm 
i Perandorisë Osmane, Mehmet Bej Konica 
dhe Filip Noga. Delegacionit iu bashkua 
edhe Sotir Kolea.5 Më 2 dhjetor 1912 Ismail 
Qemali i telegrafoi nga Vlora kryeministrit 
të Perandorisë Osmane, Qamil Pasha, dhe i 
shpjegoi në mënyrë diplomatike, se krijimi 
i një qeverie të përkohshme, nuk ishte një 
dëshirë për t’u shkëputur nga perandoria, 
por një vendim që sipas Ismail Qemalit, ishte 
imponuar nga pamundësia e Perandorisë 
Osmane për të mbrojtur Shqipërinë nga 
planet e Lidhjes Ballkanike dhe premtoi 
se “ai do të mbante lidhje me Kalifatin 
dhe organizimi shtetëror i Shqipërisë do 
t’i përshtatej interesave të Turqisë.6 Në 
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The study on the political innovations of the provisional government of Vlora and 
the institution of eldership was taken after some authors who have dealt with the National 
Assembly of Vlora have provided distorted information about the powers of the newly 
created state. It should be considered as a historical fact that the National Assembly 
performed the functions of a national assembly, but it must be acknowledged that the 
delegates of the assembly did not create all the powers of the modern state and the National 
Assembly did not perform legislative functions after it was dissolved on December 6, 1912. 
The Assembly formed only the interim government with Ismail Qemali as chairman, but 
the members of the cabinet were not nominated by the chairman but by the delegates of the 
assembly. The Assembly did not create the legislature, as the elders were not the legislature, 
as it is written in jurisprudence textbooks, and it is a fact that it did not pass any government 
law or decree. With the method of scientific research the archival sources were studied and 
with the historical method of analysis convincing facts are brought on the debate held in 
the assembly, between Ismail Qemali and Kristo Meks, Mustafa Kruja, and other delegates 
for the institution of eldership. Meksi, as a politician of Western origin, argued that the 
elders, where he was also elected, had no function of legislative power and therefore resigned 
irrevocably from the elders. In order to reach the historical truth, the study does not claim 
to be exhausting, therefore the deepening of studies on the functioning of the established 
institutions remains endless.

Keywords: National Assembly, Provisional Government, Elders, Senate, Advisers.
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Përmbledhje

Shumica e qasjeve e definojnë udhëheqjen si proces ndikues për të arritur një qëllim të 
përbashkët, procesi ku lideri ndikon në jetën e atyre që udhëhiqen, ndërsa në shoqëri bartja 
e demonstrimi e një barre të madhe etike dhe përgjegjshmërie. Hulumtimet mbi qasje të 
ndryshme referuar përgjegjësisë së liderit dhe ndjeshmërisë së tij ndaj pasuesve e jetës së 
tyre, sugjerojnë se udhëheqja është një proces me dimensionin moral e të dallueshëm nga 
llojet e tjera të ndikimit si shtrëngimi ose kontrolli despotik. Udhëheqja transformuese 
është një qasje përfshirëse, ka të bëjë me procesin se si liderët frymëzojnë pasuesit për të 
kryer gjëra të mëdha. Kjo qasje thekson se liderët duhet të kuptojnë dhe të përshtaten me 
nevojat dhe motivet e pasuesve. Udhëheqësit transformues si agjentë të ndryshimit, mund 
të krijojnë dhe të artikulojnë një vizion të qartë, të fuqizojnë pasuesit dhe të japin kuptim 
jetës organizative. Kjo qasje udhëheqje dhe parimet e saj datojnë fillimisht me Platonin 
e Aristotelin. Këto parimeve më vonë janë zhvilluar në shumëllojshmëri disiplinash dhe 
konsiderohen pjesë integrale e fushës më të gjerë të udhëheqjes. Për shkak të natyrës së 
procesit të ndikimit, si angazhimit të pasuesve në arritjen e qëllimeve të përbashkëta dhe 
ndikimi në vlerat e organizatës, ky model udhëheqje nuk mund të shkëputet nga pesë 
parimeve themelore udhëheqëse; respektin, shërbimin, drejtësinë, ndershmërinë dhe 
komunitetin. Lidershipi transformues mund të vlerësohet mbi matjen e sjelljen së prijësit 
në shtatë fusha: ndikimi i idealizuar (karizëm), motivimi frymëzues, stimulimi intelektual, 
konsideratë të individualizuar, shpërblim të kushtëzuar, menaxhimi me përjashtim dhe 
laissez - faire. Kjo qasje shkon përtej modeleve tradicionale të lidershipit dhe zgjerohet në 
përfshirjen, rritjen e pasuesve duke theksuar fortë në qasje morale dhe vlerat e tyre. 
Fjalë kyçe: Udhëheqja Shkëmbyese dhe Transformuese, Ndikimi i Idealizuar ose Karizma, 
Vlerat, Përgjegjësia Sociale, Shoqëria.
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Udhëheqja (leadership) është një 
proces përmes të cilit ndikon të 
tjerë për të arritur një qëllim të 

përbashkët. Referuar autorë të ndryshëm 
bashkëkohorë e vendosin theksin tek 
funksionet të caktuara duke ju referuar 
situatës së përgjithshme, shkallës së njohurive 
dhe përvojës teknike përkatëse, duke i bërë 
të gjitha këto në raportin ose proporcionin 
e duhur me kontributet e anëtarëve të tjerë 
të ekipit. Sipas autorit John Adair e kësaj 
teorie, sigurimi i këtyre funksioneve të 
nevojshme si: planifikimi, inicimi, kontrolli, 
mbështetja, informimi dhe vlerësimi është 
përgjegjësi e lidershipit. Sipas tij, lider:

është personi me ide të përgjithshme ose 
koncept të integruar të një lideri, një person 
me cilësi të caktuara të personalitetit dhe 
karakterit, duhet që nevojat në këto fusha të 
plotësohen në ndonjë grup apo organizatë, 
duhet të kryhen funksione të caktuara. Sipas 
kësaj teorie të integruar, sigurimi i këtyre 
funksioneve të nevojshme është përgjegjësi 
e lidershipit, megjithëse kjo nuk nënkupton 
që lideri do t’i kryejë të gjitha vetë (Adair, 
2006: 12-17). 

Dimensioni i ndikimit të lidershipit 
kërkon që lideri të ketë një ndikim në jetën 
e atyre që udhëhiqen, të jetë në gjendje 
të sigurojë funksionet e nevojshme për 
të udhëhequr një grup drejt realizimit të 
mëtejshëm të qëllimit të tij, duke ruajtur 
dhe ndërtuar unitetin e tij si ekip, duke 
i bërë të gjitha këto në raportin ose 
proporcionin e duhur me kontributet e 

anëtarëve të tjerë të ekipit dhe pa shterur 
misterin e të qënurit i pranishëm në të 
gjitha marrëdhëniet njerëzore. 

Një shekull më parë sipas sociologut 
gjerman Max Weber në botimin “Types of 
Authority”, duke cituar përgjigjen e pyetjes 
se përse njerëzit ndjekin ose binden, identifikoi 
tre lloje ideale të autoritetit ose pushtetit të 
legjitimuar. Dy varen nga pozicioni dhe një 
nga personi (Kellerman, 1986: 232-244).

Për të bërë një ndryshim në njerëzit 
e tjerë, lideri mbart me vete një barrë të 
madhe etike dhe përgjegjësie, për shkak se 
liderët zakonisht kanë më shumë pushtet dhe 
kontroll se pasuesit, ata gjithashtu kanë më 
shumë përgjegjësi për të qenë të ndjeshëm 
ndaj ndjekësve dhe se si lidershipi ndikon 
në jetën e tyre. Hulumtimet sugjerojnë se 
udhëheqja nuk është një fenomen amoral, 
por si një proces ndikimi tek të tjerët, ajo 
ka një dimension moral e të dallueshëm 
nga llojet e tjera të ndikimit, si shtrëngimi 
ose kontrolli despotik. Udhëheqja përfshin 
vlerat, duke përfshirë e duke treguar respekt 
për pasuesit, duke qenë i drejtë për të tjerët 
dhe në ndërtimin e komunitetit. Ky nuk është 
proçes që nuk mund të tregohet i shkëputur 
nga vlerat tona, por të ndikuarit e kushtimi 
vëmendje ndaj vlerave dhe etikës tonë, të ketë 
një efekt mbi të tjerët (Lila, 2018: 33-34).

Qasja teorike
 
Parimet e udhëheqjes datojnë fillimisht 

nga Platoni e Aristotelit dhe më vonë 
këto parimeve janë diskutuar në një 
shumëllojshmëri të disiplinave. Me pak fjalë, 
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lider dhe lidership është në proces udhëheqës 
dhe konsiderohet si pjesë integrale e fushës më 
të gjerë të udhëheqjes. Për shkak të natyrës së 
procesit të ndikimit, angazhimi i pasueseve 
në arritjen e qëllimeve të përbashkëta dhe 
ndikim në vlerat e organizatës, lidershipi 
nuk mund të shkëputet nga pesë parimeve 
themelore udhëheqëse; respektin, shërbimin, 
drejtësinë, ndershmërinë dhe komunitetin 
(Lila, 2020: 107-118). 

Qasja transformuese është një nga 
qasjet aktuale të lidershipit dhe fokus 
kryesor i shumë hulumtimeve që nga fillimi 
i viteve 1980. Lidershipit transformues 
është pjesë e “udhëheqjes së re” i cili i jep 
më shumë vëmendje ndaj elementeve 
karizmatikë dhe efektive të udhëheqjes 
(Bryman, 1992). Një dekadë më vonë 
autorët Lowe dhe Gardner theksonin se 
një e treta e hulumtimit mbi lidershipin 
ishte rreth lidershipit transformues e 
karizmatik (Lowe & Gardner, 2001). Bass 
dhe Riggio (2006) sugjeruan se popullariteti 
i lidershipit transformues mund të jetë shkak 
të theksit mbi motivimin e brendshëm dhe 
të zhvillimit të pasuesëve, duke iu përshtatur 
nevojave të grupeve të sotme të punës 
në lidhje me frymëzimin dhe fuqizimin 
për sukses në kohë pasigurie. Në mënyrë 
të qartë, lidershipi transformues zë vend 
qendror në kërkimet e udhëheqjes, është 
një proçes që ndryshon dhe transformon 
njerëzit. Ajo ka të bëjë me emocionet, vlerat, 
etikën, standardet dhe qëllimet afatgjata. 
Kjo qasje lidershipi përfshin vlerësimin dhe 
motivet e pasueseve, kënaqjen e nevojave 
të tyre, duke i trajtuar ata si qenie të plota 
njerëzore. Lidershipit transformues përfshin 
një formë të jashtëzakonshme të ndikimit 
që lëviz pasuesit për të përmbushur më 
shumë se ajo që zakonisht pritet prej tyre. 
Është një proces që shpesh përfshin lidership 
karizmatik dhe vizionar (Northouse, 2013: 
185). Udhëheqësi transformues luan një 
rol kryesor në përshpejtimin e ndryshimit, 
në zhvillimin e pasueseve, në organizata 
e në kultura të tjera. Udhëheqësit janë 

të lidhur pazgjidhshmërisht së bashku 
me procesin e transformimit. Fuqia e 
udhëheqjes transformuese qëndron se ajo: 

jep bazën për të miratuar reforma sociale, 
ekonomike e politike me anë të programeve 
radikale, por ajo mund të inkurajojë një prirje 
drejt autoritarizmit dhe të çojë në ngurtësi 
ideologjike” (Heywood, 2008: 375). 

Termi transformues është shpikur për 
herë të parë nga Downton (1973), dhe si 
një qasje udhëheqje me një punë klasike 
nga sociologu politik James Mac Gregor 
Burns me titull “Leadership” (1978). Duke 
ju referuar autorëve Peter G. Northouse 
(2013) dhe Joseph S. Nye JR (2008), 
Burns u përpoq të lidhë rolin e udhëheqës 
dhe ndjekshmërinë. Ai shkroi mbi motivet e 
ndjekësve për të arritur qëllimet më të mira 
të liderëve dhe pasuesit. Për Burns, lidershipi 
është mjaft e ndryshme nga pushteti për 
shkak se ajo është e pandashme nga nevojat e 
pasuesve. Burns dallon dy lloje të lidershipit: 
transaksionar dhe transformues. 

Lidershipi transaksional i referohet pjesa 
më e madhe e modeleve të udhëheqjes, i 
fokusuar në shkëmbimet që ndodhin në 
mes udhëheqësit dhe pasuesëve të tyre. 
Politikanët që fitojnë vota duke premtuar 
“pa taksa të reja”, demonstrojnë lidership 
transaksional. Në mënyrë të ngjashme, 
menaxherët janë të ekspozuar në udhëheqjen 
transaksion. Udhëheqësit e transaksioneve 
krijojnë nxitje konkrete për të ndikuar në 
përpjekjet e pasuesëve, në rregullat e caktuara 
që kanë të bëjnë punët e shpërblimeve. 
Udhëheqësit e transaksioneve përdorin qasje 
të ndryshme, por të gjithë përqëndrohen 
në shpërblim, në dënim dhe mbështetjen 
në interesa të ndryshme individuale, të cilët 
motivojnë pasuesit duke apeluar për vetë 
interesin e tyre (Nye JR., 2008: 61-68). 
Dimensioni i shkëmbimit nga lidershipi 
transaksional është shumë i zakonshëm dhe 
mund të vërehet në shumë nivele drejtimi e 
në të gjitha llojet e organizatave.
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Lidershipi transformues, në kontrast 
me udhëheqjen transaksionale, krijon një 
lidhje që ngre nivelin e motivimit dhe 
moralit në të dy kahet, tek udhëheqësit 
dhe të ndjekësve. Ky lloj lidershipi është 
i vëmendshëm për nevojat dhe motivet e 
pasuesve dhe të përpiqet për të ndihmuar 
pasuesit të arrijnë potencialin e tyre të plotë, 
“përpiqet të ndryshojë kulturën e angjesisë si 
dhe synimet e saj” (Kuri & Zekaj, 2012: 32). 
Burns tregon se Mohandas Gandhi është një 
shembull klasik i lidershipit transformues. 
Gandhi rriti shpresat e miliona njerëzve, 
dhe në këtë proçes ndryshoi veten. Në 
botën organizative, lidershipit transformues 
do të jetë një menaxher i cili përpiqet për 
të ndryshuar vlerat e korporatave ose të 
kompanisë së tij rreth pasqyrimit të një 
standardi më human. Në këto proçese, si 
menaxherët dhe pasuesit mund të dalin si një 
grup i fortë dhe me vlera më të larta morale. 

Kompleksitetin në lidhje me ngritjen 
morale (uplifting moral), autorë si 
Zhu, Avolio, Riggio & Sosik (2011) 
propozuan një model teorik, se si lidershipi 
transformues autentik ndikon në etikën 
individuale të pasuesëve e të grupeve. Këta 
autorë sygjerojnë se lidershipi transformues 
autentik ndikon pozitivisht në identitet, në 
marrjen e vendimeve dhe veprimeve morale 
nga ana e pasuesve. Autorët teorizojnë se 
lidershipi transformues autentik është i 
lidhur pozitivisht me klimë etike grupi (Zhu, 
Avolio, Riggio, & Sosik. 2011: 801–817). 

Lidershipi transformues dhe karizma

House (1976) botoi një teori të 
lidershipit karizmatik. Më vonë lidershipi 
karizmatik është zgjeruar nga hulumtuesit të 
tjerë. Ajo është përshkruar shpesh në mënyra 
që e bëjnë atë të ngjashme ose jo, sinonim me 
lidershipin transformues. Fjala karizëm është 
përdorur më parë si një dhuratë të veçantë e 
individëve të caktuar që zotërojnë aftësinë për 
të bërë gjëra të jashtëzakonshme, ndërsa Max 
Weber (1947) jep përkufizimin më të njohur 

si karakteristikë e veçantë të personalitetit, ku 
personi posedon kompetenca mbinjerëzore 
apo të jashtëzakonshme me origjinë hyjnore 
dhe rezulton në personin e trajtuar si një 
udhëheqës (Hunt & Conger, 1999: 335–343). 
Mbi karizmën e Weber-it, si një karakteristikë 
të personalitetit, Bryman (1992) dhe House 
(1976) e zgjeruan punën kërkimore duke 
u fokusuar në efekte të veçanta karizmatike 
mbi pasuesit. Për House, karakteristikat e 
personalitetit të një lideri karizmatik përfshijnë 
qenia dominant e dëshira e fortë për të 
ndikuar tek të tjerët, duke qenë i sigurt në 
vetvete dhe ka një ndjenjë të fortë të vlerave 
morale (Northouse, 2013: 187-188). 
Udhëheqësit karizmatik demonstrojnë lloje 
të veçanta sjelljesh. Sipas Nye (2008: 53-55):

karizma prodhon fuqinë e butë, për të mirë dhe 
për të keq, ... është fuqia e veçantë e një personi 
për të frymëzuar magjepsje dhe besnikëri. 
Udhëheqësit karizmatik janë përshkruar 
shpesh si vetë-besim, me bindjet e forta, energji 
të lartë, entuziazmin që ata të komunikojnë 
me të tjerët, dhe një aftësi për të manipuluar 
simbolet e fuqisë dhe suksesit për të krijuar një 
tërheqje emocionale për pasuesit”. 

