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Kjo është një revistë përkushtimi dhe e përkushtuar. Sepse nisë rrugën
sajë përkushtimit serioz të botuesve që penguan pengesat për daljen e saj në
dritë. Pa qenë një akt i vetëm, veprim nga liria i veprimtarëve për daljen e saj
është karakteri i vet revistës: përkushtimi sajë fuqisë krijuese të lirisë. Si vetë
qenia e njeriut.
E përkushtuar për kthimin e njeriut te qenia e vet si liri në botë. Si themelimi
i politikës, i të qenët në botë bashkë me të tjerët, në një bashkëbotë, si bashkësi.
E përkushtuar të mbledhë bashkë kontribuesit dhe kontributet nga anë të
ndryshme. Nga fusha dhe dispilina të ndryshme shkencore, derisa vetë shkenca
politike është e integruar me të gjitha fushat e ekzistencës dhe veprimtarisë së
njeriut në hapësirën e përbashkët. Domethënë hapësirën politike. Për kthimin
e hapësirës politike, domethënë publike te vetja e saj, si unitet i partikularitetit
dhe universalitetit, si individualizimi i secilit, si ky unitet.
Si revistë e të qenët të njeriut te vetja, domethënë e lirisë, është revistë e
angazhuar. Sepse është e përgjegjshme, derisa liria e ngarkon njeriun me
përgjegjësi. Në radhë të parë me përgjegjësinë e bërjes së vetes si liria që është
në bashkëbotë.
Si qenie e lirë, njeriu në të ekzistuarit e tij tanimë është i ngarkuar dhe e ka
marrë përsipër përgjegjësinë. Çka mbetet është angazhimi dhe përkushtimi
për realizimin e përgjegjësisë që i vjen nga kjo liri.
Vetë revista synon me qenë një çelnajë e publikes, e mundimeve,
përkushtimeve dhe kërkimeve më të arritura të kërkimit shkencor, të njohes
si episteme dhe të arritjeve si poiesis, si krijim për realizimin e njerëzores në
plotësinë e saj.
E vetëdijshme se asnjë fushë e veçantë dhe asnjë pikë e veçantë vështrimi
nuk e shteron as nuk e zotëron të tërën, revista ju uron mirëseardhjen në faqet
dhe brendinë e saj. Si kontribues dhe si lexues.
Këshilli botues
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PROF. DR. THEODHORI KARAJ
(Dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale)

Përshëndetje të gjithëve!
Ju uroj mirëseardhjen të gjithë të pranishmëve në Konferencën
Ndërkombëtare Shkencore “Shqipëria dhe Evropa në një këndvështrim
politik”.
Dëshiroj gjithashtu të përgëzoj organizatorët dhe akademikët e
Departamentit të Shkencave Politike, të cilët me përkushtim dhe vëmendje të
veçantë u angazhuan seriozisht në organizimin e kësaj Konference të I-rë
Shkencore që zhvillohet nga ky Departament, si dhe të gjithë bashkëpunëtorët
që kontribuan për mundësimin e kësaj iniciative të rëndësishme dhe të
domosdoshme njëkohësisht.
Fakulteti i Shkencave Sociale, si një institucion i mirëfilltë akademik
zhvillon veprimtarinë e tij, si në drejtim të edukimit dhe rritjes akademike të
brezave studentorë në fushën sociale, e implementuar kjo në nivel kombëtar
dhe ndërkombëtar, ashtu edhe në drejtim të përmirësimit të punës shkencore
për problematika dhe çështje në fushën politike, sociale, psikologjike dhe
pedagogjike, duke kontribuar denjësisht në mënyrën e konceptimit dhe të
interpretimit akademik të aktualitetit shqiptar dhe jo vetëm.
Arritja dhe përmirësimi i objektivave të synuara nga FSHS ndër vite është
mundësuar dhe lidhet qartë, veçanërisht nëpërmjet proceseve kërkimore dhe
shkencore, pjesë e të cilave janë edhe konferencat shkencore kombëtare dhe
ndërkombëtare që ajo realizon vazhdimisht. Organizimi i konferencave të tilla
është pjesë e pandashme e kontributit tonë, jo vetëm për shoqërinë shqiptare
por edhe atë rajonale.
Tematika e konferencës “Shqipëria dhe Evropa në një këndvështrim
politik” merr shkas dhe lidhet ngushtë me kompleksitetin e historisë politike
evropiane, gjë e cila ka ndikuar në një masë të madhe në konfigurimin e
Bashkimit Evropian në ditët tona, si edhe ecurinë e saj të mëtejshme, përfshirë
këtu edhe vendin tonë.
Zhvillimi, i cili sot konvergon me termin EVROPË është një proces i cili
rritet dhe pasurohet bashkë me ngritjen dhe konsolidimet e institucioneve në
BE. Fakti se, vetë Evropa është në një proces zhvillimi nëpërmjet BE-së dhe
integrimit të saj, ka mbledhur dhe vazhdon të mbledhë shumë studiues nga
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rajone të ndryshme të kontinentit, me qëllim analizën e ndërtimin e politikave
dhe marrëdhënieve evropiane, ndikimin e këtyre politikave në globalizimin
dhe transformimin e shteteve më të prekshme, si edhe evolucioni i mundshëm
në këtë kontekst.
Kjo konferencë shkencore në qasjet e saj do të sjellë opinione dhe analiza
të pikëpamjeve ballkanike, në lidhje me ndryshimet evoluese të Evropës, të
shkaktuara nga tre nivelet e analizës së politikave si edhe më gjerë.
Urime të përzemërta dhe suksese konferencës!

MARSELA SAKO
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MARSELA SAKO
(Doktorante, Universiteti i Tiranës)

NACIONALIZMI, KSENOFOBIA DHE EMIGRANTËT
NE GREQINË BASHKËKOHORE

Ky punim ka në fokus analizimin e marrëdhënieve ndërvepruese midis
fenomenit të nacionalizmit, ksenofobisë dhe emigracionit në Greqinë anëtare
të Bashkimit Europian. Të tre këto fenomene mjaft të komplikuara, dhe
njëkohësisht me shumëllojshmëri ndërlidhjesh midis tyre, trajtohen duke vënë
në qendër të analizës, emigrantët shqiptarë të cilët, kanë qënë dhe vazhdojnë
të mbizotërojnë në numër përkundrejt emigrantëve nga vendet e tjera, që
punojnë dhe jetojnë në shtetin Helen, i cili mbas vitit 1990 u transformua nga
një vend dërgues në një vend pritës emigrantësh, kryesisht nga Evropa Lindore
dhe Qëndrore. Analizohen karakteristikat shoqërore dhe konteksti ideologjik
në të cilin ndërthuren nacionalizmi dhe qëndrimet ksenofobike që shfaqen
kundrejt emigrantëve, të cilët konsiderohen si “të tjerët”. Gërshetimi i metodës
sasiore me atë cilësore, mundëson hulumtimin më në thellësi të problematikës
dhe evidentimin e lidhjeve shkakësore ndërmjet këtyre fenomeneve.
Fjalët çelës: kombi; nacionalizmi; sjellje raciste; ksenofobia; emigrantët.
1. Hyrje
Stigmatizimi dhe ndjenjat e urrejtjes kundrejt “të huajve”, “të tjerëve”,
luajnë një rol shumë të rëndësishëm, gjatë gjithë procesit të konsolidimit të një
kombi, përcaktojnë kufijtë, gjithashtu një përfytyrim të caktuar për tjetrin,
dhe njëkohësisht për vetë grupin kombëtar. Distancimi nga ajo që konsiderohet
“e ndryshme”, ndikon në shtimin e besimit tek uniteti, dhe homogjeniteti i një
bashkësie kombëtare. Në këtë mënyrë identiteti kombëtar përcaktohet, duke
u krahasuar apo ballafaquar me tjetër apo të tjera identitete, si dhe duke u
bashkëshoqëruar me ksenofobinë (Βεντουρα., Λ. 2004:175 ).
Identitetet kolektive, vetë – përfytyrimet dhe shfaqjet kulturore formohen
kështu përmes procesit të bashkëndikimit me të “tjerët” (Papastergiadis., N.
2000:14).
Si rrjedhim, ideja e kombit dhe e të gëzuarit të statusit të qytetarit është
plotësisht e ndërlidhur me konceptin për “të huajin”.
E drejta përcakton kështu dhe dallimin midis popullsisë vendase dhe “të
huajve”, duke kontribuar në krijimin e ripërfytyrimeve shoqërore dhe duke u
përcaktuar “të huajve” një vend periferik në shoqëri.
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“Të huajt” gjenden vazhdimisht në një pozitë më të ulët shoqërore, politike,
juridike. Kjo ndërlidhje që ekziston në logjikën shtetërore tek pushteti dhe jeta
politike karakterizon edhe të veçantën e qëndrimeve ksenofobike në epokën
që jetojmë (
).
Përhapja e dallimeve midis atyre që gëzojnë të drejta dhe atyre që nuk
gëzojnë të drejta ishte e një rëndësie të veçantë për brendësimin e identitetit
kombëtar si një privilegj, i cili duhet ruajtur.
Privilegjet e grupit kombëtar në krahasim me të huajt përbëjnë edhe provat
e prekshme të ekzistencës së bashkësisë kombëtare, të të gjithë individëve në
jetën e tyre të përditshme.
Të qënurit pjesë e një kombi do të thotë mbi të gjitha të jesh pjesë e një
grupi ku të gjitha kanë të drejta të barabarta dhe për të cilët ekziston gjithmonë
mundësia, për të kërkuar mbrojtjen shtetërore dhe zgjerimin e të drejtave të
tyre. Në këtë kuptim kombi nuk përbën vetëm pjesë të sferës së ideve, por
njëkohësisht edhe të vetë realitetit, në kuptimin që ndikon në formimin e jetës
së subjekteve shoqërore dhe të historisë (Wimmer., A. 1997:17-41).
Në këtë pikë lipset të theksojmë se shfaqjet e ndjenjave të urrejtjes nuk
përbëjnë gjë tjetër veçse një sistem perceptimesh dhe sjelljesh që e përcaktojnë
në mënyrë të dukshme si të ndryshëm një grup shoqëror njerëzish, mbi bazën
e origjinës së tyre të vërtetë apo hipotetike me qëllim për ta nënvleftësuar dhe
për t’i pozicionuar individët që janë pjesë e grupit në pozita të ulta shoqërore
apo të përjashtohen apo anohen nga shoqëria vendase.
Ky dallim apo stigmatizim që i bëhet grupit kombëtar “të të tjerëve”, “të
huajve”, mund të bazohet në karakteristika të qënësishme apo jo, në veçori të
fizikut si: ngjyra e lëkurës apo në elemente kulturore, fetare, gjuhësore, zakonore
etj. (Anthias, F. and Yuvaldavis, N. 1993:12)
Në kohët e sotme kuptimi i racës biologjikisht të përcaktuar, u zëvendësua
me atë të rëndësisë së përjetshme të një qytetërimi, i cili “funksionon si një
formë a priori për përfshirjen e individëve dhe grupeve në një gjeneologji, të
pozicionuar përgjithmonë me një origjinë të paprapësueshme dhe të
padiskutueshme (Μπαλιμπαρ, Ε. 1991: 37-38 ).
Ajo që ndoshta perceptohet si një ndryshim në ditët e sotme është fakti se
kundërshtimi i “të ndryshmes” u zëvendësua me qëndrime dhe sjellje që e
pranojnë “të ndryshmen”, por me kushtin që ndryshueshmëria i jep çdonjerit
një pozitë më të ulët shoqërore (Βεντουρα, Λ. 1994:70-80 ).
Ndjenja e urrejtjes dhe nacionalizmi e kthejnë qytetërimin kulturor në një
shprehje statike të “fortësisë” kombëtare, duke paraqitur përfytyrimin e një
qytetërimi, kulture kombëtare homogjene dhe të pandryshueshme, e cila
rrezikohet nga armiqtë e brendëshëm dhe të jashtëm. Ndërlidh ikonën e një
bashkësie kulturore statike dhe të bashkuar me idetë rreth prejardhjes së
kombit, nacionalitetit dhe patriotizmit, duke u distancuar kështu nga teoritë
që bëjnë fjalë për prejardhjen e ulët biologjike (Gilroy, P. 1992:51).

MARSELA SAKO
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2. Vështirësitë dhe sfidat e përshtatjes së emigrantëve në Greqi.
Shoqëria greke, ashtu sikurse pjesa më e madhe shoqërive perëndimore,
u gjend e papërgatitur – nga pikpamja administrative dhe sociale - përballë
valës së emigrantëve të pas vitit 1990. Në këtë periudhë dolën në pah
karakteristika, të cilat kishin qënë të padukshme më parë. E kam fjalën për
mungesën e tolerancës dhe të prirjes për të mos pranuar “të huajin”.
Grekët përgjithësisht mjaftohen duke e konsideruar veten e tyre si
trashëgimtarët e vetëm të qytetërimit të “Zotit të të Huajve”, duke theksuar
virtytin e mikpritjes si karakteristikë të popullit helen (Καρυδης, Β. 1996: 118 ).
Deri para viteve ’90 të shekullit të XX, duket se nuk ka pasur arsye për të
pasqyruar të kundërtën e kësaj. Shoqeria greke është karakterizuar nga sjellje
miqësore ndaj turistëve të huaj dhe vazhdojnë të mbeten të tillë ndaj tyre, por
ndërkohë nuk kanë shfaqur tendencë të hapur urrejtjeje kundrejt grupeve me
përkatësi të ndryshme etnike, që ndodheshin në Greqi para vitit 1990.
Kështu, duke iu referuar komunitetit të afrikanëve dhe të egjiptianëve të
vendosur në Greqi përafërsisht rreth fundit të vitit ’70 të shekullit të XX, si dhe
komunitetit të filipinezëve të vendosur pas vitit 1980, shohim se nuk ka një
qëndrim të hapur dhe të theksuar ksenofobie dhe racizmi ndaj tyre, nga
shumica e popullsisë greke.
Në fakt po të analizojmë kushtet reale që karakterizojnë këto komunitete
do të arrihet pa dyshim në konkluzionin se nuk ka pasur asnjë arsye për të
krijuar stereotipe negative për to.
Për të tria komunitetet e referuara situata paraqitet pak a shumë e njëjtë që
do të thotë shfaqje përherë e më e ulët shoqërore, si dhe veçim nga jeta e
përditshme e grekërve.
Në këtë mënyrë këto grupe kanë arritur të ruajnë në vetëdijen e përbashkët
shoqërore identitetin e “të ndryshmit”, të “tjetrit”, dhe jo për shkak të
rrezikshmërisë apo të kërcënimit që paraqesin, por të një race dhe qytetërimi
më të ulët (Πανουσης, Γ. 1988:69 ).
Për sa kohë që një komunitet i caktuar nuk paraqitet konkurrues, duket
se pranohet me lehtësi dhe trajtohet në jetën e përditshme pa sjellje të skajshme
ksenofobie.
E gjithë kjo situatë duket se ndryshoi menjëherë mbas vitit 1990, kur në
tokën helene filluan të mbërrinin me qindra mijëra emigrantë, edhe të
paligjshëm, shumica e të cilëve shtetas shqiptarë.
Sipas disa studim - anketimeve të zhvilluara nga Eurostati në vitin 1989,
rezulton se qytetarët grekë karakterizoheshin nga qëndrime tolerante kundrejt
emigrantëve që ndodheshin në Greqi para viteve 90’.
Vetëm tre vjet më vonë, në një tjetër studim – anketim të realizuar po nga
Eurostati në vitin 1992, situata paraqitet krejt e përmbysur, duke e renditur
Greqinë në krye të listës së vendeve të Bashkimit Evropian përsa i përket
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qëndrimeve ksenofobike dhe sjelljeve të tjera analoge kundër emigrantëve.
Ajo që spikat nga përgjigjet e dhëna është identifikimi i shqiptarëve me “të
huajt”, të cilët së bashku me turqit e pranishëm në Greqi, renditen në krye të
listës së emigrantëve kundrejt të cilëve shkalla e antipatisë është më e lartë.
Edhe nga anketime të tjera të zhvilluara disa vite më vonë 1999 dhe 2002,
rezulton se “prania e të huajve perceptohet nga qytetarët grekë si mjaft e lartë
në Greqi dhe në shumë raste qëndrimi kundrejt të huajve në përgjithësi apo
grupeve të veçanta karakterizohet nga shqetësim dhe hezitim deri në krijimin
e paragjykimeve dhe ksenofobisë” (Καρυδης, Β. 1996: 121 ).
Kryesisht shqiptarët kanë qënë dhe vazhdojnë të mbizotërojnë në numër,
përkundrejt emigrantëve nga vendet e tjera që punojnë dhe jetojnë në shtetin
grek. Pra mund të themi se, duke e përcaktuar emigracionin si një dukuri që
ushqen vazhdimisht një proçes shoqëror të përcaktimeve të vazhdueshme të
roleve, vendeve dhe vlerave, në këto kushte, pjesë të popullsive kombëtare të
frikësuara për humbjen e statuseve të tyre në shkallën e hierarkisë që
konsiderohej në proçes formimi, të shqetësuar se do të humbisnin privilegjet
që lidheshin me kombësinë dhe shtetësinë e tyre në fushën e punësimit apo
dhe të drejta të tjera, vetëpërcaktoheshin si dominuese dhe përpiqeshin të
impononin një përcaktim negativ dhe një vend më të ulët për të huajt, duke i
stigmatizuar ata (Βεντουρα., Λ. 2004:184).
Në këtë mënyrë ksenofobia kthehet në urrejtje, kur një grup zotëron fuqinë
për të imponuar perceptime të caktuara si hegjemone, duke i përdorur si një
bazë legjitime për mohimin e të drejtave dhe si një manovër mashtrimi për
parimin e barazisë. Ndjenjat e theksuara nacionaliste të ndërthurura me
ksenofobinë shënojnë përpjekjet për të penguar pjesëmarrjen e plotë të banorëve
të huaj të një vendi në jetën ekonomike, shoqërore, politike dhe kulturore
(Anthias, F., and Yuvaldavis, N., 1993:13).
Sjelljet raciste, mendësitë e praktikat shoqërore ksenofobike bëhen të
kuptueshëm nga ndërveprimi, shkrirja e të gjitha këtyre elementëve dhe e
mentalitetit brenda të cilit ndërveprojnë.
Megjithëse gjatë shekullit të XIX dhe të XX kanë dalë në pah (por nuk kanë
qënë mbizotëruese) përpjekje të ndryshme, me qëllim degradimin apo veçimin
e grupeve shoqërore si psh. të ebrenjve, ciganëve apo dhe pakicave të tjera
kombëtare ose fetare të vendosur kryesisht në pjesën veriore të Greqisë
(Βεντουρα, Λ., 2004:187) duket se me valën e emigrantëve mbas viteve 1990
këto prirje degradimi dhe veçimi filluan të ktheheshin qëllim në vetvete.
Paragjykimet negative që mbizotërojnë kundrejt shqiptarëve i kanë rrënjët
e veta në llojin e nacionalizmit që sipas Muzelis karakterizohet si mbrojtës. Në
këtë kuptim në termat psikanalitik mbrojtja s’është gjë tjetër veçse një
mekanizëm që funksionon në nivelin e të pandërgjegjshmes dhe shërben për
mbrojtjen e paprekshmërisë dhe unitetit të individëve nga rreziqe të jashtme
(Μουζελης, N., 1994:44 ).
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Në rastin e nacionalizmit, përbën një taktikë të përcjelljes së përgjegjësive
për fatkeqësitë e vendit – politike dhe ekonomike - nga brenda jashtë, pra të
drejtuara kundrejt emigrantëve, të “ndryshmëve”, të “tjerëve”.
Dhe ndërsa nacionalizmi dhe racizmi shfaqin ndërvarje të drejpërdrejtë
me çështjen e stereotipeve dhe paragjykimeve, thjeshtëzohen në mënyrë të
veçantë tek çështja e vënies së kombit në qëndër: është fjala që mbivlerëson
grupin e të “tanëve” dhe nënvlerëson grupin e të “tjerëve” që akuzon,
klasifikon, vlerëson dhe përcakton ndryshimet midis grupeve.
Në këtë pikë të trajtesës do të nënvizonim se shqiptarët përbëjnë padyshim
grupin e të “tjerëve”, ndaj të cilëve janë edhe më të theksuara qëndrimet e
hapura të frikës, të përpjekjeve për t’i nënvleftësuar.
Shqiptarët përherë janë ndier të ndrydhur, dhe të detyruar në mënyrë të
tërthortë të fshehin identitetin e tyre të vërtetë, të shmangin komunikimin
midis tyre në gjuhën shqipe në mjedise publike dhe jo vetëm. Madje, shumë
prej tyre janë detyruar që të ndryshojnë edhe emrat me qëllim për t’u bërë
gjithmonë e më të ngjashëm me grekët, duke u larguar në këtë mënyrë përherë
e më shumë nga identiteti i tyre.
Ja se çfarë shkruan filozofi Charls Teilor për këtë në shkrimin e tij:
“Πολυπολιτισμικοτητα – Εζεταζοντας την πολιτικη της αναγνωρισης ” :
“identiteti ynë formohet nga njohja apo mosnjohja e saj – dhe ndonjëherë
nga njohja e gabuar që na ruajnë të tjerët - , një person apo një grup personash
mund të dëmtohen rëndë në qoftë se njerëzit e shoqërisë, në të cilën jetojnë u
përcjellin imazhet kufizuese, fyese” (Teilor, 1999:71-72).
Ndjenjat nacionaliste në Greqi janë ushqyer nga mënyra e metoda më
tradicionale dhe të efektshme: domethënë nëpërmjet arsimit fillor dhe të mesëm
(dhe në disa raste edhe në nivel universitar). Arsimi ka qenë përdorur si një
mjet i socializimit politik, proces ku individë të rinj edukohen për tu bërë patriotë
entuziast dhe qytetarë besnikë të vendit të tyre. Sistemi arsimor grek, natyrisht,
nuk përbën veçanti në ndjekjen e qëllimeve të tilla.
Miti kombëtar është pjesë përbërëse e narracioneve kombëtare dhe projektit
nacional. Në rastin e shoqërisë greke, nxënësit edukohen të jetë intolerante
ndaj kombeve të tjera, apo grupeve etnike (jashtë dhe brenda Greqisë). Sistemi
arsimor i edukon dhe i bën të besojnë se grekët janë superior ndaj gjithë të
tjerëve, dhe njëkohësisht krijuesit e të gjitha vlerave të mëdha njerëzore me
një kontribut të jashtëzakonshëm për kulturën botërore. Kjo na çon në një
interpretim tjetër të mundshme të qëndrimit grek ndaj shqiptarëve të kohëve
moderne, që jetojnë në Greqi (Heraclides, 2000: 2).
Në këtë kontekst vlen të theksohet se shoqëria greke vetëkonsiderohet si
një “shoqëri e hapur”, por karakteri i “hapur” i saj nuk ka dhënë prova të
mjaftueshme të pranueshmërisë me lehtësi të “të tjerëve”, të cilët nuk
përvetësojnë elementët kryesorë të kulturës greke.
Lipset të theksohet se në epokën e globalizmit të qënurit një shoqëri
monokulturore nuk paraqet ndonjë përparësi të rëndësishme për qytetarët e
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vet. Në këtë periudhë, kur hapësirat midis shteteve përherë e më tepër po
zvogëlohen dhe po gërshetohen tradita dhe sjellje të vendeve që në të shkuarën
ishin të veçuara, vetëm shoqëritë që dinë të dëgjojnë, shikojnë dhë mësojnë pa
paragjykime do të arrijnë të përfitojnë më shumë. Në të kundërtën, shoqëritë
e mbyllura janë më pak të “lëvizshme”, më të orientuara tek e shkuara e tyre
dhe shfaqen përgjithësisht më të ngathta në formimin e të ardhmes.
Në këto kushte bëhet domosdoshmëri gjetja e mënyrave të ndryshme të
komunikimit midis njerëzve me prejardhje të ndryshme dhe respektimi i
“tjetrit” në një shoqëri me të drejta dhe garanci
(Λαμπριανιδης, Λ., dhe Λυμπερακη, Α., 2002:255 ).
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ÇËSHTJA ÇAME DHE EVROPA
1912-1921
Çamëria është e pasur me kulturë shqiptare, pasi vetëm në 1912 ajo
aneksohet padrejtësisht nga Greqia, të cilës më pas iu dha nëpërmjet Konferencës
së Firences në 1913 ashtu siç superfuqitë Evropiane kishin vendosur të jepnin
në mënyrë të padrejtë Kosovën dhe territore të tjera Shqiptare, Serbisë,
Maqedonisë dhe Malit të Zi.
Çamëria mendohet të ketë prejardhjen nga fjala Thiamis, i cili është një
lum që kalon në Çamëri dhe i cili është i pranishëm në shumë harta Romake
dhe Helene. Fjala Çamëri është më e vjetër se fjala Epir dhe përdoret vetëm
nga shqiptarët. Një degëzim i këtij lumi quhet “lumi i kalamait” (Kalamait
River). Çamëria ka një kuptim të mirëpërcaktuar etnografik duke marrë në
konsideratë që ata kanë një lidhje të fortë me etninë e tyre, ruajtjen e traditave
dhe kulturën shqiptare.
Qeveria greke ka qenë shumë e egër me Çamët dhe arsyeja kryesore lidhet
me vendosmërinë e Çamëve për të ruajtur identitetin e tyre shqiptar. Kjo ka
bërë që propaganda e grekëve të jetë shumë e ashpër për Çamët të cilët nuk
asimiloheshin ashtu siç bënin edhe disa Arvanitas.
“Çështja e Shqipërisë së Jugut ishte paraqitur para diplomacisë evropiane
që në Kongresin e Berlinit në vitin 1878”. Që nga kjo kohë, aneksimi i këtyre
trojeve ka qenë qëllimi kryesor i Greqisë. Problemi i Shqipërisë së jugut erdhi
nga Greqia në periudhën e luftrave ballkanike dhe Luftës së Parë Botërore, si
pasojë e fitores së aleatëve ballkanikë mbi Perandorinë Osmane. Deri në atë
periudhë Shqipëria kishte qenë nën sundimin Osman dhe si rrjedhojë aneksimi
i territoreve të saj nuk ishte i thjeshtë. 1 Greqia ka patur pretendime mbi
Çamërinë si edhe territore të tjera shqiptare duke pretenduar në mënyrë të
padrejtë dhe të pabazuar se Epiri i Veriut ka qenë i populluar kryesisht me
helenë. Për shumë studiues grekë çdo ortodoks në trojet shqiptare ishte grek.
Gjithashtu ato pretendojnë se kjo popullsi përdor gjuhën greke. Kuptohet se
këto pretendime nuk vëtretojnë kombësinë e popullsisë që sipas të dhënave të
ndryshme del qartë se popullohej nga shumicë shqiptare. Pretendimet greke
janë hedhur disa herë poshtë nga studiues të ndryshëm ndërkombëtar dhe
kombëtar.
________________________________________
1

Haris Silajxhic, “Shqipëria dhe SHBA në arkivat e Washingtonit”, Shtepia Botuese
Dituria, 1999, Tiranë, f. 67
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Ashtu si edhe çdo çështje e pazgjidhur, edhe problemi i Shqipërisë së jugut
paraqiti një interes të madh për superfuqitë Evropiane pasi kjo çështje paraqiste
një rast për të rritur ndikimin e tyre ose të paktën për të ulur ndikimin e të
tjerëve. Evropa e asaj kohe bazohej thellësisht në realpolitikën dhe ekuilibrin e
forcave gjë që e bënte më të vështirë zgjidhjen e drejtë dhe ligjore të vendosjes
së kufijve shqiptarë. Si rrjedhojë vendimet që u morën nga fuqitë evropiane
ishin politike dhe favorizuese për ato vende të cilat ishin në krahun e aleatit më
të fuqishëm si edhe për ato vende që gëzonin një reputacion më të madh.
Shqipëria në këtë aspekt kishte një mangësi të dukshme në krahasim me vendet
fqinje.
Për zgjidhjen e çështjes së Epirit morën pjesë nga njëra anë Italia dhe Austria të ndihmuara nga Gjermania dhe nga ana tjetër Franca e mbështetur nga
Rusia. Pala e parë ishte për pavarësinë e Shqiperisë kurse pala e dytë për
aneksimin e Epirit nga Greqia.2 Britania e Madhe ishte e interesuar më së shumti
në kolonitë e saj dhe në këtë rast mundohej të ruante ekuilibrin e forcave dhe
përpiqej të mënjanonte luftën. Pavarësisht kësaj, Britania kishte marëdhënie
më të mira me Greqinë. Konferenca e Londrës “e zgjidhi” këtë çështje duke
dërguar një komision me qëllim që të rregullonte kufirin midis Shqipërisë dhe
Greqisë mbi bazën etnografike. Komisioni pas shumë peripecish paraqiti në
Firence më 20.12.1913, vendimin sipas të cilit Korça, Gjirokastra, Delvina,
Tepelena dhe territoret rreth tyre i mbeteshin Shqipërisë duke përjashtuar në
këtë mënyrë territoret e tjera të populluara nga Shqiptarë.3 Sipas të dhënave të
asaj kohe dukej qartë se edhe territore të populluara nga shqiptarë u lanë jashtë
Shqipërisë- këtu përfshihej edhe Çamëria. Kjo padrejtësi që i’u bë Shqipërisë
ishte rezultat i lojës së dy palëve dhe jo i një qëndrimi të drejtë nga ana e
komisionit. Ky vendim si shumë vendime të tjera la pas mundësinë për trazira
dhe luftra në ballkan- këtë mund ta verifikojme edhe me zhvillimet në Kosovë
në 1999 e në vijim.
Pavarësisht pranimit nga ana greke të vendimit në Firence, ushtria greke
shkatërroi plotësisht afro 400 fshatra në jugun e Shqipërisë duke kryer masakra
dhe djegie te shumta mbi popullsinë civile muslimane shqiptare.
Sipas informacionit të gjeneralit De Vera, përgjegjës i misionit hollandez
në Shqipëri, grekërit kryenin masakra në mënyrë sistematike, të menduara
mirë dhe shumë egërsisht., De Vera na informon gjithashtu për numrin dhe
vendodhjen e varreve. Gjithashtu koloneli Obri Herbert flet për masakra
ç’njerëzore të bëra nga grekët. 4
________________________________________
2

Haris Silajxhic, “Shqipëria dhe SHBA në arkivat e Washingtonit”, Shtëpia Botuese
Dituria, 1999, Tiranë, f. 67
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Haris Silajxhic, “Shqipëria dhe SHBA në arkivat e Washingtonit”, Shtëpia Botuese
Dituria, 1999, Tiranë, f. 68
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Dituria, 1999, Tiranë, f. 68
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Disa nga përpjekjet e Shqiptarve në mbrojtje të Çamërisë
Hamdi bej Filati komandant i fuqive vullnetare për Çamërinë më 27 Dhjetor
1912, i drejtohet Ismail Qemalit, me një telegram dhe njofton mbi rrezikun e
pushtimit të Çamërisë nga ushtria greke, duke e informuar se ndihma që ishte
shpresuar nga Gjirokastra dhe Berati nuk kishte mbërritur, pasi ishte shtypur
nga Grekët. 5
27 Dhjetor 1912- Myfti Libohova i dërgon telegram Esat Pashës në Janinë
për të dërguar forca në mbrojtje të Çamërisë nga sulmet e ushtrisë greke.6
Në këtë kohë nga 90 000 banorë të prefekturës së Çamërisë vetëm 18.000
flisnin greqisht, pjesa tjetër 72.000 flisnin shqip. Ndërsa në prefekturën e
Delvinës nga 40.000 banorë 30.000 ishin mysliman dhe 10.000 të krishterë,
nga ku 35.000 flisnin shqip dhe vetëm 5.000 flisnin shqip dhe greqisht.
28 Dhjetor 1912- Delegatë të Çamërisë dhe Delvinës i dërgojnë telegram
qeverisë së përkohëshme të Vlorës ku kërkonin mbrojtjen e popullsisë Shqiptare
të Çamërisë dhe Delvinës nga reprezaljet greke.
25 Janar 1913- Delegatët e qeverisë shqiptare dërgojnë një memorandum
të qeverisë së përkoshme të Vlorës, drejtuar Konferencës së Ambasadorëve në
Londër, Eduard Greit, ku kërkohej pavarësia e plotë e Shqipërisë duke përfshirë
të gjitha territoret e populluara nga shqiptarë. Në këtë memorandum jepen të
dhëna të hollësishme mbi territoret e populluara nga shqiptarët. Nënvizohet
gjithashtu që nëse duhej siguruar paqe në Ballkan kjo nuk mund te bëhej nëse
shqiptarëve do t’i merreshin territore. 7
5 Qeshor 1913- Populli i Lushnjës i dërgon kryetarit të Konferencës së
Ambasadorëve të Londrës, Eduart Greit, një telegram proteste lidhur me
aneksimin e Çamërisë nga Greqia.
11 Gusht 1913- Në Londër merret vendimi përfundimtar mbi kufirin jugor
të Shqipërisë, gjithashtu caktohet një komision për përcaktimin më të qartë të
kufirit duke u bazuar në etnografi.
Kufiri i vendosur i merrte territore në mëyrë të padrejtë Shqipërisë.
8 Dhjetor 1915- Lozanë, letër Gjermanisë dhe Austro-Hungarisë për të mos
lejuar copëtimin e mëtejshëm të Shqiperise jugore, duke e njohur gjerësisht
me historinë dhe situatën Shqiptare.
Më 12 Shkurt 1919 në Paris, qeveria e përkohëshme e Durrësit i paraqet
një memorandum Konferencës së Paqes së Parisit ku kerkonte njohjen e
territoreve shqiptare të shkëputura padrejtësisht.8
Këto janë vetëm disa nga përpjekjet e shqiptarve për çështjen çame pasi
________________________________________
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ato kanë qenë të shumta po pavarësisht insistimit të bërë nga pala shqiptare
superfuqitë Evropiane vepruan sipas interesit të vendeve më të fuqishme si
edhe duke u bazuar në ekuilibrin e forcave pasi një Shqipëri e madhe do të
sillte një forcim të dukshëm të Italisë në Ballkan, gjë që kërcënontë vendet e
tjera Evropiane.
Konferenca e Paqes në Paris dhe çështja e Epirit të Veriut
Mehmet Konica përfaqësues i “Vatrës” në Londër, dëshironte qëndrimin e
trupave italiane në Shqipëri9, me qëllim pengimin e një rikthimi të trupave
greke. Ai ankohet për vendimin e qeverive aleate i cili i lejonte trupat greke të
ktheheshin në Shqiperinë e jugut. Në memorandumin e parë që qeveria
Shqiptare i dërgoi Konferences së Paqes së Parisit vihet në dukje se nuk duhet
të konsiderohen grekë te gjithë ortodoksët. Në të njejtin memorandum
kërkohet që Greqia të paguajë dëmshperblim për djegien e fshatrave shqiptarë
në jugun e Shqipërisë. 10 Në të njëjtën kohë në disa vende të Shqipërisë
organizoheshin protesta kundër copëtimeve të bëra nga Serbia, Greqia dhe
Mali i zi.
Në një memorandum tjetër, të cilin delegacioni shqiptar ia dërgoi Këshillit
të të dhjetëve më 24.12.1919, paraqiten në mënyrë të detajuar kërkesat
shqiptare. Në memorandum flitet edhe për padrejtësitë që i janë bërë Shqipërisë
nga Konferenca e Londrës në 1913. Ajo i dha Greqisë jo vetëm kufirin për gjatë
lumit të Kallamait, por edhe të gjithë territorin shqiptar që nga Narta deri në
Stillos, në të cilin deri para luftrave Ballkanike jetonin 63.000 shqiptarë (40.000
myslimanë dhe 23.000 ortodoks). Delegacioni shqiptar pranon ekzistencën e
20.000 banorëve progrekë, të cilët jetojnë në fushën e Dropullit dhe afër Delvinës.
Ata janë fshatarë të cilët nuk posedojnë tokë të tyren por punojnë në tokat që
i disponon popullsia autoktone e kësaj zone. Priftërinjtë grekë e përdorën
besimin fetar si instrument shtypjeje në territoret shqiptare. Kur motrat Qiriazi
i morrën Sulltanit lejen për të hapur një shkollë shqipe në Korçë, kleri grek
kërcënoi me ç’kishëzimin e të gjithë prindërve që dërgonin fëmijët e tyre në
këtë shkollë.
Në mënyrë që të nxirrnin në pah karakterin shqiptar të Shqipërisë së jugut,
delegatët shqiptarë paraqitën në këtë memorandum disa mendime të
vëzhguesve neutralë. Kështu Lord Hobhauz i cili jetoi në Shqipëri së bashku
me Lord Bajronin në shekullin XIX, është i mendimit se: “Vetëm shqiptarët
kanë ndjenjën kombëtare ndërsa popujt e tjerë të perandorisë janë të grupuar
sipas besimeve fetare. Tiparet shqiptare të Shqipërisë së jugut i gjejmë edhe në
dorëshkrimet e udhëtarëve të huaj në Shqipëri si: Arnold Von Harff , Edward
Brown, Françoi Pouqueville, L. S. Barthordly etj. 11
________________________________________
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Delegacioni grek argumentonte se kriteret e gjuhës dhe të racës nuk mund
të shërbejnë si përcaktim të përkatësisë kombëtare. Grekët nga Epiri i Veriut
duan të jenë pjesë e Greqisë “së qytetëruar ” dhe jo e Shqipërisë së
“paqytetëruar“.
Grekët, u shtonin argumenteve të tyre edhe arsye ekonomike dhe
strategjike. Epiri është i ndarë nga Shqipëria në mënyrë natyrore me male,
kështu sipas grekëve Korça, Janina, Gjirokastra dhe Saranda përfaqësojnë një
tërsi ekonomike që së bashku me Selanikun dhe Manastirin mbyllin një rreth
të madh prodhimi dhe tregu.
Luigj Bumçi mendonte se Epiri i Veriut në rast shkeputjeje nga Shqipëria
do të humbte përparësinë ekonomike që gëzon brenda kufijve shqiptarë dhe
përsa i përket çështjes strategjike, që deklarojnë grekët, nuk mund të merret
në konsideratë pasi Shqipëria e vogël nuk mund të përbëj rrezik për Greqinë.
Në lidhje me arsyet etnike, Bumçi është i mendimit se grekët do të silleshin
ndryshe në Shqipërinë e jugut nëse do të besonin sinqerisht se bëhet fjalë për
pjesë të territorit të tyre kombëtar. 12
Në Konferencën e Paqes së Parisit Greqia përfaqësohej nga presidenti i saj
Venizellos dhe bashkëpunëtori i tij i ngushtë Politis. Greqia kishte përparësi në
raport me Shqipërinë e cila përfaqësohej nga delegacione të cilat shpesh ishin
në kundërshti me njëra-tjetrën dhe kjo vërtetohet nga telegramet e ndryshme
që u dërgoheshin nga këto delegacione superfuqive. Që në fillimin e
konferencës, Esat Pasha figuronte si president i Shqipërisë, duke gëzuar kështu
mbështetjen e qeverive të aleatëve. Nga ana tjetër, më 25 dhjetor 1918 u formua
në Durrës qeveria e përkohëshme me në krye Turhan Pashën, i cili së bashku
me Mehmet Konicën dhe Mihal Turtullin formonte delegacionin shqiptar në
Paris.
Organizatat e emigrantëve në Rumani, Turqi, SHBA, dërguan në Paris
përfaqësuesit e tyre të cilët vepruan në përputhje me delegacionin e qeverisë së
përkohëshme shqiptare. Delegacioni grek u prezantua në konferencë me një
sistem më të përpunuar të propagandës se ai shqiptar. Liga Anglo-Helenike e
themeluar në 1913, Shoqëria Amerikano-Helene e themeluar 1917 si edhe
Unioni Pan-epirot që në Amerikë përfaqesonin shtyllën kryesore të propagandës
greke. Delegacionin Shqiptar e mbeshtesnin dy organizata të tilla: Federata
Pan-shqiptare: “Varta” e themeluar në 1909 dhe shoqata anglo-shqiptare e
themeluar në Londër më 1918.
Në këto kushte ekzistonin disa faktorë të cilët krijonin një situatë të
pafavorshme për delegacionin shqiptar ne Konferencën e Paqes së Parisit:
1. Qeveria e përkohëshme shqiptare nuk ishte njohur nga fuqitë evropiane
kështuqë Shqipëria nuk mund të përfaqësohej zyrtarisht në konferencë.
________________________________________
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Pamundësia e kontaktit të drejtpërdrejtë me pjesëmarrësit nuk mund të
kompesohej me asgjë.
2. Pjesëmarrësit e konferencës nuk dinin kë të merrnin si përfaqësues serioz
pasi edhe delegacionet e ndryshme nuk kishin qëndrime të njëjta, gjithashtu
Esat Pasha gëzonte një reputacion të mirë nga fuqitë e mëdha.
3. Sekretariati i Konferencës së Parisit merrte letra dhe memorandume
nga të dyja palët, duke krijuar me shumë konfuzion sesa qartësim. Gjithësesi
shqiptarët pavarësisht problemeve të brendshme nuk rreshtën së kërkuari të
drejtën e tyre.
4. Çështja e Çamërisë dhe Shqipërisë së jugut u shqyrtua nëpërmjet
komisionit për çështjen greke pasi qeveria e përkohëshme shqiptare nuk ishte
njohur ende nga superfuqitë evropiane, kështu që kërkesat e palëve shqiptare
dërgoheshin dhe paraqiteshin para këtij komisioni. Në këtë mënyrë kërkohej
një zgjidhje indirekte për kufijtë jugor të Shqipërisë. Mospasja e një komisioni
për çështjen shqiptare jo vetëm që nuk e favorizonte aspak Shqipërinë por
krijonte gjithashtu një hendek të madh në përfaqësimin e dy palëve.
5. Autoritetet greke zotëronin një reputacion më të madh në qarqet
diplomatike.
6. Simpatia për Greqinë dhe lufta politike ndërmjet superfuqive nuk ishin
në favor të Shqipërisë.
Komisioni për çështjen greke përbëhej nga 8 ekspertë: dy francezë, dy
italianë, dy anglezë dhe dy amerikanë. Përfaqësimi nga këto katër fuqi të mëdha
sigurisht që do të sillte kundërshtime pasi interesat dhe këndvështrimet e tyre
ishin të ndryshme. Komisioni i shqyrtoi pretendimet e të dyja palëve, palës
greke dhe shqiptare, por shqyrtimi i pretendimeve nuk ishte i mjaftueshëm
për zgjidhjen e çështjes pasi më shumë se një vendim i drejtë nëpërmjet
plebishitit ashtu siç ishte kërkuar nga pala shqiptare, fuqive evropiane i
interesonte një vendim politik i cili do të tregonte edhe njëherë interesat,
influencat dhe fuqitë e njërës palë apo tjetrës.
Italia nga ana e saj ishte e interesuar jo vetëm që të merrte një pjesë të
territoreve për të cilat kishte luftuar, por edhe të shtynte sa më shumë në jug
kufirin grek. Çështja e Korfuzit për Italinë ishte e rëndësishme pasi shpresonte
në një mandat mbi Shqipërinë. Zotërimi i Korfuzit nga Greqia do të zvogëlonte
bregdetin Shqiptar i cili ishte nën kontrollin Italian. Çështja e kufirit ShqiptaroGrek si shumë çështje të tjera ishte një luftë politike e superfuqive evropiane të
cilat bazonin qëndrimet dhe idetë e tyre në ekuilibrin e forcave, nëse kufijtë
vendoseshin sipas propozimeve Italiane atëherë influenca dhe depërtimi i Italisë
në Ballkan do të rritej në mënyrë të dukshme, për këtë arsye si edhe shumë
arsye të tjera delegatët francezë dhe britanikë përkrahën interesat e Greqisë.
Qëndrimi i Francës ishte i qartë duke marrë në konsideratë rolin e saj si
tutore e Greqisë, rol të cilin ajo e kultivonte që me kryqëzatat dhe e manifestonte
me lidhjet e forta kulturore ndërmjet saj dhe Greqisë. Si rrjedhojë, edhe
informacionet e ardhura nga komisionerët francezë nuk ishin të sakta pasi ato
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favorizonin dukshëm grekët. Britania gjithashtu e kish ndihmuar Greqinë për
t’u shkëputur nga perandoria Osmane dhe që nga ajo periudhë marrëdhëniet
me Greqinë ishin më të forta se me Shqipërinë e cila nuk kishte një politikë
dhe diplomaci të konsoliduar. Një arsye tjetër lidhet me prestigjin personal që
gëzonte Venizellos në qarqet diplomatike. Përplasjet e antarëve të komisionit
nuk i dhanë një zgjidhje çështjes së kufijve Shqipëri-Greqi. SHBA pati dy
propozime: njëra favorizonte Shqipërinë dhe tjetra favorizonte Greqinë duke
lënë jashtë territorit shqiptar Gjirokastrën. Në disfavor të Shqipërisë ishte
gjithashtu zhvillimi i raporteve të këtyre superfuqive, në veçanti, raporti i Italisë
me SHBA-të nuk e favorizonte Shqipërinë. Pavarësisht kësaj, SHBA del kundra
propozimeve të Britanisë dhe Francës për t”i bashkangjitur edhe Korçën Greqisë.
Duke u shprehur se kjo shkelte haptazi interesat kombëtare dhe aspiratat e
shumicës se popullsisë vendase. Kjo ishte një periudhë kritike jo vetëm për
Çamërinë por edhe për territoret e tjera shqiptare. Moszgjidhja e kufirit me
Greqinë mund të çonte në një zgjidhje ndërmjet Greqisë dhe Italisë ku sipas
traktatit të fshetë Titoni-Venizellos Vlora dhe pjesë rreth saj do të ishin të Italisë
dhe territoret shqiptare të jugut i bashkangjiteshin Greqisë.
Disa tentativa të shqiptarve për të sensibilizuar Evropën
Me 7 Mars 1919, Turhan Pasha dërgon një telegram Zhorzh Klemansos, i
cili ishte një notë shtesë e Qeverisë së Durrësit me propozimin për plebishit në
trojet shqiptare.
Ndërkohë që shqiptarët përpiqeshin të ndërkombëtarizonin çështjen Çame
dhe atë të trojeve shqiptare, në qytete të ndryshme në Shqipëri zhvilloheshin
protesta të shumta si p.sh.:
Më 12 Mars 1919 populli i Elbasanit proteston në mbrojtje të integritetit të
shtetit kombëtar shqiptar dhe për rishikimin e padrejtësive të bëra në Kosovë
dhe Çamëri.
Ne 13 Mars 1919 do të zhvilloheshin protesta gjithashtu në Lezhë, Fier,
Berat dhe më pas në Kavajë. Në të njëjtën kohë, Kristo Dako i dërgon një
telegram Uillsonit dhe Klemansos në Paris ku i kërkohej restaurimi i kufijve
shqiptar duke përfshirë Kosovën dhe Çamërinë.
Përfaqësuesit e Çamërisë në Gjenevë më 21 Mars 1919 i kërkojnë Zhorzh
Klemansos të marr masa të rrepta ndaj grekëve, si edhe kërkojnë dërgimin e
një komisioni për anketime në vend.
Më 25 Korrik 1919 delegacioni Shqiptar në Paris i kërkon Klemansos të
ndërhyjë pranë qeverisë Greke për të mos vënë pengesë në tjetërsimin e pasurive
të luajtshme dhe të paluajtshme të popullsisë muslimane. 13
Më 12 Janar 1919 Kristo Dako i dërgon notë proteste Klemansos për Fuqitë
e mëdha që nuk njohën pavarësinë e plotë politike, ekonomike dhe territoriale
________________________________________
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të Shqiperisë.
1921- Komitetet e bashkuara të shqiptarëve bënë thirrje për mbështetjen e
presidentit të SHBA-ve Harding në Konferencën e Paqes së Parisit për
moscopëtimin e Shqipërisë si edhe për bashkimin e Çamërisë dhe Kosovës me
Shqiperinë, por kjo kërkesë nuk merret në konsideratë pasi ky president i
kishte premtuar lëvizjes pan-epirote se do të mbronte çështjen e Epirit të Veriut
në favor të Greqisë.
Pas shumë përplasjesh Konferenca e Paqes e Parisit dështon në zgjidhjen e
çështjes së kufirit Shqipëri-Greqi.14
Përpjekjet e shqiptarëve, me gjithë pengesat dhe mospajtimet midis tyre,
kanë qenë të parreshtura por pavarsisht këtyre përpjekjeve fuqitë evropiane
morën vendime të cilat nuk do t’i shërbenin as të ardhmes evropiane dhe as
paqes në rajon.
Shqipëria në 17.12.1920 bëhet anëtare e Lidhjes së Kombeve kështu që
edhe çështja shqiptaro-greke kalon në kompetencë të kësaj organizate duke i
kaluar kështu Konferencës së Ambasadorëve në Paris. Konferenca e
Ambasadorëve në Paris më 09.11.1921 vendos që të njiheshin kufijtë e 1913ës, të cilat i kishte vendosur më parë Komisioni ndërkombëtar në Firence. Lidhja
e Kombeve më pas dërgoi një delegacion në territoret e diskutueshme,
informacion i të cilit në vitin 1922 vërteton në mënyrë të qartë përkatësinë
shqiptare të popullsisë vendase në këto territore- por nuk e ndryshon vendimin
e marrë më parë.
Konkluzione
Përpjekjet e shqiptarëve, me gjithë pengesat dhe mospajtimet midis tyre,
kanë qenë të parreshtura por pavarësisht këtyre përpjekjeve fuqitë evropiane
morën vendime të cilat nuk do t’i shërbenin as të ardhmes evropiane dhe as
paqes në rajon.
Çështja e Kosovës tashmë është duke marrë drejtimin e duhur dhe duket
që nuk mund të kemi kthim pas ndërsa çështja çame është në fazat e para të
saj. Ajo që duket si kërkesa kryesore nga çamët është njohja e pronësisë së tyre
dhe njohja e fajit nga ana greke për spastrimin etnik dhe genocidin.
Historia politike ballkanike ka evidentuar shumë luftra dhe spastrime etnike
të cilat janë realizuar përmes dhunës shtetërore dhe presioneve ekonomike.
Spastrimi etnik i Çamërisë ka ngjashmëri me këto akte ç’njerëzore të së kaluarës
ballkanike por ka edhe disa specifika të cilat e bëjnë atë një problem aktual dhe
që kërkon zgjidhje. Spastrimi etnik në Çamëri ka qenë sistematik dhe ka
kulmuar pas luftës së Dytë Botërore. Ky ka qenë një nga spastrimet më të
përgjakshme në këtë rajon e që ka lënë gjurmë të thella në ndërgjegjien e
popullsisë së shpërngulur si edhe në të gjithë kombin shqiptar.
________________________________________
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Kjo popullsi sipas të drejtës ndërkombëtare, gëzon ende të drejtën e
pronësisë dhe shtetësisë të cilat i janë mohuar pa asnjë argumentim nga shteti
grek. Zgjidhja ligjore e çështjes çame u pengua nga rrethanat dhe politikat e
Luftës së Ftohtë, gjë që na bën të mendojmë se ka ardhur koha që Gjykata
Ndërkombëtare e Drejtësisë apo Gjykata Evropiane e Drejtësisë të japin vendimet
e drejta për këtë çështje. Sipas juristit Hersch Lauterpacht të gjitha konfliktet
ndërkombëtare mund të gjykohen, kështu ato mund të zgjidhen nga procese
gjygjësore bazuar mbi të drejtën ndërkombëtare. Në këtë kontekst çeshtja
Çame nuk duhet të studiohet thjesht si një çështje historike dhe politike por
edhe si një problem ndërkombëtar që kërkon zgjidhje juridike më shumë se
diplomatike. Greqia sot mbetet shteti anëtar me më shumë shkelje
marrëveshjesh dhe shteti më problematik në Bashkimin Evropian. Zgjidhja e
kësaj çështjeje nuk do t’i shërbente vetëm shqiptarëve por të gjithë komunitetit
evropian si edhe procesit të integrimit evropian.
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BASHKIMI EVROPIAN SI FAKTOR NORMATIV NË ZGJIDHJET
E KONFLIKTEVE NDËRKOMBËTARE
KLODIANA BESHKU
(Doktorante, Universiteti i Pizës, Itali)

BASHKIMI EVROPIAN SI FAKTOR NORMATIV NË ZGJIDHJET E
KONFLIKTEVE NDËRKOMBËTARE

Pozicioni i Bashkimit Evropian në lidhje me krizat ndërkombëtare
shpeshherë është vënë në diskutim nga studiues të ndryshëm dhe nga vetë
aktorët aktivë të politikave të jashtme si të shteteve ashtu edhe të organizatave
ndërkombëtare. Karakteri ndërqeveritar në marrjen e vendimeve në politikën
e jashtme të BE-së duket se do të mbizotërojë për shumë kohë në këtë organizëm,
ndaj le të përballemi me një fakt: BE nuk ka qenë asnjëherë një fuqi botërore e
cila do të mund të ndërhyjë në mënyrë efektive në një konflikt të armatosur.
Pikërisht, këtu qëndron forca e këtij institucioni.
Ky artikull do të trajtojë një dimension të caktuar të Bashkimit Evropian
në botën aktuale shumëpolare të superfuqive dhe afërsinë e këtij institucioni
me aspiratën e tij për të pasur një pozicion të rëndësishëm në policy making në
nivelin global, duke u nisur nga roli i Bashkimit Evropian (atëhere Komuniteti
Evropian) në shpërbërjen e ish-Jugosllavisë1.
Gjithashtu, duke u bazuar më së shumti në rolin e BE-së në njohjen e
republikave të dala nga ish-Jugosllavia dhe në konfliktin e Bosnje-Hercegovinës,
do të jepet një ide e funksionit të këtij institucioni në krizat ndërkombëtare
duke e vënë theksin mbi rolin, tashmë shpeshherë të anashkaluar, të BE-së si
faktor normativ në zgjidhjen e konflikteve ndërkomëtare, pra si një institucion
i cili prodhon norma dhe ligje juridike ndërkombëtare të cilat, në rast se zbatohen
drejt, mund të krijojnë bazat për një bashkëjetesë të shëndoshë mes popujve
multietnikë brenda një shteti të caktuar. Punimi do të jetë i bazuar në një
metodologji krahasuese të rolit të BE-së në etapa të ndryshme historike të
periudhës 1990-1995. Nuk do të analizohen aktorë të tjerë përgjatë ketij
konflikti, si Sh.B.A e OKB duke e marrë të mirëqenë ekzistencën e tyre, duke
ditur se BE nuk mund të vepronte e vetme, por njëkohësisht edhe nuk mund
të ishte e vetmja përgjegjëse nëse situatat nuk shkuan ashtu siç mund të
përshkruheheshin në leter.
Në këtë sens, ky artikull nuk do të zgjatet me faktorët e jashtëm ose të
brendshëm të cilët influencojnë në hendekun mes normave të propozuara nga
________________________________________
1

Termi Komunitet Evropian dhe Bashkim Evropian do të përdoret respektivisht përpara
dhe pas vitit 1993, ose së bashku në rastet e përgjithshme.
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BE dhe asaj që ndodh në terren, por do të ndalet vetëm në domosdoshmërinë
e rregullimit ndërkombëtar, duke lënë hapësirë për debat në lidhje me
efektshmërinë e tyre.
Situata e brendshme e Komunitetit Evropian në fillimin të viteve ‘90
Komuniteti Evropian në fillim të viteve ’90 gjendej në një situatë jo tepër të
favorshme në lidhje me interesat e Ballkanit Perëndimor për paqe dhe stabilitet
të brendshëm. Kontradikta, çuditërisht, qendronte në faktin se KE ndërmorri
një lloj pasiviteti ndaj zhvillimeve të këtij rajoni, pikërisht në emër të këtij
stabiliteti. Shqetësimet kryesore evropiane në këtë periudhë ishin negociatat
për traktatin e Maastricht-it së brendshmi dhe bashkimi i Gjermanisë,
tranzicioni politik dhe ekonomik i Evropës Qendrore dhe Lindore, si edhe
rreziqet që vinin nga Rusia pas grushtit të shtetit në gusht të vitit 1991, së
jashtmi. Dymbëdhjetshja nuk ishte e përgatitur për kërkesat nacionaliste të
vendeve post-komuniste dhe u përpoq të mos i mbivlerësonte në emër të
stabilitetit në rajonin Ballkanik2. Për të shmangur një destabilizim në këtë zonë,
ata ruajtën parimin e paprekshmërisë së kufijve.
Në ndryshim nga pjesa inaktive e bllokut evropian, Gjermania dhe Austria
ishin vendet e para që shtynë Slloveninë dhe Kroacinë drejt pavarësisë: E para
njohu pavarësinë në 19 dhjetor të 1991, tre ditë pas përfundimit të takimit të
organizuar nga KE në Bruksel. Takimi kishte si qëllim diskutimin e parimeve
të njohjes së shteteve të reja që dilnin jashtë federatës jugosllave. Në fakt, kjo
njohje ishte derivat i një marrëveshje informale midis Kancelarit Kohl dhe
Roland Dumas. Në fundvitin 1991, në Maastricht u çel Këshilli historik
Evropian, i cili do t’i jepte jetë traktatit të ri.
“Të dymbëdhjetë përfaqësuesit e lartë të vendeve anëtare vendosën emrat
e tyre në traktatin e Maastricht dhe të dymbëdhjetë u vetëdeklaruan të kënaqur”
shkruante Simon Alterman, i dërguari i Reuters dhe dëshmitar i takimit.3 Në
njëfarë mënyre, ishtë pikërisht Kohl që vendosi që samiti nuk do të merrej me
krizën jugosllave, e cila kishte monopolizuar gjithë samitin europian të qershorit
të kaluar. Ai kishte marrë si garanci, nga ana e vendeve të tjera anëtare, njohjen
e Kroacisë dhe Sllovenisë brenda javës, me kusht që kjo të mos diskutohej
________________________________________
2

Jean-Louis Thiébault, “La Commission d’arbitrage pour la Paix en Yougoslavie preside
par Robert Badinter (Aot 1991 – Janvier 1992)”, Cao-Huy Thuan, Alain Fenet (sous la
direction de), Mutations Internationales et evolutions des normes, Amiens Cedex, Presses
Universitaire de France, 1994.
3
Simon Alterman, “Who Got What From The EC Summit (And At What Price)”,
Maastricht, Netherlands, Dec.11, Reuter. Fondo AV-156, Arkivi i Bashkimi Europian në
Firenze. Artikulli përmban një sintezë të shkurtër të objektivave të arritura dhe të
zhgënjimeve të pjesëmarrësve në samit: Kohl, Major, Mitterrand, Gonzales, Andreotti,
Martens, Santer, Schlueter, Haughey, Mitsotakis, Silva, Lubbers e Delors.

32

BASHKIMI EVROPIAN SI FAKTOR NORMATIV NË ZGJIDHJET
E KONFLIKTEVE NDËRKOMBËTARE

gjatë takimit në Maastricht.4
Duke u nisur nga çka rezulton nga studimi i dokumenteve të arkivave,
është e lehtë t’i japësh të drejtë studiuesit Conversi, i cili flet për një “Mit që ka
shoqëruar paaftësinë e Perëndimit për të zgjidhur krizën ballkanike duke
krijuar legjendën e përpjekjes gjermane për “të pasur një situatë të rehatshme
në Mesdhe përmes njohjes së Kroacisë dhe Sllovenisë”.5 Në fakt, duket sikur
Gjermania ka reaguar pas një periudhe të gjatë hezitimi të Komunitetit Evropian,
si përgjigje ndaj presionit të opinionit publik të vendit të saj, në respekt të
parimit të vetëvendosjes së popujve, një parim përmes së cilit Gjermania lindore
u ribashkua me Gjermaninë perëndimore.
Për më tepër, në deklaratën “Udhëzimet për rinjohjen e shteteve të rinj
të Evropës lindore dhe të Bashkimit Sovjektik” të miratuar në nivel ministror
nga vendet e KE, vihej re lehtësisht përdorimi i termit “vend” në vend të termit
“entitet” që mund të përdorej në referim të republikave të dala nga Federata
jugosllave dhe ajo sovjetike. Përdorimi i termit të parë mund të konsiderohet si
sinjali fillestar nga ana e përfaqësuesve të vendeve anëtare të KE, për rënien
dakord mbi njohjen e ardhshme të këtyre shteteve.6
Megjithatë, për të dhënë një zgjidhje juridike për shpërbërjen e
Jugosllavisë në vitin 1991, nga ana e Komunitetit Evropian u krijuan dy njësi
ad hoc : Konferenca për paqen e ish -Jugosllavisë me seli në Hagë dhe Komisioni
i Badinterit, i cili do të siguronte bazën ligjore për vendimet e kësaj
Konference . Mandati i Komisionit Badinter nuk ishte i qartë që në fillim.
Komisioni, duhet të vepronte në bazë të kërkesës, për të mbështetur vendimet
që vinin nga ana e “autoriteteve jugosllave të vlefshme”. Edhe pse nuk ishte
rënë dakord për asnjë procedurë këshilluese formale, Komisioni u pyet për
të dhënë mendimin e tij, për kërkesën e Zotit Carrington, kryetar i Konferencës
së Paqes në ish - Jugosllavi.7 Komisioni Badinter ishte ai i cili dha një kontribut
të fortë për kauzën e vendeve që dolën jashtë federatës jugosllave, duke
treguar mbështetjen evropiane për njohjen e republikave të reja, me “katër
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Simon Alterman, “Summit Airs Old British Theme, Dances to New German Tune,
Maastricht, Netherlands, Dec. 11, Reuters, Fondo AV-156, Arkivi i Bashkimit Europian
në Firence.
5
Jean-Louis Thiébault, “La Commission d’arbitrage pour la Paix en Yougoslavie preside
par Robert Badinter (Aot 1991 – Janvier 1992)”, Cao-Huy Thuan, Alain Fenet (sous la
direction de), Mutations Internationales et evolutions des normes, Amiens Cedex, Presses
Universitaire de France, 1994, fq.57.
6
Tatjana Petrusevska, “Recognition of the Republic of Macedonia. Problems and
Persepctives”, Slobodan Milaæiæ (sous la direction de), La réinvention de l’état. Démocratie
politique et ordre juridique en Europe Centrale et Orientale, Bruxelles: Bruylant, 2003, fq. 362.
7
Alain Pellet, “The Opinions of the Badinter arbitration Committee. A Second Breath for
the Self-Determination of Peoples”, EJIL, N.3, 1992, p. 178.
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pikëpamjet” mbi këtë temë, të cilat u publikuan zyrtarisht në 14 janar 1991.
Me këto pikëpamje, Komisioni, me pak fjalë, vendosi që vendet që dolën
jashtë Federatës jugosllave , nuk ishin vende rebele, por republika të vërteta,
duke mos i futur në kontekstin e ndarjes së republikave, por në kontekstin e
shpërbërjes së Jugosllavisë. Kjo konsideratë ishte shumë e rëndësishme, sepse
në këtë mënyrë, pavarësia e dy republikave të para u realizua në përputhje me
parimet e Kartës sëKombeve të Bashkuara dhe aktin e Helsinkit.
Komisioni Badinter rekomandoi njohjen diplomatike të pavarësisë së
Sllovenisë dhe të Maqedonisë, duke lënë pezull çështjen kroate, boshnjake
dhe kosovare. Dy republikat e para gëzonin të gjitha kushtet për njohjen
ndërkombëtare pasi ”nuk kishin pretendime territoriale ndaj vendeve fqinje”,
ndërsa Kroacia nuk kishte një kushtetutë e cila respektonte në mënyrë të qartë
minoritetin serb. Njohja e këtij komuniteti sugjerohej vetëm përmes kushtit të
mungesës së referimit të drejtpërdrejtë ndaj tij. Përsa i përket BosnjëHercegovinës, Komisioni u shpreh që deklarata e pavarësisë së kësaj republike
shumëetnike (40% muslimanë, 32% serbë dhe 19% kroatë) nuk ishte miratuar
nga serbët dhe kështu sugjeronte organizimin e një referendumi.8 Vërejtjet
dhe sugjerimet e përcaktuara nga ky Komision u morën në konsideratë në
takimin e Brukselit të datës 16 dhjetor 1991.
Disa studiues të kësaj periudhe janë të idesë që ekzistonte një faktor politik
në mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Komuniteti Evropian:
ngjashmëria e saj me krahinën e Krajinës në brendësi të Kroacisë, e banuar nga
një shumicë serbe.9 Disa vende të komunitetit, si Gjermania për shembull, i
druheshin inkuruajimit të nxitjes së separatizmit në rajon, në rast të një
mbështetjeje ndaj rajoneve autonome jugosllave10. Për disa të tjerë, vetë
Gjermania ishte në favor të pavarësisë kroate dhe sllovene, pasi në rast të një
sulmi nga pala serbe, konflikti do të “ndërkombëtarizohej” dhe Kombet e
Bashkuara do të ndërhynin për të mbrojtur dy republikat tashmë të pavarura11.
Vlen për tu përmendur fakti se përgjatë konfliktit në Bosnjë-Hercegovinë,
komuniteti ndërkombëtar u vonua të ndërhynte për shkak të etiketimit të
________________________________________
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Jean-Louis Thiébault, “La Commission d’arbitrage pour la Paix en Yougoslavie preside
par Robert Badinter (Aot 1991 – Janvier 1992)”, Cao-Huy Thuan, Alain Fenet (sous la
direction de), Mutations Internationales et evolutions des normes, Amiens Cedex, Presses
Universitaire de France, 1994.
9
Stefan Troebst, “Conflict in Kosovo: Failure of Prevention? An Analytical Documentation, 1992-1998,” ECMI ( European Center of Minority Issues): Working Paper no. 1, May
1998, fq. 48.
10
Për një ide më të plotë mbi politikën e jashtme gjermane të atyre viteve mund të shihet
Michael Libal, Limits of Persuasion.Germany and the Yugoslav Crisis, 1991-1992. Westport, CT:
Praeger, Gabriele D’Ottavio,”La Repubblica federale tedesca e l’integrazione europea: le
conseguenze della caduta del Muro di Berlino sul processo di unificazione europea”,
Ventunesimo Secolo,anno III,ottobre 2004 etj.
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Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen, Berlin, Siedler, 1995, fq. 960.
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konfliktit si një luftë civile, ndonëse republika ishte njohur gjerësisht si e pavarur
qysh në fund të vitit 1992.
Rrjedhojat juridike të njohjes së Sllovenisë dhe Kroacisë
Më 15 janar 1992, presidenca e Komunitet Evropian bëri publike deklaratën
e përbashkët mbi njohjen e republikave jugosllave e cila citonte: “Presidenca
komunikon që, konform deklaratës së 16 dhjetorit 1991, për njohjen e Shteteve,
aplikimin e saj për Jugosllavinë dhe sipas mendimit të shprehur nga Komisioni
i Arbitrazhit, Komuniteti dhe Shtetet e tij anëtare kanë vendosur, duke u pajtuar
me këto dispozita dhe procedurat respektive, të procedojnë për njohjen e
Sllovenisë dhe Kroacisë. Përsa i përket dy republikave të tjera që kanë shprehur
vullnetin për të qenë të pavarur, duhet të zgjidhen akoma probleme të
rëndësishme, përpara se të merret një vendim i ngjashëm nga Komuniteti dhe
Shtetet anëtare”.12 Me këtë akt, më në fund u shpall njohja e Sllovenisë dhe
Kroacisë, dhe u hap rruga për njohjen e republikave të tjera të ish-Jugosllavisë.
Problemi kryesor, ashtu si do të rezultojë edhe më pas, konsistonte në
përfshirjen e gjithë zonës si “një paketë”, pa bërë një ndarje midis situatave të
ndryshme të republikave të ndryshme në rajon.13 Problemet më të mëdha,
ashtu siç i kemi parë, do të ishin në rastin e Bosnjë-Hercegovinës, e cila ishte
subjekt i një lufte të përgjakshme, pavarësisht nga njohja si republikë në prill
të 1992 nga ana e Komunitetit Europian.
Më 17 janar, Parlamenti Evropian hartoi një rezolutë, përmes së cilës
Parlamenti miratonte njohjen e Kroacisë dhe Sllovenisë dhe bënte thirrje për
njohjen e republikave të tjera, të cilat, kishin bërë kërkesë dhe përmbushnin
kushtet e miratuara nga Komuniteti Evropian. Duke vërejtur se Jugosllavia
kishte pushuar së ekzistuari në formën e saj të mëparshme, Parlamenti deklaroi
të papranueshëm çfarëdolloj ndryshimi me forcë të kufijve të brendshëm ose
të jashtëm të kufijve jugosllavë. Gjithashtu tërhoqi vëmendjen për të drejtat e
pakicave të pranishme në territorin ish-jugosllav.14 Reagimi i parlamentit
boshnjak (i bojkotuar nga deputetët besnikë të Karaxhixh) ishte i menjëhershëm.
Më 25 janar u vendos organizimi i referendumit të kërkuar nga Komuniteti
Europian si kusht për njohjen e Bosnjë-Hercegovinës. Në
janar 1992, ndërsa Ushtria e Popullit ishte vendosur kryesisht në BosnjëHercegovinë, Komuniteti Evropian miratoi disa masa pozitive për Kroacinë,
Slloveninë dhe Republikat jugosllave të Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë dhe
Malit të zi. 15 Në vijim të këtyre masave, konkretisht, kaluan në favor të
________________________________________
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Buletini CE ½-1992, pika 1.5.10.
Tatjana Petrusevska, “Recognition of the Republic of Macedonia. Problems and
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republikave bashkëpunuese për procesin e paqes të gjitha konçesionet tregtare
nga të cilat përfitonte më parë Jugosllavia16, duke dhënë një sinjal pozitiv konkret
në favor të bashkëpunimit me republikat e ardhshme. Vendimi i miratuar më
3 shkurt 1992 nga Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme kujdesej të saktësonte
që: “Terminologjia e përdorur për të përcaktuar entitetet e ndryshme gjeografike
përfituese, përdoret eskluzivisht për emërtimet e natyrës gjeografike dhe nuk
paragjykon asetet e ardhshme politike të këtyre vendeve...17. Në fakt, këto masa
shërbyen si dëshmi për një linjë të përbashkët politike që duhej të ndërmerrej
për shtetet e rinj të ardhshëm.
Ashtu siç pritej, Kroacia dhe Sllovenia do të ishin republikat e para të
cilave do t’u njihej pavarësia, e më pas eshe Maqedonia e Bosnjë-Hercegovina.
Sipas të drejtës ndërkombëtare të njohur gjerësisht, kërkesat për njohjen
automatike të një shteti të ri janë: efektshmëria e qeverisë së saj, pavarësia, e
cila nuk duhet të përbëjë kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, që
gëzon pëlqimin e popullit të shprehur përmes zgjedhjeve të lira, e që nuk
dhunon të drejtat e njeriut.18. Një ekspert në këtë fushë, Conforti, argumenton
që kërkesat e hartuara nga Deklarata e Brukselit të dt. 16.12.1991 janë të
ekzagjeruara, pa baza në praktikë, dukë lënë të kuptohet së këto parime nuk
janë të përkthyera në normat ndërkombëtare, për një motiv të thjeshtë. Shtetet,
edhe kur bien dakord mbi vlerat për bazën e njohjes, i ndryshojnë sërish (në
shumicën e herëve për arsye politike) në ballafaqimin për secilin rast konkret.19
Pra, ashtu siç ka vërtetuar gjerësisht praktika, njohja e shteteve të reja është në
thelb politike dhe jo “e merituar juridikisht”.Jo më kot, përfundimet e
Komisionit Badinter nuk do të funksionojnë, në rastin e Bosnjë-Hercegovinës,
pasi një pjesë e popullsisë kundërshtonte ndarjen nga Serbia-Mal i Zi, dhe nuk
do të “pijnë ujë” në rastin e Kosovës, e cila megjithëse përmbushte pothuajse të
gjitha kërkesat e njohjes, nuk do merrej në konsideratë pasi nuk kishte statusin
e republikës në gjirin e ish-federatës jugosllave, duke anashkaluar konceptin e
vetvendosjes së popujve për krahinat autonome.
Në lidhje me këtë, na vjen në ndihmë mendimi i një konstitucionalisti të
njohur, francezit Alain Pellet.20 Përsa i përket të drejtës së vetëvëndosjes së
________________________________________
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popujve21 ashtu siç është e interpretuar nga Komisioni Badinter, ai mendon që
është domethënës fakti që Komisioni, pa një referencë të saktë, duket sikur ka
lidhur të drejtën e pakicave me të drejtën e vetëvendosjes së popujve. Kjo,
sipas tij, tregon që koncepti “popull” nuk është më homogjen dhe nuk duhet
parë sikur i përket “ të gjithë popullsisë së një vendi”. Sipas këtij koncepti të ri,
duhet të përshtatemi me faktin që në brendësi të një shteti mund të
bashkëekzistojnë komunitete të ndyshme gjuhësore, etnike ose fetare. Ai
vazhdon, se sipas këtij koncepti, ky intepretim përkthehet në “rregulla të
detyrueshme që kushtëzojnë të gjithë subjektet e të drejtës ndërkombëtare, të
cilat një ditë mund të aplikohen për të mbrojtur të drejtat e kaukazëve apo të
çeçenëve pa mbështetur shpërbërjen e Moldavisë apo të Rusisë. Në këtë rast,
as nuk duhet të merren në konsideratë korsikanët apo baskët …”22.
Por nga peripecitë e Bosnjës dhe konsideratat e mësipërme, mund të
konkludojmë se rezultatet e dhëna nga Komisioni i Badinterit dhe të zbatuara
nga ana e Komunitetit/Bashkimit Evropian nuk janë të vlefshme për Evropën
qendrore ose ish-Bashkimin Sovjetik, pavarësisht natyrës së ekuilibruar dhe të
paanshme të tyre, pasi aplikimi në terren ndryshon dhe bëhet i interpretueshëm
sipas rastit. Çka është e rëndësishme është tradita e “arbitrazhit”, me të cilin,
rezultati i Komunitetit Europian ka krijuar një precedent të suksesit. Kjo mënyrë
e zgjidhjes së kundërshtive u verifikua edhe në rastin e pavarësisë së Kosovës,
në lidhje me të cilën, më 8 tetor 2008, me kërkesë të serbëve, Asamblea e
përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi paraqitjen në Gjykatën
Ndërkombëtare të Drejtësisë të kësaj pyetje: shpallja e njëanshme e pavarësisë
së Kosovës është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare? Gjykata, në këtë
rast, e konsideroi këtë kërkesë të paligjshme, dhe në vijim në vitin 2009, u
shpreh në favor të pavarësisë së Kosovës.
Komuniteti/Bashkimi Europian si faktor rregullues.
Komuniteti /Bashkimi Evropian është një entitet, i cili pothuajse, asnjëherë
nuk është shfaqur si një aktor i suksesshëm në operacionet ushtarake, në
konflikte të ndryshme ndërkombëtare, por mbetet fakti se ai ka pasur një meritë
të madhe në hartimin e normave të ndryshme të cilat kanë transformuar
dalëngadalë normat ndërkombëtare të njohura gjerësisht, si për shembull, njohja
e shteteve të reja, që u ndikuan nga përfundimet e Komisionit të Badinterit, të
________________________________________
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vitit 1992.
Herë pas here, Komuniteti/Bashkimi Europian konsiderohet një faktor i
rëndësishëm i normativës ndërkombëtare “vetëm me ekzistencën e tij të veçantë
në një botë të përbërë nga shtetet dhe marrëdhëniet ndërshtetërore”.23 Në këtë
drejtim, Komuniteti/Bashkimi Europian është një faktor i rëndësishëm normativ
pasi “ai ndryshon rregullat, standartet, dhe parashikimet e politikave globale
larg pritshmërive të qeverive qendrore”.24
Siç theksuam edhe në rastin e shpërbërjes së ish-Jugosllavisë, Komuniteti/
Bashkimi Evropian ka vepruar gjithmonë në përputhje me parimet që përbëjnë
bazën e ekzistencës së tij; një paqe të qëndrueshme, një demokraci konsensuale,
të drejtat individuale dhe kolektive të njeriut si edhe integrimi duke respektuar
shumëllojshmërinë etnike dhe fetare. Parimi i fundit është i shprehur qartë në
përfshirjen dhe theksimin e respektimit të të drejtave të pakicave. Ky parim, i
është kërkuar me forcë në të gjitha rregulloret, çdo shteti që doli nga federata
jugosllave. Komuniteti nuk ka kërkuar kurrë imponimin e këtyre parimeve
me forcë ushtarake; pikërisht këtu, qëndron forca e tij si fuqi ligjvënëse. ”Ne
kemi ndërmend të realizojmë një ndryshim të sistemit, jo një ndryshim të
rregjimit”25, ka thënë një nga përfaqësuesit më të mëdhenj të politikës së
jashtme europiane, duke përmbledhur në një frazë të thjeshtë, të gjithë filozofinë
e Bashkimit Europian në politikën botërore.
Në këtë mënyrë, roli i Komunitetit/Bashkimit Europian në konfliktin e
ish-Jugosllavisë dhe mbi të gjitha në konfliktin boshnjak, nuk duhet parë në
këndvështrimin që Komuniteti/Bashkimi Europian nuk ja doli të ndalonte
konfliktin (mungesa e ndërhyrje masive ushtarake, mungesa e një pozicioni
unik, një diplomaci e ngathët etj), por duhet parë më tepër në sensin e asaj që
Komuniteti/Bashkimi Europian bëri në lidhje me këto konflikte (presion
ekonomik për të arritur synimet në fushën politike, përpunimin e normave
juridike ndërkombëtare për të zgjidhur kundërshtitë dhe një ndërmjetës të
mundshëm midis palëve në luftë). Ashtu siç shkruan Manners: “Ekziston një
orvatje për të analizuar politikën evropiane dhe influencën e saj në politikën
botërore pa pyetur se përse KE/BE është apo nuk është duke vepruar.”.26
Është tashmë fakt se KE/BE nuk ishte në gjendje të shmangte luftën e dhjetë
ditëve në Slloveni, luftën e tre muajve në Kroaci dhe degjenerimin mizor të
konfliktit në Bosnjë- Hercegovinë. Nga ana tjetër KE/BE (duke kuptuar
________________________________________
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institucioniet europiane si Parlamenti, Komisioni, udhëheqësit e ndryshëm të
vendeve anëtare në cilësinë e grupeve të këshillave europiane dhe samiteve
europiane) vuri në dispozicion të gjitha mënyrat soft që posedonte në atë periudhë
për të zgjidhur kundërshtitë përmes respektimit të parimit evropian të
integrimit, federalizimit, bashkëpunimit, demokracisë, mos ndërhyrjes në punët
e brendshme të një shteti. Fakti, që Komuniteti/ Bashkimi Europian kërkoi që
në fillim, zgjidhjen e çështjes së shpërbërjes jugosllave përmes krijimit të një
Konference për paqen në ish- Jugosllavi dhe në vijim me hartimin e planeve të
paqes së përshtatshme për të dyja palët (plani Carrington, plani Juppé-Kinkel),
tregon dhe një herë tjetër se Komuniteti/Bashkimi Europian promovon parimet
e tij themelore që karakterizojnë politikën e tij të jashtme. Sipas Manners-it
këto parime mund të përmblidhen “të jetosh sipas shembujve të mirë”, “të
jesh i arsyeshëm”, “të bësh sa më pak dëme”.27
E parë nga ky këndvështrim, duket sikur Komuniteti/Bashkimi Europian
është një fuqi e destinuar për të qëndruar soft, për faktin se i mungon një
ushtri e vërtetë që i bindet autoritetit të tij. Pikërisht këtu qëndron forca e tij.
Kësaj ideje i qëndron edhe vetë Mannersi, i cili, nga studiues të tjerë28 është
quajtur “përfaqësuesi më domethënës i erës aktuale liberale-idealiste i Bashkimit
Europian. Në lidhje me këtë, ekzistojnë studime të tjera me qasje marksiste që
kritikojnë pikëpamjet liberalo- idealiste të Manners-it, si psh Amin dhe Kenz.
Në një studim dedikuar politikës mesdhetare të Bashkimit Europian, ata
argumentojnë që politika e jashtme europiane për Mesdheun, është e
karakterizuar nga mbizotërimi i interesave ekonomike për zonën dhe jo nga
vullneti i Bashkimit Europian për të promovuar parimet e tij “të fuqisë normative” që përhapin vlerat e respektimit të të drejtave themelore të njeriut.29.
Ekziston një tjetër mendim për Bashkimin Europian dhe për pozicionin
e tij në skenën botërore: mendimi i Adrian Hyde-Price, i cili ofron një kritikë
neo-realiste të konceptit të Komunitetit/Bashkimit Europian. Ai është i idesë,
që Politika Europiane e sigurisë së Përbashkët dhe politika e Sigurisë dhe
Mbrojtjes së Përbashkët janë “të destinuara të mbeten të ndërqeverisshme”
derisa fuqitë e mëdha si Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania “do të
vazhdojnë të mbrojnë të drejtat e tyre sovrane për arritjen e prioriteteve të tyre
në politikën e jashtme dhë në politikën e sigurisë”. Për këto arsye bashkëpunimi
do të jetë i mundshem vetëm për çështje të dorës së dytë30. Nuk ka qenë
________________________________________
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gjithmonë kështu, si rrjedhojë është këmbëngulur shumë në ç’mitizimin e rolit
të Gjermanisë për njohjen e njëanshme dhe të parakohshme të Sllovenisë dhe
Kroacisë. Në fakt, ekziston një debat i fortë për atë çka mund të konsiderohet
politikë e jashtme në lidhje me Bashkimin Europian. Nga një anë janë realistët,
të cilët mendojnë se politika e jashtme mund të konsiderohet e tillë vetëm
kundrejt shteteve sovrane, pasi vetëm në këtë rast, mund të përcaktohen qartë
interesat dhe prioritetet e një subjekti në marrëdhëniet ndërkombëtare. Sipas
këtij koncepti, Bashkimi Europian nuk është një aktor shtetëror i unifikuar
dhe kështu nuk mund të identifikohet si një “interes europian” i
mirëpërcaktuar31. Nga ana tjetër janë insitucionalistët e rinj që e përfshijnë
Bashkimin Europian midis organizatave të ndryshme ndërkombëtare si ASEAN
ose Kombet e Bashkuara, të cilat, janë në gjendje të modifikojnë politikën
botërore nga pozicionimi i aktorëve ndërkombëtarë shumë të rëndësishëm.
Në këtë rast, mund të përdorej një përcaktim i politikës së jashtme si “Veprimet
dhe idetë e hartuara nga policy makers të një aktori ndërkombëtar, (pse jo një
aktori shtetëror) me qëllim, promovimin e ndryshimit të qëndrimeve të
aktorëve të tjerë ose të ambjentit (environment) “.32 Për këtë pikë, na vjen
përballë një tjetër përcaktim mbi politikën e jashtme të Bashkimit Europian që
i përshtatet më së miri analizës së kësaj politike të hartuar në këtë tezë. Sipas
këtij përcaktimi, përsa kohë që Bashkimi Europian nuk do jetë një aktor i
unifikuar, politika e jashtme europiane do të konsiderohet si shuma dhe
ndërveprimi i “tre niveleve” të “sistemit europian të marrëdhënieve
ndërkombëtare” të cilat, përfshijnë politikën e jashtme kombëtare të shteteve
anëtare, marrëdhëniet e jashtme tregtare të Bashkimit Europian dhe Politikën
e Jashtme dhe të Sigurisë së përbashkët.33.
Duke u bazuar në këtë përcaktim të fundit dhe duke konsideruar që të tre
këto nivele janë analizuar me detaje gjatë gjithë kësaj pune, mund të thuhet se
roli i Komunitetit/ Bashkimit Europian në konfliktin e ish Jugosllavisë meriton
emërtimin si një aktor i rëndësishëm ligjor në politikën ndërkombëtare, pra si
një faktor i rëndësishëm normativ në arenën ndërkombëtare. Për të mos mbetur
në këtë konotacion thjeshtësisht idealist të rolit të Komunitetit/ Bashkimit
Europian, mund të thuhet, duke ilustruar nga shembujt e panumërt të
sipërmarrjeve komunitare gjatë konfliktit në ish-Jugosllavi, që Komuniteti/
Bashkimi Europian është të paktën një “soft power” i përsosur34. Se sa nevojë
ka arena ndërkombëtare për aktorë të tillë dhe sa efikasë janë ata në realitetin
________________________________________
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aktual, kjo është një tjetër çështje e cila nuk mund të analizohet këtu. Studiues
të tjerë autoritarë ndajnë të njëjtin mendim me François Duchêne, një nga
përfaqësuesit e parë të rrymës së tij. Ai beson se KE është “fuqia civile” e përsosur,
i cili ka hequr dorë nga përdormi i forcës midis anëtarëve dhe inkurajon edhe
të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Ai mund të konsiderohet si një “soft power” i
përsosur, për sa kohë politika e tij e jashtme përqendrohet në promovimin e
demokracisë, të drejtave të njeriut dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë35.
Një tjetër studiuese, Karen Smith, rendit tre elementë të rëndësishëm, të cilat i
ka marrë përsipër KE; propagandën, diplomacinë dhe instrumentet ekonomikë
(duke përjashtuar ato ushtarakë) të cilat e bëjnë KE një fuqi civile dhe soft36. Në
këtë kuadër mund të legjitimohet së brendshmi edhe më natyrshëm i
shumëdiskutuari bashkëpunim rajonal ndërmjet vendeve të Ballkanit
Perëndimor ose efekti i direktivave që vijnë nga BE në drejtim të vendeve të
Ballkanit Perëndimor, për përmiresimin e kualitetit demokratik të këtyre
vendeve.
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GREQI-SHQIPËRI 1991-2011: HISTORIA E NJË AFRIMI POLITIK
DHE E NJË MIQËSIE TË NGRIRË. EVROPIANIZIMI I BALLKANIT