Mbi konceptualizmin e lidershipit 
transformues të përcaktuar nga Burns (1978) 
që përfshin ngritjen e nivelit të moralit në 
të tjerët, autori Bass (1998) dhe Bass & 
Riggio (2006) për të përshkruar udhëheqës 
të tillë si Adolf Hitler, Sadam Huseini, 
Bashar Hafez al-Assad, Kim Jong-Un, 
etc…, shpikën termin udhëheqja pseudo-
transformuese. Këta lidera janë transformatorë, 
por në një mënyrë negative nga ajo që 
përshkruam. Ky term i referohet udhëheqësve 
të cilët janë të vetë-konsumuar, shfrytëzues, 
fuqi e orientuar negativisht dhe me vlera 
morale të deformuara. Udhëheqja pseudo-
transformatore konsiderohet udhëheqje të 
personalizuar, e cila fokusohet në interesat e 
udhëheqësit dhe jo interesat e të tjerëve (Bass 
& Steidlmeier 1999: 181–127). Në ndryshim 
me Udhëheqjen pseudo-transformatore, 
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udhëheqja transformuese është autentike, 
është lidership i socializuar dhe i orientuar me 
të mirën kolektive. Udhëheqësit e socializuar 
dhe transformues tejkalojnë interesat e tyre 
për hir të interesave e të tjerëve (Howell dhe 
Avolio 1993: 43–54).

Udhëheqësit karizmatik janë; 
Së pari, modele të forta të besimeve 

dhe vlerave (p.sh. Gandhi mbrojti 
pasuesit kundër dhunës dhe ishte një model 
shembullor i mosbindjes civile). 

Së dyti, shfaqen kompetent para 
pasuesve / ndjekësve. 

Së treti, artikulojnë synimet ideologjike 
që kanë ngjyrime morale. (p.sh. Martin 
Luther King u bë i famshëm me shprehjen 
“unë kam një ëndërr”, fjalim ku është një 
shembull i sjelljeje karizmatike). 

Së katërti, komunikojnë shpresa të mëdha 
për pasuesit dhe shfaqin besim në aftësitë 
e pasuesve për të përmbushur këto pritje. 
Ndikimi i kësaj sjellje ndikon në rritje të 
ndjenjës së kompetencave, të vetë - efikasitetit 
dhe përmirëson përformancën e pasuesëve 
(Avolio & Gibbons, 1988: 276–308). 

Së pesti, udhëheqësit karizmatik ngjallin 
motivet ndaj detyrës tek pasuesit, mund të 
përfshijnë përkatësinë, pushtet apo nderim. 
Ish-Presidenti i së SHBA John F. Kennedy 
bëri thirrje vlerave njerëzore të Amerikës kur 
tha; “Pyesni jo çfarë mund të bëjë vendi juaj 
për ju, por pyesni se çfarë mund të bëni ju për 
vendin tuaj”. 

Sipas teorisë karizmatike nga House, 
disa efekte janë rezultat i drejtpërdrejtë i 
lidershipit karizmatik, si besimin e ndjekësve 
në ideologjinë e liderit, ngjashmëri mes 
besimeve të ndjekësve dhe besimet e pranimit 
të padiskutueshëm të liderit, shprehjen e 
dashurisë ndaj liderit, bindje të ndjekësve, 
identifikim me liderin, përfshirjen emocionale 
në qëllimet e liderit, lartësimit të tij për 

pasuesit, rritjen e besimit tek ndjekësit në 
arritjen e qëllimit. Në përputhje me Weber, 
House pretendon se këto efekte karizmatike 
kanë më shumë gjasa të ndodhin në kontekste 
në të cilën pasuesit ndjejnë shqetësim për 
shkak se në situata të vështira pasuesit 
drejtohen nga liderët për ta çliruar nga 
vështirësitë e tyre (Northouse, 2013:187-
189). Teoria karizmatike është zgjeruar 
dhe ndryshuar me kalimin e viteve, dhe një 
rishikim u bë nga Shamir, House dhe Arthur 
(1993). Ata rekomandojnë se lidershipi 
karizmatik transformon vetë-konceptet 
tek pasuesit dhe përpiqet për të lidhur 
identitetin e pasuesve me identitetit kolektiv 
të organizatës. Udhëheqësit karizmatik 
krijojnë lidhje ku pasuesit do të shohin punën 
si një shprehje të tyre. Gjatë procesit, liderët 
shprehin shpresa të mëdha për pasuesit dhe 
ndihmojnë ata të fitojnë një ndjenjë besimi 
dhe vetë-efikasiteti. Pra, lidershipi karizmatik 
punon, sepse lidh pasuesit dhe vetë-konceptet 
e tyre për identitetin organizativ (Shamir, 
House & Arthur, 1993: 577–594). 

Bass (1985), bazuar por jo plotësisht 
në përputhje me veprat e mëparshme Burns 
(1978) dhe House (1976), ofroi një version 
më të zgjeruar dhe më të rafinuar lidershipit 
transformues duke zgjeruar punën me 
më shumë vëmendje për pasuesit në vend 
të nevojave të liderëve. Bass sygjeron se 
lidershipi transformues mund të zbatohet 
për situatat në të cilat rezultatet nuk ishin 
pozitive dhe duke përshkruar udhëheqjen 
transaksionale dhe transformuese si një 
vazhdimësi të vetme dhe jo reciprokisht 
të pavarur. Bass duke i dhënë më shumë 
vëmendje elementëve emocionalë dhe 
origjinës së karizmës dhe sugjeron se 
karizma është një kusht i nevojshëm por jo 
i mjaftueshëm për lidershipin transformues 
(Yammarino, 1993: 379–382). 

 I......................I....................I......................I......................I......................I......................I
Lidershipi Transformues

(Transformational)
Lidershipi Transaksion

(Transactional)
Lidershipi Jotransaksion 

(Laissez–Faire)
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Sipas Sigmund Freud, ankesa e liderëve 
karizmatik ekziston në një nivel simbolik 
të pandërgjegjshëm, ku ata përfaqësojnë 
kthimin e “babait të parë”, ndërsa kërkimi 
për udhëheqës karizmatikë rritet nga 
nevoja e njerëzve për qëllimin, si nevojë 
dhe me pritshmëri të lartë të ndodhë 
në kushte të krizës, dëshmitarë është 
Lufta e II-të Botërore, në të cilën Italia 
prodhoi Musolinin apo Gjermania me 
Hitlerin (Shils, 1965: 199-213). Megjithatë, 
referuar autorit Shamir (1991) mbi këtë 
model lidershipi theksohet se; karizma 
ka provuar vështirësi në përcaktim edhe 
në kombinimin e saktë të personalitetit, 
pasuesëve dhe situatave. “Mbas vëzhgimit 
të gjashtë teorive mbi karizmën, një studim 
konkludon se përpjekjet për të paraqitur një 
model të integruar të karizmës ka qenë ndoshta 
e parakohshme” (Shamir, 1991: 101). 

Lidershipi transformues ka të bëjë me 
përmirësimin e përformancës së pasuesve 
dhe zhvillimin e tyre të plotë e të mundshëm. 
Njerëzit që shfaqin lidership transformues 
shpesh kanë një grup të fortë vlerash, 
ideale të brendshme dhe të efektshëm në 
motivimin e mbështetje të madhe e të 
mirë të pasuesëve në vend të interesave 
të tyre. Modeli i lidershipit transformues 
dhe transaksional përfshin shtatë faktorë 
të ndryshëm. Këta faktorë ndihmojnë 
për të sqaruar modelin Bass (1985) të 
ndarë në tri pjesë; faktorët transformuese (4 
faktorë), faktorët transaksionalë (2 faktorë) 
dhe faktorët jo lidership (Laissez–faire & 
nontransactional Leadership) (Northouse, 
2013: 187-189-196). 

Faktorët transformues

Faktori i parë quhet karizma ose 
ndikimi i idealizuar (Idealized influence, 
Charisma). Ajo është komponent emocional 
i udhëheqjes (Antonakis 2012), përshkruan 
udhëheqësit si modele të forta e rol për 
ndjekësit. Këta udhëheqës zakonisht kanë 
standarde shumë të larta të sjelljes morale 

dhe etike dhe mund të llogariten për të bërë 
gjënë e duhur, identifikohen nga pasuesit 
dhe respektohen shumë nga pasuesit duke 
vendosur një marrëveshje besimi. Këta 
lider ofrojnë vizion pasuesëve dhe një sens 
të misionit. Ndikimi i faktorit të idealizuar 
matet në dy komponentë: nga atributet 
e udhëheqësve dhe sjelljes që i referohet 
vëzhgimeve të pasuesëve mbi sjelljen e 
liderit. Nelson Mandela shihet si një lider 
me standarde të larta morale dhe një vizion 
për Afrikën e Jugut që rezultoi në ndryshime 
monumentale se si do të qeveriset populli i 
Afrikës së Jugut. Cilësitë e tij karizmatike 
dhe impakti që u reflektua tek populli i tij 
sollën transformimin e një kombi të tërë.

Faktori i dytë quhet frymëzim ose motivimi 
frymëzues (Inspirational motivation). Ky 
faktor përshkruan udhëheqësit, ata të 
cilët komunikojnë shpresa të mëdha për 
pasuesit, frymëzues përmes motivimit e 
angazhimit dhe pjesë e vizionit të përbashkët 
të organizatës. Shpirti i ekipit është rritur 
nga ky lloj i udhëheqjes. Një shembull i këtij 
faktori do të jetë një menaxher i shitjes i cili 
motivon anëtarët përmes forcës së shitjes, 
inkurajon dhe komunikonë qartë rolin 
integral në rritjen e kompanisë.

Faktor i  i  t retë  është  s t imulimi 
intelektual (Intellectual stimulation). Ai 
përfshin udhëheqjen që stimulon pasuesit 
të jenë krijues dhe inovativë, për të sfiduar 
besimet e vlerat e tyre si dhe ato të liderit 
e organizatës. Ky lloj udhëheqje mbështet 
pasuesit sesi ata të përpiqen për qasje të reja 
dhe të zhvillojnë mënyra të reja që lidhen 
me çështjet organizative. 

Faktori i katërt quhet konsideratë 
t ë  indiv idual izuar  ( Indiv idua l i zed 
consideration). Ky faktor lidershipi ofron 
një klimë mbështetëse, ku lideri dëgjonë me 
kujdes mbi nevojat individuale të pasuesve 
dhe veprojnë si trajnerë e këshilltarë. Këta 
udhëheqës mund të përdorin delegacion (ose 
delegim) për të ndihmuar rritjen e pasuesëve 
nëpërmjet sfidave personale. Në thelb, 
lidershipi transformues prodhon efekte më 
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të mëdha se lidershipi transaksional. Autorët 
Lowe, Kroeck dhe Sivasubramaniam 
sygjerojnë se njerëzit të cilët ekspozojnë 
udhëheqje transformuese, këta faktorë 
tek ky lidership perceptohen të jetë më 
efektive me rezultate sesa ata që ekspozohen 
vetëm me lidershipin transaksionare. 
Lidershipi transformues lëviz ndjekësit për 
të përmbushur më shumë se ajo që pritet 
dhe motivon për të kapërcyer interesave e 
tyre për të mirën e grupit ose organizatës 
(Lowe, Kroeck & Sivasubramaniam 1996: 
385–425). Rowold dhe Heinitz (2007) 
zbuluan se lidershipi transformues dhe 
lidershipi karizmatik ishin të mbivendosur, 
por jo unik, të dy ishin të ndryshëm nga 
lidershipi transaksional. 

Nemanich dhe Keller (2007) shqyrtuan 
ndikimin e lidershipit transformues mbi një 
kampion në një kompani ndërkombëtare prej 
447 punonjësish dhe arritën në përfunim 
se sjelljet transformuese e lidershipit të 
tilla si ndikimi i idealizuar, motivimin 
frymëzues, konsideratë të individualizuar, 
dhe stimulim intelektual ishin të lidhura 
pozitivisht me pranimin e blerjes, kënaqësinë 
e punës, dhe të performancës. Vite më pas 
autorët Tims, Bakker dhe Xanthopoulou 
(2011) ekzaminuar lidhjen midis lidershipit 
transformues dhe angazhimin e punës. Gjetjet 
treguan se punonjësit u bënë më të angazhuar 
në punën e tyre (dmth, energji, përkushtim, 
përvetësim e njohje të detajeve mbi punën) 
kur mbikëqyrësit e tyre ishin në gjendje për 
të rritur optimizmin e vartësve dhe përdorën 
stil të udhëheqjes transformuese (Tims, 
Bakker & Xanthopoulou 2011: 121–131).

Faktorët transaksionalë: Lidershipi 
transaksional ndryshon nga lidershipin 
transformues sepse lideri transaksional 
nuk veçon nevojat e vartësve dhe nuk 
përqëndrohet në zhvillimin e tyre personal. 
Udhëheqësit e transaksioneve shkëmbejnë 
gjëra me vlerë me vartësit në interesin 
më të mirë për të bërë atë që dëshiron 
udhëheqësi (Kuhnert & Lewis 1987: 648–
657). Kjo qasje është mënyrë udhëheqje 

me ndërhyrje, orientuar e motivuar nga 
qëllime dhe konsiderata, në thelb është 
qasje pragmatike. Anë pozitive e kësaj qasje 
është ruajtja e unitetit partiak, kohezionit 
qeveritar, fuqizimi i mbështetjes publike, ka 
avantazh praktik dhe lejon hapësira të mëdha 
elasticiteti e taktike ndërsa si anë negative 
nuk kanë parime të qëndrueshme dhe nuk 
mbështeten në besime të thella.

Faktori i pestë quhet shpërblimi i 
kushtëzuar dhe transaksionet konstruktive 
(Contingent reward and Constructive 
transactions). Shpërblim i kushtëzuar është 
një proçes shkëmbimi mes liderëve dhe 
ndjekësve për shpërblime të caktuara. Me 
këtë lloj të udhëheqje, lideri përpiqet të bëjë 
marrëveshje me ndjekësit në atë që duhet 
të bëhet dhe çfarë kosto do të kenë njerëzit 
duke e bërë atë. 

Faktori i gjashtë quhet menaxhim nga 
përjashtimi dhe nga transaksionet korrigjuese 
e passive (Management-by-exception Active 
and Passive Corrective transactions). 
Kjo përfshin kritika korrigjuese, reagime 
negative dhe përforcim negativ. Menaxhimi 
nga përjashtim merr dy forma: E para është 
aktive kur shikon pasuesit ngushtësisht për 
gabimet, shkeljet e rregullave dhe pastaj 
merr veprime korrigjuese. E dyta është 
pasive kur lideri ndërhyn vetëm pasi nuk janë 
përmbushur standardet ose mbas rilindjeve 
të problemeve. 

Faktorët jo lidership: Faktori jo udhëheqës 
devijon nga lidershipi transaksional dhe 
paraqet sjellje që janë jo transaksionale. 
Faktori i shtatë quhet Laissez – Faire (fr. 
“Lëreni atë!” ose jo transaksional), përshkruan 
udhëheqjen si mungesë lidershipi, mungesa 
e dëshirës tek udhëheqësit për të ndërhyrë 
në çështje jashtë përgjegjësisë së tij/saj. 
Qasja e liderit laissez - faire heq dorë nga 
përgjegjësia, vonon vendimet, nuk jep 
komente, dhe bën pak përpjekje për të zhvilluar 
vartësit e tij apo për plotësimin e kërkesave që ata 
kanë. Nuk aplikon shkëmbim me pasuesit 
dhe nuk investon apo përpjiqet për të 
ndihmuar ndjekësit/vartësit që ata të rriten. 
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Anë e fortë e kësaj qasje është se vartësit 
kanë përgjegjësi, ajo “mund të prodhojë 
harmoni dhe punë të përbashkët dhe mund 
të lejojë që udhëheqësit të përqendrohen në 
çështjet politike dhe elektorale duke ua hequr 
barrën menaxheriale” ndërsa nga ana e dobët 
është se kjo qasje “mund të çojë në dobësim 
të kordinimit dhe politikës qëverisëse” 
(Heywood, 2008: 374-375). 

Të kuptuarit e natyrës së lidershipit 
transformues e zgjeruan hulumtuesit Bennis 
& Nanus (1985) dhe Kouzes & Posner 
(1987 & 2002) duke e shtrirë në aspektin 
e shtetit, organizatave dhe shoqërive. Këta 
dijetarë zhvilluan intervista me një numër 
të lartë udhëheqës duke përdorur pyetësorë 
gjysëm të strukturuar, ku ata ndërtuan 
modelet e tyre të lidershipit.

Bennis & Nanus (1985) realizuan 
pyetësor me mbi 90 udhëheqës botërorë. 
Këta hulumtues krahas termit transformues 
aplikojnë lidershipin e quajtur “filantropik 
lidership” dhe identifikuan katër strategji 
të përdorura nga liderët për transformimin 
e organizatave (Bennis & Nanus 1985: 
45-91). Sipas këtyre autorëve liderët 
transformues: Së pari kishin një vizion 
të qartë mbi të ardhmen e shtetit dhe në 
organizatat e tyre. Imazh i së ardhmes ishte 
tërheqës, realist, i besueshëm dhe vizioni 
ishte i thjeshtë, i kuptueshëm, i dobishëm 
dhe me krijimtari të energjisë. Një vizion të 
qartë është më i lehtë për njerëzit se si ata 
përshtaten me drejtimin e përgjithshëm të 
organizatës dhe madje edhe të shoqërisë në 
përgjithësi. Vizioni i fuqizon ndjekësit për 
shkak se ata mendojnë se janë një dimension 
i rëndësishëm i një ndërmarrje të vlefshme. 
Bennis dhe Nanus gjetën se vizioni rritet nga 
nevojat e gjithë organizatës dhe kërkohet nga 
brenda saj, ndërsa shfaqja e vizionit vjen nga 
të dy palët nga udhëheqësit dhe pasuesit. Së 
dyti, udhëheqësit shndërrohen në arkitektë 
sociale duke krijuar një formë për kuptime 
njerëzore të përbashkëta, transformojnë 
vlerat dhe normat e organizatës së tyre. 
Në shumë raste, këta liderë janë në gjendje 

të mobilizojnë njerëzit të pranojnë një 
identitet të ri grupi ose një filozofi të re për 
organizatat e tyre. 