Sfond historik
Popullsitë shqiptare dhe greke në rajon kanë ndarë për një kohë të gjatë
territoret, fatin historik dhe tradita të përbashkëta përgjatë historisë së lashtë të
Ballkanit. Ky realitet ka sjellë një afërsi të ngushtë midis tyre, e shprehur dhe
në krijimin e paradigmave kulturore dhe politike të ngjashme deri në mesjetën
e vonë dhe në vigjilje të Revolucionit Francez. Gjithsesi kjo afërsi në pamje të
parë që dukej se krijonte premisa për një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe
jo konfliktuale midis dy popullsive pas krijimit të shteteve nacionale dhe
përqafimit të nacionalizmit si ideologji centriste shtetformuese në jetën e tyre
politike dhe publike nxori në pah dhe kontradiktat e para për territore dhe
hegjemoni në rajon. Për shkak se shteti kombëtar grek u krijua pothuajse 80
vjet më parë se shteti kombëtar shqiptar, presioni dhe tensioni nacionalist i
ngritur shpesh herë në marrëdhëniet midis dy vendeve ishte më i madh dhe
më i organizuar nga pala greke. Kjo periudhë rezulton të jetë vendimtare dhe
për formimin e perceptimeve negative dhe stereotipave rreth shqiptarëve në
jetën kulturore dhe publike greke, çka ka bëri të mundur dhe krijimin e
ligjërimeve dhe paradigmave antishqiptare të shfrytëzuara për një kohë të gjatë
nga nacionalizmi grek. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë se popullsia shqiptare që
ishte ende në kërkim të formimit të identitetit të saj kombëtar ishte pasive nga
mesazhet që përcillte nacionalizmi si rrymë në mesin shekullit të XIX. Në gjirin
e saj gjejmë ideologë dhe aktivistë kombëtarë që përcjellin një mesazh nacionalist
antigrek, sidomos në konfliktin greko-otoman 1897, por për shkak dhe të
aleancave politike në rajon që kërkonte elita shqiptare e kohës dhe për shkak
të ekzistencës së një minoriteti të madh linguistik shqipfolës në shtetin e
porsaformuar grek që ishte integruar mirë në jetën politike greke duke bërë të
mundur që të kishte ura bashkëpunimi midis palëve, pala shqiptare ishte më e
prirur ndaj një bashkëpunimi më të ngushtë dhe pa paragjykime midis
shqiptarëve dhe grekëve. Mirëpo kjo klimë besimi që mundohej të ndërtohej
midis dy palëve me qëllim final ndërtimin e një shteti të përbashkët grekoshqiptar dëmtohej rëndë nga pretendimet nacionaliste të të dyja palëve që kishin
origjinë dhe synim jo të njëjtë. Elita politike greke e mbështeste aksionin e saj
politik mbi platformën nacionaliste të Megali Idesë (1844) që nënkuptonte
restaurimin e Perandorisë Bizantine. Në këtë formë ishte pranuar botërisht që
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Megali Ide-ja ishte imperialiste dhe që përfshinte absolutisht ose saktësisht
nënshtrimin e popujve të tjerë ndaj Helenizmit1. Nacionalizmi grek ishte i tipit
mesianik pasi i njihte vetes rolin e shpëtimit të të gjithë ortodoksëve të Ballkanit
që i barazonte me grekë nga sundimi osman.2Kurse elita politike shqiptare
nuk kishte një platformë të ngjashme politike me Megali Idenë, nacionalizmi
shqiptar nuk ishte i llojit mesianik, por kërkonte kryesisht nëpërmjet
përfaqësuesve të tij si Vasa, Sami Frashëri ...të ruajnë Shqipërinë të mos copëtohet
prej të huajve , të mbajnë gjuhën e kombërinë e tyre, tu rrinë kundre intrigave
t’armikëve të tyre e të ndalojnë të përhapurit e gjuhëvet e mendimet e Greqet e të
Shqehet, të cilat po i rëmojnë themelet e po i nxjerinë rënjët Shqipërisë dhe
Shqiptarisë.3 Mirëpo kësaj ndjenje të dukshme mbrojtëse të nacionalizmit
shqiptar i shtohej dhe një sentiment i ruajtjes së integritetit të Perandorisë
Otomane ose më saktë ruajtjes së drejtave të pronësisë në rast shpërbërje të saj,
pasi shqiptarët dhe kryesisht klasa aristokratike e tyre ishte pronare e madhe
tokash në disa vilajete të tjera evropiane të Perandorisë Otomane ku nuk kishte
popullsi shqiptare të konsiderueshme për tu përfshirë në shtetin e ardhshëm
kombëtar shqiptar, si ai i Selanikut dhe i Thesalisë, gjë që natyrisht
kundërshtohej fort nga nacionalizmi dhe shteti kombëtar grek që kishte synime
të qarta ndaj këtyre territoreve.
Kjo mospërputhje e qartë midis platformave dhe ideve, synimeve dhe
qëllimeve bëri të mundur që shumë afrime greko-shqiptare të iniciuara dhe
nga personalitete të mëdha kulturore dhe politike nga të dy vendet të dështojnë
dhe të mos arrijnë të finalizohen në atë çka kish qenë pritshmëria nga të dyja
palët4. Në të kundërt ka pasur ballafaqime të ashpra në konflikte të drejtë për
së drejta të armatosura dhe ballafaqime të tërthorta diplomatike çka bëri të
mbizotërojë qartë në mendimin politik shqiptar idetë e shprehura nga Sami
Frashëri në librin e vet Shqipëria çka qenë , ç’është dhe çdo të bëhet (1899) ku
shprehej se grekët janë më të keqt e armiqve të Shqipërisë5...Për të realizuar qëllimet
e tyre grekët përdorin kundër shqiptarëve shkollën, kishën, besimin ortodoks,
përçarjen fetare, krahinore, luftën e armatosur, vrasjet etj.6
Luftërat Ballkanike(1912-1913), caktimi i kufijve të Shqipërisë, protokolli
i Korfuzit(1914), Konferenca e Paqes në Paris (1920), Lufta Italo-Greke, dëbimi
i popullsisë çame (1944-1945) Konferenca e Paqes në Paris (1946) dhe
rivendikimet tokësore rreth të ashtuquajturit Vorio-Epir, përfshirja e shtetit
komunist shqiptar në Luftën Civile greke (1946-1949) dhe provokacionet e
________________________________________
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gushtit (1949) të organizuara nga qeveria greke ndaj territorit të shtetit shqiptar
janë episode të një seriali të gjatë keqkuptimesh dhe urrejtje midis dy shteteve
dhe popullsive që dëshmojnë jo vetëm natyrën kontradiktore të marrëdhënieve
greko-shqiptare parë në kontrast me aspektin pozitiv sesi kishin filluar ato7,
por ishin në të njëjtën kohë dhe vatra tensioni të lartë në Evropën Juglindore
çka shënonte dhe një kokëçarje të madhe për diplomacitë e vendeve të
interesuara në rajon. Kjo ishte një arsye më tepër që dhe në kuadër të Detantës
dhe të uljes së tensionit në gjithë Evropën, lajmi i rivendosjes së marrëdhënieve
diplomatike shqiptaro-greke më 6 maj 1971 pas një ndërprerje dhe shpalljes së
ligjit të luftës më 1941 u prit mirë në qarqet diplomatike në Evropë dhe përtej
Atlantikut në SH.B.A8. Pala shqiptare u detyrua të bëjë lëshime përsa i përket
rivendosjes së këtyre marrëdhënieve diplomatike me Greqinë, përsa i përket
problemit çam, pronave të qytetarëve shqiptarë dhe njohjes së kufijve të
Shqipërisë.9 Pala greke, me siguri , ishte e kënaqur se, ajo nuk u tërhoq nga
pozitat e saj të mëparshme dhe , njëkohësisht, po konstatonte se presioni i saj
30 vjeçar kishte dhënë rezultate. I përmendim këto tre objektiva të
panegociueshme për palën greke sepse ato vazhduan të jenë tema të pahapura
midis palëve edhe pse gjatë viteve 70’ dhe 80’ u panë disa hapa pozitivë nga ana
e qeverisë greke për të ulur tensionin që këto çështje të pazgjidhura mbartnin
mbi marrëdhëniet greko-shqiptare si vendimi SE 2327/76 i Këshillit të Shtetit
të Greqisë, Gjykata më e lartë administrative e Greqisë, sipas të cilit “Shqipëria
pushon së konsideruari si shtet armik, që kur me të janë vendosur marrëdhënie
të rregullta diplomatike apo dhe vendimi i qeverisë greke të Andrea Papandreut,
i vitit 1987 për të shfuqizuar formalisht gjendjen e luftës.10Gjithsesi ky shfuqizim
nuk u votua kurrë në ndonjë formë në Parlamentin grek apo dhe nuk i dekretua
nga ndonjë president i republikës helenike. Kështu që Greqia dhe Shqipëria, si
dy vende që kishin pothuaj 20 vjet që kishin vendosur marrëdhënie të rregullta
diplomatike hynë në epokën e re të pas Luftës së Ftohtë me një gjendje formale
lufte midis tyre dhe me një sërë problematikash që kërkonin zgjidhje në kuadër
të erës së re të ndryshimit të marrëdhënieve ndërkombëtare.
Marrëdhëniet Greko-Shqiptare 1991-1996
Afrimet dhe divorcet politike
Rënia e murit të Berlinit dhe fillimi i proceseve të valës së tretë të
demokratizimit që përfshiu Evropën Jug-lindore bëri të mundur që dhe shtete
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të izoluara si Shqipëria të rihynin në politikën aktive të kontinentit evropian.
Gjithsesi nga të gjitha shtetet ish-komuniste Shqipëria kishte vështirësitë më të
mëdha pasi ajo nuk kish marrë pjesë as në nënshkrimin e kartës së Helsinkit
dhe asaj të Parisit dhe kish qenë jashtë çdo veprimi integrues qoftë dhe në
fusha të tjera me Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër marrëdhëniet e
Shqipërisë me Greqinë merrnin një rëndësi të veçantë për cilindo qeveri
shqiptare që do të ishte në pushtet pasi Greqia që nga viti 1981 ishte anëtare
me të drejta të plota e Komunitetit Ekonomik Evropian. Ndaj që dhe në numrin
e dytë të gazetës së parë të opozitës shqiptare Rilindja Demokratike, në rubrikën
të njohim fqinjët tanë , i kushtohej një artikull i veçantë Greqisë si vend anëtar
i K.E.E dhe NATO-s, dy organizmave që aspironte të integrohej Shqipëria.
Komuniteti Ekonomik Evropian u gjet i papërgatitur për ndryshimet që
ndodhën në Lindjen komuniste si në aspektin e vendimmarrjes politike për
zgjerimin e tij pasi të nesërmen e përmbysjes të regjimeve komuniste të gjitha
vendet e Evropës Qendrore, Lindore e Juglindore shprehën dëshirën e tyre për
t’u integruar në Bashkimin Evropian11, por qoftë dhe në aspektin logjistik pasi
një valë e madhe emigracioni përfshiu të gjitha vendet ish-komuniste në drejtim
të vendeve të B.E. Një nga vendet, në të cilin pati një emigrim masiv ishte shteti
fqinj Greqia, ku spikati emigrimi i shqiptarëve. Ky fakt bëri të mundur që
edhe pse formalisht regjimi komunist në Shqipëri nuk kishte rënë të realizohej
një vizitë e kryeministrit grek të asaj kohe, politikanit dhe udhëheqësit të partisë
së djathtë greke Demokracia e Re, z.Konstantin Micotaqis. Vizita ishte e një
niveli të lartë, pasi për herë të parë vinte një kryeministër grek në Shqipëri dhe
përveç marrëdhënieve biletarale, merrte dhe një rëndësi tjetër pasi ishte vizita
e një udhëheqësi të lartë të një vendi anëtar të K.K.E. Përveç ndihmës ekonomike
që afroi z. Micotaqis në emër të qeverisë greke për të stabilizuar gjendjen në
vend dhe për të mos pasur një eksod të madh emigrantësh, presidenti i
Republikës së Shqipërisë Ramiz Alia shtroi dhe çështjen e komunitetit çam të
ndjekur nga Greqia gjatë viteve 1944-1945. Përgjigja e Micotaqisit ishte e ftohtë
dhe konfort politikës zyrtare greke të ndjekur që nga fillimi i këtij problemi se
“çamët kanë bashkëpunuar me pushtuesit, por do të trajtohet problemi i
pasurisë së tyre.”12Bie në sy se përgjigja e kryeministrit grek ishte elegante, se
ndërsa vazhdonte ti qëndronte besnik politikës zyrtare greke për çështjen çame
nuk e përjashtonte diskutimin mbi pronat e këtij komuniteti si një e drejtë që
buronte dhe nga legjislacioni evropian, pjesë e të cilit Greqia ishte prej kohësh.
Interesant është fakti që përse dhe udhëheqësi i fundit komunist i Shqipërisë e
ngriti pikërisht në këtë çast këtë problem të madh kombëtar të shqiptarëve
pasi për një periudhë mëse 45 vjeçare regjimi komunist, me përjashtime të
radha, kishte heshtur. Në fakt, ky takim dhe strategjia e përdorur nga të dy
________________________________________
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palët do vendosnin dhe piketat për përafrimin e Shqipërisë me Greqinë.
Udhëheqësi i fundit komunist, Ramiz Alia e kuptonte se pas ndryshimeve që
kishin ndodhur në rajon, Shqipëria si rezultat i kompromisit që kish bërë në
vitin e largët 1971 për të vendosur marrëdhëniet diplomatike me Greqinë kishte
humbur një kartë të madhe balancimi me anashkalimin e çështjes çame në
marrëdhëniet midis dy vendeve. Ky realitet bëhej dhe më i dukshëm dhe më i
prekshëm kur ne kuadër të nënshkrimit të Kartës së Parisit nga ana e Shqipërisë,
ku një kapitull i veçantë i kushtohej trajtimit të minoriteteve, shikoheshin qartë
detyrimet dhe obligimet që kishte çdo shtet ndaj minoriteteve të veta. Dhe në
fakt z. Micotaqis, nuk mënoi të kërkonte dhe nënshkrimin e një marrëveshje
të përbashkët se minoriteti grek nuk do të largohej nga Shqipëria dhe ata pjesëtarë
të këtij minoriteti që do të largoheshin do të mund të riktheheshin pa asnjë
konsekuencë.13
Sigurisht që thelbi i problemit nuk ishte përmirësimi i statusit të minoritetit
grek në Shqipëri, ndaj të cilit Shqipëria në bazë të traktateve ndërkombëtare
që ka nënshkruar ka përgjegjësinë ligjore dhe juridike për ti respektuar të drejtat
themelore te tij, por se në ballafaqimin që do të kishin në të ardhmen pala
shqiptare do ta kishte shumë të vështirë për ta zhvarrosur çështjen e minoritetit
shqiptar në Greqi që mund të shërbente si një valvulë shkarkimi ndaj
pretendimeve të tipit nacionalist që nuk mënuan të vinë nga Greqia. Edhe pse
kryeministri grek Micotaqis e kish përshëndetur fitoren e opozitës në Shqipëri
në 22 mars 1992 duke realizuar një vizitë tjetër në 11 prill 1992, çarjet e para
dhe mosbesimi midis palëve kishte filluar që me prezantimin e parë të shoqatës
kulturore, politike të minoritetit grek “Omonia” në jetën publike dhe politike
shqiptare, e cila në zgjedhjet e para pluraliste të 31 marsit 1991 kishte fituar
pesë vende në parlamentin shqiptar në sajë të një kodi elektoral të hartuar me
shpejtësi para zgjedhjeve ku dhe organizatave të masave apo levave të P.P.SH u
lejohej që të kandidonin si subjekte politike të pavarura. Ky përfaqësim i
Omonias , në fakt e rriste shumë peshën politike të minoritetit etnik grek në
Shqipëri, pasi nuk ishte i përfaqësim direkt i peshës numerike të minoritetit
por një hapësirë ligjore në kodin elektoral që minoriteti grek e shfrytëzoi shumë
mirë. Për më tepër pjesëmarrja e Omonia-s në parlament dhe politika
nacionaliste e ndjekur prej saj përsa i përket temave të nxehta në marrëdhëniet
greko-shqiptare kish ngjallur një shqetësim në vend. Kjo ishte dhe një nga
arsyet që në parapërgatitjet e kodit të ri elektoral, parlamenti pluralist shqiptar
votoi në korrik 1991 ligjin 7423 “Për zgjedhjet në Kuvendin Popullor”, ku në
nenin 7 të këtij ligji thuhej se ndalohej krijimi e partive politike mbi baza
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etnike dhe fetare14, çka bënte të mundur që Omonia, si një organizatë e krijuar
mbi baza etnike dhe fetare të mos merrte pjesë në zgjedhje. Ky nen i kodit
elektoral shqiptar, i cili kërkonte të korrigjonte atë çka kish ndodhur në zgjedhjet
e para por dhe përfaqësonte një sentiment negativ ndaj trajtimit të emigrantëve
shqiptarë në Greqi jashtë të gjitha rregullave të Bashkimit Evropian, sentiment
që kish filluar të rritej në popullsinë shqiptare, ku një pjesë e të afërmeve
ndërkohë kish emigruar në masë drejt Greqisë dhe që nuk mund të linte pa
prekur dhe klasën e re politike shqiptare, krijoi dhe një problem në afrimin
politik greko-shqiptar. Mosmarrëveshja u kapërcye me ndihmën e Këshillit të
Evropës, i cili pas përmbysjes së komunizmit u bë institucioni më i përshtatshëm për
të ndihmuar në ndërtimin e institucioneve demokratike në Evropën Lindore dhe
Qendrore.15Në momentet e fundit u arrit një kompromis në lejimin e krijimit të
PBDLNJ që të paktën nga ana statutore dhe ligjore nuk përfshinte vetëm
minoritetin grek por konsiderohej si parti gjithëshqiptare. Në zgjedhjet që
pasuan, kjo parti u përfaqësua vetëm me dy deputetë, por krisja e parë në
marrëdhëniet greko-shqiptare shërbeu për të kuptuar nga të dyja palët se
problemet e së kaluarës nuk mund të anashkaloheshin lehtë. Greqia, nga njëra
anë duke pasur avantazhin e një vendi tërësisht të integruar në strukturat EuroAtlantike e kuptoi se nëpërmjet institucioneve ku Shqipëria kërkonte të aderonte
mund të ushtrohej presion ndaj Tiranës zyrtare dhe shteti shqiptar kuptoi se
për tu përqasur këtyre institucioneve i kërkohej që të ndërmerrte një reformë
serioze në filozofinë e të drejtave të njeriut por pa cenuar realitetin etnik të
popullsisë së vet. Mund të themi se këto dy parime u bënë shtylla kryesore të
politikës së jashtme të të dy vendeve në përqasjen diplomatike që bënin ndaj
njëra-tjetrës, një përqasje që rezultoi të ishte e gabuar nga ana greke. Pas këtij
lëshimi të drejtë të ndërmarrë nga Tirana zyrtare, Athina intensifikoi përpjekjet
për të realizuar një program maksimalisht nacionalist në politikën e vet zyrtare
ndaj Shqipërisë. Zbatimi i kësaj politike nuk vinte vetëm sepse në fuqi në Greqi
ishte forca parlamentare e djathtë e cila tradicionalisht kish mbështetur një
politikë nacionaliste të mbështetur në irredentizmin grek të shekullit të XIX –
XX ndaj Shqipërisë por dhe sepse rajoni përjetonte një rikonfigurim të ri të
forcave pas krizës jugosllave dhe në skenë kishin dalë shumë probleme të së
kaluarës që Lufta e Ftohtë i kish mbajtur nën kontroll.
Në marrëdhëniet me Shqipërinë, një i tillë ishte dhe statusi i Kishës
Ortodokse Autoqefale shqiptare që pas një marrëveshjeve të një pas njëshme
me Patrikanën e Stambollit ishte zgjidhur përfundimisht në njohjen e kësaj së
parës në 1937. Mirëpo duke shfrytëzuar një vakum në vazhdimësinë e saj pas
ndalimit të besimit fetar në Shqipëri në 1967 dhe naivitetit të klasës politike
shqiptare të porsa dalë nga pluralizmi, në krye të saj ishte fronëzuar një
arqipeshkop grek, i rekomanduar nga Patrikana e Stambollit. Edhe pse hirësia
________________________________________
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e tij Anastas( që vazhdon të jetë dhe sot arqipeshkop i Shqipërisë) përfaqësonte
një nga figurat më të spikatura të Ortodoksisë, fakti që ai ishte grek dhe që në
Kishën shqiptare në shumë vende filloi liturgjia në gjuhën greke shërbeu për
të ngjallur kujtime të hershme të dominimit grek ndaj botës shpirtërore të
ortodoksëve shqiptarë. Për më tepër një pjesë e madhe e klerikëve grekë, shumë
afër kufirit me Shqipërinë për një kohë të gjatë kishin qene eksponentë të
nacionalizmit ekstrem grek dhe të pretendimeve ndaj Vorio-Epirit, një çështje
aq të ndjeshme në marrëdhëniet greko-shqiptare. 16Në verën e vitit 1993
Patrikana e Stambollit kërkoi që të kishte ajo të drejtën e emërimit të
mitropolitëve të Korçës, Gjirokastrës dhe Beratit në kundërshtim me statusin e
Kishës Ortodokse Shqiptare çka solli dhe reagimin e qeverisë shqiptare duke
dëbuar jashtë Shqipërisë arkimandritin grek të Gjirokastrës Krysostomos
Maidonis, i cili kryente haptas dhe propagandë antishqiptare duke
propaganduar pretendimet e pathemelta greke ndaj Vorio Epirit. Ky veprim i
qeverisë shqiptare, solli reagimin e qeverisë greke e cila ndërmori një operacion
të madh kthimi të quajtur me emrin përçmonjës “Fshesa” të emigrantëve
shqiptarë. Kjo masë u shoqërua dhe me planin 6 pikash të qeverisë greke ndaj
Shqipërisë, plan i cili të kujtonte një për një të gjitha pikat e Protokollit të
anuluar Korfuzit(1914) nga aktet ndërkombëtare të viteve 1921 dhe 1922, ku
përfshihen edhe pozicionimet e Greqisë dhe Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve17. Qeveria
shqiptare, gjithashtu iu përgjigj me të njëjtën monedhë duke parashtruar dhe
ajo një plan të njëjtë me 6 pika që kërkonte të zgjidhte probleme të shumta që
ekzistonin prej kohësh në marrëdhëniet midis dy shteteve. Tensioni nacionalist
u ngrit nga të dy anët e kufirit, por ai bëri më tepër përshtypje në hakërrimën
nacionaliste të Greqisë që si një vend anëtar i K.K.E vazhdonte në fakt të vuante
nga komplekset e së kaluarës. Zgjedhjet elektorale të shtatorit 1993 në Greqi të
cilat shënua fitoren e PASOK-ut krijuan një shans për të hapur një kapitull të ri
në marrëdhëniet shqiptaro-greke.18
Ministri i jashtëm grek, një mik i hershëm i shqiptarëve Karlos Papulis
vizitoi Tiranën në datën 13-15 nëntor duke propozuar pajisjen me kartë jeshile
të emigrantëve shqiptarë me kusht që pala shqiptare të influenconte për
pakësimin e emigracionit ilegal për në Greqi.19Gjithsesi në këtë pikë për shkak
të kushteve të vështira ekonomike, pala shqiptare dështoi në pengimin e valës
së emigracionit dhe numri i shqiptarëve në Greqi u rrit deri në 500.00020. Shtimi
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i emigracionit shqiptar në Greqi ndikoi në aspektin negativ të rizgjimit të
paragjykimeve të vjetra ndaj shqiptarëve dhe sidomos tendenca e qarqeve
nacionaliste ekstreme greke që për një kohë të gjatë kishin gjetur strehë në
pothuajse të gjitha qeveritë greke të pasluftës krijuan incidentin e përgjakshëm
të postës kufitare të Peshkëpisë më 10 prill 1994, ku një komande e forcave të
armatosura MAVI ,(Frontit për Çlirimin e Vorio-Epirit ) vrau një ushtar dhe
oficer të ushtrisë shqiptare si dhe keqtrajtoi gjithë efektivin e postës ushtarake
që nuk e priste një sulm të tillë nga një vend anëtar i NATO-s. Akti u dënua nga
të dyja qeveritë por pasiviteti i qeverisë greke për të identifikuar dhe kapur
fajtorët(gjë që s’është bërë akoma deri në ditët e sotme) solli reagimin e
menjëhershëm të Tiranës zyrtare me arrestimin e pesë minoritarëve me akuzën
për tradhti ndaj atdheut - grupi hetimor u tregoi atyre prova filmike ku
tregoheshin ata të pestë duke folur për pavarësinë e Vorio-Epirit - armëmbajtje
pa leje, në zonat minoritare u kapën disa çifte, një pjesë me leje të shtetit shqiptar
dhe një pjesë pa leje, të ardhura nga shteti grek; u konsideruan si rrezik për
sigurinë kombëtare; prokuroria i akuzonte ata si agjentë të Asfalisë greke.
Gjithashtu, që të pestëve iu bë e ditur se përveçse ishin agjentë të shërbimit
sekret grek, kishin qenë gjithashtu dhe agjentë që kishin shërbyer në Sigurimin
e shtetit të Enver Hoxhës. (Irakli Sirmo dhe Kosta Qirjako, gjatë kohës së
diktaturës komuniste kanë bërë vite burg në Spaç të Burrelit.) Njërit prej të
arrestuarve iu kujtua dhe pseudonimi “Karfica”, që kishte mbajtur gjatë asaj
kohe. Këto akuza për katër muaj proces hetimor ata i kishin pranuar, përveç
akuzës së ndryshimit të kufijve me dhunë.21Kjo ishte kriza më e madhe që
kishte ndodhur midis dy vendeve që pas rivendosjes së marrëdhënieve
diplomatike midis dy vendeve më 1971. Po kështu ajo ishte pleksur në mënyrë
të çuditshme dhe me zhvillimet përtej oqeanit në SH.B.A, ku lobi grek duke
shfrytëzuar demokracinë amerikane për një kohë të gjatë kish arritur që të
kish seanca dëgjimore në departamentin amerikan të shtetit përsa i përket
gjendjes së minoritetit grek dhe duke rritur kështu në mënyrë artificiale një
shqetësim që nuk i përgjigjej realitetit. Athina zyrtare reagoi menjëherë duke
vendosur veton për asistencën ekonomike që Shqipëria përfitonte nga
Komuniteti Ekonomik Evropian që nga nënshkrimi i marrëveshjes për 10 vjet
më 1992. Ky detaj nuk kaloi pa u vënë re nga vende të tjera të Komunitetit të
cilat i tërhoqën vëmendjen Greqisë për keqësimin e marrëdhënieve të
Komunitetit me vendet e Ballkanit. Pas një negocimit të SH.B.A dhe K.E.E të
arrestuarit u liruan në datën 9 shkurt 1995 dhe menjëherë në 13 mars 1995
rifilloi dialogu midis dy palëve që u konkretizua me ngritjen e komisioneve të
përbashkëta dhe nënshkrimin e traktatit të miqësisë 22. Ky traktat është shumë
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i rëndësishëm pasi përfaqëson realisht mbylljen juridike të pretendimeve
territoriale greke pasi në nenin 1 njihet dhe pranohet se palët angazhohen të
respektojnë kufijtë ekzistues, në përputhje me Aktin Final të Helsinkit dhe të
Kartës së Parisit dhe të respektojnë parimet sovranitetit , integritetit territorial,
barazisë së të drejtave23. Po kështu në traktat deklarohet se Greqia nuk do ta
përmend më termin Vorio-Epir në bisedimet dy paleshe si dhe u morr vendimi
për ngritjen e komisioneve dypalëshe për të diskutuar të gjitha çështjet dhe
mosmarrëveshjet. Traktati vendos një gur të mirë themelor dhe përsa i përket
pronave të qytetarëve shqiptarë të sekuestruar pa të drejtë në territorin grek
pasi neni 15 pohohet se “ secila prej palëve nënshkruese duhet të zgjidhë brenda
kufijve ligjor në fuqi, problemet që lidhen me heqjen e të gjitha pengesave për
gëzimin e lirë të të gjithë pasurive të shtetasve të të dy palëve në territoret e
tyre.24
Politikat afruese dhe integruese 1997-2011
Pas ngjarjeve të trishta të vitit 1997 dhe kolapsit që përfitoi shteti dhe
ekonomia shqiptare marrëdhëniet greko-shqiptare u vunë sërish në një provë
të re. Por ndryshe si më parë kur politika shqiptare kish qenë e bashkuar kësaj
radhe afrimi apo dhe largësia me Greqinë u bënë dhe pjesë e lojës së klasës
politike në vend. Opozita socialiste që erdhi në pushtet krijoi një marrëdhënie
më të afërt me Greqinë se më parë duke e quajtur dhe partnerë strategjik të
Shqipërisë. Për më tepër për herë të parë në një qeveri shqiptare të pas viteve
90’ u përfaqësua dhe minoriteti grek edhe pse pesha e tij nuk ishte e njëjtë si në
vendet tjera të Ballkanit, p.sh ai turk në Bullgari apo shqiptar në Maqedoni.
Nga ana tjetër opozita demokratike në saj të një varg botimesh në periodikët e
saj dhe disa librave të botuar nga gazetarë afër saj25 akuzoi në mënyrë të drejtë
për së drejtë shtetin grek si shtytës të rebelimit si e konsideronte ajo situatën e
zhvilluar në Jug të Shqipërisë më mars-prill 1997. Këto akuza edhe u bënë dhe
publike nga segmente të shtetit shqiptar si ishte deklarata e ish shefit të SHIKut, Gazidede në parlamentin shqiptar më 26 mars 1997, ku ai deklaroi se
grupe nacionaliste greke po komplotonin për të “çliruar” Shqipërinë jugore dhe
se këto grupe ishin gjithashtu pas kryengritjes në jug të vendit. Gazidedja akuzoi
nacionalistët grekë se po orkestronin kryengritjen me qëllim ndarjen e vendit dhe
t’ia aneksonin Shqipërinë jugore Greqisë veriore.26Deri më tash këto akuza nuk
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janë vërtetuar dhe vetë ata që i bënë pranuan se kishin ekzagjeruar në
artikulimin e tyre. Ajo gjë që pranohet gjerësisht nga disa studiues si Miranda
Vickers dhe James Patiffer është se në atë periudhë Greqia dukej se sipas
mundësive po bënte çmos për ta normalizuar situatën në Shqipëri, duke siguruar
përkrahje financiare, teknike dhe diplomatike, deri dhe duke afruar një kontingjent
grek që të bëhej pjesë e forcave shumëkombëshe të dërguara nga kombet e Bashkuara
që do të fillonin së shpejti operacionet në Shqipëri.27Sigurisht si një vend anëtar i
BE-së dhe vend fqinj Greqia së bashku me Italinë kishin një interes të drejtë
për së drejtë për zgjidhjen e krizës shqiptare por kjo nuk do të thotë se ndërhyrja
e tyre në aspektin e krizës shqiptare ishte kundër njërit apo tjetër lider për
shkak të retorikës nacionaliste të përdorur apo dhe destabilizimit të Shqipërisë.
Në jug Greqia ishte po ashtu e alarmuar nga ngjarjet e dhunshme dhe anarkiste
në Shqipëri por dhe shqetësimi i saj kishte të bënte më shumë me lëvizjet e popullsisë
sesa me armët, rrëmbimi i të cilave nga popullsia ishte kthyer në një problem të
madh për fqinjët e rajonit. Përveç rrjedhës normale të refugjatëve, mijëra shqiptarë
të tjerë kalonin ilegalisht në Greqi përmes pyjeve të mëdhenj e të egër në veri të
Korçës dhe Kosturit. Për të balancuar këtë trafik jo të mirëpritur, e djathta
nacionaliste në Athinë po vëzhgonte me vëmendje, qeverinë Simitis për ndonjë shenjë
neglizhence ndaj grekëve etnikë që llogariteshin në 50 mijë veta në jug të Shqipërisë.
E djathta ekstremiste në Greqi nxiste krijimin e një “zone influence” aty, por qeveria
greke e kryeministrit Simitis, ndryshe nga paraardhëset, ishte rreptësisht kundër
zgjimit të ndonjë trazire nacionaliste, veçanërisht që kur Greqia zyrtarisht kishte
lënë mënjanë pretendimet e saj të së kaluarës mbi jugun e Shqipërisë. Në të vërtetë,
grekët etnikë të Shqipërisë nuk kishin ndonjë rol të ndjeshëm në rebelim. Organizata
e minoritetit grek në Shqipëri, Omonia, në fakt nuk mori aspak pjesë në kryengritje.
Po ashtu dhe partia politike e grekëve etnikë të zonës-Partia e Bashkimit për të
Drejtat e Njeriut28.
Megjithatë ka shumë mundësi që në këtë politikë frenimi të Greqisë të
ketë luajtur një rol dhe deklarata publike e kryeministres turke të asaj kohe,
Tansu Çiller, e cila me datën 17 Mars 1997 deklaroi para gazetarëve në Ankara
se :
“Turqia nuk do te qëndrojë spektatore ndaj përpjekjeve për te përçare
Shqipërinë. Për ruajtjen e tërësisë territoriale te Shqipërisë dhe zgjidhen ne një
kohe sa me te shkurtër te krizës. Qeveria turke ka intensifikuar veprimtarinë e
saj ne interes te Shqipërisë, ne NATO, OSBE dhe organizma te tjerë
ndërkombëtare. Turqia është gati te zërë vendin e saj ne çdo force
ndërkombëtare apo ne çdo projekt qe do te hartohet për këtë qellim. Gabimi
________________________________________
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qe u be me Bosnjën nuk duhet te përsëritet ne Shqipëri. Ne këtë kuadër Turqia
do ti japë Shqipërisë te gjitha ndihmat e nevojshme si ne planin politik,
ekonomik ashtu edhe ushtarak”29 .
E themi këtë pasi pak më herët më 7 mars kur kishte rënë qyteti i Sarandës
ishte krijuar një Komitet i Shpëtimit Publik që deklaroi se ishte i vetmi autoritet
qeveritar vendor, kjo gjë u konsiderua si një shenjë paralajmëruese për ngjarjet e dy
javëve në vazhdim. Më vonë është thënë se policia sekrete greke dhe ekstremistët e
djathë të organizatës së Vorio-Epirit luajtën një rol të konsiderueshëm në këtë vendim
të Sarandës.30Sigurisht duke pasur parasysh politikën e mëparshme të ndjekur
nga Greqia para ngjarjeve të 97, sidomos ajo gjatë viteve 1993-1995 nuk
përjashtohej mundësia se Greqia mundohej të rriste në mënyrë të paparë rolin e
saj dominues në Shqipëri për shkak të krizës.31 Kjo ka qenë dhe një nga arsyet që
stacionet televizive dhe media kryesore të vendit fqinj përpos dëshirës
profesionale për të informuar për atë çka po ndodhte në Shqipëri nuk e fshihnin
entuziazmin për mundësitë e rritjes së influencës greke në Shqipëri32. Një rol
të madh në këtë drejtim ka luajtur dhe politika personale e ndjekur nga ministri
jashtëm grek i asaj kohe Theodhoros Pangalos, i cili kishte njëfarë lidhje gjaku
shqiptar në origjinën e tij dhe ndryshe nga disa kolegë dritëshkurtër të tij në Athinë,
që ishin të shqetësuar vetëm për sigurinë e pakicës greqishtfolëse, ai mendonte se
Greqia mund të rriste në mënyrë të paparë rolin e saj dominues në Shqipëri për
shkak të krizës. Ka të ngjarë që në këtë periudhë(mars 1997-shënimi im D.K),
pretendimet e përkrahësve të Berishës për veprimtarinë e shërbimit të ishin më të
vërteta se në javët paraardhëse.33Megjithatë duhet theksuar se pas deklaratave të
shefit të shërbimeve sekrete shqiptare Gazidede, qeveria greke reagoi nëpërmjet
ministrisë së jashtme greke i hodhi poshtë këto deklarata, duke thënë se
pretendime të tilla nuk ia vlente as t’i mohoje.34Një faktor tjetër frenues përsa i
përket ambicieve greke rreth Shqipërisë ishte dhe politika e jashtme e Italisë ,
e cila kishte parë tek Shqipëria gjithmonë një aleat strategjik dhe kishte lidhje
të shumta historike,shoqërore dhe kulturore me të.
“Molla e sherrit” në marrëdhëniet midis Greqisë dhe Shqipërisë ishin
pretendimet greke për të ashtuquajturin Vorio-Epir, një problemi që në të dy
Konferencat e Paqes të zhvilluara pas luftërave botërore kishte marrë një
përgjigje pozitive për t’iu bashkangjitur Shqipërisë. Këto vendime natyrisht që
nuk ishin marrë se Shqipëria kishte miq të fortë ndërkombëtarë që mund ti
________________________________________
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jepnin asaj një territor që nuk i përkiste por sepse pas një inspektimi të
hollësishëm në zonë nëpërmjet Komisionit Ndërkombëtar të kufijve më 19201921, Fuqitë e Mëdha kishin kuptuar se pretendimet greke nuk qëndronin.
Venizellosi, kryeministri grek i asaj kohe dhe qeveria greke i kishin bazuar
pretendimet e tyre mbi kriterin fetar, faktor që për një Evropë të qytetëruar
nuk përbente faktorin bazë të identitetit , nëse ai krahasohej me kriterin
linguistik dhe etnik.
Viti 1997, pas një politike pajtuese që qeveria greke adoptoi në vitet 1995 dhe
1996 ndaj fqinjëve të vet ballkanikë (jo vetëm ndaj Shqipërisë por dhe Maqedonisë),
me qëllim që të përmirësonte statusin e saj të dobët në sytë e vendeve të tjera anëtare
të B.E dhe me qëllim për të shfrytëzuar më efektivisht potencialet e saj zgjeruese
për të vjelur përfitimet ekonomike nga mundësitë e reja që po hapeshin në Ballkanin
post-komunist35, shënon dhe ekspansionin ekonomik grek në Ballkan. Në këtë
kuadër investimet greke u rritën në Shqipëri duke shënuar një numër total të 400
milionë dollarësh, kryesisht në fusha të sektorëve strategjikë si telefoni celulare,banka,
naftë dhe nënprodukteve të saj si dhe industri ndërtimi dhe ushqimore36. Natyrisht
duke iu referuar dhe marrëdhënieve të mëparshme biletarale kjo politikë
ekspansioni u pa me dyshim në Shqipëri dhe shërbeu për të krijuar një sentiment antigrek sepse në shumë qarqe analistësh dhe gazetarësh u pa si një
“pushtim” ekonomik i Shqipërisë. Kështu p.sh analisti Mustafa Nano në
shkrimin e tij “Banka e kursimeve dhe fantazma e viti 97’” të publikuar në
“Shekulli” më 8.04.2002 shkruante se gati nuk ka asnjë privatizim të sektorëve, të
cilët kanë qenë tradicionalisht të rëndësishëm e jetike për ekonominë shqiptare, ku
nuk kanë qenë pjesëmarrës greket. Dyshimi i opinionit mbi këtë pjesëmarrje në procesin
e privatizimit motivohet me faktin, që grekët nuk investojnë, por vetëm blejnë, në
Shqipëri. Në fakt, investimet e mëdha e serioze greke, të cilët mund të kontribuojnë
në rritjen e punësimit apo në nxitjen e shtimin e prodhimit vendas, janë të rralla37.
Mandej për të plotësuar dhe panoramën e reflektimeve të shoqërisë civile ai
vazhdonte duke shtuar se për hir të së vërtetës, kjo gjë lidhet edhe me një klimë të
pafavorshme për investimet e huaja në Shqipëri, apo edhe me rrezikun e një
destabiliteti politik të pranishëm në çdo kohë, por zë e vihet në lëvizje shqetësimi
patriotik kur shihet që kjo klimë e ky destabilitet nuk i ka penguar disa biznesmenë
grekë të privatizojnë objekte me vlerë disa dhjetëra milionë dollarë (fjala vjen, telefonia
celulare) apo të hapin banka private në Tiranë38. Një shqetësim i tillë u ngrit p.sh
kur do të privatizohej banka kombëtare e kursimeve në Shqipëri, pasi mendohej
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se nëse do të privatizohej nga një bankë greke atëherë ato do të kontrollonin
pjesën më të madhe të sistemit bankar në Shqipëri. Edhe pse nuk mund të
mohohet që ky mund të ishte një synim i bankave greke, gjë që u reflektua
dhe në pjesëmarrjen në tender që organizoi qeveria shqiptare, agjenda evropiane
e Shqipërisë dhe integrimi i saj në B.E nuk mund të lejonin një deformim të
tillë. Kështu që kjo bankë me kapacitetet më të mëdha në vend iu shit bankës
austriake Raiffesen Bank që në kuadër të Paktit të Stabilitetit kishte blerë dhe
banka të tjera të ngjashme në rajon. Në këtë farë mënyre politika intriguese
evropiane që po ndiqte Shqipëria por dhe fqinji i saj jugor Greqia po jepte
frutat e para të evropianizimit të rajonit. Një hap pozitiv në këtë drejtim ishte
legalizimi i emigracionit shqiptar në Greqi, i cili për një kohë të gjatë me
remitancat e veta vazhdonte të ishte një faktor shumë i rëndësishëm në jetën
ekonomike të Shqipërisë. Frika e ngjallur në rrethet e shoqërisë civile për
dominimin e ekonomisë shqiptare nga ajo greke nuk rezultoi të ishte e vërtetë
pasi me liberalizimin e tregut në Shqipëri hynë dhe shumë firma të tjera
evropiane që ishin shumë më konkurruese ndaj biznesit grek, gjë që solli jo
vetëm thyerjen e monopolit të kompanive greke në disa fusha, dhe sidomos në
atë të telefonisë celulare por dhe përmirësoi dhe cilësinë dhe uli shpenzimet
për qytetarët shqiptarë. Është e vërtetë që për njëfarë kohe Greqia të ishte
partneri kryesor i Shqipërisë në tregtinë e jashtme por kjo situatë ndryshoi që
kur në horizont u shfaqën shenjat e para të krizës financiare greke. Fakti që
Shqipëria nuk pësoi një kolaps të njëjtë tregon se ekonomia shqiptare kish
arritur të fitonte një pavarësi të qëndrueshme sa për të mos u infektuar nga
kriza greke.
Por influencës ekonomike greke në rajon në disa raste i ka korresponduar
dhe influenca politike në Shqipëri. Greqia, duke qenë i vetmi vend anëtar i B.E
kishte një rol të rëndësishëm në sytë e partnerëve të vet evropian përsa i përket
Ballkanit. Gjithsesi kjo influencë nuk ka buruar vetëm sepse asaj i ishte njohur
ky rol kujdestar nga B.E por dhe si rezultat i konfliktualitetit të brendshëm të
klasës politike shqiptare. Ajo që vlen të theksohet në këtë drejtim është paranoja
dhe sugjestionimi që pësoi klasa politike shqiptare nga politika greke, pasi duke
krijuar shpesh herë probleme me zgjedhjet apo dhe me skandale ekonomike
kur i duhej që të kërkonte mbështetje politike detyrohej te kthehej nga Greqia,
e cila shfrytëzonte rastin për të përfituar kapital politik dhe ekonomik në
Shqipëri. Kështu p.sh është një ironi e madhe që klasën politike shqiptare si
atë të viteve 1997-2005 por dhe këtë të tanishmen i bashkon në një pikë kontakti
me Nikola Geixh , një nga përfaqësuesit më antishqiptarë të lobit grek të SH.B.A,
prania e të cilit në Shqipëri ka sjellë gjithmonë probleme. Problemi që ngre z
Geixh, dhe shoqatat panepiriote që ai përfaqëson nuk i përgjigjen realiteteve
në Ballkan dhe tregojnë se individë të veçantë si ai apo dhe shoqata të tilla të
nacionalizmit ekstrem u ka ngecur ora mbrapa në përpjekjet e tyre
donkishoteske për të ringjallur çështje që historia dhe traktati miqësisë i
nënshkruar nga të dyja palët u kanë vënë kapak. I gjithë ky shqetësim i këtyre
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qarqeve greke në SH.B.A në fakt, do të mbetesh një shqetësim nostalgjik nëse
nuk do të kishte përkrahje dhe nga një pjesë e opinionit publik grek dhe në
disa raste nga krahë të ndryshme të politikës greke. Për fat të keq një pjesë të
diskursit të z Geixh dhe të asaj çka ai përfaqëson e ka përqafuar dhe qeveria
greke sidomos në çështjet dhe pretendimet e ngritura nga ana e saj përsa i
përket zgjerimit të hartës së minoritetit në Shqipëri. Një deklaratë e tillë ishte
p.sh ajo e kryeministrit grek Papandreus të konsideruar si i moderuar përsa i
përket marrëdhënieve greko-shqiptare kur pas incidentit në Himarë me të
ndjerin Aristotel Guma u shpreh se “për fat të keq, vërejmë fenomene të ngjashme
të një shpërthimi nacionalizmi, nga grupe ekstreme, që për fat të keq kanë edhe
pasoja politike dhe që synojnë minoritetin grek në Shqipëri”. Kryeministri grek
shtoi se incidenti i Himarës, por edhe incidente të tjerë, tregojnë një qëndrim
armiqësor ndaj Greqisë39. Në këtë kontekst , të një rëndësie të madhe për palën
greke por dhe të një debati mjaft të ngritur midis dy palëve është çështja e
Himarës dhe e një popullsie bilinguale apo dhe greqishtfolëse që banon aty. Siç
dihet Himara nuk u përfshi kurrë në zonat minoritare greke në Shqipëri kur
Shqipëria pranoi të respektonte pakicat kombëtare si parakusht për të hyrë në
lidhjen e Kombeve në 1921. Për një kohë të gjatë krahina ka gëzuar një identitet
të veçantë të krijuar gjatë shekujve por ky identitet asnjëherë nuk u transformua
në një identitet grek edhe pse presionet për të realizuar këtë gjë kanë qenë të
mëdha. Vala e fundit e emigracionit himarjot në Greqi por dhe lëvizja e lirë e
siguruar dhe në Ballkan e kanë bërë një pjesë të banorëve të krahinës së vogël
paradoksialisht refraktarë ndaj identitetit të tyre fetar për ta shtrirë dhe në një
fushë më të gjerë si identitet kombëtar. Natyrisht , nëse kjo do të ishte një
nxitje e brendshme dhe do të përfaqësonte dëshirën e vërtetë të banorëve të saj
nuk do të kishte ndonjë gjë të keqe pasi fundi fundit nuk do të ishte një gjë e
ndershme që t’ua mohoje këtë të drejtë, por parë në një kontekst të gjerë të
marrëdhënieve greko shqiptare realizon se mjetet e përdorura nga qeveria greke
për ta mbështetur këtë politikë personale të disa individëve është jo evropiane
dhe jashtë logjikës integruese që ka përfshirë Ballkanin. Për këtë arsye qëndrimi
grek ndaj kësaj çështjeje me të drejtë ka irrituar një pjesë të madhe të opinionit
publik dhe të shoqërisë civile, e cila është munduar të protestojë si ndaj politikës
greke por dhe ndaj politikës jo efikase shqiptare. Politika shqiptare është shfaqur
e përçarë në rastin e Himarës ku që nga viti 2003 në bazë të kësaj përçarje është
bërë e mundur që të fitojë zgjedhjet lokale përfaqësues të një nacionalizmi
arkaik dhe të stisur “grek” që po vegjeton në krahinë. Zgjedhja e këtyre
elementëve ka krijuar probleme të shpeshta në jetën publike të vendit si dhe
në marrëdhëniet greko-shqiptare pasi deklarimi i deklaratave të papërgjeshme
________________________________________
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nga ana e tyre dhe për fat të keq të pakontestuara zyrtarisht nga shteti shqiptar
kanë krijuar ndjesinë se çështje të tilla anashkalohen me vetëdije nga shteti
shqiptar. Parimi evropian i decentralizimit të pushtetit qendror duke i dhënë
përparësi pushtetit lokal është keqkuptuar në Himarë sa persona që fatkeqësisht
janë të veshur dhe me pushtet mund të ndërmarrin akte të tilla si përdorimin
zyrtar të një gjuhe tjetër për emërtimin e rrugëve kur Kushtetuta nuk e lejon
dhe akoma më keq bllokimi i rrugëve dhe lëshimi i deklaratave të
papërgjegjshme që veç paqes dhe bashkëjetesës nuk i shërbejnë.40 Këto sjellje
dhe incidente të një pas njëshme të sjelljes së segmenteve të ndryshme të
shoqërisë dhe shtetit grek kanë bërë të mundur që për herë të parë në spektrin
politik shqiptar të ketë parti të tipit nacionalist me përfaqësim parlamentar si
PDIU, Lista e Shqipërisë Natyrale pa përfaqësim parlamentar por që ka një
ndikim në mesazhin që ajo përpiqet të përcjellë dhe një lëvizje nacionaliste
qytetare si “Aleanca kuq e Zi” që po mbledh firma pas inicimit të procesit të
numërimit mbi baza etnike dhe fetare që qeveria shqiptare deklaroi se do ta
kryente në maj 2011. Këto grupime të tilla që kanë në fokus dhe marrëdhëniet
greko-shqiptare si bazë të mesazhit që përcjellin kanë përmirësuar në fakt
reagimin qytetar që shpesh herë është ndjerë i nëpërkëmbur nga politika zyrtare
shqiptare. Në fakt, po vërehet një fenomen i ngjashëm si ka ndodhur shumë
herët dhe akoma vazhdon të ndodhë dhe në politikën greke ndaj Shqipërisë
ku shpesh herë për tema të nxehta të këtyre marrëdhënieve janë zgjedhur ti
shprehin segmente anësore të shoqërisë greke dhe pastaj më vonë janë artikuluar
nga qeveria greke. Kjo taktikë e nisur që në kohën e Venizellosit rezulton të
ketë qenë produktive pasi para aleatëve të vet evropianë Greqia dhe shteti grek
shfaqeshin si të moderuar dhe presionin nacionalist që vinte nga shtresat e
popullsisë e trajtonin si një presion që s’mund ta kontrollonin ndaj dhe Fuqitë
e Mëdha duhej që ti ndihmonin që nëse nuk mund të plotësoheshin të gjitha
të paktën të plotësoheshin gjysma e tyre.41Gjithsesi në këtë ligjërim nacionalist
që ka filluar të artikulohet duhet pasur kujdes që të mos kalojë në tone të një
nacionalizmi ekstrem apo dhe irredentizmi dhe mbi të gjitha të jetë në gjendje
të dallojë mirë obligimet e Shqipërisë ndaj minoriteteve si vend që pretendon
që bëhet anëtar me të drejta të plota në B.E dhe të mos krijohet përshtypje e
gabuar përsa i përket politikës së jashtme me vendet fqinje dhe të brendshme
të Shqipërisë në drejtim të minoriteteve. Duke dashur që Shqipëria të përfitonte
një integrim të shpejt në familjen evropiane, politika zyrtare u mundua që të
hartonte paktën politikat e saj në përputhje me kriteret e Kopenhagenit ku
nëse nuk mund të plotësonte kriteret ekonomike të paktën të kish mundësi që
të plotësonte kriteret politike. Në kriteret politike si dihet respektimi i të drejtave
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të njeriut dhe të minoriteteve përbëjnë dy nga pesë kriteret e nevojshme42.
Ndaj Shqipëria ndihet e detyruar por ligjërisht dhe e ka për detyrë që të plotësojë
të gjitha të drejtat e minoritetit në arsim, investime dhe ruajtjes së trashëgimisë
së tij kulturore. Nga ana tjetër Greqia duhet të jetë më e hapur në politikën e saj
të jashtme ndaj Shqipërisë dhe të tregojë një “bon sense” përsa i përket
problemeve që kanë dy shtetet fqinj. Këto probleme lidhen me mbështetjen e
dobët dhe me shumë rezerva që Greqia i dha aksionit të NATO-s në
Kosovë(1999)si dhe lidhjes së zgjidhjes së problemit të Kosovës me të
ashtuquajturin problem të Vorio-Epirit43, regjistrimit të popullsisë në bazë të
kriterit etnik dhe fetar (2001) dhe (2011) ku tentohet që popullsisë së minoritetit
grek që besohet se nuk është më shumë se 120.000 veta të shtohet afër
pretendimeve nacionaliste greke 300.000 ose 400.000 , të cilat edhe nga vetë
studiues minoritarë grekë konsiderohen se nuk janë realiste44, përmirësimit të
vazhdueshëm të statusit të popullsisë emigrante shqiptare në Greqi,zgjerimit
të minoritetit në Shqipëri(rasti i Himarës), problemit çam dhe marrëveshja e
debatueshme e ujërave midis Greqisë dhe Shqipërisë. Edhe pse vërehet një
reformim i klasës politike greke sidomos pas Samitit të Selanikut(2003), ku
Greqia kërkoi integrimin e plotë të Ballkanit në B.E ,apo the thirrjeve të fundit
të kryeministrit grek Jorgos Papandreut për pranimin e Ballkanit Perëndimor
në B.E në vitin 2014 me rastin e 100 vjetorit të shpërthimit të Luftës së Parë
Botërore, gjithsesi tensioni i ngritur mbi çështjet e mësipërme pengojnë krijimin
e një klime të mirë dhe miqësore midis dy vendeve. Një i tillë p.sh është
mosnjohja e pavarësisë së republikës së Kosovës, një realiteti që sado që Greqia
mundohet ti shmanget do ti kthehet në një bumerang në vazhdimësinë e
kontakteve miqësore midis dy vendeve. Por jo vetëm midis dy vendeve, pasi
tashmë dihet që shqiptarët përveçse janë të organizuar në shtetin e republikës
së Kosovës , janë një mazhorancë shtetformuese dhe në Maqedoni dhe një
minoritet etnik shumë i rëndësishëm në Mal të Zi. Po kështu inicimi dhe
këmbëngulja për të realizuar një regjistrim të popullsisë që në gjendjen si është
sot mund të krijojë deformime të mëdha në origjinën etnike të popullsisë mbetet
një përpjekje arkaike që nuk i shërben stabilizimit dhe paqes së rajonit. Përpjekja
greke, në fakt i përngjet aventurave të personazhit kryesor të Gogolit në romanin
e tij të famshëm “Shpirtra të Vdekur” që përpiqej të blinte shpirtra të vdekur
për ti shitur më vonë si të gjallë. Problemi çam si një nga dramat njerëzore që
ende nuk ka marrë zgjidhje është një problem që nuk duhet anashkaluar si një
“pasion nacionalist” i shqiptarëve por ana teknike e këtij problemi duhet trajtuar
si një çështje evropiane e mohimit të pronësisë dhe si rrjedhojë edhe të një prej
të drejtave themelore të njeriut.45Dhe ana morale kërkon dënimin e krimit që
ka ndodhur ndaj popullsisë çame në mënyrë të tillë që ai të mos përsëritet më.
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E gjithë kjo situatë e nderë në marrëdhëniet zyrtare midis dy shteteve ka ardhur
për shkak se shteti shqiptar nuk ka mundur të ndërtojë një strategji të saktë
përsa i përket çështjeve problematike me Greqinë. Tensionet e ndryshme
politike në Shqipëri, ndërrimet e vazhdueshme të administratës dhe dilentatizmi
i shfaqur në trajtimin e këtyre marrëdhënieve kanë bërë të mundur që afrimi
politik midis të gjitha qeverive greke dhe shqiptare të jetë i admirueshëm por
miqësia midis dy kombeve të jetë e ngrirë. Për fat të keq të gjitha qeveritë
shqiptare kanë ecur në gjurmët e lëshimeve të ndryshme ndaj Greqisë duke
shpresuar që të kenë një votë më tepër në procesin e integrimit të vendit. Kjo
politikë e gabuar e cila nuk ka gjetur mbështetje popullore në Shqipëri por as
dhe në Greqi që afrimin e Shqipërisë me B.E e ka perceptuar negativisht, ka
sjellë reagime të dhunshme të revoltës qytetare në të dyja vendet si djegie
flamurësh grekë në Shqipëri apo dhe akte të rënda të humbjes së jetesës së
emigrantëve shqiptarë në Greqi. Të dhënat e eurobarometrit tregojnë se
popullsia greke ka një perceptim negativ përsa i përket pranimit të Shqipërisë
në B.E dhe nga ana tjetër me shpërthimin e krizës ekonomike greke ka pasur
një kënaqësi të shprehur nga të gjitha shtresat shoqërisë shqiptare të shprehur
dhe në artikuj të ndryshëm në shtyp. Në fakt, shoqëria civile dhe pushteti i
katërt media ka treguar që atë që s’mund ta realizojë shteti shqiptar apo akoma
dhe më keq dhe të bëjë kompromis të dëmshëm përsa i përket çështjes së
kufijve të ujërave detarë ta realizojnë këto dy të fundit. Kështu p.sh ishte vetëm
nën presionin e këtyre të fundit dhe debatit të gjerë që pati në media që
marrëveshja për ujërat detarë nuk kaloi si një gjë e zakonshme si kanë kaluar
çështje të tilla të ngjashme më parë. Vendimi më i fundit i gjykatës kushtetuese,
për të hedhur poshtë marrëveshjen e nënshkruar nga parlamenti shqiptar për
arsye procedurale sërish nuk i dha përgjigje problemit, por e hodhi topin drejt
politikës për ti dhënë një zgjidhje46, ndaj kërkohet që politika shqiptare të rimarë
përgjegjësitë e veta dhe të iniciojë një dialog të hapur me palën greke për të
gjitha çështjet.
Perspektiva e marrëdhënieve greko-shqiptare
Sigurisht që ecuria në marrëdhëniet greko-shqiptare i përket një e ardhme
më e mirë sesa ajo që është lënë pas. Në këtë kontekst nuk mund të flitet më
për kthimin mbrapsht në epokën e tensioneve të viteve 1994-1995 por ndihet
dhe është mëse e nevojshme që dy vende fqinje tashmë aleate në NATO por
dhe shumë shpejt në B.E duhet të reformojnë politikat e tyre për të bërë të
mundur që dhe popullsitë të përqafojnë një diskurs euro-atlantik në trajtimin
e problemeve dhe marrëdhënieve të tyre. Një bazë e mirë ligjore për të arritur
këtë synim është Traktati i Miqësisë dhe të dyja palët duhet të thërrasin
________________________________________
46

Koçi.D “Opinioni publik dhe rinegocimi i marrëveshjes detare” , Gazeta Shqip
6.02.2010,faqe 9-10
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komisionet e përbashkëta për zgjidhjen e të gjitha problematikave që kanë
mes tyre. Komisionet e përbashkëta duhet të fillojnë menjëherë punën së pari
për të anuluar ligjin e pakuptimtë të luftës dhe kthimin e pronave të qytetarëve
shqiptarë që janë nën sekuestro por dhe ruajtjen e titujve të pronësisë minoritetit
grek në Shqipëri, rishkruarjen e teksteve të historisë së Greqisë dhe Shqipërisë,
ku të nënvizohet kontributi i shqiptarëve në revolucionin grek por dhe
pjesëmarrja e tyre si mercenarë në trupat e rregullta otomane dhe shkatërrimi
dhe djegia e Shqipërisë së Jugut nga forcat greke në Luftërat Ballkanike, heqjen
e ditomisë së diskursit ndaj popullsisë shqiptare, ku ajo ortodokse vazhdon të
konsiderohet si greke, shpjegimin e brezave të rinj se Shqipëria më 1940-n
ishte një vend i pushtuar dhe rrjedhimisht nuk mund të sulmonte Greqinë,
diskutimin e hapur dhe pa paragjykime të çështjes çame, mbrojtjen dhe
sponsorizimin e gjuhës dhe trashëgimisë kulturore të arvanitasve në Greqi dhe
hapja e shkollave shqipe për emigrantët shqiptarë në bazë të të gjitha
konventave evropiane si dhe mbrojtjen dhe mbështetjen e të drejtave të
minoritetit grek në Shqipëri, trashëgimisë së tij kulturore, rivlerësimit të
minoriteteve linguistike si në Nartë dhe Himarë.
Si shikohet nga problematika që pasqyrohet në marrëdhëniet grekoshqiptare është një rrugë e gjatë për tu bërë për të pasur një afrim të sinqertë
dhe sa më pak problematik për të ardhmen. Për fat të mirë rruga e integrimit
evropian dhe bashkëjetesa e nesërme në Evropë krijon shumë premisa që në
bazë të kritereve të Kopenhagës dhe traktateve të tjera të B.E e gjithë
problematika midis dy vendeve të sheshohet duke krijuar një bashkëpunim
më të mirë jo vetëm në atë qeveritar që për hir të së vërtetës nuk ka munguar
por një afrim midis dy popujve nën shembullin e miqësisë franko-gjermane.
Në fakt, më tepër se një integrim ekonomik dhe politik i gjithë Ballkanit në
B.E, krijimi i një bashkëpunimi si ai franko-gjerman midis popujve të tij mbetet
sfida më e madhe.
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“ALBANIA THROUGH EU PRESSURE AND LOCAL CONDITIONS”
Introduction
The countries that were affected by the break-up of Yugoslavia increasingly experienced serious problems caused by major institutional changes, the
transformation of the centrally planned economy into a market oriented system, and the modernization of civil society and social life. However, the existing government leadership, trained in the past experience and characterized
by old management style , remained in charge to meet the new challenges. The
South Eastern countries in particular faced great problems to overcome endemic ethnic problems which led to long and bloody civil wars. These conflicts
contributed to the collapse of already troubled economies, and the creation of
an illicit arms market in which guerrilla groups, paramilitaries and, sometimes,
official armies buy and sell weapons. The diplomatic solutions that international actors, namely the United States (USA) and the European Union (EU),
proposed to resolve to attain to an acceptable geopolitical order in the region
were only a partial solution and were not successful in helping these governments to establish good practices.
The Western Balkans had to face the transition process caught up in old
and new problems. Weak institutions and inefficient bureaucracies were confronted with managing weak economies and inflation in the face of a very
dissatisfied population. In this difficult context, a variety of groups made use of
the conflicts to profit from illicit activities like trading not only in weapons and
human beings, but also in nuclear materials, cigarettes and, above all, drugs.
In the shadow of this general phenomenon, Albania is a significant case.
Albania had suffered under a very conservative and oppressive communist
regime, and is still trying to bring about political and economic transformation. In 1992, an old-fashioned class of politicians without experience nor resources was elected. In that same period, several clans, placed in the north
region, near the Kosovo border, used the Balkan wars to increase their illicit
activities. Within a few years, the Albanian clans began operating independently, establishing a solid network and consolidating their control over illegal
markets. They successfully created a strong system of complicity by
instrumentalising both local and national institutional bodies. Organised crime
and corruption seeped into every aspect of public life, bearing significant influence over political stability, rule of law, legality and social and economic development.
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This article is focused on this case study because, despite the challenges on
the domestic front, as a participant in the EU Stabilisation and Association
Process (SAP) – the Agreement has been officially signed on 28 April 2009,
after long and arduous consultations – the country is under pressure to produce significant results, in many fields, but especially in anti-corruption measures. Implementation of legality and the fight against corruption are crucial
conditions required by the Tirana leadership in order to be considered for future membership in the EU.
Moreover, the country illustrates a paradoxical case where the very individuals who seem to contribute to implementing institutional corruption—
elected party leaders—are entrusted at the same time by the EU to bring the
country back to the rule of law. This state of affairs gives the possibility of
making some remarks, not only on widespread corruption practices, but also
on the efficacy and efficiency of the EU problem-solving attitude.
This chapter analyses Albania through the perspective of the rule of law
(RoL) promotion (Magen and Morlino, 2008) and focuses on corruption and
transparency, organized crime and money laundering, which are one of the
RoL’s dimensions. The main assumption is that the broader issue of organised
crime, and more specifically the problem of corruption and illegality have a
major impact on the democratisation process and significantly affect the EU
attempts to approach Albania. The continued external pressure made by the
EU on the corruption practices has produced, however, some results which
cannot be underestimated and which could, in the long term, open a reversal
tendency on the whole Albanian road to integration.
First, the level of criminal infiltration through local authorities at every
level in the political, economic and social life are discussed. Second, the set of
programs and institutions used by the EU to exert pressure on the Albanian
political élite are analyzed. Third, the response from local stakeholders are
analysed. Lastly, some conclusive remarks assess the current situation of the
country and its future perspectives.
The impact of crime and corruption
Political corruption is one of the most important problems in Albania, as
confirmed by expert organisations. In the Corruption Perceptions Index for
2008, Transparency International gives Albania a value of 3,3, and the country
is ranked 87 out of 178 1 . However, reliable data about corruption are hardly
available in transition countries like Albania, where there is lack of transparency and information, and many obstacles to data collection.
I have analysed several reports and compared two surveys, one by the
________________________________________
1

Transparency International (2010), Corruption Perception Index 2010, in http://
www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010
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Southeast European Legal Development Initiative (SELDI) in the period between 3 January 2002 and 8 February 2002 based on face-to-face interviews 2,
and one by the Institute for Development Research and Alternatives (IDRA),,
in January-February 2009. SELDI’s sample comprises 1037 Albanian people
over-Eighteen, while IDRA contains interviews to 1194 people3. The analysis
of these data informs about how much people perceive corruption as a general
problem and as a problem in single society sectors.
SELDI survey depicts the situation as it was in 2002 at the aftermath of
SAP beginning. Firstly, the problems which are considered as the most important and serious are identified. Table 1 reveals that, even though economic and
social issues such as unemployment and low income rank high in importance,
those related to the political system are most worrying to public opinion. According to the large majority of the interviewed, corruption is a sort of plague,
whose disruption, it appears, causes political instability.
Table 1
Domestic Issues
Unemployment
Low incomes
Poverty
Corruption
Crime
High prices
Political instability
Health Care
Environment pollution
Education
Ethnic problems

Percentage
44,8%
40,8%
28,2%
68,4%
24,6%
23,3%
46,0%
2,3%
3,6%
3,2%
2,4%

Albania reaches the highest value (2,4) of the index on acceptability regarding moral principles, which tends to measure how much ‘unethical’ issues are

________________________________________
2

“The Southeast European Legal Development Initiative (SELDI) is an effort of leading not-for-profit
organizations, representatives of government institutions and experts from the countries of Southeast
Europe aimed at public-private coalition building for legal development in those countries”.
See the SELDI official website, http://www.seldi.net-3
The Institute for Development Research and Alternatives (IDRA) is a non-profit, nongovernmental and non-partisan independent think-tank. See the IDRA official website
http://www.idra-al.org/
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tolerated within the value system,. Therefore, it seems that Albanian citizens
are inclined to tolerate corrupt practices in their society, and are likely to compromise on their values under the pressure of practical circumstances. In fact,
Albanian citizens rank 4,5 in the index on susceptibility. These last two values
are not in contrast with Table 2. Moral denunciation of corruption as a negative
phenomenon can co-exist with the efficiency of corrupt practices in everyday
life. In cases of conflict between the two, many citizens tend to compromise
their moral principles in order to achieve their goals. This happens, in particular, in the public sectors, where employees tend to exert pressure, directly or
indirectly, on citizens in order to obtain money, gifts or favours. The value of
pressure in the index of corruption pressure in Albania is high, 3,4. Mechanisms of private interest, practical necessity, and personal choice are becoming
customary in the public sector.
With the help of Table 2, it is possible to see which categories – among
public sector employees - exert the strongest corruption pressures 4.
Table 2

Categories

Percentage

Police officer
Doctor
Customs officer
University professor or official
Administrative official in the judicial system
Municipal official
Businessman
Judge
Tax official
Public prosecutor
Official at a ministry
Member of parliament
Investigating officer
Teacher
Municipal councillor
Banker

54,13%
51,78%
54,88%
27,85%
40,04%
50,67%
12,77%
44,31%
50,43%
27,40%
37,34%
19.00%
35,23%
10,60%
33,24%
9,71%

________________________________________
4

For this index, people had to ask to this question: ‘If in the course of the past year if you have
been asked for something in order to have a problem of yours solved, you were asked by:’
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While it is not surprising to find police, customs officials, municipal officers, judges and tax officers exerting corrupt influence over the public, it is
painfully surprising to find that according to 51,78% of people, doctors, also,
use corrupt practices. In the last ten years, in fact, due also to the privatisation
process, bribery has become common in the provision/acquisition of medical
services. Illegal payments are so expensive that many people have been obliged
to go abroad for medical treatment, exhausting their savings in the process.
Bribes are reportedly necessary to obtain expert advise and are extorted both
by doctors and nurses, not only in private clinics and hospitals but also state
facilities. Prescription-medicines are a ‘bad business’, too: very often, medicines have to be purchased from corrupt chemists, who are able to charge 10
percent more than the valid price of a drug.
These data are confirmed by IDRA survey. 92% of Albanians believe corruption is widespread among public officials. Moreover, nearly 70% of respondents declared they paid a bribe for medical treatment, while nearly 60% have
little or no trust in the judicial system5.
Generally speaking, corruption is still perceived by the people. It is true
that there are some significant steps forward. The index called corrupt victimization measures the number of ways people had to experience corruption in
their daily life. In the years, there is a decline of the percentage of people asked
to paid a bribes for a public service, expect for the health sector in which, for
the abovementioned reasons, corruption is still very high. Political institutions
continue, however, to be considered at the core of the spread of corruption.
Religious leaders, the President (the only exception) , the media, the military,
public school teachers and NGO leaders are perceived as the least corrupt.
While custom officials, tax officials, ministers, parliamentarians and doctors
are perceived as the most corrupt. Compared to the past, the institutions are
perceived as corrupted to same extent. Moreover, perception of corruption
among police officers is slightly worsened, as already underlined.
This confirms the lack of confidence in the Albanian institutions as means
to fight against corruption, as requested by the EU. The Albanian respondents
show a negative perception of the contribution that different institutions have
made in the fight against corruption. Only the media are evaluated as “helpful
in fighting corruption”, with a score of 63,6 points. All other institutions scored
less than 50 points on the same scale.
The institutions reported as the least helpful in the fight against corruption
are the Religious leaders (34,7); the High Inspectorate for the Declaration and
Audit of Assets (HIDAA) (34,9); the Central government (40,5) 6. The fact that
________________________________________
5

Institute for Development Research and Alternatives (2010), Corruption in Albania, Survey 2009, p. 11.
6
Ibidem, p. 12.
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these are at the same time the EU interlocutors as well as the recipient of the
EU assistance opens some contentious perspectives.
EU influence on Albania and local response
At the end of the communist era, several countries, above all in South
Eastern Europe, tried to experience democracy and rule of law and embrace
free trade and liberalisation. However, in the hands of several old-style governments, the new openness provided an opportunity to develop organised crime
activities and to implement corrupt practices at every level.
As confirmed by the International Commission on the Balkans: “The consensus uniting governments and peoples in the Balkans is that the region cannot
achieve prosperity and stability outside the process of European integration” (International Commission on the Balkans, 2005: 12). Yet, the approach developed
by the EU towards the Western Balkans, for changing definitively and facilitating passes through political conditionality and is based both on institutional
ties and economic assistance (Attinà and Natalicchi, 2010).
However, the requirement of the respect of some basic essential conditions
is indisputable. The EU strategy of RoL promotion passes through different
levels, namely the adoption, the implementation and the internalization of norm
concerning the aspects of the democratic RoL itself (Baracani, 2008). Albania
begun its relationship with EU, at first through the CARDS programme, under which obtained a total of EUR 315,5 million during the period 2000-2006.
Then the SAP started, as a consequence of the transfer of responsibilities for
Western Balkans, from the External Relations to the Enlargement DirectorateGeneral of the EU Commission and the establishment of the Instrument of
Pre-Accession (IPA). As part of the SAP, Albania has been designated potential
candidate, which means that the prospect of candidacy exists.
IPA provided a financial assistance of 306 million of euro for the period
2007-2013 (Rotta, 2008). According to the multiannual indicative financial
framework (MIFF), Albania has to satisfy two main requirements, namely the
support for transition and institution-building and the cross-border cooperation.
Moreover, the country is under an obligation to comply with the Copenhagen
criteria as well as all priorities defined by the European Partnership.
The Stability Pact for South Eastern Europe was officially established in
Cologne in June 1999 – in parallel with SAP - and was confirmed in Sarajevo
a month later. The Pact should offer broader assistance to the South Eastern
European as it is parallel to the official EU integration process. The Pact is using, in fact, a regional approach: it begins from the assumption that any regional development, including regional integration, will need to be implemented
through domestic institutions. The Pact’s working tables and programs aim to
strengthen indigenous institutions and governance. These are required not only
for integration within the European Union and to satisfy a country’s economic,
political and social framework conditions, but also to assure peaceful and stable
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living conditions to its residents (Irrera, 2002: 43-47). In this sense, even if it is
linked to organised crime and security issues, corruption is a problem that
affects every aspect of public life in a country and its curtailment must be
monitored by a number Working Tables.
In the specific field of corruption, in February 2000, in Sarajevo, countries
adhering to the Stability Pact—the EU member states, the countries of the SEE
region and the international donor community— adopted the Anti-Corruption Initiative (SPAI) to better focus on the issue. The aim was to concentrate a
large part of the incentives for implementing policy reforms and commitments
in SEE countries on educating people and their politicians to live and administrate according to the rule of law and transparency.
Since the beginning of its activities, SPAI has attempted to promote the
adoption of comprehensive anti-corruption plans, the creation of specialised
institutions to investigate and prosecute corruption, and the application of relevant international instruments. Furthermore, it facilitated the entry of all South
Eastern European countries into the new Group of States Solidified against Corruption (GRECO), which aims at monitoring relevant activities and report on
its findings. In November 2002, some of these countries (including Albania)
signed the London Statement, committing themselves to implement national
anti-corruption plans and laws and to engage in judicial networking and other
forms of regional co-operation.
The Albanian Anti-Corruption Monitoring Group is a useful example of
norm adoption. The group is a SPAI body, designed to support and co-ordinate Albania’s policy for fighting corruption. It is ruled by EU authorities but
composed of domestic actors. Its existence and actions are guided by the criminal
law convention on corruption, domestic law, and the pillars identified by the
SPAI. The aim of the group is to introduce Albanian government officials to
new working methods for State institutions and to generate more awareness
about corruption.
The monitoring group is placed under the responsibility of the Minister of
State and composed of a limited number of permanent members. In order to
assure efficiency, the members are detached from their Ministries and considered only as specialists in the disciplines covering the fight against corruption
and in the SPAI action. Periodically and at least four times a year, observers are
allowed to take part to the meetings of the group. Great attention is paid to the
political context of the group: the Parliament is part of the structure and is,
therefore, directly linked to the Minister of State and to the High State control
(Supreme Audit Institute). Opposition parties thus play the role of observers.
This representation mechanism also assures a balance during monitoring activities.
The group has several fundamental functions: Monitoring and co-ordination (aiming to control the implementation of the anti-corruption program; to
gather all necessary information; to propose amendments to existing laws, regu-
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lations and guidelines; and to represent the country at the international level).
Proposal and advice (it may propose important changes in the field of legislation, institution building and practice; it educates Government leaders about
ways of specialisation, it suggests mechanisms to maintain independence and
the provision of adequate resources for authorities fighting corruption; it manages contact points within the public administration; it facilitates the involvement of society and international organisations) and finally Reporting (to the
Prime Minister, the State Minister and to the steering group of the Stability
Pact on a regular basis about prevention activities, training and awarenessraising in the field of corruption and the co-ordination of these endeavours).
The IPA National Programme for Albania (Transition Assistance and Institution Building Component for 2008) focuses on institution building, as well
as transition and stabilization measures. It includes a Project against Corruption, financed with 2 million euro, aiming at supporting the Albanian government in strengthening its anti-corruption measures as set in its Anti-corruption Strategy (2007-2013) and assisting in implementing the recommendations
issued by GRECO and MONEYVL.
Even the level of norm implementation has made some steps forward.
Albania has shown some commitment. Few Ministries have approved measures on the first direction: formation of control structures; improvement of
Anti-Corruption Action Plan by the Ministry of the Interior and the Public
Prosecutor’s Office; and investigations in the activities of several public officers. In the first half of 2001, 14 judges have been relieved of office on charges of
corruption, chiefs of 5 Executive Offices of First Instance Courts, as well as 12
of their subordinates were dismissed, while 13 were warned. 20 officials of the
General Prison Administration have been dismissed, including 2 Directors
General, whereas lighter punitive measures were passed against another 27
workers. In 2007, the Interior Ministry unit investigating corruption by police
officers has taken disciplinary measures against 100 policemen on bribery
charges. Around 224 officials were identified as involved in corruption and
conflict of interest, 53 of them were arrested and prosecuted. As far as high
level corruption is concerned, one former deputy minister has served a oneyear jail sentence (EU Commission 2009).
Also, the Albanian government was expected to strengthen the personnel
management for the recruitment of customs staff. Many customs officers, in
fact, had been recruited during the communist period and they continued to
apply old codes and behaviours. The government answered to critics by defining a new Customs Code and improving the customs service’s investigative
capabilities.
Therefore, according to the 2008 Progress Report, prepared by the EU Commission, in April 2008, the Law on Commercial enterprises was aligned with
the Council of Europe Civil Law Convention on corruption. Albania had ratified the Council of Europe Civil Law and Criminal Law conventions on cor-
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ruption in 2000 and 2001 respectively. Moreover, cross-cutting anti-corruption
strategy for 2007-2013, with an action plan, was adopted in October 2008.
The level of norm internalization remains quite controversial. According
to Finnemore and Sikkink, norms are internalized when they are widely accepted by actors and achieve a ‘‘taken-for granted’’ quality (Finnemore and
Sikkink, 2007). In principle, the structure supporting the Anti-Corruption
Monitoring Group would seem to be a positive and effective response to the
problem of corruption. Not only should the appropriate allocation of funds for
officially approved projects be monitored, but also that budget requests are
reasonable and in line with actual spending. Of course, with oversight managed by local authorities—albeit under the supervision of the EU—there is no
doubt that success will vary, with better results in countries like Croatia, but
worse outcomes in countries like Albania, where corruption is deeply rooted
even at the highest levels.
The programme risks unintentionally to promote the allocation of public
money to organised criminal activities, through official goodwill projects, that
are presented and managed by corrupted authorities. Looking at the Anti-Corruption Plan Matrix fostered by the Government of Albania over the last years,
one can find many interesting and useful projects which cover the most important issues. They tend to focus on the characteristics of problems, facing
possible risks, considering timing and success indicators.
In the field of transparency, for example, several measures have been implemented to increase the accountability of public officials and to increase transparency in the work of Ministries and public services and in the field of licensing requirements. All these projects are managed by the appropriate Albanian
Ministries, which have the power to invest foreign money and to estimate the
risks and results of these investments.
Nevertheless, local actors are often not capable of managing the great
amount of money coming in, or the important projects with which they are
entrusted. This is not to say that the mechanism is completely misbegotten.
The financial assistance provided by the EU assistance has, however, to face the
corruption and client-patron relations which affect Albanian state and society.
In 2003, the European Commission’s Stabilisation and Association Report
on Albania stated: “Although Albania has developed, in close co-operation with
the international community, a number of mechanisms to fight its strong systemic
corruption, actual progress in this area remains insufficient. Albania has demonstrated its capacity to develop action plans, prepare matrices, and to set up specific
institutions with the objective of fighting corruption. The last Action Plan against
corruption adopted in mid-2002 for the period 2002-2003 and the successful
organisation of international events on this topic confirm this. However, declarations of intent and multilateral venues are far from being sufficient. Fighting corruption requires full commitment and political will, and full and determined implementation of action plans. The Albanian Government should be much more proac-
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tive and result-oriented in this area” (EU Commission, 2003).
And in 2008: “Further efforts have been undertaken in the fight against corruption. Perception of corruption has improved; nonetheless corruption remains a
particularly serious problem in Albania” (EU Commission, 2008). Moreover,
the 2007-2013 National Strategy for Development and Integration (NSDI) still
lacks a strategic framework for accomplishment with objectives and funding.
In other words, the norms against corruption seem not to be completely
accepted, even though the constant and vigilant presence of EU external influence. The role played by domestic actors is, in this sense, predominant. According to Magen and Morlino, the influence exerted by veto players could
constitute an obstacle, while change agents mobilize decision-makers to adopt
democratic rules, but also engage them in the process of persuasion and social
learning to redefine their interests and identities (Magen and Morlino, 2007:
43-44).
It is clear that the Albanian government is making strong efforts to demonstrate that its engagement in the fight against corruption is fully active. Nevertheless, some elements in the Monitoring structure and activity show that
State leaders are extremely active and engaged also towards the second direction, the unofficial and illegal one. It is difficult to control and fight corruption
when it takes the form of abuse of a governmental, judicial and state office, for
services that are part of the same Government.
The Government ranks and structures have often been criticised for corruption by international organisations; but, paradoxically, members of the same
organisations - as Stability Pact donors - granted funds to these structures. The
High State Control (Supreme Audit Institute) occasionally publishes reports
denouncing the level of corruption in State institutions, but only to propose
measures to the Government and judicial authorities, not for punitive purposes. This is confirmed by the data collected through the two main surveys
used in this chapter. Veto players are presently considered as the most corrupted and are still affected by the communist legacy. Thus, the resistance
they show obstacles the effective internalization of norms against corruption.
While NGO and other civil society organisations as well as the media are considered as the less corrupted and more committed and can be envisaged as
change actors. The political role they can play is, however, very limited and
confined only to some procedures of the Anti-corruption bodies and programs.
With the present local conditions, problems remain unsolved and corruption continues to ‘spill-over’ from one sector to another.
Conclusions
Like other former communist countries, Albania entered into a transition
phase and was faced with using new measures to achieve political, economic
and social progress. The political context is ruled by a contentious dialogue
among two major parties. Within this problematic context, Berisha was re-
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elected and negotiations with the EU were begun. Much has been accomplished:
the general performance of the economy of Albania has remained quite satisfactory; political and commercial links with all its neighbours have been strengthened and the country’s image is under revision, providing a key factor in regional stability. More than a decade after the collapse of the communist oneparty state system, it appears that much has been achieved, at least from what
we hear in public declarations and party manifestos.
What has not changed is the attitude of Albania’s political class. For several
decades, Albania has suffered for the chronic breach between the two most
important parties, the Socialist Party and the Democratic Party and their leaders, Nano and Berisha. Neither of the parties, nor their leaders, have been able
to manage the new problems coming from the transition process and neither
have stopped criminal clans from exploiting their strategic position on the
Balkan Route. Since the rise of the pyramid schemes, the Albanian economy
has become largely illegal and founded on corrupt practices. Corruption is
everywhere. At the highest level, it affects institutions, judges, and public and
customs officials. At the lowest level, it obliges citizens to renounce seeing a
doctor, even when necessary, unless they are able to pay a bribe to obtain treatment.
In the most recent years, the government has had to work on its international image and has processed the adoption and implementation of some
norms against corruption. However, several initiatives like the Stability Pact
for South Eastern Europe programs provided many funds to the same authorities who showed no will to reduce trafficking, to help victims or remove corrupt officials.
Even though the perspective of the RoL promotion included several aspects, the analysis focused on corruption and transparency organized crime
and money laundering showed that an effective commitment in this field has a
major impact on the democratisation process and can significantly mark the
EU attempts to approach Albania. The continued external pressure made by
the EU on the corruption practices has produced some results. The resistance
still shown by institutional veto players, however, continue to significantly reduce the wideness of this pressure, especially as far as norm internalization is
concerned. Moreover, the communist legacy is still strongly felt among them.
In countries like Albania, unless one succeeds in completely transforming
the current political class, efforts to change are futile. It could be useful, therefore, to involve, at first, the healthy part of the civil society, which simply suffers corruption, and to support NGOs, students associations, trade unions, etc.,
assuring them the necessary protection, and educating them to trust in intervention. In other words, it might prove beneficial to initiate change from the
‘grass-roots’ where a ‘bottom-up’ attitude could instigate cultural change by
working from the lowest (disenfranchised) to the highest level of society.
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KUJDES HENDEKUN. SHQIPËRIA NË EUROPË:
PERSPEKTIVA DHE SFIDA
Sfidat e integrimit të Shqipërisë në BE janë të ndryshme dhe jo
domosdoshmërish kanë të bëjnë vetëm me përparimin e vendit në
konsolidimin e demokracisë, sundimin e ligjit dhe të ekonomisë së tregut.
Në këtë punim perspektivat e integrimit shihen në funksion të ndikimit të
shumë faktorëve si çështjet e identitetit, ekonomisë, sigurisë, dhe të
demokratizimit në nivel lokal, rajonal dhe evropian. Kjo qasje nxjerr një
tablo të gjerë dhe realiste jo vetëm të sfidave me të cilat përballet Shqipëria
por dhe të perspektivës për integrimin europian.