Së treti, udhëheqësit krijojnë besim, që 
ka të bëjë me të qenit të parashikueshëm 
dhe të besueshëm madje edhe në situata 
pasigurie. Liderët e ndërtuan besimin duke 
artikuluar një drejtim edhe pse vizioni mund 
të përfshijë një shkallë të lartë pasigurie. 

Së katërti, udhëheqësit shndërrohen 
zhvillues kreativë të vetes nëpërmjet vetë 
drejtimit pozitiv. Liderët me pikat e forta e të 
dobëta theksuan forcën e tyre. Vetë respekti 
pozitiv në udhëheqje kishte një ndikim 
reciprok mbi ndjekësit, krijonin ndjenja 
besimi dhe shpresa të mëdha (Northouse, 
2013: 197-198).

Kouzes and Posner (1987 & 2002) 
zhvilluan modelin e tyre në lidhje me 
udhëheqjen. Përshkrimi i këtij modeli 
udhëheqës u bazua në 1300 intervista 
menaxherësh e drejtuesësh të nivelit të mesëm 
e të lartë. Ata ndërtuan një model udhëheqës 
të përbërë nga pesë praktika themelore. 
Udhëheqësit që të realizojnë mundësimin 
e gjërave të jashtëzakonshme mund ta 
realizojnë kur të modelojnë mënyrën, të 
frymëzojnë një vizion të përbashkët, të 
sfidojnë procesin, të mundësojë të tjerët 
për të vepruar dhe inkurajimin me zemër. 
Kouzes dhe Posner identifikuan angazhime 
që shërbejnë si strategji për ushtrimin e 
lidershipit shembullor ose udhëheqjen 
efektive. Për të modeluar mënyrën, liderët 
duhet të jenë të qartë në lidhje me vlerat 
dhe filozofinë e tyre. Ata kanë nevojë për 
të gjetur zërin e tyre dhe ta shprehin atë tek 
të tjerëve, shembulli personal do shërbejë 
model për të tjerët me sjelljet e tyre.

Udhëheqësit efektive krijojnë e ndajnë 
vizione bindëse, përfytyrojnë në të ardhmen 
rezultate pozitive dhe ja komunikojnë të 
tjerëve. Liderët gjithashtu marrin parasysh 
ëndrrat e të tjerëve dhe tregojmë se si ëndrrat 
e tyre mund të realizohen. Udhëheqësit 
efektive janë sfidues të procesit, të gatshëm 
për të ndryshuar, për tu përtëritur e 
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të përmirësohen. Liderët shembullore 
eksperimentojnë dhe provojnë gjëra të reja, të 
gatshëm për të marrë rreziqe për të bërë 
gjëra më të mira dhe të aktivizojë edhe 
të tjerëve për të vepruar. Udhëheqësit e 
shquar janë efektive në punën me njerëzit, 
ndërtojnë besimin tek të tjerët dhe nxitin 
bashkëpunimin. Puna në grup (team-work) 
dhe bashkëpunimi janë vlerësuar shumë nga 
këta udhëheqës. Ata dëgjojnë me vëmendje 
dhe trajtojnë të tjerët me dinjitet dhe respekt. 
Liderët inkurajojnë duke shpërblyer të tjerët 
për arritjet. Udhëheqësit efektive janë të 
vëmendshëm për këtë nevojë dhe janë të 
gatshëm për të dhënë mbështetje e vlerësime 
punonjësve/ndjekësve për punë të mirë. 
Ata përdorin vlerësimin dhe inkurajim dhe 
si rezultat përfitohet identitet më të madh 
kolektiv dhe shpirt komuniteti. Modeli 
Kouzes & Posner thekson sjelljet dhe 
rekomandon mënyrën se si të bëhen liderët 
efektivë. Pesë praktikat janë në dispozicion 
për të gjithë dhe nuk janë të rezervuara për 
individë me aftësi të veçantë. Modeli nuk 
ka të bëjë me personalitetin, por ka të bëjë 
me praktikën (Kouzes & Posner 2002: 
13). Praktikat e lidershipit të zhvilluara nga 
Kouzes & Posner shërbejnë si mjet vlerësimi 
në kompetencat individuale të lidershipit 
dhe janë të përdorura gjerësisht në trajnimin 
e zhvillimin e udhëheqjes.

Disa përfundime 

Lidershipi transformues është një 
nga qasjet më përfshirëse të fushës së 
lidershipit dhe lidhet me procesin se si liderët 
frymëzojnë pasuesit për të kryer gjëra të 
mëdha. Kjo qasje thekson se liderët duhet 

të kuptojnë dhe të përshtaten me nevojat 
dhe motivet e pasuesve. Udhëheqësit 
transformues janë si agjentë të ndryshimit, 
mund të krijojnë dhe të artikulojnë një 
vizion të qartë, fuqizojnë pasuesit dhe të 
japin kuptim jetës organizative. Shkrimet 
botimrt e Burns (1978), Bass (1985), 
Bennis & Nanus (1985) dhe Kouzes & 
Posner (1987) janë baza mbi të cilat janë 
thelluar autorë e studiues të ndryshëm mbi 
këtë qasje lidershipi. Kjo qasje lidershipi 
mund të vlerësohet mbi matjen e sjelljen së 
prijësit në shtatë fusha: ndikimi i idealizuar 
(karizëm), motivimi frymëzues, stimulimi 
intelektual, konsideratë të individualizuar, 
shpërblim të kushtëzuar, menaxhimi me 
përjashtim dhe laissez - faire. Rezultate të 
larta në konsideratë të individualizuara dhe 
faktorët motivues janë tregues i lidershipit të 
fortë transformues. Si karakteristika pozitive 
kjo qasje ka se është një model aktual dhe 
ka marrë shumë vëmendje nga studiuesit, 
apelon fortë intuitivë dhe thekson rëndësinë 
e pasuesve në procesin e udhëheqjes. Kjo 
qasje shkon përtej modeleve tradicionale 
transaksionale dhe zgjeron lidershipin në 
përfshirje e rritjen e pasuesve duke vendosur 
e theksuar fortë në moral dhe vlerat e tyre. 
Si dobësi e kësaj qasje është se i mungon 
qartësia konceptuale; ajo është parë si 
një cilësi/tipar (qasja tipar), ndonjëherë 
paraqitet si qasje elitiste e jo demokratike 
dhe vuan nga një paragjykim i “udhëheqjes 
heroike” (Northouse, 2013: 214). Kjo qasje 
ka potencial të madh ndikues dhe mund 
të përdoret në mënyrë aspakt productive e 
negative nga udhëheqës caktuar. Panvarësisht 
kufizimeve qasja transformuese është me vlerë, 
aktuale dhe e vlerësuar e përdorur gjërësisht.
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Most approaches define leadership as an influential process to achieve a common 
goal, the process where the leader influences the lives of those being led, while in society 
carrying and demonstrating a great ethical burden and responsibility. Research on different 
approaches to the leader’s responsibility and sensitivity to followers and their lives suggests 
that leadership is a process with a moral dimension distinct from other types of influence 
such as coercion or despotic control. Transformational leadership is an inclusive approach, 
it is about the process of how leaders inspire followers to accomplish great things. This 
approach emphasizes that leaders need to understand and adapt to the needs and motives 
of followers. Transformational leaders are agents of change who can create and articulate a 
clear vision, empower followers, and give meaning to organizational life. This leadership 
approach and its principles date back to Plato and Aristotle. These principles were later 
developed into a variety of disciplines and considered an integral part of the broader field 
of leadership. Due to the nature of the influence process, the commitment of followers 
in achieving common goals, this leadership model cannot be detached from the five basic 
principles; respect, service, justice, honesty, and community. Transformational leadership can 
be measured by measuring the leader’s behavior in seven areas: idealized influence (charisma), 
inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration, conditional 
reward, exclusionary management, and laissez-faire. This approach goes beyond traditional 
models and expands leadership in the inclusion and growth of followers by emphasizing 
strongly the moral approach and their values. 

Keywords: Transactional & Transformational Leadership, Idealized Influence or Charisma, 
Values, Social Responsibility, Society.
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Përmbledhje

Aspiratat e njeriut për zhvillimin teknologjik janë të pafund. Zhvillimet kanë bërë që të 
shohim një trajektore progresi ku zgjatimi i teknologjisë prek çdo fushë të veprimtarisë 
njerëzore, madje dhe synohet të dalë përtej saj duke sjellë në perspektivë ato që mendja 
e njeriut nuk mund të konceptoj, përmes Inteligjencës Artificiale. Në këtë material do 
të analizohet një politikë publike me ndikim federal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
rrjedhimisht dhe global, marrë parasysh se zhvillime të tilla janë në fakt vendosje 
e themeleve të para të një infrastrukture të tillë në dimensionin e hulumtimit dhe 
zhvillimit. Ato konceptohen si ‘Industri të së ardhmes’ dhe janë top prioritet i Shtëpisë 
së Bardhë, menjëherë pas sigurisë nacionale. I gjithë ky angazhim synohet të bëhet me 
gjithëpërfshirje e të gjitha palëve, veçanërisht komuniteteve jo-qeveritare, kurse margjinat 
e zhvillimit të Inteligjencës Artificiale synohet të ndërtohen mbi themelet e ruajtjes së 
lirive civile, privatësisë, vlerave amerikane, sigurisë ekonomike dhe nacionale të Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës. Në këtë material synohet një përshkrim i përgjithshëm i 
asaj se si është konceptuar në këtë politikë, aspektit ligjorë dhe fushës së veprimit; 
linja kohore e veprimit; buxheti i ndarë (si sasi),  aktorët institucional dhe përfshirja e 
komunitetit jo-qeveritarë.
Fjalët kyçe: Inteligjenca-Artificiale, SHBA, dominim-global
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Presidenti i Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës lidershipin amerikan 
në Intelegjencë Artificiale e ngre 

në nivel përpjesëtimi të drejtë me sigurinë 
nacionale. Ai deklaron se “Lidershipi i 
vazhdueshëm Amerikan në Inteligjencën 
Artificiale ka një rëndësi thelbësore për 
ruajtjen e sigurisë ekonomike dhe nacionale 
të Shteteve të Bashkuara”. Nëse shihen 
me vëmendje dimensionet që prekin këto 
teknologji, që Zyra e Presidentit i quan 
‘Industri të së ardhmes’ mund të shihet qartë 
se ata kanë plotësisht të drejtë.

Fokus më të madh se në cilëndo 
fushë tjetër të Industrive të së ardhmes, 
Presidenti i jep Inteligjencës Artificiale. 
Sot teknologjitë me Inteligjencë Artificiale 
janë duke transformuar çdo fushë të jetës, 
nga transporti tek shëndetësia, edukimi 
dhe siguria. Megjithëse në fazat e para të 
formësimit dhe zhvillimit, mund të vihen 
re fare lehtë potencialet e jashtëzakonshme 
të teknologjive të tilla për të fuqizuar dhe 
ndihmuar punëtorët, diagnostifikimin e 

sëmundjeve, nxitjen e zbulimeve, rritjen 
e performancës në arsim dhe avancimin e 
sigurisë nacionale. 

Shtetet e Bashkuara janë zhvillues të 
hershëm dhe lider botërorë në avancimin 
e teknologjive të tilla, megjithatë sot ka 
një vërsulje të gjithmbarshme në botë për 
zhvillimin dhe avancimin e inteligjencës 
artificiale, gjë që nuk e garanton edhe më 
tutje lidershipin amerikan në këtë fushë. Si 
zgjidhje për këtë situatë, Presidenti i Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës ka nënshkruar një 
Urdhër Ekzekutiv përmes të cilit është krijuar 
një platformë e gjerë nacionale, federale, në 
funksion të hulumtimit, zhvillimit, fuqizimit 
dhe integrimit të Inteligjencës Artificiale në 
disa nga fushat kryesore të veprimtarisë dhe 
jetës së popullit dhe shtetit amerikan. 

Kjo për më shumë se një përpjekje 
teknike funksionale është edhe një përpjekje 
etike dhe filozofike e shpërfaqjes së vlerave 
amerikane në funksion të fuqizimit të 
Popullit Amerikan dhe njerëzimit në 
përgjithësi.

Armend IBRAHIMI ka kryer studimet Bachelor dhe Master në Universitetin e Prishtinës, në 
Departamentin e Shkencave Politike dhe aktualisht vazhdon studimet e doktoraturës. Ka punuar me 
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dhjetëra trajtime dhe akademi politike (Belgjikë, Gjermani, Malta, Suedi, Turqi, Shqipëri, Bonje dhe 
Hercegovine, Maqedoni e Veriut etj.). Është bashkëpunëtor i shumë institucioneve e fondacioneve 
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Europen Studies], Instituti Ndërkombëtar Republikan [International Republican Institute], Instituti 
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Fondation], Instituti R. Shuman [Robert Schuman Institute], Fondacioni E. Frei [Eduardo Frei 
Fondation] etj. Është student i doktoraturës, bursist i Universitetit të Prishtinës dhe i Fondacionit 
Konrad Adenauer. 
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Në këtë material do të analizohet 
një politikë publike me ndikim federal 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
rrjedhimisht dhe global, marrë parasysh 
se zhvillime të tilla janë në fakt vendosje 
e themeleve të para të një infrastrukture 
të tillë në dimensionin e hulumtimit dhe 
zhvillimit. Është e konceptuar si “Iniciativa 
Amerikane për Inteligjencë Artificiale” 
dhe ndërtohet në 5 shtylla kryesore, ku 
përfshihen dhjetëra agjenci federale, 
strategji përcjellëse dhe një komunitet i 
gjerë gjithëpërfshirës jo-qeveritar.

Shtetet e Bashkuara ishin të parët që 
vendosën themelet për hulumtimin dhe 
zhvillimin e inteligjencës artificiale, i kanë 
8 nga 13 top universitetet për Inteligjencë 
Artificiale në botë dhe se përfaqësojnë më 
shumë se 83% të citimeve nga publikimet 
rreth Inteligjencës Artificiale, i kanë më 
shumë se 2000 kompani për Inteligjencë 
Artificiale, 17 prej 32 sa janë në gjithë botën 
që vlejnë më shumë se 1 miliard dollar secila 
(deri në vitin 2019). 

Megjithatë, në listën e kompanive 
që vlejnë më shumë se 1 miliard dollar, 
në tregun për hulumtim dhe zhvillim të 
inteligjencës artificiale, dy kompanitë e 
para në listë janë nga Kina. Kina, Bashkimi 
Evropian dhe Shtetet e Bashkuara tani janë 
konkurrentët kryesorë për udhëheqjen 
globale në Inteligjencë Artificiale. Mund 
të thuhet se Kina, pjesërisht një pjesë të 
suksesit të saj në ekonominë e Internetit e 
ka arritur duke mbyllur firmat amerikane, 
megjithatë  shprehë qartë ambicien e saj për 
të arritur mbizotërim global në Inteligjencë 
Artificiale -  industri që që nga fillimet 
e veta kanë qenë jetike për ekonomitë e 
SHBA dhe BE, dhe për të zgjeruar fuqinë 
e saj ushtarake. Në anën tjetër, plani i 
koordinuar i BE-së shprehet më shumë 
si ambicie që të bëhet rajoni udhëheqës 
botëror për zhvillimin e inteligjencës 
artificiale - etike dhe të sigurt.

Rrjedhimisht mund të kuptojmë se kjo 
nismë e Shteteve të Bashkuara, më e madhja 

në histori, ka për qëllim për më shumë se 
hulumtimin dhe zhvillimin, edhe ruajtjen me 
çdo kusht të primatit global në Inteligjencë 
Artificiale, për të garantuar kështu, për 
më shumë se zhvillim, një zhvillim të 
qëndrueshëm dhe të ndërtuar mbi vlera.

Metodologjia

Një pjesë e rëndësishme përbërëse 
e këtij projekti është rezultat i një qasje 
përshkruese, përmes të cilës synohet 
konceptimi dhe përkufizimi i fenomeneve 
teknologjike, pasi vetë objekti i studimit 
është shumë më dinamik sesa vet politika 
(urdhri ekzekutiv i Presidentit të SHBA-ve) 
që do ta përshkruajmë dhe analizojmë. Fokus 
i veçantë do të i kushtohet identifikimit të 
faktorëve më të rëndësishëm përbërës 
të politikës: i aspektit ligjorë dhe fushës 
së veprimit; linjës kohore të veprimit; 
i buxhetit të ndarë (si sasi), i aktorëve 
institucional dhe përfshirjes së komunitetit 
jo-qeveritarë.  