Hyrje
Në fakt, Ballkani, dhe më konkretisht Ballkani Perëndimor siç e quan atë
Bashkimi Europian pas integrimit të Bullgarisë dhe Rumanisë në vitin 2007,
është një nocion politik me shumë se sa një përkufizim gjeografik. Ballkani
Perëndimor përfshin Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kroacinë,
Maqedoninë, Malin e Zi, Serbinë dhe së fundmi edhe Kosovën. Gjatë gjithë
periudhës së Luftës së Ftohtë, Ballkani ishte zona ku ndahej Lindja me
Perëndimin. Pas rënies së regjimeve komuniste në Evropën Lindore dhe
Juglindore, që pasoi me firmosje të Traktatit të Mastrihtit dhe themelimin e
Bashkimit Europian (BE) u rrit euforia për bashkimin me Europën e bashkuar.
Kështu, perspektiva e një të ardhmeje të përbashkët e Ballkanit në Evropën
demokratike dhe të begatë dukej tashme mëse e realizueshme. Sot, rajoni i
Ballkanit Perëndimor përbën një pjesë të pandashme të hapësirës së Evropës
së re ku perspektivat e integrimit në BE nuk vihen më në diskutim.1 Por,
përfshirja e vendeve të rajonit në BE mbetet ende e largët, pasi më parë duhet
të zgjidhen çështjet e sigurisë dhe kufijve midis tyre dhe të thellohet
bashkëpunimi dhe shkëmbimet reciproke në të gjitha fushat e aktivitetit
shoqëror me qëllim integrimin në nivel rajonal, pa harruar këtu bërjen me
________________________________________
1

“Western Balkans: Enhancing the European Perspective”. Communication from the
Commission to the European Parliament and the Council. 2008-03-05. http://ec.europa.eu/
e n l a r g e m e n t / p d f / b a l k a n s _ c o m m u n i c a t i o n /
western_balkans_communication_050308_en.pdf. Retrieved 2008-04-08
2
The Copenhagen Criteria, DG Enlargement http://ec.europa.eu/enlargement/
enlargement_process/accession_process/criteria/index_ en.htm; http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/criteria/index_en.htm
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cilësi të detyrave të tjera të shtëpisë që njihen tashmë si kriteret e Kopenhagenit
dhe Madridit.2
Megjithatë duhet vënë në dukje se anëtarësimi i vendeve të Ballkanit
Perëndimor duket se ndikohen ndjeshëm edhe nga dinamikat e zhvillimeve
në gjirin e vetë Bashkimit Europian. Sot BE-ja e të 27-tëve dhe e më shumë se
500 milionë rezidentëve është e dyzuar midis politikave të thellimit të integrimit
dhe atyre të zgjerimit. “Lodhja nga zgjerimi”3 dhe përballja me problemin e
“aftësive përthithëse” të BE-së, që u thelluan me dështimin e referendumeve
mbi traktatin kushtetues në 2005-ën dhe anëtarësimit të Bullgarisë dhe
Rumanisë ne 2007-tën, natyrshëm gjeneruan thirrje dhe veprime për thellimin
e integrimit për kundrejt zgjerimit të mëtejshëm të BE-së. Ndërkohë, shtrirja e
mëtejshme e BE-së drejt Lindjes dhe Juglindjes ka të bëjnë edhe me përgjigjet
që do t’ju jepet çështjeve konceptuale të identitetit Europian në funksion të
përcaktimit të Evropës dhe Evropianëve4 të cilët të paktën në parim duhet të
gëzojnë të drejtën të bëhen në një të ardhme qoftë edhe të largët pjesë e
Bashkimit Evropian. E këtu mund të vazhdojmë me tej me debatet që merren
me identifikimin e Evropës politike, ekonomike, kulturore etj. që e pështjellon
edhe më tej kuptimin e perspektivës së zgjerimit. Për më shumë opinioni publik
në BE vazhdon të ketë rezervat e tij ndaj zgjerimeve dhe ky është një tjetër
faktor jo në favor të integrimit të Ballkanit Perëndimor5. Megjithatë Strategjia
e Komisionit Evropian për Zgjerim e vitit 2005, është një përpjekje për t’iu
përgjigjur pozitivisht perspektivave të zgjerimit në këtë gjendje lodhjeje duke
siguruar vendet kandidate nëpërmjet udhëzimeve për rrugën e tyre drejt
pranimit në BE - duke ritheksuar kushtet e rëna dakord për anëtarësim;
duketheksuar përfitimet e zgjerimit për vendet anëtare aktuale dhe të ardhshme,
dhe duke vënë në dukje nevojën për të komunikuar dhe për të shpjeguar
procesin dhe objektivat e zgjerimit për publikun6. Një shqetësim tjetër i vendeve
të Ballkanit Perëndimor është dhe fakti që disa liderë europianë në vend të
alternativës së anëtarësimit kanë propozuar alternativën e “partneritetit të
privilegjuar”7. Megjithatë në këtë rast Komisioni është shprehur kundër kësaj
alternative duke e konsideruar të papërshtatshme për rajonin e Ballkanit,
ndonëse mbetet ende një variant i përfolur për Turqinë. Me të drejtë në këto
________________________________________
3

Frank Schimmelfennig (Sept. 2008) “EU political accession conditionality after the
2004 enlargement: consistency and effectiveness,” Journal of European Public Policy, Volume 15, Number 6(20): pp. 918-937.
4
Anthon Smith, (1995) “National Identity and the Idea of European Unity,” International
Affairs 68: 58-67.
5
Eurobarometer (2006, 2007, 2008,2009), Special Eurobarometer 255 (2006), p. 74.
6
Commission Of The European Communities (9.11.2005) 2005Enlargement strategy paper,
COM (2005) 561 final.
7
http://www.politics.ie/forum/europe/5881-merkel-calls-privileged-partnershipbalk.html
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kushte mund të pyesim “A ka ndryshuar parimi i kondicionalitetit politik të
anëtarësimit në BE pas zgjerimit të 2004 dhe manifestimit të dukshëm të
“lodhjes nga zgjerimit” dhe pengesave të brendshme, përkundrejt vendeve joanëtare në pritje për anëtarësim. Sigurisht këto çështje meritojnë një diskutim
me vete, por nuk janë objekt i këtij punimi. Sidoqoftë evidentimi i tyre vlen
qoftë edhe për të vënë në dukje kompleksitetin e sfidave të integrimit për vendet
e rajonit. Ndonëse sfidat e anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor
janë të shumta duket se integrimi dhe siguria rajonale dhe progresi individual
i secilit vend në drejtim të përmbushjes së kritereve të integrimit janë jo vetëm
një kushtëzim i Bashkimit Europian për anëtarësim, por dhe një domosdoshmëri
për vetë sigurinë dhe zhvillimin e vetë vendeve të rajonit dhe këtu ja vlen të
ndalemi për të bërë një analizë më të hollësishme.
Ballkani dje, sot dhe nesër
Me fundin e Luftës së Ftohtë, Ballkani Perëndimor u përball me dy
probleme serioze që duket se edhe sot rëndojnë perspektivën e tij Europiane.
Problemi i parë ka të bëjë me ringjalljen e nacionalizmit etnik i cili filloi të
lulëzojë kryesisht në Federatën Jugosllave, me fillimin e proceseve të
modernizimit nëpërmjet politikave të ashtuquajtura të vetë-administrimit
Jugosllav në fillim të viteve 1980, i cili u pasua me një krizë të rëndë ekonomike.
Modernizimi dhe reformat në këtë kuadër synonin: decentralizimin e
ekonomisë, ndryshimin e kulturës politike me qëllim futjen e pluralizmit në
jetën politike, orientimin e vlerave të shoqërisë në drejtim të respektimit të
lirisë së individit e zgjedhjeve të tij, dhe emancipimin e shoqërisë dhe të traditës
ushtarake. Por reformat demokratike në drejtim të respektimit të të drejtave të
njeriut dhe të pakicave kombëtare brenda republikave të Federatës Jugosllave,
të organizuar me kushtetutën e 1974 rreth etnisë kryesore, duket se frymëzuan
atë që Hajden do ta quante “nacionalizmi kushtetues” që inkurajoi ndjenjat
separatiste në mes të grupeve të ndryshme etnike në kërkim të një standardi
më të mirë jetese8. Këto zhvillime prodhuan agresivitet e konflikt duke krijuar
rrezik të madh për sigurinë dhe stabilitetin e republikave Jugosllave ekzistuese
por edhe shteteve të tjera të rajonit, për shkak të efektit domino. Luftërat që
pasuan deri në fund të shekullit të njëzetë shkatërruan rajonin, ndërsa
implikimet e tyre duket se rëndojnë ende në perspektivën Europiane të rajonit9.
Siguria dhe kufijtë shtetërorë janë çështje ende në diskutim midis vendeve të
rajonit. Jo më larg se viti 2008 kemi edhe krijimin e shtetit më të ri në rajon,
Kosovës, pavarësia e së cilës ende është në rrugën e njohjes së plotë në nivel
ndërkombëtar dhe kontestimet ende vazhdojnë edhe pse vlefshmëria e saj u
_______________________________________
8

Robert M. Hayden (Nov., 1996) “Imagined Communities and Real Victims: Self-Determination and Ethnic Cleansing in Yugoslavia” American Ethnologist 23(4): 783-801.
9
F. Stephen Larrabee and Robert Blackwill (1994) The Volatile Powder Keg: Balkan Security
After the Cold War, Washington, D.C.: American University Press.
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miratua nga Gjykata Ndërkombëtare e Hagës në Korrik të 2010-tës. Mungesa
e stabilitetit të kufijve dhe sigurisë sigurisht nuk favorizon jo vetëm integrimin
rajonal, por përbën edhe një sfidë të madhe për anëtarësimin në BE. BE duket e
vendosur të mos importojë brenda saj një konflikt tjetër si ai i Qipros ku 7 vjet
pas anëtarësimit të Qipros greke, ishulli vazhdon të mbetet i ndarë. Zhvillimet e
fundit në Mesdhe në lidhje me të drejtën e përdorimit të pllajës kontinentale për
kërkime të naftës dhe gazit po instalon një krizë të re midis të dy Qiprove dhe
Greqisë dhe Turqisë mbrapa tyre10 që ka gjasa të importohet edhe në BE dhe
implikimet e saj të ndikojnë politikat e saj të zgjerimit.11
Problemi i dytë, lidhet me stabilitetin e brendshëm politik të vendeve të
Ballkanit Perëndimor, që mbetet thellësisht i polarizuar me aftësi të limituar
kompromisi që shpjegohet kryesisht me legjitimitetin e lidërshipit politik. E
kaluara ka treguar se legjitimiteti në Ballkan është bazuar kryesisht në
personalitetin e liderit karizmatik dhe të gjithëpushtetshëm12. Duket se një
legasi e tillë është mbartur edhe në kohën tonë mjaftojmë të sjellim në vëmendje
lidërshipin e pas luftës së dytë botërore apo pas luftës së ftohtë në Ballkan ku
spikasin Tito, Hoxha, Milosheviçi, Tuxhman apo Izedbegoviç. Nga njëra anë,
kjo trashëgimi ka instaluar autoritarizmin si mënyrë të qeverisjes së vendit.
Nga ana tjetër, lidhja midis problemeve ekonomike dhe etnike dhe fuqizimit
të liderit karizmatik kanë ndikuar dhunshëm dhe negativisht në legjitimitetin
e regjimeve dhe zhvillimin e proceseve të demokratizimit në rajon. Shembulli
më ekzemplar është Serbia e Milosheviçit.
Nuk ka asnjë dyshim se dekada e fundit e shekullit të njëzetë ka qenë
jashtëzakonisht e vështirë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Armiqësitë dhe
kultivimi i viktimizimit krijuan një mozaik shtet-kombesh të polarizuara në
armiqësi. Në shumicën e vendeve, lufta, mungesa e konsensusit për reformat,
përvoja e pakët në qeverisjen demokratike dhe institucionet e dobëta penguan
progresin politik dhe ekonomik. Vonesat dhe pengesat e krijuara në zbatimin
e programeve dhe reformave bënë që vendet e Ballkanit Perëndimor të devijojnë
nga rruga e zhvillimit të ekonomisë së tregut e shoqëruar kjo me një
performancë të dobët ekonomike, rënie të standardeve të jetesës, rritje të
papunësisë dhe rritje të varfërisë. Këto zhvillime dhe referencat në të kaluarën
përforcuan imazhin e një rajoni që nuk i përket një kontinenti tashmë me një
zhvillim të qëndrueshëm, paqësor dhe të begatë. Zhvillimet e fundshekullit të
kaluar, që në një masë të madhe duket se janë ende të pazgjidhura, po t’i
referohemi shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe tensioneve që vazhdojnë të
shoqërojnë njohjen e plote dhe çështjen e stabilitetit të kufijve të saj, kanë krijuar
________________________________________
10

http://www.euronews.net/2011/09/19/row-between-cyprus-and-turkey-over-offshore-drilling-escalates
11
http://www.euronews.net/2011/09/18/turkey-threatens-to-cut-eu-ties-over-cyprus.
12
Sugar, Peter F., (1977) Southeastern Europe under Ottoman Rule. 1354-1804, University of
Washington Press, Seattle, WA.
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përshtypjen se “Ballkani Perëndimor” dhe “integrimi evropian”, janë dy qenësi
të papërputhshme pasi u vu seriozisht në dyshim kapaciteti europianizues i
vendeve të rajonit13. Megjithatë, politika e integrimit të BE-së drejt Ballkanit
Perëndimor është përgjigja që do të lidhë vendet e rajonit me vlerat perëndimore.
Perspektiva e integrimit dhe adaptimi nga ana e BE-së e një politike kushtëzimi
pozitiv pritet të ofrojë kornizën e nevojshme për demokracitë e reja për zhvillim
dhe siguri të qëndrueshme 14.
Bashkimi Europian dhe integrimi i Ballkanit Perëndimor
Strategjia kryesore e zgjerimit të BE-së, që në fillim është bazuar në politikën
e kushtëzimit. Në vitin 1993, Këshilli Evropian i mbledhur në Kopenhagen,
propozoi Kriteret e Kopenhagenit, plotësimi me sukses i të cilave do të
përcaktonte dhe nivelin e suksesit në drejtim të integrimit për të gjitha vendet
që aspirojnë anëtarësimin në BE. Kriteret synojnë stabilitetin e institucioneve
që garantojnë demokracinë, sundimin e ligjit, respektimin e të drejtave të njeriut
dhe mbrojtjen e pakicave, ekzistencën e një ekonomie tregu funksionale, si
dhe kapacitetin për të përballuar presionin konkurrues dhe forcat e tregut
brenda Bashkimit Evropian; si dhe aftësimin për të marrë përsipër detyrimet e
anëtarësimit, duke përfshirë realizimin e qëllimeve të bashkimit politik,
ekonomik dhe monetar15. Në vitin 1995, Këshilli Evropian i Madridit shtoi dhe
dy kushte te tjera: rregullimin e strukturave administrative dhe transpozimin
e legjislacionit të BE-së në legjislacionin kombëtar16.
Përveç këtyre kushteve të përgjithshme të cilat përcaktojnë dhe vlerësojnë
meritat individuale të vendeve kandidate në raport me to, BE-ja ofron “qasjen
rajonale”, me kushte politike dhe ekonomike për Ballkanin Perëndimor si bazë
për një politikë koherente dhe transparente në drejtim të zhvillimit të
marrëdhënieve në fushën e tregtisë, ndihmës financiare dhe bashkëpunimit
ekonomik, si dhe marrëdhënieve kontraktuale duke lejuar një shkallë të
nevojshme të fleksibilitetit17. Kjo strategji e BE-së është menduar të shërbejë si
________________________________________
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L. Demetropoulou, “Europe and the Balkans: Membership Aspiration, EU Involvement and Europeanization Capacity in South Eastern Europe”, Southeast European
Politics, III (2-3), 2002.
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O. Anastasakis & D. Bechev, “EU Conditionality in South-East Europe: Bringing Commitment to the
Process”, European Balkan Observer 1 (2), 2003; 46. C. Pippan, “The Rocky Road to
Europe: The EU’s Stabilization and Association Process for the Western Balkans and the
Principle of Conditionality”, European Foreign Affairs Review, 9 (2), 2004.
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Op cit. note 2.
16
Madrid European Council (12/95): Conclusions. www.europarl.europa.eu/summits/
mad1_en.htm
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Regional Approach, (1997), http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/
accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/
history_en.htm#regional_dimension; SCSP Constituent Document, (1999),
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një nxitje, dhe jo një pengesë, për vendet që aspirojnë anëtarësimin. Integrimi
rajonal përbën një proces të nevojshëm pasi inkurajon paqe dhe stabilitet në
rajon, nëpërmjet inkurajimit të pajtimit, të fqinjësisë së mirë dhe marrëdhënieve
të mira politike, jep një ndihmë në tejkalimin e nacionalizmit dhe të tolerancës
dhe promovimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe të dialogut politik në rajon.
Një trajtim i tillë u pa i dobishëm të institucionalizohej sidomos pas përfundimit
të ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Për këtë qëllim u krijua Pakti i Stabilitetit
për Evropën Juglindore që kishte për qëllim krijimin dhe forcimin e paqes dhe
sigurisë në Evropën Juglindore me qëllim rivendosjen e stabilitetit dhe
parandalimin e konfliktit. Ai kryesisht u fokusua në çështjet e demokratizimit,
respektimit të të drejtave të njeriut, rindërtimit ekonomik, bashkëpunimit dhe
zhvillimit, dhe të sigurisë. Pakti i Stabilitetit u krijua në vitin 1999 me iniciativën
e Bashkimit Europian dhe përfshin vende dhe organizata ndërkombëtare si
partnerë. Pakti i Stabilitetit mbështetet në angazhimet e përbashkëta dhe
qëllimet për të nxitur stabilitetin dhe rritjen ekonomike 18. Qasja rajonale
ndonëse nuk është braktisur, duket se u plotësuar me një qasje më të
specializuar për secilin vend të rajonit sikundër veçantitë e problemeve të secilit
nuk janë të neglizhueshme dhe duket se nuk mund të zgjidhen në grup.
Kështu, në maj 1999, Bashkimi Evropian propozoi dhe adaptoi procesin e
Stabilizim Asociimit (SAP) për secilin nga pesë vendet e Ballkanit Perëndimor.
Një propozim që u mirëprit nga vendete e rajonit në Samitin e Zagrebit, në
nëntor të vitit 200019. Kjo ishte një përpjekje e re për te tërhequr rajonin në
perspektiven Europiane. Duke marrë parasysh përvojën e Evropës Perëndimore
pas Luftës së Dytë Botërore, në kapërcimin e pasojave të luftës dhe të politikave
nacionaliste të shteteve nëpërmjet bashkëpunimit dhe integrimit gradual të
ekonomisë, BE miratoi SAP jo vetëm si një instrument për të mbështetur
përpjekjet e vendeve për rindërtimin ekonomik të tyre dhe të reformimit të
sistemit të tyre politik me qëllim arritjen e standardeve të kërkuara, por edhe
për të shprehur gatishmërinë e saj për të pranuar këto vende si kandidatë të
mundshëm për anëtarësim. SAP është korniza kryesore e politikave, për
marrëdhëniet e BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor. Marrëveshja e
Stabilizim-Asocimit (MSA), sistemi i preferencave tregtare dhe asistenca teknike
dhe fiananciare janë tre instrumentet kryesore i shërbejnë stabilizimit të vendeve
të Ballkanit Perëndimor për t’i sjellë gradualisht ato në përputhje me sistemin
ekonomik dhe juridik të BE-së. Politika e BE-së në nivelin dypalësh, rajonal
dhe multilaterale janë komplementare në kuadër të SAP.
Deri në Samitin e Selanikut, BE-ja ka promovuar një qasje që synonte
mbajtjen e Ballkanit Perëndimor në Evropë, por jashtë strukturave të BE-së.
________________________________________
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Bashkëpunimi rajonal është promovuar si një alternativë që mund të sjellë
minimalisht stabilitetin e nevojshëm për lehtësimin e tregtisë dhe më gjerë në
krijimin e kushteve të nevojshme për zhvillimin e demokracisë, ekonomisë së
tregut dhe marrëdhënieve normale, duke hapur kështu rrugën për prosperitet
ekonomik. Në këtë kontekst, praktika e transformimit përpara pranimit që
karakterizon zgjerimit drejt lindjes, evropianizimii rajonit, sipas modelit
normativ të BE-se është bërë një domosdoshmëri. Ndonëse entuziazmi fillestar
për një anëtarësim te mundshëm ne BE është shoqëruar me zhgënjim dhe
frustrim, oferta e dyfishtë e institucionalizimit dhe anëtarësimit te plote është
bërë një nxitës i fortë për të mbajtur vendet e Ballkanit Perëndimor në orbitën
e BE-së.
Samiti i Selanikut në qershor 2003 ofroi ndihmë për të rritur bashkëpunimin
rajonal dhe forcuar procesit e stabilizimit dhe integrimit të Ballkanit Perëndimor.
“E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Europian” ishte pjesë e
deklaratës së samitit. Deklarata bëri të qartë për të parën herë perspektivën
europiane të rajonit, por që e ardhmja mbetet në duart e vendeve ballkanase, që
me veprimet e tyre konkrete drejt rrugës së europianizimit ekonomik, politik,
social, do të mund të aspirojnë për anëtarësim në Bashkimit Europian.20 Në
zhvillimin e bashkëpunimit rajonal, inkurajohet tregtia e lirë ne nivel rajonal,
krijimi i tregjeve rajonale për energji elektrike dhe gaz, zhvillimi i energjetikës,
transportit, telekomunikacionit dhe infrastrukturës, mbrojtjes se mjedisit,
teknologjisë së kërkimit dhe zhvillimit, bashkëpunimit ndërkufitar dhe
parlamentar.
Një sipërmarrje e tillë sigurisht është shoqëruar edhe me mbështetje
financiare për reformat dhe zhvillimin ekonomik, infrastrukturor, etj. të vendeve
të Ballkanit. BE-ja është donatori më i madh për Ballkanin Perëndimor. Kështu,
që nga viti 1991, BE-ja ka dhënë mbi 7 miliardë euro për të ndihmuar
rindërtimin e infrastrukturës dhe për të promovuar demokracinë, zhvillimin
ekonomik dhe social dhe bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor. Për
të mbështetur procesin e SAP, u krijua Programi CARDS (2000-2006)21, duke
zëvendësuar PHARE22, me një zarf financiare 5.13 miliardë euro për mbështetjen
në ndërtimin e institucioneve, drejtësisë dhe sigurisë së brendshme,
bashkëpunimit ndër-kufitar, të sektorit privat dhe zhvillimin e infrastrukturës,
përmirësimin e procesit të integrimit të rajonit23.
Interesat e Bashkimit Evropian janë për të përforcuar marrëdhëniet e saj
________________________________________
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me fqinjët në të gjitha fushat, në veçanti me vendet që aspirojnë të anëtarësohen.
Kapaciteti i Bashkimit për të garantuar për qytetarët e saj, stabilitet e siguri dhe
zhvillimi të qëndrueshëm është i lidhur ngushtësisht me bashkëpunimin dhe
sigurinë e fqinjët e saj më të afërt. Prandaj, në interes të politikës dhe të sigurisë
së saj, BE nuk mund të lënë pas dore Ballkanin Perëndimor. Luftërat e fundit
dhe konfliktet në Ballkanin Perëndimor kanë ngjallur në mendjet e europianëve
Ballkanin si “fuçi baruti” të kontinentit. Për shkak të afërsisë gjeografike, siguria
e Ballkanit Perëndimor është një çështje e rëndësishme për sigurinë e BE-së në
tërësi, dhe për disa shtete të veçanta të Bashkimit në mënyrë drejtpërdrejtë. Në
ditët e sotme, nuk ekziston frika e pushtimit që vjen nga jugu, shqetësimi
kryesor ka të bëjë me “pushtimin” nga refugjatët ekonomik. Kjo çështje është
bërë një sfidë për kohezionin social të Bashkimit dhe është konsideruar si një
çështje me pasoja e implikime në sigurinë e tij.
Për më tepër braktisja e Ballkanit Perëndimor do të krijojë një ndarje në
Evropë në mes të vendeve të begatë dhe të varfër. Balancat ekzistues në BE
mund të shkatërrohet, duke rritur armiqësitë brenda Evropës dhe duke vënë
seriozisht në vështirësi vazhdimin e projektit europian. BE-ja është përqendruar
në politikat e kohezionit, që synon adresimin e çështjeve të disbalancave
strukturore ekonomike të vendeve të Ballkanit Perëndimor, me qëllim
parandalimin e krijimit te linjave të reja ndarëse brenda rajonit dhe për të forcuar
procesin e reformave dhe kapaciteteve qeverisëse në rajon. Politika e kohezionit,
ne kuadrin e SAP është zgjeruar duke përfshirë edhe forma të tjera të parapranimit. Përveç përmirësimit të rezultateve të reformave këto politika dërgojnë
sinjale të fortë në vendet e Ballkanit Perëndimor që BE-ja është e angazhuar
seriozisht për të ndihmuar integrimin e tyre në BE. Kështu në 2007-tën, për të
ndihmuar individualisht dhe në mënyrë konkrete secilin prej vendeve aspirantë
për anëtarësim u adaptuan Instrumentet e Para-aderimit (IPA) për Ballkanin
Perëndimor. IPA ofron ndihmë në procesin e tranzicionit dhe ndërtimin e
institucioneve së bashku me nxitjen e bashkëpunimit ndërkufitar,
qëndrueshmërinë e burimeve rajonale dhe njerëzore, dhe zhvillimin rural.
Marrëveshja e para anëtarësimit midis BE-së dhe Serbisë më 29 prill 2008,
ishte një demonstrim i fortë i angazhimit të BE-së për Ballkanin Perëndimor.
Së fundi Kosova është angazhimi më i ri i Bashkimit Europian. BE mbështet
zhvillimin ekonomik dhe politik të Kosovës. Komisioni është shprehur se
perspektiva e Kosovës është ne Bashkimin Europian ashtu si pjesa tjetër e
Ballkanit Perëndimor dhe BE-ja do të ndihmojë me instrumentat e nevojshëm
promovimin e reformave demokratike, marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë
dhe zhvillimit ekonomik. Një hap i rëndësishëm në këtë drejtim mund të quhet
edhe njohja e shtetit të Kosovës nga pothuajse 2/3 e shteteve anëtare të Bashkimit
Europian si dhe asistenca që jepet nga misioni EULEX në këtë drejtim.
Në nivel rajonal, që në 2001-shin BE-ja inkurajoi nënshkrimin e një
“Memorandumit të Mirëkuptimit për Lehtësimin e Tregtisë dhe Liberalizimit”
në mes të vendeve të rajonit, duke përfshirë Rumaninë dhe Bullgarinë, si dhe
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Moldavinë nën patronazhin e Paktit të Stabilitetit për Evropën Juglindore. Në
këtë Memorandum, vendet e përfshira u angazhuan për të përfunduar para
fundit të 2002-it, një rrjet të marrëveshjesh bilaterale të tregtisë së lirë. Ky rrjet
i më shumë se 30 marrëveshjeve dypalëshe të tregtisë së lirë është transformuar
në fund të vitit 2006 në një marrëveshje të tregtisë rajonale të quajtur CEFTA.
Marrëveshja e CEFTA-s u nënshkrua më 19 dhjetor 2006 në Bukuresht (nga të
gjithë vendet e Ballkanit dhe Moldavia) dhe hyri në fuqi në mes të 2007. Edhe
pse nuk është palë në CEFTA, BE-ja ka mbështetur fuqimisht këtë proces, të
cilin e sheh si shumë plotësuese të SAP-it. Krijimi i Këshillit të Bashkëpunimit
Rajonal (RCC) në 27 shkurt 2008 në Sofje, në anën tjetër, shënoi kalimin formal nga Pakti i Stabilitetit në RCC. Kalimi nga Pakti i Stabilitetit në Këshillin e
Bashkëpunimit Rajonal (KBP) është arritja më e madhe e momentit, pasi synon
ndërgjegjësimin e vendeve të rajonit për marrjen përsipër të procesit të
bashkëpunimit dhe kooperimit rajonal. Krijimi i RCC-së perceptohet si dëshmi
e progresit substancial në bashkëpunimin rajonal për çështjet e demokracisë,
ekonomisë dhe të sigurisë24. BE mbështet këtë strukturë dhe bashkëpunime të
ngjashme me të siç janë CEFTA, Traktati Komunitar për Energjinë dhe
Marrëveshja mbi një Zonë të Përbashkët Europiane për Aviacionin. Gjithashtu,
është propozuar të bëhen negociata për një Traktat Komunitar për Transportin
në Ballkanin Perëndimor.
Megjithatë, për të rritur efektshmërinë e saj në BE duhet t’i kushtojnë kujdes
më të madh mekanizmat të evropianizimit. BE-ja duhet të japë një shembull të
mirë duke proceduar me shpejtësi me reformat e brendshme të thellimit të
integrimit të nevojshme për mbrojtjen e prosperitetit të popullatës së saj dhe
demokracisë së brendshme. Në lidhje me arritjen e konsensusit, BE-ja duhet të
gjenerojë më shumë kontakte me grupet e brendshme të Ballkanit, të lejojë
pjesëmarrjen e tyre në një shumëllojshmëri programesh e shkëmbimesh,
komitetetesh dhe takimesh, dhe me pak fjalë, të krijojnë rrjete që do të lehtësojë
të mësuarit dhe adaptimin e nevojshëm për anëtarësimin e ardhshëm. Në lidhje
me kontrollin, BE-ja duhet të mbajë një prani të fortë ndërkombëtare dhe të
krijoje mekanizmat dhe mjetete nevojshme të përshtatshme për monitorim.
Së fundi, në lidhje me kushtëzimet, BE-ja duhet të vendosë kushte reale që
mund të përmbushen, lidhja e tyre me anëtarësimin të jetë e dukshme dhe tu
lejojnë vendet të vazhdojnë anëtarësimin e tyre pa u bllokuar nga vonesat e të
tjerëve. BE-ja duhet të ofrojë mbështetje për Ballkanin Perëndimor për të
eliminuar konfliktimet midis proceseve dhe të krijojë një bazë më të
qëndrueshme për konvergjencë dhe akomodim. Në anën tjetër, vendet e
Ballkanit Perëndimor duhet të rrisin bashkëpunimin e brendshëm për hir të
interesit të tyre të përbashkët – bërjen pjesë e familjes së madhe evropiane.

________________________________________
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Shqipëria dhe treni Europë
E ardhmja e Shqipërisë duket të jetë e lidhur me integrimin e saj në
institucionet euro-atlantike. Shqipëria ndan prejardhje të përbashkët dhe gjuhë
me vendet e tjera europiane. Në të njëjtën kohë, Shqipëria është një vend
ballkanik, që ndan historinë e saj me vendet e tjera të rajonit. Ndarjet e mëdha
në Evropë dhe kalimi i qytetërimeve të ndryshme të gjitha u jetuan në Ballkan
duke bërë historinë e tij. Shqiptarët janë përplasur me këto qytetërime si
shumica e vendeve të Ballkanit. Shqipëria ka qenë pjesë e Perandorisë Romake
dhe pas skizmës së kishës së krishterë midis Lindjes dhe Perëndimit, ajo mbeti
pjesë e Perandorisë Bizantine, për të qenë më vonë pjesë e Perandorisë Osmane
dhe më pas pjesë e bllokut socialist. Të gjitha këto ngjarje kanë ndikuar në
identitetin e shqiptarëve dhe sot “Shqipëria, si shumica e shteteve të Ballkanit,
është ende e papërgatitur për lirinë evropiane”25. Megjithatë, siç shkruan Ismail
Kadare, “Gjergj Kastrioti, së bashku me rebelimin e tij të bujshme kundër
perandorisë otomane solli një ideal të ri: ndarjen nga Lindja, aleancë me
Perëndimin”26. Shqiptarët kanë vendosur të jetë pjesë e ‘lirisë evropiane “, dhe
nuk ka dyshim mbi identitetin e tyre evropian. “Liria shqiptare është zhvillim
normal dhe i natyrshëm i shqiptarëve në harmoni me frymën e Evropës së
Bashkuar. Gjetja e mënyrave për të lejuar këtë zhvillim, e ndërprerë për fat të
keq, është në fakt zgjidhja e vetme për problemin kardinal të shqiptarëve në
Gadishullin e Ballkanit”27 Mënyra për këtë zhvillim të dëshiruar është integrimi
në BE. Procesi i integrimit premton për stabilizim dhe rindërtim, si dhe zhvillim
të qëndrueshëm, dhe kohezion ekonomik dhe social me BE-enë. Integrimi nuk
është vetëm një aspiratë politike e të gjitha partive politike shqiptare, ai është i
mirëpritur dhe i dëshiruar nga mbi 95 % e shqiptarëve, siç tregojnë vëzhgimet
e përvitshme të organizuara tashme që prej disa vjetësh nga Instituti i
Studimeve Ndërkombëtare në Tiranë (AIIS)28.
Që nga viti 1992, Shqipëria ndjek një politikë të qartë pro-perëndimore
dhe ka për qëllim kryesor përmirësimin e lidhjeve me BE-në. Kjo politikë
vazhdimisht mbetet shqetësimi kryesor i të gjithë spektrit politik në Shqipëri.
Kështu, të gjithë politikanët shqiptarë kanë përfshirë kërkesën për anëtarësim
në BE si pjesë të platformës së tyre politike29. Në këtë këndvështrim “strategjia

________________________________________
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kryesore që Shqipëria ka miratuar për integrim në arenën botërore ka qenë ajo
e orientimit të zhvillimeve të saj të brendshme dhe marrëdhënieve me jashtë
në drejtim të BE-së”30.
Organizimi politik, ekonomik dhe trashëgimitë historike të cilat kanë
ndikuar kryesisht mbi shqiptarët kanë përcaktuar tjetërsimin e tyre dhe
përjashtimin nga familja e madhe evropiane. Në vitin 1978, Shqipëria instaloi
një politikë të “despotizmit” dhe “autarkisë”. Sistemi ekonomik ishte i izoluar
krejtësisht nga bota me një politikë çmimesh dhe pagash fikse, si dhe një standard shumë të ulët të jetesës. Në vitet 1990, tregtia përfaqësonte një përqindje
mjaft të vogël të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB), me eksportet dhe
importet respektivisht 14 për qind dhe 22 për qind të PBB 31. Shqipëria
konsiderohej një ekonomi relativisht e mbyllur dhe një eksportuese kryesisht
e lëndëve të para të papërpunuara.
Në fund të viteve 1990-të pozicioni i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare
u përkeqësua, dhe tregtia u pakësua në mënyrë të konsiderueshme.
Keqmenaxhimi ekonomik i vendit u shoqërua nga një thatësirë e madhe dhe
e stërzgjatur. Ka pasur edhe shumë faktorë të tjerë negative, të tilla si rënia e
furnizimin të brendshëm shkaktuar nga problemet në prodhimin e brendshëm,
reduktimi i eksporteve dhe rritja e importeve. Tregtia dhe eksportet drejt Evropës
Lindore u ndërprenë. Kjo u reflektua në deficitin e lartë tregtar në monedhë jotë konvertueshme që u thellua në vitin 1990. Gjatë periudhës 1988-90, mungesa
e kontrollit mbi menaxhimin e rezervave në monedhë të huaj solli humbje nga
spekulime në këmbimin valutor që arrinin në 10 për qind të PBB-së. Bilanci i
përgjithshëm i pagesave rezultoi me një deficit të lartë i cili u financua nëpërmjet
ezaurimit të rezervave në munedhë të huaj, huamarrjes së jashtme, vonesës së
pagesës së borxhit të tregtisë së jashtme, huamarrjes ndër-bankare, dhe
spekulimet nga transaksionet e këmbimit të huaj. Totali i borxhit të jashtëm,
duke përfshirë edhe borxhin e lidhur me financimin e deficitit e llogarisë
korente në monedhë jo-të konvertueshme, u rrit në rreth 500 milionë dollarë
ose 30 për qind e PBB-së deri në qershor 199132. Një situatë e tillë ekonomike u
shoqërua me racionimin ushqimor të popullatës dhe shkurtimin e shumë
benefiteve të tjera. Të gjitha këto zhvillime tregojnë se starti nga filluan përpjekjet
për integrim dhe zhvillim të shqiptarëve ishte shumë i disfavorshëm po të
kemi parasysh standardet e Europës ku tashmë inspirohej aderimi.
Duket se sfidat me të cilat është përballur Shqipëria në rrugën e integrimit
në strukturat e BE-së kanë qenë të shumta dhe ende vazhdojnë të jenë të tilla
me gjithë progresin e bërë. Shqipëria ka ndërmarrë një sërë reformash për
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transformimin e sistemit të centralizuar të ekonomisë dhe politikës nga një
ekonomi e decentralizuar e tregut në një shoqëri pluraliste që ofron mundësi
të barabarta për të gjithë dhe një demokraci liberale të bazuar në të drejtat e
njeriut, kushtetutshmëri dhe shtet ligjor. Qëllimi i këtyre transformimeve është
i qartë: përmbushja e kërkesave të BE-së për një anëtarësim të ardhshëm. BEja ka mbështetur angazhimin e Shqipërisë në përmbushjen e parimeve të
mësipërme fillimisht nëpërmjet qasjes së saj rajonale33. Akti i parë që hapi rrugën
për bashkëpunim bilateral mes BE-së dhe Shqipërisë ka qenë “Marrëveshja
mbi Tregtinë dhe Bashkëpunimin Ekonomik”, në fuqi që nga dhjetori 1992,
me një perspektivë për asocim në preambulën e saj. Megjithatë, kjo marrëveshje
nuk kishte një natyrë preferenciale. Një deklaratë e përbashkët pas nënshkrimit
të Marrëveshjes vijoi me qëllim e të dyja palëve që synonin instalimin e dialogut
politik midis palëve. Një marrëveshje për preferenca tregtare është nënshkruar
me BE-në. Kjo marrëveshje është një zgjatim i “Marrëveshje mbi Tregtinë e
prodhimeve të tekstilit” të 1993-shit. Marrëveshja ofronte hapësirë në tregun
evropian për eksportet tekstile shqiptare, duke u bërë kështu mbështetje për
zhvillimin e industrisë dhe të investimeve në industrinë e tekstilit.
Në kontekstin e qasjes rajonale, në vitin 1998 BE-ja i dha Shqipërisë dhe
vendeve e tjera të Ballkanit Perëndimor tarifa asimetrike preferenciale me qëllim
favorizimin e një bashkëpunimi më të ngushtë ekonomik me shtetet anëtare34.
Marrëveshja ofronte tarifa preferenciale për importet nga Shqipëria për një
periudhë tre vjeçare35. Me qëllim rritjen e aksesit të mallrave të vendeve të
Ballkanit Perëndimor në BE, një marrëveshje tjetër u shtri edhe për Shqipërinë
e cila hiqte kuotat për disa produkte industriale që hynin në BE nga Shqipëria36.
Në shtator 2000, Komisioni Europian miratoi heqjen e taksave doganore për
produktet industriale dhe tekstile shqiptare që hynin në tregun e BE-së37.
Lidhur me Çështjen Shqiptare në Ballkan, zhvillimet e fundit në Kosovë
kanë çuar në një qasje të re për Shqipërinë dhe integrimin e saj në strukturat
Euro-Atlantike. Integrimi i Shqipërisë në strukturat Euro-Atlantike
konsiderohet si një element i rëndësishëm në kontekstin e Paktit të Stabilitetit
për Evropën Juglindore që më vonë zëvendësua nga Këshilli Rajonal i
Bashkëpunimit. Kështu, troika Europiane do të deklaronte “Në mënyrë që të
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tërheqë Shqipërinë më afër këtij qëllimi, çdo përpjekje do të bëhet për ta
implementuar dhe do të përdoren në mënyrë aktive të gjitha instrumentet
ekzistuese të asistencës dhe bashkëpunimit për të shqyrtuar të gjitha mundësitë
e rritjes së mëtejshme”38. MSA, një marrëveshje e ofruar sidomos për vendet e
Ballkanit Perëndimor, e propozuar edhe për Shqipërinë, nxjerr në pah synimin
e BE për ta “tërhequr rajonin më pranë perspektivës së integrimit të plotë në
strukturat e BE”39. Negociatat për procesin e stabilizim asocimit të Shqipërisë
për anëtarësim në BE filluan më 31 janar 2003 dhe u finalizuan me nënshkrimin
e MSA-së, më 12 qershor 2006. Marrëveshja hyri në fuqi pas ratifikimit nga të
gjitha vendet anëtare në 2008-tën. Ndërsa në dhjetor të vitit 2010-të u
materializua dhe liberalizimi i vizave për në BE për gjithë shqiptarët. Tashmë
pritet fitimi i statusit të vendit kandidat që do të shënonte edhe fillimin e
negociatave për anëtarësimin e plotë të Shqipërisë në BE.
Përveç marrëveshjeve të ndryshme të nënshkruara ndërmjet Shqipërisë
dhe BE-së, ekziston edhe një ndihmë ekonomike dhe financiare e zgjeruar në
formën e ndihmave dhe të granteve. Qëllimi është të për të ndihmuar
tranzicionin e Shqipërisë dhe procesin e kohezionin me standardet e BE-së. Në
këtë kuadër, PHARE u themelua si një instrument i rëndësishëm i ndihmës
me qëllim “promovimin e zhvillimit social-ekonomik dhe për të mbështetur
procesin e reformave në Vendet e Evropës Qendrore, si dhe për të rritur
efektivitetin e procesit të bashkëpunimit, dhe për të nxitur partneritetin e BEsë me këto vende”40. PHARE më vonë u shtri edhe për vendet e Europës Lindore
dhe Juglindore dhe ka financuar dhe mbështetur nëpërmjet një sërë
instrumentesh të ndryshme procesin e reformave në vende jo-kandidate si
Shqipëria. Ndihma përbëhej kryesisht nga know-how, mbështetje e investimeve
dhe investimet në infrastrukturë.
Në mbështetje të zhvillimit të shoqërisë civile programi PHARE zhvilloi
idenë e Programit të Partneritetit të PHARE (PPP). Ideja prapa këtij programi
ishte zhvillimi i shoqërisë civile në vendet ish-komuniste, si një pjesë e
rëndësishme e konsolidimit të demokracisë. Brenda këtij kuadri, fuqizimi i
ndikimit të qytetarëve në jetën politike të vendit, në procesin e vendimmarrjes
dhe në përgjithësi në kushtet në të cilat ata jetojnë, është konsideruar një hap i
rëndësishëm drejt një kulture politike demokratike të konsoliduar. Në këtë
drejtim zhvillimi i Organizatave Jo Qeveritare (OJQ) është konsideruar si një
tregues thelbësore që mund të sjellë një kontribut të rëndësishëm për krijimin
e një kulture politike demokratike. PPP ka shërbyer edhe për të ndihmuar në
ndërtimin e partneriteteve midis BE-së dhe vendeve të Ballkanit dhe krijimin e
________________________________________
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rrjeteve të bashkëpunimit në mes të OJQ-ve të decentralizuar, parë kjo si një
mekanizëm i rëndësishëm për transferimin e njohurive dhe përvojës së BE-së
që ndihmon në procesin e reformave dhe procesin e integrimit. Filozofia mbrapa
kësaj përpjekjeje është se ndihma financiare shërben për të ndërtuar mbështetje
morale dhe legjitimitet, dhe inkurajuar proceset e mësimit nga përvoja
perëndimore e çështje të ndryshme.
Në fillim të vitit 1992, Shqipëria u bë një vend partner i PHARE. Midis
1991dhe 1997, Shqipëria mori 450.6 milion ECU mbështetje nga PHARE, duke
përfshirë edhe 130.3 milion ECU për zhvillimin e infrastrukturës dhe 74.5 milion
ECU në ndihma të emergjencës. Burimet e PHARE ishin kanalizuar në katër
fusha kryesore: administratën publike dhe reformat institucionale, zhvillimin
e komunitetit, zhvillimin e infrastrukturës në shkallë të gjerë, dhe zhvillimit të
bujqësisë. Vetëm në vitin 1997, PHARE ka ofruar 34 milionë ECU për
programet kombëtare dhe 20 milionë ECU për programet ndërkufitare të
bashkëpunimit. Përveç kësaj, ndihmë e veçantë me vlerë 14.9 milion ECU u
dha si mbështetje buxhetore për reformën e administratës publike. Mbështetje
i është dhënë edhe OSBE-së për organizimin e zgjedhjeve në qershor-korrik
1997, në shumën 1.5 milion ECU41.
Gjatë krizës së vitit 1997 në Shqipëri, të shkaktuar nga kolapsi i skemave
piramidale të investimeve, mbështetja e PHARE u ndërpre. Megjithatë, ndihma
humanitare vazhdoi nëpërmjet Komisionit Europian, Drejtorisë së Përgjithshme
të Ndihmës Humanitare (DG ECHO), me qëllim mbulimin e nevojave më
urgjente të pjesës më të varfër të popullsisë. Kjo ndihmë arriti në 17 milion
ECU dhe përbëhej nga ushqime dhe furnizime mjekësore. Komisioni Evropian
gjithashtu ka vazhduar të financojë disa aktivitete me qëllim promovimin e
demokracisë, sigurisë dhe stabilitetit ekonomik, duke përfshirë këtu edhe
mbështetjen për OSBE-në për organizimin e zgjedhjeve.
Programi Tempus, të cilit Shqipëria ju bashkua në vitin 1992, është një
tjetër formë e ndihmës financiare që mbështet sistemin arsimor dhe favorizon
përmirësimin e performancës akademike të akademikëve shqiptarë dhe
studentëve. Në vitin 2000 Komisioni Evropian, për të thjeshtuar dhe
përshpejtuar ndihmën për vendet e Ballkanit Perëndimor, propozoi programin
CARDS i cili ofronte një format ligjor të unifikuar dhe një set të vetëm të
procedurave për asistencën e ofruar vendeve të Ballkanit. Në këtë proces vendet
përfituese (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Serbia dhe
Mali i Zi), do të duhet të orientonin zhvillimin e tyre politik, ekonomik dhe
institucional në përputhje me vlerat dhe modelet e Bashkimit Evropian”42. Vetëm
në vitin 2006, Shqipëria mori 45.5 milion Euro në kuadrin e Para-Anëtarësimit.
Instrumentet e Para-Antarësimit (IPA) zëvendësuan CARDS me një qëllim
________________________________________
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të qartë, anëtarësimin e Shqipërinë në BE. IPA është i përbërë nga pesë
komponentë që ofrojnë ndihmë të specializuar dhe efektive sipas nevojave të
Shqipërisë dhe zhvillimeve konkrete. Vetëm për periudhën 2007-2009 ndihma
e para-anëtarësimit në bazë të Kornizës institucionale shumë-vjeçare të
financimit Shqipërisë ka qenë 221.9 milion •.
Pavarësia e Kosovës ofron për Shqipërinë një perspektivë të re të
përshpejtuar për integrim në skemat rajonale dhe europiane. Integrim mbetet
e vetmja zgjidhje e aftë për të t’i dhënë fund rivaliteteve të rajonit dhe armiqësive
historike. Nënshkrimin e MSA-së me BE i ka hapur rrugën integrimit të shpejtë,
duke i lejuar Shqipërisë të arrijë përparimin e fqinjëve të saj.
Integrimi në institucionet euro-atlantike është një proces tërheqës, edhe
pse i vështirë. Tërheqës, sepse procesi i integrimit rrit shpirtin e ekipit, ndërsa
rrit e rolin dhe statusin e Shqipërisë në marrëdhëniet ndërkombëtare. I vështirë,
sepse ndarja e vlerave të përbashkëta është një proces që duhet mësuar. Procesi
i integrimit inkurajon solidaritetin në mënyrë të tillë që diversiteti të projektohet
si një pasurim i sistemit të vlerave të komunitetit të përbashkët. Për më tepër,
integrimi jep rezultate pozitive që pasqyrohen në treguesit ekonomik dhe social të Shqipërisë dhe margjinalizimin e atyre që nuk janë në gjendje për të
vazhduar me dinamikën e integrimit.
Konkluzione
Me gjithë ekzistencën e pengesave të shumta, e ardhmja e Ballkanit
Perëndimor dhe Shqipërisë duket optimiste. Pranimi i vendeve të reja në
Bashkimin Evropian në vitin 2004 zgjeroi zonën e ideve për një Europë të
përbashkët. Qasja e BE-së për ndërtimin e një Evrope të bashkuar është e bazuar
kryesisht në promovimin dhe nxitjen e demokracisë, të një ekonomie të tregut
të qëndrueshme dhe shoqëri të zhvilluar demokratike dhe civile për të cilën
padyshim aspirojnë edhe vendet e rajonit dhe Shqipëria. Megjithatë, vendet e
Ballkanit Perëndimor dhe Shqipëria përballen me shumë sfida në udhëtimin e
tyre drejt Evropës së Bashkuar. Duke qenë vende në tranzicion, nga një rend
komunist në atë demokratik, duket se edhe për pak kohë mungesa e stabilitetit
ekonomik që lidhet ngushtësisht me tranzicionin politik dhe shoqëror do të
jenë ende bashkëshoqëruese të rajonit. Tranzicioni nga diktatura në demokraci
ofron mundësi për të gjitha llojet e ideve, por kur tradita demokratike mungon,
siç është rasti i vendeve të rajonit, problemi qëndron në boshllëkun ideologjik
të krijuar pas përmbysjes së komunizmit. Heqjen e vlerave komuniste nuk do
të sjellë automatikisht vlerat e reja civile. Për këtë arsye, vendimmarrja politike
është duke vuajtur nga konfliktualiteti, pasiguria dhe hezitimi, duke vepruar
si frenues i proceseve të integrimit, pasi ndikon në thellësinë dhe shpejtësinë e
reformave, duke krijuar vështirësi serioze pas valës së parë të reformave. Si
pjesë e kësaj foto të tranzicionit, vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Shqipëria
duhet të bëhen pjesë e aksioneve të përbashkëta me vendet e tjera të BE-së e
më gjerë për të kapërcyer hendekun e sfidave.
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PROCESI I REFORMAVE POLITIKE DHE EKONOMIKE NË KOSOVË,
SI KUSHT DREJT BE-SË

I. Historiku Politik i Pavarësisë së Kosovës
Të flasësh për historinë, politikën e një vendi si Kosova, për peshën dhe të
ardhmen e saj, pa një vështrim të së kaluarës së këtij vendi, do të hidhnim të
vërteta shekullore të këtij populli dhe rajoni. Në historinë e popujve të Europës,
vështirë se mund të gjendet ndonjë popull që të ketë qenë objekt i shtypjes,
torturës e poshtërimeve, siç është populli i Kosovës, i cili gjenetikisht daton,
jeton në trojet e veta autoktone në Kosovë e gjetiu, posaçërisht në këto dy
dekadat e fundit të përjetuara janë ndër historitë më të tmerrshme që ka kaluar
Kosova, e që akoma janë të freskëta për gjithë ne.1 Kosova si një ndër rajonet
me etnitet gjeografik, demografik dhe politik, është një nyje më e rëndësishme
inter-etnike në Ballkan dhe në Europë. Pa dyshim ky fat i Kosovës varej nga
qëndrimi i Europës si shpëtim, po ashtu këtë shpëtim e kishin në dorë shqiptarët
e Kosovës me kontributin që dhanë për këtë kontinent shekuj me parë. Është
një pafundësi historike, politike e kulturore që sa më larg të shkojmë aq më
shumë histori dhe fakte do gjejmë, për këtë vend të Europës Juglindore, ku
shpresa dhe ëndrra për ta fituar lirinë u bë realitet vetëm në fund të këtij
milleniumi. Proceset në Europën Lindore pas rënies së Murit të Berlinit dhe
përfundimit të Luftës së Ftohtë,2 dhe shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, vetëm
e përshpejtuan krizën jugosllave dhe e futën atë në një gjendje shumë
problematike dhe një nevojë për të shtuar angazhimin në zgjidhjen e këtyre
problemeve nga ana e BE-së. Kosova ishte bërë vendi i harruar, i lënë nën
mëshirën e ish RSFJ-së, mbeti një jetime në Ballkan nga mungesa e përkujdesjes
e të afërmve të saj Europian. Që nga heqja e Autonomisë, siç ishte ajo e vitit
1974, 3 në të cilën disa të drejta ishin rivendosur në këtë Autonomi dhe
suprimimin e saj (më 28 mars 1989), Kosova çdo ditë hynte në hendekun, me

________________________________________
1

Tomas Sezmler-Marie-Janine Calic-Tomak-Dusam Reljic-Peter Schmidt: “The UE
Presenc in a Post-Status Kosovo”. Në: Suedosteuropa, 55. Jahrgang , fq. 147.
2
Wollër Lakër: “Europa në kohën moderne 1945-1992”, Tiranë 2003.
3
Miftar Spahija Thaçi. Në: “About Kosova” Koha, 1998, Tiranë-Albania, fq. 256.

HALIM BAJRAKTARI VALON JUPA

93

një popullsi shumë te re, rurale, me një numër të madh të papunëve që pësonte
pa fund drejt një tmerri të pandalshëm Serb. 4 Mbi dy milionë shqiptarë të
Kosovës, që përbëjnë mbi 93% të popullatës5, e shfrytëzuan këtë të drejtë
natyrore, morale, historike dhe juridike në Referendumin gjithëpopullor për
Pavarësi më 2 Korrik 1990. Populli i Kosovës u deklarua për Pavarësi, e që kjo
njohu dhe njëherazi lëvizi Kosovën në një skenë tjetër,6 por nga të shumtë kjo
s’u dëgjua fare. Problemet ditaditës po rriteshin në këtë pjesë të Europës
Juglindore. Disa shtete i gëzonin të drejtat e tyre si shtete në Ballkan- Kosova s’e
shihte këtë të mirë, përkundrazi, kësaj i shtohej e keqja nga ana e Serbisë.
Faktori i BE-së i dinte argumentet e kaluara të këtij populli që të siguronte
njëherë e përgjithmonë paqe dhe siguri në këtë pjesë te Europës, ngase ishte e
bindur se ishte e lidhur me kulturën, politikën dhe ekonominë europiane.
Alternativa s’kishte, edhe ato të pakta që ishin nuk u përfillën, s’dëgjonte askush,
asnjëri s’hiqte barrën e rëndë mbi “Kosovën e vogël” e as që donte ta dinte se sa
e rëndë ishte kjo barrë në këtë shtet të humbur përkohësisht- duke mos ditur
se kjo barrë ditaditës po i peshohej një pjesë edhe Europës. Pas rrënimit te
Autonomisë, populli i Kosovës pothuajse mori një rrugëtim krejtësisht tjetër,
rrugëtim i cili ishte i pafund drejt nxjerrjes të së vërtetës së këtij shteti në
zbardhjen e fakteve shekullore. Rrugët ishin të errëta e të mundimshme, por
fundi i duhur ishte ai që duhej të kishte ky popull, që kërkonte dhe meritonte
me shekuj të tërë. Brutaliteti, dëbimet, gjendjet socio-ekonomike të shkaktuara
nga regjimi jugosllav, e bënë krizën e Kosovës më komplekse. Si pasojë, mori
karakterin e një konflikti të armatosur dhe përmasat e një lufte gati rajonale.
Kriza në Jugosllavi angazhoi gjithë faktorët më të rëndësishëm ndërkombëtarë,
si BE-në, OSBE, KE, deri tek Aleanca e Këshillit të Atlantikut Verior (NATO),
dhe faktorët ndërkombëtar si (OKB). Që nga kjo kohë, shqiptarët e Kosovës e
lënë nën ish-jugosllavinë u bënë viktima të dëbimit, spastrimeve etnike dhe të
kolonizimit, duke u detyruar që në vazhdimësi të zhvillojnë luftëra për liri dhe
vetëvendosje. Karakteri konfliktual i krizës dhe përmasat e rrezikshme rajonale
nxitën domosdoshmërinë e angazhimit në zgjidhjen e krizës nga ana e BE-së.
Kosova kurrë nuk pushoi në paqe, thuajse gjithmonë gjatë dhe pas Luftës së
________________________________________
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Ftohtë deri në viti 1999 me heqjen e përgjithshme te forcave serbe nga Kosova,
njëherë e përgjithmonë pas ndërhyrjes së forcave ndërkombëtare. Ky ishte
muri final për Serbinë, nga ky moment Kosova ndryshoi rrënjësisht në të mirë
të paqes. Ardhja ndërkombëtare e faktorizoi Kosovën drejt binarëve të
demokracisë. BE-ja, me prezencën e saj filloi ta trajtojë Kosovën në mënyrë sa
më të denjë drejt strukturës shtetërore dhe asaj zhvillimore. Kosova hyri në një
projekt të BE-së, i cili kishte dhe ka për qëllim afrimin e saj sa më afër dhe me
shpejt drejt BE-së.
Faktori Europian marshoi me shumë fusha politike, ekonomike e
diplomatike në ndaljen e kësaj strategjie. Kosova është sot një nga pjesët më të
europianizuara të Ballkanit Perëndimor. Kjo tendencë është gjithnjë duke u
rritur, çka tregon edhe ardhmërinë europiane të Kosovës, Proceset dhe
angazhimet morën seriozitetin e tyre në kompletimin e statusit të Kosovës, që
për këtë çështje madhore u desh kohë dhe durim nga të gjitha palët për t’ia
arritur këtij qëllimi kulmor. Momenti më kulmor ishte shpallja e Pavarësisë
më 17 Shkurt 2008, që për ne ishte një ëndërr pacifiste, e demokratike dhe
futjen e një politike përparuese dhe dobiprurëse për Ballkanin Perëndimor,
dhe gjithë Europën. Kosova më së miri tregoi dhe po i tregon BE-së se si duhet
dashur demokracia, se si të luftosh robërinë, të gjykosh padrejtësitë në këtë
shekull të ri. Nga Kosova po ndërtohet rrjeta e artë në rajon, drejt familjes së
Bashkimit Europian.
II. Reformat Politike-Institucionale në Kosovë dhe përmbushja e
kritereve
Reformat politike-institucionale e demokratike që i ofroi Bashkimi Europian
Kosovës nuk ishin një punë e lehtë për t’u arritur. Këto objektiva madhore që
ishin caktuar për Kosovën, kërkonin kohë që frytet e suksesit të arriheshin,
për të ardhur deri te këto Reformat Institucionale- ishte i nevojshëm edhe
përkushtimi i përbashkët europian e ndërkombëtar. Rrugët në ndërtimin e
shtetit, rregullimin shtetëror, në reformimin juridik të të drejtave në përgjithësi
dhe reformave institucionale ishin çelësi kryesor për shtetin e Kosovës- po i
sjellin stabilitet edhe rajonit dhe më gjerë.7
Këto reforma kishin qëllim që ti sillnin Kosovës një efikasitet më të garantuar
nga ana e këtyre institucioneve për të gjithë qytetarët e tyre, pa dallim kombësie,
race dhe feje. Këto institucione pasi u ndërtuan gjatë këtyre viteve të fundit
nga ana e BE-së dhe asaj ndërkombëtare, këta së bashku dizajnuan dhe instaluan
institucione me standarde demokratike, ngase edhe Kosova e kërkonte një gjë
________________________________________
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të tillë, në mënyrë që këto institucione t’i qëndrojnë kohës dhe të ndjekin ritmet
dhe modelet demokratike europiane dhe asaj amerikane, si një ndër demokracitë
më të mira në botë. Mirëpo, duke shikuar nga ky prizëm demokratik, Kosova
është futur drejt një standardizimi dhe një përkushtimi për të bërë reformat e
këtilla që japin dhe çelësin përkatës për të hapur portën e BE-së. Mirëpo, nuk
do të mjaftonte vetëm ky çelës për të shkuar deri tek kjo portë, mbeten shumë
rrugë për t’u bërë në vitet në vazhdim për të lëvizur Kosovën drejt rrugës
europiane. Një ndër ndihmesat ishte edhe bashkëpunimi me Zyrën e Komisionit
Europian që kishte si qëllim të ndihmonte Kosovën në rrjedhat e reformave
ekonomike, integrimin territorial të Kosovës dhe realizimet dhe shtruarjen e
këtyre rrugëve drejt BE-së. Kosova ka nevojë për ndryshimet reformatike, për
sigurim politik dhe shtetëror. Njëkohësisht kërkohet të zgjidhen shumë
probleme ekonomike e politike të vazhdueshme, e cila iniciativë për reforma
do të ishte më së miri në bazë të studimeve nga autoritete politike në përgjithësi,
si qëllim i përbashkët ndërtues.8
Një punë e tanishme dhe në të ardhme është edhe përmbushja e kritereve
që ka caktuar dhe do të caktojë Bashkimi Europian. Përmbushja e reformave
deri më tani në Kosovë, është në hapin e mirë në disa institucione, duke e ditur
gjendjen që tani Kosova ka si shtet i sapo formuar, tregon qartë edhe të priturat
e mëtejme, që këto reforma të përmbushen me sukses, ngase kanë rol kalues,
që japin një pasqyrë se si të përmbushen edhe kriteret e ardhshëm me një
lehtësi të këtillë në të ardhmen e afërt, që e presin Kosovën ngase me ndërtimin
e shesheve institucionale të forta, tregon një demonstrim paqësor të demokracisë
dhe të traditave, transparente dhe stabile, do të sjellin, një përmbushje më e
shpejtë të reformave institucionale, që këto të fundit do të trasonin rrugët në
përmbushjen e kritereve të mëtejme europiane që njihen si kriteret e
Kopenhagenit dhe ate:
1. Kriteri politik
2. Kriteri ekonomik
3. Kriteri juridik
· Kriteret politike: Kriteret politike për Kosovën nënkuptojnë një numër
të madh të kritereve, si: ndërtimin e institucioneve stabile që garantojnë
demokracinë funksionale, sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtat e njeriut
si dhe respektim të pakicave dhe mbrojtjen e tyre.
· Kriteret ekonomike: Një ekonomi funksionale tregu, aftësi për t’u
përballur me konkurrencën dhe fuqinë e tregut brenda BE-së, të ketë zhvillimin
ekonomik të qëndrushëm. Kapaciteti për t’i marrë përsipër obligimet e
anëtarësimit, përfshirë këtu edhe ndjekjen e objektivave për një union politik,
ekonomik dhe monetar. Kosova në shumë nga këto çështjet është në fazat e saj
fillesare dhe kapacitetet e tanishme që ka si në aspektin infrastrukruror, bujqësor
________________________________________
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dhe ekonomik mirëpo këto çështje janë në përmirësim.
· Kriteret juridike: Ky kriter si një me më shumë sfida dhe punë
nënkupton aftësimin e shtetit për të implementuar Acquis Communautaire (i
tërë legjislacioni Europian) dhe vënia e tij në jetë përmes strukturave gjegjëse
administrative dhe sundimit të ligjit. Kjo do të thotë një kompatibilitet i
legjislacionit kombëtar me atë të BE-së.9 Ky si kriter legjislativ nënkupton
përafrimin e Kosovës me legjislacionin e BE-së nëpërmjet strukturave të
ndryshme legjislative dhe atyre të drejtësisë,10 dhe adaptimi i mbi 100 mijë
faqeve të legjislacionit europian, i cili që prej kohe është inicuar si proces,
institucione të qëndrueshme që garantojnë demokraci, sundimin e ligjit në
shoqëri përkatsisht një qeverisje të së drejtës. Sa i përket kësaj fushe, janë arritur
një numër i madh i ligjeve, por nuk mjafton vetëm kjo, këto ligje duhen
implementuar në tërësi.
· Kriteret e Kopenhagenit: Për të pasur një Administratë publike të aftë,
që të zbatojnë dhe menaxhojnë të drejtën e BE-së në praktikë. Që për Kosovën
ky kriter është në suazat e saj ndërtuese.
III.
Fusha Administartive
Një fushë me rëndësi dhe me një përkujdesje të veçantë është edhe fusha
Administrative si një ndër shtyllat kryesore që drejton çështjet publike,11 dhe
më jetike të një shteti si njëra ndër nyjet më gjeneruese të shtetit. Një ndër
përparësitë në vazhdimësi i institucioneve dhe Qeverisë, janë edhe reforma në
administratë, e cila mund të realizohet në tërësi, vetëm nëse krijojmë një shërbim
cilësor përmes informimit e komunikimit dhe sherbimeve sa më efikase, dhe
dixhitalizimin e këtyre sherbimeve, një realizim i shërbimeve elektronike është
me rëndesi parësore për një administratë moderne me efikasitet të drejtperdrejtë
dhe transparente. Paralelisht me përparësitë e mësiperme, për të pasur një
administratë efektive, duhen bërë reformat e duhura, një spektër me rëndësi
është edhe ngritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore në modernimin e kësaj
fushe, do të luajë një rol të madh edhe orientimet programore rajonale, sidomos
kjo europiane. Administrata me binarët e shumtë që ka, duhet riparuar, një
reformë që lypet dhe ka vërejtje nga shtetet e rajonit është në prioritet në masë
të madhe janë reduktimet e shpenzimeve administrative që është, edhe synim
i BE-së. Bashkimi Europian me kriteret e tij është një det i lundrueshëm dhe i
qetë, por jo edhe i shkurtër për ta lundruar këtë rrugë deri në fund, prandaj
duhet shkuar në drejtimin e duhur, drejt zbarkimit në BE. Ndihmesa në lëmin
e kësaj fushe është që nga paslufta, kur Kosova kishte institucionet e veta
________________________________________
9

Blerim Reka & Ylber Sela: “Hyrje në të Drejtën e Unionit Evropian”, Tetovë 2007, fq. 4546.
10
Ylber Sela: “Funksionimi i Shtetit Juridik, kusht për afrimin e Maqedonisë me UE-në”,
Tetovë 2008, fq. 128.

HALIM BAJRAKTARI VALON JUPA

97

gjysmëqeverisëse. Këto kritere vlerësojnë kapacitetin e Kosovës për të përafruar
gradualisht legjislacionin dhe politikat e veta me atë të acquis që kanë të bëjnë
me tregun e brendshëm, politikat sektoriale, në harmonizimin e ligjeve,
transparenca ndaj qytetarëve, duhet të jetë në mënyrë te rregullt. Në gjyqësi, si
sektor tani është në përgatitje të mirë në suazat europiane dhe atë që nga futja
e EULEX-it, ku ky si mision bart edhe një numër të madh gjyqëtarësh europian
dhe përgatitjen e disa gjyqësorë dhe prokurorë vendorë për të sfiduar këtë
parregullsi gjyqësore që po sundon që nga mbarimi i luftës, një gjë duhet të
kemi të qartë se pa pavarësimin e kësaj fushe të drejtësisë, nuk mund të ketë
sundim të rendit dhe ligjit, andaj medoemos duhet që një gjë e tillë të jetë sa
më shpejtë, funksionale në Kosovë, si një parim i prerë nga ana e BE-së. Këto
kritere gjithashtu analizojnë kapacitetet administrative të Kosovës, ku në
ndërtimin dhe reformimin e këtyre kapaciteteve, duhej bërë një koordinim i
përbashkët mes Institucioneve udhëheqëse të këtyre fushave dhe asaj europiane,
si modele që kanë shtete brenda BE-së.12
Pa një administratë reformuese të tillë, shteti i Kosovës do të përballej me
një ngecje të mëtejshme në nivel qendror dhe atë lokal, që janë si pika referimi
të Administratës. Një vërejtje e tillë vjen edhe nga raporti i fundit i Komisionit
Europian,13 i cili tërheq vërejtjen për nivelin e lartë të korrupsionit, shërbimet
joefikase, të cilat mud të jenë një faqe e errët drejt Integrimit Europian. Andaj
Republika e Kosovës duhet të jetë e angazhuar për procesin e menjëhershëm
të reformimit të administratës publike dhe në ndërtimin e kapaciteteve administrative të cilat janë të nevojshme për adresim të të gjitha prioriteteve që
dalin nga procesi i integrimit europian.
IV.Aktivitetet e ardhshme politike drejt proceseve integruese në BE
Angazhimet për Kosovën nga ana e BE-së, lanë gjurmë pozitive në historinë
aktuale në rajon dhe më gjerë. Kosova u bë model krijimi i një shteti të ri me
përmasa dhe standarde demokratike, ndër më të mirat në rajonin e Ballkanit,
aktivitetet e saj ishin në të mirë të paqes dhe demokracisë. Tanimë është e
vërtetë se Kosova ka një perspektivë europiane, që këtë fakt e ka përsëritur
edhe Brukseli dhe faktori i brendshëm përmes mekanizmave të tyre për të
ndryshuar pozitën e Kosovën. Ky bashkëpunim i ndërsjelltë dhe i qartësuar
me BE-në, i sillte dobi profitabile Kosovës, në proceset ndërtuese drejt atyre
integruese që çdo herë ka qenë një ëndërr për këtë popull. Mirëpo Kosovës i
mbetet shumë për të bërë në politikë, ekonomi, gjykatë, drejtësi si dhe në
fushat tjera të këtyre nënfushave kryesore, të cilat duhet të përparohen, nëse
Kosova mëton integrimin e saj në familjen e BE-së. Kosova do të ballafaqohet
________________________________________
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me shumë parakushte e kushte që do t’i plotësojë ato, nëse dëshiron integrimin
më të shpejtë dhe më të sigurt në BE. Kosova mbetet shumë prapa pjesës tjetër
të rajonit në procesin e integrimit euroatlantik. Kosova është në të fundit vend
sa i përket Procesit të Stabilizim Asocimit. Ajo është e vetmja aspiruese e BE-së
që nuk e ka kaluar madje as fazën e studimit të fizibilitetit në këtë proces, kjo
qartëson më së miri momentin se ku jemi.
Kosova duhet të plotësojë një vrag parakushte, që BE-ja, i ka caktuar si
standarde të domosdoshme për Kosovën, dhe nëse këto kushte i plotëson me
sukses, atëherë do të jemi në hapin e radhës të nënshkruajmë Marrëveshjen e
Stabilizim Asocimit, e cila në vete bart një axhendë në vete pas nënshkrimit në
vrojtimin, në detaje të gjithë kësaj marrëveshje që në vete mbart një mori
çështjesh ndërlikse. Me ecjen e kësaj rruge, Kosova duhet te kalojë në hapin
tjetër, jo edhe aq të vogël, drejt integrimit, ky hap është domosdoshmëri që
shtyn Kosovën deri tek kandidimi i saj për t’u bërë anëtare e BE-së. Kjo
kandidaturë i mundëson Kosovës që të futet në gjirin e saj, atëherë Kosova hyn
në një fazë tjetër të rëndësishme deri në integrimin e plotë në BE-në, edhe kjo
është faza e Partneritetit Europian, ku Kosova prapë edhe në këtë fazë mund të
ketë ndonjë kusht që duhet ta plotësojë, në atë mënyrë sa më në detaje.
Kosova, po ashtu në këtë fazë dihet edhe data e mundshme e anëtarësimit
në BE, nëse Kosova deri në atë kohë do t’i ketë plotësuar të gjitha kushtet të
cilat ia cakton BE-ja, para se të bëhet shtet anëtar, duhet që së pari të ratifikohet
nga të gjitha shtetet e BE-së, që është edhe një kusht i domosdoshëm. Në këtë
çështje, Kosovës i mbetet ende për të lobuar në njohjen nga ana e këtyre pak
vendeve të BE-së, të cilët mund të jenë një pengesë e mëtejshme për Kosovën,
ndaj këtu Kosova duhet të jetë në marrëdhënie të mira me këto pesë shtete,14
që në të ardhmen e afërt të jetë e njohur si tërësi nga shtetet e BE-së, që këto
shtete të mos jenë kundër unitetit të politikes së jashtme të BE-se, ngase dihet
se një vend anëtar europian mund të bllokojë një vend edhe nëse i ke
përmbushur detyrimet e parapara për t’u anëtarësuar,15 andaj ne, në të njëjtën
kohë duhet të punojmë në proceset e tjera, pa marrë parasysh vonesat nga
________________________________________
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Kosovën e kanë njohur zyrtarisht deri tani (fillim të vitit 2009), 22 nga 27 shtetet e BEsë, ndërsa shtetet që akoma s’është njohur zyrtarisht por që kanë raporte te mira me
Kosovën janë: Greqia, Rumania, Spanja, Sllovakia dhe Qipro. Disa nga këto shtete nuk
janë të gatshme ta bëjnë një gjë të tillë për shkaqe te brendshme të tyre politike si Qipro
dhe Spanja e cila kjo e fundit që nga shpallja e Pavarësisë, Spanja kishte hartuar një
dokument të quajtur “pozicioni spanjoll në lidhje me Kosovën” që tregonte arsyet për
mosnjohje- këtë e deklaroj edhe kryeministri spanjoll Jose Lusi Zapatero në vizitën e
kreut serb në Madrid. Mirëpo disa nga këto vende kanë njohur pasaportat e Kosovës që
kjo shpreh gatishmërinë e mëtutjeshme për ta njohur shtetin ne të ardhmen.
15
Një ndër rastet e tilla aktualisht po mishërohet ndërmjet debateve mes Sllovenisë si
anëtare e BE-së dhe Kroacisë mbi kufirin detar, e cila kjo e fundit është potenciale kryesore
për BE.
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mosnjohja nga ana e këtyre shteteve. Të mos qëndrojmë duarkryq, por të
përfundojmë punët që kemi përpara deri tek ky moment. Hap tjetër integrues
i Kosovës drejt BE-së është një fazë e tërë, e cila Kosova duhet të kalojë me
gjithë vështersitë që ka, por nëse Kosova do të merrte me përkushtim dhe si
përparësi integrimin e saj në BE, atëherë do të jetë i pashmangshëm dhe shumë
i shpejtë ky integrim, duke ditur interesimin edhe nga ana e BE-së. BE-ja është
e interesuar që Kosova të integrohet në të ardhmen në familjen e saj, por me
vendet e rajonit, pra ky anëtarësim, ndoshta, do të jetë i përbashkët me vendet
fqinjë, mëqë dihet se BE-ja është duke i përgatitur të gjitha vendet e Ballkanit
Perëndimor, që të futen menjëherë si një tërësi e përbashkët në BE, kur të jetë
koha pas përmbushjeve të planprogrameve të BE-së, për secilin shtet veç e veç,
ndoshta Kosova do të mbetet si një pjesë e pandashme, e cila as përpara as
prapa shteteve në rajon, nuk do të anëtarsohet në BE, po bashkërisht me to. Ky
do ishte edhe një plan më i sukseshëm dhe më unik.
Mirëpo, si fusha më me rëndësi janë tre kushte të domosdoshme që duhet
t’i plotësojë nëse dëshiron Kosova për integrimin e saj në BE, pra, janë: kushti
Politik, Juridik dhe Ekonomik. Në këto fusha nuk duhet imagjinuar por duhet
të jemi më të përkushtuar institucionalisht, në mënyrë që të arrijmë atë që ne
dëshirojmë. Kosova duhet të punojë vazhdimisht për plotësimin maksimal të
këtyre kushteve. Për kushtin politik, Kosova vetëm ka filluar progresin e saj,
kurse për dy kushtet të tjera, juridik dhe ekonomik, duhet bërë më shumë
progresin e duhur, të punojë edhe në këto drejtime që të hapen rrugët e saja
drejt integrimit.
Kështu, sipas të gjitha të dhënave, po parashikohet se nëse Kosova do të
ecë në hapa të sigurt dhe me sukses, do të jetë konkuruese e përafërt me shtetet
fqinje për anëtarsim në BE, pra do të jetë vend që mëton të anëtarsohet në BEnë, atëherë, BE-ja do t’i vëjë kushte të tjera Kosovës, që duhet t’i plotësojë në
hapa të mëtejshëm, këto kushte Kosova duhet t’i plotësojë, sepse janë kritere
të BE-së, kritere të cilat parashohin se çka duhet të bëjë një shtet për të hyrë në
BE-në, gjatë kësaj kohe, do të zhvillohen shumë bisedime mes Kosovës dhe
BE-së, rreth të arriturave që janë bërë dhe do bëhen në Kosovë. Nëse Kosova
do të kalojë këtë fazë të plotësimit të kushteve me sukses, atëherë BE-ja do ta
pranojë Kosovën në gjirin e saj.
Në bazë të të dhënave, mund të bëjmë një klasifikim të detyrave kryesore
dhe elementare që duhet të përmbush Kosova, si pika adresuese:
Situata politike, është një ndër çështjet që duhet bërë përparim. Kosova ka
shënuar një përparim në përafrimin e legjislacionit dhe politikave me standardet
europiane, në veçanti në dogana, bujqësi dhe lëvizjen e lirë të mallrave.
Megjithatë, pak përparim është shënuar në zbatimin dhe fuqizimin efikas të
legjislacionit. Më shumë përpjekje nevojitet në përafrimin dhe zbatimin e
standardeve europiane, në veçanti në luftimin e krimit të organizuar, shpërlarjen
e parave, drogës, në përmirësimin e gjendjes së punësimit.
Demokracia, dhe shteti i së drejtës ka progres legjislativ në implementimin
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e tyre, për të bërë progres të duhur në forcimin e ligjit, në politikat
antikorrupsion dhe luftën kundër krimit të organizuar, lidhur me ligjet e
aplikushme, sistemi gjyqësor është një ndër pikëreferimet e dobëta ku duhet
bërë përparim më shumë, po ashtu vazhdon të mungojë një strategji reformuese
në mënyrë që të ndërtohet një administratë profesionale, si përgjegjëse e lirë
nga interferencat politike pra ky standartizim duhet të jet në përputhje me BEnë.
Të drejtat e njeriut, liria, siguria dhe drejtësia për të gjithë me mundësi të
barabata në të shprehurit duhet përmirësuar duke mos lënë asnjë hapsirë që
politika të ndërhyj në medja. Mborjtja e pakicave- këtu shohim se është bërë
shumë progres ndaj këtyre pakicave më shumë se në shumë vende demokratike
europiane- kjo është e paraparë edhe konform standarteve europiane. Edhe
pse më herët kishte dilema, mosbesueshmëri lidhur me këto realitete ndaj
minoriteteve, por realiteti tregon të kundërten. Edhe vetë pakicat janë të
kënaqura me kushtet që i ofrohen atyre me privilegjet që kanë.
Situata ekonomike, duhet bëre një strategji sa më efikase për luftimin e
krimit të organizuar i cili krim përbën dhe afekton direkt në ambientin biznesor,
pastaj në revitalizimin sa më të mirë të privatizimit,16 në auditimin e brendshëm,
në agjencionin e prokurimit publik, ligji mbi administrimin e tatimeve dhe të
procedurave tatimore, pastaj është sektori bankar, megjithëse ka bërë përpjekje
në rritjen e kapaciteteve për t’ju siguruar financim afatgjatë ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme, pastaj ligji mbi pronën intelektuale nuk ka progres të
duhur. Në të gjitha këto fusha duhet bërë progres maksimal që Kosova të jetë
më afër BE-së. Kosova ka bërë progres sa i përket përafrimit të satandarteve
europiane dhe atë në shumë fusha si: Tregu i brendshëm; miratimi i legjislacionit
të ri, implemetimi i ligjeve doganore, pastaj në çështjen e tatimit.
Gjyqësia, duhet përmirësuar me resurset njerëzore pasi është një problem
dhe sfidë për Kosovën që edhe për një kohë të gjatë do të mbetet një adresim
i qartë nga BE-ja, numri i madh i lëndëve të pa përfunduar vazhdon të jetë
problem i madh, siguria, edhe përkundër përparimeve është ende e
pakënaqshme prandaj kësaj fushe duhet t’i kushtohet kujdes drejt përparimit
të duhur. Puna e policisë shpesh pengohet nga mungesa e inteligjencës në
dispozicion që tani është në formim e sipër. Partneriteti Europian, duhet të
vazhdoj të jetë mjeti kyç për të drejtuar përpjekjet e Kosovës drejt BE-së.
Një gjë duhet ditur, se pa përmbushjen e të gjitha këtyre kushteve dhe
kritereve dhe shumë sektorëve që janë një simbioz mes tyre, mund vetëm t’i
rrimë karshi BE-së ose një gjë e tillë mbetet të shihet vetëm nëpër ekranet
televizive një integrim i tillë. Mund të themi se Kosova tani i është futur garës
________________________________________
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Privatizimi duhet të vazhdoje të shikohet si thelb i gjithë procesit të tranzicionit në
Ballkanin Perendimor. Shih në: Ferdinand Xhaferaj: “Deballkanizmi i Ballkanit”, Tiranë
2007, fq.144.
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për në BE edhe pse ende s’jemi në pozicionin e duhur garues, ndaj duhen
kapur momentet me shpejtësi të duhur. Kjo dekadë e ardhshme do të jetë e
artë për Kosovën. Duhet të bëjmë angazhim të gjithanshëm që të jemi brenda
këtij ciklit të artë europian.
V. Sfidat politike të Kosovës dhe përmbushja e tyre
Për të garantuar një Kosovë të sigurtë, politike, demokratike dhe multietnike
me perspektivë europiane, në këtë drejtim, bëhet dallimi në mes prioriteteve
afatshkurtëra dhe afatmesme, të cilat pritet të arrihen brenda një apo dy viteve.
Nërsa brenda tri apo katër viteve, duhet të merren parasysh këto rekomandime
vijuse mendoj që janë prioritete për të ardhmen politike të Kosovës:
· Përparësitë kyçe (më të rëndesishme): Afrimi me BE-në kërkon marrjen
e masave strikte, kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, një gjyqësor të paanshëm
dhe profesional, qeverisjen demokratike, ofrimin e shërbimeve publike,
ndërtimin e administratës publike transparente dhe të përgjithshme, dhe
vazhdimin e reformave në vetqeverisjen lokale. Këto prioritete promovojnë
edhe respektin dhe tolerancen në mes komuniteteve për t’i inkurajuar njerëzit
që të kthehen në shtepitë e tyre.
· Kërkesat politike: kanë të bëjnë me demokracinë dhe sundimin e ligjit
(sigurimin institucional të vetëqeverisjes, administrata publike, zgjedhjet,
gjyqësori dhe lufta kundër korrupsionit), të drejtat e njeriut dhe te drejtat e
pakicave (ombudsmani, kthimi i refugjatëve dhe personave të zhvendosur,
përfshirë forcimin e ministrive që janë përgjegjëse për hartimin e kornizës së
përbashkët strategjike, integrimin e minoriteteve, respektimin e gjuhëve zyrtare,
mekanizmave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të pakicave, legjislacioni
mbi transmetimin publik dhe vetërregullimin e medieve, korniza ligjore për
OJQ-të, barazia gjinore.
· Kërkesat ekonomike: përfshijnë procesin e privatizimit, rikonstruimin
dhe koorporatizmin e ndërrmarrjeve publike, definimin dhe zbatimin e
prioriteteve makroekonomike dhe buxhetore në bashkëpunim me Fondin
Monetar Ndërkombëtar, disiplinën buxhetore dhe kontrollin mbi shpenzimet
publike, zhvillimin e kapacitetit të sektorit bankar, hartimin e kornizës për
garantimin e investimeve, hartimin e kornizës për tregti dhe politika tregtare,
sociale për promovimin e punsimit, kohezionin social, luftën kundër varfërisë
dhe përmirësimin e kualitetit të arsimit dhe trajnimit. Përveç kësaj, në përputhje
me strategjinë sektoriale, një plan dhe strtegji zhvillimore afatmesme, duhet të
përurojë zhvillimin ekonomik, duke marrë parasysh nevojat e luftës kundër
varfërisë dhe programin e investimeve publike.
· Standardet europiane: kanë të bejnë me aspektet e caktuara të acquis
të komunitetit, më saktësisht, fusha e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë (vizat, kontrolli
kufitar, kërkimi i azilit dhe imigrimi, larja e parave, dogana dhe policia dhe
lufta kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit). Kosova po ashtu duhet të
zhvillojë dhe forcojë kapacitetet administrative për t’u siguruar që politikat
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dhe legjislacioni i saj t’i përmbushin kërkesat e BE-së dhe t’i zbatojë standardet
e BE-së, nismat e reja ekonomike dhe njëherit është udhërrefyesi drejt BE-së.
· Ardhmëria e Kosovës është e sigurt drejt familjes europiane. Prandaj,
duhet bashkarisht të gjithë institucionet të koordinojnë aktivitetet dhe të rrisin
përkushtimin për plotësimin e të gjitha kërkesave në përputhje me kriteret në
përmbushjen e proceseve drejt integrimeve europiane.
· Kosova ështe e përkushtuar të jetojë në një ambient europian ku
mbizotëron liria, paqja, demokracia, ku të gjithë qytetarët e Kosovës të jetojnë
të lirë, të barabartë dhe në harmoni me njëri tjetrin këtë po e dëshmojmë gjithnjë
e më shume ngase shkurton rrugët për BE, duhet me përkushtim t’i qasemi
kritikave që i adreson BE-ja Kosovës të gjitha këto çështje të radhës na mbeten
kryesisht neve si shtet për t’i realizuar, ngase edhe nga inplementimi i këtyre
varet e ardhmja e jonë europiane.
· Një adresim progres mbetet të bëhet sa i përket legjislativit në forcimin
e ligjit, në politikat antikorrupsion dhe luftën kundër krimit të organizuar,
lidhur me ligjet e aplikushme, sistemi gjyqësor është një ndër pikreferimet e
dobëta ku duhet bërë përparim më shumë.
· Mungesa e një strategji reformuese në sektorin administrativ, duhet
gjetur një mënyrë që të ndërtohet një administratë profesionale përgjegjëse e
lirë dhe pa interferenca politike një standartizim i tillë duhet të jetë në përputhje
me një ngjashmëri me administratat e shteteve të BE-së.
· Kosova duhet t’i ketë të qarta rrugët e shumta që i ka përpara në të
ardhmen, një gjë të tillë e ka më së miri të marrë shembull nga përvoja e shteteve
fqinje në rrethe rrugëtimi që kanë bërë dhe ngecjet që kan pasur në këtë
rrugëtim europian. Duhet që institucionet e Kosovës të bëj një analizë më të
detajuar.
Si përfundim, duhet të themi se qeveria aktuale po bën pogres në krijimin
e institucioneve demokratike edhe pse ka mbetur edhe shumë për t’u bërë
sidomos në krijimin e kapaciteteve afatshkurtëra dhe afatgjata, në krijimin e
istitucioneve të shëndosha, të sundimit të ligjit dhe funksionimin e shtetit juridik.
Abstrakti:
Procesi i Reformave Politike dhe Ekonomike në Kosovë si Kusht drej BEsë
Abstrakti : Situata momentale politike në Kosovë mund të përshkruhet si
‘pozicioni mat në shah’. De facto, Kosova është një shtet i pavarur në shumë
mënyra, por de jure perspektivat politike të integrimit janë të errëta. Faktet në
terren i japin Kosovës një kahje tjetër, mirëpo nga BE-ja dhe komuniteti
ndërkombëtar insistohet që t’i hapë rrugët për integrimet Euro-Atlantike.
Politikat zhvillimore në Kosovë kanë ngecur, duke argumentuar se kjo është
shkak i zhvillimeve rajonale, megjithatë, janë disa shembuj të mirë të shumë
shteteve në rajon të cilët kanë përparuar me proceset integruese drejt BE-së.
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Sfidat në të tashmen janë shumë të rënda që të arrihen të përmirësohen, duke
marrë për bazë faktin e shteteve rajonale që e ndjekin rrugën e proceseve
integruese në BE, andaj ne duhet të shpejtojmë në këtë drejtim. Kosovës i mbetet
shumë punë për të bërë si në sferën ekonomike dhe politike, e po ashtu edhe
në zhvillimin e kapaciteteve në përgjithësi. Kështu që do të duhet të ndërtojmë
strategji të reja afatmesme dhe afatgjata për integrimet politike, nëse duam që
të jemi pjesë e rajonit në këto integrime. Mendoj se vetëm këto procese me
punë dhe dedikim mund të kenë të ardhme më të ndritshme Europiane.
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“INTEGRIMI NË BE NJË FAKTOR NXITËS PËR KOORDINIMIN E
POLITIKAVE SOCIALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR”

Përmbledhje
Politika sociale realizohet në kuadrin e ndryshimeve politike, ekonomike,
sociale, demografike dhe institucionale të sistemit shoqëror. Në dhjetëvjeçarin
e fundit, politika sociale shqiptare, por edhe më gjerë ajo e vendeve të Ballkanit
Perëndimor, ka filluar të ndikohet ndjeshëm nga aspiratat për integrimin
Evropian. Bashkimi Europian në procesin e zgjerimit, i ka përfshirë në bllok
vendet e Ballkanit Perëndimor 1 , duke futur për herë të parë këtë term
gjeopolitik, me idenë e zhvillimit të një qasjeje rajonale. Prandaj kur diskutohet
sot për sfidat e Shqipërisë në kontekstin e integrimit në BE, mënyra më e mirë
është të përdoret kjo qasje rajonale. Këto vende sot kanë statuse të ndryshme
në procesin e integrimit në BE. Si vende kandidate janë Kroacia, Maqedonia
dhe Mali i Zi. Në proces për vende kandidate janë Shqipëria, Bosnja &
Hercegovina, Kosova dhe Serbia.
Ideja për të zhvilluar një analizë në kuadrin rajonal bazohet në faktin se
vendet e Ballkanit, jo vetëm që kanë karakteristika të njëjta në mënyrën e jetesës
dhe në sistemet e trashëguara të mbrojtjes shoqërore, por kanë përpara sfida të
njëjta: të ndërtojnë sisteme politike demokratike, tregun e lirë, shtetin ligjor dhe
shtetin social. Krahas këtyre sfidave të ndryshimit të sistemit politik, ekonomik,
e social, tashmë Shqipëria dhe vendet e Ballkanit Perëndimor janë përballë
sfidave të integrimit në BE, që përbën kryefjalën e ditës edhe në fushën e
politikës sociale. Përmbushja e standardeve evropiane vendos përpara këtyre
shteteve objektiva të përbashkëta dhe një qasje rajonale për garantimin e të
drejtave sociale të qytetarëve të tyre nëpërmjet:
• Harmonizimit të legjislacionit sipas Acquis Communitatire të BE;
• Nxitjes së dialogut social;
• Partneritetin, përfshirjen dhe konsultimin e organizatave jo-qeveritare
dhe aktorëve të tjerë në komunitet
• Promovimin e mundësive të barabarta, aksesit dhe solidaritetit social
________________________________________
1

Ne Ballkanin Perëndimor përfshihen: Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi, Shqipëria, Bosnja
& Hercegovina, Serbia e Kosova sipas përcaktimit nga United Nations Security Council
Resolution (UNSCR) 1244/1999.
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për përfitimet sociale dhe punësimin.
Prandaj instrumenti i aplikuar pas viteve 2000 në BE, i quajtur Metoda e
Hapur e Koordinimit “OMC” mund dhe duhet të përdoret edhe në vendet e
Ballkanit Perëndimor për shkëmbimin e përvojave dhe praktikave më të mira
të rajonit në fushën e politikave sociale dhe përshtatjen e tyre në reformat e
ardhshme të çdo vendi.
Fjalët Kyç: politika sociale, integrim Evropian, Ballkan Perëndimor, të drejta
sociale, instrumenti i Metodë së Hapur të Koordinimit.
I. Axhenda Sociale e BE
Që nga fillimet e proceseve të integrimit në BE “dimensioni social”, ka
qenë një shtyllë e rëndësishme e Modelit Social Evropian në zhvillim. Modeli
Social Evropian përbën një vizion të shoqërisë evropiane që kombinon rritjen e
qëndrueshme ekonomike me përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të
jetesës dhe me një balancim të interesave shoqërore. Kjo nënkupton zhvillim
të qendrueshëm ekonomik të shoqëruar me punësim të plotë, rritje të aftësive
profesionale për një punë cilësore, mundësi të barabarta, mbrojtje sociale për
të gjithë, përfshirje sociale dhe përfshirje të qytetarëve në vendimarrjet që
ndikojnë mbi ta.
Në themel të çdo sistemi social të vendeve anëtare të BE, pavarësisht
dallimeve midis tyre, qendrojnë vlera të përbashkëta të respektimit të barazisë
së mundësive, mosdiskriminimit, vlerat e tolerancës dhe të hapjes, solidaritetit
dhe rishpërndarjes në favor të grupeve në nevojë, duke synuar, jo vetëm
garantimin e të drejtave sociale, por edhe kohezionin social. Ky vizion nis që
me krijimin e Komitetit Europian Ekonomik dhe Social (KEES), një organ
konsultativ i BE-së, i themeluar me Traktatin e Romës, në vitin 19572, i cili ka
marrë mandat nga shtetet anëtare për zbatimin e Strategjisë së re “Evropa
2020”.3 Listen
KEES është e angazhuar në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian në
nivel të mbështetjes së shoqërisë civile dhe të përfshijë organizatat e shoqërisë
civile në instrumentet e para-pranimit dhe procesit të aderimit.
Politikat sociale në BE synojnë jo vetëm garantimin e të drejtave sociale në
vendet anëtare të BE, por së fundmi theksohet domosdoshmëria e realizimit të
kohezionit social.4 Ndonëse vendet e Bashkimit Evropian nuk kanë një model
të vetëm të politikes sociale, e cila mbetet nën autoritetin e shteteve anëtare,
procesi i integrimit Evropian ka influencuar politikat sociale kombëtare me
mënyra të ndryshme. Fakti që Bashkimi Evropian është shtrirë nga 6 në 27
vende, diversiteti i modeleve të politikave sociale është shumëfishuar ndjeshëm
gjatë 50 viteve të zhvillimit të tij. Ndryshimet në zgjedhjet e politikave sociale
________________________________________
2

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
4
Raport i Parlamentit Evropian 2006, f. 11.
3
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ndërmjet 6 vendeve të para anëtare të BE (Belgjika, Franca, Gjermania, Italia,
Luksemburgu, dhe Hollanda), të cilat i takojnë sistemit konservator të shtetit
social, janë të ngushta. Çdo zgjerim i mëtejshëm i komunitetit (1973, 1981,
1986, dhe 1995) dhe zgjerimet e fundit të viteve 2004 dhe 2007 e kanë thelluar
më tej këtë diversitet.
Vendet e Bashkimit Europian po përjetojnë një nivel të lartë dhe të
vazhdueshëm të papunësisë. Intensifikimi i konkurrencës ndërkombëtare në
kontekstin ku tregjet globale bëhen gjithmonë e më të hapura dhe konkurruese,
përforcon dhe justifikon shqetësimin legjitim të qeverive të vendeve europiane,
por dhe të Institucioneve të BE (KE, Banka Europiane), lidhur me koston e
lartë sociale të fuqisë punëtore krahasuar me rajone të tjera të botës. Këto kosto
janë rritur edhe si rezultat i një politike masive të përdorimit të taksave mbi
punën për të financuar dhe mbajtur në efektivitet sistemin e mbrojtjes sociale.
Ndryshimet pas viteve 1990 në vendet e ish-kampit socialist sollën migrim të
madh të popullsisë së tyre në vendet e BE për arsye politike apo punësimi.
Fenomeni i emigracionit në vendet me ekonomitë më të zhvilluara në Evropë
është bërë një çështje që trazon si shoqërinë evropiane ashtu edhe vendet në
tranzicion që kanë humbur forcat vitale për zhvillimin e tyre shoqëror.
Në këtë kontekst mund të thuhet se shteti social përbën një sfidë globale
në kuadër të garantimit të të drejtave sociale të çdo qenieje njerëzore në botë.
Ndërtimi i shtetit social përbën edhe një nga objektivat strategjike për të gjitha
vendet e Ballkanit Perëndimor, i sanksionuar në Kushtetutat e këtyre vendeve.
Ideja që shteti social të vendosë rregullin ekonomik në funksion të rregullit
social sanksionohet së fundmi në Strategjinë e Lisbonës vendosur nga takimi i
Këshillit të Evropës në Mars 2000 për rritjen ekonomike të shoqëruar me
kohezionin social deri në 2010. Trekëndëshi i Lisbonës përmban tri objektiva:
• Rritja ekonomike,
• Punësimi,
• Përfshirja Sociale.
Strategjia e Lisbonës i hapi rrugën bashkëpunimit mes shteteve anëtare të
BE për të garantuar të drejtat sociale, të cilat ende mbeten nën autoritetin e
shteteve të veçanta anëtare. Po ashtu, ajo ndikoi në iniciativat për koordinimin
e politikave sociale për çeshtje që lidhen me varfërinë dhe përjashtimin social
përmes instrumentit të ri “Open Method of Coordination” OMC, (Metoda e
Hapur e Koordinimit).5 Në Samitin Evropian në Nice, në Dhjetor 2000, vendet
anëtare të BE-së pranuan nënshkrimin e Planeve Kombëtare të Veprimit në
kuadrin e objektivave të përbashkëta për të përballuar sfidat e përbashkëta si:
fleksibilitetin e tregut të punës, papunësinë, plakjen e popullsisë, pabarazitë
veçanërisht pabarazinë gjinore, emigracionin, zgjerimin dhe politikën e jashtme,
________________________________________
5

Armstrond, A. Keneth, Takling social exclusion through OMC: Reshaping the boundaries of EU Governance, 2003, faqe 2.

108

INTEGRIMI NË BE NJË FAKTOR NXITËS PËR KOORDINIMIN
E POLITIKAVE SOCIALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR

ruajtjen e mjedisit në kontekstin e globalizimit, etj. Ndryshimet në traditat e
sistemeve të mbrojtjes sociale tregojnë se edhe përgjigjet ndaj sfidave të
përbashkëta të vendeve anëtare të BE kanë pasur forma të ndryshme
institucionale. Pavarësisht frormave të ndryshme, politikat sociale janë orientuar
nga axhenda sociale e përbashkët, e cila më 2 korrik 2008 u rinovua nga
Komisioni Evropian, me idenë për të mbështetur veprimtaritë e BE në politikën
sociale. Komisioni Evropian ka propozuar një sërë ndërhyrjesh në politikat
sociale për të arritur objektivat e përcaktuara në axhendën e rinovuar sociale,
të tilla si:
1. Harmonizimin e legjislacionit të BE për eleminimin e diskriminimit të
punëtorëve në zonat ndërkufitare, për të drejtat e pacientëve për kujdes
shëndetësor në zonat ndërkufitare, për përmirësimin e funksionimit të
Këshillave të Punës në nivel Evropian, etj.
2. Nxitjen e dialogut social, duke inkurajuar përfaqësuesit e punëtorëve
dhe punëdhënësve për të realizuar përdorimin e plotë të mundësive të ofruara
përmes dialogut social në nivel Evropian.
3. Financimin nga BE, përmes mobilizimit të Fondeve Strukturore të BEsë, Fondit Evropian të Rregullimit, Globalizimit dhe Programit PROGRES, në
punësim dhe solidaritetin shoqëror.
4. Partneritetin, përfshirjen dhe konsultimin e organizatave jo-qeveritare,
autoriteteve rajonale dhe lokale dhe aktorëve të tjerë.
5. Nxitjen e mundësive të barabarta, aksesit dhe solidaritetit për përfitimet
sociale dhe punësimin.
6. Bashkëpunimin ndërmjet shteteve anëtare, në veçanti bashkëpunim
në fushën e mbrojtjes sociale dhe përfshirjes sociale – Open Method of Coordination. 6
Këto objektiva janë njëkohësisht të vlefshme edhe për vendet që aspirojnë
të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, pavarësisht statusit, si vende kandidate
apo para kandidate, ku hyn edhe Shqipëria me vendet e tjera të Ballkanit
Perëndimor.
II. Roli nxitës i procesit të integrimit në BE
për politikat sociale në Shqipëri
II.1 Harmonizimi i legjislacionit shqiptar me Acquis Communitaire
të BE
Shqipëria si të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor është angazhuar në
procesin harmonizimit të legjislacionit me Acquis Communitatire të BE. Duke
ju referuar legjislacionit, vihet re prioriteti që BE po i kushton legjislacionit për
________________________________________
6

EU Commission, 2 July 2008- “A renewed commitment to Social Europe: Reinforcing
the Open Method of Coordination for Social Protection and Social Inclussion [COM(2008)
418. http://ec.europa.eu/employment_social/index/com; http://europa.eu/
legislation_summaries/employment_and_social_policy

MERITA XHUMARI

109

të drejtat sociale, për modernizimin dhe përmirësimin e mbrojtjes shoqërore,
për të arritur përfshirjen dhe kohezionin social.7 Procesi i pranimit në BE ka
nxitur edhe Shqipërinë për të vazhduar me përparësi reformimin e sistemit të
mbrojtjes shoqërore, të mbështetur kryesisht nga Banka Botërore që në fillim
të viteve 1990. Shqipëria në zbatim të Marrëveshjes së Stabilizim Associmit
me BE, bazuar në Nenet 49 dhe 90 të kësaj Marrëveshjeje, ka përcaktuar
objektivat strategjike në drejtim të sistemit të mbrojtjes shoqërore në Strategjinë
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, 2007-2013. Ky legjislacion është hartuar
në përputhje me të drejtat dhe liritë themelore të sanksionuara në Kushtetutën
e RSH, si dhe me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Qeveria shqiptare, si
Konventa për të Drejtat e Njeriut, Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, Karta
Sociale Evropiane (e rishikuar), Karta Evropiane e Autonomisë Lokale, etj. Po
sjell si shembull ndryshimet e fundit në legjislacionin e ndihmës dhe shërbimeve
shoqërore, ku shprehet qartë mbështetja në vlerat evropiane si:
“Parimet bazë, mbi të cilat funksionon skema e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore,
janë: respekti dhe garantimi i vlerave dhe i personalitetit të individit; universaliteti;
barazia e mundësive; e drejta për të përfituar; partneriteti; trasparenca dhe
paanshmëria; subsidiariteti (decentralizimi); pavarësia, integrimi shoqëror dhe
pjesëmarrja në jetën e komunitetit; mosdiskriminimi”.8
Kuadri ligjor po përsoset vazhdimisht, nisur nga amendimet e ligjit “Për
ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, miratimin e Ligjit nr. 24.07.2008 “Për
Barazinë Gjinore në Shoqëri”, draftin për Kodin e Punës, legjislacionin për
kujdesin shendetësor, për mbrojtjen në punë dhe Inspektoriatin e Punës,
legjislacionin për nxitjen e punësimit dhe formimin profesional, për skemat
profesionale të pensioneve vullnetare private, bazuar në Direktivën 2003/41/
EC “Mbi veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e institucioneve profesionale private”,
etj.
Krahas harmonizimit të legjislacionit social me atë të BE, Shqipëria në
zbatim të Marrëveshjes së Stabilizim Associmit me BE dhe të Objektivava të
Mijëvjeçarit të OKB, ka përcaktuar objektivat strategjike në Strategjinë
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2007-2013, ku si pjesë integrale të saj
janë përfshirë një sërë strategjish kombëtare në fushën e politikës sociale si:
• Strategjia Ndërsektoriale e Përfshirjes Sociale, 2007-2013;
• Strategjia Kombëtare për Fëmijet dhe Plani Kombëtar i Veprimit, 20052010;
• Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në Familje, 20072010;
________________________________________
7

Shih Communication from the Commission to the European Parlament, the Council,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regionas of 2
July 2008- “A renewed commitment to Social Europe: Reinforcing the Open Method of
Coordination for Social Protection and Social Inclussion [COM(2008) 418. http://
ec.europa.eu/employment_social/index/com; http://europa.eu/legislation_summaries/
employment_and_social_policy
8
Ligji nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, Neni 3.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Strategjia Sektoriale për Mbrojtjen Sociale, 2007-2013;
Strategjia Sektoriale e Punësimit dhe Trajnimi Profesional, 2007-2013;
Strategjia Afatmesme për Sigurimet Shoqërore, 2007-2020;
Strategjia Sektoriale për Ndihmën dhe Shërbimet Sociale, 2007-2013;
Strategjia për Riintegrimin e Shtetasve Shqiptarë të Kthyer, 2010-2015;
Strategjia për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së Minoritetit Rom dhe
Plani Kombëtar i Veprimit për Dekadën e Përfshirjes së Romëve, 2010-2015;
Strategjia Kombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara, 2007-2013;
Strategjia Kombëtare për Migracionin, etj.9
Përfshirja e organizatave të shoqërisë civile në procesin e hartimit të këtyre
dokumenteve strategjike tregon nisjen e procesit të dialogut civil. Problemi
shtrohet se sa investohet në procesin e zbatimit të tyre. Prandaj hartimi i
strategjive dhe legjislacionit bashkëkohor përbën vetëm hapin e parë që duhet
të shoqërohet me një proces të përfshirjes së gjithë aktorëve socialë edhe në
fazën e zbatimit, madje më tej akoma, në vendosjen e sistemeve të monitorimit
të vazhdueshëm për arritjen e objektivave sociale. Gjatë 10 vjeçarit të fundit,
Shqipëria sikurse edhe vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë pasur
rritje të vazhdueshme të PPB, ndonëse kjo nuk është shoqëruar me rritjen e
punësimit, reduktimin e papunësisë, apo rritje të ndjeshme pagave e të
përfitimeve sociale.
Tabela 1. Vendet kandidate dhe para kandidate për BE: përmbledhje
V iti

2 00 5

2 0 06

2 0 07

2 0 08

2 00 9

P ro d h im i i B ren d sh ëm B ru to (n ë term a rea le, n d ry sh im i vjeto r % )
K ro acia
Ish - R ep u b lik a
J u g oslla v e e M a q ed on isë
S h q ip ëria
B o sn ja & H ercego v in a
M a li i Z i
S erb ia
K o sov a

4 .2

4 .7

5.5

24

-5.8

4 .1
5 .7
3 .9
4 .2
5 .6
3 .8

4 .0
5 .4
6 .1
8 .6
5 .2
3 .9

6.1
5.9
6.2
1 0.7
6.9
3.9

5 .0
7 .7
5 .7
6 .9
5 .5
5 .4

-0.8
3.3
-2.9
-5.7
-3.1
4.0

P a p u n ësia (V ëzh g im i i F o rcav e të P u n ës, n ë % të fo rca ve të p u n ës)
K ro acia
Ish - R ep u b lik a
J u g oslla v e e M a q ed on isë
S h q ip ëria
B o sn ja & H ercego v in a
M a li i Z i
S erb ia
K o sov a

n .a
37 .3

n.a
3 6 .0

9.6
3 4.9

8 .4
3 3 .8

9.1
3 2.2

14 .3
44 .7
18 .5
21 .8
41 .4

1 3 .9
4 4 .2
1 4 .7
2 1 .6
4 4 .9

1 3.3
4 2.9
1 1.9
1 8.8
4 3.6

1 2 .7
4 0 .6
1 0 .7
1 4 .7
4 7 .5

1 3.0
4 2.7
1 1.4
1 7.4
4 5.4

Burimi: Komisioni Evropian, Tremujore Ekonomike, 8 Tetor 2010
________________________________________
9

Website i Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta,
www.mpcs.gov.al
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“Në shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor ndërkohë që rënia
ekonomike duket të ketë ardhur drejt një stabilizimi,... tregjet e punës në
përgjithësi kanë vazhduar të përkeqësohen dhe financat publike kanë mbetur
nën presion.”10 Megjithëse sipas vlerësimeve të INSTAT, Instituti i Statistikave
në Shqipëri, në studimet mbi matjen e standardeve të jetesës (LSMS) 2002,
2005, 2008 vihet re prirja e reduktimit të varfërisë, si asaj absolute dhe asaj
relative, ndonëse grupe specifike si të moshuarit në zonat rurale kanë prirjen
për të kaluar në grupin e të varfërve.
Tabela 2. Dinamika e pagave dhe pensioneve mesatare të pleqërisë
në Shqipëri dhe Maqedoni, 1993-2008
Vitet

Paga
mesatare
Lekë/muaj

Pensioni
mesatar i
pleqerise
Lekë/muaj

Shkalla e
zevendësimit
%

Paga
mesatare
Dinar/muaj

Pensioni
mesatar i
pleqerise
Dinar/muaj

1999

12,708

4,653

37

10,029.00

7,188.00

Shkalla
e
zevendë
simit
%
71.7

2000

14,963

5,197

35

10,526.00

7,394.00

70.2

2001

17,218

5,921

34

10,592.00

7,498.00

70.8

2002

19,659

6,446

33

11,550.00

7,982.00

69.1

2003

21,325

7,780

36

11,955.00

8,421.00

70.4

2004

24,393

7,900

32

12,534.00

8,492.00

67.8

2005

26,808

8,307

31

13,125.00

8,517.00

64.9

2006

28,882

9,499

33

13,854.00

8,765.50

63.3

2008

38,310

10,536

28

17,363.00

10,762.00

62.0

Burimi: Instituti i Statistikave të Shqipërisë dhe Fondi i Sigurimit Pensional
dhe Invalidor i Maqedonisë
Shqipëria ndan një katalog karakteristikash të përbashkëta me vendet e
Ballkanit Perëndimor si:
• Ekonomike: të ardhura për frymë të ulëta, zhvillim të sektorit informal
të ekonomisë, një sektor privat që po merr përparësi, por i dominuar nga vetëpunësimi, produktivitet të ulët bujqësor, me kapital stok të kufizuar dhe me
mungesë të tregjeve financiare.
________________________________________
10

European Commission, Candidate and Pre-accession countries, Economic Quarterly,
8 Tetor 2010, faqe 3.
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• Sociale: nivel i lartë i papunësisë, varfërisë, migrimit të brendshëm e të
jashtëm, grupe vulnerable si të moshuarit, fëmijët, grate, refugjatët, etj.
• Demografike: numër i vogël popullsie, relativisht e re, ku më tepër se
50 përqind e saj janë nën moshën 35 vjeç dhe me një popullsi të konsiderueshme
rurale.
“Ndërkohë që problemet demografike janë të pranishme në gati të gjitha
vendet e Evropës Qëndrore dhe Lindore, vetëm disa kanë krijuar modele afatgjata për të projektuar në mënyrë paraprake kostot dhe përfitimet e Sigurimeve
Shoqërore në të ardhmen. Në përgjithësi, mungon përgjegjësia për të vlerësuar
në mënyrë të integruar programet dhe të shikojë se si ato përshtaten me tablonë
e përgjithshme të sistemit dhe se cilat grupe të popullsisë janë mbuluar apo
nuk janë mbuluar në mënyrë të përshtatshme”.11 Kjo ka rëndësi të veçantë për
vendet e Ballkanit të cilat po shfaqin prirje të rritjes së peshës specifike të
grupmoshave të larta në të ardhmen.
Tabela 3. Shkalla e varësisë dhe parashikimet (personat mbi 65 vjeç
si përqindje ndaj grupmoshës 16-64 vjeç) 2000 -2025

Burimi: Frederic Sansier (2006); 16.
Për rrjedhojë, politikat sociale duhet t’u paraprijnë edhe këtyre prirjeve
demografike me politika sociale të ngjashme me ato të vendeve të BE që po i
përballojnë prej vitesh problemet demografike. Por efektiviteti i politikave sociale
në këto 20 vjet tranzicioni në Shqipëri nuk i ka justifikuar pritshmëritë e
qytetarëve për shkak të:
• Funksionimit jonormal të shtetit: shkallë e lartë informaliteti,
korrupsioni, mosbesim qytetar tek institucionet për shkak të mungesës së
transparencës e kryerjes së funksioneve rregullatore e të kontrollit social.
________________________________________
11

ILO, Drejtimi i Sigurimeve Shoqërore, 2005, faqe 163-164.
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• Funksionimit jonormal të tregut të punës: ulje e punësimit, rritje e
papunësisë, sidomos tek të rinjtë e gratë, të cilët rrezikojnë të sigurojnë përfitime
sociale nga sistemet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore.
• Ndryshimit të funksionit të familjes: migrimi i brendshëm e i jashtëm
ka sjellë dobësim të rolit tradicional të familjes për mbështetjen e anëtarëve në
nevojë.
• Shkallës jo të kënaqshme të ndërgjegjësimit qytetar për përgjegjësitë e
reja sociale dhe rritjen e solidaritetit social.
Shteti social përfaqëson, në kuptimin më të përgjithshëm, një matricë
institucionale të formave të ndërhyrjes së tregut, shtetit dhe familjes, që
gjenerojnë përfitime sociale. Realiteti i vendeve të Ballkanit Perëndimor është
kompleks, për shkak se ato nisin nga e njëjta traditë, me rol të fuqishëm të
shtetit totalitar, i cili garantonte përfitime sociale bujare, shërbime publike për
të gjithë dhe një shkallë të lartë rishpërndarje të të ardhurave në shoqëri. Po
ashtu, këto vende dallohen për një rol shumë të fortë mbështetës të institucionit
të familjes, në kuptimin më të gjerë të saj. Komuniteti, shoqëria civile dhe
organizatat joqeveritare që veprojnë në fushën e mbrojtjes sociale janë stimuluar
dhe mbështetur nga donatorët ndërkombëtarë pas viteve 1990. Ndërsa tregu
sapo ka hyrë në lojë në fushën e kujdesit shëndetësor, edukimit e formimit
profesional, shërbimeve sociale e së fundmi pensioneve. Pas vitit 2008, me
legjislacionin mbi skemat profesionale të pensioneve pritet që roli i punëdhënësit
te rritet si një aktor i ri në fushën e politikave sociale sikurse tregon përvoja
evropiane.
Procesi i integrimit në BE kërkon nga Shqipëria dhe vende të rajonit të
Ballkanit Perëndimor reformimin dhe adoptimin e strategjive komplekse të
transformimeve institucionale dhe strukturore jo vetëm në legjislacion, por në
menaxhimin me efektivitet të burimeve të kufizuara, e mbi të gjitha të kapitalit
social. Në rrethana të tilla, institucionet e politikës sociale kanë mundësinë të
përfitojnë nga përvoja e vendeve të BE-së dhe instrumentet që ato përdorin në
fushën e koordinimit të politikave sociale përmes instrumentit të ri “Metoda e
Hapur e Koordinimit”.
Kur kancelari gjerman Bismark, në vitet1890, vendosi të parin sistem publik
sigurimesh shoqërore edhe vendet e tjera evropiane përfituan nga ajo përvojë
në ngritjen e sistemeve të tyre të mbrojtjes sociale. Edhe vendet e Ballkanit,
edhe Shqipëria nën mbretërinë e Zogut, krijuan sisteme pensionesh për
nëpunësit e shtetit sipas modelit kontributiv të Bismarkut.13 Pas Luftës së Dytë
________________________________________
13

Basic legislation of the inherited pension systems, such as
- Act dated 15.02.1923 “Per Dorehekje dhe Pension per Ushtri e Gjindarmeri”,
- Act no.129, dated 28.10.1927. Chapt.2 Art.7: The pension right for all civil servants was
starting after 28.11.1912.
- Act No. 7703, dated 11.05.1993 “On social insurance in the Republic of Shqipëri”.
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Botërore u fut modeli rus i sigurimeve shoqërore, me një shkallë të lartë
ndërhyrje të shtetit në rishpërndarjen e të ardhurave.14 Sot orientimi i politikave
sociale drejt modeleve evropiane do t’i japë dimensionin rajonal politikës sociale
të shteteve të Ballkanit, që është i domosdoshëm për të përmbushur nevojat
sociale në çdo vend të veçantë.

II.2 Përfshirja sociale
Mes vendeve anëtare të BE është rënë dakort që kufiri i varfërisë relative të
jetë një prag i përbashkët që llogaritet në 60 përqind të të ardhurave mesatare
për ekonomi shtëpiake. Ndërsa linja e varfërisë relative për Shqipërinë është e
bazuar në konsumin dhe jo në të ardhurat, sipas LSMS 2002, 2005, 2008. Kjo
për shkak të kufizimeve në mbledhjen e të dhënave të sakta mbi të ardhurat
familjare. Sikurse edhe në vendet e tjera në zhvillim, edhe në Shqipëri është e
vështirë për të mbledhur të dhëna për të ardhurat e familjeve, për shkak të
sistemit të dobët të mbledhjes së taksave dhe detyrimeve të tjera mbi të ardhurat,
si dhe zhvillimit në shkallë të gjerë të ekonomisë informale apo të të ardhurave
të pakontrolluara nga emigracioni që hyjnë në vend. Po ashtu, targetimi i
grupeve në nevojë për të garantuar përfshirjen e tyre sociale, në përgjithësi,
është një proces i vështirë. Identifikimi i individëve, familjeve, apo grupeve që
kanë nevojë për ndihmë të caktuar, si në para ashtu dhe në shërbime, është i
vështirë. Sa më saktë të identifikohen nevojat sociale, aq më efektive bëhet
politika sociale, aq më eficiente bëhet ajo duke reduktuar kostot për arritur
objektivat e dëshiruara. Megjithatë, qendrimet subjektive në shtrembërimet e
informacionit, që ndodhin kur ata që nuk janë të varfër e identifikojnë veten si
të varfër, për të përfituar padrejtësisht ndihmë nga shoqëria, apo kur
administratorët socialë nxisin qendrime të tilla, kanë ulur efektivitetin dhe
eficiencën e programit të ndihmës ekonomike në Shqipëri. Ndonëse ndihma
sociale teorikisht dhe praktikisht vështirë se i largon të varfërit nga statusi i të
varfërit, me kërkesat për një informacion të përmuajshëm për ata që marrin
asistencë sociale, rrit burokracinë dhe kostot e menaxhimit të programit social
në vazhdimësi, dhe ul efektivitetin në dobi të përfituesit.
Ndërsa Evropa e shekullit të kaluar, bazuar në ideologjinë liberale synoi
zbutjen e efekteve të tregut të lirë përmes krijimit të sistemit të ekonomisë
mikse (të përzier) ku krahas pronës private vendoset edhe prona shtetërore
(publike), Shqipëria dhe vendet e tjera ish socialiste kaluan nga prona shtetërore
në zgjerimin e hapësirave për sektorin privat dhe tregun e lirë. Politikat sociale
në Shqipëri janë karakterizuar nga kalimi nga programet me baza universale,
sikurse ishte rasti i politikave shëndetësore, politikave të pensioneve, etj., në
________________________________________
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- Act no 4171, dated 13.09.1966 “On State Social Insurance”, which applied, with
amendments, until 1993.
- Act no 4976, date 29.06.1972 “For pensions of agriculture co-operative members”.
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politika sociale të orientuara nga tregu. Kjo do të thotë reduktim të rolit të
shtetit për t’i lenë më tepër përgjegjësi qytetarit, individit. Vendosja e modelit
kontributiv në sigurimet e kujdesit shëndetësor, në sigurimet shoqërore dhe
në sigurimin në rast papunësie, ka sjellë si rezultat që jo e gjithë popullsia të
ketë akses në këto përfitime sociale, por vetëm ajo pjesë e popullsisë që paguan
kontributet për sigurimet shoqërore e shëndetsore. Pra, nëse në Evrope
historikisht është zhvilluar më parë modeli kontributiv dhe vetëm pas Luftës
së Dytë Botërore u vendos modeli Beverixh i cili garantonte mbrojtjen sociale
minimale për të gjithë qytetarët, si një të drejtë sociale të pakushtëzuar, në
Shqipëri gjatë periudhës së tranzicionit ndodhi e kundërta. Reforma në politikën
sociale kryesisht synoi eleminimin e privilegjeve të sistemit të mëparshëm,
rritjen e kontributeve dhe të përgjegjësive të individit dhe punëdhënësit privat,
por që nuk solli rezultatet e parashikuara në plotësimin e nevojave sociale.
Madje efekti më i dukshëm dhe i ndjeshëm është reduktimi i mases së
përfitimeve për qytetarët që kanë të drejtën e përfitimit dhe rreziku që një
pjesë e tyre të mos e kenë të drejtën e përfitimit, nëse punëdhënësit e tyre, në
rastin më të mirë kur janë të punësuar, shmangin detyrimet për sistemet e
sigurimeve shoqërore e shëndetsore.
“Tradita e barazitarimit në shtetet socialiste dhe sigurimet shoqërore sipas
modelit të Bismarkut, gradualisht po i lenë vend modelit të mbrojtjes sociale
më individualist dhe residual, kryesisht si rezultat i ndikimit të institucioneve
ndërkombëtare financiare (p.sh. Bankës Botërore)”.15
Por ajo që duket se nuk funksionon në këto skema nuk është modeli, por
venia në lëvizje e të gjitha institucioneve të ngarkuara me zbatimin e këtij modeli,
që nga institutet e sigurimeve shoqërore e shëndetsore, agjencitë e tatim taksave
që kanë përgjegjësinë për mbledhjen e detyrimeve financiare, si dhe
institucionet e kontrollit social, përfshirë këtu të gjitha format e inspektoriateve,
që nga inspektoriati i punës deri tek ai i ndihmës ekonomike.
III.
Dimensioni rajonal i politikave sociale
Zhvillimi i instrumentit të ri si OMC dhe politikat sociale të integruara në
nivel kombëtar dhe rajonal janë ide që vijnë logjikshëm në kontekstin e një
kuadri të ri konceptual për sistemin e mbrojtjes sociale në Ballkanin Perëndimor.
Koordinimi rajonal sipas objektivave të BE-së për ndërtimin e sistemeve të
qëndrueshme të mbrojtjes shoqërore mendoj se do të jetë një dimension i ri i
politikës sociale në Ballkanin Perëndimor. Përvojat rajonale dhe qasjet e reja në
çdo vend të Ballkanit sjellin një larmishmëri alternativash që qeveritë përkatëse
mund të orientohen në reformat e tyre sociale. Katalizatorët për të gjetur
instrumente të ngjashme me ato të BE-së në koordinimin e politikave sociale
për garantimin e të drejtave sociale të qytetarit në vendet e Ballkanit Perëndimor
________________________________________
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http://ec.europa.eu/employment_social/spsi “Social Protection and Social Inclusion
in the FYROM”, 2007.
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janë zhvillimet e fundit si:

•
•

Marrëveshjet e bashkëpunimit ekonomik dhe të tregëtisë së lirë.
Lëvizja e lirë e njerzve dhe forcave të lira të punës, të cilat kërkojnë të
gjejnë veten, jo vetëm në tregjet kombëtare, por edhe në ato rajonale e më
gjerë.
• Sistemi privat i edukimit, shërbimeve, kujdesit shëndetsor, etj.
Iniciativa për Kohezion Social në kuadrin e Paktit të Stabilitetit ka
mbështetur bashkëpunimin rajonal në politikat e:
• Punësimit;
• Kujdesit Shëndetsor;
• Strehimit;
• Pensioneve dhe shërbimeve sociale;
• Dialogut social;
• Edukimit;
• Statistikave sociale.
Objektivat e Strategjise së BE “Evropa 2020” janë njëlloj të vlefshme për
vendet e Ballkanit Perëndimor në kuadrin e përgatitjeve të tyre për anëtarësim
në BE. Prandaj nevoja për një dimension rajonal në vendosjen e objektivave
sociale dhe krijimin e mekanizmave të zbatimit të tyre do të lehtësonte shumë
edhe procesin e tyre te integrimit në BE. Ajo gjithashtu do të lejojë vendet e
rajonit të aplikojnë praktikat më të mira të institucioneve të politikave sociale
në përmbushjen e nevojave sociale. Vlera e një qasjeje të tillë rajonale është
theksuar në Strategjinë e KE-së mbi “Zgjerimin dhe Sfidat Kryesore 2010-2011”,
ku u bëhej thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor për të ndjekur nismat
rajonale dhe për zhvillimin e objektivave të përshtatshme sipas specifikave
shoqërore dhe ekonomike. Një numër i iniciativave rajonale mbështetur nga
Sekretariati i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal tashmë veprojnë në rajonin e
Ballkanit, si programi i IPA, etj. Ka nisur një diskutim mbi sfidat kryesore në
riorientimin e politikave të menaxhimit të krizës drejt futjes së reformave
afatgjata të cilat promovojnë rritjen e punësimit dhe sigurojnë qëndrueshmërinë
e financave publike për vendet e Ballkanit Perëndimor, që edhe ato të përgatiten
për obligimet e anëtarësimit në BE.
Këto zhvillime rajonale do të lehtësojnë procesin e politikës sociale edhe në
Shqipëri, ku ende mbeten të pakristalizuara qartë modelet më të përshtatshme
mbi sistemin e pensioneve, apo sistemin e kujdesit shëndetësor, mbi të cilat ka
pak debate publike. Modelet e këtyre institucioneve, në më të shumtën e rasteve,
janë iniciuar nga organizatat ndërkombetare, duke investuar pak në rritjen e
kapitalit social vendas. Kuptimi i institucioneve të politikës sociale dhe i ligjësive
të zhvillimit të tyre duhet të bëhet pjesë e kulturës së përgjithshme qytetare,
sepse ato prekin interesat e të gjithë anëtarëve të shoqërisë. Parimi bazë i tyre
është solidariteti midis brezave, i brezit të ri që është aktiv dhe kontribuon dhe
i brezit pasiv që gëzon përfitimet e merituara nga kontributi i mëparshëm.
Solidariteti si vlerë Evropiane rritet me krijimin e premisave dhe mjeteve të
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domosdoshme për një dialog të hapur dhe të sinqertë midis brezave, në
kuptimin e arritjes së një situate ku të dy palët të jenë fitues “win-win”. Koncepti
i drejtësisë sociale i zhvilluar nga John Rawls si paanësi, në fushën e politikave
sociale ka rëndësi të zbatohet në lidhje me:
• përfitimet,
• mundësitë,
• pjesëmarrjen.
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Abstrakt
Bashkëpunimi gjyqësor në fushën penale bazohet në parimin e solidaritetit
ndërmjet shteteve të ndryshme, ku secili shtet duhet të ndihmojë dhe
njëkohësisht të ndihmohet në përmbushjen e detyrimit parësor të parandalimit
të veprave penale, dhënies së drejtësisë dhe ekzekutimit të dënimeve penale.
Në sajë të këtij bashkëpunimi bëhet i mundur realizimi i drejtësisë penale,
në mënyrë që autorët e veprave penale, pavarësisht ku strehohen apo ku kanë
kryer aktivitetin kriminal, të vihen përpara drejtësisë e njëkohësisht të marrin
dhe të ekzekutojnë dënimin përkatës. Bazuar në sa më sipër dhe në përpjekje
për të dhënë një përkufizim të nocionit të bashkëpunimit gjyqësor në fushën
penale, do të konsideronim se ai përfaqëson “marrëdhënien juridike” e cila
vendoset ndërmjet shteteve, në të gjitha rastet kur autoritetet kompetente të
procedimit penal nuk janë në gjendje të veprojnë jashtë juridiksionit territorial
ku përmbushin funksionet e tyre, për shkak të vendndodhjes së autorit të
veprës penale ose vendit të kryerjes së saj.
Në këto kushte, në të gjitha format e bashkëpunimit gjyqësor, subjektet e
marrëdhënies juridike janë, shteti i cili kërkon vendosjen e bashkëpunimit (emërtuar
shteti kërkues) dhe shteti të cilit i kërkohet ky bashkëpunim (emërtuar shteti i kërkuar).
Bashkëpunimi gjyqësor në fushën penale, përfshin këto forma apo mekanizma
konkretë a) ekstradimi, b) ndihma e ndërsjelltë juridike, c) transferimi i procedimeve
penale, d) njohja dhe ekzekutimi i vendimeve penale të huaja.
Mjeti kryesor i bashkëpunimit gjyqësor të cilit do t’i kushtohet rëndësi e
veçantë në këtë punim është instituti i ekstradimit i cili rezulton të jetë forma
më e përdorur nga shtetet e ndryshme. Në këtë punim gjithashtu do të merret
në studim dhe forma më e re e bashkëpunimit gjyqësor ndërmjet vendeve
anëtare të BE-së, siç është Urdhri Europian i Ndalimit, i cili bazohet në parimin
e njohjes reciproke të vendimeve.
Fjalëkyçe: bashkëpunim gjyqësor; marrëdhënie juridiksionale: ekstradim:
urdhri evropian i ndalimit: letërporosi: konventë: kodi i procedurës penale:
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I. Historiku i marrëdhënieve te bashkëpunimit penal ndërmjet
Shqipërisë dhe vendeve të tjera
Nisur nga një këndvështrim historik e krahasues vihet re se bashkëpunimi
ndërkombëtar në fushën penale përgjithësisht ka njohur zhvillim në periudhën
e së drejtës moderne. Traktati i parë1 për ekstradim është nënshkruar me
Greqinë. Pas tij vijojnë traktate të tjerë ekstradimi të nënshkruara me Britaninë
e Madhe dhe me Mbretërinë e Serbisë, Kroacisë e Sllovenisë. Në kohën e
regjimit të monarkisë, Shqipëria ka miratuar një legjislacion modern duke
shfrytëzuar modelet më të mira të kohës dhe konkretisht atë italian e francez.
Një akt tjetër ndërkombëtar me rëndësi të veçantë për kohën, është Traktati i
lidhur ndërmjet Mbretërisë Shqiptare dhe Shteteve te Bashkuara të Amerikës2.
Megjithëse ky traktat nuk është denoncuar në asnjë moment nga palët
pjesëmarrëse, është interesant fakti që në ditët e sotme është shtruar problemi
i fuqisë juridike të tij3.
Në gjykimin tonë, vlera juridike e këtij traktati e për rrjedhojë zbatimi i tij
nga praktika jonë gjyqësore, mbetet e diskutueshme, për shkak se moszbatimi
për një kohë mjaft të gjatë ka shkaktuar rënien në desuetudo4 të normave të tij.
Pas luftës së dytë botërore, kontinenti i vjetër u nda në dy kampe dhe blloku i
shteteve evropiane që u rreshtuan përkrah Bashkimit Sovjetik, krijuan normat
e tyre ndërkombëtare. Bazuar në regjimin e asaj kohe, Shqipëria përfaqësonte
një shtet autarkik, e në këto kushte, izolimi ekonomik shoqërohej natyrshëm
edhe nga një izolim juridik. E gjendur në këto rrethana politike e juridike,
Shqipëria gjatë kësaj periudhe ka lidhur vetëm disa konventa dypalëshe dhe
këto vetëm me shtetet e ish bllokut komunist5. Ndërkohë, zhvillimin real e të
qënësishëm marrëdhëniet e bashkëpunimit me autoritetet e huaja e morën
pas ndryshimeve që pësoi regjimi politik pas viteve ’90.
________________________________________
1

Nënshkruar më 25 Qershor 1925
Traktat i lidhur më 01.03.1933
3
Gjykata e Lartë ne Vendimin nr. 665 datë 17.12.2004 e ka konsideruar të mbështetur në
ligj vendimin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër e cila i është referuar këtij traktati për
pranimin e kërkesës së SHBA-së pë ekstradimin e shtetasit Dh.N.
4
Rënia në desuetudo sipas mendimit juridik, përfaqëson atë situatë kur norma juridike,
pa u shfuqizuar në menyrë të shprehur apo të heshutr, nuk gjen më terren për tu zbatuar,
nuk ka më objekt, e për rrjedhojë bëhet e tejkaluar si pasojë e evoluimit të marrëdhënieve
shoqërore.
5
Marrëveshja ndërmjet Shqipërisë e Çekosllovakisë “Për ekstradimin dhe ndihmë e
ndërsjelltë në fushën penale” e vitit 1959, Marrëveshja ndërmjet Shqipërisë dhe Rumanisë
“Për ndihmën juridike ne Çështjet penale e vitit 1960, Marrëveshja ndërmjet Shqipërisë
e Hungarisë “Për ekstradimin dhe ndihmën e ndërsjelltë në fushën penale” e vitit 1960,
Marrëveshja ndërmjet Shqipërisë e Rusisë “Për ndihmën juridike në çështjet civile,
familjare e penale” e vitit 1960
2
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Nga ana tjetër, miratimi i një legjislacioni modern dhe konkretisht Kodi
Penal dhe ai i Procedurës Penale, përkatësisht në vitet 1994 e 1995, mund të
konsiderohen si akte normative që pasqyruan ekstradimin në harmoni me
standardet evropiane të vendosura nga konventat e Këshillit të Europës, 6
protokollet e tyre shtesë, si dhe rekomandimet e miratuara në zbatim të tyre.
II. Kushtet dhe procedura e ekstradimit
Për të përkufizuar konceptin e ekstradimit ashtu sikurse ky institut
rregullohet nga e drejta moderne, do ta konsideronim atë si “një nga format e
bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar në fushën penale, i cili përfaqëson procedurën
nëpërmjet së cilës një shtet (shteti që i kërkohet) pranon të dorëzojë një shteti tjetër
(shteti kërkues) një individ që gjendet në territorin e tij, i cili ndiqet penalisht ose
është dërguar në gjykatë për kryerjen e një vepre penale, apo kërkohet për të
ekzekutuar një dënim penal, në shtetin kërkues”.
Bazuar në veçorinë e ekstradimit si akt sovraniteti i shtetit të kërkuar,
autoriteti qëndror që si rregull është Ministria e Drejtësisë, ka një rol shumë të
rëndësishëm në përmbushjen e kësaj procedure. Kështu në pjesën më të madhe
të shteteve, ekstradimi vendoset nga një autoritet ekzekutiv7, vendim i cili si
rregull bazohet edhe në një vendim gjyqësor, i cili përgjithësisht luan një rol
konsultativ.
Në sistemin shqiptar të së drejtës, ekstradimi rregullohet nga Kushtetuta,
Kodi Penal, Kodi i Procedurës Penale dhe Marrëveshjet ndërkombëtare ku
shteti shqiptar është palë. Në bazë të nenit 39 të Kushtetutës “Ekstradimi mund
të lejohet vetëm kur është parashikuar shprehimisht në marrëveshjet ndërkombëtare
në të cilat Republika e Shqipërisë është palë, dhe vetëm me vendim gjyqësor”.
Gjithashtu, ekstradimi rregullohet edhe nga dispozitat e kodit të procedurës
penale, respektivisht nenet 488 deri 504, dispozita të cilat janë hartuar në
pajtueshmëri të plotë me rregullimin e Konventës Europiane “Për Ekstradimin”.
Bazuar në këto dispozita, ekstradimi aplikohet në rast se nuk ekziston asnjë
prej rasteve (kushteve të ndalimit) të cilat janë si në vijim: a) shteti kërkues
duhet të garantojë kushtin se personi i ekstraduar nuk do të procedohet, nuk
do të dënohet, nuk do të mbahet me qëllim për ekzekutimin e një vendimi
dënimi ose mase sigurimi dhe as do tu nënshtrohet kufizimeve të tjera
individuale për një vepër tjetër penale, përveç asaj për të cilën jepet ekstradimi.
I njohur ndryshe edhe si “parimi i veçorisë” apo rregulli i specialitetit, ky kusht
________________________________________
6

Përmendim këtu Konventën Europiane “Për ndihmën e ndërsjelltë juridike në fushën
penale” dhe protokollet e saj shtesë, ratifikuar me ligjin nr. 8498 datë 10.06.1999, Konventa
Europiane “Për ekstradimin” dhe dy protokollet e saj shtesë, ratifikuar me ligjin nr.
8322 datë 02.04.1998, Konventa Europiane “Për transferimin e personave të dënuar”
ratifikuar me ligjin nr.8499 datë 10.06.1999
7
Si autoritet ekzekutiv në SHBA është Departamenti i Shtetit, në Francë dhe në Spanjë
është Këshilli i Ministrave, në Kanada e Itali është Ministri i Drejtësisë etj.
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parashikohet si në Konventën Europiane për Ekstradimin ashtu edhe në Kodin
e Procedurës Penale.
Gjejmë vendin të theksojmë se këto vepra penale për të cilat duhet të
garantohet mungesa e procedimit, janë ato të kryera nga personi përpara
dorëzimit të tij për shkak të ekstradimit. b) ekstradimi nuk do të pranohet kur
vepra penale për të cilat personi kërkohet për t’u ekstraduar, nuk parashikohet
si e tillë edhe nga legjislacioni i shtetit të kërkuar. Ky kusht i njohur edhe si
parimi “kriminalizimit të dyfishtë” dhe parashikohet jo vetëm nga legjislacioni
shqiptar, por edhe nga neni 2 i Konventës “Për Ekstradimin”.
c) ekstradimi nuk lejohet kur personi i kërkuar është shtetas shqiptar dhe
kur nuk ka marrëveshje që të parashikojë ndryshe. Në zbatim të Konventës
Europiane për Ekstradimin “objeksioni i shtetësisë” konsiderohet si një motiv
refuzimi, bazuar në faktin se kjo i siguron mbrojtje sociale individit, së paku në
kontekstin kur një shtet i huaj formulon një kërkesë ekstradimi për një shtetas
të vendit që i kërkohet ekstradimi. Siç u theksua në fillim të këtij punimi
Shqipëria vetëm me SHBA-në ka pranuar ekstradimin e shtetasve të saj në atë
shtet dhe anasjelltas, me traktatin “Për Ekstradimin”, të 1 marsit të vitit 1933.
Në praktikë ka lindur diskutimi nëse ky traktat është ende në fuqi8.
ç) ekstradimi nuk jepet për vepra penale të konsideruara si vepra politke
apo kur rezulton se personi kërkohet për motive politke. Në zbatim të kësaj
dispozite, shtetit të cilit i kërkohet ekstradimi, pra shtetit shqiptar, i lejohet të
vendosë se kur një vepër penale është politike9.
d) ekstradimi nuk lejohet kur vlerësohet se personi i kërkuar do t’u
nënshtrohet persekutimeve apo diskriminimeve për shkak të racës, fesë, seksit,
shtetësisë, gjuhës, bindjeve politike, gjendjes personale a shoqërore ose dënimeve
apo trajtimeve të egra, ç’njerëzore a poshtëruese ose veprimeve që përbëjnë
shkelje të një të drejte themelore.
e) ekstradimi nuk lejohet edhe në rastin kur, për veprën për të cilën kërkohet
ekstradimi, personi është proceduar apo gjykuar në vendin të cilit i kërkohet
ekstradimi, edhe pse vepra është kryer jashtë saj.
________________________________________
8

Me vendimin nr.241 date 22.05.2001, Gjykata e rrethit Gjyqësor Tiranë pranoi fuqinë
e këtij traktati dhe vendosi ekstradimin e shtetasit shqiptar në shtetin e Nju- Jorkut, me
kushtin që të mos ndiqet, të mos dënohet apo të mos i dorëzohet një shteti tjetër për
akuza të ndryshme nga ato për të cilat është ekstraduar.
9
Konventa e Këshillit të Europës “Për Ekstradimin” parashikon shprehimisht se cilat
janë veprat penale që nuk konsiderohen politike. Kështu, në zbatim të kësaj konvente,
nuk konsiderohen si vepër politike atentati për vrasjen e kryetrait të shtetit apo ndonjë
pjesëtari të familjes së tij. Dukuri shq
etësuese dhe e zhvilluar kohët e fundit janë
veprat e terrorizmit dhe të akteve terroriste, që në mjaft raste kanë marrë ngjyra të
besimit fetar apo atij politik. Theksojmë se në bazë të Konventës se Strasburgut “Për
shtypjen e terrorizmit” e datës 27 janar 1977 në nenin 2 të saj citohet se “këto akte për
qëllim ekstradimi nuk do të konsiderohen si vepra penale politike”.
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f) ekstradimi nuk jepet kur personi për të cilin kërkohet ekstradimi ka
kryer një vepër penale në terrritorin shqiptar10.
g) ekstradimi nuk jepet kur për veprën është dhënë amnisti nga shteti
shqiptar.
h) kërkesa për lejimin e ekstradimit do të refuzohet edhe në rastin kur
është parashkruar ndjekja penale ose dënimi për veprën e kryer, sipas ligjit të
shtetit që e kërkon.
Megjithatë kushtet e sipërpërmendura të parashikuara në kodin e
procedurës penale, nuk janë të vetmit, pasi kujtojmë se ligjvënësi shqiptar ka
bërë një ndërhyrje legjislative me ligjin nr.10193 datë 03.12.2009, duke
sanksionuar edhe disa kushte të tjera. Kjo ndërhyrje e ligjvënësit ka ardhur si
një rregullim i mëtejshëm juridik i bashkepunimit gjyqësor, ndërhyrje e cila
ka sjellë specifikime të mëtjeshme të rregullimit ekzistues.
Në rast se nuk ekziston asnjëri prej rasteve të ndalimit të sipërcituar,
Ministria e Drejtësisë, i dërgon aktet prokurorit pranë gjykatës kompetente.
Gjykata kompetente për shqyrtimin e kërkesës për ekstradim njofton palët të
paktën dhjetë ditë përpara për datën e caktuar të seancës gjyqësore. Kur vendos
në favor të lejimit të ekstradimit, vendimi i gjykatës mund të ankimohet nga
ana e palëve në gjykatën e apelit, sipas rregullave të përgjithshme të anikimit.
Në këtë rast do të pritet përfundimi dhe vendimi i kësaj gjykate për të disponuar
përfundimisht mbi ekstradimin. Kur gjykata vendos refuzimin e kërkesës për
ekstradim për ekzistencën e një ose më shumë prej shkaqeve, atëherë Ministria
e Drejtësisë nuk lejon ekstradimin.
III. Zëvendësimi i ekstradimit me Urdhrin Europian të Ndalimit
Në kuadrin e përgjithshëm të procesit të integrimit në të cilin ndodhet
Shqipëria, përafrimi i legjislacionit të brendshëm që rregullon bashkëpunimin
gjyqësor në fushën penale me acquis communautaire, paraqitet si një prioritet
në fushën e reformave ligjore e institucionale. Për përmbushjen e këtij objektivi,
ligjvënësi shqiptar duhet të synojë miratimin e një ligji të posaçëm për
bashkëpunimin gjyqësor në fushën penale ndërmjet shteteve anëtare të BE-së,
i cili do të bëjë të mundur që në marrëdhëniet me to, të zbatohen dispozita të
posaçme që lehtësojnë në mënyrë të ndjeshme bashkëpunimin gjyqësor dhe
policor në fushën penale.
Në këtë legjislacion duhet përfshirë instrumenti i Urdhërit Europian të
Ndalimit, i cili ka si objektiv zëvendësimin e procedurave të ekstradimit me
procedurën e thjeshtëzuar të ndalimit dhe të dorëzimit të personit të kërkuar
________________________________________
10

Kuptimi i territorit të Shqipërisë jepet në nenin 5 të kodit penal. E rëndësishme është të
theksojmë faktin se, jo vetëm vepra penale në tërësi por edhe në qoftë se një pjesë e saj
është kryer në Shqipëri, ekstradimi nuk mund të jepet.
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që ndodhet në hapësirën e përbashkët. Është vendi të kujtojmë se VendimiKuadër 2002/584/JAI i Këshillit të BE-së, i 13 qershorit 2002 që ka për objekt
lëshimin dhe ekzekutimin e Urdhrit Europian të Ndalimit, nuk zbatohet në
mënyrë të drejtëpërdrejtë, ndaj pas aderimit të Shqipërisë në BE nuk pritet një
“dorëzim automatik” i personave që i kërkohen, apo sipas rastit, që do të
kërkohen nga Shqipëria, por duhet që më parë Shqipëria të implementojë
këtë Vendim kuadër në legjislacionin e saj të brendshëm.
Natyrisht, ky zëvendësim ndërmjet konventave të Këshillit të Europës dhe
normave juridike të BE-së, do të funksionojë ekskluzivisht në marrëdhëniet e
bashkëpunimit penal ndërmjet shteteve anëtare, ndërkohë që ndërmjet
Shqipërisë dhe vendeve të tjera jo anëtare të BE-së do të vazhdojë të zbatohet
procedura klasike e ekstradimit, ashtu sikurse kjo rregullohet nga konventat e
Këshillit të Europës.
Pavarësisht efikasitetit të padiskutueshëm që shoqëron këtë mekanizëm
të ri, të domosdoshëm për t’u përballur me një kriminalitet që nuk njeh kufij,
duhet theksuar se ai duhet trajtuar me ekzigjencën e nevojshme për të evituar
cënimin e këtyre lirive të garantuara, mbi të cilat bazohen qytetërimet moderne
në përgjithësi dhe vendet demokratike në veçanti.
Parë në këtë këndvështrim, do të trajtojmë më poshtë shkurtimisht, disa
nga problematikat që do të shoqërojnë përshtatjen e kësaj forme të
bashkëpunimit gjyqësor penal në sistemin shqiptar të së drejtës.
IV. Zbatimi i Urdhrit Europian të Ndalimit, ndërmjet respektimit të
normave europiane dhe parimeve themelore të sistemit shqiptar të së drejtës
Si rregull, një burim i ri i së drejtës siç është ligji që do të përfshijë Urdhrin
Europian të Ndalimit në rendin tonë juridik, mund të shmangë disa prej
parimeve të së drejtës; mirëpo, disa kufizime që ky akt normativ parashikon
në drejtim të parimeve themelore nuk mund të anashkalohen. Kështu, praktika
e Gjykatës Kushtetuese italiane ka theksuar disa herë në arsyetimet e vendimeve
të dhëna prej saj, pamundësinë e cënimit të të drejtave themelore që përcaktohen
nga Kushtetuta, edhe në hipotezën kur kjo shmangje realizohet nëpërmjet
normave europiane. Në këtë linjë idesh duhet theksuar se eksperienca e
vendeve të tjera ka treguar se zbatimi tale quale i Vendimit kuadër, disa herë
nuk ka qenë i mundur11.
Edhe pse jo një burim i drejtëpërdrejtë i bashkëpunimit gjyqësor në fushën
penale, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në cilësinë e ligjit themeltar
parashikon parimet themelore të cilave do t’i nënshtrohet kufizimi i lirisë
personale në përgjithësi dhe ekstradimi në veçanti. Më tej po analizojmë
________________________________________
11

Mjaft të kujtojmë këtu ndryshimet që i janë nënshtruar disa nga Kushtetutat e Shteteve
anëtare para miratimit të ligjit të brendshëm të implementit –Francë; Itali; Slloveni ;
Rumani; e ndonjë tjetër-, apo shpalljen antikushtetuese të ligjit që implementoi Urdhrin
e Ndalimit në disa nga Shtetet anëtare –Gjermani ; Poloni ; Qipro ; e ndonjë tjetër.
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problematikën e përfshirjes së Urdhrit Europian të Ndalimit në të drejtën tonë
të brendshme, parë nga këndvështrimi i këtyre parimeve kushtetuese.
V. Urdhri Europian i Ndalimit dhe ekstradimi i shtetasve shqiptarë
Neni 11 i Kodit Penal, parashikon të njëjtin formulim sikurse neni 39
paragrafi i dytë i Kushtetutës, duke shtuar në paragrafin e tretë se “ekstradimi
nuk do të lejohet në qoftë se personi që do të ekstradohet është shtetas shqiptar, veç
rasteve kur në marrëveshje është parashikuar ndryshe”.
Pas një periudhe të gjatë në të cilën shtetet europiane kanë vendosur bazat
e një bashkëpunimi gjyqësor penal dhe kanë bërë përpjekje të vazhdueshme
për t’i zhvilluar më tej këto forma bashkëpunimi, ka arritur ndërkohë momenti
i konsideruar nga shumë studiues si i paevitueshëm: kufizimi i sovranitetit dhe
për pasojë heqja dorë edhe nga parimi i shtetësisë. 12
Pas miratimit të Vendimit-kuadër, shtetet anëtare nuk mund të refuzojnë
dorëzimin e të akuzuarit apo dënuarit me motivin se personi ka shtetësinë e
vendit të ekzekutimit të Urdhërit Europian të Ndalimit. Pikërisht bazuar në
eleminimin e shkakut të refuzimit që bazohej në shtetësinë e personit të kërkuar,
disa prej shteteve anëtare i është dashur të rishikojnë dispozitat ligjore, madje
në ndonjë rast edhe ligjin themeltar.13
Në këtë kontekst europian, edhe ligjvënësit shqiptar i duhet të pranojë se
Vendimi-kuadër që rregullon Urdhrin Europian të Ndalimit ka shfuqizuar
parimin e shtetësisë. Megjithatë, ligji shqiptar mund ta përfshijë objeksionin e
shtetësisë shqiptare të personit të kërkuar ndër motivet fakultative për refuzimin
e ekzekutimit të Urdhrit të Ndalimit, në zbatim të nenit 5 paragrafi i tretë i
Vendimit kuadër, i cili e parashikon këtë mundësi të kushtëzuar nga disa
premisa. Kështu, kur ky urdhër është lëshuar me qëllimin e kryerjes së ndjekjes
penale, gjykata mund të kushtëzojë dorëzimin me faktin që personi i kërkuar
të kthehet në Shqipëri për të ekzekutuar dënimin që eventualisht do të jepet
kundër tij.
Në të kundërt, kur UEN është lëshuar për ekzekutimin e dënimit të një
shtetasi shqiptar, ligjvënësi duhet të mbajë parasysh “objeksionin e nacionalitetit”
dhe në ato raste kur dënimi është i pajtueshëm me legjislacionin shqiptar dhe
autoritetet kompetente shqiptare marrin përsipër të vënë në ekzekutim këtë
vendim, gjykata mund të refuzojë dorëzimin e shtetasit shqiptar. Në çdo rast,
ekzekutimi i dënimit në vendin e origjinës do të bëhet me pëlqimin e shteteve
anëtare që ka lëshuar Urdhrin e Ndalimit.
________________________________________
12

Elaine Krivel Q.C. – IAP Neësletter, 20.02.2003; Elaine Krivel, op.cit. Një analizë më e
gjërë e këtij problemi mund të gjendet në punimin e Deen-Racsmany.Z dhe Rob Blekstoon,
« Rënia e prapsimit të nacionalitetit në ekstradimin evropian »., në Jurnal Europian i veprave penale.,
,v.13,nr.3(2005), fq.317-363. S.A.Wiliams,”Shtetësia, pengesa e dyfishtë., fq 261.
13
Shih për një shembull të tillë Rumaninë.
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VI. Pajtueshmëria e parimit të ”kriminalizimit të dyfishtë” dhe atij të
ligjshmërisë së veprave penale me dispozitat e Vendimit-kuadër
Në zbatim të dispozitave të Vendimit kuadër, në ligjin që do të rregullojë
Urdhrin Europian të Ndalimit nuk do të gjejë zbatim -të paktën në kuptimin që
i kemi dhënë deri më sot kësaj norme-, neni 11 paragrafi i dytë i kodit penal,
sipas të cilit, “ekstradimi lejohet kur vepra penale që përbën objektin e kërkesës për
ekstradim është parashikuar si e tillë njëkohësisht si nga ligji shqiptar dhe ai i huaj”.
Megjithatë, ekzekutimi i detyrueshëm i Urdhrit të Ndalimit, pa një verifikim
paraprak të fajësimit të dyfishtë, mund të konsiderohet në kundërshtim me nenin
e sipërcituar, i cili në kuadrin e një parimi të përgjithshëm, nuk i referohet vetëm
procedurës klasike të ekstradimit të parashikuar nga kodi i procedurës penale,
por çdo forme të bashkëpunimit që bazohet në arrestimin e një personi dhe
dorëzimin e tij kundrejt një shteti tjetër.
Kjo zgjidhje e parashikuar nga Vendimi kuadër është konsideruar nga
shumë autorë, që vjen në kundërshtim edhe me parimin e ligjshmërisë të
parashikuar nga Kushtetuta, pasi veprimi që konsiderohet si vepër penale në
shtetin që ka lëshuar Urdhrin e Ndalimit, edhe pse mund të përshihet në
hipotezat gjenerike të parashikuara në Vendimin kuadër, mundet të mos
përmbushi të gjithë elementët e nevojshëm për t’u konsideruar vepër penale
në rregullimin ligjor të brendshëm të shtetit që do të ekzekutojë UEN. Kështu,
edhe neni 29 paragrafi i parë i Kushtetutës së Shqipërisë parashikon parimin
nullum crimen sine lege, sipas të cilit “askush nuk mund të dënohet për një vepër
penale, e cila nuk konsiderohej e tillë me ligj në kohën e kryerjes së saj...”14.
Gjithashtu, i cënuar duket edhe parimi tjetër i përcaktimit të fakteve ligjore,
duke patur parasysh që Vendimi-kuadër bën një rregullim aq të gjërë të disa
prej 32 veprave penale, sa që lë vend për një interpretim të zgjeruar të tyre,
realitet ky i panjohur për sistemin tonë të interpretimit të ligjit penal 15.
Praktikisht, dorëzimi do të realizohet për një sjellje që përfshihet formalisht në
tipologjinë e parashikuar nga neni 2 paragrafi 2 i Vendimit-kuadër, por që nuk
përmbush të gjithë elementët konstitutivë që karakterizojnë krimin “ekuivalent”
në të drejtën tonë të brendshme, e pra me fjalë të tjera, nuk konsiderohet vepër
penale nga legjislacioni shqiptar.16
Për të evituar këtë papajtueshmëri kushtetuese, parimi i ligjshmërisë duhet
të lexohet me më shumë fleksibilitet. Kështu, në vijim të kësaj ideje, parimi
________________________________________
14

I njëjti parim parashikohet nga neni 2 i kodit penal në këtë formë “Askush nuk mund
të dënohet penalisht për një vepër që më parë nuk është e parashikuar shprehimisht në
ligj si krim ose kundërvajtje
penale”.
15
Sipas nenit 1 të kodit penal “Ligji penal përcakton veprat penale, dënimet dhe masat
e tjera që merren ndaj autorëve të tyre”.
16
Në fakt, nëse i referohemi konkretisht listës së parashikuar nga neni 2 i Vendimit
kuadër, bindemi kur konstatojmë natyrën e disa prej këtyre veprave penale: ex
“korrupsioni”; “mashtrimi”; ‘kriminaliteti informatik”; “kriminaliteti mjedisor”;
“racizmi e ksenofobia”, dhe njëkohësisht i referohemi specifikimeve penale që bëhen për
veprën/veprat penale korresponduese në legjislacionin tonë të brendshëm.
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kushtetues i ligjshmërisë vepron në kuptimin se ai është i detyrueshëm përsa i
përket parashikimit që fakti i paligjshëm të jetë i parashikuar si vepër penale në
ligj, edhe pse vetëm në ligjin e shtetit që kërkon dorëzimin e personit.17 Sipas
kësaj logjike, interpretimi mund të bëhet edhe duke u nisur nga një tjetër premisë,
atë që parimi i ligjshmërisë gjen zbatim vetëm për veprat penale që kryen në
teritorin kombëtar si edhe në rastet kur gjykimi zhvillohet në këtë teritor.
Kështu, në rastin e Urdhrit Europian të Ndalimit, shteti anëtar që do ta
ekzekutojë atë, nuk do të gjykojë personin e ndaluar në drejtim të veprës penale
që pretendohet të jetë kryer prej tij, por vetëm do t’a dorëzojë atë. Me fjalë të
tjera, shteti i ekzekutimit vetëm do të ndihmojë që ndaj personit të kërkuar të
kryhet hetimi apo të ekzekutohet vendimi i një gjykate të një vendi tjetër, ndaj
parimi i ligjshmërisë nuk është i nevojshëm të respektohet edhe nga ky shtet.
Në fakt, është i natyrshëm hezitimi për pranimin e kësaj teze përballë
parimit të përcaktimit të veprave penale në mënyrë taksative, i cili nënkupton
që ligji themeltar nuk lejon që askush t’i nënshtrohet dënimit për fakte që
ligjvënësi nuk i konsideron që cënojnë vlerat sociale dhe për rrjedhojë meritojnë
të ndëshkohen penalisht.
Duke iu bashkangjitur opinionit të disa autorëve të tjerë, në gjykimin tonë,
përjashtimi i listës së 32 veprave penale përfaqëson dhe bazohet jo mbi
shpërfilljen e parimit të ligjshmërisë, por mbi prezumimin se ky parim është
zbatuar për listën prej 32 veprash penale, që në momentin e përzgjedhjes së
tyre nga hartuesit e Vendimit kuadër.18
Me fjalë të tjera, lista e parashikuar në nenin 2, paragrafi 2 i Vendimitkuadër, përfaqëson individualizimin e zonës së vlerave sociale të përbashkëta
të vendeve të BE-së dhe i jep të gjithëve mundësinë që t’i sanksionojnë penalisht
nëpërmjet parashikimit të posacëm në legjislacionet e tyre të brendshme.
Pikërisht mbi një prezumim të tillë është bërë e mundur që të “shpërfillet”
verifikimi paraprak i kushtit të fajësimit të dyfishtë, i cili në këto raste do të
konsiderohet i mirëqenë.
VII. Rastet e kufizimit të lirisë personale; masa e ndalimit dhe e drejta
e ankimit
Një analizë e veçantë i duhet kushtuar pajtueshmërisë ndërmjet instrumentit
të ri të UEN dhe rasteve të kufizimit të lirisë personale, të cilat si rregull
parashikohen nga ligji themeltar. Në këtë linjë idesh kujtojmë se edhe
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë sanksionon nje varg parimesh që lidhen
me rastet e heqjes së lirisë dhe afatet maksimale në të cilat mund të kufizohet
liria e individit; procesin e rregullt ligjor, parime këto që zbatohen si për shtetasin
shqiptar ashtu edhe për të huajt që do t’i nënshtrohen procedurave të ndalimit
________________________________________
17
18