Përmes krahasimit dhe klasifikimit të 
nivelit të investimit federal, në rastin tonë 
investimi më i madh në histori të Shteteve 
të Bashkuara (në industri të të ardhmes 
dhe veçanërisht në Inteligjencë Artificiale), 
do të përpiqemi të identifikojmë rëndësinë 
reale të politikës në fjalë, në pikëpamje të 
prioriteteve. Nisur nga pikëpamja realiste 
shtetet bëjnë veprime me synime pragmatike, 
apo me qëllim arritjen e qëllimeve të veta, 
rrjedhimisht kuptojmë se shtetet investojnë 
drejt prioriteteve dhe fushave më rëndësi 
themelore. Skenimi dhe identifikimi i këtyre 
segmenteve sigurisht se kërkon dhe meriton 
studim shumë më të gjerë, në pikëpamje 
organizimi dhe rritje të epikes hulumtuese, 
gjithashtu përfshirje shumë më të madhe 
dhe shumë-nivelesh të teknikave dhe fushave 
të hulumtimit. Këtë do të mundohemi të 
arrijmë dhe ta kompensojmë aq sa mund 
të kompensohet,  me anë të shqyrtimit të 
literaturës, analizës së dokumentacionit dhe 
mbledhjes së materialeve relevante.
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Një përshkrim i përgjithshëm: Aspekti 
ligjorë dhe fusha e veprimit

Presidenti është aktori kryesorë 
në politikën amerikane dhe askush nuk 
mund të kuptojë bërjen e politikës publike 
amerikane pa marrë parasysh fuqinë 
ekzekutive të Presidentit. Kushtetuta e 
Shteteve të Bashkuara përcakton tre degë 
hipotetikisht të barabarta të qeverisë: 
ekzekutivin, legjislativin dhe gjyqësorin - 
por Presidenti, shefi ekzekutiv, realisht është 
forcë dominuese politike dhe administrative 
në nivelin federal. 

Sot në botë përtej kapaciteteve 
nukleare, vetëm disa shtete kanë kapacitete 
të Inteligjencës Artificiale, me këtë po 
nënkuptojmë kapacitete reale gjeneruese, 
ndër to më të shquarat, Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës, Kina dhe Bashkimi Evropian. 
Nga 449 kompani që vlerësohen secila në 
mbi 1 miliard dollar vlerë, përmbledhin një 
shumë prej 1 Trilion e 349 Miliardë dollar 
(CB Insights, 2020). Përtej vlerës monetare, 
përfaqësojnë kapacitetin real teknologjik për 
dominim global, ushtarak, ekonomik dhe 
politik, aspekte të cilat në këtë pikëpamje 
është vështirë të konceptohen thjeshtë me 
shifra dollarësh. 

Në përgjigje të kësaj situate dhe 
ambicieve të qarta të Kinës për dominim, 
më 11 Shkurt të vitit 2019, Presidenti i 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald 
Trump, nënshkroi Urdhrin Ekzekutiv 
13859 (Executive Office of the President, 
2019) përmes të cilit Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës ndërmarrin nismën më të madhe 
në histori për hulumtimin dhe zhvillimin e 
Inteligjencës Artificiale, për më shumë se 
kaq dhe integrimin e segmenteve të kësaj 
natyre në fushëveprimet themelore të Shtetit 
Amerikan, përfshirë këtu Sigurinë, Ushtrinë, 
Ekonominë, Shëndetësinë dhe Arsimin. 

Theksuam në hyrje të këtij materiali se 
Kina përfaqëson konkurrentin kryesorë të 
SHBA-ve me dy kompanitë më të vlefshme 
në tregun e industrive për Inteligjencë 

Artificiale, megjithatë shembulli i investimit 
nga SHBA që do ta trajtojmë më poshtë, 
paraqet investimin më të madh të bërë 
ndonjëherë nga një Shtet për Hulumtim dhe 
Zhvillim në Inteligjencë Artificiale.

Inteligjenca artificiale konceptohet si 
një mundësi e të ardhmes e cila premton 
të nxisë rritjen e ekonomisë, të forcojë 
sigurinë ekonomike dhe kombëtare dhe 
të përmirësojë cilësinë e jetës së Shteteve 
të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara përmes 
kësaj politike projektojnë veten lider botëror 
në kërkimin dhe zhvillimin e Inteligjencës 
Artificiale. Udhëheqjen e vazhdueshme 
amerikane në Inteligjencë Artificiale e 
përcaktojnë me një rëndësi parësore për 
ruajtjen e sigurisë ekonomike dhe kombëtare 
të Shteteve të Bashkuara.

Qeveria Federale e Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës përmes kësaj politike përcakton 
rolin e vet si ndihmuese dhe lehtësuese e 
nxitjes së besimit të popullit Amerikan në 
zhvillimin e teknologjive të lidhura me 
Inteligjencën Artificiale, të trajnimit të 
forcës punëtore që është e aftë të përdorë 
Inteligjencës Artificiale në profesionet e 
tyre dhe mbrojtjen e bazës së teknologjisë 
amerikane të Inteligjencës Artificiale nga 
përpjekja e përvetësimit nga konkurrentët 
strategjikë dhe kombet kundërshtare. Ruajtja 
e udhëheqjes amerikane në IA kërkon një 
përpjekje të bashkërenduar për të promovuar 
përparime në teknologji dhe inovacion, 
duke mbrojtur teknologjinë amerikane, 
sigurinë ekonomike dhe kombëtare, liritë 
civile, privatësinë dhe vlerat amerikane; dhe 
forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar 
dhe të industrisë me partnerë dhe aleatë të 
huaj. Me fjalë të tjera kjo tërësi është një 
politikë e qeverisë së Shteteve të Bashkuara 
për të mbështetur dhe forcuar pozicionin 
udhëheqës shkencor, teknologjik dhe 
ekonomik të Shteteve të Bashkuara dhe 
vendosjen e një strategjie të koordinuar të 
Qeverisë Federale të udhëhequr nga pesë 
parime bazë të shkëputura nga Urdhri 
Ekzekutiv 13859: 
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1.  Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë 
përparime teknologjike në Inteligjencë 
Artificiale përmes Qeverisë Federale, 
Industrisë dhe Akademisë, në mënyrë 
që të promovojnë zbulimin shkencor, 
konkurrencën ekonomike dhe sigurinë 
kombëtare.

2.  Shtetet e Bashkuara duhet të drejtojnë 
zhvillimin e standardeve të duhura 
teknike dhe të zvogëlojnë pengesat 
në testimin dhe vendosjen e sigurt të 
teknologjive të Inteligjencës Artificiale, 
në mënyrë që të mundësojnë krijimin e 
industrive të reja të lidhura me IA dhe 
adoptimin e Inteligjencës Artificiale nga 
industritë e sotme.

3.  Shtetet e Bashkuara duhet të trajnojnë 
gjeneratat e tanishme dhe të ardhshme 
të punëtorëve amerikanë me aftësitë për 
të zhvilluar dhe zbatuar teknologjitë e 
IA për t›i përgatitur ata për ekonominë 
e sotme dhe punët e së ardhmes.

4.  Shtetet e Bashkuara duhet të nxisin 
besimin dhe besueshmërinë e publikut 
në teknologjitë e Inteligjencës Artificiale 
dhe të mbrojnë liritë civile, privatësinë 
dhe vlerat amerikane në zbatimin e tyre 
në mënyrë që të realizojnë plotësisht 
potencialin e teknologjive të Inteligjencës 
Artificiale për popullin amerikan.

5.  Shtetet e Bashkuara duhet të promovojnë 
një mjedis ndërkombëtar që mbështet 
hulumtimin dhe inovacionin amerikan në 
Inteligjencë Artificiale dhe të hap tregje 
për industri amerikane të Inteligjencës 
Artificiale, duke mbrojtur avantazhin 
teknologjik në Inteligjencë Artificiale 
dhe duke mbrojtur teknologjitë kritike të 
Inteligjencës Artificiale nga përvetësimi 
nga konkurrentët strategjikë dhe kombet 
kundërshtare (Executive Office of the 
President, 2019). 

Të përmbledhura  këto par ime 
nënkuptojnë një tërësi strategjish përmes 
të cilave synohet përkrahje për inovacionin 
në Inteligjencë Artificiale duke përkrahur 

hulumtimin afatgjatë dhe duke rritur qasjen 
në të dhënat dhe resurset Federale  për 
hulumtuesit Amerikan të IA;
  Përgatitje e fuqisë punëtore të Amerikës 

për punët e së ardhmes duke drejtuar 
agjencitë federale për të ndihmuar 
amerikanët të fitojnë aftësi të lidhura 
me IA dhe promovimin e arsimit të 
Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë 
dhe Matematikës (STEM); 

  Orientimi i agjencive rregullatore për 
të krijuar udhëzime për zhvillimin 
dhe përdorimin e IA në të gjithë 
teknologjitë dhe sektorët industrialë;  

  Nxitje për Institutin Kombëtar të 
Standardeve dhe Teknologjisë që të 
udhëheqë zhvillimin e standardeve 
të duhura teknike dhe të sigurisë për 
sistemet e IA; dhe 

  Mbrojtje e avantazhit të Amerikës në 
Inteligjencë Artificiale duke promovuar 
një mjedis ndërkombëtar që mbështet 
hulumtimin dhe industritë amerikane 
për Inteligjencë Artificiale përderisa 
siguron teknologjinë kritike të IA.

Vështrim i përgjithshëm 
i shtyllave bazë

Theksuam më herët se Iniciativa 
Amerikane për Inteligjencë Artificiale  
paraqet një tërësi strategjish dhe ndërtohet 
në 5 shtylla kryesore:

Investimi në Hulumtim dhe Zhvillim të 
Inteligjencës Artificiale

Iniciativa vë theksin e veçantë në 
programet për investim në Hulumtim dhe 
Zhvillim duke orientuar agjencitë federale 
për të dhënë përparësi në investimet në 
Inteligjencë Artificiale dhe në misionet e 
tyre për Hulumtim dhe Zhvillim. Pritjet janë 
shume specifike, synohet që këto investime 
të forcojnë një ekosistem unik dhe të gjallë në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës në industri, 
akademi dhe qeveri, duke iu dhënë përparësi 
shpenzimeve federale për ide të reja rreth 
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Inteligjencës Artificiale, që do të rezultojë 
me përfitime të drejtpërdrejta për populli 
amerikan.  

Hapjen dhe lëshimin e burimeve të 
Inteligjencës Artificiale

Kjo iniciativë udhëzon agjencitë të bëjnë 
më të disponueshme të dhënat, modelet 
dhe burimet e llogaritjes për ekspertët, 
studiuesit dhe industritë e Amerikës për të 
nxitur besimin e publikut dhe për të rritur 
vlerën e këtyre burimeve për ekspertët në 
Hulumtim dhe Zhvillim të Inteligjencës 
Artificiale, duke ruajtur sigurinë, liritë civile, 
privatësinë dhe mbrojtjen e konfidencialitetit 
që të gjithë e presin. 

Vendosjen e Standardeve të Qeverisjes për 
Inteligjencë Artificiale

Si pjesë e Nismës Amerikane për 
Inteligjencë Artificiale, agjencitë federale 
do të mbështesin besimin e publikut në 
sistemet e IA duke krijuar udhëzime për 
zhvillimin dhe përdorimin e IA-së në lloje 
të ndryshme të teknologjisë dhe sektorëve 
industrialë. Ky udhëzim do të ndihmojë 
agjencitë rregullatore federale të zhvillojnë 
dhe mirëmbajnë qasje për krijimin dhe 
adoptimin e sigurt dhe të besueshëm të 
teknologjive të reja të IA-së. Kjo iniciativë 
gjithashtu kërkon që Instituti Kombëtar i 
Standardeve dhe Teknologjisë (NIST) të 
udhëheqë zhvillimin e standardeve të duhura 
teknike për sisteme të mbështetshme, të 
fuqishme, të besueshme, të sigurta, të 
lëvizshme dhe të ndërveprueshme.

Ndërtimin e fuqisë punëtore për 
Inteligjencë Artificiale

Për të përgatitur forcën e punës me 
aftësitë e nevojshme për t’u përshtatur dhe 
për të lulëzuar në këtë epokë të re të IA, 
Iniciativa Amerikane për IA u bën thirrje 
agjencive që të japin përparësi në programet 
e bursave dhe trajnimeve për të ndihmuar 
punëtorët amerikanë të fitojnë aftësi të lidhura 
me IA përmes stërvitjeve, programeve të 

aftësive, bursave dhe arsimimit në shkencat 
kompjuterike dhe fusha të tjera në rritje të 
Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe 
Matematikës (STEM). Ky veprim do të 
ndihmojë në edukimin e fuqisë punëtore për 
Hulumtim dhe Zhvillim të IA që Kombit 
amerikan i duhet për të krijuar dhe përqafuar 
teknologjitë e reja të Inteligjencës Artificiale, 
përshkruhet në Urdhrin Ekzekutiv.

Angazhimin ndërkombëtarë dhe 
mbrojtjen e avantazheve në Inteligjencë 
Artificiale

Administrata Trump është e përkushtuar 
të promovojë një mjedis ndërkombëtar që 
mbështet Hulumtimin dhe Zhvillimin e IA-
së dhe hap tregje për industritë amerikane 
të IA ndërkohë që gjithashtu siguron që 
teknologjia të zhvillohet në një mënyrë 
të qëndrueshme me vlerat dhe interesat 
e Kombit Amerikan. Agjencitë federale 
gjithashtu do të zhvillojnë dhe zbatojnë një 
plan veprimi për të mbrojtur avantazhin e 
Shteteve të Bashkuara në IA dhe teknologji 
kritike për interesat e sigurisë kombëtare 
dhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara 
kundër konkurrentëve strategjikë dhe 
kundërshtarëve të huaj.

Objektivat

Në seksionin 2 të Urdhrit Ekzekutiv 
janë të përcaktuara objektivat që synojnë të 
arrihen përmes kësaj politike. Mund të vihet 
re se pritjet janë jashtëzakonisht të mëdha, 
marrë parasysh faktin se projektohet që 
ndikimi të jetë gjithëpërfshirës. Sugjerohet 
se Inteligjenca Artificiale do të ndikojë në 
misionet e pothuajse të gjitha departamenteve 
ekzekutive dhe agjencive. Projektime të tillë 
synohet të arrihen përmes realizimit të 
gjashtë objektivave strategjike, që janë:
  T ë  p r o m o v o j ë  i n v e s t i m e  t ë 

qëndrueshme në Hulumtim dhe 
Zhvillim të Inteligjencës Artificiale 
në bashkëpunim me industrinë, 
akademinë, partnerët ndërkombëtarë 
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dhe aleatët, dhe entitetet e tjera jo-
Federale për të gjeneruar përparime 
teknologjike në IA dhe teknologjitë 
përkatëse dhe për të tranzicionuar me 
shpejtësi ato përparime në aftësi që 
kontribuojnë në sigurinë ekonomike 
dhe kombëtare.

  Të përmirësoj qasjen në të dhëna, 
modele dhe burime llogaritëse të 
një cilësie të lartë dhe plotësisht të 
gjurmueshme, për të rritur vlerën e 
burimeve të tilla për hulumtim dhe 
zhvillim të Inteligjencës Artificiale, 
duke ruajtur sigurinë, privatësinë 
dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në 
përputhje me ligjet dhe politikat në fuqi.

  Të ulë barrierat për përdorimin e 
teknologjive me Inteligjencë Artificiale 
për të promovuar aplikimin e tyre 
inovativ, ndërsa mbron teknologjinë 
amerikane, sigurinë ekonomike dhe 
kombëtare, liritë civile, privatësinë dhe 
vlerat.

  Të siguroj se standardet teknike do 
të minimizojnë ndjeshmërinë ndaj 
sulmeve nga aktorët me qëllim dëmtues 
dhe të pasqyroj përparësitë federale 
për inovacion, të nxis besim publik 
dhe besim të publikut në sistemet që 
përdorin teknologjitë me Inteligjencë 
Artificiale; dhe të zhvillojë standarde 
ndërkombëtare për të promovuar dhe 
mbrojtur ato përparësi.

  Të trajnojë gjeneratën e ardhshme 
të studiuesve dhe përdoruesve 
amerikanë të IA përmes mentorimit; 
programeve aftësuese; dhe arsimimit 
në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe 
matematikë (STEM), me theks në 
shkencat kompjuterike, për të siguruar 
që punëtorët amerikanë, përfshirë 
punëtorët Federal, janë të aftë të 
përfitojnë plotësisht nga mundësitë e 
Inteligjencës Artificiale.

  Të hartojë dhe zbatojë një plan veprimi, 
në përputhje me Memorandumin 
Presidencial të Sigurisë Kombëtare të 11 

shkurtit 2019 (Mbrojtja e avantazhit të 
Shteteve të Bashkuara në Inteligjencën 
Artificiale dhe teknologjitë kritike të 
ndërlidhura) (NSPM) për të mbrojtur 
avantazhin e Shteteve të Bashkuara në 
Inteligjencë Artificiale dhe teknologji 
kritike për interesat e sigurisë ekonomike 
dhe kombëtare të Shteteve të Bashkuara 
kundër konkurrentëve strategjikë dhe 
kundërshtarëve të huaj.” (Executive 
Office of the President, 2019)

Aspekti buxhetor

Sot në botë përtej kapaciteteve 
nukleare, vetëm disa shtete kanë kapacitete 
të Inteligjencës Artificiale, ndër to më të 
shquarat, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
Kina dhe Bashkimi Evropian. Nga 449 
kompani që vlerësohen secila në mbi 1 miliard 
dollar vlerë, përmbledhin një shumë prej 1 
Trilion e 349 Miliardë dollar (CB Insights, 
2020). Përtej vlerës monetare përfaqësojnë 
kapacitetin real teknologjik për dominim 
global, ushtarak, ekonomik dhe politik.

Në këtë politikë ekosistemi i inovacionit 
Amerikan cilësohet si zili e botës. Përderisa 
theksohen pritjet dhe orientimet se kjo 
politike e fuqizimit të hulumtimit dhe 
zhvillimit Federal e forcon bazën e inovacionit 
të Shteteve të Bashkuara dhe kontribuon në 
rritjen e vendeve të punës, sigurisë nacionale 
dhe prosperitetit të vazhdueshëm. 

Zyra e Presidentit bënë të njohur 
se njeh rëndësinë e vazhdueshme të 
shpenzimeve të hulumtimit dhe zhvillimit 
për të mbështetur inovacionin dhe thekson 
se maturia fiskale kërkon një qasje më të 
përqendruar ndaj buxhetit Federal për 
Hulumtim dhe Zhvillim në kontekstin e 
ndërmarrjes multi-sektoriale për hulumtim 
dhe zhvillim të Amerikës. Duke e pritur se 
kjo qasje i jep përparësi ruajtjes së paqes 
përmes forcës dhe siguron udhëheqjen 
amerikane në industritë e së ardhmes.

Për Hulumtim dhe Zhvillim Federal, 
nga Buxheti i Presidentit për vitin 2020 janë 
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ndarë 134.1 miliardë dollarë. Përmes të cilit 
buxhet, sigurohet mbështetje e vazhdueshme 
e investimeve në hulumtimet themelore, 
hulumtimet e aplikuara në fazën e hershme 
dhe përpjekjet për transferimin e teknologjisë 
për Agjencitë për të përmbushur misionet e 
tyre dhe mbështesin përparësitë e Presidentit 
duke zvogëluar shpenzimet në fushat me 
përparësi më të ulët (Ëhite House, 2020).

Buxheti i Presidentit për vitin 2020 
prioritizon investime në katër industri 
kryesore të përkufizuara si “Industri të së 
Ardhmes”: Inteligjencë artificiale, shkencë 
e informacionit kuantik, rrjete të avancuara 
të komunikimit (përfshirë gjeneratën e 5-të 
të rrjeteve dhe përtej), dhe prodhimtari të 
avancuara. 

Kjo ka çuar në formimin e Këshillit 
Nacional për Shkencë dhe Teknologji për 
të koordinuar gamën e gjerë të përpjekjeve 
Federale për Hulumtim dhe Zhvillim, 
përderisa agjencitë federale vazhdojnë të 
përparojnë zhvillimin dhe përdorimin e 
Inteligjencës Artificiale në fusha të shumta. 
Presidenti përmes nënshkrimit të Urdhrit 
Ekzekutiv për themelimin e Iniciativës 
Amerikane për Intelegjencë Artificiale, ka 
përcaktuar një qasje të shumëfishtë për 
të përshpejtuar udhëheqjen amerikane në 
Intelegjencë Artificiale. Fondi i Buxhetit për 
vitin 2020 për këtë Nismë përfshin afërsisht 
850 milion dollarë në Departamentin e 
Energjisë (si projekt i integruar), Institutet 
Kombëtare të Shëndetësisë (NIH), Institutin 
Kombëtar të Standardeve dhe Teknologjisë 
(NIST), dhe Fondacionin Kombëtar të 
Shkencave (NSF) (Ëhite House, 2020).

Theksuam dhe më herët se Zyra e 
Presidentit të SHBA e cilësojnë si një 
ndër ndërmarrjet më të rëndësishme 

dhe urgjente hulumtimin dhe zhvillimin 
në Inteligjencë Artificiale, duke e parë 
atë si mjet përmes të cilit tashmë janë 
transformuar çdo segment i jetës. Nisur nga 
teknologjitë dhe aplikacionet që variojnë nga 
diagnostifikimi mjekësorë i sëmundjeve deri 
tek agrikultura e saktësuar dhe e paraparë, 
deri tek transporti i pavarur dhe mbrojtja e 
sigurisë kombëtare. Krijimi i një politike me 
tërësi strategjish të hollësishme dhe ndarja e 
134 miliardë dollarëve është vetëm një pjesë 
e qasjes që Administrata amerikane ka ndaj 
Inteligjencës Artificiale. Masat e tjera janë 
të shumëfishta dhe shpërfaqin një qasje që 
me çdo kusht do ta përcaktoj lidershipin 
Amerikan në Inteligjencë Artificiale, përtej 
synimeve për dominim, vihet re një tendencë 
e qartë për krijimin e teknologjive efektive 
mbi themele parimore dhe etike. 

Krahasimisht me gjendjen e përshkruar 
më lartë, është e rëndësishme të theksohet 
edhe tabela më poshtë si një pasqyrë e 
përgjithshme e buxhetit të vitit 2020-2022. 
Të gjitha Institutet e Inteligjencës Artificiale 
po kërkojnë 1,108.5 milion dollarë. Mund të 
vihet re rritje e dukshme ne pikëpamje buxheti 
dhe vazhdimësi në pikëpamje të vullnetit 
politik. Shuma e shprehur e dollarëve në 
tabelë është në milion dollarë; burimi:  (The 
Networking & Information Technology 
R&D Program and the National Artificial 
Intelligence Initiative Office, 2021).

Aktorët institucional dhe rezultatet e 
para të avancimit

Në seksionin 3 të Urdhrit Ekzekutiv 
13859, saktësohen rolet dhe përgjegjësitë, ku 
përcaktohet se Iniciativa do të koordinohet 
përmes Këshillit Nacional për Shkencë dhe 

Viti 
fiskal

12 programet e NITRD Totals

AI Chuman CNPS CSP EdW ENIT EHCS HCIA IRAS LSDMA LSN SPSQ

TOTAL
2020 797.5 116.3 39.7 90.9 26.0 75.7 87.7 79.3 86.5 131.6 33.5 39.6 1604.4

2022 1,108.5 113.3 27 83.6 12.6 66.3 65.3 80.4 71.0 112.1 16.6 32.8 1789.5
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Teknologji (NSTC), konkretisht Komitetit 
të Përcaktuar për Inteligjencë Artificiale.

Veprimet do të zbatohen nga agjencitë 
që kryejnë Hulumtim dhe Zhvillim themelor 
të Inteligjencës Artificiale, që zhvillojnë 
dhe vendosin aplikime të teknologjive 
të Inteligjencës Artificiale, që sigurojnë 
grante arsimore, rregullojnë dhe sigurojnë 
udhëzime për aplikimet e teknologjive të 
Inteligjencës Artificiale, siç përcaktohen nga 
bashkë-kryetarët e Komitetit të Përzgjedhur 
të NSTC (agjencitë zbatuese) (Executive 
Office of the President, 2019).

Përte j  agjencive dhe zyrtarëve 
drejtpërdrejtë të ngarkuar me bartjen e 
implementimit të strategjive që lidhen 
më Hulumtim dhe Zhvillim, është dhe 
një rrjet i gjerë i aktorëve institucional i 
përfshirë në jetësimin ambicieve amerikane 
për Inteligjencë Artificiale, ndër ta mund 
të numërojmë Agjencia për Projekte 
të Avancuara Kërkimore të Mbrojtjes 
(DARPA), Fondacioni Kombëtar për 
Shkencë (NSF), Projektet e Kërkimit për 
Inteligjencë të Avancuar (IARPA), Instituti 
Kombëtarë për Standarde dhe Teknologji 
(NIST), Departamenti për Agrikulturë, 
Departamenti për Energji, Departamenti për 
Tregti, Departamenti i Mbrojtjes, Këshilli për 
Siguri Nacionale, Zyra për Menaxhim dhe 
Buxhet, Zyra për Politika për Shkencë dhe 
Teknologji, NIH, Administrata Kombëtare 
për Aeronautikë dhe Hapësirë, Administrata 
Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike, 
Departamenti i Transportimit etj.

Drejtuesit e agjencive zbatuese që 
gjithashtu kryejnë ose financojnë projekte 
për hulumtim dhe zhvillim të Inteligjencës 
Artificiale, do ta konsiderojnë Inteligjencës 
Artificiale si prioritet të Agjencisë, siç e 
vlerësojnë të përshtatshme për misionet e 
agjencive të tyre përkatëse, në përputhje me 
ligjin në fuqi dhe në përputhje me Zyrën e 
Menaxhimit dhe Buxhetit (OMB). Theks 
synohet të vihet në Zyrën për Menaxhim 
dhe Buxhet, ku jepen orientime të qarta 
që drejtuesit e agjencive të tilla të marren 

parasysh kur hartojnë propozime buxhetore 
dhe planifikojnë përdorimin e fondeve në 
vitin Fiskal 2020 dhe në vitet e ardhshme, 
gjithmonë në funksion të zhvillimit dhe 
hulumtimit për Inteligjencë Artificiale. 

S i  r r j edho jë  e  implement imi t 
shumëdimensional të kësaj politike, në 
qershor 2019, Administrata lëshoi   Planin 
Strategjik Kombëtar për Kërkimin dhe 
Inteligjencën Artificiale. Plani i vitit 
2019 identifikon fushat me përparësi për 
investimet federale në Hulumtim dhe 
Zhvillim të Inteligjencës Artificiale, për të 
siguruar që Qeveria Federale të shfrytëzojë 
dhe përmirësojë aftësitë e Amerikës në 
Inteligjencë Artificiale, dhe që këto aftësi të 
rrisin prosperitetin, sigurinë dhe cilësinë e 
jetës për popullin amerikan për dekadat në 
vazhdim. 

Këto 8 strategji përmbajnë:
  Të bëhen investime afatgjata në 

hulumtimin e Inteligjencës Artificiale 
  Të bëhet zhvillimi i metodave efektive 

për bashkëpunimin Njeri-Inteligjencë 
Artificiale 

  Të arrihet të kuptuarit dhe adresimi i 
implikimeve etike, legale dhe shoqërore 
të Inteligjencës Artificiale 

  Të sigurohet parrezikshmëri dhe siguri 
e sistemeve të Inteligjencës Artificiale 

  Të zhvillohen të dhëna publike dhe 
ambiente të përbashkëta për trajnimin 
dhe testimin e Inteligjencës Artificiale 

  Të maten dhe vlerësohen teknologjitë 
e Inteligjencës Artificiale përmes 
standardeve nëpër etapa 

  Të ofrohet kuptueshmëri më e mirë për 
Hulumtim dhe Zhvillim të Inteligjencës 
Artificiale për të cilën forca punëtore ka 
nevojë 

  Të bëhet zgjerimi i bashkëpunimit 
publiko-privat për të përshpejtuar 
avancimin në Inteligjencë Artificiale 
(White House, 2020)

Ky plan i ndërtuar në tetë (8) strategji 
komplementare përmes të cilave synohet një 
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integrim edhe me i thellë i teknologjive të 
Inteligjencës Artificiale me shumë fusha të 
veprimit amerikan, të ndërveprimit njeri-
teknologji dhe integrimit të Inteligjencës 
Artificiale në secilën fushë të veprimit 
shtetëror dhe individual, paraqet projektin 
më ambicioz dhe tërësinë e strategjive më 
gjithëpërfshirëse në histori, për hulumtim, 
zhvillim dhe avancim të Inteligjencës 
Artificiale. Të gjitha këto janë të përcaktuara 
në limite kohore mbi bazën e pritjeve realiste 
dhe të bazuara në të dhëna.

Përcaktimet kohore dhe përfshirja e 
komunitetit jo-qeveritarë

Përmes Urdhrit Ekzekutiv 13859 
(Executive Office of the President, 
2019) synohet që Nisma Amerikane 
për Inteligjencë Artificiale të jetë një 
sipërmarrje e përbashkët, përfshirë këtu 
sektorin privat; akademinë; organizata 
jofitimprurëse; qeveritë shtetërore, lokale, 
partnerë dhe aleatë të huaj, në mënyrë 
që të gjithë bashkëpunëtorët mund të 
përfitojnë nga investimi dhe ekspertiza e 
njëri-tjetrit në Hulumtim dhe Zhvillim të 
Inteligjencës Artificiale. Gjithashtu përmes 
këtij dokumenti theksohen pritje dhe 
përcaktime kohore.

Sipas urdhrit të Presidentit, krerët 
e të gjitha agjencive do të rishikojnë të 
dhënat dhe modelet e tyre Federale për 
të identifikuar mundësitë për të rritur 
qasjen dhe përdorimin nga bashkësia më e 
madhe kërkimore jo-Federale e IA-së në një 
mënyrë që të përfitojë nga ky komunitet, 
duke mbrojtur sigurinë, privatësinë dhe 
konfidencialitetin. 

Brenda 90 ditëve nga data e këtij urdhri, 
Drejtori i Zyrës për Menaxhim dhe Buxhet 
duhet të publikojë një njoftim në Regjistrin 
Federal, ku fton publikun të identifikojë 
kërkesa shtesë për qasje ose përmirësime të 
cilësisë për të dhënat federale dhe modelet që 
do të përmirësojnë Hulumtimin, Zhvillimin 
dhe testimin e Inteligjencës Artificiale. 

Drejtuesit e agjencive zbatuese që 
gjithashtu ofrojnë grante arsimore, në masën 
që është në përputhje me ligjin në fuqi, që të 
konsiderojnë Inteligjencën Artificiale si një 
fushë me përparësi në programet ekzistuese të 
bursave dhe shërbimeve federale. Përmes këtij 
veprimi në veçanti synohet që të nxiten brezat 
e rinj, përfshirë këtu nxënësit e shkollave të 
mesme dhe studentët drejt inovacionit dhe 
përshtatjes me teknologjitë e të ardhmes, 
veçanërisht me Inteligjencën Artificiale.

Programet e përcaktuara si prioritare që 
u japin përparësi qytetarëve amerikanë, në 
masën që lejohet me ligj, do të përfshijnë: 
shkollat e mesme, universitet; arsimin 
alternativ; dhe programet trajnuese; 
programe që do të njohin dhe financojnë 
karrierën e hershme për fakultete dhe 
universitete, që udhëheqin Hulumtim dhe 
Zhvillim në Inteligjencë Artificiale, përfshirë 
këtu edhe përmes çmimeve dhe njohjeve 
presidenciale; bursa për programe shërbimi; 
programet e përkrahjes së drejtpërdrejtë 
të Forcave të Armatosura të Shteteve të 
Bashkuara; dhe programe që mbështesin 
zhvillimin e programeve mësimore dhe 
programeve mësimore që inkurajojnë 
integrimin e Inteligjencës Artificiale në kurse 
mësimi, me qëllim lehtësimin e përvojave të 
mësimit të personalizuar dhe të adaptuar, për 
arsimim dhe formim formal dhe joformal 
(Executive Office of the President, 2019)

Përfundime

Kjo politikë për më shumë se një 
përpjekje teknike funksionale është edhe një 
përpjekje etike dhe filozofike e shpërfaqjes së 
vlerave amerikane në funksion të fuqizimit 
të Popullit Amerikan dhe njerëzimit në 
përgjithësi. Një politikë publike me ndikim 
federal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
rrjedhimisht dhe global, marrë parasysh 
se zhvillime të tilla janë në fakt vendosje e 
themeleve të para të një infrastrukture të tillë 
në dimensionin e hulumtimit dhe zhvillimit 
të Inteligjencës Artificiale. 
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Konceptohen si ‘Industri të së ardhmes’ 
dhe janë top prioritet i Shtëpisë së Bardhë, 
menjëherë pas sigurisë nacionale. I gjithë ky 
angazhim synohet të bëhet me gjithëpërfshirje 
të të gjitha palëve, veçanërisht komuniteteve 
jo-qeveritare, kurse margjinat e zhvillimit të 
Inteligjencës Artificiale synohet të ndërtohen 
mbi themelet e ruajtjes së lirive civile, 
privatësisë, vlerave amerikane, sigurisë 
ekonomike dhe nacionale të Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës. Ky pohim 
shpërfaqet edhe në të investuarit strategjik që 
Shtetet e Bashkuara e bëjnë me prioritet në 
Hulumtimin dhe Zhvillimin e Inteligjencës 
Artificiale, ku buxheti fillestar (2020) prej 
797.5 milion dollarë gati është dyfishuar në 
vitin fiskal 2022.

Të dhënat na sugjerojnë se sot në 
botë përtej kapaciteteve nukleare, vetëm 
disa shtete kanë kapacitete të Inteligjencës 
Artificiale, ndër to më të shquarat, Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës, Kina dhe 
Bashkimi Evropian. Nga 449 kompani që 
vlerësohen secila në mbi 1 miliard dollar 
vlerë, përmbledhin një shumë prej 1 Trilion 
e 349 Miliardë dollar. Përtej vlerës monetare, 
supozohet se përfaqësojnë kapacitetin real 
teknologjik për dominim global, ushtarak, 
ekonomik dhe politik.

Përveç ndarjes së një prej fondeve më 
të madh, organizimit të të gjitha niveleve të 
qeverisë dhe agjencive, përfshirjes së palëve 
jashtë qeveritare dhe ndërkombëtare, ndikim 
i prekshëm është edhe nxitja dhe nxjerrja 
e strategjisë së re 8 pikëshe për veprim 
konkret drejt Hulumtimit dhe Zhvillimit të 
Inteligjencës Artificiale. 