Cassese.A., “Diritto penale e processo”, n. 12/2003 , fq. 1565.
E. Selvaggi; O.Villoni in Cass. Pen. 2002, 114.1., fq. 453 e më tej.
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dhe dorëzimit.
Sipas një grupi autorësh, në rastin e ekzekutimit të UEN, teknikisht masa
shtrënguese e ndalimit merret nga një autoritet që nuk është ai të cilit rendi i
brendshëm juridik i jep të drejtën ekskluzive të kufizojë lirinë e personit.19 Në
këto kushte, është propozuar që ligji i brendshëm që rregullon Urdhrin e
Ndalimit, duhet të lejojë njohjen e motiveve për të cilat është marrë masa e
arrestit nga ana e autoritetit gjyqësor që ka lëshuar UEN dhe duhet të parashikojë
që ky urdhër duhet të jetë lëshuar nga një gjyqtar. Për rrjedhojë, personi që i
nënshtrohet një urdhri të tillë duhet të dëgjohet, të gëzojë cilësinë e të akuzuarit
dhe duhet t’i bëhen të ditura motivet e kërkesës së masës së arrestit.
Ratio legis e Vendimit-kuadër pranon se autoriteti gjyqësor i shtetit në
teritorin e të cilit gjendet personi i arrestuar, nuk mund të vlerësojë masën e
marrë ndërkohë nga një gjykatë e një tjetër shteti anëtar, por do të kontrollojë
vetëm kushtet formale që kanë të bëjnë me dorëzimin e personit të kërkuar.
Me fjalë të tjera, gjykata shqiptare që do të ekzekutojë UEN, nuk do të shprehet
mbi bazueshmërinë/ligjshmërinë e masës së vendosuar nga autoriteti gjyqësor
i shtetit kërkues.
Për rrjedhojë, ndryshe nga procedura e ekstradimit, nëse gjykata konstaton
ekzistencën e UEN, do të disponojë ndalimin e personit të kërkuar dhe do të
gjykojë automatikisht kërkesën për dorëzimin në shtetin e kërkuar, pa gjykuar
nëse plotësohen kushtet e legjislacionit shqiptar për marrjen e masës shtrënguese
të arrestit. Në këto rrethana, autoriteti gjyqësor shqiptar që do të ekzekutojë
UEN do të japë një pëlqim tout court, vetëm lidhur me kushtet formale për të
cilat është lëshuar urdhri përkatës dhe jo mbi kontrollin e legjitimitetit të titullit
në bazë të të cilit është kufizuar liria personale.
Gjykata shqiptare nuk mund ta shtrijë shqyrtimin edhe mbi kushtet për
dhënien e masës shtrënguese, të cilat janë ekzaminuar nga autoriteti i Shtetit
që ka lëshuar UEN. Natyrisht, kundërshtimi si i pabazuar në ligj e në prova i
vendimit të dhënë nga gjykata e shtetit anëtar që ka lëshuar Urdhrin e Ndalimit,
do të realizohet në shtetin që ka dhënë vendimin, ku personi që do të dorëzohet
do të përfitojë nga të gjitha të drejtat dhe garancitë proceduriale.
Ligji shqiptar që do të parashikojë Urdhrin e Ndalimit duhet të rregullojë
në mënyrë të detajuar gjithë këtë procedurë, në mënyrë që ajo të realizohet në
përputhje me parimet kushtetuese. Kështu, në momentin e ndalimit, personi i
kërkuar duhet të vihet në dijeni për motivet e masës së ndalimit dhe do të
informohet mbi ekzistencën e UEN; t’i njihet mundësia të njoftojë familjarë
apo të afërm të tjerë; të njohë përmbajtjen e Urdhrit të Ndalimit; t’i bëhet e
ditur mundësia që ka për të dhenë pëlqimin ose jo mbi dorëzimin në një tjetër
shtet anëtar; si edhe mbi të drejta të tjera proceduriale, sikurse janë e drejta për
të patur ndihmën pa pagesë të një përkthyesi; t’i garantohet mbrojtja me
ndihmën e një mbrojtësi; t’i sigurohet mbrojtja falas; të komunikojë lirisht dhe
privatisht me mbrojtësin, e të tjera.
________________________________________
19

Prof. P. Gualtieri, Convegno sul mandato d’arresto europeo, Urbino, maj 2003.
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Një problem i posaçëm mund të lindë lidhur me të drejtën e ankimit kundër
masës së arrestit, në mënyrë që të respektohen parimet e parashikuara nga
legjislacioni ynë i brendshëm dhe mbi të gjitha neni 28 paragrafi i tretë i
Kushtetutës, normë e cila rregullon si një ndër garancitë procesuale, të drejtën
e ankimit kundër vendimit të gjyqtarit që i garantohet personit i cili i nënshtrohet
masës së kufizimit të lirisë. Mirëpo një e drejtë e tillë kushtetuese -e cila duhet
të parashikohet edhe nga ligji që do të rregullojë Urdhrin e Ndalimit-, duhet të
respektojë kufijtë kohorë të parashikuar për ekzekutimin e dorëzimit të personit
në bazë të UEN, kufij të cilët parashikohen shprehimisht në Vendimin-kuadër.
Në zbatim të nenit 17 këto afate do të jenë: 60 ditë dhe në raste të veçanta
mund të zgjaten deri në 90 ditë; ndërsa kur për dorëzimin është marrë pëlqimi
i vetë personit që do të dorëzohet, ky afat është vetëm 10 ditë.
Në këto rrethana, për të bërë të mundur e të realizueshme që i gjithë
mekanizmi i Urdhrit Europian të Ndalimit dhe procedurat e dorëzimit të
realizohen brenda këtyre afateve dhe njëkohësisht të respektohen edhe të gjitha
të drejtat e garancitë procesuale që sistemi i brendshëm parashikon në favor të
personit që i hiqet liria, është e nevojshme të parashikohet një “rrugë
preferenciale” për të gjitha ankimet që bazohen në ekzekutimin e UEN.
VIII. Perspektiva të reformimit të legjislacionit procedural penal
shqiptar
Nëntë vjet pas krijimit të Urdhrit Europian të Ndalimit, konstatohet se në
kuadrin e bashkëpunimit penal ndërmjet Shteteve anëtare të BE-së, procedura
e ekstradimit ka mbetur në plan të dytë. Suksesi dhe efikasiteti, janë dy terma
që sintetizojnë përgjithësisht bilancin aktual të Urdhrit Europian të Ndalimit20.
Nga një analizë e bashkëpunimit gjyqësor penal e zhvilluar në bazë të këtij
instrumenti juridik, evidentohen qartësisht dy ndryshime themelore që ka sjellë
ky mekanizëm bashkëpunimi dhe konkretisht: thjeshtimi e përshpejtimi i
konsiderueshëm i procedurave dhe intensiteti i përdorimit të tyre në praktikë21.
Në këtë kuptim, pa dyshim që UEN, përfaqëson një progres të vërtetuar,
karahasuar kjo me procedurën e ekstradimit. Megjithatë, për të shfrytëzuar të
gjithë potencialin që ofron Urdhri Europian i Ndalimit është e nevojshme të
tejkalohen disa pengesa legjislative të cilat ende kufizojnë zbatimin e tij në
________________________________________
20

Këto janë edhe konkluzionet e raportimeve të vlerësimit të Komisionit për
implementimin e legjislacionit europian në fushën e bashkëpunimit penal ndërmjet
shteteve anëtare.
21
Vetëm në 5 vitet e parë, zbatimi i kësaj procedure ka cuar në lokalizimin dhe ndalimin
e 1770 personave të kërkuar, ndër të cilët 1532 janë dorëzuar nga autoritetet kombëtare,
gjë që përfaqëson një përmirësim në masën 25% në raport me situatën e një viti më parë.
Franca, Polonia, Spanja, Britania e Madhe dhe Vendet e ulëta, numërohen ndër shtetet
që lëshojnë dhe marrin numrin më të madh të Urdhrave Europian të Ndalimit.
Gjithashtu, kohëzgjatja e procedurës ka zbritur në mënyrë të ndjeshme.
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praktikë.
Kështu, duhet theksuar se vështrimi optimist mbi këtë mekanizëm të ri,
venitet disi nga ekzistenca e disa problemeve që u ndeshën gjatë implementimit
të këtij urdhri në legjislacionet e brendshme të shteteve anëtare22. Në këtë
kontekst, duhet theksuar gjithsesi se përqasja e së drejtës së brendshme me atë
europiane apo implementimi i së drejtës europiane në të drejtën e brendshme,
është shfaqur si një proces tepër kompleks. Në këto rrethana, është e
kuptueshme se procedura e hartimit dhe miratimit të ligjit që do të implementojë
UEN në rendin tonë juridik, duhet të shoqërohet nga një analizë e specializuar
në mënyrë që të përcaktohet nëse dhe në çfarë mase, ligji i përfshirjes do të jetë
i pajtueshëm me parime të rendit tonë juridik, në mënyrë që të evitohen
polemika e konflikte të mëtejshme kushtetuese, sikurse ka ndodhur në disa
prej shteteve anëtare23. Në zbatim të parimeve të së drejtës europiane, shtetet
anëtare kanë detyrimin që nëpërmjet legjislacionit të tyre të brendshëm të arrijnë
rezulatin që parashikohet në Vendimin-kuadër Nr. 2002/584/JAI. Për pasojë, i
përket Shqipërisë të përzgjedhë instrumentin ligjor apo formën në të cilën do të
kryhet ky proces.
Këto norma juridike mund të përfshihen në kodin e procedurës penale
sikurse ka ndodhur në sistemin francez të së drejtës24, apo në një ligj të posaçëm,
sikurse ka ndodhur në sistemin italian25.
Lidhur me teknikën legjislative në përgjithësi dhe veçanërisht hartimin e
përmbajtjes së ligjit për zbatimin e urdhrit Europian të Ndalimit, ligjvënësi
shqiptar do të bazohet më së pari në dispozitat e Vendimit kuadër, i cili përfshin
elementët proceduralë bazë mbi të cilat mbështetet ky instrument ligjor. Nga
ana tjetër, një rëndësi e veçantë do t’u kushtohet dispozitave të kodit të
procedurës penale, i cili përfaqëson kuadrin ligjor ku parashikohen parimet të
cilave i nënshtrohet procesi penal dhe për pasojë, duhen evidentuar ato elementë
të cilët do ti nënshtrohen në vazhdimësi këtij rregullimi apo do të përfitojnë
nga një rregullim i posaçëm.
________________________________________
23

Ligjet e implementimit në tre Shtete anëtare janë shfuqizuar nga Gjykata Kushtetuese:
·
Vendimi Gjykatës Kushtetuese të Gjermanisë, më 18 korrik 2005.
·
Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Polonisë, më 2 prill 2005.
·
Vendimi Gjykatës Kushtetuese të Qipros, më 7 nëntor 2005.
·
Reaksion zinxhir: Vendimi i Audiencia espagnole më 20 shtator 2005.
·
Madje vetë ligjshmëria e Vendimit-kuadër është vënë nën pikëpyetje: dërgimi
në Gjykatën Europiane të Drejtësisë për verifikim, nga Gjykata Kushtetuese e Belgjikës,
më 13 korrik 2005.
24
Ligji nr.204, datë 9.03.2004. Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji -12 mars 2004-, nenet 695-11
deri 695-51 të kodit të procedurës penale, përbëjnë kuadrin ligjor që rregullon Urdhrit
Europian të Ndalimit dhe proceduart e dorëzimit në sistemin ligjor francez.
25
Ligji nr 69, datë 22 prill 2005, “disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/gai del consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri”
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E DREJTA PENALE – BASHKIMI EUROPIAN DHE EVOLUIMI
I LEGJISLACIONIT PENAL SHQIPTAR
DR. SOKOL MËNGJESI
(Departamenti i të Drejtës Penale, Fakulteti i Drejtësisë, UT)

“E DREJTA PENALE – BASHKIMI EUROPIAN
DHE EVOLUIMI I LEGJISLACIONIT PENAL SHQIPTAR”

1. Vështrim i përgjithshëm mbi Këshillin e Europës dhe Bashkimin
Europian
Europa e Bashkuar përbën sot mishërimin e vlerave më të larta, të
përbashkëta dhe unike të të gjitha shteteve anëtare. Konsolidimi i këtyre vlerave
dhe rruga drejt përsosmërisë së tyre është tashmë një realitet, i mbështetur në
dëshirën e mirë, por edhe në mekanizma juridik me fuqi detyruese.
Europa nga ana skematike, ndahet në dy kategori të mëdha, Këshilli i
Europës nga njëra anë, dhe Europa e Bashkuar nga ana tjetër1. KE-ja përmbledh
rreth gjirit të tij të gjitha shtetet me ide të njëjta liberale, dhe sot përbëhet nga
47 anëtarë. Të gjithë anëtarët e KE-së, sikundër trumbetohet me madhështi
dhe solemnitet në hyrjen e statutit të KE-së, janë të lidhur në mënyrë të
palëkundur me vlerat morale dhe shpirtërore, pjesë e trashëgimisë së popujve
europian, të bazuara mbi principet e lirisë individuale, politike dhe mbizotërimit
të së drejtës, si baza themelore të një demokracie të vërtetë. Nga ana funksionale
KE-ja nxjerr rekomandime drejtuar qeverive të vendeve anëtare dhe përgatit
konventa.
Ideja për një Europë të Bashkuar2 e ka zanafillën e vet në vitin 1951 me
nënshkrimin e Traktatit të Parisit, i cili themeloi Komunitetin Europian të
Qymyrit dhe Çelikut. Kjo ide u konsolidua akoma më tepër në vitin 1957, kur
në Romë u nënshkruan dy Traktate për krijimin përkatësisht të Komunitetit
Europian të Energjisë Atomike dhe Komunitetin Ekonomik Europian. Me
nënshkrimin e Traktateve të Romës, synimi ishte tepër i qartë nëpërmjet
shprehjes deklarative të vullnetit të nënshkruesve se ishin të vendosur të hidhnin
themelet e një bashkimi gjithnjë e më të ngushtë dhe efiçent midis popujve të
________________________________________

Shih Roux, Droit general de l’ Union Europeenne, Litec, 2006,
Jean Pradel, Geert
Corstens, Gert Vermeulen, E Drejta Penale Europiane, Papirus, 2009, fq. 15 e në vijim.
2 Shih Δαγτόγλου, Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο Ι, β’ έκδοση αναθεωρημένη και
συμπληρωμένη, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1985, fq. 13 e në vijim, ku autori bën
një historik të idesë për një Europë të Bashkuar që prej shekujsh më parë dhe vijon me
historikun e ndryshim eve deri në realizimin e kësaj ideje të hershme. Shih gjithashtu
Iva Zajmi, E drejta Europiane, Edualba, 2008.
1

SOKOL MËNGJESI

135

Europës. Përmes akteve të aderimit, dhe Traktateve të Mastrihtit 3 , të
Amsterdamit 4 dhe të Nisës, BE-ja jo vetëm u zgjerua, por edhe u përsos
juridikisht, dhe sot i ofron qytetarëve një nivel të lartë sigurie, kryesisht me anë
të parandalimit të kriminalitetit, të bashkëpunimit mes autoriteteve policore
dhe të drejtësisë si dhe përafrimit të legjislacionit.
Në kuadrin e BE-së e drejta komunitare dallohet në të drejtën parësore dhe
dytësore5.
E drejta parësore6 përbëhet nga traktatet, ku përfshihen Traktati i Parisit,
Traktatet e Romës, Traktati i Mastrihtit, Traktati i Amsterdamit dhe Traktati i
Nisës.
E drejta dytësore7 përbëhet nga tërësi aktesh të miratuara nga organet
komunitare ku mund të përmendim: Rregullorja e cila përbën burimin kryesor
të së drejtës dytësore. Ajo i referohet legjislacionit të brendshëm, ka një fushë
veprimi të përgjithshme dhe është drejtpërdrejt e zbatueshme në të gjitha shtetet
anëtare. Direktiva nuk ka efekte të drejtpërdrejta zbatimi, por shfaqet në formën
e një ligji kuadër për arsye se domosdoshmërisht duhet të plotësohet nga akte
normative të miratuara nga shtetet. Në këtë mënyrë rezultati i synuar arrihet
me forma dhe mënyra të ndryshme, të përzgjedhura nga vetë shtetet sipas
specifikave të tyre. Vendimi është i detyrueshëm në të gjithë elementët e tij,
por nuk ka karakter të përgjithshëm, sepse është i detyrueshëm vetëm për
palët të cilëve u drejtohet drejtpërdrejt. Rekomandimet dhe Opinionet nuk kanë
asnjë forcë detyruese, thjesht shprehin një mendim ose opinion në formën e
një sugjerimi për një qëndrim të caktuar.
2. Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Europës
Ngjarjet si dhe fatet historike të çdo vendi europian kanë përcaktuar
shpeshherë pozicionin dhe marrëdhëniet e tyre kundrejt BE-së. Fatkeqësisht
në këtë këndvështrim Shqipëria nuk ka arritur të jetë akoma në vendin e
merituar. Deri në fillimet e viteve ’90 Shqipëria as nuk mundet të imagjinonte
ndonjë marrëdhënie dhe aq më tepër aspiratë për aderim në BE. Pas
ndryshimeve historike të ndodhura në këto vite, i gjithë populli shqiptar e
________________________________________

Shih Δαγτόγλου, Βασικά Στοιχεία της Συνθήκης του Μααστρίχτ, Μια κριτική
ανάλυση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993.
4 Shih Δαγτόγλου, Βασικά Στο ιχεία της Συνθήκης του Αμστερντάμ , Μια κριτική
ανάλυση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999.
5 Shih Jean Pradel, Geert Corstens, Gert Vermeulen,
E Drejta Penale Europiane, Papirus,
2009, fq. 26.
6 Shih Jean Pradel, Geert Corstens, Gert Vermeulen, E Drejta Pen ale Europiane, Papirus,
2009, fq. 26.
7 Shih Jean Pradel, Geert Corstens, Gert Vermeulen, E Drejta Penale Europiane, Papirus,
2009, fq. 27, 468 e në vijim.
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njehsoi ndryshimin dhe shkëputjen përfundimtare nga terri i izolimit me
bashkimin në familjen e madhe europiane.
Vështirësitë e vitit ’97 shkaktuan në njëfarë mënyre ngrirjen e
marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe BE-së. Këto kushte të disfavorshme në
rrafshin kombëtar, të përforcuara edhe nga kriza më e gjerë në rajon, si ajo e
Kosovës apo konflikti etnik në Maqedoni, bënë që BE-ja të shikojë më me
interes zhvillimet në rajon, duke inicuar dhe propozuar për vendet me ritme të
vështira drejt demokratizimit procesin e Stabilizim Asocimit.
Marrëveshja e Stabilizim Asocimit, e nënshkruar tashmë edhe nga vendi
ynë, bazohet në krijimin gradual të një zone të tregëtisë së lirë dhe në zbatimin
e reformave të gjithanshme për stabilizimin e situatës në vend. Ky proces pa
përbërë në vetvete një premtim për integrim, përgatit vendin nëpërmjet
përfitimit natyralisht të vlerave themelore, të përbashkëta dhe unike, të cilat
përbëjnë gurin e themelit mbi të cilin ngrihet sot BE-ja. Përfitimi i këtyre vlerave
është qëllimi, njëkohësisht edhe arritja, nga ku më pas integrimi është vetëm
një çështje tipike, pra konstatimi i meritës për të aderuar në këtë organizëm
madhështor vlerash.
Një nga etapat e rëndësishme në kuadrin e stabilizim asocimit, përveç
aktiviteteve dhe marrëdhënieve të ndryshme, është edhe adoptimi gradual i
legjislacionit të BE-së. Në këtë këndvështrim i një rëndësie tepër të veçantë
është edhe përafrimi i legjislacionit penal të vendit tonë, sidomos në kuadrin e
krimit të organizuar, korrupsionit, pastrimit të parave, migrimit të paligjshëm,
terrorizmit, trafiqeve të jashtëligjshme etj.
Pa u zgjatur mundet të konkludojmë duke theksuar se përkundrejt
vështirësive, shpresa, dëshira, ecuria dhe arritjet na mbushin me optimizëm
dhe përkushtim drejt detyrave historike dhe vendimtare për të përmbushur
aspiratën e integrimit të vendit tonë në BE.
3. Legjislacioni europian në fushën penale materiale
Në këtë pikë do të analizojmë një tërësi konventash të përgatitura në
kuadrin e KE-së. Këto konventa përbëjnë kryesisht korpusin e të drejtës penale
materiale europiane8.
Konventa mbi pamundësinë e parashkrimit të krimeve kundër njerëzimit dhe
krimeve të luftës është hapur për nënshkrim në vitin 1974. Ajo u hartua
menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore për shkak të krimeve barbare dhe
ç’njerëzore që cënuan rëndë dinjitetin njerëzor9. Konventa e shtrin efektin e saj
________________________________________
8

Shiko në mënyrë më të detajuar Jean Pradel, Geert Corstens, Gert Vermeulen, E Drejta Penale
Europiane, Papirus, 2009, fq. 164 e në vijim.
9
Për evolucionin e genocidit, krimeve kundër njerëzimit si dhe krimeve të luftës pas
barbarizmave të Luftës së Dytë Botërore shiko Jola Xhafo, E drejta Penale Ndërkombëtare,
2009, fq. 51 e në vijim.
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mbi të gjitha veprat penale si krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit,
genocidin dhe vepra të tjera penale të cilat cënojnë rëndë dinjitetin njerëzor.
Konventa mbi Parandalimin e Torturës dhe të Dënimeve Ç’njerëzore ose
Degraduese u hap për nënshkrim në vitin 1987 dhe është plotësuar me dy
protokolle më 4 nëntor 1993.
Konventa e Këshillit të Europës mbi Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore
u nënshkrua më 16 maj 2005 në Varshavë. Në nenin 4 të saj jepet kuptimi i
trafikimit të qenieve njerëzore dhe i nocionit të shfrytëzimit, kurse në nenin 18
përcaktohen detyrimet e shteteve nënshkruese për të inkriminuar trafikimin e
qënieve njerëzore.
Konventa Europiane mbi blerjen dhe mbajtjen e armëve të zjarrit u hap për
nënshkrim në mars të vitit 1978, dhe hyri në fuqi më 28 qershor të këtij viti.
Kjo Konventë ka dy qëllime, të mbrojë njerëzit dhe të rregullojë e moralizojë
tregtinë e armëve. Në këtë kuadër të gjitha palët nënshkruese angazhohen të
ndihmojnë njëra tjetrën me anë të autoriteteve administrative të përshtatshme
për të luftuar trafikun e paligjshëm të armëve të zjarrit dhe për të kërkuar dhe
gjetur armë zjarri të kaluara nga territori i një shteti në atë të një shteti tjetër10.
Konventa mbi Pastrimin, Zbulimin, Sekuestrimin dhe Konfiskimin e produkteve
të krimit u hap për nënshkrim më 8 tetor 1990. Në kuadrin e kësaj Konvente
nga ana penale materiale vihet theksi te nevoja e inkriminimit të pastrimit të
parave dhe blerjes, mbajtjes ose përdorimit të të mirave materiale kur autori
ka dijeni se vijnë nga aktivitete kriminale11.
Konventa mbi Pastrimin e Parave, Zbulimin, Kapjen dhe Konfiskimin e Pasurive
të vëna me anë të krimit dhe mbi financimin e Terrorizmit u nënshkrua në Varshavë
në vitin 2005. Në kuadrin e kësaj Konvente të gjitha shtetet duhet të miratojnë
të gjitha ligjet e nevojshme për të bërë të mundur kryerjen e konfiskimit në
fushën e pastrimit të parave, si dhe inkriminimin e njëzet veprave të
përmëndura në aneks.
Konventa Penale mbi Korrupsionin dhe Protokolli i saj shtesë u nënshkrua në
Strasburg më 27 janar 1999, hyri në fuqi në 1 shkurt 2005, dhe u plotësua nga
protokolli shtesë i nënshkruar në Strasburg më 15 maj 2003. Kjo Konventë
______________________
Shih në mënyrë të detajuar Μπέκα, Όπλα-Πυρομαχικά-Εκρηκτικά, 2000.
Shih hollësisht për pastrimin e parave dhe zhvillimet historike në kuadrin e luftës
kundër këtij fenomeni Τραγάκη, Οργανωμένο έγκλημα και ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος, 1996, fq. 23 e në vijim , Κάτσιου, Ξέπλυμα, fq. 281, Κουράκη, Το
οργανωμένο έγκλημα, Φαινομενολογία του προβλήματος και δυνατότητες
αντιμετώπισής του στην Ελλάδα, σε «Το οργανωμένο έγκλημα από τη σκοπιά του
ποινικού δικαίου», 2000, fq. 173 e në vijim, Κωστάρα, προβληματική των κυρώσεων
του οργανωμένου εγκλήματος, fq. 69 e në vijim , Παύλου, Υπερ. 2000, fq. 633 e në
vijim, Λίβου, Οργανωμένο έγκλημα: Έννοια και δικονομικοί τρόποι αντιμετώπισής
του, σε «Το οργανωμένο έγκλημα από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου», 2000,
fq.
17 e në vijim , Βασιλακόπουλου, «Το ποινικό δίκαιο στο Νέο Διεθνές Περιβά λλον»,
fq. 115 e në vijim, Δημήτραινα, Ξέπλυμα, fq. 55 e në vijim.
10
11
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fton shtetet të inkriminojnë disa veprime në bazë të një dallimi klasik mes
korrupsionit aktiv dhe korrupsionit pasiv.
Konventa mbi Kiberkriminalitetin dhe Protokolli i saj shtesë u nënshkrua në
Budapest më 23 nëntor 2001, u plotësua nga një Protokoll shtesë në lidhje me
inkriminimin e akteve me natyrë raciste dhe ksenofobe të kryer duke përdorur
sisteme informatike e nënshkruar në Strasburg më 28 janar 2003 dhe ka hyrë
në fuqi më 1 mars 2006.
Konventa mbi Terrorizmin u nënshkrua në vitin 2005. Sipas kësaj Konvente
palët duhet të inkriminojnë aktet që shtyjnë drejt veprimeve terroriste.
Konventa e KE-së për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi dhe Abuzimet
Seksuale u nënshkrua në Lanzarote më 25 tetor 2007. Në kuadrin e të drejtës
penale materiale Konventa parashikon se palët duhet të marrin masa të
inkriminojnë veprime të tilla si: a) abuzimet seksuale, b) vepra që lidhen me
prostitucionin e fëmijëve, c) vepra që lidhen me pornografinë infantile, d) vepra
që lidhen me pjesëmarrjen e një fëmije në shfaqje pornografike.
Përveç Konventave të sipërpërmëndura vlen gjithashtu të përmëndim edhe
vendimet kuadër në fushën e të drejtës penale europiane12, të cilat ndahen në
dy kategori: A) Vendimet kuadër të cilat ndikojnë në përafrimin e legjislacioneve
të brendshme përsa i përket pjesës së përgjithshme të së drejtës penale ku
përfshihen: 1-Vendimi-kuadër i 26 qershorit 2001 mbi identifikimin, gjetjen,
bllokimin, sekuestrimin dhe konfiskimin, 2-Vendimi-kuadër i 24 shkurtit 2005
mbi konfiskimin dhe 3-Vendimi-kuadër i 27 nëntorit 2008 mbi regjimin e provës
dhe dënimet zëvendësuese. B) Vendimet kuadër të cilat ndikojnë në përafrimin
e legjislacioneve të brendshme përsa i përket pjesës së posaçme të së drejtës
penale ku përfshihen: 1-Vendimi-kuadër i 13 qershorit 2002 mbi luftën kundër
terrorizmit, 2-Vendimi-kuadër i 22 dhjetorit 2003 mbi luftën kundër
shfrytëzimit seksual të fëmijëve dhe kundër pedopornografisë, 3-Vendimikuadër i 19 korrikut 2002 mbi trafikun e qenieve njerëzore, 4-Vendimi-kuadër
i 28 nëntorit 2002 që synon forcimin e kuadrit penal kundër ndihmës së dhënë
për hyrjen, tranzitimin dhe qëndrimin e parregullt13, 5-Vendimi-kuadër i 22
korrikut 2003 në lidhje me luftën kundër korrupsionit në sektorin privat, 6Vendimet-kuadër të 29 majit 2000 dhe 6 dhjetorit 2001 që synojnë forcimin e
luftës kundër falsifikimit të parave me anë të dënimeve penale dhe formave të
tjera mbrojtëse, në kuadrin e vënies në qarkullim të euros, 7-Vendimi-kuadër
i 28 majit 2001 në lidhje me luftën kundër mashtrimit dhe falsifikimit të mjeteve
të pagesave jo në para, 8-Vendimi-kuadër i 25 tetorit 2004 për përcaktimin e
______________________
12
Shih Jean Pradel, Geert Corstens, Gert Vermeulen, E Drejta Penale Europiane, Papirus, 2009,
fq. 484 e në vijim.
13
Shih Luljeta Ikonomi, Marrëveshjet e Ripranimit si instrument i ri i BE-së në luftën
kundër migracionit të paligjshëm: Analizë e Marrëveshjes së Ripranimit KE-Shqipëri
dhe sfidat e zbatimit, Konferenca Shkencore Sfidat e shoqërisë shqiptare në procesin e
integrimit europian, albPAPER, 2009, fq. 291 e në vijim.
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dispozitave minimale në lidhje me elementët përbërës të veprave penale dhe të
dënimeve të zbatueshme në fushën e trafikut të drogës, 9-Vendimi-kuadër i 24
shkurtit 2005 në lidhje me sulmet kundër sistemeve të informimit, 10Projektvendimi-kuadër i Këshillit i datës 11 korrik 2007 në lidhje me luftën
me anë të të drejtës penale kundër disa formave dhe shfaqjeve të racizmit dhe
ksenofobisë.
4. Detyrimet e vendit tonë për të përshtatur legjislacionin penal
Siç u theksua që prej 1 prillit 2009 ka hyrë në fuqi MSA-ja.
Kuadri i përgjithshëm i MSA-së përbëhet nga katër shtylla ku futen14: 1dialogu politik dhe bashkëpunimi rajonal, 2-dispozitat tregtare lidhur me
liberalizimin progresiv të këmbimeve deri në vendosjen e një zone tregtie të
lirë, 3-liritë komunitare dhe 4-bashkëpunimi në fushat prioritare (në fushën e
drejtësisë dhe çështjeve të brendshme).
Në kuadrin e shtyllës së katërt mundet të përmendim nenet: 4, 82, 83, 84
dhe 85 ku përcaktohen qartë detyrat për përafrimin e legjislacionit penal në
kuadrin e një sërë veprash si kontrabanda, trafikimi i qenieve njerëzore,
falsifikimi i monedhave, transaksionet e paligjshme me prodhime të tilla si
mbetje industriale, materiale radioaktive dhe transaksione që kanë lidhje me
prodhime të paligjshme ose të falsifikuara, korrupsioni, në sektorin privat dhe
publik, mashtrimi fiskal, trafikimi i paligjshëm i drogave dhe lëndëve
psikotrope, i armëve, falsifikimi i dokumenteve, trafikimi i paligjshëm i
makinave, krimi kibernetik, vepra me qëllime terroriste etj.
5. Evoluimi i legjislacionit penal shqiptar
Tashmë kemi një tablo të qartë përsa i përket kuadrit të legjislacionit
europian dhe detyrimeve për përshtatjen e legjislacionit të brendshëm penal
sipas standardeve europiane15.
Në kuadrin e pjesës së përgjithshme të KP, vendi ynë ka përmbushur të
gjitha detyrimet për përafrimin e legjislacionit. Kështu në përputhje të plotë
me vendimet-kuadër të 26 qershorit 2001 mbi identifikimin, gjetjen, bllokimin,
sekuestrimin dhe konfiskimin si dhe të 24 shkurtit 2005 mbi konfiskimin,
ligjvënësi ka riformuluar nenin 36 KP me anë të ligjit 9086 dt. 19.6.2003. Vlen
të përmendet edhe inkriminimi, me anë të ligjit 9686 dt. 26.02.2007, i
përvetësimit të parave ose mallrave të vjedhur (neni 287/b KP). Kjo dispozitë
është në përputhje të plotë me këto vendime-kuadër, pavarësisht se në titull
______________________
14
Shih në mënyrë të detajuar për MSA-në Iva Zajmi, Marrëveshja e Stabilizim Asociimit
dhe Procesi i Stabilizim Asociimit, Konferenca Shkencore Sfidat e shoqërisë shqiptare në
procesin e integrimit europian, albPAPER, 2009, fq. 17 e në vijim.
15
Shih Altin Shegani, Zhvillimet Evropiane në të drejtën penale, Konferenca Shkencore
Sfidat e shoqërisë shqiptare në procesin e integrimit europian, albPAPER, 2009, fq. 415 e
në vijim.
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ligjvënësi ynë penal të jep përshtypjen e gabuar se objekt material i kësaj vepre
janë vetëm paratë apo mallrat e vjedhura. Në thelb kemi të bëjmë me çdo lloj
vlere monetare apo malli i ardhur si pasojë e kryerjes së veprave penale.
Në përputhje me vendimin-kuadër të 27 nëntorit 2008 mbi regjimin e
provës dhe dënimet zëvendësuese ligjvënësi ynë ka ndryshuar të gjithë
kapitullin VII të pjesës së përgjithshme të KP, ku parashikohen alternativat e
dënimit me burgim. Amendimet e Kodit Penal në këtë fushë realisht
konsiderohen risi për të drejtën penale, jo vetëm për faktin se përbëjnë një
përmbushje të detyrimeve për përafrimin e legjislacionit, por sepse përbëjnë
një reflektim të mendimit juridik shqiptar 16 me mendimet bashkëkohore
europiane dhe më gjerë në fushën penale. Sipas këtyre mendimeve po synohet
një fazë ndryshimi konceptual në mënyrën e përdorimit të sanksioneve penale
duke u shfaqur tendenca gjithnjë e në rritje në lidhje me përdorimin sa më të
gjerë të mënyrave alternative17. Ky “humanizim” i së drejtës penale duket se
ka filluar të prekë edhe shkencën penale në Shqipëri, ashtu si edhe në të gjitha
vendet me një demokraci të zhvilluar dhe liberale, ku mënyra e përdorimit të
sanksioneve penale në një farë mënyre konsiderohet “barometër” për të treguar
shkallën e zhvillimit të demokracisë. Me ndryshimet e ndodhura në vitin 2008
ligjvënësi megjithëse ka pasuruar kreun VII të pjesës së përgjithshme të KP,
me alternativa të reja për të zëvendësuar dënimin me burgim, siç janë
gjysmëliria (neni 58) apo qëndrimi në shtëpi (neni 59/a), ka eleminuar
“copëzimin e dënimit me burgim” (siç ka qënë i parashikuar në nenin 58),
ndërkohë që do të konsiderohej akoma dhe më e dobishme të mos eleminohej
edhe kjo alternativë. Në këtë mënyrë ky kre do të pasurohej me alternativa të
shumllojshme.
Neni 67 KP është gjithashtu në përputhje të plotë me Konventën mbi
pamundësinë e parashkrimit të krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të
luftës.
Në pjesën e posaçme të Kodit Penal janë bërë një sërë ndryshimesh në
kuadrin e përafrimit të legjislacionit penal. Analizojmë këto ndryshime si në
vijim:
Me ligjin 10023 datë 27.11.2008 ligjvënësi penal ka inkriminuar
shpërndarjen kompjuterike të materialeve pro genocidit ose krimeve kundër
njerëzimit (neni 74/a), kanosjen me motive racizmi dhe ksenofobie nëpërmjet
sistemit kompjuterik (neni 84/a), shpërndarjen e materialeve raciste ose
ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik (neni 119/a), fyerjen me motive
racizmi ose ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik (neni 119/b). Këto vepra
______________________
16
Shih Elezi-Kaçupi-Haxhia, Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, Geer,
2010.
17
Shih Vasilika Hysi-Klesta Alikaj, Dënimi me gjobë në politikën penale shqiptare – midis
domosdoshmërisë dhe sfidave të zbatimit të tij, Studime Juridike 1, 2005, fq. 207 e në
vijim.
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penale janë në përputhje të plotë me projekt vendimin-kuadër të Këshillit të
datës 11 korrik 2007 në lidhje me luftën me anë të së drejtës penale kundër
disa formave dhe shfaqjeve të racizmit dhe ksenofobisë. Në këtë projekt vendimkuadër pasqyrohet edhe detyrimi për të parashikuar si rrethanë rënduese rastin
kur vepra të tjera penale kryhen për motive raciste dhe ksenofobe. Ligjvënësi
ynë e ka përmbushur edhe këtë detyrim duke e shtuar me anë të ligjit 9686
datë 26.2.2007 këtë rrethanë rënduese në listën e nenit 50 KP.
Me anë të ligjit 9686 datë 26.2.2007 ligjvënësi ka riformuluar nenin 86 KP
ku parashikohet vepra penale e torturës. Ky ndryshim i veprës penale të torturës
nuk mundet të konsiderohet edhe shumë pozitiv për disa arsye18. Është i vërtetë
fakti se me riformulimin e torturës ligjvënësi penal e ka përshtatur totalisht
kuptimin e veprës penale të torturës me nocionin që jepet në Konventën kundër
torturës19, por kjo s’do të thotë se domosdoshmërisht definicioni që duhet të
përcaktohet nga legjislacionet e brendshme duhet të jetë i njëjtë me definicionin
e dhënë nga Konventa, pasi edhe në të parashikohet se ky definicion përbën
një standard minimal duke lejuar legjislacionet e brendshme të kenë dispozita
të karakterit me të gjerë. Gjatë riformulimit të torturës janë bërë edhe gabime
teknike, në rastin kur në listën e qëllimeve është shtuar edhe çdo akt tjetër
ç’njerëzor apo poshtërues. Akti ç’njerëzor apo poshtërues vetëm si formë sjelljeje
mundet të konceptohet dhe jo si qëllim i autorit.
Në përmbushje të detyrimeve të rrjedhura nga Konventa e Këshillit të
Europës mbi Luftën kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore (2005) si dhe nga
Vendimi-kuadër i 19 korrikut 2002 mbi trafikun e qënieve njerëzore20, ligjvënësi
ka inkriminuar këtë trafik duke shtuar me anë të ligjit 9188 datë 12.2.2004 tre
vepra penale në Kodin Penal, trafikimin e personave (neni 110/a), trafikimin e
femrave (neni 114/b) si dhe trafikimin e të miturve (neni 128/b). Gjatë
formulimit ligjvënësi i është përmbajtur me përpikmëri si formulimit të veprës
ashtu edhe rrethanave rënduese dhe masave të dënimit të parashikuara në
Konventë. Shtimi i tre veprave penale, edhe një prej tyre do të mjaftonte, duke
parashikuar në paragrafë të veçantë rastet e trafikimit të femrave ose të miturve.
Në përputhje me vendimin-kuadër të 22 dhjetorit 2003 mbi luftën kundër
shfrytëzimit seksual të fëmijëve dhe kundër pedopornografisë, ligjvënësi me
anë të ligjit 9859 datë 21.1.2008 ka shtuar paragrafin e dytë të nenit 117 KP. Kjo
shtesë është tepër pozitive, por duhet të theksojmë se ligjvënësi ynë nuk ka
parashikuar si vepra penale rastet e pedopornografisë virtuale si dhe të
pornografisë me pjesëmarrjen e një personi që duket si fëmijë por që ka arritur
______________________

Shih Sokol Mëngjesi, Συστηματική επιθεώρηση του Ειδικού Μέρους του Αλ.ΠΚ σε
σύγκριση με το ελληνικό ποινικό δόγμα, Π.Ν.Σάκκουλα, 2011, fq. 86 e në vijim.
19 Shih Jola Xhafo, E drejta Penale Ndërkombëtare, 2009, fq. 79 e në vijim.
20 Shih Zamir Poda, Probleme të trafikut të qënieve njerëzore, Studime Juriudike 1,
2007, fq. 177 e në vijim.
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moshën e pjekurisë ose pjekurinë seksuale. Ideja e inkriminimit edhe të këtyre
formave mbështetet nga fakti se me anë të luftës edhe kundër këtyre kategorive
të sjelljes luftohet përhapja e dëshirës për të patur raporte seksuale me të mitur21.
Si një formë e re dhe e veçantë, kriminaliteti informatik ka qënë në qendër
të vëmendjes të KE-së si dhe të BE-së22. Në kuadrin e kësaj lufte të përgjithshme
të kiberkriminalitetit edhe ligjvënësi ynë ka konsideruar një sërë sjelljesh, me
anë të ligjit 10023 datë 27.11.2008, si vepra penale, siç janë shpërndarja
kompjuterike e materialeve pro genocidit ose krimeve kundër njerëzimit (neni
74/a), kanosja me motive racizmi dhe ksenofobie nëpërmjet sistemit
kompjuterik (neni 84/a), shpërndarja e materialeve raciste ose ksenofobike
nëpërmjet sistemit kompjuterik (neni 119/a), fyerja me motive racizmi ose
ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik (neni 119/b), mashtrimi
kompjuterik (neni 143/b), falsifikimi kompjuterik (neni 186/a), hyrja e
pautorizuar kompjuterike (neni 192/b), përgjimi i paligjshëm i të dhënave
kompjuterike (neni 293/a), ndërhyrja në të dhënat kompjuterike (neni 293/b),
ndërhyrja në sistemet kompjuterike (neni 293/c) dhe keqpërdorimi i pajisjeve
(neni 293/ç).
Në përputhje me detyrimet e vendosura nëpërmjet Konventës Penale mbi
korrupsionin (1999) dhe Protokollin e saj shtesë (2003), si dhe Vendimit-kuadër
të 22 korrikut 2003 në lidhje me luftën kundër korrupsionit në sektorin privat
ligjvënësi ynë penal, nëpërmjet ligjit 9275 datë 16.9.2004, ka inkriminuar
korrupsionin aktiv si dhe korrupsionin pasiv në sektorin privat. Me ligjin 9275
datë 16.9.2004 kanë ndodhur edhe ndryshime të tjera në pjesën e posaçme të
KP dhe më konkretisht është riformuluar dhe është ndryshuar titulli i nenit
244 KP, i nenit 245 KP, i nenit 259 KP, i nenit 260 KP, i nenit 312 KP dhe i nenit
319 KP. Gjithashtu me anë të ligjit 9275 datë 16.9.2004 ligjvënësi ka inkriminuar
edhe dy vepra të cilat janë “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave
funksione publike” (neni 245/1 KP) si dhe “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve,
prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”. Siç rezulton, përveçse
ndryshimeve të sipërpërmëndura me anë të ligjit 9275 datë 16.9.2004 ka pasur
një rikonceptim të veprave penale të korrupsionit, duke pësuar një ndryshim
edhë në titull, nga mitdhënia apo mitmarrje në korrupsion aktiv apo pasiv. Ky
ndryshim nuk konsiderohet pozitiv për arsye sepse kemi një shmangie nga
tradita e deritanishme që ka ndjekur doktrina jonë23. Do të konsiderohej akoma
edhe më pozitive përshtatja vetëm e brendësisë dhe nocionit të këtyre veprave
______________________

Shih Jean Pradel, Geert Corstens, Gert Vermeulen, E Drejta Penale Europiane, Papirus,
2009, fq. 489.
22 Shih Ermal Yzeiraj, Harmonizimi i legjislacioneve ndërkombëtare në luftën kundër
krimit ki bernitik, Konferenca Shkencore Sfidat e shoqërisë shqiptare në procesin e
integrimit europian, albPAPER, 2009, fq. 463 e në vijim.
23 Shih Sokol Mëngjesi, Συστηματική επιθεώρηση του Ειδικού Μέρους του Αλ.ΠΚ σε
σύγκριση με το ελληνικό ποινικό δόγμα, Π.Ν.Σάκκουλα, 2011, fq. 653.
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penale24 dhe të liheshin të paprekur termat tashmë të konsoliduara nga praktika,
teoria dhe doktrina. Shmangie të tilla pa vlerë thelbësore konsiderohen të
panevojshme dhe çorientuese për vazhdimësinë e konsolidimit të doktrinës
tonë penale.
Në përputhje me Konventën kundër terrorizmit (2005) si dhe Vendiminkuadër të 13 qershorit 2002 mbi luftën kundër terrorizmit ligjvënësi ynë e ka
përshtatur legjislacionin e brendshëm duke e ristrukturuar totalisht, me anë të
ligjit 9686 datë 26.2.2007, kreun VII të pjesës së posaçme të Kodit Penal (Vepra
me qëllime terroriste). Gjithashtu në kuadrin e luftës së gjithanshme kundër
terrorizmit janë inkriminuar një sërë veprash si financimi i terrorizmit (neni
230/a), fshehja e fondeve dhe e pasurive të tjera, që financojnë terrorizmin
(neni 230/b), dhënia e informacioneve që ushtrojnë funskione publike ose në
ushtrim të detyrës a profesionit (neni 230/c), kryerja e shërbimeve dhe
veprimeve me persona të shpallur (neni 230/ç), grumbullimi i fondeve për
financimin e terrorizmit (neni 230/d), organizata terroriste (neni 234/a) dhe
banda e armatosur (neni 234/b).
Sipas Konventës mbi Pastrimin, zbulimin, sekuestrimin dhe konfiskimin
e produkteve të krimit (1990) si dhe Konventës mbi Pastrimin e Parave,
Zbulimin, Kapjen dhe Konfiskimin e Pasurive të vëna me anë të krimit dhe
mbi Financimin e Terrorizmit (2005) edhe ligjvënësi ynë ka përshtatur veprën
penale të Pastrimit të produkteve të veprës penale25 (neni 287 KP) sipas këtyre
Konventave pas ndryshimeve të ndodhura në vitet 2003, 2004 dhe 2007.
6. Konkluzione përfundimtare
E drejta penale në kohët e sotme është larguar disi nga modeli i saj klasik.
Gjithnjë e më tepër ka filluar të mbizotërojë ideja e të drejtave penale
ndërkombëtare, parë kjo në aspektin botëror dhe rajonal. Shembuj tipik të së
drejtës penale ndërkombëtare botërore mundet të konsiderohen ngritja e
Gjykatave me juridiksion ndërkombëtar me kulminacion ngritjen e Gjykatës
Ndërkombëtare Penale të përhershme. Nga ana tjetër shembull tipik i së drejtës
penale ndërkombëtare rajonale mundet të konsiderohet e drejta penale
europiane.
Megjithëse ndodhemi para një realiteti të ri që duket se është rruga e
pashmangshme e të drejtës penale, dilemat janë të mëdha dhe duket se për
momentin janë të pakëpërcyeshme26. Arsyet janë evidente dhe të qarta. Së pari
______________________
24

Shih Vasilika Hysi, Politika penale shqiptare në fushën e veprave penale të korrupsionit,
Studime Juridike 1, 2007. fq. 31 e në vijim.
25
Shih Shpëtim Kurti, Metodologjia dhe teknikat e pastrimit të parave, Studime Juridike 2,
2007, fq. 172 e në vijim.
26
Duhet të theksojmë faktin se kur i referohemi pengesave të palëpërcyeshme për
unifikimin e të drejtës penale nënkuptojmë të drejtën penale materiale dhe ajo të
proceduriale.
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shtetet e konsiderojnë ushtrimin e të drejtës penale një pushtet ekskluziv që
buron nga sovraniteti. Duke u nisur nga ky koncept duket për momentin e
paimagjinueshme “heqja dorë” nga një pjesë e sovranitetit. Ky mentalitet nuk
duket të jetë thjesht një “tabu”, por një qëndrim i bazuar edhe në kritere
shkencore. Kështu e drejta penale ka dy misione: 1-garantimin e një bashkejetese
harmonike, nëpërmjet mbrojtjes të benefiteve juridike dhe 2-garantimin e të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, duke bërë të mundur nëpërmjet parimit
“NCNPSL” se sanksionet penale do të përdoren vetëm për mbrojtjen e benfiteve
juridike dhe jo si një armë e rrezikshme në duart e pushtetit.
Nëse analizojmë këto dy misione do të arrijmë në konkluzionin e dhënë
paraprakisht. Duke e nisur nga misioni i parë, pra garantimi i një bashkëjetese
harmonike, mundet të themi se çdo shoqëri ka individualitetin e vet, për
rrjedhojë edhe veprimet apo mosveprimet që përzgjedh për të ngritur në
piedestalin e veprave penale janë e drejtë ekskluzive e saj, për të garantuar
benefitet juridike të cilat i konsideron të një rëndësie të veçantë pa respektimin
e të cilave nuk mund të sigurohet kjo bashkëjetesë harmonike. Është e vërtetë
që ka disa benefite juridike siç janë dinjiteti njerëzor, jeta, shëndeti, liria
personale, prona, pasuria etj. të cilat janë unike dhe uniforme, respektimi i të
cilave pothuajse në mënyrë të pakontestueshme mbrohet nga të gjitha sistemet
penale, por nga ana tjetër ka edhe një sërë benefitesh të tjera juridike të cilat
nuk shfaqin këtë unfiormitet si p.sh. morali, liria e besimit fetar etj. Për këtë
arsye e drejta penale mund të shihet vetëm si një produkt i brendshëm i
pamundur të importojë vlera nga shoqëri të huaja. Nga ana tjetër duke u bazuar
në misionin e dytë të së drejtës penale, mundet të themi se garantimi i të drejtave
dhe lirive themelore të njeriut arrihet me efiçencë maksimale vetëm nëse
respektohet sistemi i drejtësisë penale të cilin ligjvënësi i një shteti e ka ngritur
në bazë të traditave dhe kulturës së vet juridike. Nëse ky sistem rrëzohet dhe
zëvendësohet nga një sistem i ri i importuar nga arena ndërkombëtare apo
rajonale, vihet në rrezik respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut
nga përdorimi pa kriter dhe ndoshta abuziv i sanksioneve penale.
Kështu, duket për momentin se rruga më e mirë, të paktën për mbrojtjen
e vlerave të përbashkëta dhe unike në rrafsh ndërkombëtar apo rajonal të jetë
përafrimi i legjislacioneve të brendshme drejt uniformitetit në fusha të caktuara.
Përsa i përket përkrahësve të idesë së kundërt “për ndërkombëtarizimin e të
drejtës penale”, e cila përqëndrohet rreth faktit se kriminaliteti është
ndërkombëtarizuar dhe për rrjedhojë edhe përgjigja e institucionalizuar duhet
të jetë e tillë mundet të themi se është e saktë në thelb, por jo në dimensionet e
saj. Përgjigja ndaj krimit në nivel ndërkombëtar mund dhe duhet të arrihet
nëpërmjet ndihmës së ndërsjelltë juridike, policore, gjyqësore etj., e cila gjithsesi
futet në kuadratin procedurial, dhe në një farë mënyre lë të paprekur të drejtën
penale materiale, e cila mjaftohet thjesht me përafrimin e legjislacioneve të
brendshme në kuadrin e inkriminimit të formave të reja të kriminalitetit
ndërkombëtar. E fundit që duhet të theksojmë në kuadrin e përafrimit të
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legjislacionit penal kombëtar ka të bëjë me teknikën legjislative, me anë të së
cilës arrihet ndryshimi i kuadrit të legjislacionit të brendshëm. Shpeshherë
ligjvënësit kombëtarë tregohen tepër strikt dhe joelastik në përthithjen e
direktivave dhe udhëzimeve apo në përmbushjen e detyrimeve të rrjedhura
nga traktatet apo konventat ndërkombëtare duke bërë pjesë të legjislacionit të
brendshëm dispozitat e këtyre akteve “mutatis mutandis”. Kjo është një teknikë
e gabuar dhe e rrezikshme e cila gradualisht çon në minimin e sistemeve të
brendshme. Detyrat që e kanë burimin në akte ndërkombëtare duhet të jenë
tepër të studiuara, pra duhet të kalojnë më parë në analizën e pozicionimit të
saktë brenda sistemit të brendshëm. Në këtë mënyrë rritet jo vetëm efikasiteti
i dispozitave në kuadrin e luftës së përbashkët ndaj krimit në nivel
ndërkombëtar por realizohet me përpikmëri edhe garancitë që ofron sistemi i
brendshëm ndaj abuzivitetit me sanksionet penale, sepse dy misionet e të drejtës
penale, siç i kemi parashtruar edhe më sipër, në një shtet me demokraci të
zhvilluar dhe liberale, jo vetëm që nuk kanë hierarki ndaj njeri-tjetrit por janë
totalisht të barazvlefshëm dhe krejtësisht të ndërvarur midis tyre.
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HARMONIZIMI I LEGJISLACIONIT PENAL SHQIPTAR”

1. Hyrje
Interesi më i lartë i fëmijës, përbën njërin nga parimet më të rëndësishme
të Konventës së Kombeve të Bashkuara “Për të Drejtat e Fëmijës”. Por një aspekt
tjetër mjaft me rëndësi, përbën dhe dimensioni politik i këtij parimi, i cili në
vetvete shtron para ligjvënësve detyrimin e pasjes gjithmonë në qendër të
vëmendjes të ndikimit tek fëmijët dhe të drejtat e tyre, të legjislacionit apo të
gjithë kuadrit ligjor.
Në planin kombëtar e ndërkombëtar ekziston një revolucion i tërë përsa i
takon hartimit e miratimit të një sërë dokumentesh të rëndësishme e traktatesh
lidhur me të drejtat e fëmijëve. Nëpërmjet tyre krijohet mundësia për të
studiuar sa më mirë rrugën që do të ketë në të ardhmen drejtësia për të miturit.
Sfida të mëdha qëndrojnë para tij. Në këtë përfundim arrijmë duke analizuar
e përballur parashikimet e ofruara nga legjislacioni ynë dhe zbatimi i tij në
praktikë. Fëmijëria përbën një fazë mjaft delikate të jetës së çdo individi, ndaj
rritjes së fëmijëve i duhet kushtuar kujdes i madh, gjë që do të mund të garantojë
zhvillimin e duhur fizik e intelektual. Rruga e gjatë e shteteve për të formuluar
rregullat bazë të drejtësisë penale për të miturit ka patur në vetvete vështirësi
për dy lloj problemesh: kontradiktat e ndeshura në perceptimin social të të
miturve delinkuentë, si dhe vështirësitë për të gjetur e vendosur rregulla të
njëjta në shumicën e vendeve.1
Misioni i drejtësisë për të miturit duhet përqëndruar në dy fokuse:
Së pari, në zhvillimin e të drejtave të të miturve dhe mbrojtjen e tyre nga
dëmtimi i jetës, shëndetit, edukimit dhe mirërritjes së tyre.
Së dyti, në trajtimin e të miturve që përfshihen në kryerjen e veprave penale.
Tematika e drejtësisë për të miturit eshtë mjaft delikate dhe e ndjeshme
për dy arsye:
Së pari- është një fushë në të cilën shteti përdor drejtëpërdrejt ndaj fëmijëve
forcën e tij ndëshkuese, dhe këtë në mjaft raste e kryen duke i kufizuar atyre
lirinë.
Së dyti- shtetet gjenden para një situate mjaft të vështirë apo ekuacioni që
duhet zgjidhur: siguria e përgjithshme kundrejt mbrojtjes së fëmijëve-autorë
______________________
1
G.Grasso, “Diritto e procedura minorile”Milano, 1999, fq.31
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të veprimeve të kundraligjshme, ose më mirë të thuhet ndëshkimi kundrejt
përkujdesit2.
Zhvillimet ekonomiko-shoqërore dhe globalizmi që po jetojmë, kërkojnë
përafrimin më të mirë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, përfshirë këtu dhe
drejtësinë për të miturit. Përsa i përket drejtësisë penale për të miturit, mund
të thuhet që ekzistojnë një numër i madh marrëveshjesh ndërkombëtare të
elaboruara. Dhe kjo në fakt vjen paksa si në kundërshti me faktin që në konflikt
me ligjin është një numër jo i madh fëmijësh. Por një gjë e tillë tregon padyshim
interesin më të lartë të fëmijës si parësor për të gjitha shtetet, si dhe efektet
sociale që bien mbi ta, kur flasim për shembull për rastet e kufizimit të lirisë.
Pra, mund ta themi që gati-gati ka një mbivendosje marrëveshjesh e traktatesh,
dhe kjo më tepër për t’i dhënë një përgjigje globale, sesa zgjidhje pjesore
problemit të delinkuencës së të miturve. Dhe kjo nuk ndodh në fusha të tjera
që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve. Nga parimet e përgjithshme të
parandalimit të delinkuencës së të miturve, eshtë kaluar në administrimin e
drejtësisë për të miturit, si dhe në trajtimin e veçantë të të miturve të cilëve ju
është privuar liria.
Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të fëmijës, përbën njërin nga
objektivat më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, që konfigurohet dukshëm
në Traktatin e Lisbonës. Dhe është pikërisht neni 3, paragrafi 3 i këtij Traktati
të BE, që shprehtas ka sanksionuar detyrimin e BE për mbrojtjen e promovimin
e të drejtave të fëmijës. Në nenin 24 të Kartës së të Drejtave Themelore të BE,
përcaktohet interesi më i lartë i fëmijës si një konsideratë parësore për të gjitha
autoritetet publike dhe institucionet private. Në këtë mënyrë fëmija njihet si
mbajtës të drejtash, të pavarura dhe autonome. Në planin evropian, mund të
theksojmë që të gjitha shtetet anëtare të BE e kanë ratifikuar Konventën e OKB
“Mbi të drejtat e Fëmijës”. Ndaj në një dokument të Komisionit Evropian3
theksohet ndër të tjera dhe fakti që normat dhe parimet që përmban Konventa
“Mbi të drejtat e fëmijës” duhet të vijojnë të udhëheqin politikat dhe veprimet
e BE, që kanë lidhje e që ndikojnë mbi të drejtat e fëmijëve. Mbi këtë bazë
Komisioni Evropian ka vlerësuar që tashmë duhet kaluar në veprime konkrete,
e duhen përkthyer të gjitha objektivat politike në veprime sa më të shpejta.
Dhe janë 11 hapat konkretë që do të ndërmarrë Komisioni në vitet që do vijnë,
me qëllim mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, e ku ndër më të rëndësishmet
përfshihen dhe promovimi i një drejtësie miqësore për fëmijët, informimi sa
më i mirë i fëmijëve me të drejtat e tyre, si dhe për një internet sa më të sigurtë
për fëmijët4. Pra, konkludojmë në këtë mënyrë që mbrojtja e të drejtave të
fëmijëve përbën një pjesë thelbësore të politikës së mbrojtjes së të drejtave
______________________
2
J.Zermatten,”Droits de l’enfant. Un premier bilan, vingt ans plus tard”, 7.12.2009
3
Datë 15 Shkurt 2011 “Programi i BE mbi të drejtat e fëmijëve”, http://ec.europa.eu/
index_en.
4
An EU Agenda for the Rights of the Child-http://resourcecentre.savethechildren.së/
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themelore të BE.
Elaborimi teorik i drejtësisë për të mitur përbën interes te një pjesë e
kufizuar specialistësh apo kërkuesish shkencorë, por vetëm ata që e praktikojnë
për shkak të detyrës, janë personat që e njohin në themel. “Rruga për rregullimin
e të drejtave të fëmijëve, eshtë paralele, dhe në mjaft raste mund të njësohet
me rrugën e ndërkombëtarizimit të të drejtave të njeriut. Nëpërmjet
ndërkombëtarizimit të të drejtave të njeriut, iu imponuan shteteve standarde
të reja të rregullimit dhe detyrime të reja për zbatimin e tyre. Nuk mund të
mohohet që në mjaft aspekte, realiteti i marrëdhënieve ndërkombëtare
kushtëzohet ende nga kufij dhe nga mangësi që hasen në marrëdhëniet
ndërshtetërore, që mbajnë vulën e parimeve të sovranitetit, reciprocitetit,
mosndërhyrjes në punët e brendshme, megjithëse mjaft është bërë”5.
Konventa është një instrument i fuqishëm i të drejtës ndërkombëtare,
juridikisht e detyrueshme dhe dallohet nga Deklarata apo Rekomandimi, të
cilat megjithëse kanë një domethënie politiko-morale, nuk përbëjnë norma
juridike. Vetëm nëpërmjet ratifikimit, parimet dhe nenet e Konventës bëhen
pjesë përbërëse e të drejtës së brendshme, dhe bëhen të aplikueshme në vende
të ndryshme6.
Parimet e drejtësisë restauruese për trajtimin me efikasitet të të miturve
janë mundësi shumë e mirë për të parandaluar recidivizmin. Mbrojtja e fëmijëve
në konflikt me ligjin synon që kjo kategori të mos përballet me shkelje të të
drejtave të tyre njerëzore. Kjo duke patur parasysh zhvillimin e tyre personal,
duke nxitur rehabilitimin e tyre dhe lehtësimin e futjes së tyre në shoqëri.
2. Por përse është kaq e rëndësishme të flitet sot për drejtësinë
restauruese?
Kjo lloj drejtësie paraqet një mori përparësish, pasi synon së pari të rregullojë
marrëdhëniet e acaruara ndërmjet viktimës, autorit-delinkuent dhe
komunitetit, pra synon të rregullojë dëmet, të bashkojë palët dhe të vendosë
harmoninë e mirëkuptimin në komunitet. Eshtë e vërtetë që kjo lloj drejtësie
ka si objektiv kryesor krijimin e hapësirave ndaj nevojave dhe kërkesave të
viktimave të akteve kriminale, por ka dhe aspektin edukativ ndaj autorit të
veprës. Në mjaft vende evropiane është sanksionuar me ligj përdorimi i drejtësisë
restauruese si model ndërhyrjeje në rastet e kriminalitetit të të miturve. Dhe
______________________
5
“Ndërkombetarizimi i të Drejtave të Njeriut ka një shtrirje mjaft të gjerë, efektet e
krijimit e të hedhjes “rrenjë” të të cilit, janë të destinuara të krijohen njëkohesisht në
sistemin e mardhënieve ndërkombëtare dhe brenda vetë shteteve të veçanta. Kushtetutat
kombëtare dhe legjislacionet përkatëse, nisur nga kjo politikë, duhen rilexuar sot, mbi
bazën e të drejtës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut”, F. Milanese, “La tutela non
giurisdizionale del minore”, Padova, CEDAM, 1999, fq.15.
6
Shqipëria e ka ratifikuar Konventën në shkurt të vitit 1992 dhe ka hyre në fuqi në mars
1992
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ndërmjetësimi përbën njërin nga teknikat më efikase të kësaj drejtësie.
Kjo lloj drejtësie parashihet si thellësisht e rëndësishme për rastet e fëmijëve
në konflikt me ligjin, pasi ndikon pozitivisht në zhvillimin e tyre emocional e
moral, duke i nxjerrë përfundimisht këta fëmijë nga rruga e krimit, edhe në të
ardhmen, dhe në të njëjtën kohë rivlerëson dhe nxjerr në dritë dhe figurën e
viktimës. Megjithatë në opinionin publik mbizotëron ideja që vetëm heqja e
lirisë eshtë përgjigja e duhur për aktet kriminale të të miturve.
Kur flasim për parandalimin e kriminalitetit të fëmijëve mund ta
konsiderojmë si thelbin e synimin e drejtësisë për të mitur. Ndaj për ta arritur
këtë qëllim i gjithë interesimi i shoqërisë duhet fokusuar kryesisht në socializimin
dhe integrimin e fëmijëve në të gjitha aspektet e nivelet: shkollë, familje,
komunitet.
Në takimin ndërministror BE-Ballkani Perëndimor të Sarajevës me 2
Qershor 2010, BE-ja ritheksoi angazhimin pa ekuivok për prespektivën
evropiane të Ballkanit Perëndimor dhe se e ardhmja e këtyre vendeve është në
BE. Një ndër pikat që Shqipëria duhet të përmbushë për të realizuar ëndrrën e
saj për anëtarësim eshtë shprehimisht përcaktuar në Kopenhagen në qershor
1993, kur Këshilli Evropian konkludoi se : “Anëtarësimi kërkon që shteti
kandidat të ketë arritur stabilitetin e institucioneve garantë të demokracisë,
shtetin e së drejtës, të drejtat e njeriut dhe respektimin e mbrojtjen e
minoriteteve”. Por megjithë arritjet e deritanishme, siç dhe përcaktohet në
Opinionin e Komisionit për aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në BE7:
“Shqipëria duhet të bëjë përpjekje të konsiderueshme e të vazhdueshme për
të harmonizuar legjislacionin e saj me acquis dhe për të zbatuar atë në mënyrë
efektive brenda periudhës afatmesme në fushat e mëposhtme….- Sistemi
gjyqësor dhe të drejtat themelore,- Drejtësia, liria dhe siguria, në këto fusha
kërkohen përshtatje të konsiderueshme të kuadrit ligjor dhe institucional dhe
forcim thelbësor i kapaciteteve administrative dhe zbatuese ». Për këtë qëllim
Shqipëria duhet të përmbushë disa prioritete, dhe Komisioni Evropian në
numrin 11 përcakton- Të bëhen hapa konkretë në forcimin e mbrojtjen e të
drejtave të njeriut, sidomos të grave, fëmijëve dhe romëve, si dhe në zbatimin
e efektshëm të politikave antidiskriminim. Ndaj të gjitha masat e parashikuara
synojnë përmirësimin e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në përputhje me
standardet e BE-së.
3. Legjislacioni penal shqiptar lidhur me të drejtat e fëmijëve.
Realizimi e plotësimi i rekomandimeve për harmonizimin e politikave dhe
të legjislacionit kombëtar me atë evropian, në zhvillimin e forcimin e shtetit të
së drejtës dhe respektimin të drejtave të njeriut, përbëjnë pjesë të vullnetit të
shprehur të të gjithë klasës politike të vendit tonë. Në këtë aspekt respektimi i
të drejtave të fëmjëve është parë e konsideruar si pjesë e të drejtave të njeriut
në përgjithësi. Neni 40 i Konventës “Për të drejtat e fëmijës” përcakton se:
______________________
7
Opinioni i KE, 9 Nëntor 2010
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“Shtetet palë i njohin çdo fëmije të dyshuar, të akuzuar ose për të cilin është
thënë se ka kryer shkelje të ligjit penal, të drejtën e një trajtimi të tillë, që zhvillon
tek fëmija ndjenjën e dinjitetit dhe të vlerës së personit, që përforcon tek ai
ndjenjën e respektit të tij për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të të tjerëve
dhe që merr parasysh moshën e fëmijës dhe dëshirën për të ndihmuar në
riintegrimin e tij në shoqëri”. E drejta ndërkombëtare në fushën e të drejtave të
njeriut sanksionon si rregull vetëm një minimum bazë të lirive dhe të të drejtave,
ndërkohë që shtetet palë në konventat ndërkombëtare mund t’i kapërcejnë
këto minimume dhe të implementojnë ligje të brendshme që pëmbajnë
dispozita të një karakteri më të gjerë, duke e lënë në diskrecionin e këtyre
vendeve që të vendosin në legjislacionin e tyre të brendshëm, rregulla të një
spektri më të gjerë. Bazuar në nenin 54 të Kushtetutës, çdo fëmijë ka të drejtë
të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi, ndaj si pasojë çdo vendim
gjyqësor duhet të mbrojë të drejtat dhe liritë themelore njerëzore të fëmijëve.
I mituri, në legjislacionin material dhe procedurial trajtohet në të dy
pozicionet, si subjekt i veprës penale dhe si i dëmtuar nga vepra penale.
Konkretisht Kodi Penal i RSH-së përcakton se ka përgjegjësi penale, personi
që në kohën e kryerjes së veprës së një krimi ka mbushur moshën 14 vjeç.
Personi që kryen një kundravajtje penale ka përgjegjësi kur ka mbushur moshën
16 vjeç. Rëndësi të veçantë ka në administrimin e drejtësisë për të mitur dhe
ndarja e specializimi i gjyqtarëve për të miturit, nga pjesa tjetër e trupës gjykuese.
Kjo pasi përderisa fëmijët nuk e kanë përgjegjësinë e duhur, nevojitet një gjykim
që t’i japë më tepër përgjigje edukimit, sesa dënimit të tij. Kjo pasi siç rëndom
është thënë që kemi të bëjmë me një “të rritur” të së ardhmes. Po kështu ka
një dallim të qartë jo vetëm në trupën gjykuese, por dhe në objektivat, metodat
dhe në dënimet që do të përdoren. “Synimi i të drejtës penale për të miturit
nuk përmban nocione të vuajtjes, shtrëngimit e të zhdëmtimit, por
përqëndrohet në një prespektivë të edukimit, parandalimit, kujdesit, shoqërore
dhe mbrojtëse” 8. Sistemi i drejtësisë për të miturit në vendin tonë eshtë
reformuar me zbatimin e dënimeve alternative ndaj heqjes së lirisë për shkelësit
e mitur, janë krijuar disa seksione gjyqësore për të miturit si dhe tashmë eshtë
ngritur dhe një qendër e re paraburgimi për të miturit në Kavajë. Megjithatë
kohëzgjatja e proceseve gjyqësore mbetet e lartë, duke çuar në shmangie të
parimit që paraburgimi duhet të jetë masa e fundit për fëmijët në gjykim.
-Ngritja e institucionit të edukimit për të miturit që kryejnë vepra penale,
por nuk kanë arritur moshë për përgjegjësi penale, është mjaft e rëndësishme.
Neni 46/2 i Kodit Penal përcakton se: “...masat edukuese mund të jepen ndaj
të miturve që përjashtohen nga dënimi ose që për shkak të moshës nuk kanë
përgjegjësi penale”. Detyrimi i shtetit shqiptar për administrimin e drejtësisë
për të miturit rrjedh dhe nga neni 40, pika 5 e Konventës së të Drejtave të
______________________
8
J.Zermatten, “Les objectifs du droit penal des mineurs”.
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Fëmijës që përcakton se: “Shtetet palë përpiqen të nxisin krijimin e ligjeve,
procedurave, organeve dhe institucioneve të posaçme për fëmijët që dyshohen,
akuzohen ose që vlerësohen se kanë kryer shkelje të ligjit penal”.
Në Shqipëri nga fundi i vitit 2007, mund të thuhet se ka filluar aplikimi i
dënimeve alternative kryesisht për të miturit. Përmendim për ketë Gjykatën e
Tiranës e cila në bashkëpunim mjaft të mirë me UNICEF-in ka filluar t’i aplikojë
këto masa. Po kështu Ministria e Drejtësisë e ka në prioritet dhe në fokus
zhvillimin e masave alternative të dënimit për të miturit, duke ju përgjigjur në
këtë mënyrë kërkesave të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve dhe administrimin
e drejtësisë për të miturit. Vetkuptohet që tradita e zbatimit të masave alternative të dënimit në Shqipëri eshtë mjaft e vogël, pasi legjislacioni shqiptar eshtë
i orientuar kryesisht drejt ndëshkimit me burgim. Me aplikimin e këtyre
dënimeve alternative e fituar eshtë si shoqëria, në kuptimin e integrimit të
individit, por dhe vetë individi, për shkak të destruktivizmit që shkakton në
karakterin e tij një dënim me heqje lirie. Po kështu dhe sistemi i drejtësisë fiton
vlera të tjera, pasi kemi të bëjmë me një drejtësi më humane për individin, me
standarte më të larta lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut. Gjithsesi
themelore në këtë lloj alternative mbetet fakti që i mituri përveç punës së lehtë
që do të kryejë, të mos përjashtohet nga procesi i arsimimit.
Përmirësime të vazhdueshme i janë bërë Kodit Penal 9, i cili ka mjaft
amendamente në mbrojtje të të miturve, nga fenomene e situata rast pas rasti.
Kjo pasi mjaft vepra penale përbëjnë shkelje të renda të së drejtës së fëmijëve
për një rritje, edukim dhe zhvillim normal e shoqëror.
Edhe ndryshimet e fundit që i janë bërë Kodit të Procedurës Penale10 kanë
patur si synim që të miturit të gëzojnë ndihmë të posaçme juridike dhe
psikologjike në të gjitha shkallët e procedimit, në praninë e prindit apo personave
të kërkuar nga vetë i mituri, mbrojtjen e detyrueshme kur i pandehuri eshtë
nën moshën 18 vjeç, si dhe mjaft garanci të tjera si:
-Pyetja e të miturve në seanca me dyer të mbyllura,
-E drejta e përfaqësuesit ligjor të të miturit në cilësinë e të dëmtuarit akuzues,
-Ndalimi i publikimit të gjeneraliteteve dhe fotografive të të pandehurve
dhe dëshmitarëve të mitur të akuzuar osë të dëmtuar nga vepra penale, etj.
Marrja përsipër e angazhimeve ndërkombëtare e evropiane, padyshim që
shoqërohet edhe me masat legjislative në planin e brendshëm, për ofrimin e të
gjitha standardeve ligjore e institucionale për mbrojtjen e të miturve.
Prioritet për vendin tonë mbetet miratimi i paketës ligjore “Mbi drejtësinë
për të miturit”, funksionimi i Institucionit të Riedukimit të të Miturve si dhe
______________________
9
Ligji nr.10023 datë 27.11.2008 «Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.7895 datë
27.01.1995 Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë ».
10
Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë, i azhornuar, Qendra e Publikimeve
Zyrtare, www.qpz.al
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specializimi i metëjshem i gjyqtarëve. Reforma në drejtësi eshtë sfidë e
përbashkët e të gjitha forcave politike dhe institucioneve shtetërore të vendit
tonë. Por sot për sot duket se mungon konsensusi politik.
Konstatimi se në disa drejtori policie mungon funksioni i psikologut-gjatë
shoqërimit apo marrjes në pyetje të shtetasve të mitur, për mungesë organike,
e ka nxitur Zyrën e Avokatit të Popullit për të rekomanduar plotësimin organik
të këtij shërbimi me personel në të gjitha strukturat e Policisë së Shtetit, ashtu
siç përcaktohet në nenin 35 të K.P.Penale11.
Ligji “Për Ndihmën Juridike”12, ka mundësuar që këtë ndihmë ta përfitojnë
edhe të miturit për të cilët mbrojtja është e detyrueshme me ligj, dhe ajo mund
të kërkohet para, gjatë osë pas procesit gjyqësor
Kodi Penal favorizon duke përcaktuar se kur të miturit nën 18 vjeç, kanë
kryer një vepër penale, dënimi me burgim nuk mund të jetë më shumë se
gjysma e dënimit që parashikon ligji për veprën penale të kryer. Sipas ligjit
penal të miturit përjashtohen nga dënimi me burgim të përjetshëm. Marrja në
pyetje e të miturit kryhet në prani të prindërve të tij dhe kur nuk është e mundur
prania e tyre, duhet të jetë prezent avokati i të miturit13. Si subjekt i një vepre
penale, i mituri tentohet të trajtohet ndryshe duke i garantuar, garancitë e
nevojshme proceduriale gjatë gjykimit. Statistikat zyrtare tregojnë se veprat
penale që lidhen me vjedhjet e ndryshme, janë ato që janë kryer me shpesh
nga të miturit në keto vitet e fundit14.
Praktika tregon se përballë sistemit të drejtësisë penale, të miturit-viktimë
shpesh viktimizohen për herë të dytë. Kjo pasi atyre nuk i ofrohet ndihma
ligjore dhe psikologjike e nevojshme. Monitorimi i respektimit të të drejtave të
miturve në kontakt me sistemin e drejtësisë penale është një element i
rëndësishëm. Krahas rolit të mekanizmave të brendshëm kontrollues sidomos
të prokurorisë dhe të gjykatës, rëndësi kanë dhe institucionet kombëtare për
të drejtat e njeriut, ndër të cilat Institucioni i Avokatit të Popullit dhe organizatat
monitoruese të të drejtave të njeriut. Roli i tyre jo vetëm monitorues, por edhe
rekomandues mundëson evidentimin e shkeljeve, sinjalizimin e organeve
kompetente.
Normat politike janë në përmbajtjen e rekomandimeve, rezolutave osë
deklaratave të organizmave të ndryshëm ndërkombëtarë (të tilla si Këshilli i
Evropës apo Parlamenti Evropian) dhe nuk kanë fuqi ligjore detyruese. Ndonëse
nuk janë ligjërisht të detyrueshme, këto norma mund të jenë me vlerë të madhe
për krijimin e detyrimeve konkrete që shtetet kanë në fushën e drejtësisë penale.
______________________
11
www.avokatipopullit.gov.al/rekomandime.
12
Ligji nr.10039 datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”.
13
Neni 35 i Ligjit nr. 7505 datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale të R.SH-së”, i
ndryshuar.
14
“Shëndeti mendor dhe të drejtat e njeriut”, M.Leskoviku, 2010.
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Një ndër rekomandimet e Komitetit për të Drejtat e Fëmijëve për
Shqipërinë është sigurimi i një zbatimi të plotë të standardeve të përcaktuara
veçanërisht nenet 37, 40 dhe 39 të KDF-së, si edhe Rregullat Standarde Minimale
të Kombeve të Bashkuara për Administrimin e Drejtësisë për të Miturit15.
Dënimet alternative funksionojnë në përputhje të plotë me tendencën e të
drejtës penale për nga drejtësia restauruese, si dhe me parimet e legjislacionit
penal. Tashmë ka pesë alternativa: “gjysmëliria”; “pezullimi i ekzekutimit të
vendimit me burgim dhe vënia në provë”; “qëndrimi në shtëpi”; “pezullimi i
ekzekutimit të vendimit me burgim dhe detyrimi për kryerjen e një punë në
interes publik”; dhe “lirimi me kusht”. Pra, janë shtuar dhe dy alternativa të
reja, njëra prej të cilave zëvendësoi alternativën e copëzimit të dënimit, me
synimin e përqasjes me rekomandimet e Këshillit të Evropës dhe traditat më të
mira të legjislacioneve penale të vendeve evropiane.
4. Konkluzione
-Direktivat përbëjnë një instrument përafrimi e përqasjeje të dispozitave
ligjore e akteve administrative ndërmjet shteteve anëtare të BE në sferën e
veprimit të komunitetit. Origjina e ndërtesës evropiane është bashkimi i
shteteve, të cilat tashmë e kanë një identitet të fortë politik, ekonomik, kulturor
e juridik. Dhe integrimi penal evropian si proces kalon në fazat e bashkëpunimit,
harmonizimit dhe unifikimit. Ndryshe nga bashkëpunimi, harmonizimi në
plan evropian synon përafrimin e të drejtës së brendshme kombëtare, me një
normë mbishtetërore. Pra në këtë rast nuk bëhet fjalë për koordinim të
normave të brendshme kombëtare, por që t’i vesh ato në ndërvarësi të
normativës evropiane. “Megjithatë në dallim nga unifikimi, harmonizimi nuk
shkon deri atje sa t’i imponojë shteteve rregulla të njëjta e strikte”16. Gjykata e
Strasburgut ka zhvilluar jurisprudencën në mënyrë evolucioniste dhe krijuese,
duke mos imponuar një model unik, por duke kryer një harmonizim pluralist
në planin e politikes penale17. Procesi i integrimit është një rrugë e cila imponon
detyrimisht përmbushjen e standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut
dhe të drejtësisë për të miturit. Megjithësë instrumentet e BE-së janë të lidhura
vetëm me shtetet anëtare, vendet evropiane jo-anëtare siç është rasti i vendit
tonë, duhet të harmonizojnë legjislacionin me standardet e BE-së. Plani
Kombëtar për përafrimin e legjislacionit me atë të BE-së dhe zbatimit të
Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit parashikon një sërë masash legjislative
lidhur me respektimin e të drejtave të njeriut. Kjo do të thotë që një kuadër i
tërë ligjor do të jetë në një proces analize për tu harmonizuar me standardet e
______________________
15
Rekomandimet përfundimtare të vëzhgimeve të Komitetit të të Drejtave të Fëmijës.
Komiteti i të Drejtave të Fëmijëve, Sesioni 38
16
M.L.Izorches « Merge nationale d’apreciation et intërnationalisation du droit », RIDC
200, fq.753.
17
Deas-Marty «Les grandes success de politique criminelle »Puf, fq.373
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BE-së.
-Shteti duhet të zhvillojë një sistem të veçantë e të dallueshëm për t’iu
kundërpërgjigjur të gjithë keqbërësve të mitur e për të reaguar ndaj tyre, duke
patur në konsideratë zbatimin e të gjitha të drejtave të tyre si fëmijë. Ky sistem
duhet të jetë i përqendruar në riintegrimin e tyre, arsimimin dhe rehabilitimin,
dhe jo në kriminalizimin e fëmijëve-shkelës të ligjit. Pra, i rëndësishëm
konsiderohet zhvillimi i një kuadri ligjor që të përmbajë një numër të
konsiderueshëm masash alternative, për t’iu përgjigjur sa më mirë sistemit të
drejtësisë për të mitur. Një iniciativë pozitive në vendin tonë, në kuadrin e
harmonizimit të legjislacionit me direktivat e BE eshtë dhe përdorimi i
alternativave të burgimit. Objektivi i BE në fushën e drejtësisë penale eshtë
krijimi i një hapësire evropiane të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Domosdoshmëria
e krijimit të një sistemi të drejtësisë për të mitur sa më efektive, në Shqipëri, i
cili të përmbushë standartet ndërkombëtare, eshtë mjaft e lidhur me procesin
e fuqizimit e të konsolidimit të një sistemi demokratik dhe me krijimin e shtetit
të së drejtës. Pa u vendosur drejtësia për të mitur, fëmijët në konflikt me ligjin
do të vijojnë të trajtohen si të rriturit, nga të gjitha institucionet zbatuese të
ligjit, gjë që përbën shkelje të të gjitha instrumenteve kombëtare e
ndërkombëtare në fuqi. Fëmijët, nisur nga gjendja dhe nevojat e tyre të veçanta,
duhet të jenë gjithmonë të përjashtuar nga sistemet e drejtësisë për të rriturit
apo personat madhorë. - Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet strukturave
të ndryshme që do trajtojnë këtë kategori të miturish duhet të jetë sa më i
madh. - Institucionet e edukimit të të miturve që kanë kryer vepra penale, por
nuk kanë mbushur moshën 14 vjeç janë qendra të specializuara që synojnë
riedukimin e tyre sipas programeve për dekriminalizimin, riintegrimin dhe
edukimin e tyre përmes mbikqyrjes së progresit në procesin edukativ të të
miturve, në kuadrin e rishqyrtimit të masës edukuese nga ana e gjykatës. Pra,
me fjalë të tjera, ngritja e tyre është imediate, pasi synojnë në edukimin dhe në
parandalimin e përfshirjes së të miturve në veprimtari të mëvonshme të
paligjshme. - Aspekti edukues është dhe duhet të mbizotërojë mbi natyrën
ndëshkuese të masave që caktohen nga vendimet e gjykatave. - Në Shqipëri
megjithëse mungon një ligj i veçantë penal dhe procedurial për të miturit, kuadri
ligjor ka pësuar ndryshime në drejtim të drejtësisë për të miturit, me qëllim
diferencimin pozitiv të të miturit, duke i siguruar garancitë proceduriale gjatë
procedimit penal. Si përfundim, mund të themi se legjislacioni shqiptar që
garanton mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve, eshtë përmirësuar
dhe ka reflektuar parashikimet e akteve ndërkombëtare të ratifikuara nga vendi
ynë. Por nuk mund të mos përmendim faktorin politik, të angazhimit të
Shqipërisë për arritjen e standardeve në fushën e të drejtave të njeriut, si një
kusht i rëndësishëm për anëtarësimin në NATO dhe në BE.
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PJESËMARRJA E PUBLIKUT DHE RREZIKU I QEVERISJES.
IMPAKTI I TË DREJTËS EUROPIANE NË GARANTIMIN E KËSAJ
TË DREJTE NË VENDIN TONË.

1. Hyrje
Aktualiteti shqiptar por jo vetëm ai, në tërësi ai global, na bëjnë të mendojmë
thellë se rreziqet dhe qeverisja nuk janë dy koncepte të ndara. Natyrisht në rast
se flasim për rreziqet që ekzistojnë për komunitetin në tërësi, nga mënyra e
qeverisjes, sigurisht mund të themi se kemi të bëjmë me dy koncepte të
ndërthurura me njëra-tjetrën. Janë prezentë sot diskutimet rreth zhvillimeve
të teknologjisë lidhur me atë se sa publiku merr dijeni për realitetin
vendimmarrës qeverisës dhe bëhet aktiv në këtë proces. Për të analizuar drejt
këtë proces se sa praktikisht pjesëmarrja e publikut ndikon, kryesisht në çështje
të tilla si shëndeti, siguria, mjedisi etj. duhet të kihen në konsideratë vështirësitë
që ekzistojnë për realizimin e këtij procesi. Ky i fundit lidhet ngushtësisht me
ndryshimin gjerësisht të mentalitetit, rritje të profesionalizimit në praktikën
institucionale si dhe më kryesorja parashikimi dhe implementimi i
instrumenteve të rinj proceduralë.
Ky punim tenton të parashtrojë disa argumente lidhur me rëndësinë e
pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrjen me karakter normativ, sa ky proces
duhet të jetë i rregulluar shprehimisht nëpërmjet të drejtës pozitive, duke
formuluar në të njëjtën kohë disa konkluzione në përmirësim të standardeve
të pjesëmarrjes në realitetin shqiptar.
2.Rëndësia e pjesëmarrjes së publikut në procesin vendimmarrës.
Pjesëmarrja në të drejtën tonë pozitive është ngritur në nivelin e një parimi,
për të cilin me bindje themi se nuk përbën një risi përsa i përket parashikimeve
ligjore, por në parantezë mund të vëmë në dukje se është larg të qenit i
konsoliduar.
Çdo vendimmarrje administrative përvijohet nëpërmjet një procedimi
administrativ, i cili luan një rol të dyfishtë. Ai jo vetëm nxjerr në pah interesat e
lidhura me qëllimet e ushtrimit të funksioneve administrative, por në të njëjtën
kohë organizon dhe drejton zgjedhjen e tyre. Nëpërmjet procedimit
administrativ, sigurohet mbrojtja e interesit publik, duke e parë këtë në raport
me impaktin e këtij akti në interesat e tjera të përfshira, qofshin këto publike
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apo private1.
Për nga rëndësia, pjesëmarrja në procedim barazohet me “Procedimin e
drejtë”, i cili të sjell ndërmend klauzolën e “Procesit të drejtë gjyqësor” i
sanksionuar në nenin 6 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe
nenin 42, pika 2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Duke u garantuar
të interesuarve pjesëmarrjen ne procedim, organi kontribuon në kompletimin
e procedimit dhe përcaktimin e kërkesave të realitetit.
Një autor italian, Zanobini2, vëren se, analiza dhe kundërshtimet e të
interesuarve gjatë nxjerrjes së aktit administrativ ndikojnë në nxjerrjen e një
akti legjitim, të drejtë dhe oportun”. Nga ana tjetër, pjesëmarrja e palëve në
procedim zhvillon parimin e transparencës dhe ndikon në zvogëlimin sa më
shumë të jetë e mundur të njëanshmërisë së pushtetit administrativ, me qëllimin
që procedimi të mbarojë si një marrëveshje3.
E drejta e pjesëmarrjes në një procedim administrativ legjitimon
veprimtarinë e ekzekutivit, ashtu si e drejta e votës legjitimon veprimtarinë e
legjislativit, pra të dyja luajnë rolin e legjitimimit të secilës prej veprimtarive.4
2. Çfarë do të kuptojmë me pjesëmarrje të publikut?
Demokracia e shekullit të 21 do të thotë me shuma se vetëm proces zgjedhor
ku populli me anë të votës të zgjedh lidershipin e tij. Demokracia bashkëkohore
kërkon që autoritetet publike të konsultohen vazhdimisht me publikun për
vendimet që ata synojnë të marrin duke zhvilluar atë që quhet “demokraci me
pjesëmarrje”. Pjesëmarrja e publikut nënkupton një proces të hapur nëpërmjet
të cilit, individët ose grupet e individëve të përzgjedhur, mund të shkëmbejnë
mendimet e tyre dhe të ndikojnë në procesin vendimmarrës. Natyrisht ky
proces përfshin në të individë, të cilët duke menduar, duke vendosur dhe duke
planifikuar, luajnë një rol, të ndryshojnë dhe të influencojnë në procesin e
vendimmarrjes. Natyrisht është për t’u vënë në vëmendje se kur përmendim
termat “publik” dhe “komunitet” janë e njëjta gjë. Në realitet këto dy terma
mund të përdoren duke i shkëmbyer me njëri tjetrin ashtu si dhe në realitet
ndodh kështu.
Të mirat bazike, të cilat vijnë nëpërmjet pjesëmarrjes, kanë të bëjnë me
faktin se vendimet e marra nga subjektet, të cilët do të preken drejtpërdrejtë
______________________
1
G. Caia, V.Caputi Jambrenghi, V.Domenicheli, F. Follieri, G. Greco, R.Marrama,
L.Mazzarolli, C. Mignone, G. Morbidelle, G. Pericu, A. Romano, A. Romano Tassone, F.A.
Roversi Monaco, F.G. Scoca, R. Villata, “Diritto Amministrativo II” Terza Edizione, Monduz
i Editore, Bologna, 2001,, faqe 1313
2
Corso di diritto amministrativo, II Zanobini, fq. 76
3
G. Caia, V.Caputi Jambrenghi, V.Domenicheli, F. Follieri, G. Greco, R.Marrama,
L.Mazzarolli, C. Mignone, G. Morbidelle, G. Pericu, A. Romano, A. Romano Tassone, F.A.
Roversi Monaco, F.G. Scoca, R. Villata, “Diritto Amministrativo II” Terza Edizione, Monduz
i Editore, Bologna, 2001,, faqe 1318
4
Shih Comba, “Riflessioni sul diritto al gisto proçedimento negli Stati Uniti d’Amerika” faqe 288
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nga ato, natyrisht janë më të mira se ato të mara nga të tjerë, të cilët nuk kanë
lidhje me to. Pa mohuar faktin e rëndësishëm që pjesëmarrja është një e drejtë
themelore e individit, mund të theksojmë gjithashtu se njohuritë e marra
nëpërmjet pjesëmarrjes mund të shtrihen dhe në aspekte të tjera të jetës së
pjesëmarrësve. Një pjesëmarrje e suksesshme e publikut duhet të bazohet në:
-Një kornizë kushtetuese, e cila të ketë të përcaktuar qartë pjesëmarrjen e
publikut. Kjo pasi vetëm nëpërmjet një kuptimi të përbashkët e të qartë, në
mes të politikanëve dhe qytetarët, mundet që pjesëmarrja e publikut të arrijë
potencialin e vet demokratizues.
-Një qasje sistematike e metodave të pjesëmarrjes publike duke zgjedhur
metodat më të përshtatshme dhe efektive.
-Vlerësim rigoroz të pjesëmarrjes në praktikë për të zhvilluar një kulturë
të të mësuarit në lidhje me pjesëmarrjen dhe përparimin sistematik të metodave
të pjesëmarrjes.
Pjesëmarrja publike është një proces diskutimi, në të cilin të interesuarit
ose individët e prekur, shoqëria civile dhe organet e administratës publike
përfshihen në procesin vendimmarrës para se të merret një vendim politik.
Me të qënit diskutues, ne duhet të kuptojmë një proces debati, të bazuar në
dhënien dhe marrjen e arsyeve të zgjedhjeve. Pjesëmarrja publike njeh
pluralizmin e qëllimeve dhe vlerave, aftësinë bashkëpunuese në zgjidhjen e
problemeve. Lidhja që ekziston, midis diskutimit dhe pjesëmarrjes, është i
lidhur me konceptin radikal të demokracisë i shprehur nga Çohen/Fung (2004)5.
Pjesëmarrja në këtë kuptim ka për qëllim që të plotësojë metodat konvencionale
të procesit vendimmarrës, në të cilin përfaqësuesit e zgjedhur marrin vendime
bazuar në mënyrë të njëanshme në perceptimet e tyre individuale. Për këtë,
duhet të argumentojmë se, pjesëmarrja e publikut, më shumë se në ato vendime
në të cilat ka interesa të kundërta, duhet të kihet në konsideratë sidomos për të
ruajtur harmoninë sociale në ato raste kur angazhimi i burimeve kërkon një
përgjigje kolektive. Për vendimmarrjet e tjera, pjesëmarrja mund të limitohet
duke votuar përfaqësues, duke ndikuar në opinionin publik dhe natyrisht duke
protestuar. Pjesëmarrja e publikut, përveçse një shtojcë e procesit përfaqësues
mund të shërbejë si një antidotë e politikanëve dhe mund të llogaritet si
mbipeshë e ndikimit të fuqishëm të lobimit. Ajo mund të ofrojë gjithashtu një
mënyrë efektive për të mbizotëruar mendimi i qytetarëve përballë këtyre
forcave realisht të fuqishme.
Duhet theksuar se, diskutimi në modelin e pjesëmarrjes së publikut, vendos
në një nivel të lartë angazhimin e qytetarëve. Por, duhet theksuar se diskutimi
është i nevojshëm në qoftë se pjesëmarrja e publikut nevojitet për të bërë një
ndryshim në mënyrën me të cilën qytetaret mendojnë lidhur me rolin që ata
kanë në demokraci. Diskutimi kërkon më shumë se sa të japësh opinionin
______________________
5
Cohen J, Fung A , The Radical-Democratic Project. In: Deliberation et Action Publique,
pp 23-30. 2004
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tënd apo të ngarkosh dikë për ta bërë këtë. Ai përfshin mundësinë për të
ndryshuar mendësinë e gjithsecilit prej nesh.
Në qoftë se do të tentojmë të parashtrojmë disa rregulla, të cilat janë të
lidhura ngushtë në funksion të pjesëmarrjes do të nënvizonim këtu informimin
e publikut, organizimin e konsultimeve dhe në përfundim pjesëmarrja aktive
në proces. Pjesëmarrja e publikut natyrisht sigurohet plotësisht në qoftë se
publiku është i mirinfomuar. Kur qytetarët janë të mirinformuar atëherë dhe
pjesëmarrja e tyre do të jetë e lidhur ngushtë dhe në përshtatje me të gjithë
komponentët, të cilët janë të rëndësishëm në një vendimmarrje. Konsultimi si
rregull i dytë i pjesëmarrjes ka për qëllim të përfshijë nga njëra anë interesat e
subjekteve të cilëve ju drejtohet akti dhe/ose interesin e publikut nga ana tjetër.
Qëllimi natyrisht është që të miratohen akte të cilat marrin në konsideratë
informacione të marra nga qytetarët. Megjithkëtë është e kuptueshme që
vendimmarrja është një proces, i cili mbetet në duart e politikanëve. Si shembull
të mirë të konsultimit sjellim praktikën e Bashkimit Evropian ku Komisioni
Evropian dhe qeveritë e vendeve anëtarë rregullisht kërkojnë mendimin e
publikut duke konsultuar dokumente të ndryshme me impakt të gjerë.
Natyrisht ekzistojnë dhe metoda të tjera si sondazhe, marrje opinioni,
evidentimin e fokus grupeve dhe ngritjes së grupeve studimore. Qëllimi i
organizmit të konsultimeve është pikërisht të kuptojnë vendimmarrësit në një
mënyrë më të qartë se si është “mendimi jo formal” i komunitetit për një çështje
te caktuar. Por sigurisht pjesëmarrja është niveli më i lartë i përfshirjes se
publikut. Termi i pjesëmarrjes etimologjikisht i referohet termit “të jesh palë”
dhe “të marrësh pjesë” dhe të luash një rol aktiv brenda tij. Konsultimi dhe
pjesëmarrja kanë për qëllim që të rrisin cilësinë e pjesëmarrjes dhe duke krijuar
“mundësi në formimin e politikave publike”6 Lukensmeyer C, LH Torres (2006)
Public Deliberation: A Manager’s Guide to Citizen Engagement. IBM. Disa nga
metodat e pjesëmarrjes janë krijimi i jurive të qytetarëve, takimet e qytetarëve
dhe krijimi i qelizave planifikuese. Si një argument pro pjesëmarrjes publike
është pikërisht përdorimi i diturisë dhe njohurive të qytetarëve në
vendimmarrjen me karakter publik.
5. Pjesëmarrja e publikut dhe realiteti shqiptar.
Në një analizë të përqasjes së kuptimit të dhënë deri tani të pjesëmarrjes,
dhe asaj ç’farë realiteti i akteve që janë në fuqi në vendin tonë na paraqet,
analizën natyrshëm do ta fillonim me aktin themeltar të shtetit, Kushtetutën
tonë. Pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje, nuk është parashikuar
shprehimisht në Kushtetutën e Republikës se Shqipërisë, por nisur nga fakti
se pjesëmarrja është një e drejtë themelore e njeriut, të cilat mbrohen dhe
______________________
6
Lukensmeyer C, LH Torres (2006) Public Deliberation: A Manager’s Guide to Citizen
Engagement. IBM Center for The Business of Government.
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garantohen nga ky akt themeltar, mund të themi pa hezitim që ky akt mbron
të drejtën e pjesëmarrjes. Megjithkëtë neni 48 i Kushtetutës7 në përmbajtje të
tij parashtron elemente të pjesëmarrjes aktive dhe të raporteve organ publik
dhe individë gjatë një procesi vendimmarrës. Për këtë arsye mund të themi se
pjesëmarrja e publikut garantohet nga Kushtetuta jonë.
Në analizë në vijim të akteve, të cilat kanë fuqi në territorin e Republikës së
Shqipërisë, do te ndaleshim në aktet ndërkombëtare të ratifikuara, të cilat
garantojnë pjesëmarrjen e publikut në vendin tonë. Këtu natyrisht do të
përmendim ndër të tjera, pra jo në mënyrë ezauruese, Kartën e Autonomisë
Lokale8 dhe Konventën e Arhusit9. Në vazhdim të evidentimit të kuadrit ligjor,
theksojmë se Kodi i Procedurave Administrative është një ligj procedural i
rëndësishëm, i cili parashikon disa parime bazike procedurale, ndër të tjera
dhe atë të pjesëmarrjes. Neni 1 i tij përvijon objektin e ligjit dhe vëren se
“…Dispozitat e këtij Kodi zbatohen edhe mbi aktet normative për aq sa një gjë e
tillë është e mundur”. Pra, shprehimisht Kodi nuk parashikon perjashtimin nga
parimi i pjesëmarrjes përsa i përket proçedimeve për nxjerrjen e akteve normative, akteve të planifikimit apo të programimit. Kjo pasi është e natyrshme
që për keto proçedime ka një rregullim specifik përsa i përket mënyrës së
nxjerrjes dhe tërheqjes së mendimit të subjekteve të interesuara. Në Ligjin
Nr.9000, datë 30.1.2003 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit të
Ministrave” parashikohet ngritja e Komiteteve ndërministrore si organe
konsultative të Këshillit të Ministrave, ku diskutohen paraprakisht politikat,
çështjet e rëndësishme të veprimtarisë ekzekutive, si edhe projektaktet e një
rëndësie të veçantë dhe Grupeve të punës me ekspertë për hartimin e strategjive,
të politikave, të studimeve ose të projektakteve të veçanta, të cilat krijohen me
urdhër të Kryeministrit ose të ministrit për ministritë përkatëse.
Natyrisht, këtu duhet të kemi të qartë dallimin që qëndron midis akteve
administrative dhe akteve me karakter politik të nxjerra nga ana e organeve të
larta të administratës shtetërore.
Në realitet u përmend ky ligj, si një ligj i rëndësishëm për faktin se një
pjesë e mirë e vendimmarrjes me impakt publik të qeverisjes qëndrore
përvijohet në Këshillin e Ministrave. Por, natyrisht mbetet e pa analizuar
pjesëmarrja e publikut në procesin e draftimit të projekteve me iniciativë të
Kuvendit. Në ketë rast tentojmë e propozojmë domosdoshmërinë e miratimit
të një ligji, i cili të rregullojë ketë proces dhe natyrisht duke ngarkuar një ministri
______________________
7
Neni 48 i Kushtetutës parashikon se: Kushdo vete ose së bashku me të tjerë,mund t’u drejtojë
kërkesa, ankesa ose vërejtje organeve publike, të cilat janë të detyruara të përgjigjen në afatet dhe
kushtet e caktuara me ligj”
8
Kartën e Autonomisë Lokale ratifikuar nga vendi ynë Kuvendi me Ligjin Nr. 8548 datë
11.11.1999 botuar në Fletoren Zyrtare Nr.32 viti 1230.
9
Konventa e Arhusit Ratifikuar nga Kuvendi me Ligjin Nr. 8672 datë 26.10.2000 botuar
në Fletoren Zyrtare Nr.35 viti 2000.
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me detyrën për ta mbikëqyrur dhe monitoruar këtë proces.
Duke mos u ndalur në detaje të pjesëmarrjes së publikut në procesin e
draftimit të ligjeve, duke u fokusuar sa qeverisja qoftë ajo qendrore dhe vendore
e garanton këtë parim do të ndalesha në dy modele tashme të konsoliduar
përsa i përket parashikimeve ligjore por jo aq të tilla në drejtim të realitetit
faktik, dhe konkretisht të drejtës së pjesëmarrjes në vendimmarrjen me impakt
mjedisor dhe pjesëmarrjen në vendimmarrjen e organeve të qeverisjes vendore.
E drejta e pjesëmarrjes në vendimmarrjen mjedisore
Konventa e Arhusit ka si objektiv të veçantë të saj të garantojë të Drejtën e
pjesëmarrjes së publikut në procedurat e vendimmarrjes në çështjet mjedisore,
me qëllim që të kontribuojë në mbrojtjen e të drejtës së çdokujt për të jetuar
në një mjedis të pastër dhe të sigurt për shëndetin dhe mirëqënien e tij. E
drejta dhe detyra e çdo individi për të mbrojtur mjedisin nënkupton që secili
ka të drejtën të marrë pjesë, të thotë mendimin e tij në procesin e vendimmarrjes
në formulimin dhe zbatimin e politikave mjedisore, në hartimin e rregulloreve
dhe ligjeve për mjedisin. E drejta për të marrë pjesë mund të zbatohet në mënyrë
individuale apo kolektive. Çdo individ ka të drejtë të bashkëpunojë dhe të
formojë organizata apo shoqata që përfaqësojnë apo mbrojnë interesa të veçanta
mjedisore.
Dy dekadat e fundit pjesëmarrja e publikut është vlerësuar si një faktor
dhe element i domosdoshëm për adresimin e problemeve mjedisore dhe rrugën
drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Pjesëmarrja e publikut është shpallur dhe
pranuar si një parim për mbrojtjen e mjedisit në Deklaratën e Rios për Mjedisin
dhe zhvillimin ne Samitin e Tokës mbajtur nga Kombet e Bashkuara ne vitin
1992. Ne Deklaratën e Rios, në parimin 10 citohet se “...çështjet dhe problemet e
mjedisit mund të zgjidhen më mirë nëpërmjet pjesëmarrjes së publikut....”
Pjesëmarrja e publikut në vendimmarrjen mjedisore ka një sërë përfitimesh
shumëplanëshe që mund të renditen në;
• Informimi dhe edukimi mjedisor i publikut
• Procesi vendimmarrjes transparent duke forcuar besimin në institucionet
përkatëse
• Shmangia e konflikteve dhe vonesave për realizimin e investimeve
• Fuqizimi i shoqërisë civile dhe OJF-ve për të përmbushur misionin e tyre
•Vendime cilësore që përfshijnë dhe kontributin e vlefshëm të publikut
edhe profesionistëve
• Forcimi i demokracisë në vend
Institucionet qeveritare në çdo nivel të tyre duhet ti krijojnë mundësinë
publikut dhe qytetarëve të tij të marrin pjesë në vendimmarrjen mjedisore
duke inkurajuar dhe lehtësuar përfshirjen e tij në procesin vendimmarrës.
Qeverisja vendore dhe pjesëmarrja e publikut
Transparenca dhe pjesëmarrja e publikut janë kriter ligjor në qeverisjen
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vendore dhe janë kushte të rëndësishme për qeverisjen e mirë dhe efektive.
Një qeveri lokale e suksesshme ka si qëllim kryesor të përmbushë nevojat e
komunitetit duke ofruar të mira dhe shërbime publike në standardet e duhura.
Në themel të veprimtarisë së organeve të qeverisjes vendore janë tre parime,
shtylla të organizimit dhe funksionimit të tij. Qeverisja vendore organizohet në
bazë të parimit të decentralizimit dhe funksionon në bazë të parimit të
autonomisë vendore. Por, autonomia vendore nuk mund të kuptohet pa
parimin e subsidiaritetit. Decentralizimi në tre format e tij, politik, administrativ
dhe financiar, ka pikërisht këtë qëllim, vetëqeverisjen nga organet që janë më
afër komunitetit. Kjo, natyrisht nuk do të thotë fizikisht, por në themel të
vendimmarrjes të qëndrojë mendimi i komunitetit. Si konkretizim i pjesëmarrjes
se bashkësisë në vendimmarrje, sjellim parashikimin e bërë në nenin Neni 35
te Ligjit nr.8652 datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e organeve
të qeverisjes vendore” ku parashikohet se:
1. Këshilli komunal ose bashkiak, përpara shqyrtimit dhe miratimit të akteve,
zhvillon seanca këshillimi me bashkësinë. Seancat e këshillimit janë të detyrueshme
për rastet e parashikuara në nenin 32 shkronjat “dh”, “e”, “f” dhe “k” të këtij ligji.
2. Këshillimi me bashkësinë, në çdo rast, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar
në rregulloren e këshillit, duke përdorur një nga format e nevojshme si takimet
e hapura me banorët, takime me specialistë, me institucione të interesuara dhe
organizata joqeveritare ose nëpërmjet marrjes së nismës për organizimin e
referendumeve vendore.
Dhe natyrisht rastet konkrete në të cilat na referon dispozita kanë të bëjnë
me çështje për të cilat komuniteti ka një interes të caktuar. Konkretisht ato
janë rastet kur këshilli komunal ose bashkiak :
• Miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij.
• Miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve.
• Vendos për taksat e tarifat vendore, si dhe nivelin e tyre.
• Vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve.
• Miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e
funksioneve që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen dhe garantimin e
interesit publik10
Pjesëmarrja qytetare mund të legjitimojë një program, planet e tij, aksionet
dhe udhëheqjen. Transparenca dhe pjesëmarrja publike janë të domosdoshme
për ushtrimin e të drejtës pronës nga organet përfaqësuese të qeverisjes vendore.
Në qeverisjen demokratike, qytetarët janë jo vetëm përfitues por ata duhet
edhe të mbikëqyrin qeveritarët e zgjedhur. Këshillat vendore janë përfaqësuesit
e tyre, dhe kryetarët e emëruar janë të autorizuar të veprojnë dhe menaxhojnë
pronën e përbashkët në emër të tyre. Asetet publike, por jo vetëm ato, janë
______________________
10
Shih neni 32 te Ligjit nr. 8652 date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e organeve
te qeverisjes vendore”
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pronë e përbashkët që përdoret nga i gjithë komuniteti dhe mënyra me të
cilën ato menaxhohen dhe përdoren duhet të vlerësohet nga publiku.
Pjesëmarrja e qytetarëve në çështjet e komunitetit shërben për të kontrolluar
dhe balancuar aktivitetet politike për të garantuar përdorimin e aseteve publike
për gjeneratat e ardhshme. Transparenca dhe pjesëmarrja e komunitetit rritin
vëmendjen e publikut në funksionet urbane dhe lejojnë vendimmarrjen
kolektive në çështjet me interes madhor për komunitetin. Nëpërmjet
pjesëmarrjes rritet përgjegjshmëria e zyrtarëve të zgjedhur nga publiku për të
zgjidhur problemet dhe identifikuar çështje që kanë interes dhe rëndësi për
komunitetin në shkallë të gjerë. Duke marrë pjesë komuniteti lejon gjithashtu
konsensusin për qeverisje lokale.
Konkluzione
Pjesëmarrja publike po luan një rol të rëndësishëm në demokracitë
evropiane. Në të gjithë vendet, pavarësisht ndryshimeve të tyre, lokale rajonale
dhe autoritete qëndrore, kanë përdorur së fundmi pjesëmarrjen e publikut si
një element të rëndësishëm në vendimmarrje. Më së shumti pjesëmarrja zë
vend natyrshëm në vendimmarrjen e organeve të qeverisjes vendore. Për të
bërë të mundur pjesëmarrjen në proces të një publiku të gjërë duhet të
ekzistojnë mjetet dhe kapacitetet e duhura për ta bërë këtë. Por një sfidë kryesore
për të gjitha proceset e pjesëmarrjes publike është sa dhe si rezultatet e marra
kanë ndikuar vendimmarrjen. Me qëllimin për të rritur mundësinë që
pjesëmarrja të jetë e suksesshme nevojitet që pjesëmarrja të qëndrojë në zemër
të procesit vendimmarrës. Si nga ana praktike dhe nga ana akademike nevojiten
një sistemim i metodave te pjesëmarrjes dhe institucionalizimi i institutit të
pjesëmarrjes. Kjo do të ndihmojë për të zbutur një disavantazh praktik, i cili
ka lidhje me koston e lartë. Një pjesëmarrje e suksesshme e publikut duhet të
bazohet në:
-Një kornizë kushtetuese, e cila të këtë të përcaktuar qartë pjesëmarrjen e
publikut.
-Një qasje sistematike e metodave të pjesëmarrjes publike duke zgjedhur
metodat më të përshtatshme dhe efektive.
-Vlerësim rigoroz të pjesëmarrjes në praktikë për të zhvilluar një kulturë
të te mësuarit në lidhje me pjesëmarrjen dhe përparimin sistematik të metodave
te pjesëmarrjes.
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IMBARKIMI I “ACQUIS COMMUNATAIRE” NË SISTEMIN LIGJOR
SHQIPTAR; INSTRUMENTET TEKNIKË TË PROCESIT
TË PËRAFRIMIT TË LEGJISLACIONIT NË ZBATIMIN
E TË DREJTAVE EX-ANTE TË ANËTARËSIMIT.

Abstrakt:
Ky artikull synon të evidentojë aspektet materiale dhe procedurale të
implementimit të acquis communataire në sistemin ligjor shqiptar. Në vëmendje
të veçantë janë instrumentet përthithës që inkurajojnë importimin e acquis në
favor të interpretimit uniform të tij. Analiza do të orientohet fillimisht drejt
specifikave të marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, që përbën aktin thelbësor
të përafrimit të legjislacionit tonë me standardet Evropiane. Një studim analitik
përkundrejt trajtës statike dhe dinamike te acquis do të qartësoje implikimet
ligjore të procesit të integrimit si dhe do të parashtrojë reflektime mbi ndryshimet
e duhura në legjislacion, nën trysninë e detyrimeve para procesit të anëtarësimit.
Fjalë kyçe: acquis communautaire, përafrim, Marrëveshja Stabilizim-Asociimit,
amendime
Prolog
Politika e jashtme e Bashkimit Evropian përbën një rrugëtim kompleks që
paraprihet nga kryqëzimi i kompetencave dhe shumësia e marrëveshjeve. Në
suazat e debatit politik dhe juridik diskutohet statusi i Marrëveshjeve të
Stabilizim-Asociimit, që për nga natyra radhiten në kategorinë e marrëveshjeve
mikse, të cilat pasjellin pasoja ligjore në rendin juridik të vendeve aspirante.
Madje ato përcaktojnë të drejta dhe detyrime para anëtarësimit, në sajë të
ratifikimit.
Kompleksiteti i tyre përvijohet dhe më tepër kur togfjalëshi i procesit të
integrimit është nocioni i acquis communautaire 1, i cili gjallon një debat
konceptual. Fakti që ky emërtim përmendet në një sërë dokumente të proces
sizifik të integrimit, detyron, për efekt qartësimi, që një pjesë e vëmendjes t’i
adresohet zbërthimit të këtij koncepti duke evituar kundërthëniet që mund të
përvijojnë konturet e tij.
______________________
1
Në përputhje me fjalorthin e përkufizimeve të BE-së, Acquis communautaire është tërësia
e të drejtave dhe detyrimeve të përbashkëta që i atribuohen çdo Shteti anëtar së bashku
me Bashkimin Evropian.
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Në këtë optikë lindin një sërë pyetjesh: Çfarë nënkupton procesi i
integrimit? Cilat janë karakteristikat dhe funksioni i nocionit acquis? Çfarë
detyrimesh dhe të drejtash lindin për shtetin shqiptar, gjatë fazës së paraanëtarësimit? A mund të ketë efekt të drejtpërdrejtë Marrëveshja e StabilizimAsociimit në rendin juridik shqiptar? Cilët janë instrumentet që favorizojnë
importimin e acquis në rendin e brendshëm juridik? Si mund të realizohet
evropianzimi i ligjit? Si mund të amendohet Kushtetuta? etj.
Ky shkrim hedh dritë mbi disa çështje, që fillimisht lidhen me identifikimin
dhe përcaktimin e drejtë të përmbajtjes së termit “acquis”, për t’i kushtuar
mandej, një pjesë instrumenteve imbarkuese të acquis në dobi të procesit të
përafrimit të legjislacionit, dhe në mbyllje të reflektimit, do të analizohen të
drejtat dhe detyrimet që krijon Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit përkundrejt
shtetit dhe individëve, si dhe nevojën e ndryshimeve në sistemin ligjor.
1. Në gjurmët për të shpjeguar të (pa) shpjegueshmen.
Termi acquis nuk përfshihej në traktatet themeluese të Komunitetit
Evropian2. Terminologjia e përdorur ishte e një natyre flegmatike që përmblidhej
nën formulimin e “Trashëgimisë së përbashkët”, ideuar nga një prej themeluesve
të Evropës federaliste, Altiero Spineli. Kjo frazeologji përkonte natyrshëm me
stadin e atëhershëm të konstruksionit komunitar. Termi acquis communautaire
do të shënojë pagëzimin e tij zyrtar në tekstin e Traktatit të Mastrihtit (1992)3,
përkatësisht në Titullin I: Dispozitat e përgjithshme dhe Titullin IV: Dispozitat
që nxisin bashkëpunimin e përforcuar, si dhe në përmbajtjen e disa
protokolleve. Megjithëkëtë, rëndësia e nenit B4, nenit C, dhe nenit K.155 të
këtij traktati mbetej i kufizuar pasi nuk specifikonte përmbajtjen e acquis. Madje
dhe Gjykata e Drejtësisë së Komuniteteve Evropiane në fillesat e saj ka përdorur
formulën e “Sistemit ligjor Komunitar” , në interes të përforcimit të integritetit
dhe interpretimit uniform të drejtës komunitare.
______________________
2
Traktati themelues i Komuniteti te Qymyrit dhe Çelikut (TKMQC), 18 prill 1951,
Traktatet e Romes 25 Mars 1957: Komuniteti Ekonomik Europian dhe Komuniteti
Europian i Energjisë Atomike (Euroatom)
3
Traktati i Maastrihtit (njohur si traktati i Bashkimit Europian) nënshkruar më 7 Shkurt
1992, ka hyrë ne fuqi më 1 Nëntor 1993, JO C 191 du 29.07.1992, fq 0084.
4
Neni B i TBE parashikonte: “Bashkimi ka këto objektiva: ...të sigurojë në tërësi acquis
communautaire dhe ta zhvillojë atë, me qëllim për të vlerësuar, ... se deri në ç’masë politikat dhe
format e bashkëpunimi të parashikuara nga ky Traktat duhet të rishikohen për të siguruar efektivitetin
e mekanizmave dhe institutcioneve komunitare”. Neni C parashikonte: “Bashkimi ka një kuadër të
vetëm institucional që siguron koherencën dhe vazhdimësinë e veprimtarisë së ndërmarrë për arritjen e
objektivave, duke respektuar dhe zhvilluar acquis communautaire”.
5
Neni K.15 parashikonte: “Shtetet anëtare që synojnë të vendosin një bashkëpunim më të ngushtë
midis tyre mund të përdorin institucionet, procedurat dhe mekanizmat e parashikuar nga ky Traktat dhe
Traktati themelues i Komunitetit Europian, me kusht që bashkëpunimi... (e) të mos cënojë acquis
communaitaire dhe masat e miratuara në sajë të dispozitave të tjera të Traktateve të lartpërmendura.”
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Të dyja nocionet e mësipërme prezantuan fizionominë e Komuniteteve
Evropiane dhe ndihmuan në ruajtjen e identitetit përkrah rendeve të tjera
juridike, veçanërisht përkundrejt rendit ndërkombëtar. Shfaqja e një terminus
technicus në regjistrin komunitar, shfaqte domosdoshmërinë e identifikimit të
trajtave në dobi te zbërthimit të kuptimit. Në dallim nga paraardhësit e tij,
nocioni i acquis po dimensionohej në një konfiguracion polivalent dhe dinamik6.
Dilema e parë nuk vonoi për t’u shfaqur kur u konstatua se rëndësia e acquis
nuk kishte të njëjtën vlerë në strukturën triadike të BE-së, pasi në konceptim
ky term i përshtatej logjikës së metodës komunitare, ndërkohë që për shtyllën
e dytë dhe të tretë, nevojitej një nocion adekuat me metodën ndërqeveritare të
vendimmarrjes. Ndaj, përcaktimi i acquis communatire dallon nga përcaktimi i
acquis të BE-së. Me hyrjen në fuqi të traktati të Lisbonës7, një dikotomi e tillë u
zbeh, pasi Traktati i BE-së (TBE) dhe Traktati i Funksionimit të BE-së (TFBE)
nuk bëjnë asnjë referim të acquis në përmbajtjes e tyre. Për t’u afruar me
tematiken e integrimit, nevoja e klasifikimit të acquis mori një rëndësi parësore
pasi në tekstin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ( në vijim MSA), dallohen
angazhimet ex ante dhe dhe ex post procesit të integrimit.
Përveç impaktit formalist, kjo ndarje është e nevojshme dhe në rrafshin
empirik së paku në dy drejtime: së pari në aspektin kohor, i adresohet dy
momenteve te ndryshme, që lidhet me ndryshimin e statusit të vendit jo anëtar,
dhe, së dyti, ndihmon në kuptimin e drejtë të të drejtave dhe detyrimeve që i
atribuohen vendit aspirant. Kësisoj, rregullat e konkurrencës, pronësisë
intelektuale janë ex natura elementë të acquis ex ante anëtarësimit, ndërsa Bashkimi
Monetar Evropian (BME), Politika e Përbashkët Bujqësore (PBB), rregullat e
hapësirës Shengen8, janë elementë të acquis post anëtarësimi, kur konsolidimi i
statusit juridik lejon implementimin dhe zbatimin e drejtë të tyre.
Nga një këndvështrim hierarkik, acquis, nga leximi i kujdesshëm i nenit
267 të TFBE ( ish neni 234 TKE), dhe pse në mënyrë implicite, klasifikohet në
acquis kushtetues9 të BE-së ose primar, dhe acquis dytësor (i derivuar)10. Më tej,

______________________
6
Claudio. C. Gialdino, “Some reflections on the Acquis Communautaire”, 1995, 32 CML.
Rev, p. 1089-112.
7
Treaty of Lisbon OJ 2007 C 306/01, signed on 13 December 2007 & entered into force on
1 December 2009
8
Protokolli 8 i Traktatit të Amsterdamit parashikon acquis e Schengen “... për shkak të
negociatave dhe pranimit të shteteve të reja anëtare në Bashkimin Evropian, acquis i Shengen dhe masa
të tjera që lidhen me të, do të konsiderohet si acquis që do të pranohet tërësisht nga të gjithë vendet
kandidate”.
9
Nën këtë formulim bëjnë pjesë: disa dispozita të Traktateve si neni 6-7 TBE, Karta e të
Drejtave Themelore të BE-së, Libri i Bardhë i Komisionit Evropian mbi “ Qeverisjen e
mirë”, përreth 200 vendime të Gjykatës së Luksemburgut (Simenthal, Frankoviç, Van
Gen en Loos, Costa v. ENEL etj), disa konventa ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut
të miratuara nga BE, traditat kushtetuese të vendeve anëtare, Konventa Evropiane e të
Drejtave të Njeriut (KEDNJ).
10
Jacques Pelkmans, “ The crucial terms of EU enlargement-distinguishing the “core
acquis” from less urgent requirements”, European Journal of Law Reform, Vol.3, N°.4,
2002, f. 411-425.
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kriteret e Kopenhagenit 199311, dëshmojnë shtresëzimin e acquis në tri profile
të acquis: politik, ekonomik dhe atë ligjor. Me nismën e gjyqtarëve Ciadino
dhe Pierre Pescatore, nocioni acquis communautaire u përfshi në formulimin e
nenit 49 Traktatit te Bashkimit Evropian ( në vazhdim TBE), që i adresohet
anëtarësimit te vendeve aplikante , sot 49 TBE i lexohet ne frymën e nenit 2 të
po këtij Traktati. Për më tepër, termi acquis commuautaire nuk ka qenë përfshirë
as në Marrëveshtjet e para Evropiane me vendet e Evropës Lindore dhe
Qendrore12. Në Marrëveshjen e Stabilizim-Acosiimit (këtej e tutje MSA), përveç
integrimit të acquis communautaire në disa dispozita, koncepti i acquis mirë
rehatohet dhe nën formulimin e nenit 70 (Titulli VI) që parashikon përafrimit
e legjislacionit13.
E gjithë kjo teknikë frazeologjike e nocionit acquis është e qëllimshme për
dy arsye : së pari, pasi ndjell konfuzion dhe lë hapësira interpretative në lidhje
me përmbajtjen e tij, dhe, së dyti, përbën një instrument të fortë në duart e
Komisionit Evropian në lidhje me vlerësimin e progresit të vendeve aspirante.
Pas përvijimit të kontureve të acquis, vlen të hulumtohet për instrumentet
që inkorporojnë acquis në sistemin ligjor shqiptar.
2. Instrumentet e implementimit…Pareto optima ?
Dokumenti i MSA-së do të na shërbejë si udhërrëfyes në analizën tonë.
Titulli VI legjitimon përafrimin e legjislacionit me acquis. Paragrafi 2 dhe 3 i
nenit 70 parashikon një ndërthurje midis ratione temporis dhe ratione materiae
të acquis. Kjo dispozitë nevralgjike MSA-së bën pajtimin e nocionit të acquis
me procesin e përafrimit.
Nëse i referohemi paragrafit të parë të këtij neni, formulimi: “ Shqipëria do
të përpiqet të sigurojë që ligjet e saj ekzistuese dhe legjislacioni i ardhshëm të shkojë
gradualisht drejt përputhjes me acquis e Komunitetit”, nuk shkon me gjuhën
imponuese të Titullit VI ku përmendet imponimi i ligjeve. E formuluar kësisoj,
procesi i përafrimit shfaqet si një proces gradual dhe i vullnetshëm, në sajë të
angazhimit që shteti ndërmerr.
Nën detyrimin e interpretimit konsistent, është e udhës që legjislacioni
shqiptar të bashkërendohet me legjislacionin e BE-së. Madje termi bashkërendim
i përgjigjet më mirë synimit të përshtatjes së legjislacionit tonë me acquis dhe
______________________
11
Këshilli Evropian i Kopenhagenit 1993, formuloi disa kritere për anëtarësimin e vendeve
të Evropës Qendrore dhe Lindore, të njohuria ndryshe dhe si kritere të anëtarësimit.
12
Christine Delcourt, The acquis communautiare: has the concept had its day?, CML Rev.38,
2001, f.870
13
Neni 70 i MSA-së: “Palët njohin rëndësinë e përafrimit të legjislacionit ekzistues shqiptar me atë të
Komunitetit dhe zbatimin e tij me efektivitet”.
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dikton njëkohësisht dhe nevojën e instrumenteve përthithës të këtij të fundit,
pasi një dukuri e tillë nuk mund të ndodhë vetvetiu në sajë të nënshkrimit
formal të Marrëveshjes nga palët krontraktore.
Në kuadrin e MSA-së, Shqipëria, në pozitat e kandidatit potencial 14,
nevojitet të përafrojë legjislacionin e saj përmes teknikës që i përshtatet natyrës
së marrëveshjes me BE-në. Në politikën e saj të jashtme, BE-ja vë në zbatim
disa instrumente për implementim dhe zbatimin e acquis15, në përkujdesje të
interpretimit uniform të saj. Për efekt të rëndësisë që mbartin këta instrumente,
vlen të hulumtohet mbi veçoritë e tyre. Fillimisht kategorizimi i instrumenteve
substanciale (a) dhe instrumenteve teknike ose procedurale (b) ngjall interes jo
vetëm ne aspektin formal por dhe atë empirik.
A) Në petkun e instrumenteve substanciale16 radhiten: homogjeneiteti (1),
harmonizimi i detyrueshëm dhe ai i fleksibël (soft) (2) , klauzolat e përafrimit
(3) dhe regjimi i njohës së përbashkët (4). Le t’i analizojmë me rradhë:
1. Nga një këndvështrim sintetik: Homogjeneiteti si proces përmbledh
aspektin kohor(1) të implementimit të legjislacionit të BE-së në MSA përmes
kufizimeve kohore dhe fazave transitore, dhe interpretimin uniform (2).
Homogjeneiteti, në lëmin e instrumenteve përthithës të acquis gjen shprehje
në disa Marrëveshje Evropiane me disa shtete të tjera jo evropiane, kryesisht
me një nivel ekonomik të arrirë dhe stabilitet politik të qëndrueshëm17, nën
frymën e një partneriteti të dyanshëm.
2. Procesi i harmonizimit është një proces dikotomik. Harmonizimi i
detyrueshëm (a) formulohet veçanërisht në togfjalësh të tillë si: “duhet të sigurojë”
“duhet të marrë masa”, “duhet të ndërmarrë masat e duhura”. Ndërsa harmonizimi
i fleksibël (i butë)(b), shënon zbehje të formës imperative nën formulime si: “
duhet të ndërmarrë masat e duhura për të arritur gradualisht”18. Një fleksibilitet i
tillë ofron një përqasje në përputhje me nevojat e vendit dhe kapacitetin e tij
përthithës.
______________________
14
Këshilli Evropian i Feiras më 19-20 Qershor 2000, e deklaroi Shqipërinë si “kandidat
potencial” për zgjerimin e mëtejshëm të BE-së. Shqipëria ka paraqitur kërkesën e saj për
fitimin e statusit të vendit kandidat më 28 Prill 2009, pas hyrjes në fuqi të MSA-së më 1
Prill 2009.
15
Amichai Magen, “Transformative Engagement Through Law: Acquis Communautaire
as an Instrument of External Influence”, 2007, N°. 9/3 European Journal of Law Reform,
p.361-392.
16
Maria Cremona, “The Union as a Global Actor: Roles, Models and Identity”, (2004) 41
CML Rev, f. 553-573.
17
Neni 93 (2) dhe neni 102 (1) i Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Europiane, neni 16
(2) i Marrëveshjes për lëvizjen e lire të personave midis Komunitetit Evropian dhe
Zvicrës.
18
Loukas Mistelis, “ Is Harmonization a Necessary Evil? The Future Harmonization and
new sources of International Trade Law”, Foundation and Perspectives of International Trade
Law, Sweet and Maxwell, Andover, 2001, f 3-27.

XHENI VARFI

171

3. Morfologjia e procesit të përafrimit, meriton një kujdes të veçantë, pasi
përbën dhe instrumentin e parashikuar në MSA. Pas proklamimit te kritereve
të Kopenhagenit19, logjika përafruese mori një dimension të ri, pasi, ndryshe
nga marrëveshjet e mëparshme, vendet aspirante kanë ndërmarrë përgjegjësinë
për të përmbushur në tërësi acquis e antarësimit. Kësodore, një impenjim i tillë
maksimalist kërkon dhe implementimin e strukturave adekuate ex ante
anëtarësimit dhe implementim e strategjive të caktuara si Plani Kombëtar te
Zbatimit te MSA-së (2007-2012) dhe apo Strategjia Kombëtare për Zbatimin e
MSA-së (SKZMSA). Një angazhim i tillë para fazës së integrimit del nga leximi
i kombinuar i nenit 6 të MSA që parashikon : “Faza e parë fillon me hyrjen në
fuqi të kësaj Marrëveshjeje” dhe nenit 70 (3): “Gjatë fazës së parë të përcaktuar në
Nenin 6 të kësaj Marrëveshjeje, përafrimi do të përqendrohet në elementët thelbësorë
të acquis së Tregut të Brendshëm ashtu si dhe në fusha të tjera të rëndësishme (...).
Gjatë fazës së dytë, Shqipëria përqendrohet në pjesët e mbetura të acquis.
Në dobi të shmangies së binjakëzimit të nocionit të përafrimit me
harmonizimin, lind nevoja e një diferencimi konceptual të tyre. Kësisoj, klauzola
e përafrimit dallon nga harmonizimi në disa drejtime:
1. Përafrimi paraqet një parashikim të ndarë në MSA mes pjesëve
detyruese dhe atyre volitive.
2. Klauzola e përafrimit ka pak a shumë të njëjtin formulim dhe strukturë
në të gjitha Marrëveshjet e jashtme të integrimit të BE-së.
3. Klauzolën e përafrimit e gjejmë nën një titull të veçantë në MSA. Titulli
VI i MSA tonë “Përafrimi i legjislacionit”.
4. Objektivi i klauzolës se përafrimi është inkurajimi i nënshkrimin të MSAsë, në mënyrë që të përafrohet legjislacioni vendas me acquis mbi baza të
vullnetshme.
4. Regjimi i njohjes së përbashkët është i një natyre specifike20. Është një
nga alternativat e importimit të acquis communautaire në rendin juridik të
vendeve palë në marrëveshje. Kjo metodë gjen shprehje në marrëveshje të
konkluduara me vende me një nivel të lartë ekonomik dhe zhvillim politik,
dhe që nuk kanë si qëllim anëtarësimin apo integrimin ne BE (Këto vende
janë: Kanada, Australi, ShBA, Izrael, Zelanda e Re, Zvicra, Japonia etj). Mund
të pohojmë se regjimi njohjes së përbashkët mund të konsiderohet si një nga
instrumentet substanciale më të sofistikuar në imbarkimin e acquis, pasi kërkon
një shkallë më të lartë infiltrimi të BE-së në sistemin ligjor të vendit tjetër.
______________________
19
Stabiliteti i institucioneve që garantojnë demokracinë, shtetin e së drejtës, të drejtat e
njeriut dhe mbrojtjen e minoriteteve (kriteri politik), ekzistenca e një ekonomie tregu
funksionale si dhe aftësia për të përballuar trysninë e konkurrencës dhe forcave të tregut
të BE-së (kriteri ekonomik) dhe, aftësia për të marrë përsipër detyrimet e anëtarësimit
në përputhje të veçantë për objektivat e bashkimit politik, ekonomik dhe monetar (kriteri
ligjor). Në aspektin numerik, këto kritere janë 12. Përpos këtyre kritereve Këshilli
Evropian i Madridit 1995, ka formuluar dhe kriterin administrativ.
20
Andrew Evans, The Integration of the European Community and Third States in Europe: a Legal
Analysis, Claderon Press Oxford, 1996, f. 381-383.
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B) Pavarësisht rëndësisë më të pakët që kanë instrumentet teknike, lind
nevoja e studimit të tyre për shkak të diversiteti që ato paraqesin në marrëveshje
të ndryshme.
1. Forma e parë procedurale e imbarkimit te acquis në rendin juridik të
vendeve palë në marrëveshje është përfshirja formale dhe informale në procesin
e vendimmarrjes. Ky përbën dhe instrumentin më të arrirë për arritjen e
objektivave të BE-së në sistemin ligjor të vendeve me të cilat ajo lidh marrëveshje.
Madje përmes kësaj teknike, procedura e homogjeneiteti (supra) filtrohet në
përcaktimet kohore mes fazës ex ante dhe ex post nënshkrimit të marrëveshjes21.
2. Një instrument tjetër teknik (procedural) është dhe shkëmbimi i
informacioneve. Kjo teknikë përbën instrumentin më të përdorur procedural
për incorporimin e acquis communatire në sistemin ligjor të shteteve jo anëtare.
Duke ju referuar nenit 106 të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane
(MZEE), sistemi i informimit kalon në disa hallka: a) transmetimi, b) faza e
klasifikimit, publikimi dhe përkthimi, C) përcjellja e dokumenteve autoriteteve
vendase22. Marrëveshjet e Stabilizim-Asociimit, nuk parashikojnë procedurën
e asistencës për t’u informuar në mënyre të detyrueshme, por e le në diskrecion
të palës kontraktore për t’u informuar mbi ecurinë e legjislacionit evropian.
Ndyshe kjo njihet dhe me emërtimin e harmonizimit vullnetar të acquis. Më
konkretisht, nëse i referohemi nenit 105 të MSA-së, Informacioni dhe
Komunikimi: “Komuniteti dhe Shqipëria do të marrin masat e nevojshme për të
nxitur shkëmbimin e ndërsjellë të informacionit...”
3. Asistenca teknike si instrument tjetër teknik shërben si orientim i
bashkërendimit të legjsilacionit me standartet evropiane, me qëllim tejkalimin
e barrierave. BE-ja ofron asistence teknike dhe financiare nëpërmjet afro 30
instrumenteve të ndryshme ligjore23, të cilët kategorizohen sipas prioriteteve
tematike, hapësirës gjeorgrafike, dhe dimensionit ekonomiko-politik 24.
Asistenca teknike mundësohet përmes programeve që përfshijnë veprimtari
të ndryshme që variojnë nga investimet në infrastrukturë e deri në trajnime,
programet e edukimit25 etj. Në vlerësimin e raportit analitik të Komisionit
Europian për vitin 201026 asistenca financiare për Shqipërinë ka kaluar fillimisht
nëpërmjet programit CARDS, mandej nga Instrumenti për Asistencën Para______________________
21
Peter. J. Forman, “The EEA Agreement Five Years On: Dynamic Homogenity in Practice
and its Implementation by the two EEA Courts”, 1999 36 CML. Rev, p. 751-781.
22
Opinion 1/91 (1991) ECR 6079, at 30-36, Opinion 1/92 (1992) ECR 2821, at 18-35.
23
Roman Petrov, “The External Dimension of the Acquis Communutaire”, Max Weber
Programme Working Paper, N°. 07/02, European University Institute.
24
Ken. N. Metcalf, “Influence through Assistance: the EU Assistance Programmes”, 2003
9/3 EPL, p. 425-442.
25
Neni 100 i MSA-së “Palët bashkëpunojnë me synim ngritjen e nivelit të arsimit të përgjithshëm
dhe arsimit dhe trajnimit profesional në Shqipëri, ashtu si edhe të politikave për rininë dhe punës me
rininë”
26
Komisioni Evropian, “Raport progressi për Shqipërinë 2010”, Dokument pune i stafit
të Komisionit, Bruksel 9 nëntor 2010, SEC (2010) 1335
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anëtarësimit, në kuadër të të cilit ajo ka përfituar asistencë me vlerë 306.1 milionë
për periudhën 2007-201027. Në përmbyllje të analizës lidhur me instrumentet
e interpretimit mund të konkludohet se pareto optima mbetet teknika e
përafrimit, e cila realizohet përmes tri mekanizmave tenkikë që konsistojnë në
shkëmbimin e informacionit, asistencën teknike dhe atë financiare.
3. Efektet ligjore ex ante në rendin e brendshëm juridik
Marrëdhënia midis rendit juridik evropian dhe atij të brendshëm, nuk
parashikohet në traktatet e BE-së, madje as në traktatet themeluese të KE-së.
Rrjeshimisht, as parimet e efektit të drejtpërdrejtë apo të supremacisë të së drejtës
komunitare. Këto parime janë proklamuar për herë të parë në jurisprudencën
historike të Gjykatës së Drejtësisë së Komuniteteve Evropiane në dy vendime
revolucionare, Van Gend en Loos28 dhe Costa K. ENEL29. Gjykata e Drejtësisë ( në
vijim GJDBE), shprehej:
“Në mënyrë të pavarur nga legjislacioni i Shteteve Anëtare, e drejta e
Komunitetit nuk vendos vetëm detyrime për individët, por i atribuon atyre dhe të
drejta , të cilat bëhen pjesë e trashë gimisë vetjake(...) Vand Gend en Loos
“Në dallim nga traktatet e zakonshme ndërkombëtare, Traktati i Komunitetit
Ekonomik Evropian ka krijuar sistemin e tij ligjor, që, me hyrjen në fuqi të Traktatit,
bëhet pjesë e sistemit të brendshëm ligjor të Shteteve anëtare, të cilët detyrohet ta
zbatojnë (...)Costa k. ENEL
Këto dy vendime u shndërruan në gurë perimetrikë të interpretimit të
sistemit ligjor evropian, asokohe komunitar, dhe janë zëdhënëse të ndërhyrjes
së këtij sistemi në rendin e brendshëm jurik të shteteve, në sajë të kufizimit të
sovranitetit shtetëror, nga këto të fundit. Neni 218 i TFBE-së ( më parë neni 300
i TKE) parashikon procedurën e lidhjes së marrëveshjeve mes BE-së dhe vendeve
jo anëtare dhe organizatave ndërkombëtare. Nga leximi i këtij neni rezulton se
dispozitat e këtyre marrëveshjeve, sikundër dhe MSA, bëhen pjesë e sistemit
ligjor Evropian, me hyrjen e tyre në fuqi. Ky nen shndërrohet në zëdhënës të
teorisë moniste të universit normativ. Në këtë perspektivë, jo vetëm që GJDBE
ka juridiksion mbi vlefshmërinë e akteve të së drejtës së derivuar me të drejtën
primare, por dhe se të parat duhet të interpretohen në mënyrë konsistente me
këto marrëveshje. Mirëpo, lind natyrshëm pyetja: A mundet klauzola e efektit
të drejtpërdrejtë (standstill) sipas ratio të Van Gend en Loos, të gjejë zbatim në
marrëveshjet e Stabilizim-Asociimit?
Jursiprudenca e Gjykatës jep një përgjgje pozitive, në çështjen
Demirel30:”Dispozitat e një marrëveshjeje ndërkombëtare të lidhur midis Komunitetit
dhe një shteti jo anëtar, do të konsiderohen drejtpërdrejtë të zbatueshme, nëse, në
______________________
27
Ibid, faqe 7.
28
Vendimi i Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian, C- 26/62 ECR 1, 5 Shkurt 1963
29
Vendim i GJDBE, C- 6/64 ECR 585, 15 Korrik 1964
30
C-12/82, 30 Shtator 1987, [1987] ECR 3751
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sajë të formulimit të tyre, qëllimit dhe natyrës së marrëveshjes, këto dispozita
përmbajnë një detyrim të qartë, preciz dhe të pakushtëzuar, që në implementimin
apo pasojat e tyre, nuk janë subjekt i ndonjë mase të mëtejshme”
Me anë të këtij formulimi dritëhedhës, Gjykata jo vetëm ka identifikuar
kriteret dalluese të efektit të drejtpërdejtë, por konsolidoi dhe statusin e
marrëveshjeve të BE-së me vendet e treta. Kësisoj, dispozita të caktuara në
tekstin e MSA, që kanë efekt të drejtpërdrejtë, mund të parashtrorhen dhe
garantohen nga gjykatat e vendit aspirant gjatë fazës para anëtarësimit. Në këtë
optikë, neni 34 i MSA-së31, neni 4632 (Kapitulli I , Titulli V) i MSA-së, që janë
formuluar në gjuhën e detyrimit negativ të mos diskriminimit, janë dispozita
që kanë efekt të drejtpërdrejtë dhe zbatimi i tyre sigurohet që në fazën ex ante
anëtarësimit të vendit tonë në strukturën evropiane. Megjithëkëtë, vlen të
qartësohet, se pavarësisht atmosferës dashamirëse, GJDBE ka krijuar një
konfuzion ndërmjet nocionit të efektit të drejtpërdrejtë dhe zbatimit të
drejtpërdrejtë. Në substratin konceptual, këto dy nocione nuk janë sinonimike,
për vetë faktin se efekti i drejtpërdrejtë nënkupton krijimin e drejtpërdrejtë të
të drejtave dhe detyrimeve tek individët, të cilat, këta mund t’i garantojnë
përmes sistemit ligjor, ndërsa zbatimi i drejtpërdrejtë i referohet faktit se një
normë gjen zbatim të menjëhershëm në rendin juridik, pa patur nevojën e nje
akti tjetër transpozues apo natyralizues në rendin juridik që interferon,
intepretim që përkon me teorinë moniste të së drejtës.
Pas një sqarimi të tillë, rëndësi merr hulumtimi i dispozitave të MSA-së në
pajtim me parashikimet e traktateve evropiane në fuqi dhe legjislacionit
shqiptar.
4. Intermezzo – Marrëveshja e Stabilizm-Asociimit (MSA), Marrëveshja
e përkohëshme (MP)
Shqipëria ndodhet ende në një fazë të ndërmjetme të integrimit që lidhet
me statusin e saj të kandidatit potencial, edhe pas hyrjes në fuqi të MSA-së më
1 prill 2009. Është një stad i lëkundur i ndërgjegjësimit të saj për sa i përket
dimensionit të të drejtave dhe angazhimeve që, si palë kontraktore e
marrëveshjes me BE-në, ajo duhet të garantojë në funksionalitetin e saj. Aspekte
që lidhen me tregtinë, të përfshira në përmbajtjen e MSA-së janë vënë në jetë
përmes Marrëveshjes së Përkohshme mbi Tregtinë dhe Bashkëpunimin tregtar
ndërmjet Komunitetit dhe Shtetit shqiptar33.
______________________
31
Neni 34 i MSA-së: “Palët shmangin marrjen e masave ose shfuqizojnë praktikat me natyrë fiskale
të brendshme, ose ato ekzistuese që shkaktojnë drejtpërsëdrejti ose tërthorazi diskriminim ndërmjet
produkteve të njërës Palë, dhe produkteve të ngjashme që e kanë origjinën në territorin e Palës tjetër.”
32
Neni 46 i MSA-së: “Në përputhje me kushtet dhe modalitetet e zbatueshme në çdo Shtet Anëtar: 1)
trajtimi i akorduar punonjësve që janë shtetas shqiptarë të punësuar ligjërisht në territorin e një Shteti
Anëtar nuk përmban asnjë formë diskriminimi bazuar në kombësi, për sa u përket kushteve të punës,
shpërblimit apo shkarkimit nga puna, krahasuar këto me shtetasit e tij”.
33
Ka hyrë në fuqi më 1 Dhjetor 2006, dhe shfuqizuar me hyrjen në fuqi të MSA-së më
1prill 2009
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Përgjatë viteve të ekzistencës së tij nga viti 2006 deri në vitin 2009, nuk u
parashtrua asnjë pyetje paragjykimore në Gjykatën e Luksemburgut për
interpretimin e dispozitave të veçanta të MP. Në cilësinë e shembullit, neni 20
i MP (neni 33 i MSA), parashikonte kufizimin e detyrimeve të reja mbi importet
dhe eksportet si dhe detyrimeve sasiore të reja. Nëse do t’i referohemi traktateve
evropiane në fuqi gjatë jetëgjatësisë së MP, neni 25 dhe 28 i TKE-së që
parashikojnë kufizimin e detyrimeve doganore dhe sasiore mbi importet dhe
eksportet, dispozita mbi të cilat, Gjykata e Luksemburgut ka hartuar një
jurisprudencë brilante, në favor të interpretimit uniform dhe efektit të
drejtpërdrejtë të tyre në rendin juridik të shteteve anëtare të BE-së. Ky konstatim
na lejon të hedhim vija paralele me dispozitat e Marrëveshjes së StabilizimAsociimit, pas ndërgjegjësmit (supra) mbi efektin e drejtpërdrejtë të disa
dispozitave të saj në legjislacionin shqiptar.
Në përligjje të asaj çka pohuam, po skicojmë një skemë hipotetike: Një
kompani e huaj X shet në tregun shqiptar grapa, akciza e së cilës është 100
lekë/litër. Ndërkohë në ligjin “Për akcizat” në RSH është parashikuar që për
rakinë vendase akciza të jetë 70 lekë/litër. E ndodhur në këto kushte kompania
e huaj X, bazuar në Nenin 34 të MSA-së, legjitimohet të kundërshtojë ligjin
shqiptar para gjykatës, për shkas se ky i fundit vendos një regjim fiskal favorizues
për pijen vendase përkundrejt pijes së ngjashme grapa që ka origjinë të huaj.
Ky do përbënte një rast interesant konlfiktual mes legjislacionit shqiptar dhe
dispozitave të MSA-së, që me siguri do të shpinte në vënien në lëvizje të
mekanizmit të pyetjeve paragjykimore Gjykatës së Luksemburgut nga gjykata
që do vihej në lëvizje.
Në kuptimin e drejtë të asaj çka parashtruam, analiza e nenit 122 (3) i
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë na jep një zgjidhje elokuente par excellence:
“Normat e nxjerra nga një organizatë ndërkombëtare kanë epërsi, në rast
konflikti, mbi të drejtën e vendit, kur në Marrëveshjet e ratifikuara nga Repiblika e
Shqipërisë për pjesmarrjen në atë organizatë, parashikohet shprehimisht zbatimi i
drejtpërdrejtë i normave të nxjerra prej saj.”
Me të njëjtën logjikë argumentuese mund të interpetohet dhe neni 34 i
MSA (supra) për ndalimin e diskriminit fiskal ndaj produkteve të ngjashme,
nën dritën e jurisprudencës së Dassonville34 të GJDBE.
Në përmbledhje të analizës së mësipërme, mund të konkludojmë se dhe
në statusin e tanishëm, MSA-ja me hyrjen e në fuqi dhe ratifikimin e saj, merr
vlerën e një dokumenti strategjik jo vetëm në pikëpamjen formale, por dhe në
aspektin e vënies në jetë të parashikimeve që kanë efekt të drejtpërdrejtë. Kësisoj,
garantimi i tyre përmes sistemit gjyqësor përbën la raison d’être të këtyre
dispozitave.
______________________
34
C- 168/78 (1980) ECR 347
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5. Mos (amendimi) i Kushtetutës së Shqipërisë
Kushtetuta është instrumenti ligjor më i përkorë i procesit të përafrimit të
legjislacionit. Duke qenë ligji më i lartë i një shteti, ndër të tjera, ai përcakton
dhe dimensionin e përfshirjes së vendit në marrëdhëniet ndërkombëtare me
vende të tjera apo organizata. Ky legjitimitet buron nga pozitat statiste në
mbrojtje të sovranitetit shtetëror. Kushtetuta Shqiptare përveçse është një
kushtetutë moderne35, është dhe një nga dokumentet që shpreh në mënyrë
eksplicite marrëdhënien e së drejtës së brendshme me marrëveshjet
ndërkombëtare. Më konkretisht, neni 5 i Kushtetutës parashikon: “Republika
e Shqipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për të”
Kjo lidhje hierarkike përforcohet nga një lexim i kombinuar me nenin 122
: 1. “ Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën pjesë të sistemit të
brendshëm juridik pasi botohet në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë (...)2.
Një Marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka epërsi mbi ligjet e vendit që
nuk pajtohen me të (...)”
MSA-ja është një marrëveshje ndërkombëtare në kuptimin
konstitucionalist shqiptar. Mirëpo, nëse sjellim ndër mendje, lajtmotivin e
Gjykatës së Luksemburgut (supra), në çështjen Costa k. ENEL, për karakterin
sui generis të rendit juridik komunitar që e dallon ndjeshëm nga rendet e tjera
juridike, krijon gjasat që përthithja e konceptit të marrëveshjeve evropiane në
terminologjinë e marrëveshjeve ndërkombëtare, mund të kompromentojë vetë
karakterin e veçantë dhe autonominë te rendit juridik evoprian, pasi ky i fundit,
në dallim nga e drejta ndërkombëtare, krijon të drejta dhe detyrime jo vetëm
për shtetet por edhe për shtetasit e saj ( klauzola e standstill).
Mandej, neni 123 i Kushtetutës: “ Republika e Shqipërisë, në bazë të
marrëveshjeve ndërkombëtare, u delegon organizatave ndërkombëtare kompetenca
për çështje të caktuara...”
Ky parashikim kërkon pak vëmendje, nëse duam të identifikojmë
delegimin e kompetencave në nivel evropian. Nëse një parashikim kaq gjeneralist
përkon me natyrën e rendit evropian. Statusi ligjor i së drejtës evopriane priret
nga dikotomia, mes metanormave ( të drejtës primare) dhe normave të tjera (
të drejtës së derivuar)36 dhe dallohet nga parimi i supremacisë (Simmenthal37)
dhe efektit të drejtpërdrejtë. Në këto gjasa, statusi i rendit juridik ndërkombëtar
nuk i përgjigjet karakteristikave të rendit evropian, çka hedh nevojën dhe
ndoshta, domosdoshmërinë, që në fazën post anëtarësimit, Kushtetuta të
amendohet, për t’ju përgjigjur më mirë staturës së anagazhimit të saj evropian
dhe garantimit të autonomisë të së drejtës evropiane. Nën shembullin e
ndryshimeve konsistucionaliste të vendeve që janë anëtarësuar tashmë në BE
______________________
35
Alfred. A. Kellermann, Impact of EU Accession on the Legal Order of Albania, 2007 (1), E
Drejta Parlamentare dhe politikat ligjore nr. 35, 2007.
36
Neni 263 TFBE (më pare neni 230 TKE)
37
C- 106/ 77, (1978) ECR
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mund të deduktojmë dy mënyra të amendimit të Kushtetutës38:
Së pari, teknika maksimaliste39 konsiston në modelimin e kushtetutës deri
në përmbajtjen e dispozitave që i referohen shprehimisht Bashkimit Evropian
dhe që parashikojne delegimin e kompetencave tek ky i fundit. Këtë shembull
kanë ndjekur vende si Franca, Gjermania, Portugalia, Irlanda, Austria, Suedia
dhe Greqia (pas 2001). Përpos “klauzolës evropiane”, kushtetutat e vendeve të
mësipërme rregullojnë dhe aspekte të veçanta që lidhen me ushtrimin e të
drejtës së votës aktive dhe pasive në zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet për
Parlamentin Evropian, si dhe kontrollin e parlamentit ndaj veprimtarisë
vendimmarrëse të qeverisë në kuadrin evropian.
Së dyti, teknika minimaliste40, e përkahur kryesisht nga pjesa më e madhe
e vendeve anëtare të BE-së, nën trysninë e mbrojtjes së sovranitetit kombëtar.
Kësisoj, në pjesën më të madhe të vendeve të Evropës Lindore dhe Qendrore,
amendimet kushtetuese i janë adresuar në tërësi organizatave ndërkombëtare41.
Lituania, pas hyrjes në BE, bëri një gjetje interesante, duke miratuar një Akt
Kushtetues që trajtonte anëtarësimin e saj në BE, pa amenduar kushtetuës
ekzistuese42.
Meqënëse profili i Kushtetutës tonë është ende i papëcaktuar përkrah
mikëpritjes së legjislacionit evropian, mbetet në të ardhmen “të korrigjohet”
defiçiti evropian në përmbajtjen e saj. Nga konsitutcionalistët hulumtues të
Evropës Lindore dhe Qëndrore, kushtetutat e këtyre vendeve janë karakterizuar
akte me profil të ulët amendues, si rrjedhojë e post periudhës nihiliste të
regjimeve komuniste43. Në këtë prizëm, shtrohet nevoja e “metamorfozës” së
Kushtetutës shqiptare nën dritët e angazhimeve post anëtarësimit të saj në BE.
6. Përfundime
Në përmbyllje të këtij shkrimi është e nevojshme të nënvizohen disa
konkluzione. Së pari, identifikimi i kuptimit dhe përmbajtjes së acquis përbën
parakusht për imbarkimin e tij në sistemin ligjor shqiptar. Së dyti, pothuaj të
gjitha marrëveshjet ndërkombëtare përmbajnë instrumente që favorizojnë
kalimin e acquis në të drejtën e brendshme. Ky është dhe një tregues i nivelit të
zhvillimit të vendit, në sajë të intrumentave të parashikuara në përmbajtje të
______________________
38
Monica Claes, “Contitutionalizing Europe at its Source: The “European Clauses” in
the National Constituions: Evolution and Typology”, Yearbook of European Law, 2, 2005,
Oxford 2006.
39
Ibid
40
Ibid
41
P. Shembull: në nenin 10 të Kushtetutës së Republikës Çeke parashikohet: “ Disa
kompetenca mund t’i transferohen organizatave ose ndërkombëtare”.
42
Anneli Albi, EU Enlargment and the Constituions of Central and Eastern Europe, CUP, Cambridge 2005, Chapter 2.
43
Alfred A. Kellermann, Jaap W. de Zwaan, Jenö Czuczai (eds), EU Enlargment: The
Consitutional Impact at EU and National Level, T.M.C Asser Press, the Hague 2001.
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marrëveshjes. Në tërësi prevalojnë dy lloje mekanizmash importues: substanialë
dhe teknikë (proceduralë). I gjithë procesi i integrimit të vendeve aspirante
është në varësi të kapacititeteve përafruese, ndaj dhe shpesh klauzola të tilla
parashikohen në formulimin e një dispozite të posaçme në MSA. Gjatë fazës së
përafrimit, shteti përkatës duhet dhe të ndërgjegjësohet mbi pasojat që dispozita
të caktuara pasjellin në rendin juridik ex ante antarësimit, pasi njohja e tyre
bëhet parakusht për garantimin e tyre para gjykatave shqiptare, që në dritën e
jurisprudencës se Gjykatës së Luksemburgut, janë institucione që përkujdesen
për zbatimit e së drejtës evropiane. Impenjimi i shtetit shqiptar shfaqet dhe në
dimensionin kushtetues, dispozita të caktuara shfaqin nevojën e amendimit të
tyre in futuro, me qëllim garantimin e autonomisë së rendit juridik evropian në
sistemin ligjor shqiptar përmes parimit të efektit të drejtpërdrejtë dhe
supremacisë. Evropianizimi i legjislacionit bashkëshoqëron dhe reformimin e
sistemit gjyësor, në mënyrë adekuate me kërkesat e acquis. Procesi i integrimit
është një rrugëtim i gjatë e i mundimshëm, ndaj një përafrim i efektshëm i
legjislacionin tonë në sajë të një interpretim korrekt të acquis mund të bëhet
korife i një arritjeje të sukseshme.
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INTEGRIM BRENDA INTEGRIMIT
VLERËSIMI I HAPAVE TË NDËRRMARË NGA QEVERIA SHQIPTARE
NË KUADËR TË ZBATIMIT TË STRATEGJISË KOMBËTARE TË
INTEGRIMIT TË MINORITETIT ROM