Kjo strategj i  ngërthen në vete 
angazhimin që të bëhen investime afatgjata 
në hulumtimin e Inteligjencës Artificiale; 
angazhimin për zhvillimin e metodave 
efektive për bashkëpunimin Njeri-
Inteligjencë Artificiale (në nivel prototipi 
nënkupton krijim të prekshëm hibrid njeri-
teknologji); angazhim aktiv në të kuptuarit 
dhe adresimit të implikimeve etike, legale 
dhe shoqërore të Inteligjencës Artificiale; 

Investim në të siguruarit e parrezikshmërisë 
dhe sigurisë të sistemeve të Inteligjencës 
Artificiale; Zhvillimit të të dhënave publike 
dhe ambienteve të përbashkëta për trajnimin 
dhe testimin e Inteligjencës Artificiale;  
Matjen dhe vlerësimin e teknologjive të 
Inteligjencës Artificiale përmes standardeve 
nëpër etapa; angazhimin për të ofruar 
kuptimshmëri më të mirë për Hulumtim 
dhe Zhvillim të Inteligjencës Artificiale 
për të cilën forca punëtore ka nevojë; dhe 
për zgjerim të bashkëpunimit publiko-
privat në për të përshpejtuar avancimin në 
Inteligjencë Artificiale.

Është e rëndësishme të vlerësohet drejt 
rëndësia e partneriteteve ndërkombëtare 
kur bëhet fjalë për një strategji kombëtare 
të Inteligjencës Artificiale. Formësimi dhe 
ruajtja e udhëheqjes amerikane në Inteligjencë 
Artificiale do të kërkojë investime të fuqishme 
dhe blerje nga sektori privat; zhvillim të 
koordinuar të politikave në nivelin federal, 
shtetëror dhe lokal; ndërtim të koalicioneve 
në forume dhe institucione globale; dhe 
mundësim të legjislacionit dhe financimit 
nga Kongresi. Për një administratë që është 
e ndarë nga brenda dhe që luan shumë keq 
me të tjerët, kjo në të vërtetë mund të jetë 
pengesa më e madhe. 

Në anën tjetër, Urdhri Ekzekutiv është 
veçanërisht i fortë në substancë dhe përputhet 
mirë me rekomandimet e ekspertëve në të 
gjithë qeverinë, sektorin privat, akademinë 
dhe bashkësinë ndërkombëtare. Bindja e 
palëve jo-qeveritare pohon se nëse Shtëpia 
e Bardhë mund të lërë mënjanë politikën e 
ndarjes në këtë fushë, aktorët e tjerë do të 
mbështesin atë që është, në zemrën e saj, një 
strategji të shëndoshë. Një gjë e tillë tashmë 
mund të cilësohet si e konfirmuar pasi 
administrata amerikane ka vazhduar (dhe 
rritur) investimin e bërë nga administrata 
paraprake edhe pse ka ndryshuar pushteti.

Një nismë e tillë duhet bashkërenduar 
dhe mbahet e hapur për të gjitha vendet 
e lira dhe demokratike, duke bërë që për 
më shumë se një platformë mjet të jetë një 
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platformë ide, që brezat e ri do ti bëjë të 
besojnë se bota e re nuk mund të sundohet 
përmes tankeve dhe bombave, ajo do të 

udhëhiqet nga ide dhe aspirata që kapërcejnë 
lakminë njerëzore për pushtet përmes botës 
së ftohtë të numrave të ndërtuar mbi parime.
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Human aspirations for technological development are endless. Developments have 
made us see a trajectory of progress where the extension of technology affects every field 
of human activity, and even aims to go beyond it by bringing into perspective what the 
human mind can not conceive, through Artificial Intelligence. This paper will analyze a 
public policy with federal influence in the United States, consequently even globall, given 
that such developments are in fact laying the first foundations of such an infrastructure in the 
dimension of research and development. They are conceived as the ‚Industries of the Future‘ 
and are a top priority of the White House, right after national security. All this commitment 
is intended to be done with the involvement of all parties, especially non-governmental 
communities, and the margins of the development of Artificial Intelligence are intended 
to be built on the foundations of the protection of civil liberties, privacy, American values, 
economic and national security of the United States of America. This material aims a general 
description of how it is conceived in this policy: the legal aspect and the scope of action; 
timeline of action; shared budget (as a quantity), institutional actors and the involvement 
of the non-governmental community.
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Përmbledhje

Kriteri Administrativ ka evoluar prej Keshillit Europian të Madridit 1995, duke u pasuruar me 
një gamë të gjërë kërkesash që duhen plotësuar nga vendet që aspirojnë anëtarësimin në BE. 
Sot, reforma e administratës publike është një prej elementeve kyçe për vlerësimin e perspektivës 
së zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe progresi mbi të monitorohet në mënyrë 
periodike. Njëkohësisht, integrimi në BE ka gjetur mbështetje të madhe popullore në Shqipëri 
dhe është konsideruar si prioritet strategjik nga të gjitha partitë e mëdha të vendit prej viteve 
’90. Ndaj, Europianizimi ka shërbyer si motorr i shumë prej reformave të ndërmarra nga vendi, 
duke përfshirë reformën e Shërbimit Civil. Megjithatë, studimet tregojnë se efekti i kushtëzimit 
të BE-së ka ndikuar kryesisht në përafrimin e legjislacionit, por ka patur një impakt të ulët në 
zbatimin e tij praktik. Pavarësisht një sërë reformash, Shqipëria ende përpiqet të krijojë një 
shërbim civil të qendrueshëm, profesional e të depolitizuar, duke treguar se kushtëzimi i BE-së 
në vetvete ka një sërë kufizimesh. Prandaj ky artikull, nëpërmjet përdorimit të Modelit të Nxitjes 
së Jashtme, analizon disa prej faktorëve endogjenë dhe eksogjenë që kufizojnë kushtëzimin e 
BE-së në krijimin e efekteve të pritura në reformimin e Shërbimit Civil në Shqipëri.
Fjalë kyçe: Administrata Publike, Modeli i Nxitjes së Jashtme, Shërbimi Civil, Shqipëri 
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Impakti i Europianizimit dhe kufijtë e kushtëzimit për krijimin 
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Prej fillimit të viteve ‘90, Bashkimi 
Europian nisi të përcaktojë një sërë kushtesh 
për t’u plotësuar nga vendet që aspironin 
anëtarësimin. Kjo do të përbënte një risi 
në procesin e zgjerimit, e konkretizuar 
fillimisht për vendet e Evropës Qendrore 
dhe Lindore dhe që më pas do të detajohej 
e plotësohej me standarde e kërkesa 
më komplekse për vendet e Ballkanit 
Perëndimor. Padyshim që procesi i bazuar 
mbi meritë, pra nëpërmjet përmbushjes së 
kushteve, e vendos Bashkimin Europian 
me vendet që aspirojnë anëtarësimin 
në një marrëdhënie asimetrike. Këta të 
fundit nuk marrin pjesë në përcaktimin 
e kushteve, por janë të lirë t’i përbushin 
ato apo të mbeten jashtë procesit. Edhe 
sot kushtëzimi konsiderohet si motori 
kryesor dhe elementi kyç në procesin e 
Europianizimit. 

Dimitrova (2002) e konsideron 
pro j ek t imin  e  kush tëz imi t  pë r t e j 
procesit të thjeshtë të transpozimit të 
aquis communitare. Sipas saj, ai shërbeu 
gjithashtu si një mjet për të përballuar 
problemet e trasformimit dhe dobësitë e 
vendeve kandidate që dolën nga regjime 
të gjata komuniste. Ndër këto probleme 
ishte edhe nevoja e riorganizimit të 
administratës publike dhe e hartimit të 
një kuadri ligjor të përshtatshëm për 
rregullimin e marrëdhënieve të punës së 
punonjësve të sektorit publik, me qëllim 
krijimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm 
e profesional. Gjithsesi, kur bëhet fjalë për 
administratën publike apo më konkretisht 
depolitizimin e shërbimit civil, një sërë 
studiuesisht theksojnë se faktorë të tjerë si 
trashëgimia e të shkuarës (Meyer-Sahling 
et al, 2011), struktura e partive politike 
(Grzymała-Busse, 2003), rezistenca ndaj 
politizimit e vetë burokratëve (Cooper, 
2018) mund të kenë një ndikim më të madh 
se kushtëzimi, apo që ky i fundit, edhe 

kur ka patur impakt, shpesh mund të ketë 
qënë sipërfaqësor, pa zgjidhur problemet 
strukturore të një sistemi administrativ 
(Dimitrova, 2002; Gordy & Efendic, 2019; 
Damjanovski & Kmezić, 2019). 

Megjithatë, ndër vite, reforma e 
administratës publike dhe e shërbimit 
civil si element i saj, ka zënë një vend 
gjithmonë dhe më të rëndësishëm në 
kushtëzimin e BE-së ndaj vendeve të 
Ballkanit Perëndimor dhe me bindje 
mund të thuhet se ka shërbyer si motor 
për shumë nga reformat e ndërmarra nga 
Shqipëria në këtë fushë. Reforma të cilat 
kanë sjellë një progress të dukshëm, por 
që nuk kanë mundur të krijojnë plotësisht 
një shërbim civil “të qëndrueshëm, 
profesional, të bazuar në meritë, integritet 
moral dhe paanësi politike” (Ligji 
152/2013)1, duke treguar se faktorët e 
tjerë të kuadrit teorik të sipërcituar nuk 
mund të anashkalohen dhe që kushtëzimi, 
edhe në rastin e Shqipërisë që vijon ta 
konsiderojë integrimin në BE si prioritet 
strategjik të gjithëpranuar nga forcat 
politike, kur bëhet fjalë për krijimin e një 
shërbimi civil të depolitizuar ka kufijtë 
e vet. 

Evoluimi i kushtëzimit të BE-së në 
lidhje me Shërbimin Civil

Ndryshe nga fusha të tjera, nuk mund 
të flitet për një model të vetëm evropian mbi 
administratën publike, i cili do të shërbente 
si standard per t’u transpozuar nga vendet 
që aspirojnë anëtarësimin. Administrata 
Publike dhe shërbimi civil si pjesë e saj, 
janë fusha të pa-harmonizuar ndaj çdo 
vend anëtar i Bashkimit Europian ka lirinë 
të vetërregullojë organizimin e strukturave 
administrative apo marrëdhëniet e punës 
me nëpunësit publik. Pra, pavarësisht 
se për efekte studimi vendet mund të 

1 Sipas parashikimit të nenit 1, pika 1 mbi qëllimin e Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar.
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klasifikohen në grupe2, praktikisht, 
çdo vend ka veçoritë e veta. Megjithatë, 
“përshtatja e strukturave administrative” e 
përcaktuar nga Këshilli Europian i Madridit 
në vitin 1995 (Presidency Conclusion) nisi 
shpejt, pas tre kritereve të Kopenhagen-
it, të cilësohet si kriteri i katërt për t’u 
përmbushur nga vendet kandidate. Mungesa 
e qartësisë se në çfarë do të konsistonte kjo 
përshtatje apo e indikatorëve të matshëm 
që do të mund të përcaktonin progresin, 
do ta bëntë këtë kriter fillimisht të vagullt 
dhe të vështirë për t’u vlerësuar. Vetëm në 
vitin 1999, Sigma, nismë e përbashkët e 
Komisionit Europian dhe OECD-së, do 
të dallonte një sërë parimesh e vlerash të 
gjithëpranuara e të respektuara nga vendet 
anëtare të BE-së aq sa filloi të flitej për një 
‘Hapësirë Administrative Europiane”3. 
Do të ishte pikërisht kjo hapësirë që do 
të shërbente në fillim si orientim për 
reformimin e administratave publike në 
kuadër të procesit të integrimit europian 
(Sigma, 1998). Ndër këto parime mund 
të përmendet një ndarje mes politikës dhe 
administrimit, rekrutim dhe rritje në karrierë 
të nëpunësve civilë mbi bazë merite apo 
sigurim i mbrojtjes dhe qëndrueshmërisë 
të vendeve të tyre të punës (Po aty: 21). 
Ndaj, ashtu si e thekson dhe Elbasani 
(2013: 87), kur në vitin 2000 Bashkimi 

Europian shtriu politikën e zgjerimit ndaj 
Ballkanit Perëndimor, kriteri administrativ 
ishte në gjendje për t’u përballur me 
problemet  kryesore të administratës së 
vendeve që dilnin nga regjime komuniste. 
Kjo solli edhe një spostim të fokusit të 
BE-së kundrejt administratës publike. Nëse 
në fillim të viteve ’90 fokusi i BE-së ishte 
ndërtimi i institucioneve demokratike në 
nivel qendror, me kalimin e viteve u bë e 
qartë rëndësia e një burokracie efektive për 
procesin e integrimit europian (Dimitrova, 
2002: 172). Një administratë publike 
funksionale, profesionale dhe e depolitizuar 
do të konsiderohej si parakusht në shtet-
ndërtimin dhe demokratizimin e këtyre 
vendeve dhe për rrjedhoje do të mbarte një 
peshë gjithmonë edhe më të rëndësishme në 
kushtëzimin e BE-së.

Kështu, për të parë evoluimin dhe 
rritjen e peshës së kriterit administrativ 
në procesin e integrimit ndër vite, duke 
i’u referuar dokumenteve kryesore të 
Bashkimit Europian, Strategjia e Zgjerimit 
e vitit 2014-2015 do ta konsideronte 
reformën e administratës publike si një 
element thelbësor, si një ndër tri shtyllat 
kryesore të procesit të integrimit përkrah 
qeverisjes ekonomike e konkurrueshmërisë 
dhe shtetit të së drejtës e të drejtave 
themelore. Një administratë publike 

2 Mbi një mënyrë klasifikimi p.sh., Dahlström et al 2012, f.658, dallon midis burokracive të hapura si 
Hollanda, Danimarka etj., dhe burokracive të mbyllura si Franca, Greqia, Spanja dhe Belgjika. Këto të fundit 
karakterizohen nga një qëndrueshmëri dhe stabilitet në karrierë, si dhe nga ligje specifike mbi punësimin e 
punonjësve të sektorit publik që i dallon ata nga punonjësit e tjerë në vend. Një klasifikim tjetër mund të 
bëhet mbi dimensionin e shërbimit civil. SIGMA (2017: 39), psh., dallon vende si Franca, Hollanda, Spanja 
dhe Suedia të cilat kanë një koncept të gjërë të sherbimit civil, i cili përfshin të gjithë të punësuarit në sektorin 
publik, nga vende si Austria, Danimarka dhe Italia që përfshijnë vetëm një numër të kufizuar punonjësish. 
Gjithsesi, theksohet se pothuajse të gjitha vendet e BE-së kanë një dualizëm ndërmjet legjislacionit për 
punonjësit publik dhe legjislacionit të përgjithshëm të punës. 

3 Sipas Săraru 2017, Hapësira Administrative Europiane nuk ekziston në konceptin ligjor, por është më 
tepër fryt i doktrinës. Sipas saj, ndër faktorët më të pranuar nga doktrina që mund të krijojnë konvergjencë 
janë: implementimi i traktateve dhe legjislacionit dytësor në legjislacionin e vendeve anëtare; bashkëpunimi 
i vazhdueshëm ndërmjet zyrtarëve të vendeve anëtare apo ndërmjet tyre dhe atyre të BE-së; roli i Gjykatës 
Europiane të Drejtësisë në formimin e parimeve të përbashkëta administrative në Bashkimin Europian; 
“kontaminimi” i legjilacioneve kombëtare nga legjislacioni i BE-së dhe dimensioni Europian i studimit të 
administratës publike. 
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funksionale sipas saj, do të luante një rol 
kyç jo vetëm për një qeverisje demokratike, 
por edhe për aftësinë e një vëndi për të 
përballuar rritjen dhe konkurrueshmërinë, 
si dhe për të ofruar shërbime publike 
cilësore. Gjithashtu, vëmendje të veçantë 
strategjia do t’i kushtonte menaxhimit të 
burimeve njerëzore qoftë për organizimin 
dhe funksionimin e shërbimeve publike, 
por edhe për depolitizimin, rekrutimin 
dhe ngritjen në detyrë të stafit mbi bazë 
merite (European Commission, 2014). 
Prej këtij momenti, kriteri administrativ 
do të pasurohej me kritere dhe indikatorë 
të tjerë dhe monitorimi për zbatimin e tij 
do të kryhej në mënyrë periodike jo vetëm 
nëpërmjet progres-raporteve të Komisionit 
Europian, por edhe nëpërmjet vlerësimeve 
të Sigma-s. Sigma do të detajonte më tej 
në vitin 2017 parimet dhe indikatorët e 
Strategjisë së BE-së. Duke qenë se vendet 
anëtare përdorin kritere të ndyshme për 
përcaktimin se kush përfshihet në statusin e 
nëpunësit civil, Sigma gjithashtu, mbi bazën 
e dy kritereve, do të vendoste edhe standardin 
minimal mbi pozicionet e administratës 
publike të cilat duhet t’i rezervohen këtij 
statusi, të tilla si: 1. Pozicionet me autoritet 
publik dhe kompetencë ligjore për të 
ushtruar fuqi sipas legjislacionit publik për të 
propozuar politika publike dhe instrumente 
rregulluese apo për të këshilluar mbi to; 2. 
Pozicionet me përgjegjësi për të mbrojtjur 
interesin e përgjithshëm të shtetit apo 
organeve të tjera publike (Sigma, 2017: 
39). Në të njëjtën linjë përforcimi, BE 
në perspektivën e re të zgjerimit, apo si 
quhet strategjia e vitit 2018 (European 
Commission, 2018) do të ritheksonte 
rëndësinë e reformës së administratës 
publike për mirë-qeverisjes në të gjitha 

nivelet dhe do ta plotësonte kushtëzimin me 
elemente të tjerë si përmirësimi i cilësisë dhe 
llogaridhënies së administrimit apo rritja e 
transparencës për menaxhimin e financave 
publike. Po ashtu, roli thelbësor i reformës së 
administratës publike në kushtëzimin e BE-
së do të ritheksohej edhe me Metodologjinë 
e re të zgjerimit (European Commission, 
2020), e cila parashikon se për Reformën 
e Administratës Publike, si për çështjet e 
tjera thelbësore, negociatat do të hapen 
qysh në fillim të procesit dhe do të mbyllen 
vetëm në fund të tij, pasi progresi mbi të 
do të jetë përcaktues për të gjithë procesin 
e anëtarësimit.