Hyrje
Dekadën e fundit komuniteti Rom në Shqipëri dhe problematikat që
karakterizojnë atë duket se kanë tërhequr vëmendjen e një sërë aktorësh
institucionalë, organizatash ndërkombëtare dhe lokale. Një numër i madh
studimesh vlerësuese dhe projektesh me karakter ekonomik, social dhe
kulturor, janë zhvilluar vitet e fundit me qëllim përmirësimin e qendrueshëm
të kushteve dhe mundësive integruese në shoqërinë maxhoritare të këtij
komuniteti. Vetë komuniteti Rom dhe përfaqësuesit e tij nëpërmjet
organizimeve të ndryshme joqeveritare janë pjesë e këtyre zhvillimeve. Roli i
këtyre grupimeve Rome është rritur ndjeshëm kryesisht në monitorimin e
iniciativave të ndërrmarra nga aktorët e lartpërmendur.
Në këtë kuadër, një moment kulmor i këtyre përpjekjeve ka qënë hartimi
nga ana e Qeverisë Shqiptare i Strategjisë Kombëtare “Për Përmirësimin e
Kushteve të Jetesës së Romëve në Shqipëri”. Kjo strategji edhe pse kanë kaluar
shumë vjet nga hartimi i saj, është në hapat e parë të zbatimit të saj.
Linjat kryesore në të cilat u fokusua ky studim kanë të bëjnë me vlerësimin
e skemës institucionale të zbatimit të strategjisë.
Metodologjia e përdorur në këtë studim përfshin të dhëna parësore dhe
dytësore. Të dhënat parësore janë marrë nëpërmjet intervistave gjysëm të
strukturuara kombinuar me fokus grupe. Intervistat janë kryer me një sërë
zyrtarësh në nivel qëndor përgjegjës për zbatimin e Strategjisë për Komunitetin
Rom në Shqipëri. Po ashtu një grup intervistash janë kryer me aktorë të tjerë
Romë dhe jo Romë me qëllim marrjen e një informacioni sa më të detajuar
nga grupet përfituese të strategjisë.
Të dhënat dytësore me karakter cilësor janë marrë nga një sërë burimesh
zyrtare si raporte, dokumenta, paketa politikash mbi problematikën e
komunitetit Rom në Shqipëri. Po ashtu janë shfrytëzuar një sërë studimesh,
artikujsh shkencor raporte vlerësimi të cilat janë kryer nga organizata lokale
apo ndërkombëtare.
Një burim tjetër dytësor informacioni në këtë studim ka qënë shqyrtimi i
literaturës mbi minoritetin Rom në vendet e Europës Qendrore dhe Lindore
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me fokus të veçantë strategjitë e integrimit dhe edukimin.
Të dhëna dytësore me karakter sasior janë marrë nga INSTAT kryesisht
mbi edukimin, varfërinë, punësimin, kequshqyerjen etj.
Analiza e situatës së komunitetit Rom në Shqipëri
Romët në Shqipëri nuk njihen si minoritet etnik për arsye të mungesës së
një shteti amtar, pavarësisht nga kjo, ata njihen si minoritet kulturor nga
Kushtetuta e Shqipërisë e vitit 1998. Në ditët e sotme Romët janë të shpërndarë
në gjithtë territorin e shtetit shqiptar. Komunitetet më të mëdha Rome janë të
vendosura në brendësi dhe periferi të Tiranës, në qytetet e Fierit, Elbasanit,
Gjirokastrës, Beratit dhe Korcës. Romët në Shqipëri janë të organizuar mes
tyre në katër fise kryesore, Meckars, Kabuzis, Kurtofs dhe Cergars (Courthiades,
1990). Sipas burimeve të ndryshme numri i popullsisë Rome në Shqipëri varion
nga 13000 deri më 120.000, ndërkohë që popullsia e Shqipërisë sipas
rregjistrimeve më të fundit është 3.4 milion banorë (CEDIME-SE, Report, 2000).
Ky hendek shifrash reflekton në vetvete situatën e komunitetit Rom në Shqipëri.
Është për t’u theksuar se me rënien e komunizmit dhe fillimin e tranzicionit
ekonomik dhe politik drejt një demokracie të konsoliduar liberale, komuniteti
Rom në Shqipëri ishte i pari që u godit masivisht nga vala e papunësisë duke u
renditur shpejt si pjesa më e varfër dhe e marxhinalizuar e shoqërisë. Mungesa
e aftësive për tu përballur me kërkesat e tregut të ri të punës, diskriminimi dhe
kolapsi i një sërë ndërrmarjesh shtetërore në sektorin industrial dhe atë bujqësor
ndikuan drejtpërdrejt në papunësinë masive tek Romët.
Ritja e papunësisë ndikoi drejtpërdrejt në rritjen e nivelit të varfërisë së
këtij komuniteti. Krahasuar me pjesën maxhoritare, përqindja e komunitetit
Rom e kategorizuar si shumë e varfër është më e lartë. Sot rreth 68% e këtij
komuniteti jetojnë në kushte të varfërisë ekstreme dhe të ardhurat e tyre familjare
janë më pak se gjysma e të ardhurave familjare në zonat urbane. Mesatarja e të
ardhurave të familjeve Rome është 16.492 Lekë dhe më shumë se 64% e të
ardhurave të tyre shpenzohen për ushqim. Si rrjedhojë, pjesa më e madhe e
familjeve Rome e kanë të pamundur të përballojnë kostot e mobilimit dhe
rregullimit fizik të banesave të tyre dhe për këtë arsye kushtet që ata jetojnë
janë shumë të këqia. 70% e Romëve të intervistuar në një studim të Bankës
Botërore 2005 tregojnë se në shtëpitë e tyre nuk ka shtretër mjaftueshëm për
gjithë anëtarët e familjes, mungesë elektriciteti, ujë të pijshëm dhe probleme
me rrjetin infrastrukturor të ujërave të zeza (World Bank, Report, 2005).
Si pasojë e varfërisë së lartë dhe e përjashtimit nga tregu formal i punës
Romët janë detyruar të punojnë në mënyrë informale dhe rastësore kryesisht
në mbledhjen e materialeve të riciklueshme, lypje, shitje e rrobave të përdorura,
grupe muzikore. Sigurisht ky treg pune informal nuk garanton të ardhura të
qendrueshme për familjet Rome. Po ashtu si pasojë e mungesës së të ardhurave,
prindërit Romë hasin vështirësi për t’i dërguar fëmijët e tyre në shkollë (INSTAT,
2002). Nga një studim i ndërmarrë nga Banka Botërore në Shqipëri në 2005,
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65% e prindërve Romë thonë se nuk arrinë të blejnë mjetet didaktike shkollore
dhe veshje për fëmijët e tyre.
Siç shihet dhe më sipër një efekt tjetër i menjëhershëm i tranzicionit që
preku drejtpërdrejt këtë komunitet ishte dhe rënia e nivelit të edukimit,
frekuentimit të shkollës dhe rritja e braktisjes së saj (De Soto dhe të tjerë,
2002). Sipas INSTAT-it 2001 përqindja e analfabetizmit në Shqipëri ishte jo më
shumë se 2%, ndërkohë që specifikisht për komunitetin Rom kjo përqindje
është 63% për vajzat Rome dhe 60% për djemtë. Rritja e analfabetizmit në
komunitetin Rom mendohet se është rritur dukshëm pas vitit 1991 (World
Bank, Report, 2005). Mesatarisht Romët kanë ndjekur 4.02 vite shkollë (3.96
femra dhe 4.07 meshkuj). Një pjesë e konsiderueshme e Romëve nuk kanë
ndjekur asnjë vit shkollë apo e kanë braktisur atë në vitin e parë. Shumë pak
prej tyre frekuentojnë ciklin e lartë të arsimit nëntëvjecar, shkollat e mesme
dhe universitetet. Vetëm 1.3 % e Romëve të moshës deri në 20 vjeç kanë kryer
ciklin e lartë të shkollës nëntëvjeçare, ndërkohë që vetëm 0.3 % të të njëjtës
grupmoshë kanë arsim të mesëm dhe universitar. Këto përqindje janë më të
larta për grupmoshën 21-20 vjec, ku 4.6 % kanë kryer ciklin e lartë tetëvjecar
dhe 0.6% kanë kryer arsimin e mesëm dhe atë universitar (World Bank Report, 2005).
Që pas vitit 1991, cilësia e kujdesit shëndetësor ndaj popullatës ka rënë
ndjeshëm në gjithë territorin e vendit. Në këtë kuadër situata shëndetësore e
komunitetit Rom paraqitet edhe më e rëndë. Arsyet kryesore për këtë situatë
janë kequshqyerja, mungesa e higjenës dhe aksesi i limituar në qendrat
shëndetësore. Kequshqyerja është pasojë e kombinimit të sëmundjeve kronike
që kanë Romët dhe dietës së varfër ushqimore që ata përdorin. Siç u përmend
dhe më lart mungesa e ujit të pijshëm, përdorimit të ujit të pakontrolluar dhe
kanalizimeve ndikojnë ndjeshëm në uljen e higjenës në mjedisin familjar dhe
si rrjedhojë dhe dëmtimin e shëndetit. Nisur nga fakti që një pjesë e mirë e
Romëve jetojnë në zona rurale mundësitë e tyre për të marrë shërbime
shëndetësore janë shumë të kufizuara. Numri i qendrave shëndetësore në këto
zona është ulur dukshëm që pas viteve 90, edhe në ato qendra që ekzistojnë ka
probleme me nivelin e kualifikimit të stafit shëndetësor (World Bank Report,
2005).
Strategjia Kombëtare për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së
Minoritetit Rom
Strategjia Kombëtare për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së Minoritetit
Rom është një dokument i hartuar dhe miratuar me vendim të Qeverisë
Shqiptare në 18.09.2003. Afati i pritshëm i zbatimit të kësaj strategjie është
parashikuar në vitin 2015. Kjo strategji është hartuar mbi një sërë analizash
dhe vlerësimesh të kryera para vitit 2003 nga struktura publike dhe jopublike
mbi gjendjen social-ekonomike të minoritetit Rom në Shqipëri (“Strategjia për
Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së Komunitetit Rom” Shtator 2003).
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Strategjia përmban një sërë politikash e programesh të cilat synojnë zbutjen e
varfërisë, ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit Rom, përfshirjen e këtij minoriteti
në jetën publike, trajtimin e problemeve të strehimit, punësimit, edukimit dhe
përkujdesit shëndetësor.
Secila nga politikat dhe programet e sipërpërmendura shpjegohen në
mënyrë të detajuar në tekstin e strategjisë. Për realizimin e tyre strategjia
përcakton aktorët kryesorë përgjegjës që do të zbatojnë dhe monitorojnë ecurinë
e saj. Këto programe janë të organizuara sipas objektivave specifike, fushave të
veprimit, kohës së realizimit dhe kostove përkatëse.
Ashtu siç theksohet dhe në tekstin e strategjisë, qeveria shqiptare e
konsideron minoritetin Rom dhe përfaqësuesit e tij si partnerë në hartimin
dhe zbatimin e kësaj strategjie. Sipas OJF Rome, ato kanë qenë pjesë e hartimit
të strategjisë dhe rekomandimet e tyre janë pasqyruar në variantin përfundimtar
të saj.
Nisma e qeverisë shqiptare për hartimin e kësaj strategjie u mirëprit nga
përfaqësuesit e minoritetit Rom në Shqipëri dhe përfaqësuesit e organizatave
ndërkombëtare. Sipas tyre, kjo strategji ishte e rëndësishme jo vetëm sepse
merrte përsipër t’i jepte zgjidhje tërësisë së problemeve të minoritetit Rom,
por dhe se i kushtonte vëmendje specifike të rinjve dhe problemeve gjinore
(“Strategjia për Përmirësimin e Kushteve të Jetesës së Komunitetit Rom” Shtator
2003). Është për t’u theksuar se hartimi i kësaj strategjie është financuar nga
Komisioni i Bashkimit Europian, Këshilli Europës dhe OSCE-ODHIR në kuadrin
e paktit të stabilitetit
Komente dhe çështje kritike
Një ndër pengesat kryesore për realizimin e strategjive mbetet mungesa e
rregjistrimit të minoritetit Rom në Shqipëri. Mungesa e shifrave për popullsinë
Rome në përgjithsi dhe për kategoritë më vulnerabël brenda saj e bën akoma
dhe më të vështirë zbatimin e objektivave të përcaktuara nga secila nga
strategjitë. Mungesa e shifrave krijon konfuzion mbi nivelin e realizimit të
objektivave të këtyre strategjive, në monitorimin e tyre dhe për më tepër në
ndërrmarrjen e hapave të mëtejshëm.
Në këtë kuadër, qeveria shqiptare me qëllim rregjistrimin e popullsisë Rome
dhe jo Rome të parregjistruar në rregjistrat e gjendjes civile, kaloi në parlament
Ligjin 9355 i cili lejonte këto kategori të rregjistroheshin falas gjatë periudhës
kohore Dhjetor 2004 - Shkurt 2005. Pavarësisht nga kjo mundësi shumë Romë
nuk përfituan. Në radhë të parë shumë prej tyre nuk morrën informacionin e
nevojshëm nga zyrat përgjegjëse për rregjistrimin. Po ashtu ndërkohë që
rregjistrimi ishte falas, dokumenta të tjera të nevojshme për kryerjen e tij si
certifikatat familjare apo personale nuk ishin të tilla. Edhe pse ky proces nuk e
arriti objektivin e tij final, ligji nuk është më në fuqi. Përsa i përket Strategjisë
Kombëtare për përmirësimin e Kushteve të Jetesës së Minoritetit Rom në
Shqipëri duhet theksuar se vetëm një pjesë e vogël e objektivave të prezantuara
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nga kjo strategji kanë filluar të realizohen, edhe pse kanë kaluar disa vite nga
miratimi i saj. Nga eksperienca e vendeve të tjera në rajon mostrajtimi i të
gjithë objektivave në mënyrë të integruar ul ndjeshëm efektivitetin e strategjisë
(Roma Poverty and the Roma National Strategies, 2005).
Nëse i referohemi objektivave të realizuara deri më sot nga kjo strategji,
pjesa më e madhe e tyre kanë të bëjnë me identifikimin e nevojave sipas fushave
prioritare. Ky identifikim ka natyrë cilësore ku në të gjitha rastet mungojnë të
dhënat sasiore. P.sh. është i identifikuar problemi i papunësisë dhe gjithë pasojat
që ky fenomen sjell, por mungojnë shifrat për të papunët Romë në përgjithsi
apo të ndarë sipas kategorive, gra-burra apo të rinj.
Është e rëndësishme të theksohet se identifikimi i nevojave me natyrë
cilësore për minoritetin Rom është një proces tashmë i përsëritur ndër vite si
nga struktura zyrtare ashtu dhe nga organizata vendase dhe të huaja. Nisur
nga ky fakt përsëritja e mëtejshme e tyre është tregues i rëndësishëm i nivelit
të ulët të zbatimit të strategjisë.
Në lidhje me strategjinë është kushtuar vëmendje aspektit të komunikimit
dhe informimit të publikut. Komunikimi sistematik me publikun përbën një
ndër masat e rekomanduara për të promovuar anti-diskriminimin ndaj
Romëve.
Sistemet institucionale në zbatimin e strategjisë së Romëve
Qeveritë Shqiptare që prej 2003-it, bazuar në Strategjinë për Komunitetin
Rom janë angazhuar që problemet ekonomike dhe sociale me të cilat përballet
ky komunitet, të trajtohen në kuadrin e politikave sociale të përgjithshme.
Struktura kryesore e ngarkuar me detyrën e zbatimit dhe monitorimit të
strategjisë për komunitetin Rom është Sektori i Monitorimit pranë Shërbimit
Social Shtetëror në Ministrinë e Punës, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve të
Barabarta.
Aktiviteti i këtij sektori është fokusuar në këto drejtime:
1. Mbajtja e kontakteve me ministritë e linjës dhe institucionet përgjegjëse
të përfshira në zbatimin e strategjisë, me synimin e mbledhjes së
informacioneve mbi progresin e objektivave sektorial në fushën e arsimit, të
shëndetësisë, punësimit, strehimit, sigurisë etj.
2. Nxitja dhe ndërgjegjësimi i institucioneve, strukturave rajonale dhe
pushtetit vendor për t’u përfshirë në zbatimin e strategjisë së komunitetit Rom.
3. Bashkëpunimi dhe koordinimi me përfaqsues të komunitetit Rom të
shoqatave përfaqsuese, dhe NGO-ve për të kontribuar në procesin e zbatimit
dhe monitorimit të strategjisë së Romëve.
4. Bashkëpunimi me donatorët dhe NGO për fuqizimin e kapaciteteve të
sektorit dhe institucioneve në nivel qendor, rajonal dhe lokal për zbatimin e
strategjisë.
Roli i institucioneve qëndrore, rajonale dhe lokale në zbatimin e strategjisë
Institucionet përgjegjëse për zbatimin e strategjisë në nivel qëndror janë
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10 ministritë e linjës. Secila prej ministrive në kuadër të zbatimit të strategjisë
për komunitetin Rom ka përcaktuar një sërë objektivash. Objektivat konkretë
të ministrive tregojnë domosdoshmërinë e pjesëmarrjes së strukturave rajonale
dhe lokale në realizimin e tyre. Në këtë kuadër Sektori i Monitorimit të
Strategjisë me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e strukturave lokale mbi
rolin e tyre në zbatimin e strategjisë, ka ndërmarrë një sërë trajnimesh në tetë
prefektura ku është i lokalizuar minoriteti Rom në Shqipëri (Intervistë me Znj.
Blerina Tepelena, 2011).
Pavarësisht se në strategji janë të përcaktuara dhjetë ministri si institucione
drejpërdrejt të përfshira në zbatimin e saj, sipas sektorit të monitorimit vetëm
gjashtë prej tyre duket se janë aktivisht të përfshira në këtë proces. Ministritë e
tjera nuk kanë persona përgjegjës për mbulimin e strategjisë (Intervistë me
Znj. Blerina Tepelena, 2011).
Është për t’u theksuar se në raport me objektivat e shpallura në Strategjinë
për Komunitetin Rom për çdo ministri, në disa ministri si p.sh atë të Arsimit
dhe Shkencës vetëm një pjesë e këtyre objektivave adresohen. Ndërkohë
karakteristikë për objektivat që janë trajtuar deri më tani nga të gjitha ministritë
është se realizimi i tyre është i mangët.
Përsa i përket financimit të këtyre objektivave nga insititucionet e
mëposhtme mund të thuhet se ai është i mangët, dhe fokusohet kryesisht për
ato aktivitete që kanë të bëjnë me mbledhjen e të dhënave. Në një pjesë të
konsiderueshme të objektivave financimi i tyre i referohet donatorëve. Si pasojë
angazhimi për të siguruar një financim të qendrueshëm dhe afatgjatë për
realizimin e këtyre objektivave është i dyshimtë. Sipas Komitetit Shqiptar të
Helsinkit në studimin “Politikat për minoritetet dhe strategjitë e financimit në
Shqipëri” qeveria Shqiptare për periudhën 2004-2006, nuk ka parashikuar
fonde për zbatimin e kësaj strategjie nga buxhetet shtetërore (Komiteti Shqiptar
i Helsinkit, 2007).
Komente dhe çështje kritike
Përsa i përket strukturës institucionale duhet thënë se ajo paraqet një sërë
problemesh të cilat lidhen me funksionimin e saj. Për të patur një panoramë të
qartë të tyre ato do të trajtohen në katër akse kryesore; a) probleme me
kapacitetet humane, fizike dhe kompetencat e strukturës së monitorimit b)
probleme që kanë të bëjnë me nivelin e përfshirjes së institucioneve dhe
koordinimin e tyre në nivel qendror-rajonal dhe lokal c) probleme me nivelin
e përfshirjes së përfaqësuesve të minoritetit Rom në zbatimin dhe monitorimin
e kësaj strategjie d) probleme që lidhen me mungesën e një buxheti specifik
për zbatimin e strategjisë.
Struktura e Monitorimit sipas Strategjisë për Komunitetin Rom është njësia
përgjegjëse për monitorimin dhe koordinimin e zbatimit të kësaj strategjie.
Ajo duhet të ketë në përbërjen e saj 3-5 specialistë të fushave të tilla si arsimi,
kultura, ekonomia, menaxhimi i infrastrukturës urbane, çështjet sociale dhe
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familja, etj. Në të vërtetë kjo strukturë ka vetëm tre specialistë, në pritje për t’u
zgjeruar dhe me dy specialistë të tjerë. Mungesa e stafit e bën shumë më të
vështirë punën për këtë strukturë.
E njëjta mungesë kapacitetesh humane për zbatimin e strategjisë vihet re
dhe në gjithë ministritë e tjera. Në gjashtë prej tyre ka vetëm një person përgjegjës
për koordinimin dhe zbatimin e strategjisë. Këta specialistë vlerësojnë se kanë
nevojë gjithashtu për të tjera kapacitete humane mbështetëse me qëllim rritjen
e efikasitetit të punës së tyre (Intervistë me Z. Admir Fezati, 2011). Ndërkohë
që në katër ministritë e tjera nuk ka persona përgjegjës për zbatimin e strategjisë.
Kjo është dhe një ndër arsyet kryesore për moskoordinimin dhe mungesën e
informacionit nga këto ministri.
Përsa i përket kapaciteteve fizike të Sektorit të Monitorimit ka mangësi në
ambiente dhe teknologji komunikimi.
Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i informacionit me disa ministri të linjës
shpesh vështirësohet dhe është i pamjaftueshëm. Për ndjekjen sistematike të
progresit të zbatimit të strategjisë, Njësia Monitoruese mendon se duhet
institucionalizuar raportimi i të dhënave nga ministritë e linjës në Dt. 28 të cdo
muaji. Mungesa e bashkëpunimit vihet re më së shumti nga këto institucione:
Ministria e Financës, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Brendshme, Ministria
e Drejtësisë, Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacioneve.
Ngritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i sektorit të monitorimit mbetet një
faktor thelbësor për rritjen e bashkëpunimit me aktorët përgjegjës të zbatimit
të strategjisë. Në këtë kuadër kjo njësi mendon se ka ardhur koha që në përbërje
të këtij sektori të ketë dhe përfaqësues nga komuniteti Rom si tregues i
pjesëmarrjes së Romëve në procesin e monitorimit dhe vendimmarrjes .
Box 1.Përsa i përket përfshirjes në strukturën monitoruese të strategjisë, të një
specialisti nga komuniteti Rom, mund të thuhet se pasi u kërkua të paraqiteshin
pranë këtij institucioni kërkesat e shoqëruara me CV nga kandidaturat e propozuara
u përzgjodh një kandidate Rome. Kandidatja përmbushte kriteret e përcaktuara për
t’u punësuar në administratë. Emërimi i saj pritet të zyrtarizohet në javët në vijim.
Gjithsesi pjesmarrja e këtij komuniteti jo vetëm në këtë strukturë por edhe në të tjera
të ngjashme duhet të rritet më shumë (Informacion i marrë nga Sektori i Monitorimit:
2011).
Përsa i përket kompetencave, mandati i strukturës monitoruese nuk është
përcaktuar mirë. Nga njëra anë kjo strukturë ka funksion monitorues dhe nga
ana tjetër ka funksione koordinuese dhe zbatuese. Për më tepër kësaj strukture
i mungojnë treguesit specifikë të monitorimit.
Një problem tjetër që lidhet me këtë strukturë është se statusi i saj
administrativ është më i ulët sesa i institucioneve të tjera me të cilat ajo duhet të
koordinojë. Shpesh ministritë partnere dhe zbatuese të strategjisë neglizhojnë
ofrimin e të dhënave të plota për treguesit e monitorimit.
Kjo strukturë monitorimi nuk ka një ambjent pune të sajën dhe është e
paqartë mënyra sesi mund të kontaktosh me të.
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Për të rritur statusin administrativ të kësaj strukture rekomandohet që ajo
të zhvendoset nga autoriteti i Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe
Shanseve të Barabarta nën autoritetin e Kryeministrit (Roma Poverty and the
Roma National Strategies,2005).
Përsa i përket problemit të dytë duket qartë se mungon një lidhje organike
ndërmjet institucioneve të nivelit qëndror-rajonal dhe atij lokal. Shihet se
institucionet rajonale dhe lokale janë shumë më pak të informuara për
strategjinë, nivelin e zbatimit të saj dhe rolit të tyre në këtë proces i cili duhet
theksuar se është shumë i rëndësishë. Me përjashtim të drejtorive Rajonale
Arsimore dhe atyre të Shëndetit Publik, të gjitha drejtoritë e tjera rajonale janë
pothuajse të papërfshira në këtë proces. E njëjta gjë mund të thuhet për njesitë
e qeverisjes vendore, komunat dhe bashkitë.
Box 2. Sipas përfaqësuesve të ndryshëm të organizatave të komunitetit Rom,
disa nga autoritetet lokale janë të painformuar mbi këtë strategji, apo pretendojnë
një gjë të tillë. Në këtë mënyrë justifikojnë veten për moszbatimin e saj.
Vitin e fundit, megjithëse janë kryer një sërë trajnimesh me nivelet rajonale
dhe lokale nga Sektori i Monitorimit në bashkëpunim me Ministrinë e
Brendshme, ato janë të pamjaftueshme për informimin mbi detyrimet e këtyre
institucioneve në kuadrin e zbatimit të strategjisë.
Përsa i përket nivelit të përfshirjes së Minoritetit Rom në zbatimin dhe
monitorimin e kësaj strategjie, ai ka qënë inekzistent. Me përjashtim të
konsultimeve para hartimit të tekstit të strategjisë dhe organizimit të tryezave
të rrumbullakta ku përfaqësues të minoritetit janë ftuar të japin kontributin e
tyre, ky minoritet nuk është i përfshirë në asnjë ndër hallkat institucionale
përgjegjëse për strategjinë. Pa pjesmarrjen aktive të këtij minoriteti në gjithë
procesin e zbatimit dhe monitorimit të strategjisë, suksesi i kësaj strategjie është
në pikëpyetje. Sipas përfaqësuesve të minoritetit Rom, ata jo vetëm që mund
të japin një kontribut esencial në identifikimin e nevojave, por edhe gjetjen e
zgjidhjeve efektive (Intervistë me përfaqsuesin e Komunitetit Rom në
Kinostudio z.XH.T, 2011).
Nga ana e tyre organizatat joqeveritare Rome kanë ndërrmarrë një sërë
aktivitetesh, pjesa më e madhe e të cilave përputhen me objektivat specifike të
strategjisë. Në këto iniciativa këto organizata janë mbështetur nga donatorë të
huaj, ndërkohë që mbështetja nga ana e institucioneve dhe më konkretisht
MPCSSHB, ka qënë e pamjaftueshme.
Një problem tjetër që ka zbatimi efektiv i kësaj strategjie është mungesa e
një buxheti specifik të nevojshëm për zbatimin e saj. Ashtu siç u theksua dhe
më lart qeveria shqiptare buxhetimin e fushave përbërëse të strategjisë e ka
parashikuar si pjesë integrale e buxhetit social.
Nga ana tjetër, nisur dhe nga eksperienca e vendeve të tjera në rajon ka një
tendencë që qeveritë qendrore pjesën kryesore të financimit të objektivave të
strategjisë parashikojnë t’a sigurojnë nëpërmjet kontributit të donatorëve të
huaj.
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Abstrakt
Emigrantët në vendet pritëse hasen me sfida të shumëfishta të integrimit.
Koncepti i integrimit mbart në vetvete mjaft kompleksitet megjithatë në këtë
artikull është vënë theksi në dimensionin kulturoro-edukativ dhe në atë të
punësimit.
Artikulli mbështetet në një analizë të çështjeve të integrimit të emigrantëve
të brezit të dytë. Vëmendja është fokusuar tek kjo kategori sepse brezi i dytë
në emigracion, përmes vështirësive për të zhvilluar identitetin si dhe konfuzitetit
të perceptimeve të vendasve për ta, has probleme serioze të integrimit në
shoqërinë pritëse.
Duke u mbështetur në një analizë të sociologut Rubén Rumbaut (1997),
brezi i dytë në emigracion përfshin disa kategori, bazuar në kriterin e moshës
së emigrimit në vendin pritës. Sipas tij brezi ‘2G’ i referohet atyre fëmijëve të
emigrantëve që kanë lindur në vendin ku prindërit e tyre kanë emigruar. Më
pas brezi ‘1.75 G’ përbëhet nga ata fëmijë të cilët kanë ardhur në vendin pritës
herët në fëmijërinë e tyre (para moshës 5 vjeç). Brezi 1.5 G përbëhet nga ata
fëmijë që kanë emigruar në moshën 6-12 vjeç, ndërsa brezi 1.25 G përbëhet
nga ata që kanë emigruar në vendin pritës në moshën 13 -17 vjeç.
Ky artikull fokusohet në një analizë të atij brezi që Rumbaut e quan 1.5 G.
Duke qenë se procesi i shoqërizimit tek kjo kategori individësh është ndërprerë
në momentin kur ata kanë emigruar dhe kjo ka shkaktuar probleme të
vetperceptimit tek këta individë.
Artikulli ka në qendër të tij, hipotezën se faktorë të tillë si: zotërimi i gjuhës
së vendit pritës dhe performanca shkollore, mosha e ardhjes në vendin pritës,
sfondi familjar/ aspiratat e prindërve për fëmijët e tyre, ndikimi i operatorëve
ndërkulturorë në vendin pritës, mbështetja e grupit të bashkëmoshatarëve,
reagimi ndaj stigmës si dhe vetperceptimi dhe vetvlerësimi ndikojnë në
mënyrën se si realizohet procesi i integrimit në shoqërinë pritëse. 1.5 G luhatet
mes të qenurit vendas dhe të huaj dhe përpiqen ta shohin sistemin edukues si
amortizues të këtij konfuziteti. Gjithashtu çështjet e integrimit bëhen më të
mprehta kur lidhen me sferën e punësimit.
Artikulli përbën një kombinim të aspekteve teorike me gjetjet empirike.
Studimi empirik është realizuar duke u mbështetur në metodën cilësore të
intervistimit në thellësi të 54 emigrantëve shqiptarë të brezit 1.5 në Itali.
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Hyrje
Emigrantët në vendet pritëse hasen me sfida të shumëfishta të integrimit.
Koncepti i integrimit mbart në vetvete mjaft kompleksitet megjithatë në
këtë artikull është vënë theksi në dimensionin kulturoro- edukativ dhe në atë
të punësimit.
Ky artikull fokusohet në një analizë të atij brezi që Rumbaut e quan 1.5 G.
Duke qenë se procesi i shoqërizimit tek kjo kategori individësh është ndërprerë
në momentin kur ata kanë emigruar, kjo ka shkaktuar probleme të
vetperceptimit tek këta individë.
Në fillim janë paraqitur disa aspekte teorike mbi atë se kush do të
konsiderohet brez i dytë i emigrantëve dhe më pas është paraqitur një analizë
teorike e konceptit të integrimit, duke u ndalur në atë të emigrantëve në një
vend pritës.
Më pas është paraqitur një prezantim i qëllimit, hipotezës, i metodologjisë
si dhe i limitimeve të studimit.
Në artikull janë analizuar gjithashtu disa gjetje të rëndësishme të studimit
duke u ndalur veçanërisht në disa faktorë që ndikojnë në procesin e integrimit
social- kulturor të emigrantëve të brezit të dytë në Itali.
Së fundmi janë paraqitur disa konkluzione dhe janë analizuar sfidat mbi
integrimin në tregun e punës të emigrantëve shqiptarë të brezit të dytë në Itali.
Brezi i dytë në emigracion
Një “emigrant i brezit të parë” mund të konsiderohet dikush që jeton
përkohësisht në vendin ku ka emigruar pa u bërë qytetar i këtij vendi.. Në
mjaft vende pasardhësit e këtij emigranti që lindin në vendin pritës mund të
jenë menjëherë qytetarë të këtij vendi.
Paqartësia e këtij koncepti vazhdon të pasqyrohet edhe në termin “emigrant i brezit të dytë”, që mund t’i referohet brezit të parë të lindur në vendin
pritës. Duke u mbështetur në konceptet e mësipërme, një emigrant i brezit 1.5
do të konsiderohej një person që emigron herët në jetë nga vendi i origjinës në
vendin pritës. Por natyrshëm lind pyetja: Sa herët?
Duke u mbështetur në një analizë të sociologut Rubén Rumbaut (1997),
brezi i dytë në emigracion përfshin disa kategori, bazuar në kriterin e moshës
së emigrimit në vendin pritës.
Sipas tij brezi “2G” i referohet atyre fëmijëve të emigrantëve që kanë lindur
në vendin ku prindërit e tyre kanë emigruar. Më pas brezi “1.75 G” përbëhet
nga ata fëmijë të cilët kanë shkuar në vendin pritës herët në fëmijërinë e tyre
(para moshës 5 vjeç), brezi “1.5 G” përbëhet nga ata fëmijë që kanë emigruar
në moshën 6-12 vjeç dhe brezi “1.25 G” përbëhet nga ata që kanë emigruar në
vendin pritës në moshën 13 -17 vjeç.
Ky artikull fokusohet në një analizë të atij brezi që Rumbaut e quan “1.5
G”. Duke qenë se procesi i shoqërizimit tek kjo kategori individësh është
ndërprerë në momentin kur ata kanë emigruar dhe kjo ka shkaktuar probleme
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të pështatjes së këtyre individëve, por edhe probleme të vetperceptimit tek
këta individë.
Në varësi të moshës kur kanë emigruar, karakteristikave të komunitetit në
të cilin vendosen, kohëzgjatjes së edukimit që kanë marrë në vendin e origjinës
si dhe faktorëve të tjerë, individët e brezit 1.5 do të identifikohen me vendin e
tyre të origjinës në masa të ndryshme. Megjithatë identifikimi i tyre do të
ndikohet nga përvoja e tyre e jetesës në vendin pritës.
Çështje të integrimit të emigrantëve në vendin pritës. Qasje teorike
Koncepti i integrimit mbart në vetvete mjaft kompleksitet. Kjo sepse së
pari vetë koncepti i integrimit përmban shumë dimensione dhe së dyti sepse
ka një konfuzion mes termave izolim ose mbyllje në grup, integrim dhe
asimilim.
Ka mjaft studime mbi marrëdhënien e politikave dhe integrimit politik
dhe atij në tregun e punës, por studimet që fokusohen në integrimin sociokulturor janë të rralla.
Heckman (2004) ka paraqitur 4 dimensione të integrimit:
1. Integrimi strukturor - përvetësimi i të drejtave dhe mundësive (statusi
ligjor, edukimi, strehimi, tregu i punës)
2. Akulturalizimi- ndryshimi në sferën konjitive, sjellore dhe në qendrime.
3. Integrimi social-marrëdhëniet private dhe anëtarësimi në grup
4. Identifikimi- ndjenja e përkatësisë
Berry (1992)nga ana tjetër ndalet veçanërisht në konceptin e përshtatjes
kulturore të emigrantëve në vendin pritës duke na dhënë një model, i cili njihet
si modeli i akulturalizimit të Berry-t.
Në modelin e tij të akulturalizimit, Berry paraqet 4 mënyrat sipas të cilave
emigrantët përshtasin veten me kulturën e vendit pritës:
1. Asimilimi i cili ndodh emigrantët konsiderojnë të rendësishme
marrëdhëniet me kulturat e tjera, por nuk ruajnë identitetin e tyre kulturor.
1. Ndarja që ndodh kur emigrantët konsiderojnë të vlefshme të ruajnë
identitetin e tyre kulturor dhe jo të krijojnë marrëdhënie me grupet e tjera.
2. Marxhinalizimi i cili ndodh kur emigrantët dështojnë në procesin e
ruajtjes në të njejtën kohë edhe të identitetit të tyre kulturor edhe të krijimit të
marrëdhënieve me grupet e tjera.
3. Integrimi në të cilin emigrantët përpiqen të ruajnë identitetin e tyre
kulturor duke krijuar marrëdhënie të suksesshme edhe me grupet e tjera.
Nga ana tjetër Benett (1993) fokusohet në mënyrën se si procesi i integrimit
ndikon veçanërisht tek individi. Ai ndalet tek stadet në të cilat kalon një individ
derisa arrin të integrohet në një mjedis të ri kulturor. Benett i ndan këto 6 stade
në 2 grupe. Sipas tij procesi i integrimit përfshin së pari stadet etnocentrike
sepse individi është shumë i lidhur me kulturën e vendit të origjinës dhe e ka
të vështirë përshtatjen me një kulturë tjetër e më pas kalon në stadet etnorelative
kur individi fillon të pranojë referenca kulturore të ndryshme nga kultura e