Analiza e mësipërme e dokumenteve të 
BE-së dhe të Sigma-s qartëson se si rëndësia 
e Reformës së Administratës Publike dhe e 
shërbimit civil si pjesë e saj ka evoluar në 
mënyrë të jashtëzakonshëm në procesin e 
integrimit europian për vendet e Ballkanit 
Perëndimor nga një kriter i përgjithshëm dhe 
vështirësisht i matshëm në një prej kritereve 
thelbësore të matjes së progresit që përbën 
parakusht për të gjithë procesin e integrimit 
europian. Ky evoluim mund të konsiderohet 
i jashtëzakonshëm duke u nisur nga fakti 
se fusha nuk është e harmonizuar për vetë 
vendet anëtare te BE-së. Madje, një sërë 
studiuesisht e kundërshtojnë ekzistencën 
e një “Hapsire Administrative Europiane” 
(Săraru, 2017: 15)4. Megjithatë, në lidhje 
me vendet e Ballkanit Perëndimor ka një 
tendencë të dukshme për krijimin e një 
“Hapësire” të tillë. Një hapsirë e cila kërkon 
plotësimin e  disa standardeve minimale që 
do të shërbenin si parakusht jo vetëm për të 
transpozuar acquis në legjislacionin vendas, 
por edhe për të qenë të aftë në zbatimin 
e tij. Një parakusht pa të cilin nuk mund 
të ndërmerren reformat e tjera thelbësore 

4 P.sh në studimin e Săraru (2017) theksohet se një model europian i administratës publike është në fazën 
e një ideal-tipi pasi nuk ka një model të vetëm administrativ që mund t’i referohemi si standard. Pavarësisht 
shfaqjes së një force të veçantë në drejtim të integrimit, ka ndryshime të mëdha ligjore, administrative 
dhe buxheti apo politikash fiskale. Gjithashtu politikat sociale dhe të qeverisjes ndryshojnë në mënyrë të 
konsiderueshme dhe pritshmëritë e qytetarëve nuk janë të standardizuara. 



   103Social Studies  Vol. 16  No. 3

që lidhen me shtetin e së drejtës apo të 
qeverisjes ekonomike. 

Impakti i Bashkimit Europian në 
krijimin e një Shërbimi Civil të 
depolitizuar në Shqipëri

Edhe pse pranohet gjërësisht nga 
studiuesit që çdo vend ka një nivel politizimi 
të administratës publike, apo që politizimi 
është i shkruar në “materialin gjenetik” të 
sistemeve administrative (Čehovin & Haček, 
2015), një shërbim civil i bazuar në meritë 
dhe i depolitizuar konsiderohet parakusht 
për një vend demokratik. Dahlström et al 
(2012: 656) thekson se kushtet e punësimit 
të punonjësve publikë dhe veçanërisht masa 
e varësisë së tyre nga drejtuesit politikë janë 
tregues thelbësor përse disa shtete kanë 
qenë në gjendje të krijojnë institucione të pa 
korruptuara ndërkohë që të tjerë janë zhytur 
në korrupsion dhe qeverisje të keqe. Studimi 
përfundon se është pikërisht rekrutimi mbi 
bazë merite ndër faktorët kryesore që ndikon 
në variablat e korrupsionit, pasi krijohet një 
dallim mes punonjësve të rekrutuar mbi 
meritë dhe zyrtarëve të zgjedhur dhe kështu, 
dy grupet, mund të kontrollojnë njëri-tjetrin 
në kuadër të luftës ndaj korrupsionit (Po aty: 
665-666). Gjithsesi, ka edhe autorë të cilët e 
përdorin konceptin e politizimit të shërbimit 
civil në mënyrë më neutrale. 

Peters dhe Pierre (2004: 2) kuptojnë 
me politizim të shërbimit civil, në nivelin 
bazik, zëvëndësimin e kriterit të meritës me 
një kriter politik për seleksionimin, mbajtjen, 
promovimin, shpërblimin dhe disiplinimin 
e anëtarëve të shërbimit publik. Megjithatë, 
ata i referohen kryesisht politizimit në 
vendet e demokracive të konsoliduara 
europiane që ka si qëllim kryesor kontrollin 
e politikave dhe një zbatim më efektiv të tyre 
nëpërmjet burokratëve më të përgjigjshmën 
ndaj zyrtarëve politikë dhe jo praktikave që 
synojnë thjesht shfrytëzimin e vendeve të 
punës nga anëtarët e partive politike apo 
familjarët e tyre. 

Kopecký et al. (2016: 418) duke iu 
referuar fenomenit të emërimeve politike 
përdor konceptin e patronazhit partiak, 
duke i dhënë një përkufizim të ngjashëm 
me atë të Peters and Pierre mbi politizimin, 
por duke e zgjeruar edhe me rastet e tjera si 
për shëmbull kur përkrah përzgjedhjes mbi 
bazë atashimi politik merret në konsideratë 
edhe kualifikimi apo kur mund të emërohet 
një person jo-partiak. Në konceptin e tij, 
fokusi qëndron më tepër tek procesi sesa tek 
personi që do të zerë pozicionin e punës, pra, 
kur mekanizmat e kontrollit brenda partive 
janë mjaftueshëm të forta për politikanët 
që mbajnë pozicione ekzekutive në emër 
të partisë, të emërojnë lehtësisht këdo në 
funksionet publike që partia propozon. 
Studimi vëren se vendet me një patronazh 
të lartë politik i përdorin emërimet për të 
kontrolluar politikat, por edhe si një formë 
shpërblimi, pra si një burim për qëllime 
elektorale. Megjithatë, partitë preferojnë 
të emërojnë persona që janë njëkohësisht 
besnikë politikë dhe profesionistë (Po aty: 
428). Gjithsesi, shumica e studiuesve bien 
dakord që politizimi mund të prodhojë 
efekte shkatërruese, sidomos kur behët 
fjalë për vende me popullsi të vogël, që si 
rrjedhojë kanë edhe një numër të kufizuar 
burimesh njërëzorë (Čehovin&Haček, 
2015: 153). 

Për sa i përket krijimit të një shërbimi 
civil në Shqipëri, vendi doli nga një prej 
regjimeve totalitare më të ashpra në botë, 
ndaj padyshim që pas viteve ’90 trashëgimia 
e së shkuarës ndikoi më tepër sesa në vendet 
e tjera të rajonit. Sipas Fischer (2010: 438), 
që trashëgimia e lidërshipit të dështuar të 
Hoxhës ka treguar rezistencë dëshmohet 
nga fakti që edhe pas dekadash nga rënia 
e komunizmit, Shqipëria ende lufton për 
realizimin e tranzicionit drejt demokracisë. 
Kushtetuta e vitit 1976 kishte shkrirë 
ndarjen mes sferës publike dhe asaj private 
në çdo aspekt të jetës ekonomike, politike 
dhe sociale. Gjithçka ishte e kontrolluar 
nga Partia e Punës së Shqipërisë, ndaj nuk 
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mund të flitej për nëpunës civilë të pavarur 
apo të dallueshëm nga funksionarët e tjerë 
politikë. Të konsideruar si bashkëpunëtorë 
të regjimit apo të identifikuar me të, shumë 
prej tyre u zëvëndësuan pas viteve ’90 me 
militantë edhe të pakualifikuar të partive 
që morrën pushtetin rishtazi. Trashëgimia 
e të shkuarës, kuadri institucional i brishtë 
apo më fjalët e Bieber “rrënjët e cekëta të 
institucioneve” (2019: 240), papunësia 
e lartë pas privatizimit të ndërmarrjeve 
publike, korrupsioni dhe gjendja e 
përgjithshme ekonomike nxitën edhe më 
tej kërkesën për punësim në sektorin publik. 
Nga ana tjetër, në kushtet e një polarizimi të 
tejskajshëm politik dhe mungesës së besimit 
ndërmjet politikanëve dhe nëpunësve 
publikë (Mayer Sahling, 2006), pas çdo 
ndryshimi kahu në qeverisje apo si çmim 
për formimin e kualicioneve, një numër i 
madh punonjësish të administratës do të 
zvëndësohej me militantë të rinj. Sigurisht, 
kjo u lehtësua në fillim edhe nga mungesa 
e një kuadri ligjor që do t’i mbronte këta 
punonjës, por edhe nismat e para për 
hartimin e një ligji të posaçëm nuk sollën 
ndonjë ndryshim. 

Ligji i parë i miratuar në vitin 1996 
(Nr. 8095, datë  21.03.1996) për të 
krijuar një shërbim civil profesional dhe të 
depolitizuar mbeti praktikisht i pazbatuar. 
Edhe ligji pasues në vitin 1999 (Nr. 
8549,  datë 11.11.1999), i cili fillimisht 
u konsiderua në përputhje me standardet 
minimale ndërkombëtare tregoi shpejt një 
sërë boshllëqesh që lejuan anashkalimin e tij 
në përpjekje për të politizuar administratën 
publike. Numri i ulët i nëpunësve që 
u përfshinë në mbrojtjen e statusit, një 
sistem i hapur konkurrimesh për çdo nivel 
hierarkik nga kandidatë jashtë sistemit, 
diskrecioni i titullarit për të zgjedhur një 
prej tre kandidatëve me më shumë pikë 
në konkurs, por edhe perceptimi se këto 
konkurse ishin tërësisht formale provuan 
edhe një herë aftësinë e vendit për të hartuar 
ligje të mira që mbeteshin në letër. 

Impakti i Bashkimit Europian gjatë 
reformave të para të Shërbimit Civil në 
Shqipëri, si e nënvizon Elbasani (2013: 
99), ka qënë i kuafizuar në aspektet e 
ndryshimeve formale dhe ligjore, me pak 
apo aspak efekt në nivelin e zbatimit. 
Megjithatë, pas Samitit të Selanikut në 
vitin 2003 kur u rikonfirmua përspektiva 
europiane e Shqipërisë mes vendeve të 
tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe nisjes së 
negociatave për nënshkrimin e Marrëveshjes 
së Stabilizim-Asociimit, kushtëzimi i BE-
së në reformat e mëtejshme të shtetit 
shqiptar mori tjetër rëndësi. Anëtarësimi 
në BE ka përbërë një prioritet strategjik të 
gjithëpranuar nga çdo kah politik dhe ka 
patur një mbështetje të madhe popullore, 
ndaj, padyshim, shërbeu si motor për 
shumë nga reformat e ndërmarra nga shteti 
shqiptar edhe mbi administratën publike 
pas viteve ‘2000. 

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit 
me Shqipërinë hyri në fuqi në prill të vitit 
2009 dhe po në të njëjtin vit vendi dorëzoi 
aplikimin për anëtarësim. Ndërkohë një 
shërbim civil i bazuar në meritë ishte 
kthye në një nga kushtet thelbësore të 
Bashkimit Europian për vendet që aspironin 
anëtarësimin dhe kishte nisur detajimi i një 
sërë standardesh për t’u plotësuar prej 
tyre. Kështu, në opinionin e Komisionit 
Europian mbi aplikimin e Shqipërisë 
(2010) theksohej shqetësimi mbi zbatimin 
e kuadrit ligjor mbi shërbimin civil, i cili 
konsiderohej tepër i politizuar, me mungesë 
trasparence në rekrutim dhe me një numër 
të madh ndryshimi punonjësish. Ndaj, 
jo rastesisht, ndër 12 prioritetet kyçe që 
vendi duhet të plotësonte përpara nisjes së 
negociatave për statusin e vendit kandidat 
u përcaktua edhe përmbushja e hapave 
thelbësorë në reformën e administratës 
publike, duke përfshirë ndër to, ndryshimet 
e nevojshme të ligjit të shërbimit civil 
për krijimin e një trupe punonjësish 
profesionalë dhe të depolitizuar (po aty: 
11). Gjithsesi, përmbushja e këtij detyrimi 
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në rrethanat e një polarizimi të tejskajshëm 
politik nuk do të ishte një sfidë e lehtë. 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në 
nenin 81 parashikon se ligji për statusin e 
funksionarëve publikë duhet të miratohet 
me një shumicë të cilësuar prej 3/5, gjë 
që në parim kërkon një konsensus mes 
pozitës dhe opozitës. Nga ana tjetër, 
garantimi i qëndrueshmërisë së nëpunësve 
civilë do të privonte partitë politike nga 
një rezurs elektoral të rëndësishëm pasi do 
të vështirësonte orientimin e votës së tyre 
nëpërmjet presionit apo zëvëndësimin me 
militantët e rradhës. Si rrjedhojë, draft-ligji 
për nëpunësin civil, së bashku me dy draf-
akte të tjera, u kthye në objekt debati politik 
mes akuzash e kundërakuzash se kush po e 
përdorte atë për interesat e veta dhe kush 
po pengonte integrimin europian të vendi. 
Gjetja e një konsensusi mes palëve e mbajti 
zvarrë miratimin e ligjit deri në maj të vitit 
2013, më pak se një muaj para zgjedhjeve 
parlamentare. Një zvarritje që ndikoi edhe 
në shtyrrjen e marrjes së statusit të vendit 
kandidat nga Shqipëria vetëm në vitin 
2014, kur ligji për nëpunësit civilë dhe aktet 
e tjera të parashikuara në 12 prioritetet 
kyçe ishin miratuar, duke treguar që palët 
politike mund të dilnin përtej interesave 
momentalë e të ngushta dhe mund të gjenin 
një gjuhë të përbashkët për çështje me 
interes kombëtar sikundër integrimi në BE.

Ligji 152/2013 “Për nëpunësin civil” 
u hartua me mbështetje të SIGMA-s si 
një parakusht në procesin e integrimit të 
Shqipërisë. Praktikisht, synimi i tij ishte 
të korrigjoheshin të gjitha ato hapsira apo 
mangësi të ligjit të mëparshëm që kishin 
penguar krijimin e një trupe punonjësish 
të qëndrueshëm, profesionalë dhe të 
depolitizuar. Kështu u zgjerua fusha e 
zbatimit duke përfshirë në shërbimin civil 
një numër më të madh punonjësish, u 
krijua një sistem punësimi i bazuar mbi 
karrierën pasi për nivelet e ulëta dhe të 
mesëme drejtuese do të zbatohej procedura 
e lëvizjes paralele apo e ngritjes në detyrë. 

Ndërkohë, rekrutimi nga jashtë sistemit 
do të zhvillohej vetëm në nivelin bazë, 
pra për specialistët, kryesisht nëpërmjet 
konkurimit të hapur për grupe pozicionesh 
të ngjashme. Gjithashtu ligji përjashtoi 
mundësinë e diskrecionit për përzgjedhjen 
e fituesit nga eprori mes kandidatëve të 
renditur të parët, pasi do të ishin vetë 
fituesit që do të zgjidhnin pozicionin e 
tyre të punës sipas rankimit në konkurs. 
Gjithsesi, ndryshimet në ligj të miratuara 
në dhjetor të vitit 2014 (Ligji nr, 178/2014, 
datë 18.12.2014) hapën mundësinë e 
rekrutimit nga jashtë shërbimit civil për 
nivelin e ulët dhe të mesëm drejtues deri 
në 20% të vakancave dhe e bënë largimin 
nga puna për rastet e ristrukturimit të 
institucionit më fleksibël dhe me kosto 
relativisht të ulët. Pavarësisht ndryshimeve 
të mëvonshme, miratimi i ligjit mund të 
konsiderohet me të drejtë një arritje për 
klasën politike shqiptare. Një arritje që do 
t’i siguronte qëndrueshmëri punonjësve 
ekzistues të administratës publike, por që 
fatkeqësisht nuk do t’i krijonte imunitet 
ndaj përpjekjeve për politizim. Si më parë, 
klasa politike shqiptare tregoi edhe një herë 
aftësinë e saj për të gjetur mënyra sesi një 
ligj mund të anashkalohet. Qeveria e re e 
formuar në 2013 nga koalicioni PS-LSI 
pezulloi me një akt normativ hyrjen në fuqi 
të ligjit me motivimin e mungesës së akteve 
nënligjore që do ta bënin atë të zbatueshëm. 
Ky pezullim u rrëzua me vendim të Gjykatës 
Kushtetuese në shkurt të vitit 2014. 

Pezullimi i hyrjen në fuqi të ligjit dhe 
nxjerrja e akteve nënligjore që do ta bënin 
të zbatueshëm vuri edhe një herë përballë 
pasigurisë së ruajtjes së pozicionit të punës 
një numër të madh punonjësish publik. Të 
dhënat tregojnë se ndryshimi i kahut politik 
në qeveri u shoqërua sërish me një numër 
të lartë zëvëndësimesh. Avokati i Popullit 
(2016) konstaton se në një periudhë 
të shkurtër prej rreth 1 viti e gjysëm, 
konkretisht prej shtatorit 2013 e deri në 
muajin maj 2015, numri i punonjësve 



   106
Impakti i Europianizimit dhe kufijtë e kushtëzimit për krijimin 

dhe depolitizimin e Shërbimit Civil në Shqipëri

publikë të pushuar nga puna në 12 ministri 
nga 17 që u përgjigjën ishte 4093. Të 
dhënat e mëvonshme për administratën 
shtetërore5 kur vijon një qeveri njëngjyrëshe 
e Partisë Socialiste mund të konsiderohen 
në përputhje me një funksionim normal të 
administratës publike.

Departamenti i Administratës Publike 
në raportet e veta tregon se situate në 
Shërbimin Civil në administratën shtetërore 
pas vitit 2015 ka qënë më e qendrueshme. 
Ndërmjet 2015-2019 ka patur në total 
3089 largime nga puna, prej të cilave 40% 
për shkak të dorëheqjes, 21% për shkak 
të procedurës disiplinore dhe rreth 28% 
për arsye të paspecifikuara si përshëmbull 
ristrukturimi i institucioneve (DAP, 2019).  
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Shqipëria, 
me gjithë përmirësimin e situatës, ka mundur 
të zgjidhë përfundimisht problemin e 
politizimit të nëpunësve civilë. Qëllimi i ligjit 
për nëpunësin civil në vitin 2013 shpesh herë 
nuk është zbatuar, është keqzbatuar apo është 
tjetërsuar për përfshirjen apo jo në fushën e 
zbatimit të tij të një sërë pozicionesh pune. 
Kështu, ka një progres më të qartë në nivelin 
e administratës shtetërore nën varësinë e 
Këshillit të Ministrave, pra nën koordinimin 
e Departamentit të Administratës Publike, 
por zbatimi i ligjit në nivelin e qeverisjes 
lokale ka rezultuar i dobët. Bashkitë, si dhe 
institucionet e pavarura, e administrojnë vetë 
shërbimin e tyre civil. 

Komisioneri  për  Mbikqyrjen e 
Shërbimit Civil (2020: 86) ka vlerësuar 
vetëm për vitin 2019 se nga 5918 rekrutime 
në nivel qeverisjeje vendore, 18% e tyre 
ishte kryer në kundërshtim me ligjin. Me 
gjithë situatën më të mirë, edhe shërbimi 
civil në nivel administrate shtetërore ka 
shfaqur dobësitë e veta. Komisioneri 

vëren një ulje të zhvillimit të procedurave 
konkurruese për grupe pozicionesh, të 
parashikuara pikërisht për të siguruar një 
trasparencë më të madhe dhe zvogëlim të 
mundësive për manipulim. Sipas tij, në 
vitin 2019, 31% e konkurseve të zhvilluara 
ishin për pozicione individuale (Po aty: 44). 

Po ashtu në administratën shtetërore, 
për të anashkaluar ligjin, ndër vite ka vijuar 
ristrukturimi i institucioneve të varësive 
duke krijuar apo tjetërsuar strukturat 
ekzistuese të varësisë në agjenci të pavarura 
apo gjysëm të pavarura e duke konvertuar 
nëpunës civilë në punonjës që i kanë 
marrëdhëniet e rregulluara nëpërmjet Kodit 
të Punës. Vetë Komisioni Europian e sheh 
si problematike në progres raportin për 
Shqipërinë krijimin e një sërë agjencish të 
tilla pa një plan të mirëfilltë strategjik (EC, 
2020b). Ndaj mund të thuhet se kushtëzimi 
i vendosur nga Bashkimi Europian mbi 
Shqipërinë ka shërbyer padyshim si një 
motor për ndërmarrjen e reformave dhe e 
ka përmirësuar situatën, por ky kushtëzim, 
edhe kur integrimi në BE është prioritet i 
gjithëpranuar nga partitë politike si në rastin 
e Shqipërisë, ka treguar që nuk mund të 
jetë i mjaftueshëm përballë tendencës për 
të politizuar administratën publike, duke 
shfaqur kështu kufizimin e vet. 

Kufijtë e kushtëzimit për depolitizimin 
e shërbimit civil në Shqipëri 

Shq ipër i a  ka  bë rë  p rogre s  t ë 
konsiderueshëm kur bëhet falë për reformën 
e administratës publike qoftë si rrjedhojë e 
ristrukturimeve të nevojshëm në kuadër të 
modernizimit të shtetit pas rënies së regjimit 
totalitar apo në kuadër të prioritetit për t’u 
anëtarësuar në BE. Sigurisht sot shërbimi 

5 Këtu për konceptin e administratës shtetërore i është bërë referim Ligjt nr. 90/2012 “Për organizimin 
dhe funksionimin e administratës shtetërore”, i cili trajton aparatin nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave. 
Institucionet e arsimit të lartë publik, përfaqësitë diplomatike jashtë vendit, si dhe Forcat e Armatosura nuk 
janë pjesë e fushës së veprimit të këtij ligji. Gjithashtu, i është referuar përjashtimeve nga fusha e veprimit të 
nenit 2 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar.
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civil është më profesional, i qëndrueshëm 
dhe i depolitizuar në krahasim me vitet e 
para të tranzicionit. Megjithatë, ky progres 
nuk ka qenë i mjaftueshëm për ta çliruar 
atë nga politizimi dhe për të përmbushur 
plotësisht standardet minimale të vendosura 
nga Bashkimi Europian. Duhet të kemi 
parasysh se kur i referohemi standardeve ato 
nuk janë statike, por si dhe është sipërcituar, 
kushtëzimi ka evoluar dhe është detajuar 
ndër vite. Sfidat me të cilat përballet sot 
Shqipëria së bashku me vendet e tjera të 
Ballkanit Perëndimor janë më të mëdha 
në krahasim me ato që u përballën vendet 
e Evropës Qendrore dhe Lindore. Kjo jo 
vetëm për traditën historike dhe kapacitetet 
e kufizuara pas viteve ’90 që i vendosën 
në një pikënisje më të dizavantazhuar, por 
edhe sepse ndër vite kushtet e BE-së për 
t’u plotësuar janë detajuar dhe forcuar 
me elemente më striktë e specifikë pas 
çdo raundi anëtarësimi ndërkohë që, 
për shkak të lodhjes nga zgjerimi, ka më 
pak gadishmëri prej vendeve anëtare për 
zgjerime të mëtejshme  (Zhelyazkova et 
al, 2019: 16-17). 

Në progres raportin mbi Shqipërinë 
për vitin 2018, BE thekson nevojën 
për të siguruar dhe forcuar më tej  një 
administratë profesionale, eficiente dhe të 
depolitizuar (EC, 2018). Raporti i vitit 
2020 e konsideron vendin pjesërisht të 
përgatitur në reformën mbi administratën 
publike (EC, 2020b: 14). Një progres 
i qartë i kësaj reforme vijon të mbetet 
një nga prioritetet kyçe në kuadër të 
hapjes së negociatave të anëtarësimit për 
Shqipërinë edhe sipas përfundimeve të 
marsit 2020 të Këshillit të Marëdhënieve të 
Përgjithshme (Council Conclusions, 2020). 
Pra, megjithë rritjen e fokusit të BE-së mbi 
hapat që Shqipëria duhet të ndërmarrë në 
reformimin e administratës publike dhe 
deklarimit prej qeverisë se integrimi në 
BE mbetet një prioritet strategjik, vendit 
i duhet ende punë për përmbushjen e 
standardeve minimale, duke treguar që 

kushtëzimi ka rezultuar i pamjaftueshëm 
ose jo plotësisht efektiv.

Në fakt studiuesit pranojnë që 
kushtëzimi ka kufijtë e vet. Për këtë mund t’i 
referohemi Modelit të Nxitjes së Jashtme të 
Schimmelfening dhe Sedelmeierer (2017), 
i cili parashikon se ka disa rrethana të cilat 
mund ta bëjnë atë më shumë apo më pak 
të efektshëm. Ndër këto rrethana mund 
të përmenden: 1. shpejtësia dhe sasia e 
shpërblimit; 2. vendosmëria e kushteve; 3. 
besueshmëria e kushtëzimit dhe 4. përmasat 
e kostove për përmbushjen e tyre. 

Nëse do të bënim një analizë të 
këtyre rrethanave është e qartë se ekziston 
vendosmëria e Bashkimit Europian dhe 
e vendeve anëtare për të monitoruar dhe 
vlerësuar në mënyrë kritike nëse aspirantët 
për anëtarësim kanë përmbushur me sukses 
apo jo detyrimet. Nga ana tjetër, anëtarësimi 
i vendeve të Ballkanit Perëndimor gëzon 
tashmë më pak besueshmëri, duket i vështirë 
për t’u aktualizuar të paktën në një kohë të 
shkurtër falë asaj që quhet lodhja e zgjerimit.  
Si rrjedhojë, shpërblimi përfundimtar, pra 
anëtarësimi në BE, sipas Zhelyazkova et 
al, (2019: 27)  duket së do t’i përkasë një 
të ardhme të largët, kohë shumë më e gjatë 
nga çfarë u është dashur vendeve të tjera të 
Europës Qëndrore dhe Lindore. Kohë që 
mund të jetë përtej horizontit të qeverive në 
fuqi në Ballkanin Perëndimor. Duke patur 
më pak gjasa që të jenë përfituesit imediatë 
të përpjekjeve dhe sakrificave të tyre, këto 
qeveri  kanë më pak vullnet për të ndërmarrë 
reforma të kushtueshme dhe jo popullore. 
Reforma që do të ndikonin edhe në fitimin 
e mandatit të tyre qeverisës. Si rrjedhoje, 
është e natyrshme që nga pozita e vendeve 
që aspirojnë anëtarësimin, pranimi i kushteve 
të bëhet pas një analize kosto-përfitim dhe 
vetëm nëse perceptohet që përfitimet do 
të tejkalojë kostot e përmbushjes së tyre 
(Schimmelfening and Sedelmeierer, 2017: 3).

Por cilat janë disa prej përfitimeve dhe 
kostove kryesore të anëtarësimit në BE kur 
flitet për reformimin e shërbimit civil? 
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Patjetër që përfitimet në terma 
afatshkurtëra lidhen me sigurimin e 
mbështjetjes teknike dhe përfitimit të 
fondeve të konsiderueshme për ekonomi 
të brishta, por aspirata kryesore dhe 
afatgjatë mbetet anëtarësimi në klubin 
e vendeve anëtare. Anëtarësim që do të 
shuante asimetrinë e marrëdhënieve mes 
Bashkimit Europian dhe këtyre vendeve. 
Ndërkohë, kostot lidhen kryesisht me 
çështje të brendshme politike, ndër to 
edhe përdorimi i resurseve shtetërore, e 
më konkretisht i administratës publike për 
qëllime elektorale. Si është përmendur, ndër 
arsyet e patronazhit politik sipas Kopecky 
et al. (2016: 423-428), përveç dëshirës së 
përligjur për të kontrolluar institucionet 
shtetërore për një formulim dhe zbatim 
më të mirë të politikave publike është edhe 
dëshira apo mundësia për të shpërblyer me 
vende pune mbështetësit e partisë. Kjo vlen 
padyshim edhe për rastin e Shqipërisë. Ndaj 
edhe pse integrimi europian konsiderohet 
nga të gjitha partitë kryesore politike si një 
objektiv strategjik i rëndësishëm, kostot 
politike për përmbushjen e standardeve 
për krijimin e një shërbimi civil të pavarur, 
profesional, të qëndrueshëm dhe të 
depolitizuar mund të jenë të larta përballë 
presionit të rezultateve në zgjedhje. Nga 
ana tjetër, si e kemi theksuar, ekziston një 
raport i zhdrejtë ndërmjet politizimit dhe 
korrupsionit në një vend. Si vendet e tjera 
të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria tregon 
elemente të qartë të kapjes së shtetit, duke 
përfshirë lidhje me krimin e organizuar dhe 
korrupsionin në të gjitha nivelet e qeverisjes 
dhe administrimit, si dhe një lidhje të fortë 
mes interesave publikë me ato privatë 
(European Commission, 2018). Në këtë 
mënyrë, si e specifikon dhe Džangić et al 
(2019, f. 2), vullneti për të çuar përpara 
reformat shpesh tejkalohet nga elita formale 
dhe informale që vijon të kontrollojë shtetin 
në përpjekje për të ruajtur interesat e saj 
private ekonomike dhe kapjen e pushtetit 
politik. 

Përfundime

Reforma e Administratës Publike dhe 
e shërbimit civil si pjesë e saj ka evoluar 
në mënyrë të jashtëzakonshëm nga një 
kriter i përgjithshëm dhe vështirësisht i 
matshëm në një prej kritereve thelbësore 
dhe parakusht për procesin e integrimit 
europian. Ky evoluim mund të konsiderohet 
i jashtëzakonshëm duke u nisur nga fakti se 
fusha nuk është e harmonizuar e megjithatë, 
në lidhje me Ballkanin Perëndimor duket se 
ka një tendencë nga ana e BE-së për krijimin 
e një “Hapësire Administrative Europiane”. 
Një hapësirë e cila duhet të plotësojë 
dhe të përmbajë disa standarde minimale 
të gjithëpranuara nga vendet anëtare të 
BE-së. Një hapsirë e cila do të shërbente 
si parakusht jo vetëm për të mundësuar 
transpozimin e acquis në legjislacionin 
vendas, por edhe për të aftësuar këto vende 
për zbatimin e tij. Një parakusht pa të cilin 
nuk mund të ndërmerren reformat e tjera 
që lidhen me shtetin e së drejtës apo të 
qeverisjes ekonomike. 

Për Shqipërinë, anëtarësimi në BE 
ka përbërë një prioritet strategjik të 
gjithëpranuar nga çdo kah politik dhe ka 
patur një mbështetje të madhe popullore, 
ndaj, padyshim, kushtëzimi ka shërbyer si 
motor për shumë nga reformat e ndërmarra 
pas viteve ‘2000. Pas reformës së vitit 2013, 
Shqipëria ka kryer një progres të dukshëm në 
krijimin e një shërbimi civil profesional, të 
qëndrueshëm dhe të depolitizuar. Megjithatë, 
ky progres nuk ka qenë i mjaftueshëm për ta 
çliruar vendin nga politizimi i administratës 
publike dhe për të përmbushur standardet 
e vendosura nga Bashkimi Europian. Kjo, 
jo vetëm sepse kushtëzimi ka evoluar dhe 
është detajuar me indikatorë më kompleks 
ndër vite dhe sfidat me të cilat përballet 
Shqipëria, së bashku me vendet e tjera të 
Ballkanit Perëndimor, sot janë më të mëdha 
në krahasim me ato të disa viteve më parë, 
por edhe për faktin që kushtëzimi ka në 
vetvete kufijtë e vet. Për shkak të lodhjes 
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nga zgjerimi, perspektiva e anëtarësimit 
të vendeve të Ballkanit Perëndimor gëzon 
tashmë më pak besueshmëri, duket e vështirë 
për t’u aktualizuar të paktën në një kohë të 
shkurtër, brenda horizontit të qeverive në 
pushtet. Ndaj qeveritë Shqiptare, sikundër 
edhe ato të Ballkanit Perëndimor, kanë 
më pak gjasa të ndërmarrin reforma të 
kushtueshme politikisht. Padyshim që 
krijimi i një shërbimi civil të qëndrueshëm 
dhe të depolitizuar ka një sërë kostosh. 

Përzgjedhja mbi bazë merite do të 
privonte partitë politike në pushtet nga 
shfrytëzimi i vendeve të punës për arsye 

zgjedhore. Gjithashtu ekziston një raport 
i zhdrejtë ndërmjet de-politizimit dhe 
korrupsionit në një vend, pasi punonjësit e 
zgjedhur mbi bazë merite kanë një integritet 
moral më të lartë dhe mund të kontrollojnë 
edhe funksionarët politikë duke minuar 
interesa ekonomike dhe kapjen e pushtetit 
politik. Ndaj, jo rastesisht, kushtëzimi i BE-
së mbi reformën e administratës publike dhe 
të shërbimit civil si pjesë e saj është forcuar 
ndër vite dhe jo rastësisht një përmbushje 
e standardeve të BE-së mund të hasë 
rezistencën e forcave politike në pushtet apo 
që aspirojnë pushtetin.
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The administrative criteria has evolved since Madrid Council in 1995 and has included 
a more comprehensive range of requirements to be met by the countries aspiring the EU 
full membership. Now the reform of the public administration is one of the key benchmarks 
against which will be assessed the enlargement perspective for the Western Balkan’s countries 
and their legal and material progress on it is monitored periodically. At the same time, the 
EU integration has had huge popular support and has been considered as a strategic priority 
from all the Albanian political parties since the beginning of the ‘90s. For this reason, there 
is a general consent among scholars that the Europeanization process has served as a driving 
force for several reforms, including the reforming of the Civil Service in Albania, but it is 
also recognized that the effects of EU conditionality has been more steady in aligning the 
legislation with the EU requirements than in implementing those principles substantially. 
Although the several reforms, Albania still struggles for creating a stable, professional and 
depoliticizied civil service, consequently, proving that the EU conditionality has shown 
several limits. Therefore, this article through applying the External Incentives Model will 
analyze some of the endogenous and exogenous factors that limited the EU conditionality 
from producing the ecpected effects in reforming the Civil Service in Albania.

Key Words: Public Administration, Civil Service, Reform, EU conditionality, External 
Incentives Model, Albania.
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