BRUNILDA ZENELAGA

195

vendit të origjinës. Këto stade paraqiten si më poshtë:
Grupi I: Stadet etnocentrike:
Stadi 1. Mospranim i ndryshimeve kulturore (Mohimi)
Stadi 2. Qëndrim superior kundrejt kulturës tjetër (Mbrojtja)
Stadi 3. Minimizim i ndryshimeve (Minimizimi)
Grupi II: Stadet etnorelative
Stadi 4. Ndryshimet pranohen në mënyrë të thjeshtësuar (Pranimi)
Stadi 5.Individi bëhet i aftë të përshtatet me referenca të tjera kulturore
(Përshtatja)
Stadi 6. Individi pranon perspektivat bikulturore dhe referenca
multikultuore (Integrimi)
Zakonisht integrimi shihet i lidhur ngushtë me politikat, tregun e punës,
gjuhën dhe identitetin, mobilizimin etnik dhe kulturor. Ky artikull fokusohet
vetëm në integrimin socio-kulturor dhe atë të punësimit.
Qëllimi dhe hipoteza e studimit
Artikulli mbështetet në një analizë të çështjeve të integrimit të emigrantëve
të brezit të dytë në emigracion. Vëmendja është fokusuar tek kjo kategori sepse
brezi i dytë në emigracion, përmes vështirësive për të zhvilluar identitetin si
dhe konfuzitetit të perceptimeve të vendasve për ta, has probleme të
rëndësishme të integrimit në shoqërinë pritëse.
Artikulli ka në qendër të tij hipotezën se faktorë të tillë si zotërimi i gjuhës
së vendit pritës dhe performanca shkollore, mosha e ardhjes në vendin pritës,
sfondi familjar/ aspiratat e prindërve për fëmijët e tyre, ndikimi i operatorëve
ndërkulturorë në vendin pritës, mbështetja e grupit të bashkëmoshatarëve,
reagimi ndaj stigmës si dhe vetperceptimi dhe vetvlerësimi ndikojnë në
mënyrën se si realizohet procesi i integrimit në shoqërinë pritëse. 1.5 G luhatet
mes të qenurit vendas dhe të huaj dhe përpiqen ta shohin sistemin edukues si
amortizues të këtij konfuziteti. Gjithashtu çështjet e integrimit bëhen më të
mprehta kur lidhen me sferën e punësimit.
Metodologjia studimore
Artikulli është mbështetur në një kombinim teorik me gjetjet empirike.
Studimi empirik është realizuar duke u mbështetur në metodën cilësore
të intervistimit në thellësi të 54 emigrantëve shqiptarë të brezit 1.5 në Itali. Të
intevistuarit jetonin në rajonin e Toskanës në Itali në qytetet: Firenze, Pisa, Siena,
Arezzo.
Metoda e intervistimit që u përdor ishte metoda snowball (topi i borës). Të
intervistuarit e parë rekomandonin persona të tjerë, jepnin numrat e tyre të
kontaktit dhe mundësonin takimet me ta.
Të intervistuarit e përfshirë ishin të të dyja gjinive. 31 të intervistuar ishin
femra dhe 23 ishin meshkuj. Të intervistuarit ishin të moshës 16-35 vjeç dhe
periudha e tyre e emigrimit ishte 10-15 vjet. Sikurse u përmend edhe më sipër
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kjo kategori (1.5G) ka emigruar në një moshë 6-12 vjeç.
Limitimet e studimit
Studimi hasi në disa vështirësi dhe u kufizua nga disa limitime.
Së pari, pavarësisht statistikave mbi numrin e emigrantëve shqiptarë në
Itali, të ndara sipas moshës, mungojnë statistikat mbi numrin e saktë të
kategorisë së emigrantëve 1.5G, pra të atyre që kanë emigruar në moshën 6-12
vjeç dhe që kanë mbi 10 vjet në emigracion. Një pjesë e tyre konfondohet me
emigrantët për arsye studimi.
Së dyti, konfuziteti në shpjegimin e konceptit të integrimit në literaturën
ekzistuese përbën një limitim të studimit.
Së treti, duke qenë se kampioni prej 54 të intervistuarish, është relativisht
i kufizuar, vlefshmëria e jashtme e studimit është e diskutueshme. Metoda
cilësore e përdorur në këtë studim nuk synon bërjen e përgjithësimeve, por
evidentimin e përvojave individuale dhe të prirjeve të përgjithshme.
Së katërti, të intervistuarit janë marrë vetëm nga një rajon i Italisë, çka bën
të mundur që karakteristikat e identifikuara dhe gjetjet të jenë ndikuar edhe
nga tiparet rajonale dhe kjo sërish e bën të diskutueshme vlefshmërinë e jashtme
të studimit.
Gjetjet e studimit
Nga intervistat e marra u vu re se përveç të tjerash, ka disa faktorë që kanë
ndikuar dukshëm në mënyrën e përshtatjes së brezit të emigrantëve 1.5G në
Itali. Faktorët që kanë ndikuar në këtë përshtatje janë:
a. Zotërimi i gjuhës së vendit pritës dhe performanca shkollore
b. Mosha e ardhjes në vendin pritës
c. Sfondi familjar/ aspiratat e prindërve për fëmijët e tyre
d. Ndikimi i operatorëve ndërkulturorë në vendin pritës
e. Mbështetja e grupit të bashkëmoshatarëve
f. Reagimi ndaj stigmës
g. Vetperceptimi dhe vetvlerësimi
Le të ndalemi në secilin nga këta faktorë:
A. Zotërimi i gjuhës së vendit pritës dhe performanca shkollore
Rumbaut ka treguar se ka një korrelacion të ngushtë mes zotërimit të mirë
të gjuhës së vendit pritës dhe performancës shkollore
Individët e brezit të dytë janë zakonisht bilingualë dhe e kanë të lehtë të
përshtaten , ose herë-herë edhe të asimilohen në kulturën lokale të vendit pritës
në krahasim me ata që kanë emigruar në moshën e rritur.
Duke qenë bilingualë, individët 1.5G komunikojnë me lehtësi ndërmjet
dy botëve dhe mund të lidhen pa shumë vështirësi me dy kultura të ndryshme,
duke krijuar kështu imazhin e një qytetari global. Rrjedhshmëria e tyre
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gjuhësore që ndikon në përvetësimin e tyre kulturor duket se përbën një
avantazh për performncën e tyre shkollore.
Studimet më të fundit kanë treguar se ka ndryshim të konsiderueshëm
mes një personi që ka lindur në vendin ku prindërit e tij kanë migruar dhe atij
që ka ardhur në këtë vend në një fazë të mëvonshme të jetës së tij. ( brezi 1.75
dhe 1.5).
Për ata fëmijë emigrantësh që kanë ardhur në vendin pritës në një fazë më
të vonshme të jetës së tyre, situata gjuhësore është e ndryshme në krahasim
me ata që kanë lindur në vendin ku prindërit e tyre kanë emigruar. Ata duhet
të mësojnë gjuhën e vendit pritës në mënyrë që të ndjekin dhe të integrohen
mirë në sistemin shkollor të vendit pritës. Ashtu sikurse Rumbaut e thekson,
përvetësimi i gjuhës është në funksion të moshës. Është veçanërisht mirë që ky
përvetësim të ndodhë ndërmjet moshave tre deri dhjetë vjeç, pasi pas moshës
10 vjeç rritet rreziku për të folur me theksin e gjuhës së vendit të origjinës.
(Rumbaut 1999, p. 502). Kështu, për fëmijët jo të lindur në vendin pritës, vitet
e para të shkollës fillore kujtohen zakonisht si një periudhë stresuese për shkak
të vështirësive në të kuptuarin e asaj që shpjegohet në klasë dhe të qenurit të
aftë për të komunikuar me shokët e tjerë të klasës (Bosisio et al. 2005).
Nga intersvistat e realizuara u vu re se emigrantët e brezit 1.5, të cilët kanë
emigruar në periudhën 6-12 vjeç në Itali, kanë patur njohuri mbi gjuhën italiane
edhe para emigrimit, kjo si pasojë e ndikimit të kanaleve televizive italiane që
ndiqeshin shumë në Shqipëri.
Ata kanë arritur ta përvetësojnë mirë gjuhën italiane dhe kjo ka ndikuar
edhe në performancën e tyre shkollore.
Në mjaft raste prindërit i inkurajojnë fëmijët që të flasin italisht sepse qëllimi
i tyre është që fëmijët të përshtaten në mënyrë të suksesshme në shoqërinë
italiane dhe veçanërisht të kenë ecuri të mirë shkollore. Ja si shprehet një e
intervistuar:
Kur emigruam bashkë me familjen isha 9 vjeç. Kisha lënë klasën e tretë në
Shqipëri dhe më duhej të rifilloja shkollën në Itali. E humba një vit se m’u desh
të mësoja mirë gjuhën italiane. Në fillim e kisha shumë të vështirë përshtajen,
por fakti që e mësova shumë shpejt gjuhën dhe për më tepër që ishte një gjuhë
që më pëlqente, më ndihmoi shumë. Në shtëpi mami më fliste italisht, kurse
babi përpiqej të më fliste në shqip se s’donte që ne ta harronim shqipen. Tani
mendimet më rrjedhin në italisht dhe është normale besoj pas 11 vjetësh...
(Stela, 20 vjeç)
B. Mosha e ardhjes në vendin pritës
Mosha e ardhjes në vendin pritës ndikon në përshtatjen e individit me
mjedisin social. Sociologët dhe psikologët socialë pohojnë se që në foshnjëri
fëmija lidhet me mjedisin social dhe fizik që e rrethon dhe e ka shumë të vështirë
shkëputjen prej tij.
Sociologët bien dakord se shoqërizimi është procesi me anë të të cilit fëmija
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i pambrojtur bëhet gradualisht i vetëdijshem, i ditur, i aftë për llojin e kulturës
në të cilën ai ka lindur. Ndërsa procesi i rishoqërizimit ka të bëjë me një
shkëputje nga vlerat dhe modelet e sjelljes së pranuara më parë dhe përshtatja
ndaj disa të tjerave krejt të reja (Giddens, 2009)
Për fëmijët që kanë emigruar në moshën 6-12 vjeç procesi i shoqërizimit
në vendin e origjinës ndërpritet dhe nis procesi i rishoqërizimit në vendin pritës,
proces ky që has sfida të shumta. Ky ndryshim krijon konfuzion të madh tek
kjo kategori moshore pasi ndodh në një periudhë të jetës kur individi sapo
fillon të brendësojë një sistem të caktuar vleror, duhet të shkëputet prej tij, për
të filluar përshtatjen me një sistem tjetër vleror.
Veçanërisht përfshirja në sistemin arsimor dhe shkëputja për t’u përshtatur
në një sistem të ri, të ndryshëm nga i pari përbën një faktor që ndikon fuqishëm
në përvojat e çdokujt që emigron në moshën shkollore.
Një faktor tjetër i rëndësishëm është shkëputja nga grupi i
bashkëmoshatarëve dhe përpjekja për t’u përshtatur me një grup tjetër
bashkëmoshatarësh në shoqërinë pritëse. Sociologët pohojnë se është pikërisht
kjo periudhë kur grupi i bashkëmoshatarëve zë rol qendror në përvojën jetësore
të çdokujt.
Nga intervistat e marra vihet re se një pjesë e konsiderueshme e atyre që
kanë emigruar në moshën 6-12 vjeç, kanë evidentuar pikërisht këto dy faktorë
si më domethënësit në procesin e tyre përshtatës në shoqërinë pritëse.
C. Sfondi familjar/ aspiratat e prindërve për fëmijët e tyre
Coleman ka studiuar sfondin familjar dhe ndikimin e tij në ecurinë
shkollore të fëmijëve. Ai pohon se ka një korrelacion të ngushtë mes tyre. Në
një vëzhgim të ndërmarrë nga Coleman në SHBA në vitin 1966 u arrit në
përfundimin se ndikimi vendimtar në ecurinë shkollore të fëmijëve ishte sfondi
social dhe ai familjar i fëmijëve. Sipas tij pabarazitë e imponuara mbi fëmijët
prej shtëpisë, fqinjësisë dhe mjedisit të tyre intim, i shoqërojnë duke u shndërruar
në pabarazi me të cilat ata ballafaqohen në jetë pas përfundimit të shkollës
(Coleman et al., 1966)
Për të sfiduar këtë pritshmëri duket se emigrantët shqiptarë, pavarësisht
vështirësive ekonomike dhe vështirësive në pozicionimin social në shoqërinë
pritëse, i kanë kushtuar vëmendje të madhe edukimit të fëmijëve në vendin
pritës dhe shkollimi cilësor i fëmijëve ka qenë në mjaft raste arsyeja kryesore e
emigrimit të tyre. Në jo pak raste fëmijët e emigrantëve shqiptarë janë dalluar
për ecuri të mirë shkollore. Dikush këtë e shpjegon me faktin që programet
arsimore në Itali janë më të mirëorganizuara dhe nxisin aftësitë praktike të
nxënësve, ndërkohë që në Shqipëri programet shkollore tentojnë të jenë teorikë
dhe të një niveli vështirësie të konsiderueshme. Duke kaluar nga ky sistem në
një sistem më praktik emigrantët 1.5G e kanë më të lehtë përshtatjen.
Por studies të tjerë e vënë theksin tek nxitja dhe mbështetja që familja u
jep fëmijëve.
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Nga intervistat me emigrantët u vu re se 41 emigrantë nga 54 kishin ndjekur
studimet universitare dhe 27 prej tyre edhe studimet pasuniversitare. Në një
pjesë të madhe të rasteve të intervistuarit theksonin se familjet ishin nxitëset
kryesore në përparimin e tyre shkollor.
Unë kam punuar shumë pak gjatë viteve të universitetit. Prindërit e mi më
mbanin me lekë. Ata punonin shumë, bëheshin copash që mua dhe motrës
sime të mos na mungonte gjë, që ne të visheshim mirë, që të mos ndiheshim
keq mes të tjerëve e që ne të jepnim maksimumin në shkollë. Ata nuk donin
që ne, nga fakti që ishim shqiptarë të mbeteshim pa u diplomuar por donin që
ne të ishim dikush në jetë . (Agron, 34 vjeç)
D. Ndikimi i operatorëve ndërkulturorë në vendin pritës
Shoqëria italiane ka ngritur struktura për të thjeshtëzuar përshtatjen dhe
integrimin e emigrantëve në vendin pritës. Roli i operatorit multikulturor
sidomos pranë shkollave ka një rëndësi parësore në shoqërinë italiane. Kështu,
ky operator ndjek aktivitetet shkollore dhe ato jashtë-shkollore dhe lehtëson
nxënësit e kulturave të ndryshme të marrin pjesë aktivisht në to; kujdeset dhe
inkurajon nxënësit e kulturave të ndryshme në kryerjen e aktiviteteve të
përditshme; ndërmjetëson marrëdhëniet prindër-fëmijë-nxënës etj. Krijimi i
strukturave të tilla tregon se shoqëria italiane nuk është e pandjeshme kundrejt
çështjes së integrimit të emigrantëve sidomos tani që më shumë se kurrë flitet
për një Evropë tolerante dhe bashkëpunuese.
E. Mbështetja e grupit të bashkëmoshatarëve
Emigrantët 1.5 G kanë hasur vështirësi të shumta në lidhje me përfshirjen
e suksseshme në grupin e bashkëmoshatarëve.
Sikurse u përmend edhe më lart, në moshën 6-12 vjeç grupi i
bashkëmoshatarëve ka rëndësi parësore për individin. Freud mbron idenë se
pas moshës 4-5 vjeçare përgjithësisht shumica e fëmijëve janë të aftë të heqin
dorë nga shoqëria e prindërve të tyre dhe të hyjnë në një botë më të gjerë
sociale (Freud, 1910). Po kështu Mead mbron idenë se pas moshës 5 vjeç fëmija
pajiset me një aftësi të zhvilluar të vetëdijes dhe bëhet më interaktiv e më
pjesëmarrës (Mead, 1934). Në këtë këndvështrim grupet e bashkëmoshatarëve
marrin rëndësi parësore për fëmijën sepse janë në gjendje të plotësojnë më së
miri nevojat e tyre sociale.
Emigrantët 1.5G të cilët shkëputen nga grupi i bashkëmoshatarëve në
vendin e origjinës dhe kërkojnë të pranohen në një grup tjetër
bashkëmoshatarësh në vendin pritës, zakonisht grupi i shokëve të klasës ose
shkollës, hasin vështirësi të shumta sepse mbi të gjitha përballen me stigmën
negative për emigrantët shqiptarë.
Nga intervistat me emigrantët 1.5G u vu re se qëndrimi i
bashkëmoshatarëve, nuk i kish ndihmuar ata në procesin e integrimit në
shoqërinë italiane. Shumë prej të intervistuarve tregonin përvoja negative me
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bashkëmoshatarët në vitet e para të emigrimit në Itali. Stigma negative që
shoqëronte emigrantët shqiptarë në atë kohë, pasqyrohej jo vetëm në
komunikimin mes të rriturve, por edhe në atë mes fëmijëve.
F. Reagimi ndaj stigmës
Sipas Goffman (1963, p. 3), stigma është një tipar që zhvlerëson gjerësisht
një individ, duke e reduktuar atë “ nga një person i poltë dhe i zakonshëm në
një person të rëndomtë, të pavlerë”. Shumë studiues e shohin stigmën si një
konstruksin social – një etiketë e vënë nga shoqëria- e cila ndryshon në bazë të
kohës, kulturës së cilës i atribuohet, sjelljes dhe grupeve që stigmatizohen
(Crocker et al. 1998, Jones et al. 1984).
Nga intervistat e marra janë identifikuar dy mënyra kryesore reagimi
kundrejt stigmës të shqiptarëve të brezit 1.5G në Itali.
Mënyra e parë njihet si kamuflim.Kështu shumë prej shqiptarëve të brezit
1.5 kanë reaguar duke bërë sikur janë italianë. Një qëndrim i tillë tek emigrantët
1.5G nxitej shpesh nga prindërit e tyre, të cilët i edukonin fëmijët me idenë e të
mosshoqëruarit me shqiptarë, me mos ruajtjen e shqipes dhe me zëvëndësimin
e saj me gjuhën italiane, me mënyrën e të veshurit “alla italiana”, mundësisht
me veshje të firmave më të njohura që tregëtohen në Itali. Ky proces është i
ngjashëm me atë që në modelin e akulturalizmit të Benett u quajt asimilim,
pra konsiderimi i rëndësishëm i marrëdhënieve me kulturën italiane pa ruajtur
identitetin shqiptar.
Nga intervistat e marra u vu re se në mjaft raste emigrantët e brezit të dytë
e vëçanërisht 1.5G kanë reaguar kundrejt stigmës duke e sfiduar atë. Një nga
mënyrat për të sfiduar stigmën negative është të krijosh një imazh pozitiv e në
rastin e emigrantëve të brezit të dytë për të sfiduar stigmën ata kanë bërë
përpjekje maksimale për të patur performancë të mirë akademike.
“Unë i kam urryer ata shqiptarë që hiqeshin si italianë. Gjithmonë jam
përpjekur të vë në dukje që jam shqiptare e që jam një person i ndershëm, e që
gjërat e arrij me punë. Kam dashur t’u tregoj njerëzve që s’është e rëndësishme
se nga vjen, por se ku shkon…! (Florida, 30 vjeç)
G. Vetperceptimi dhe vetvlerësimi
Faktorët e mësipërm kanë ndikuar në vetperceptimin dhe vetvlerësimin e
emigrantëve 1.5 G. Nga intervistat e marra u vu re se emigrantët që kishin
vetvlerësim të lartë për veten ose për grupin (në këtë rast grupi ku ata bëjnë
pjesë janë emigrantët shqiptarë) e kanë patur më të lehtë të integrohen në
mënyrë të suksesshme, në krahasim me ata që kanë vetvlerësim të ulët për
veten ose për grupin ku bëjnë pjesë. Kjo kategori e dytë ka shumë të ngjarë të
asimilohet sipas modelit të akulturalizmit të Berry-t ose të mbajë një qëndrim
superior ndaj kulturës tjetër, në mënyrë që të mbrohen nga stigma, sipas Benett.
Konkluzione. Sfidat mbi integrimin në tregun e punës të emigrantëve të
brezit të dytë
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Sfidat në integrimin e suksesshëm të emigrantëve të brezit të dytë, e
veçanërisht të atyre 1.5 G, mbeten të hapura. Studimi nxorri në pah se megjithë
performancën e mirë shkollore, përshtaja me tregun e punës për emigrantët
1.5G ndodhet ende para sfidave të shumta. Sikurse Coleman theksoi në
studimin e tij pabarazitë e imponuara mbi fëmijët prej shtëpisë, fqinjësisë dhe
mjedisit të tyre intim i shoqërojnë duke u shndërruar në pabarazi me të cilat
ata ballafaqohen në jetë pas përfundimit të shkollës (Coleman et al., 1966).
Nga intervistat e marra me emigrantët 1.5G, u vu re se tani që janë në një
moshë të rritur emigrantët e këtij brezi konsiderojnë integrimin në tregun e
punës si sfidën më të rëndësishme të procesit të integrimit. Shumë prej tyre,
pavarësisht diplomimit univesitar ose pasuniversitar, bëjnë sërish punë të
pakualifikuara. Një pjesë e madhe e emigrantëve pohojnë se tregu i punës
favorizon vendasit sidomos në kushtet e një krize ekonomike kur hapësirat e
punësimit janë të ngushta.
Duket kështu se ideja e sociologes Laura Zanfrini se dizavantazhet
vazhdojnë ende të përcillen nga njeri brez emigrantësh në tjetrin (Zanfrini,
2007), vazhdon të mbetet aktuale edhe për brezin e dytë të emigrantëve
shqiptarë.
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PERSPEKTIVA GJINORE NË INTEGRIMIN EUROPIAN:
AKTIVIZIMI I GRAVE SHQIPTARE
Në vitin 1990 ndodhi një ndryshim historik në Shqipëri: përmbysja e
regjimit socialist dhe hyrja në ekonominë e tregut të lirë. Çdo gjë që më parë
për shqiptarët dukej e ndaluar tashmë dukej e arritshme. Lindi pluralizmi
partiak dhe filloi të flitej për zgjedhje të lira. Ndryshimi u shoqërua me protesta
masive të nisura prej studentëve në dhjetor 1991 dhe të mbështetura nga masat
punonjëse dhe intelektualët në të gjithë vendin. Protestat krijuan një frymë
ekzaltuese lëvizjeje sociale dhe prodhuan një aktivizim masiv të popullsisë në
mitingje dhe demonstrata kundër regjimit socialist. Në këtë kohë filloi të shfaqej
edhe shtypi i lirë dhe njerëzit filluan të lexojnë edhe gazeta të tjera përveç atyre
që ekzistonin në regjimin socialist dhe prisnin me padurim të merrnin vesh të
rejat që vinin prej aktivizimit qytetar.
Kafenetë filluan të bëheshin pikë-takime ku diskutohej për ndryshimet e
ditës dhe dora dorës u shndërruan në mjediset ku, më shumë se sa pihej kafe,
bëhej politikë. Përveçse në mjedise familjare dhe rrethe shoqërore, për politikë
diskutohej kudo: në mjedise pune, në institucione burokratike dhe në qendra
shërbimesh. Izolimi i gjatë prej botës, sidomos asaj perëndimore kishte marrë
fund dhe njerëzit prisnin se çdo të ngjaste pas hapjes ndaj difuzionit të kulturës
perëndimore që në të shkuarën e afërt, nën ndikimin e ideologjisë, ishte parë si
dekadente dhe e shthurur. Njerëzit edhe pse të indoktrinuar shihnin të
mrekulluar zhvillimin dhe mirëqenien në perëndim dhe e dëshironin kaq
shumë saqë shpërthyen dyert e ambasadave në korrik të 1992 dhe u ngjeshën
nëpër anije për të shkuar atje. Situata kaotike e krijuar nga shpërthimi i lëvizjes
dhe mendimit të lirë i vuri në pozitë të vështirë autoritetet qeverisëse të cilat të
ndodhura para një ndryshimi shoqëror dhe politik të parikthyeshëm qendruan
thuajse pasivë. Kjo edhe për faktin se përmbysja e komunizmit kishte përfshirë
të gjitha vendet e bllokut socialist dhe Shqipëria ishte e fundit. Përmbysja e
regjimeve socialiste u mirëprit dhe mbështet gjerësisht nga Perëndimi, i cili u
prek prej ndryshimeve në Lindje gjithashtu. Lufta e ftohtë mes dy kampeve,
atij socialist dhe kapitalist, kishte marrë fund.
Pjesë e këtij ndryshimi që pësoi shoqëria shqiptare ishin edhe gratë që si
pjesë e saj vendosën t’i bashkangjiten përpjekjeve për demokraci, si fillim me
dhjetra, pastaj me qindra e mijëra. Disa prej tyre ishin akademike, të përfshira
në protestat e dhjetorit, ndërsa të tjera ishin intelektuale që mendonin për
krijimin e shoqërisë civile për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të grave.
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Një numër i madh grash nga masat punonjëse iu bashkangjitën përpjekjeve
për rizgjim politik. Gratë u bashkuan me domonstruesit në të gjithë vendin
për të përmbysur regjimin e fundit socialist në Europë. Shumë prej tyre morrën
pjesë në themelimin e partive të reja opozitare duke kontribuar drejtpërsëdrejti
në krijimin e pluralizmit partiak në Shqipëri. Kjo lëvizje spontane e grave pati
ndikim në të gjitha fushat e jetës politike dhe qytetare. Shoqatat e para të
pavaruara të grave filluan të punojnë për krijimin e një imazhi të ri të grave: si
intelektuale, të zgjuara dhe të zonjat. Ndikimi i lëvizjes feministe u ndie edhe
në krijimin e shërbimeve të reja për gratë (si strehëza dhe qendra këshillimi) si
dhe në lindjen e shtypit për gruan si revista të përmuajshme në të cilat gratë
gjetën vendin për t’u shprehur në sferën publike në media dhe letërsi. Organizata
të shumta grash filluan të mbështesin veprimtari për gratë dhe vajzat si: trajnime,
edukim për të drejtat, veprimtarinë artistike, botime, studime, shkëmbim
përvojash dhe sidomos nxitje të të rejave për angazhim qytetar dhe politik.
Prej punës së shoqatave të grave u krijua legjislacioni në mbrojtje të grave nga
dhuna në familje, për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi, për nxitjen e punësimit
të grave të të rinjve si mënyra më e mirë për pavarësi dhe vetmjaftueshmëri
ekonomike, për ngritjen e shërbimeve për gratë dhe fëmijët, për ndalimin e
trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të trafikut njerëzor.
Gjithesesi, edhe pse pati një aktivizim të madh të grave në angazhimin
qytetar, në politikë pjesëmarrja e tyre sa vinte e mpakej. Asimetria mes
angazhimit në shoqërinë civile me atë politike tregon pikërisht ngushtimin e
hapësirës për gratë në jetën politike. Për të kompensuar mungesën e hapësirës
politike gratë u vetëorganizuan duke kontribuar politikisht si grup interesi.
Pikërisht, në fillesë të ndryshimit të madh shoqëror, atëherë kur ndjenë se
mund të jepnin më shumë, gratë u zhgënjyen prej procesit politik që nisi ti
përjashtojë ato nga vendimmarrja publike. Gratë ishin të nënpërfaqësuara në
forumet politike dhe institucionet vendimmarrëse. Gratë aspiruan po aq shumë
për përmbysjen e diktaturës sa edhe burrat, por aspiratat e tyre për pjesëmarrje
politike u zbehën prej ndryshimit rrënjësor që pësoi procesi vendimmarrës
dhe kryesisht ai politik. Shifrat e përfaqësimit u rrudhën, sikurse edhe në vende
të tjera të Lindjes ish-socialiste.
Zgjedhjet e njëpasnjëshme politike dhe administrative shënuan një tkurrje
të përfaqësimit femëror në politikë dhe u duk sikur gratë kishin falimentuar
në ndërmarrjen politike për vetëpërfaqësim. Kualitetet femërore nuk ishin të
kërkuara në politikën e asaj kohe dhe gratë u katandisën nga bashkëluftëtare
të ndryshimit në krijesa të padenja për konsolidimin e demokracisë dhe
institucioneve të saj. Rol të padiskutueshëm në këtë denigrim të pazakontë që
iu bë figurës femërore luajtën paragjykimet e forta për gratë si të pazonjat për
jetë publike dhe drejtim politik. Roli i grave shihej kryesisht i lidhur me sferën
private dhe funksionet riprodhuese (Zyhdi Dervishi, 2011). Ndikimet e
stereotipeve gjinore për gratë ushtroheshin si në plan personal ashtu edhe në
atë shoqëror duke i shndërruar ato në grup minoritar. Po ashtu edhe kërkesat
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e tyre për përfaqësim u nënvleftësuan dhe nuk u promovuan mjaftueshëm
nga partitë politike. Barrierat shoqërore që u ngritën para grave për të mos
marrë pjesë në jetën politike dhe vendimmarrjen publike e vështirësuan tej
mase mobilizimin dhe aktivizimin politik të grave. Atyre iu pamundësua
angazhimi publik dhe iu përforcua (vet)identifikimi kolektiv si shtresë shoqërore
e nënrenditur. Prandaj gratë gjetën angazhimin qytetar si formën më të
mundshme për vetëorganizim. Megjithatë në kushtet e mosfinancimit të
shoqërisë civile, ku peshën më të madhe e zinin organizatat e grave, edhe puna
advokuese e grave për vetëpërfaqësim politik dhe pjesëmarrje në
vendimmarrjen publike u vështirësua. Po të mos kishte qenë për financimin e
donatorëve të huaj, shoqëria civile në Shqipëri nuk do të kishte ekzistuar fare.
Mungesa e qendrueshmërisë së fondeve për angazhim qytetar përmes shoqërisë
civile ka bërë që edhe zëri i grave për më shumë hapësirë në politikë të jetë
relativisht i dobët. Këtij problemi i shtohet edhe mungesa e kulturës
demokratike dhe dobësia e demokracisë së brendshme në strukturat partiake.
Sado që grave iu reduktua hapësira e vendimmarrjes publike, atyre nuk
mund t’u mohohet kontributi që patën në sjelljen e demokracisë dhe shumë
prej tyre edhe sot vetidentifikohen si dallëndyshet e para të demokracisë. Është
e njohur përdorja e grave në raste emergjencash politike sidomos në momente
kyçe të historisë. Kështu ndodhi me përmbysjen e regjimeve ish-socialiste në
vendet e bllokut ish-socialist në Europë dhe së fundmi në vendet arabe, me
revoltat popullore në Egjipt, Tunizi, Libi dhe Siri (gjatë vitit 2011). Pasi u
përmbysën diktaturat, grave iu ‘tregua vendi’. Ironikisht aryre iu bë me dije
nga bashkëluftëtarët e tyre burra se ato kaq duheshin, sa për t’i dhënë një të
shtyrë regjimeve totalitare. Në fakt, shpesh herë, gratë janë vendosur në ballë
të protestave për të përdorur pushtetin e tyre femëror ndaj forcave të rendit,
për t’u kujtuar atyre se ata janë djemtë, vëllezërit, nipat dhe burrat e tyre, prandaj
nuk duhet të ngrenë dorë ndaj nënave, motrave, grave. Por, me të kaluar
situata emergjente, revolucioni shoqëror, që shënon një ndryshim të madh
historik, gratë dëbohen prej skenës politike dhe iu vendosën të gjitha kufizimet
paragjykuese dhe ndaluese si më parë, përpara se të bëheshin pjesë e ndryshimit
të madh. Dhe në mënyrë të natyrshme lind pyetja: Për kë e sollën këtë
ndryshim? Nuk ka moment më zhgënjyes për gratë se ai pas kthesave të forta
historike a politike, pas të cilave, gratë degdisen në terrin e tjetërsimit,
konsiderohen “tjetri” (koncept i zhvilluar nga Erving Goffman, 1963) në
politikë. Ato nuk kanë vend aty ku merren vendimet publike, ku rishpërndahen
burimet për jetesë, një pjesë jo e vogël e të cilave janë krijuar prej punës së
paguar dhe të papaguar të grave. Zëri i grave shuhet pasi kalon emergjenca
politike. Me të drejtë, ato ndihen të përdorura, ndonjëherë keq madje.
Angazhimi kolektiv që lindi prej aspiratave për ndryshim shoqëror merr fund
ashtu siç merr fund edhe ndjesia e të qenit bashkë, një grup shoqëror, një
kolektiv, një bashkësi, një komb. Të lëna jashtë derës së pushtetit politik, ato i
drejtohen një tjetër dere, asaj të shoqërisë civile që e ndërtuan vetë për të patur
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mundësi të angazhohen. Shoqëria civile më shumë se politikë u jep atyre
dukshmëri publike dhe njohje qytetare, jo si seks i dytë (Simone de Beauvoir,
1949).
Që në fillesat e demokracisë, shqiptarët aspiruan ta shihnin Shqipërinë si
gjithë Europa. Kjo aspiratë ka qenë e njëjtë si për burrat edhe për gratë; për
këto të fundit edhe më shumë pasi me hyrjen e vendit në Europë kanë dashur
të zbusin elementet patriarkalë të shoqërisë shqiptare. Sado të kenë dëshiruar
gratë të jenë të pranishme në arenën politike, politika ka ngelur domen i burrave.
Edhe pse me formim të mirë akademik, gratë ngelën të nënpërfaqësuara në
procesin vendimmarrës. Për mospërfaqësimin e grave, përgjegjësi të madhe
kanë mendësitë patriarkale të përhapura gjerësisht në kulturën shqiptare.
Patriarkia i ka rrenjët në kulturë (Gerda Lerner, 1986; Kate Millet, 1969).
Stereotipet gjinore, të ushqyera kulturalisht, favorizojnë burrat, i vlerësojnë
ata si më aktivë, vetëpromovues, konkurues dhe instrumentalë. Ndërsa gratë
vendosen në një pozitë të pafavorshme se burrat; ato konsiderohen si të varura
emocionalisht, pasive dhe të nënshtruara. Këto paragjykime realisht dëmtojnë
vetëimazhin dhe vetëvlerësimin e grave për potencialin vendimmarrës dhe
pengon pjesëmarrjen e tyre në politikë. Megjithë zhvillimet që ndodhën në
mënyrën e të jetuarit në vitet e demokracisë, si pasojë e difuzionit kulturor dhe
efekteve urbanizuese të ekonomisë kapitaliste, normat patriarkale ngelën
pothuajse të pandryshuara. Edhe pse kërkesat ekonomike në rritje të familjes
kanë nxitur punësimin jashtë shtëpisë të të dy bashkëshortëve, barra e punëve
të shtëpisë dhe përkujdesja ndaj fëmijëve dhe personave të moshuar ngelet
përgjegjësi thuajse ekskluzive e gruas. Ndarja dihotomike gjinore në “burrë
ekonomik” dhe “grua përkujdesëse” është aq e pranishme, sa edhe pse të
punësuara me kohë të plotë në tregun e punës, gratë konsiderohen si siguruese
dytësore të të ardhurave të familjes, edhe në rastet kur pagat e tyre janë të
krahasueshme me të bashkëshortëve. Thellësish të stereotipizuar, bashkëshortët
besojnë vërtetë se përgjegjësia prindërore e përkujdesjes ndaj fëmijëve është
vetëm punë e grave dhe refuzojnë të ndajnë punën e përkujdesjes. Këto
qendrime mbështeten tek pritshmëritë shoqërore të gjinizuara që janë të
ndryshme madje të kundërta për burrat dhe për gratë. Këto qendrime
formësojnë rolet e individëve në shoqëri varësisht nga përkatësia e tyre gjinore
duke theksuar në maksimum kundërshtitë mes dy gjinive dhe duke injoruar
ngjashmëritë të cilat janë më të shumta se sa dallimet. Korpusi material normativ
ushqehet prej vlerave tradicionale patriarkale që materializohen në kulturën e
shoqërisë e cila vendos standard të dyfishtë, për burrat dhe për gratë, duke
favorizuar burrat dhe dëmtuar gratë të përparojnë në plan shoqëror dhe politik.
Pengesat stereotipike janë përhapur në të gjithë strukturën dhe funksionet
e shoqërisë dhe funksionojnë në mënyrë të dukshme dhe të fshehur duke
ushtruar shumë presion mbi burrat për të qenë me patjetër të suksesshëm dhe
kur ata nuk munden dot, dhe mbi gratë të jenë të varura edhe kur ato nuk
duan të jenë. Sigurisht, për shkak të veçantësive unike të personalitetit, të
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dallimeve individuale dhe diferencave të pushtetit, jo të gjithë burrat apo gratë
përmbushin njësoj pritshmëritë shoqërore. Për më tepër, ekonomia e tregut
stimulon përpjekjet individuale për sukses personal. Nevoja për siguri dhe
mjaftueshmëri ekonomike ushtron presion të njëjtë mbi njerëzit pavarësisht
në janë burra apo gra. Ekonomia e tregut dhe stili i individualizuar i jetesës
nuk pajtohen mirë me normat patriarkale të fuqizimit apriori të një gjinie në
kurriz të tjetrës. Gjithashtu, proceset globalizuese urbane dhe kërkesat në rritje
për mirëqenie materiale nxisin individët të jenë të pranishëm në tregun e punës
pavarësisht nga gjinia, në mënyrë që t’ja dalin të mbijetojnë ekonomikisht. Kjo
tendencë e tregut ushtron presion mbi individët të jenë pjesë e tregut të punës
dhe konsumit. Për të qenë në gjendje të përmbushin eksigjencat konsumiste
individët duhet të punësohen dhe punësimi i mbështetur në profesionalizëm
nuk diferencon në bazë gjinie por vlere. Prandaj, gratë, ashtu si edhe burrat,
synojnë shkëlqimin akademik, karrierën, profesionalizmin dhe shprehitë
manaxhuese.
Besimet tradicionale të gjinizuara që diferencojnë gratë dhe burrat në
pushtet, në role dhe status, nuk pajtohen lehtë me kërkesat socio-ekonomike
të modelit bashkëkohor të “‘dual ëorker and dual carer’ (që të dy bashkëshortët
punojnë dhe përkujdesen për familjen). Ky model imponon nevojën për
përmbysje të normave kulturore të dala kohe që kanë dëmtuar mundësitë e
grave për zhvillim personal dhe kolektiv.
Pamundësia e normave të vjetra për të venë rregull në një realitet të ri
socio-ekonomik rezulton në atë që Durkheim1 (1951) e quan ‘anomi shoqërore’.
Anomia shpesh përbën kërcënim për rendin shoqëror dhe nëse mendimi politik
dështon të ndërhyjë në kohë për të parandaluar efektet shkatërrimtare të
anomisë, ndodh ajo që Thomass Kuhn (1962) e cilëson si ‘krizë shoqërore’ e
cila po të përshkallëzohet në një konflikt mbarëshoqëror e nxjerr shoqërinë
jashtë kontrollit sipas përcaktimit të Brzezinskit2 (1993).
Në Shqipëri, megjithëse mungesa e grave në nivelet e larta vendimmarrëse
nuk duket të shkaktojë ndonjë krizë shoqërore, në fakt ka shkaktuar një lloj
tjetër krize: atë të mospërfaqësimit. Në realitet, janë ndërmarrë disa hapa për
të ndrequr mungesën e balancës së përfaqësimit gjinor në politikë, të cilat janë
materializuar në ligje e strategji, si për shembull në Ligjin për Barazinë Gjinore
(2008) dhe Strategjinë për Barazi Gjinore (2008). Megjithatë, mungojnë
ndërhyrjet e mirëmenduara për ta përkthyer qëllimin e ligjit dhe të strategjisë
në platformë të zbatueshme. Për shembull, strategjia për barazi gjinore nuk
______________________
1
Emile Durkheim, (1897)
Suicide, as Study in Sociology. USA: The Free Press. First translation in English in 1951
reprinted 1997
2
Zbignjev K. Brzezinski (1993), Out of Control: Global turmoil on the Eve of 21st century. New York: Collier
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shoqërohet me buxhet dhe ligji për barazi gjinore ‘nuk ka dhëmbë të kafshojë
shkelësit’ por aplikon gjoba të buta. Buxhetimi i perspektivës gjinore dhe
zbatimi i saj në të gjitha nivelet qeverisëse është sfida e rradhës për çdo qeveri.
Ndërsa objektivi strategjik i rritjes së pjesëmarrjes femërore në procesin
vendimmarrës është në dorë të partive politike të cilat nuk do ta zbatojnë atë
për sa kohë nuk do të ndërmarrin aksione afirmative të njëmendta, pa i bërë
hile ligjit. Gjithësesi, arritja e barazisë gjinore në vendimmarrjen publike kërkon
edhe më shumë se kaq: kërkon ndryshim mendësish.
Përsa i përket përfaqësimit të grave në nivelet drejtuese të shtetit dhe në
poste të larta administrative shifrat flasin negativisht. Megjithëse pati një rritje
të përqindjes së grave nga 7% në zgjedhjet parlamentare të vitit 2005 në 15%
në ato të vitit 2009, përsëri synimi i ligjit për prani të grave në parlament në
masën prej 30% nuk u arrit. Ndërsa, përsa i përket këshillit të ministrave, në të
ka vetëm një grua (në mandatin e dytë qeverisës të koalicionit të djathtë). Në
zgjedhjet administrative për kryetarë bashkish në 2011-ën, përfaqësimi gjinor
ishte thuajse inekzistent (vetëm një kryetare bashkie në një bashki të nivelit të
dytë, një në një minibashki të Tiranës dhe 2 kryetare komunash nga: 64 bashki
në nivel vendi, 11 minibashki në Tiranë dhe 365 komuna). Përsa i përket posteve
drejtuese në kompani private, gratë numërohen me gishtat e dorës, megjithëse
vendi ka 20 vjet që ka hyrë në ekonominë e tregut dhe të sipërmarrjes private.
Gjithashtu postet ekzekutive në nivel zëvendësministrash dhe drejtorësh
mbahen në një të tretën prej grave, ndërkohë që gratë rezultojnë të jenë më të
arsimuara se burrat.
Gratë brenda politikës, të mbështetura nga gratë e shoqërisë civile, kanë
artikuluar qartazi kërkesën për një pjesëmarrje të rritur të grave në të gjitha
pozicionet drejtuese në sferën publike. Presioni që gratë kanë ushtruar ndaj
politikës për të qenë pjesë e saj është mbështetur kryesisht prej organizmave
ndërkombëtare. Falë këtyre përpjekjeve gjatë gjithë viteve të tranzicionit janë
ndërmarrë shumë aksione për të ndryshuar disbalancën gjinore në
vendimmarrje. Përpjekjet kanë kulmuar me ligjin për barazi gjinore dhe
ndryshimet në kodin zgjedhor për përfaqësim të balancuar gjinor të grave në
listat e kandidatëve për deputetë dhe kryetarë bashkish e këshilltarë vendorë
(respektivisht përfaqësim prej 30% dhe i shpërndarë në mënyrë uniforme në
listën e kandidatëve). I përkthyer në kodin zgjedhor, ligji për barazinë gjinore
përfaqësohet me një nen, nenin 67, në paragrafin e pestë të të cilit thuhet se:
“Për çdo zonë zgjedhore, të paktën 30% e listës emërore dhe/ose një ndër tre
emrat e parë të listës duhet ti përkasë çdo gjinie” (më saktë gjinisë së munguar,
M.P). Megjithëse ligji për barazinë gjinore e thotë në mënyrë të qartë në nenin
15 se subjektet politike që garojnë për zgjedhjet e përgjithshme (Kuvendin e
Shqipërisë) duhet të garantojnë zbatimin e ligjit duke vendosur 30% të emrave
të grave në listë në vende të sigurta, kodi zgjedhor devion nga neni pasi vendos
minimum përfaqësimi me 30% por edhe e kundërshton duke vendosur dy
lidhëza kundërthënëse dhe/ose një ndër tre emrat e parë të jetë grua në listën e
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kandidatëve për deputetë. Në vend që kodi ta sanksiononte detyrimin ligjor
për hartimin e listave me 30% gra të shpërndara uniformisht në listë, e saboton
atë duke vendosur lidhëzën ose. Kodi zgjedhor devioi nga ligji. Partitë politike
që hynë në garën zgjedhore vunë një grua në treshen e parë të emrave ose të
dytë dhe pastaj i vazhduan listat me burra në vendet e sigurta, dhe i mbyllën
me gra. Kryesisht 30%-shi i grave u reflektua në fund të listës. Domethënë
emrat e grave kandidate shërbyen për të mbushur listat e partive politike për
zgjedhje. Vetë partitë nuk e morën seriozisht përfaqësimin gjinor, përkundrazi,
deformuan thelbin e ligjit me syrgjynosjen e grave në fund të listës, ndërkohë
që duhet t’i shpërndanin ato uniformisht në listë. Gratë deputete në parlamentin
e 2009-ës vijnë nga emrat në treshen e parë ose të dytë të emrave të kandidatëve.
Nuk kishte shans për të tjerat në listë të fitonin, pasi emrat e tyre qenë vendour
poshtë vijës së sigurtë të fitores. Nëse do kishte pasur seriozitet në zbatimin e
ligjit nga ana e partive politike, nuk do të kishte vetëm 15% të deputetëve gra,
por minimalisht 30%, ashtu sikurse sanksionon ligji. Komisioni qendror i
zgjedhjeve i ktheu njëherë listat që servirën partitë, por partitë i vendosën gratë
përsëri pas liste ose i shtuan mbi atë ekzistuese. Komisioni aplikoi edhe gjoba
për partitë politike, të cilat nuk e kishin ndonjë zor të madh ti paguanin pasi
shifrat ishin qesharake. Ndërsa, përsa i përket zgjedhjeve për organet e qeverisjes
vendore, konkretisht për postin e kreut të bashkisë/komunës, kodi nuk thotë
gjë. Kurse për listat e këshilltarëve vendorë ligji është pasqyruar më mirë në
kod, pasi përfaqësimi gjinor parashikohet me 30% të listës së kandidatëve dhe
nëse nuk zbatohet, listat iu kthehen mbrapsht subjekteve garuese për korrigjim.
Më konkretisht në kod thuhet se 30 % e listës emërore dhe një ndër tre emrat
e parë të listës ‘ti përkasë çdo gjinie (konkretisht gjinisë së munguar që në këtë
rast janë gratë, M.P). Siç shihet, brenda një neni ka kundërshti dhe standard të
dyfishtë: për zgjedhjet për deputetë zbatohet formula 30% ose një në tre emrat
e parë të treshes së listës së kandidatëve të jete grua, ndërsa për zgjedhjet për
këshilla vendorë zbatohet formula 30% dhe një ndër tre emrat e parë në listë të
jetë grua. Në asnjë paragraf, gjithësesi, nuk flitet për shpërndarje uniforme të
emrave të grave në listë sikurse e kërkon ligji. Për postin e kreut të bashkisë
dhe komunës nuk thuhet asgjë, domethënë ligji është i pazbatueshëm prej
kodit zgjedhor.
Si përfundim, nëse i referohemi fillesave të lëvizjes së gruas dhe kontributit
të saj për një shoqëri të emancipuar dhe demokratike, shihet se apiratat e grave
për të qenë pjesë e vendimmarrjes publike dhe e axhendës për ta çuar vendin
drejt proceseve integruese europiane ngelën të parealizuara. Duket paradoksale
që në vend që të kishin më shumë mundësi për përfaqësim, gjatë viteve të
demokracisë, gratë humbën edhe atë nivel përfaqësimi që gëzonin para viteve
‘90 (që ishte afërsisht 30%). Pse gratë humbën politikisht në demokraci? Përse
gratë u larguan nga arena politike dhe u kufizuan në shoqërinë civile? Gratë
janë përpjekur të bëjnë në shoqërinë civile atë revolucion emancipues të
shoqërisë dhe politikës që duhej të kishin bërë brenda politikës. Kjo për arsyen
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e thjeshtë se, në këta 20 vite demokraci, atyre iu është mbyllur vazhdimisht
dera e politikës dhe vetëm pas vitit 2008 është hapur fare pak, 15%. I takon
partive politike ta ndreqin këtë situatë të pakëndshme të krijuar më së shumti
prej atyre vetë. Në radhë të parë, partitë politike kanë obligimin e madh moral
te demokratizojnë qeverisjen e vendit duke përfshirë gratë në vendimmarrjen
publike. Për të realizuar këtë qëllim, duhet ta nisin me demokratizimin e vetes
(demokracinë e brendshme). Në rradhë të dytë, partitë politike kanë obligimin
ligjor të zbatojnë Ligjin për barazinë gjinore dhe të bëjnë ndryshimet përkatëse
në Kodin Zgjedhor për realizimin e kuotës përfaqësuese për gratë prej 30%.
Në Bashkimin Europian, drejt të cilit synojmë të shkojmë, nuk do hyjnë vetëm
burrat, por edhe gratë, të cilat e kanë treguar tashmë se jo vetëm aspirojnë por
edhe kontribuojnë përditë në këtë proces.
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“JAM EVROPË!”: LIGJËRIMI I INTELEKTUALËVE PËR EVROPËN NË
SHQIPËRINË E TRANZICIONIT
Abstrakt
Artikulli trajton artikulimin e idesë së Evropës nga intelektualët shqiptarë
në vitet e tranzicionit. Me mbarimin e vetizolimit komunist “Evropa” ka
shërbyer si një nyjë e re ligjërimore për të artikuluar identitetin shqiptar dhe
projektin e modernizimit të Shqipërisë në vitet e tranzicionit. Anëtarësimi në
Bashkimin Evropian konsiderohet si telos-i i ri nga elitat politike dhe kulturore.
Veçanërisht intelektualët publikë, kjo kategori shoqërore që performon si
vetëdija e shoqërisë është përpjekur që integrimin në Evropë ta lidhë jo thjesht
me anëtarësinë e shtetit në organizatat ndërkombëtare, por me “shpirtin”,
“frymën”, “thelbin” apo “misionin” e kombit shqiptar në histori. Në këtë
kuadër, në kumtesë do të kritikohen aspektet esencialiste dhe orientaliste të
ligjërimit evropianist të intelektualëve, që japin një pamje të ngurtë, johistorike,
reduktuese të Evropës. Paradoksialisht, këto janë aspekte që intelektualët më
në zë të Evropës bashkëkohore synojnë t’i kapërcejnë si reminishenca të
ideologjive moniste që kanë shkaktuar urrejtje dhe konflikte në të kaluarën
evropiane.
Fjalë kyçe: ideja e Evropës, intelektuakët, Shqipëria, ligjërimi, tranzicioni.
Hyrje
Në këtë artikull kritikojmë qasjen esencialiste ndaj idesë së Evropës në
ligjërimin e intelektualëve bashkëkohorë shqiptarë dhe propozojmë alternativën
konstruktiviste e cila ndihmon që mendimi intelektual dhe debati publik
shqiptar të orientohet sa më mirë në rrjedhat e shkencës dhe mendimit
bashkëkohor evropian. Shkurtimisht, qasja esencialiste i përmbahet parimit
se identitetet politike rrjedhin pak a shumë drejtpërdrejt prej thelbit kulturor.
Rrjedhimisht, artikulimi publik nuk është më shumë se sa një përcjellës, apo
përkthyes, i thelbit kulturor në realitetin politik (Cederman, 2001: 10).
Esencializmi e percepton Evropën bazuar mbi dy supozime kryesore: (1) historia
evropiane përfaqëson një përparim linear të qytetërimit perëndimor që nga
Greqia e Lashtë deri tek Iluminizmi; (2) kultura evropiane dhe vlerat e saj i
përkasin vetëm popujve evropianë, edhe pse elementë të tyre mund të
përvetësohen prej popujve të tjerë jashtë Evropës. Nga kjo qasje Bashkimi
Evropian (BE) perceptohet si një superstrukturë politike që ka evoluar nga
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“baza” kulturore/qytetëruese perëndimore, prandaj p.sh. Turqia nuk mund
pranohet si anëtar i BE me gjithë modernizimin e saj në shek. XX dhe reformat
demokratike të kohëve të fundit (shih Baban & Keyman, 2008: 117-118).
Zakonisht në artikulimet e identiteteve, përfshirë edhe atë evropian, esencializmi
përforcohet me anë të metaforave të tilla si “rrënjët”, “prejardhja”, apo
“trashëgimia”.
Alternativa ndaj esencializmit është qasja e konstruktivizmit shoqëror, që
merr si pikënisje të analizës jo thelbin e parathënë kulturor, por vetë procesin e
formimit të identiteteve dhe kulturave. Pra, sfera politike trajtohet si autonome
dhe kultura si një efekt anësor i proceseve politike. Janë elitat ato që, për të
maksimalizuar ndikimin e tyre, përpiqen të mobilizojnë njerëzit me anë të
përzgjedhjes së simboleve dhe elementeve të tjerë kulturorë, duke konstituar
vetë shoqërinë (Cederman, 2002: 11). Metodat analitike që përfshihen në qasjen
e konstruktivizmit shoqëror janë të larmishme, por së paku ekziston një
marrëveshje të gjerë për tri aspekte të ontologjisë së kësaj metode. Së pari,
identitetet kolektive janë ndërtime shoqërore dhe jo tipare thelbësore të vetë
kolektivave. Së dyti, nuk mund të ketë identitet pa diferencë, që do të thotë jo
vetëm që duhet marrë në analizë “tjetri” i një identiteti të caktuar, por që edhe
vetë identiteti duhet parë si dinamik dhe i ndryshueshëm. Si “tjetër” negativ i
identitetit të “Perëndimit” ka shërbyer “Lindja”, ose “Orienti”. Orientalizmi,
d.m.th. konceptimi perëndimor i Orientit është njëkohësisht një mënyrë për
të pasur autoritet mbi Lindjen dhe për të përkufizuar veten si i epërm përballë
nënkulturës orientale (Said, 1978). Përdorimin e ngjashëm hierarkik të termave
“Perëndim” dhe “Lindje” nga subjekte shqiptare për të përshkruar “realitete”
shqiptare e kemi quajtur orientalizëm shqiptar (Sulstarova, 2007) dhe do ta
ndeshim edhe në këtë artikull.
Së treti, ekzistojnë dy tipa idealë të bashkësisë, që mund t’i quajmë primordial (p.sh. familja) dhe civil. Sa më shumë që i afrohemi tipit primordial të
bashkësisë, aq më shumë e mbyllur është ajo dhe aq më shumë ekskluzive
është anëtarësimi në të; sa më shumë që i afrohemi modelit civil, aq më shumë
baza e shoqërisë është kontrata midis anëtarëve të saj dhe aq më përfshirëse
është ajo (Hülsse, 2006: 398). Zakonisht në ligjërimet politike vërejmë artikulimin
e metaforave për ta paraqitur një bashkësi të dhënë më pranë këtij apo atij
modeli, sipas projekteve politike përkatëse. P.sh. Bashkimi Evropian (BE) mund
të konsiderohet një bashkësi civile, sepse bazohet mbi traktate ndërshtetërore,
por shpesh identitetit evropian artikulohet së bashku me metaforat e familjes
apo të “rikthimit në shtëpi” dhe kjo bëhet për t’i dhënë një natyrë primordiale
BE dhe për të mbajtur larg anëtarësimit vende të caktuara. Pra, në raste të tilla,
“primordialiteti” i Evropës, apo i BE nuk është diçka e dhënë më parë, por një
efekt i synuar i vetë ligjërimit.
Konstruktivizmi shoqëror i zbatuar për studimin e qytetërimeve thekson
natyrën e larmishme të historisë së Evropës dhe ripërcaktimin dhe
riinterpretimin e vazhdueshëm të atyre që mbahen për vlera evropiane: “nuk
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ka diçka të tillë të përgjithshme si ‘shpirti evropian’, sikurse nuk ka asnjë person që të jetë ‘evropian tipik’” (Strömholm, 2005: 4). Prandaj, studiuesit që
nisen prej këtyre premisave, përpiqen t’i rrokin kuptimet që merr “Evropa”
brenda ligjërimeve të ndryshme që konstituojnë realitetet politike e shoqërore:
“Evropa nuk ka një thelb përtej atij që ajo merr prej gjuhës. Nëse Evropa ka
kuptim, ky i fundit është një program politik” (Strath, 2000: 14), prandaj sjell
avantazhe në aspektin metodologjik që Evropën ta konceptojmë jo si diçka të
dhënë, por si një proces, jo vetëm si diçka që është, por edhe si diçka që synon
të bëhet.
Më poshtë paraqesim përdorimet e termave “Evropë”, “Perëndim” dhe
“Lindje” nga intelektualë dhe analistë bashkëkohorë në Shqipëri, duke
evidentuar nëse ata i afrohen më shumë qasjes esencialiste, apo asaj
konstruktiviste. Së pari do të shohim se si ata e konceptojnë Perëndimin/
Evropën, më pas se si ata përshkruajnë marrëdhëniet Shqipëri-Evropë dhe në
fund se si “Lindja” formohet si një totalitet negativ përballë Perëndimit dhe
Shqipërisë. Në pjesën e fundit tentojmë të përmbledhim argumentet tona.
Konceptimet e Evropës
Pjesa më e madhe e përdorimeve të “Evropës” në ligjërimin intelektual
shqiptar nuk i referohen kuptimit gjeografik konvencional “nga Atlantiku në
Urale”, por një grupimi vendesh dhe kulturash që përfshihen në konceptin e
“qytetërimit perëndimor”, edhe pse jo të gjithë ato bëjnë pjesë në kontinentin
evropian dhe gjithashtu vende gjeografikisht në këtë kontinent nuk përfshihen
te koncepti i “Evropës”. Kështu, kritiku dhe botuesi Piro Misha (1997: 89)
pohon se “Evropa” nënkupton një qytetërim të caktuar, i dallueshëm nga
qytetërime të tjerë dhe në të cilin bëjnë pjesë edhe SHBA, Australia, apo
Kanadaja. Kurse analisti Mustafa Nano (2002: 5) konstaton se “me Europë, të
paktën prej gati një shekulli, shqiptarët kuptojnë atë perëndimore”. Gjithashtu
intelektualët dhe analistët e marrin për të mirëqenë se BE-ja përfaqëson
“Evropën”, pra është shprehje institucionale e vlerave të qytetërimit perëndimor.
Pavarësisht se në vitet e fundit BE-ja është zgjeruar drejt pjesëve qendrore dhe
lindore të kontinentit që dikur bënin pjesë në sferën komuniste, ky zgjerim
nga pjesa më e madhe e intelektualëve shqiptarë konceptohet si një përfshirje
e kësaj pjese të kontinentit evropian në konceptin e “Perëndimit”: janë vendet
lindore ato që po përfshihen në Perëndim, duke pushuar së qeni “lindore”.
Kështu, “Evropa” shfaqet si shkurtore e “qytetërimit perëndimor” dhe BE-ja si
shprehje institucionale e tij. Për ta qartësuar edhe më përdorimin e këtij termi
prej intelektualëve duhet të shohim se me cilët elementë artikulohen së bashku
me “Evropën”, d.m.th. si tipare të Perëndimit.
Shenjuesi që më shpesh artikulohet me “Evropën”, apo “Perëndimin”, në
një marrëdhënie pothuajse sinonimike me ta, është “liria”. Liria konsiderohet
si vlera parësore e Perëndimit dhe vetë evoluimi i qytetërimit perëndimor shihet
si përparimi i lirisë në histori. Ndërsa “liria” nga ana e saj shenjon lirinë e individit
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për të zgjedhur dhe për të menduar dhe vepruar i pashtrënguar nga ndonjë
vullnet më i epërm, gjë që është parimi bazë i filozofisë politike liberale. Fatos
Lubonja (1994a: 5) Perëndimin e cilëson si qytetërimin ku individi është më i
lirë të zgjedhë e të vetëpërcaktojë identitetin e tij. Analisti Andrea Stefani (2006a)
thotë se Evropa ishte e para që “shpiku” njeriun e lirë: “Asnjë qytetërim nuk ka
qenë aq organikisht dhe jetësisht i lidhur me lirinë dhe të drejtat e njeriut sa
qytetërimi evropian, pra edhe perëndimor”. Ndërsa juristi dhe publicisti
Spartak Ngjela në fillimet e viteve 1990 shkruante se “liria qëndron e
pandryshueshme si vlera supreme e botës perëndimore” (Ngjela, 1993: 19).
Nëse liria paraqitet si vlera më e lartë e Perëndimit, vlera të tjera të
përmendura nga intelektualët janë demokracia, ekonomia e tregut dhe shteti
ligjor. Kjo nuk është rastësore, sepse, gjithmonë sipas ideologjisë liberale, të tre
institucionet garantojnë aspekte të ndryshme të lirisë individuale. Kështu,
shkrimtarit Bashkim Shehu (1997: 31) liria si tipar i Perëndimit i tingëllon si
diçka shumë abstrakte dhe ai kërkon ta konkretizojë duke e zëvendësuar “lirinë”
me “autoritetin impersonal të institucioneve”, apo shtetin ligjor. Stefani (2005:
64) thotë se në ditët tona liria në aspektin politik sigurohet me anë të ndërtimit
dhe fuqizimit të demokracisë dhe se demokracia është e barabartë me gjendjen
e qytetërimit; mungesa e demokracisë te një popull e klasifikon atë në listat e
egërsisë. Edhe Misha (1997: 98) të drejtat e njeriut, laicizmin, kushtetutshmërinë,
demokracinë, barazinë, shtetin ligjor dhe ekonominë e tregut i quan koncepte
perëndimore. Pra, mund të themi se “Perëndimi” emërton një sistem
ekonomik-shoqëror me ideologjinë e tij liberale, që shprehet edhe në rregullime
ligjore dhe që konsiderohet si pozitiv dhe kërkohet të zbatohet edhe në Shqipëri.
Si e artikulojnë intelektualët shqiptarë formimin e qytetërimit perëndimor?
A është “Perëndimi” një njësi e përcaktuar njëherë e mirë nga disa elementë
kulturorë të caktuar, që rishfaqen në mënyrë të rregullt gjatë rrugëtimit të tij
historik; apo duhet kuptuar si një njësi e ndryshueshme në histori, me ngritje
dhe ulje, thyerje e ndërprerje, gjithmonë në ndërveprim me qytetërime të tjera
dhe, për pasojë, e hapur ndaj dinamikave të sotme shoqërore dhe kulturore në
shkallë botërore? Nga përgjigjet që i jepen kësaj pyetjeje varet edhe konceptimi
i “evropianizimit”, apo “perëndimorizimit”: a është ky një proces i vulosur nga
e shkuara, apo është një proces i hapur për të gjitha vendet evropiane, pavarësisht
nga peripecitë e tyre historike?
Përgjigjet e intelektualëve bashkëkohorë mund t’i ndajmë në dy kategori
të gjera. Në të parën përfshihen ata që i afrohen më shumë tipit ideal të qasjes
esencialiste, duke iu referuar më së shumti së shkuarës dhe rrënjëve, ndërsa në
të dytën ata që i afrohen më shumë qasjes konstruktiviste, sepse e shikojnë
idenë e “Evropës” si një projekt të hapur dhe me prirje universale, ku mund të
zgjedhin të bëhen pjesë edhe ata popuj e kultura që edhe pse banojnë në
gjeografinë konvencionale gjeografike evropiane (por jo vetëm ata) nuk mund
të krenohen për “evropianitetin” e tyre të lashtë. Le t’i ilustrojmë më poshtë të
dyja kategoritë.
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Si shembujt të qasjes esencialiste marrim dy ese, njërën nga kritiku e
publicisti Aurel Plasari (2005) dhe tjetrën nga Ngjela (2006). Te libri Rrëmbimi i
Evropës, Plasari i përmbahet argumentit se në rrënjë të idesë së Evropës është
formuar nga krishterimi dhe se Evropa erdhi në jetë pikërisht me
institucionalizimin e fesë së krishterë në Perandorinë Romake:
Shartimi i idealit të krishterë mbi konceptin perandorak romak
e ka vulosur historinë e Evropës… Në këtë shartim dhe askund
tjetër, u hodhën themelet e atij qytetërimi që sot e quajmë
‘europian’, të organizuar e të administruar më së miri, simbas
strukturash që janë mbajtur në këmbë sot e gjithë ditën (Plasari,
2005: 9-10).
Plasari e thekson se rrënjët e krishtera të Evropës nuk janë thjesht një cilësim
që i përket historisë, por vetë fryma e “Evropës”: “Eshtë fjala për rrënjë që nuk
përfaqësojnë thjesht të kaluarën e pemës, por janë faktorë të vetë mbijetesës së
saj; Europa e ëndërruar do të jetë pemë e këtyre rrënjëve ose nuk do të jetë
fare” (po aty: 45). Një bashkim të mirëfilltë mund të bëjnë vetëm ata vende që
ndajnë rrënjë të njëjta te kultura e krishterë. Në rast se ata që udhëheqin
bashkimin e sotëm evropian e braktisin idealin e krishterë për hir të ideologjive
politike dhe interesave ekonomike, atëherë “do të ishte si të ndërtoje një ‘Europë
pa europianë’” (po aty: 113).
Ngjela në librin Reformë shqiptare i përmbahet edhe ai idesë se qytetërimi
perëndimor është qytetërimi greko-romak plus fenë e krishterë dhe se ai ka
pasur deri në ditët tona një karakter kumulativ gjithnjë në rritje, që do të thotë
se thelbi apo embrioni i karakteristikave të Perëndimit të sotëm gjendet qysh
në lashtësi. Ky argument përforcohet nga pohimi tjetër i Ngjelës se shqiptarët,
meqenëse janë autoktonë në trojet e veta që nga kohët dorike, kanë akumuluar
në kujtesën e tyre kolektive kulturën helene dhe romake që nga Homeri e deri
në ditët tona dhe, rrjedhimisht ata janë “sigurisht perëndimorë në psikikën
dhe kulturën e tyre, ata janë historikisht individualistë, të paktën në dymijë
vjet” (Ngjela, 2006: 14-15). Pra, gjithçka ruhet dhe asgjë nuk humbet nga
qytetërimi perëndimor që mbetet i pandryshuar në rrjedhën e historisë dhe i
rrënjosur në vetë natyrën e popujve perëndimorë.
Përsa i përket teksteve intelektuale ku ideja e Evropës artikulohet sipas
qasjes konstruktiviste, nuk është e vërtetë se e shkuara nuk përfillet. Përkundrazi,
historia e qytetërimit evropian theksohet, por pa përjashtuar shndërrimet,
kthesat, rëniet dhe ngritjet e saj. Si shembuj të artikulimit konstruktivist marrim
tekste nga Klosi (2004) dhe Lubonja (1994a; 2003). Për Klosin (2004: 82)
gjeografia nuk mund ta përcaktojë me saktësi “Evropën”, sepse konceptimet
se deri ku shtrihet ajo kanë ndryshuar në kohë. Nëse do të përdorim historinë
për këtë qëllim, atëherë kjo duhet spastruar prej luftrave, gjenocideve dhe
holokausteve që kanë i shkaktuar popujt evropianë njëri-tjetrit (po aty). Po t’i
referohemi kulturës, sërish, nëse duam ta shohim kulturën evropiane në një
grafik ngjitjeje që nga Roma e lashtë e deri te demokracia bashkëkohore, na
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duhet të lëmë jashtë traumat, ekseset dhe shfrytëzimet dhe t’i konsiderojmë si
“aksidente të një zhvillimi” (po aty: 83-84). Kultura e çdo populli evropian
është e veçantë nga ato të popujve të tjerë dhe po të nisemi nga kontributi që
secila ka dhënë për kulturën gjithëpërfshirëse evropiane, ekziston rreziku i
ndarjes midis në “kulturave të përparuara” dhe “kultura të vogla e të
prapambetura” (po aty: 85). Në vend të kulturës do të ishte me vend, sugjeron
Klosi përdorimi i termit “qytetërim evropian”, i cili mund të mendohet si një
evoluim “nga despotizmi te demokracia, nga errësira e paragjykimeve, miteve,
ideologjive, dogmave te mendja e çliruar dhe shoqëria e hapur” (po aty: 84).
Në këtë kuptim, qytetërimi është i shkëputur nga kultura të veçanta dhe
konceptohet si një prirje për të bërë të tuat vlerat më të mira që janë krijuar
nga të tjerët: “Qytetërimi është diçka që mund të asimilohet shumë shpejt, në
qoftë se e ke mendjen të çliruar nga paragjykimet dhe ngre strukturat e
nevojshme për zhvillimin e tij” (po aty: 102).
Lubonja (2003: 8-9) mendon se identiteti evropian është pluralist dhe i
përbërë nga parime “që kanë çuar përpara botën perëndimore”, të tilla si
trashëgimia greko-çifuto-krishterë, Rilindja, shkenca, idetë e lirisë dhe barazisë
që lindën nga Revolucioni Francez; mënyra kapitaliste e prodhimit; laicizimi i
shtetit; idetë e drejtësisë sociale, pluralizmi politik. Të gjitha këto tashmë nuk
janë vetëm pjesë e Evropës, por të mbarë botës: “Kulturën evropiane ta shohim
si një kulturë metodat e mendimit të së cilës, të vërtetat që ajo na mëson, nuk
janë vetëm evropiane, por universale, njerëzore, të afta për t’ju qasur popujve
dhe kulturave nga më të ndryshmet” (Lubonja, 1994a: 5). Lubonja nuk e shikon
traditën e lashtë si cilësi ekskluzive të Evropës, por të shartuar me parime të
tjera që tentojnë për nga universalja humaniste, brenda së cilës ekziston hapësira
për pjesëmarrje të qytetërimeve dhe kulturave të tjera, krahas asaj të krishterë.
Shqipëria dhe Perëndimi
Kur intelektualët bashkëkohorë shprehen se shqiptarët janë një popull
evropian ata nuk e kanë fjalën thjesht vetëm në aspektin gjeografik, por
nënkuptojnë se shqiptarët kanë identitet perëndimor. Argumentet që ata ofrojnë
për të provuar evropianitetin e shqiptarëve më së shumti janë esencialiste, sepse
e marrin si të mirëqenë ekzistencën e një thelbi perëndimor, ose evropian, të
pandryshuar në kohë, të cilin e kanë edhe shqiptarët. Ata pasi e evidentojnë
“thelbin” evropian në epoka të caktuara të historisë së shqiptarëve, pjesën tjetër,
të cilën sipas vetë kritereve të tyre nuk mund ta konsiderojnë si “evropiane”, e
quajnë si aksident, apo fatkeqësi që u ka ndodhur shqiptarëve (Lubonja, 2006a:
72). Shkrimtari dhe studiuesi Arshi Pipa (1991: 17-18) i gjen rrënjët perëndimore
të kulturës shqiptare jo vetëm te vendndodhja gjeografike e Shqipërisë buzë
Adriatikut, por edhe te Regnum Albanie angjovine e Mesjetës dhe te shqipja që
shfaq ngjashmëri me gjuhët romane, sidomos në variantin gegërisht
(“nëpërmjet ktij dialekti na lidhemi mâ fort me kulturën prendimore”).
Studiuesi dhe diplomati Mehmet Elezi aleancën e shqiptarëve me Perëndimin
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e shikon si të natyrshme, sepse ata janë kombi më perëndimor në Ballkan
(Elezi, 2002: 72, 79-80). Ngjela thotë se që nga shekujt shqiptarët kanë
akumuluar në kujtesën shoqërore të gjithë kulturën perëndimore, që nga ajo
helene, romake e deri në ditët tona (Ngjela, 2006: 14-15). Disa përdorin deri
edhe metaforën e nënës për t’iu referuar marrëdhënies së Shqipërisë me
Evropën, si p.sh. Misha (1997: 42) që e quan Evropën “kontinenti nënë”.
Nga argumente të tilla mbi thelbin, ose esencën evropiane të shqiptarëve,
del se aleanca e tanishme me Perëndimin është rrjedhojë e vetë identitetit të
tyre, pra një prirje natyrore perëndimore e shqiptarëve, vetë normaliteti i tyre.
Orientimi drejt Perëndimit është kthim i shqiptarëve për nga vetja dhe rendi i
natyrshëm i gjërave: “Duke rigjetur Perëndimin, shqiptarët gjejnë vetveten”
(Elezi, 2002: 72); “…gjithçka âsht bâ për evropianizimin e popullit shqiptar,
mbas pushtimit shkatrrimtar osman, i ka shërbye kthimit të këtij populli të
shumëvuejtun në votrën e vetë të natyrshme” (Kamsi, 2004: 18); “për sa kohë
që shteti i tyre nuk do të funksionojë sipas parimeve liberale të shtetit të së
drejtës, shqiptarët e sotëm do të mbeten të larguar nga “natyra... [e tyre] shumë
e vjetër evropiane” (Ngjela, 2006: 164). Argumenti se (ri)bashkimi i shqiptarëve
me Evropën do të thotë rikthim te vetvetja dhe te liria, e bën të domosdoshëm
Evropën për identitetin shqiptar dhe e bën të domosdoshëm integrimin
evropian sot. Me një parashtrim të tillë, integrimi evropian nuk është më
zgjedhje, por detyrim. Lidhja Evropë-Shqipëri nuk ka se si të jetë racionale,
sepse është gjinore.
Në krahun tjetër, disa intelektualë artikulimin esencialist të marrëdhënieve
të shqiptarëve me Evropën e shikojnë si një mistifikim që nuk i përshtatet
realitetit dhe nuk i ndihmon shqiptarët që t’i kuptojnë si duhet vlerat evropiane
dhe që t’i realizojnë ato në vendin e tyre. Lubonja në fillimet e viteve ‘90
kritikonte idealizimin e Perëndimit nga ana e shqiptarëve, ndërkohë që edhe
aty ka mjaft probleme që kërkojnë zgjidhje me anë të përpjekjeve njerëzore.
Rruga drejt qytetërimit nuk mund të jetë pa mundime (Lubonja, 1999: 147)
dhe një mënyrë për t’u vetëmotivuar është ta mendosh në terma në realistë
Perëndimin, si p.sh. faktin se ai nuk u bë për një ditë dhe se edhe popujt të
tjerë evropianë kanë qenë sikur shqiptarët sot. Identiteti evropian i shqiptarëve
nuk mund të merret i mirëqenë nisur thjesht nga faktet historike, sikur ai të
jetë i gdhendur në trashëgiminë e tyre gjenetike dhe kulturore. Duke iu referuar
atyre që i mendon si çaste kyçe të zhvillimit të qytetërimit evropian, Lubonja
(po aty: 271) argumenton se historia nuk na vjen shumë në ndihmë si dëshmi
evropianiteti, sepse shqiptarët kanë dalë shumë vonë nga gjendja fisnore dhe
kanë qenë jashtë ndikimeve të ngjarjeve si Rilindja dhe Iluminizmi.
Lubonja nuk sheh arsye se përse ta identifikojmë Evropën me krishterimin,
sepse në rast se ne shqiptarët “do të kërkonim ta përkufizonim me një fjalë të
vetme identitetin evropian edhe si ëndërr evropiane duke e thjeshtëzuar një
gjë shumë të komplikuar, ky do të ishte laicizmi dhe dialogu i pluralitetit dhe
jo dominimi i një feje” (Lubonja, 2006b). Madje, Lubonja edhe traditën e
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bashkëjetesës së tri feve në Shqipëri nguron ta quajë si tipar perëndimor, sepse
në Perëndim është zhvilluar tradita e pavarësisë dhe dialogut të pushtetit politik
me atë fetar, kurse në Shqipëri të tria fetë i janë nënshtruar dhe kanë qenë të
pafuqishme përballë pushtetit politik (Lubonja, 1994b: 11). Për pasojë, fryma
evropiane/perëndimore nuk duhet konsideruar si një njësi historike, apo fetare,
por si një metodë që përpiqet të arrijë të universalja, përtej dhe duke respektuar
qytetërimet e ndryshme (Lubonja, 1994a: 5).
Nga argumentet e mësipërme të Lubonjës na rezulton se vetëdeklarimi i
perëndimorë nuk i ndihmon shqiptarët të pranohen nga Perëndimi.
Përkundrazi, Lubonja heq një paralelizëm midis vetëshpalljes së tanishmë si
perëndimorë me vetëshpalljet si arianë që disa udhëheqës shqiptarë bënin gjatë
pushtimit gjerman. Gjermanët në nivelin diplomatik i pranonin këto deklarime,
por në raportet dhe dokumentat e veta i quanin shqiptarët si “orientalë” dhe
“oportunistë”. Edhe sot Perëndimi nuk do të na pranojë me të vërtetë si
“perëndimorë” derisa ne ta shikojmë veten me sy kritik (Lubonja, 1999: 286).
Pavarësisht nëse shqiptarët kanë bërë pjesë ose jo në qytetërimin
perëndimor/evropian, intelektualët bashkëkohorë bien në një mendje që në
ditët tona një hendek i thellë ekziston midis gjendjeve materiale, politike apo
shpirtërore të shqiptarëve dhe atyre përkatëse evropiane. Pra, Evropa shërben
si pasqyra që u tregon shqiptarëve mangësitë e tyre dhe gjërat që ata duhet të
plotësojnë për t’u quajtur të denjë për qytetërimin evropian. Problemi kryesor
i shqiptarëve pas rënies së komunizmit është instalimi i një sistemi funksional
demokratik që të garantojë liritë bazë të qytetarëve, përballë arbitraritetit të
pushtetit. Në këtë aspekt të politikës dhe kulturës politike shqiptare ata shohin
mungesën më të madhe krahasuar me popujt e Evropës perëndimore.
Demokratizimi i Shqipërisë është kriteri kryesor për ta bërë atë pjesë të Evropës:
“Demokracia e bën të pashmangshëm Shqipërinë pjesë të Evropës, në një kohë
që dështimi i demokracisë e ndan nga ajo” (Stefani, 2006b). Vazhdimisht gjatë
viteve të tranzicionit intelektualët dhe analistët e mediave i kanë akuzuar
politikanët si shkaktarë të izolimit të ri të Shqipërisë, kësaj radhe nga
pakënaqësia e “Evropës” me elitën politike shqiptare dhe ecurinë e reformave
në vend, sikurse del edhe nga citati i mëposhtëm.
Prej 14 vitesh Shqipëria zgjatet nga brigjet e saj për të arritur
një Evropë që duket sikur i largohet, sikur e refuzon... Përse vendi
që për 40 vjet e refuzoi Evropën nëpërmjet një vetizolimi të rreptë,
tani që u hap, po refuzohet thuaj po aq rreptësisht nga Evropa?
Përse sot, si për çudi, është Evropa që “mbyllet” kundrejt
Shqipërisë?... Eshtë kjo politikë me mungesën e devocionit publik
me ligësinë, konfliktualitetin, makiavelizmin e deri bolshevizmin e
saj të fshehur, faktori kryesor që po e mban Shqipërinë larg Evropës
(Stefani, 2005: 5).
Në këtë mënyrë shfaqet një tezë e artikuluar shpesh nga intelektualët
bashkëkohorë: ajo e një dallimi të rëndësishëm midis elitës kulturore në njërin
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krah dhe asaj politike (në disa raste së bashku me masat) në krahun tjetër.
Ndërsa elita kulturore dhe intelektualët përshkruhen si përçues të frymës
perëndimore/evropiane në Shqipëri, ajo politike mbahet si përgjegjëse për
frymën “joevropiane”, “lindore”, “klanore”, “primitive” etj. Kohët e fundit
Ngjela e ka riartikuluar dhe zgjeruar tezën për përballjen midis shoqërisë
perëndimore shqiptare në njërën anë dhe politikës joperëndimore shqiptare
në anën tjetër. Ndërsa shqiptarët në thelbin e tyre janë perëndimorë, në krahun
tjetër, politika është dominuar nga grupe të caktuara që vijnë nga zona të izoluara
të Shqipërisë dhe që kanë shfaqur një prirje tiranike. Për pasojë, “tek ne,
rrjedhën e qytetërimit perëndimor e ka prerë gjithmonë politika” (Ngjela, 2006:
80). Kjo përbën një patologji të politikës, sipas tij mund të kapërcehet me anë
të një kontrate të gjerë shoqërore, përfshirë edhe faktorët politikë për të kryer
reformat e domosdoshme për themelimin e një shteti funksional të së drejtës,
të udhëhequr prej parimeve liberale. Teza të tilla janë vetëshërbyese për
intelektualët dhe analistët e mediave, sidomos për ata që nuk janë përfshirë në
politikën formale: ndërsa ata ruajnë për vete rolin e perëndimorizuesve në
shoqëri, apo si zëri i moralit, politikës i ngel në derë përgjegjësia për hendekun
midis dëshirave “perëndimore” dhe realitetit shqiptar që akoma është larg
realizimit të shumë prej tyre.
Konceptimet për Lindjen dhe orientalizmi bashkëkohor
Te ligjërimi i intelektualëve, përderisa cilësori kryesor i Perëndimit është
liria, atëherë kundërvënia Perëndim-Lindje përkon me kundërvënien liri-robëri,
apo liri-forcë. P.sh. Ngjela (1993: 19) shkruan se “gjendja në të cilën po jetojmë
duhet vështruar si një luftë që liria e konceptuar oksidentalisht po bën me
forcën, e cila shpesh është parë nga Orienti si liri”. Me “Lindje” zakonisht
etiketohet si trashëgimia e Perandorisë Osmane (herë-herë e marrë së bashku
me Perandorinë Bizantine), ashtu dhe ajo e regjimit komunist, të përfytyruara
si periudha ku shqiptarët kanë pësuar mungesën totale të lirisë. “Lindja” është
filli që i lidh së bashku të dyja periudhat në një vazhdimësi shkakësore. Duke
qenë se thelbi i shqiptarëve është perëndimor, rrjedhimisht osmanët, sovjetikët,
kinezët dhe komunistët shqiptarë paraqiten si pjesë të një balli lindor dhe
aziatik, i cili vepron për ta ndarë Shqipërinë nga vendi që i takon në Evropë/
Perëndim. Për të cituar përsëri Ngjelën (1993: 20): “Komunizmi në Shqipëri
ishte shprehja më e hapur e fitores që mentaliteti oriental i forcës korri mbi
mentalitetin perëndimor të lirisë”. Kështu, në mënyrë paradoksale, komunistët
shqiptarë, të cilët ishin pikërisht ata që përhapën idenë e trashëgimisë negative
dhe orientale osmane, në kuadër të ideologjisë së përparimit drejt rendit
komunist dhe krijimit të njeriut të ri, pra vetë ata përfundojnë duke u etiketuar
si shkaktarë të prapambetjes lindore të Shqipërisë.
Sipas disa intelektualëve, edhe situata e tanishme ka elementë të orientales
dhe kjo duket në faktin se politika nuk po priret nga liria dhe zbatimi i ligjit,
por nga ushtrimi i forcës. Tranzicioni politik i Shqipërisë krahasohet me situatat
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në vendet aziatike apo afrikane. Stefani përmbledhjen e artikujve kritikë ndaj
politikës shqiptare në vitet 2000 e ka titulluar Albanistan. Shpjegimi që jep ai
është se artikujt e tij synojnë japin “alarmin edhe për rrezikun vdekjeprurës që
mund t’i vijë demokracisë nga rivaliteti armiqësor dhe konfliktual i liderëve
dhe fanatikëve mbështetës, të cilët ka vite që po përpiqen ta kaukazojnë
Shqipërinë duke e shndërruar në një Albanistan” (Stefani, 2005: 6-7).
Herë pas here në shkrimet e disa intelektualëve aludohet se ndarja
Perëndim-Lindje në botën shqiptare ka edhe bazë biologjike a gjenetike.
Ndonjëherë aluzohet për ekzistencën e një pakice shqiptarësh që nuk e duan
Evropën, por shpjegohet se në fakt nuk kemi të bëjmë me shqiptarë të mirëfilltë,
por pasardhës së aziatikëve që ka sjellë pushtuesi osman në Shqipëri dhe që,
me sa duket e kanë kundërevropianizmin dhe ndjenjën e robërisë në gjakun
dhe mendësinë e tyre. Një referat i mbajtur në konferencën “Kleri katolik
shqiptar dhe parimet e demokracisë perëndimore” përmban edhe citatin e
mëposhtëm:
Shqipnia dhe populli shqiptar janë Europë dhe nuk do të ketë
forcë që të mund t’i detyrojë të jenë ndryshe. Këtë, ndoshta, mund
ta dojë nji pakicë, e përbame nga stërnipa të kolonëve të vjetër
aziatikë që zunë vend në Shqipni, fill mbas e gjatë pushtimit të
turqëve osmanllinj, pakicë që don t’i imponohet shumicës së madhe
të shqiptarëve, me nji pjesë të të cilëve kanë fe të përbashkët, por jo
përkatësinë etnike (Kamsi, 2004: 18).
Këtu mbërrijmë te një tipar tjetër i orientalizmit bashkëkohor, te theksi i tij
islamofobik. Me largimin gjithmonë e më të madh të realiteteve shqiptare prej
përvojës komuniste, “Lindja” gjithmonë e më shumë ripërcaktohet si “Orient”, duke shënuar kësisoj fenë islame dhe shoqëritë ku ajo është e pranishme.
Ndonjë intelektual madje shprehet se fundamentalizmi islamik, apo edhe islami
si fe, ka qenë ndikimi më i fuqishëm kulturor në totalitarizmin komunist. Arshi
Pipa (1993: 25-26) thotë se Enver Hoxha, megjithëse i shkolluar në Perëndim
ishte i ndikuar më shumë nga trashëgimia bektashiane e familjes së vet. Për
Ngjelën, refuzimi i lirisë nga komunizmi shqiptar buronte nga mendësia
islamike dhe konfuciane e Enver Hoxhës, sipas së cilës individi duhet t’i
nënshtrohet tërësisht shtetit dhe shoqërisë (Ngjela 2006: 99-100, 106). Megjithëse
rendi i tanishëm kushtetues garanton hapësirë për ekzistencën e institucioneve
fetare dhe lirinë e ushtrimit të praktikave fetare, disa intelektualëve ritet dhe
praktikat publike të besimtarëve myslimanë i shohin si të huaja, ekzotike, prurje
aziatike, prapambetje, apo si rrezik të largimit apo izolimit të ri të shqiptarëve
nga Evropa. Herë pas here në shtypin shqiptar rishfaqet çështja e anëtarësimit
të Shqipërisë në Organizatën e Konferencës Islamike, gjë që i irriton disa
intelektualë, të cilët këtë organizatë e konsiderojnë si një antipod islamik apo
“lindor” të BE dhe Perëndimit.
Në vijim, do të ndalemi në tri rrëfenja (narrativa) orientaliste nga Plasari
(1992), Ngjela dhe Nano (2002), të cilat rreken të përshkruajnë rrugëtimin e
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gjatë qindra apo edhe mijëravjeçar të Shqipërisë midis Lindjes dhe Perëndimit.
Për Plasarin luhatja e shqiptarëve midis dy qytetërimeve ka filluar në shek. IV,
atëherë kur perandori Teodos e ndau Perandorinë Romake në dy pjesë dhe
bashkë me të edhe tokat e banuara nga shqiptarët. Me kalimin e shekujve dy
qytetërime, që si bosht të tyrin kishin fetë, filluan të dalloheshin dhe t’i
kundërviheshin njëri-tjetrit pikërisht në krahët e Vijës së Teodosit. Mbijetesa e
shqiptarëve ka qenë e varur nga gjetja e drejtpeshimit midis dy qytetërimeve,
por gjithmonë për të ruajtur trashëgiminë e tyre të krishterë dhe perëndimore.
Kjo zgjat për më shumë se një mijë vjet, që nga shek. IV e deri në pavarësinë e
Shqipërisë në shek. XX.
Pas pavarësisë, në Luftën e Parë Botërore dhe në Konferencën e Paqes,
sërish çelësi për shpëtimin e Shqipërisë ka qenë arritja e drejtpeshimit dhe
këtu ka luajtur një rol të dorës së parë prania e Kishës Katolike në Shqipëri, si
faktor perëndimor, përballë feve ortodokse dhe islame si faktorë lindorë (po
aty: 30-34). Gjatë Luftës së Dytë Botërore ndërluftuesit shqiptarë ndahen sipas
Vijës: komunizmi hodhi rrënjë midis ortodoksëve e myslimanëve në Shqipërinë
e Jugut dhe të Mesme, por jo në atë të Veriut, ku ndodheshin shqiptarët katolikë.
Prirja perëndimore e këtyre të fundit u kushtoi përndjekjen e egër nga regjimi
komunist: “Në kuptimin historik, mund të thuhet se asgjësimi i tyre [klerikëve
katolikë] i asgjësonte përfundimisht shanset që Shqipëria t’i kthente sytë nga
Evropa, në perëndim të Vijës fatidike” (po aty: 50-51). Me qenien e orientalëve
në krye të tij, sistemi komunist shqiptar përmbledh në vetvete vetitë më të
këqija të trashëgimisë lindore të vendit, ai është përkryerja e kësaj tradite:
Trashëgimia e Hoxhës nuk i ka rrënjët thjesht në stalinizëm. Jo
më pak se me stalinizmin, ai do ta molepste kulturën politike
kombëtare me perfeksionimin e traditës së kulisave, të intrigave,
matrapazllëqeve politike, për të cilat termi i saktë përkufizues do të
ishte “bizantinizëm i degjeneruar”. Si stalinizëm specifik, ai i Hoxhës
do të ishte një stalinizëm ndyrash, cinik, shtinjak, i gatshëm për
kompromiset më të fëlliqura, dredharak dhe oportunist, shkurt,
një stalinizëm i Portave të Orientit (po aty: 51).
Edhe tranzicioni paskomunist po ndjek logjikën historike të Vijës ndarëse
të qytetërime, prandaj Shqipërisë i duhet të shkëputet nga ndikimet lindore
dhe rreziku kryesor nga kjo anë tani është fundamentalizmi islamik. Nëse
Shqipëria krijon në Perëndim përshtypjen e gabuar se është një vend islamik,
edhe si pasojë të propagandës së fqinjëve të saj dashakeqë, ajo sërish do të
izolohet sepse vetë ideja e “Evropës” është ngjizur, thotë Plasari, në kohën e
kryqëzatave, gjatë të cilave është formuar një simbiozë mes “kontinentit dhe
kristianitetit” (po aty: 57). Evropa si identitet për herë të parë është përkufizuar
si refuzim i islamit (po aty: 53) dhe “sot, vërtet, Europa po u ndodhka jo aq
para së ardhmes, sa para të shkuarës” (po aty: 57).
Orientalizmi rishfaqet me forcë në librin e Ngjelës Reformë shqiptare.
Premisa e argumentit të tij është se Perëndimi dhe Lindja kanë zhvilluar që
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prej lashtësisë dy logjika të kundërta të jetës shoqërore dhe politike. Perëndimi
ka parimin më të lartë politik lirinë individuale, kurse Lindja tiraninë e kolektivit
mbi individin. Qytetërimi perëndimor e ka origjinën te bota greko-romake e
lashtësisë, së cilës iu shtua edhe krishterimi. Ai lindor e ka origjinën te perandoria
perse akamenide1, e cila rishfaqet në mesjetë me kalifatin abasid të arabëve
dhe me fenë islame (Ngjela, 2006: 97). Sot Perëndimi përbëhet nga SHBA dhe
boshti francezo-gjerman, ndërsa Lindja nga vendet arabe dhe Kina (Ngjela
shpjegon se edhe Kina me konfucializmin është pjesë e Lindjes, ngaqë edhe
aty individi i nënshtrohet jetës kolektive).
Shekujt që shqiptarët kaluan nën sundimin lindor nuk e prekën thelbin
perëndimor të tyre, sepse ata “nuk e kanë formuar kulturën dhe vetëdijen e
tyre, qoftë atë fetare, qoftë atë racionale, as nga kultura akameniane dhe as nga
kultura arabe, madje as edhe nga kultura osmane” (po aty: 97); “pavarësisht
nga një periudhë pesëqindvjeçare osmane dhe lindore njëherësh, shqiptarët
nuk e kishin ndërruar ritmin e brendshëm të jetës” (po aty: 83). Përkundrazi
identiteti perëndimor i ka bërë shqiptarët pjesa më e spikatur e frontit
perëndimor në Perandorinë Osmane dhe në Turqi (po aty: 96). Islamizimi i një
pjese të madhe të tyre nuk ka ndikuar në thelbin evropian të shqiptarëve,
sepse “asnjëherë islamizmi shqiptar nuk ka qenë islamizëm arab” (po aty: 71),
dhe “sepse ka qenë kjo natyrë individualiste e vetë racës që nuk ka lejuar as
islamizmin të krijohej si fe me kulturë arabe në Shqipëri” (po aty: 121-122).
Mirëpo duke u shtrirë gjeografikisht në mes të dy qytetërimeve, shqiptarët
janë ndodhur midis betejës së tyre, gjë që do të thotë se në Shqipëri “janë
përplasur vazhdimisht individualizmi perëndimor me kolektivizmin lindor”
(po aty: 25). Edhe pse ata kanë qenë një popull i lidhur me rrënjë dhe kulturë
me Perëndimin, ndërmjet shqiptarëve ka pasur edhe grupe periferike që
prireshin nga fryma kolektiviste dhe tirania dhe sidomos këtë të fundit e ka
ushqyer gjithmonë politika: “Tek ne, rrjedhën e qytetërimit perëndimor e ka
ndërprerë gjithmonë politika” (po aty: 80). Ndryshimi i shqiptarëve me arabët
është se te të parët tirania është një tendencë, kurse te të dytët ajo është vetë
natyra e gjërave (po aty: 98).
Sidomos komunizmi ka luajtur një rol të dorës së parë për ta orientuar
Shqipërinë për nga Orienti. Enver Hoxha kërkonte që me anë të modelit të tij
të marksisëm-leninizmit, që ishte një ideologji thellësisht etatiste të eliminonte
nga shoqëria shqiptare vlerat e qytetërimit perëndimor dhe t’i zëvendësonte
me kulturën arabe dhe konfuciane. Me këtë “ai ka kërkuar me ngulm që të
realizonte të gjithë dështimin pesëqindvjeçar të dhunës orientale në Shqipëri”
(po aty: 118). Për këtë arsye Ngjela gjykon se tirania e Enver Hoxhës ishte
______________________
1
Perandoria akameniane, ose akamenide, ka ekzistuar në shek. VI-IV p.e.s. dhe në kulmin
e saj shtrihej që nga Azia e Vogël në perëndim e deri në Pakistanin e sotëm në lindje, Deti
i Zi në veri fhe Egjipti në jug. Ajo u shpërbë si pasojë e mposhtjes prej Aleksandrit të
Madh në vitin 330 p.e.s.
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pararoja kundërperëndimore e të gjithë botës. Sjellja “patologjike”
kundërperëndimore e Enver Hoxhës na e bën të kuptueshme sjelljen e
kamikazëve islamistë sot (po aty: 154).
Edhe në Shqipërinë e tranzicionit vazhdon përplasja midis dëshirave
individualiste që vijnë nga poshtë në shoqëri dhe imponimit kolektivist që
vjen lart prej politikës me origjinë puniste (po aty: 107). Pikërisht sfera e politikës
duhet të realizojë një ndarje të qartë me traditën lindore, në mënyrë që të bëhet
i mundur rreshtimi i plotë dhe përfundimtar i Shqipërisë me Perëndimin, në
kohën kur përplasja e këtij me Lindjen ka arritur apogjeun e vet (po aty: 17).
Me ndërtimin e një shteti modern perëndimor, Shqipëria do të mund të marrë
pjesë në dinamikat e globalizimit, prej të cilave ka mbetur e përjashtuar deri
tani (po aty: 140-141).
Rrëfenjat e mësipërme orientaliste, megjithë nuancat dhe metaforat, kanë
të përbashkët strukturën e tyre analitike. Si Plasari, po ashtu edhe Ngjela besojnë
se kombi shqiptar e ka nisur udhëtimin e tij në histori si një popull evropian
dhe perëndimor, por më vonë është ndodhur në mes të përballimit të Perëndimit
me Lindjen, përballim i cili ka spikatur në përplasjen fetare krishterim-islam.
Duke rënë nën sundimin oriental për pesëqind vjet, më në fund në shek. XX
kombit shqiptar iu dha shansi që të rikthehet në “kontinentin nënë”, por
komunizmi e preu në mes këtë rrugëtim. Me rënien e komunizmit, sërish
rishfaqet shansi që shqiptarët të rikthehen në Evropë dhe në thelbin e tyre,
mirëpo duket se në shoqërinë shqiptare ka forca, sado të dobëta, që kërkojnë
një orientim lindor, përkatësisht islamik, prandaj këto duhen neutralizuar sa
nuk është vonë, për të shmangur një përjashtim të ri nga Evropa. Bie në sy
fakti se megjithëse tekstet që përmblodhëm më sipër janë shkruar në vite të
ndryshme të periudhës së tranzicionit, struktura është e njëjtë dhe aq e
thjeshtëzuar sa që të gjitha ngjarjet politike bashkëkohore të mund të zënë
vend në të. Kështu duket tepër komod shpjegimi i komunizmit me anë natyrën
orientale të sundimit të Enver Hoxhës. Ky interpretim thjeshtëzues i komunizmit
është kritikuar me të drejtë si justifikim i sundimit totalitar që lejon shmangien
nga përgjegjësia të shumë prej atyre që e kanë bërë të mundur funksionimin e
tij (Kullashi, 2003: 139).
Ka pasur edhe intelektualë e analistë që nuk kanë qenë të kënaqur me
ligjërimin orientalist dhe që janë përpjekur për analiza dhe përgjigje më të
nuancuara ndaj çështjes së “evropianitetit” të shqiptarëve. Eseja e Mustafa Nanos
“Europa, destinacioni X”, paraqet një çast interesant ligjërimor, sepse ai bën një
kritikë të orientalizmit shqiptar, por pa arritur të dalë jashtë kuadrit të tij
ontologjik dhe epistemologjik. Qysh në fillim të esesë ai bën zbulimin e dukurisë
së orientalizmit (por pa e cilësuar me këtë term) në mendimin politik e kulturën
paskomuniste shqiptare.
Pjesa joperëndimore e Europës dhe e botës shpesh vizatohet si
një realitet i largët, për të mos thënë armiqësor. “Lindja” e thërrasin
këtejpari dhe merret vesh se nuk kemi të bëjmë thjesht me një
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përcaktim gjeografik. Në rastin më të keq është një eufemizëm
nënçmues, me anën e të cilit klasifikohen qytetërimet, kulturat,
zhvillimi i djeshëm dhe i sotëm i një pjese të botës. Është një
klasifikim i vjedhur me qejf prej cliche-ve të historisë së shkruar,
kryesisht prej perëndimorëve, por që ndër ne, pasi është veshur
me një arbitraritet që ia bën mu, është shndërruar në një cliche
bazilare të asaj që mund ta quajmë folk psychology e mentality. Në
Lindje klasifikohet Kina, India, Rusia, Turqia, Sllovenia, Greqia,
Serbia etj. (Nano, 2002: 6; kursivët në origjinal).
Më poshtë Nano shpjegon pse pikërisht këto vende shqiptarët i quajnë
“Lindje”: Kina sepse është komuniste; India sepse është e varfër; Rusia sepse
është ortodokse dhe ish-komuniste; Turqia si muslimane; Sllovenia si sllave,
Greqia si ortodokse; Serbia njëherazi si sllave dhe ortodokse (po aty). Duke e
gjetur “lindoren” te popujt e tjerë, shqiptarët pretendojnë se i përkasin
Perëndimit, por Nano vëren me ironi se, në fakt, ata kanë të gjitha veçoritë që
i veshin Lindjes.
Kur mendon se Shqipëria gjeografikisht është hëm në Lindje,
hëm një vend ish-komunist, hëm një vend ballkanik, hëm një vend
shumë i varfër, guximi për të përbuzur Lindjen e për t’u
vetëpërjashtuar prej saj të ngjan ose me një punë të lajthiturish, ose
me një çalltisje nacionalistësh të currufjepsur, që, ndërsa analizojnë
e mbajnë frymën prapa në histori për t’u mburrur me Shqipërinë
antike, e cila na paska qenë njëherë e një kohë kristiane si të tjerët,
jo barbare si sllavët e jo më e varfër se shoqet (po aty: 7).
Sipas kritereve të përdoruara nga vetë shqiptarët për të klasifikuar vende
dhe popuj të tjerë, shqiptarët janë një popull lindor, d.m.th. joperëndimor:
“Nëse biem dakord që me Lindje të kuptojmë diçka të pangjashme apo të
kundërt me Perëndimin, duhet thënë se ne jemi lindorë në rrënjët tona” (po
aty: 39). Kjo do të thotë se dëshira e fortë e sotshme e shqiptarëve për t’u
identifikuar me Perëndimin nuk vjen prej rrënjëve evropiane të shkuara, por
buron nga pasiguria e identitetit tonë kombëtar. Kjo është një pasiguri endemike
e shqiptarëve, sepse ata dikur u deklaruan myslimanë duke qenë
kriptokristianë dhe sot e shpallin veten si perëndimorë, duke qenë në thelb
kriptolindorë (po aty: 9-10). Po të ishin shqiptarët të sigurtë në identitetin e
tyre kombëtar, po të mos ishin në krizë identiteti, ata nuk do të kërkonin me
doemos për t’u pëlqyer dhe pranuar nga Evropa/Perëndimi dhe nuk do të
kishin kompleksin e të qenurit “lindor”. Nano kërkon nga shqiptarët që të
jenë të sinqertë me veten, që t’i themi vetes se në thelb jemi lindorë. Mirëpo, siç
na thotë Nano, “Lindja” nuk ka thelb të vetin, ajo është “Lindje” në raport me
“Perëndimin”, ajo është e kundërta e Perëndimit, ndërsa ky i fundit na paraqitet
si i vetëmjaftueshëm. Të identifikohesh si “lindor” do të thotë të identifikohesh
si joperëndimor, si joevropian, apo si mungesë e Evropës. Pra, edhe po të
ndjekim këshillën e Nanos, nuk do të arrijmë ta kapërcejmë krizën e identitetit.
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Nano argumenton se imazhi mbizotërues që shqiptarët kanë për
Perëndimin është pasuria materiale e këtij të fundit, përballë skamjes së
Shqipërisë. Parullën “E duam Shqipërinë si gjithë Evropa”, Nano e përkthen
në “Duam të jemi të kamur” dhe shton se “Slogani i sotëm ‘të integrohemi në
Europë’ është e njëjta gjë, por i shprehur me gjuhë më burokratike e më
institucionale” (po aty: 16). Kjo qasje materialiste ndaj Perëndimit, na pengon
që të kultivojmë në shoqërinë tonë vlerat e mirëfillta qytetëruese të Evropës.
Madje edhe ndër elitat politike dhe intelektuale shumica janë lindorë që u kanë
zënë rrugën perëndimorëve të vërtetë (ku me siguri Nano përfshin veten):
“Hapësira publike është e pushtuar nga përfaqësues besnikë të një mentaliteti
lindor, të cilët, për ironi të gjërave, ngrenë zërin më shumë se kushdo për kauzën
perëndimore, për integrimin në Europë” (po aty: 43). Nano e ruan ndarjen e
madhe Perëndim-Lindje, mirëpo ka vështirësuar kriteret e klasifikimit, sepse
në njërën anë e zbraz përmbajtjen e “Lindjes”, duke e bërë “tjetrin” e Perëndimit
dhe në krahun tjetër duke na thënë se ata shqiptarë që hiqen më shumë për
“perëndimorë” janë në fakt “lindorë”!
Megjithatë, Nano ka besimin se “europianizimi i Shqipërisë në veçanti dhe
ai i shqiptarëve në përgjithësi është një proces që do të ecë përpara. Mund t’i
diktohet ritmi këtij procesi, por jo kahja” (po aty: 62). Pra, evropianizimi i
shqiptarëve do të vazhdojë pavarësisht vullnetit të tyre. Integrimi në Bashkimin
Evropian duket si diçka që po u imponohet nga jashtë shqiptarëve, si një fatalitet.
Madje nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit është një gjest bujar i
Evropës dhe i pamerituar nga Shqipëria: “Europa po i hap derën një vendi i cili
do kohë të bëhet europian” (Nano, 2006a). Nano e sheh me shpresë dhe me
frikë këtë marrëveshje: me shpresën se do të jetë një nxitje për elitën politike
për t’u sjellë sipas normave të lejuara evropiane; me frikën se elita politike do ta
shfrytëzojë këtë arritje si parzmore për të mbuluar veprimet e saj të liga (po
aty).
Orientalizmi bashëkohor shqiptar është kundërshtuar sidomos nga
Lubonja. Sipas tij, qenia e shqiptarëve midis qytetërimeve, nuk do të thotë që
elitat politike dhe intelektuale shqiptare ta përqafojnë ideologjikisht tezën e
Hantingonit mbi ndeshjen e qytetërimeve dhe të rreshtohen me njërin kundët
tjetrit.
Tendenca për t’u futur në strehën e një qytetërimi, e shfaqur si
pasojë e krizës së identitetit, na duket se shoqërohet sot fuqishëm
edhe me tendencën e këtyre qytetërimeve për t’u hapur ndaj njëritjetrit, për të marrë dhe për t’i dhënë njëri-tjetrit, ashtu siç ka
ndodhur gjithherë në histori (mjafton të kujtojmë për këtë vetë
historinë e qytetërimit evropian)... (Lubonja, 1994a: 5).
Qenia në mes të qytetërimeve nga “fatkeqësi” mund të kthehet në avantazh,
sepse shqiptarët kanë në kulturën e vet “tharmin” e tri qytetërimeve dhe ata
këtë mund ta zhvillojnë me anë “frymës evropiane” që priret për nga universalja
dhe dialogu mes kulturave dhe qytetërimeve. Ky është, sipas tij konceptimi i
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duhur i identitetit evropian dhe “çdo përpjekje për t’u bërë evropianë, e
ndryshme nga kjo mendojmë se do të ishte një identitet i rrejshëm evropian”
(po aty: 6). Lubonja vendos në një plan jo më dy, por tre qytetërime, duke u
përpjekur për ta kaluar ndarjen Perëndim-Lindje. Orientimi perëndimor i
shqiptarëve sot kupton braktisje e trashëgimisë kulturore të dy qytetërimeve
të tjerë, por rimarrje në mënyrë racionale e traditës nën dritën e parimeve
humaniste dhe universale të prodhuara nga qytetërimit perëndimor.
Përfundim
Pikëpamja esencialiste është dominuese në ligjërimin intelektual të viteve
‘90 dhe viteve 2000 në Shqipëri, përsa i përket marrëdhënieve Evropë - Shqipëri.
Sipas kësaj pikëpamjeje, shenjuesit “Evropë” dhe “Shqipëri”, apo “evropian”
dhe “shqiptar” bashkëndajnë të shenjuarin, i cili është thelbi apo identiteti
kulturor dhe, në disa raste racor i evropianëve dhe njëkohësisht i shqiptarëve.
Argumentimet për të provuar “identitetin evropian të shqiptarëve” variojnë
që nga origjina indo-evropiane dhe pellazge e shqiptarëve dhe e shqipes,
pjesëmarrja e shqiptarëve në kulturën e Antikitetit dhe krishterimit të hershëm,
mbrojtja evropiane kundër turqve aziatikë e udhëhequr nga Skënderbeu në
shek. XV, kanuni, etosi modernist i Rilindjes Kombëtare, reformat shtetformuese të Zogut, etj. Të gjitha këto episode dhe elemente historike jepen si
dukuri të thelbit evropian/perëndimor të shqiptarëve. Ky thelb i paraprin
politikës, madje politika e tanishme shqiptare mund të jetë, plotësisht apo
pjesërisht, edhe kundërvënëse ndaj këtij thelbi. Argumenti i fundit parashtrohet
nga disa intelektualë për të kritikuar elitën politike në tërësinë e saj për
ngadalësinë apo dështimet në zbatimin e sistemit demokratik dhe të kushteve
për integrimin e shtetit shqiptar në BE. Kjo është një pamje e idealizuar dhe
vetëshërbyese për intelektualët.
Në aspektin normativ, intelektualët bashkëkohorë e njësojnë idenë e
Evropës, apo të Perëndimit me idenë e lirisë, kjo e fundit e vendosur në
kontekstin e mendimit liberal-demokratik. Me këtë strategji ligjërimore,
intelektualët synojnë që të orientojnë elitën politike dhe qytetarët për nga
realizimi i standarteve të shtetit ligjor, demokracisë parlamentare, lirisë së shtypit,
etj., që shërbejnë për jetësimin e vlerës së lirisë në shoqërinë shqiptare. Perëndimi
shpallet si shtëpia e lirisë dhe shoqëria shqiptare shtyhet që të imitojë struktura
dhe sjellje të caktuara politiko-shoqërore perëndimore/evropiane.
E kundërt me lirinë është robëria dhe kjo e fundit paraqitet si cilësi e
“Lindjes”, apo “Orientit”. Liria dhe robëria janë veçse dy elementë në dy zinxhirë
paralelë, por jo të barazvlefshëm, të shenjuesve që kanë në qendër kundërshtinë
“Perëndim” – “Lindje”, apo “Evropë” – “Azi”. Këta zinxhirë paralelë shenjuesish
nuk janë të barazvlefshëm, sepse zinxhiri perëndimor është thuajse gjithmonë
me valencë pozitive dhe, për pasojë, më i epërm përballë tjetrit. Për pasojë,
ligjërimi bashkëkohor i intelektualëve shfaq të gjitha karakteristikat e
orientalizmit. Përmes orientalizmit, shqiptarët përfytyrohen si në arrati prej
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“Lindjes” dhe drejt “Perëndimit”, e cila gjithashtu është një arratisje prej robërisë
drejt lirisë, prej së shkuarës në të ardhmen, prej prapambetjes drejt përparimit,
prej primitivizmit drejt modernes, prej varfërisë drejt kamjes, prej komunizmit
drejt kapitalizmit, prej diktaturës drejt demokracisë etj. Perandoria Osmane
paraqitet si shkaktare si e muslimanizimit të shqiptarëve, po kështu edhe e
komunizmit shqiptar, megjithë pretendimet ateiste të këtij të fundit. Duke
qenë se, sipas qasjes esencialiste të shumë intelektualëve shqiptarë, thelbi i
shqiptarit është “evropianiteti”, atëherë del se gjatë periudhës osmane dhe asaj
komuniste ekzistenca e shqiptarëve ka qenë joorigjinale (joautentike), se ata e
kanë pasur të pamundur të jetojnë sipas prirjes së tyre natyrore dhe së më në
fund me anë të integrimeve në BE dhe NATO atyre po u afrohet mundësia për
t’u kthyer te vetvetja dhe të identiteti i tyre. Një pjesë e intelektualëve shqiptarë
e identifikojnë islamin me “Lindjen” edhe për arsyen sepse “Perëndimin”, ose
“Evropën”, e identifikojnë me krishterimin. Si rrjedhojë, identiteti mysliman i
një pjese të shqiptarëve paraqitet si një pengesë për të qenë (plotësisht) evropianë
dhe perëndimorë dhe, sipas orientalistëve shqiptarë, i jep vërtetësi tezave se
identiteti shqiptar, apo “mendësia shqiptare” është “e përçarë” midis Perëndimit
dhe Lindjes.
Duke besuar se integrimi evropian i shqiptarëve duhet të jetë vërtet një
udhëtim drejt një lirie dhe larmie kulturore më të madhe se të në shkuarën,
gjatë gjithë studimit tonë, jemi përpjekur që të problematizojmë premisat dhe
argumentet e qasjes esencialiste të marrëdhëniet së “Evropës” me shqiptarët
dhe të propozojmë një qasje konstruktiviste dhe kritike, e cila e lë mënjanë
kërkimin për një thelb natyror. Meqenëse ndodhemi në orbitën e BE, ligjërimet
politike dhe intelektuale në hapësirën e saj do të shkaktojnë efektet e tyre edhe
në shoqërinë tonë, prandaj dëshirojmë që ato të priren për nga universalja dhe
gjithëpërfshirja dhe jo për nga ekskluziviteti dhe përjashtimi në emër të
“Evropës”. Në Shqipëri, intelektualët publikë dhe analistët e mediave janë të
mirëpozicionuar për të ndjekur dhe për t’u përfshirë në debatet mbarevropiane
mbi identitetin, zhvillimet e tashme dhe të ardhmen e Evropës së bashkuar.
Rrjedhimisht ata do të jepnin një kontribut me shumë me vlera për sa i përket
evropianizimit të mëtejshëm të shoqërisë sonë: jo duke mitizuar “rrënjët”
evropiane të shqiptarëve, ose duke u marrë me gjuetinë e “orientalëve” të shkuar
dhe të tanishëm, por për të artikuluar modele shoqërore alternative për të
ardhmen, që do ta rigjallëronin edhe demokracinë në vend. Për aq kohë sa
shqiptarët do ta shikojnë veten në pasqyrën e “Evropës”, identiteti evropian i
shqiptarëve do të mbetet i paplotë dhe i parealizueshëm, sepse ai do të jetë një
ideal për t’u arritur dhe horizonti i “Evropës” do të shtyhet vazhdimisht përpara
gjatë ecjes sonë drejt tij. Në fund të fundit, ky duhet të jetë funksioni kryesor i
idesë së Evropës në kontekstin shqiptar.
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Abstrakt
Skepticimi mbi Europën e Bashkuar dhe europianizimin e vendeve të ish
bllokut lindor, pjesë e së cilës ka qenë edhe Shqipëria, është ndër çështjet më
pikante në literaturën akademike. Megjithatë, në qendër të artikullit nuk
qendron koncepti skepticizëm mbi Europën e Bashkuar. Artikulli fokusohet
në analizën e përshtatësisë së procesit të europianizimit në Shqipëri, dhe
mënyrën sesi elita politike shqiptare “përdor” atë, duke prodhuar efektet e
kundërta. Nëpërmjet qasjes teorike të tranzitologjisë dhe kushtëzimit mekanik
një sërë autorësh të huaj sjellin në vëmendje faktin që vendet aspirante duket
sikur përdorin procesin e euopianizimit si argument për të fshehur apatinë e
tyre politike. Akoma më tej, autorë vendas dhe fakte nga realiteti tregojnë për
krijimin e një raporti dado Evropë e cila edhe pse kanë kaluar më shumë se 20
vjet nga ndryshimi i sistemit, vazhdon të qendrojë në rolin këshillues kundrejt
një elite politike shqiptare të parritur. Në mënyrë që ky raport të ndryshojë
demokracia duhet të pranohet si paraprirëse dhe formësuese e institucioneve
politike, dhe jo anasjelltas. Ndryshimi në filozofi i procesit të integrimit evropian
përsa i përket vendosjes së raportit institucion dhe politikë, do të ndihmonte elitën
politike shqiptare të kalonin nga stadi dadoizmit ne atë të pjekurisë politike të pavarur
dhe gati për të marr pergjegjësi vetjake.
Fjalë kyçe: Evropianizim, elitë politike, apatia politike, dadoizëm,
tranzitologjia
“Vala e tretë e demokracisë”, përshkuar kështu nga Samuel Huntington, i
referohet ndryshimeve globale të sistemeve politike në fundin e viteve të
shekullit XX: 1) rënia e regjimeve totalitare në Europën Juglindore nga mesi i
viteve 70; 2) zëvendesimi i diktaturave ushtarake nga qeverisja civile në fillimet
e 1970-ës deri në pjesën më të madhe të 80-ës; 3)rënia e qeverisjes autoritare në
disa vende të Azisë në Jug dhe Lindje, në mes te viteve 1980 kolapsi i regjimeve
komuniste në fund të vitit 1980-të të; si edhe 5) shpërbërja e ish Bashkimit
______________________
1
Huntington, S. (1993) “The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century” Norman: University of Oklahoma Press, 1993, 3–30.
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Sovjetik dhe krijimi i 15-të Republikave post-sovietike1.Ndonëse ndryshojnë
në tipologji dhe koordinata gjeografike, rastet e lartpërmendura vendosen në
një emërues të përbashkët përsa i përket: kalimit nga sisteme të mbyllura
totalitare në ato të hapura liberale, demokratike. Shqipëria si vend i Europës
Juglindore, sigurisht që nuk mund të mos prekej nga vala e revolucionit
demokratik mbarëbotëror. Fillimi i viteve 90-të e gjen Shqipërinë ne fazë
tranzicioni politik. Regjimi komunist ishte përmbysur, ishte kohë për
demokraci.
Gjendur ne këto kushte komuniteti ndërkombëtar, qeveria amerikane nën
udhëheqjen e Ronald Regan dhe organizatat qeveritare, vendosën si prioritet
të ndihmojnë shoqëritë e lartpërmendura të kalojnë periudhën e tranzicionit.
Tranzitologjia do të quhej përqasja/ modeli teorik mbi sistemet demokratike
në tranzicion, e cila mund të ndihmonte vendet e prekura nga fenomeni të
përballonin sfidat ekonomike, politike, sociale, të ndikuara nga fryma e
shrrënjosjes së të shkuarës dhe përshtatjes ndaj së resë. E inicuar nga akademikët
Guillermo O.Donnell and Philippe Schmitter, kjo teori përkthehet në filozofinë
bazë universale për të kuptuar demokratizimin.
Teoria klasike e tranzitologjisë karakterizohet nga elementët në vijim: (1)
qëllimin për të krijuar një teori universale të demokratizmit dhe mundësinë e
shpjegimit të proceseve të demokratizmit në kontekste sociale të ndryshme;
(2) krijon bindjen se demokratizimi është një proces gradual linear i cili bazohet
në disa faza – tranzicioni, breakthrough dhe konsolidimin; (3) thekson faktin
që elita politike luan një rol të rëndësishëm; (4) bazohet mbi një parim neoliberal
i cili i jep prioritet konsolidimit të instituteve, si për shembull zgjedhjet e lira
dhe reforma të tjera, të cilat krijojnë kushtet për funksionimin e shteti2.
Qasja vendos procesin e demokratizimit ne raport të drejtë me institucionet.
Sa më të konsoliduara dhe mirë të funksionojnë institucionet, aq më shumë
përmirësohet, konsolidohet dhe funksion vetë demokracia. Ndërkohë që vetë
demokratizimi si koncept, ashtu siç trajtohet nga paradigma e tranzicionit,
nënkupton një proces nëpërmjet të cilit demokracia përmirësohet, konsolidohet
dhe funksionon më mirë. Pra, ky koncept mbart në vetvete edhe paradigmën
e konsolidimit të demokracisë dhe institucioneve, të cilat, sipas kësaj qasjeje
janë të brishta dhe duhet të forcohen. Një konceptim i tillë ishte mëse i
natyrshëm për vendet që erdhën nga sistemet totalitare komuniste. Një sërë
autorësh si Radaelli, Grabbe dhe Gallina analizojnë nëpërmjet modeleve të
përafërta teorike aplikimin e tranzitologjisë në realitetin europian. Sipas
autorëve, e vendosur në realitetin europian qasja tranzitologjike në paralelizëm
i referohet përafrimit të legjislacionit dhe institucioneve europiane nga vendet
europiane të ish-bllokut komunist, ose ndryshe thënë shkurt, evropianizimin e
______________________
2
Jankauskas, A. &Gud•inskas, L “Reconceptualizing Transitology: Lessons from PostCommunism”. Institute of International Relations and Political Science, University of Vilnius 183186
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tyre. Në debatin akademik, gjuha e Evropianizimit nënkupton si procesin e
reformës se brendshme si pasojë e procesit të afrimit me Bashkimin Evropian
ashtu dhe brendësimin e vlerave evropiane dhe perëndimore nga aktorët
vendas. Në qendër të Evropianizimit qëndron nevoja dhe aspirata e ndryshimit.
Cladio Radaelli nëpërmjet modelit të kushtëzimit mekanik e ka definuar
Europianizimin si:
Proceset e (…) a) sendërtimit, b) përzierjes dhe c)
institucionalizimit të rregullave formale dhe jorformale,
procedurave, paradigmave të politikëbërjes, stileve si dhe e besimeve
dhe normave të përbashkëta të cilat përkufizohen dhe konsolidohen
në procesin e politikave të BE-së dhe pastaj ndërfuten në logjikën e
ligjërimit të brendshëm (kombëtar apo lokal), në strukturat politike
dhe në politikat publike. (Radaelli, 2004:3)
Qasja e kushtëzimit mekanik, nxjerr në pah vendosjen në raport të drejtë
midis institucioneve dhe procesit të demokratizimit. Sa me shumë të
konsolidura të jenë institucionet sipas modelit europian, aq më tepër
konsolidohet procesi i demokratizimit. E përkthyer me pak fjalë, kushtëzimi
mekanik është kopja europiane e tranzitologjisë në miniaturë. Sipas autorit,
“Strukturat politike që përmbajnë institucionet dhe administratën publike mes
të tjerash, strukturat e përfaqësimit, grupe të interesit dhe parti politike sikurse
dhe struktura kognitive e normative, që nënkuptojnë vlera dhe norma”3
Për pasojë, ndikimi që ushtron BE-ja për promovimin e institucioneve
demokratike, të qëndrueshme dhe të shtetit ligjor përmes kushtëzimit
demokratik në analizë të fundit duhet të nxisë pikërisht këtë proces
evropianizimi. Në të njëjtën logjikë qendron edhe Grabbe në analizën e tij mbi
modelin europian të detyruar. Ndikimi i BE-së në proceset integruese të vendeve
aspirante në përgjithësi dhe kushtëzimi demokratik në veçanti, është
konceptuar si një marrëdhënie asimetrike mes BE-së dhe vendeve kandidate
sikurse shprehet Grabbe: “i jep BE-së rrugë të ndikimit me të fuqishëm në
proceset e politikëbërjes kombëtare” 4dhe nëpërmjet mekanizmave të tilla,
sikurse raportet vjetore apo plan-programeve. Sipas Grabbe: Këto dokumente
sigurojnë një lidhje direkte me politikat e brendshme... sepse BE-ja vendos një
listë prioritetesh që duhet të përmbushen brenda një viti ose në një periudhë
më afatgjatë”5.
______________________
3
Radaelli, C. (2003) “The Europeanization of Public Policy”. In The Politics of
Europeanization, eds. Featherstone and Radaelli. Oxford Unviversity Press
4
Grabbe, H. (2003) “Europeanization Goes East: Power and Uncertainty in the EU
Açession Process”. in Politics of Europeanization, eds. Featherstone andRadaelli. Oxford
University Press. F.303
5
Grabbe, H. (2003) “Europeanization Goes East: Power and Uncertainty in the EU
Açession Process”. in Politics of Europeanization, eds. Featherstone andRadaelli. Oxford
University Press. f.315
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Referuar modeleve teorike të konceptimit të marrëdhënieve midis BE-së
dhe vendeve kandidate, është më e lehtë për Bashkimin Evropian të nxisë
plotësimin dhe arritjen e kritereve dhe kushteve të përcaktuara qofshin këto
në periudha afatshkurtra apo afatgjata. Duke u fokusuar në vendet e Evropës
Qendrore, Grabbe pohon se këto vende janë më të prirur për të përmbushur
kërkesat dhe kushtet e vëna nga BE-ja, pasi synim i tyre është integrimi në këtë
organizëm. Madje shton më tej se “Kjo ndërvarësi asimetrike i lejon Bashkimit
Evropian të vendosë rregullat e lojës në kushtëzimin e hyrjes në BE”6 Por në
realitet duket sikur nga kjo marrëdhënie nuk përfiton vetëm BE. Vendet
aspirante, ashtu sikundër edhe Shqipëria, duket sikur përdorin procesin e
europianizimit si argument për të fshehur apatinë e tyre politike. Situata
përkeqësohet kur marrëdhënia është akoma edhë më e afërt dhe e ndërvarur.
Sa më afër që është vendi në procesin e integrimit, aq më të dukshme dhe të
thella janë dhe efektet e evropianizimit. Rasti tipik i vendosjes së kësaj
marrëdhënie ndërvartësie është edhe Shqipëria. Autorë vendas si Fuga, Kajsiu,
Barbullushi, Kajsiu trajtojnë femomenin nëpërmjet perspektivave të ndryshme,
por që vendonsen në një linjë logjike të përbashkët: në rastin e Shqipërisë
procesi i evropianizimit po keqpërdoret, duke prodhuar efektin e kundërt:
prodhimin e demokracisë së sëmurë dhe apatisë së elitës politike shqiptare.
Kështu në artikullin e saj “Kështu Foli Evropa: Mbi ndërtimin dhe
përdorimin e Europianizimit në ligjërimin zyrtar dhe politik”, Barbullushi
tregon që: procesi i ndërtimit të një identiteti demokratik të Shqipërisë është
pazgjidhshmërisht i lidhur me procesin e ndërtimit të vazhdueshëm të autoritetit
të Evropës7. Përpjekjet e aktorëve politikë për të portretizuar kundërshtarin
politik si mbartës të alternativave devijuese nga Evropianizimi duhet të shihen
vetëm si përcapje për maksimizim të legjitimitetit të jashtëm të palës politike
në fjalë por edhe si hapa minues të vetë kongruencës mes “klasës politike”,
“shtetit” dhe “kombit”’/”popullit” si kriter bazë i suksesit të projektit të
integrimit evropian8. Për më tepër Kajsiu në artikullin e tij “Integrimi si pengesë
për demokracinë” shton: Demokratizimi si proces është njehsuar tashmë me
integrimin në Bashkimin Evropian, sikurse edhe zhvillimi, modernizimi apo
progresi i shoqërisë shqiptare në përgjithësi. Integrimi është bërë tashmë njësia
matëse e konsolidimit demokratik9. Ashtu si kundër autori shprehet, në rastin
e Shqipërisë procesi i integrimit nënkupton njëkohësisht edhe procesin e
______________________
6
Grabbe, H. (2003) “Europeanization Goes East: Power and Uncertainty in the EU
Açession Process”. in Politics of Europeanization, eds. Featherstone andRadaelli. Oxford
University Press. F.318
7
Barbullushi, O. (2006) “Kështu Foli Evropa’- Mbi ndërtimin dhe përdorimin e
Europianizimitnë ligjërimin zyrtar dhe politik” Revista Polis 2 f.9
8
Barbullushi, O. (2006) “Kështu Foli Evropa’- Mbi ndërtimin dhe përdorimin e
Europianizimitnë ligjërimin zyrtar dhe politik” Revista Polis 2 f.8
9
Kajsiu, Blendi. (2006) “Integrimi si PengesQ pQr Demokratizimin” Revista Polis 2.f. 2
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demokratizimit. Sipas autorit:
Një pjesë e mirë e legjitimitetit të elitës lokale vjen nga jashtë në
përgjithësi dhe nga BE-ja në veçanti. Të gjitha forcat politike bien
dakord për diçka të tillë, dhe debati thjeshtëzohet te ritmi dhe
mënyra më e shpejtë për ta arritur diçka të tillë. Partitë politike e
akuzojnë njëra – tjetrën se janë të paafta për ta anëtarësuar
Shqipërinë në BE. Madje, edhe në fushata elektorale, si pasojë e
euroentuziazmit lokal, politikanët premtojnë një futje të shpejtë të
Shqipërisë në Evropë. Kështu eliminohen pothuajse tërësisht
debatet mbi modelin apo rolin e shtetit që po ndërtohet në Shqipëri
10

Akoma edhe më tej, Enis Sulstarova në artikullin e tij “Provincializimi i
Evropës dhe Debati Publik Mbi Integrimin Evropian” sjell në vëmendje faktin
që jo vetëm procesi reflekton tendenca apatie, por mbi të gjitha: Debati mbi
integrimin në Evropë ka vdekur qysh në lindjen e tij, sepse është shtruar gabim
si lidhje intime parapolitike. Kjo ndikon edhe politikat shqiptare të integrimit,
sepse duke qëndruar në pozitat e një fëmije përpara prindit, elita politike ka
merakun të kryejë, “detyrat e shtëpisë” që i ka caktuar Brukseli, (dhe
shpeshherë i kryen sa për të kaluar radhën), duke e zhveshur në këtë mënyrë
veten nga llogaridhënia para elektoratit dhe duke i hequr domethënien sistemit
demokratik11. Në të njëjtin mendim është edhe Fuga përsa i përket lidhjes
emocionale qe Shqiperia vendos me Europën. Në artikullin e tij “Norma
Evropiane dhe Opinioni Lokal: Mangësitë e Përqasjes Institucionaliste”,- Fuga
tregon sesi norma dhe rregulla institucionale evropiane po e zgjeron rrethin e
vet të veprimit te ne, por në një mënyrë shumë kontradiktore dhe jo pa problem. Sipas autorit, shqetësimi është se ato po hyjnë në shoqërinë tonë jo aq
shumë si pasojë e presionit të opinionit shoqëror mbi ligjvënësin, sesa si një
prurje nga jashtë, emancipuese, por edhe me një farë karakteri të huaj për
shumë anë të mentalitetit dhe të konjukturës shqiptare. Nga njëra anë kjo do
të thotë se ato e tërheqin shoqërinë drejt një modeli të caktuar, por nga ana
tjetër, edhe shoqëria reagon me anë të një lloj hipokrizie individuale dhe
kolektive, me anë të një dyfytyrësie, që nuk shkakton pak ngadalësi, deprimim,
pse jo, edhe patologjira sociale kolektive nga më të ndryshmet,
bashkëshoqëruese të një personaliteti të dyzuar 12.
Në fakt prezumimet teorike të autorëve të lartpërmendur nuk qendrojnë
vetëm në këtë rrafsh. Nëse krahasojmë progamet qeverisësë dhe projektpropozimet qeverisëse në vite vërehet qartë orientimi theksuar emocional,
______________________
10
Kajsiu, Blendi. (2006) “Integrimi si PengesQ pQr Demokratizimin” Revista Polis 2.f 8
11
Sulstarova, E. (2006) “Provincializimi i Evropës dhe Debati Publik Mbi Integrimin
Evropian” Revista Polis 2.f.3
12
Fuga, A. (2006) “Norma Evropiane dhe Opinioni Lokal: Mangësitë e Përqasjes
Institucionaliste” Revista Polis 2.f.10
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institucional dhe maksimizimi i legjitimitetit përreth evropianizimit të
Shqipërisë. Kështu në programet qeverisëse, ashtu si kundër edhe ato premtuese
elektorale quket qartë që integrimi europian si koncept është i pandashëm me
zhvillimin demokratik të vendit. Për shembull në programin e qeverisë
shqiptare 2005 – 2009, dhe 2009-2013 theksohet qartë se “Zhvillimi dhe
integrimi janë dy anë të së njëjtës medalje, dy drejtime plotësisht të lidhura e
kushtëzues të njëri – tjetrit. Zhvillimi kalon nëpërmjet integrimit dhe integrimi
nëpërmjet zhvillimit të vendit 13
Basha prezanton programin per zgjedhjet lokale: Si do të jetë Tirana
(europianehttp://www.alblink.com/?fq=brenda&m=shfaqart&aid=21405),
ndërsa Rama gjithashtu prezanton të njëjtën filozofi nëpërmjet programit:
“Tirana Europiane”.
Për t’u mos mjaftuar kjo, çdo përgëzim dhe ledhatim i “Europianëve”
vendoset me gërma të mëdha në faqet zyrtare të isntitucioneve më të larta
qeverisëse.Kështu në faqen zyrtare të Ministrisë së Integrimit mund të gjendet
raporti i Komisionit Europian mbi progresin e Shqipërisë:
Komisioni Europian bëri publik më 5 nëntor Progres Raportin
2008 për Shqipërinë dhe vendet e tjera të rajonit. Raporti vlerëson
progresin e bërë nga Shqipëria përsa i përket kriterit politik të
Kopenhagenit, që kërkon stabilitet të institucioneve duke garantuar
demokracinë, respektimin e ligjit, të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen
e minoriteteve. (Revista Europian 2010). Raporti i këtij viti ka dy
mesazhe të shkëlqyera për shqiptarët. Mesazhi i parë i madh i këtij
raporti është se Shqipëria, me progresin e reformave dhe
përparimet që ka bërë, është tashmë një vend potencial për statusin
e kandidatit dhe së dyti, ky raport vlerëson sa e ka konsoliduar
Shqipëria sistemin e saj demokratik dhe kriteret e Kopenhagenit14.
Pyetja më normale që mund të lind pas më shumë se 20 vjet kalimi nga
sistemi i izoluar komunist në demokraci kërkon ti japë përgjigje faktit se sa
reale janë përgëzimet e lartpërmendura dhe sa ka shërbyer përqasja e
tranzitologjisë/ kushtëzimit mekanik të demokracisë në Shqipëri?
Shqipëria renditet e dyta për nga numri i qytetarëve që paguajnë ryshfete,
shifra është rreth 20 për qind, gati dy herë më e lartë se mesatarja e rajonit të
Ballkanit Perëndimor, që shënon 12.5 për qind. Sipas raportit të Zyrës së
Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Krimet dhe Drogën, tek ne vihet re
një pjesëmarrje e lartë në këtë fenomen, ndërkohë që pagesat nuk bëhen në
mënyrë të rregullt. Ndërkohë, në Kosovë, për shembull, ku fenomeni kap 11.1
për qind, është dy herë më e lartë se tek ne frekuenca e pagesave nga qytetarët
në xhepat e zyrtarëve të korruptuar. Raporti vë në dukje se vetëm Bosnja arrin
______________________
13
Programi i KQshillit tQ Ministrave (2005-2009) marrQ nga:
http://www.keshilliministrave.al/shqip/programi/Shqip%20programi.htm
14
http://www.mie.gov.al/
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të kalojë Shqipërinë në këtë drejtim. Zgjedhjet e 8 Maji-t 2011, tregojnë edhe
njëherë për krizën e përfaqësimit dhe zhvillimin e zgjedhjeve të lira. Pjesëmarrja
në rang kombëtar nuk i kalon 50% të votuesve, ndërkohë që kryeqyteti i vendit
edhe dy muaj pas zgjedhjeve ende gjendet pa kryetar të certifikuar. Gjithashtu
në raport shtrohen një mori problemesh, të cilat presin zgjidhje nga qeveria
dhe nga institucionet e vendit .Zgjedhje raportet e OSBE-së kanë shprehur
“përmirësim në raport me zgjedhjet e kaluara”, ndonëse gjithmonë mbetet
shumë për të bërë. Kështu, demokracia shqiptare duket se është përherë në
një proces të pandërprerë konsolidimi, por që nuk përfundon kurrë.Dhe
rezultantja e kësaj mbetet përsëritja e të njëjtit refren të përsëritur në vite: Elita
Politike shqiptare kërkon ndihmë nga nëna/dado Evropë për të ndihmuar në
kapërcimin e ngërcit politik të rradhës. Problemi qendron sa më shumë vite
kalojnë dhe Evropa pozicionohet në këtë rol, aq më tepër Shqipëria ngelet në
rolin e fëmijës.
Për tu rikthyer në zgjedhjet lokale të 8 Majit 2011 thirrjet për ndihmë kanë
qënë të parreshtura nga të dy kampet kryesore: Ennio Grasi -Kur arbitri është
i njëanshëm-qendrimi OSBE); Letra e hapur e Kadaresë: Shtyrja e vizitës së
Barroso diplomatët serish në lëvizje: Ndërkombëtarë por jo të huaj: Ambasadori
amerikan/Ettore Sequi gjatë numërimit të votave: Ndërkombëtarë ndërhyni:
BE, Lajcak: E papranueshme dhuna në zgjedhje : Blendi Klosi: Ndërkombëtarët,
po i japin mbështetje PS-së: Vendimi i KQZ-së, reagon Ashton dhe Fule: KQZ
shtyn pa afat mbledhjen pas takimit me misionin e ODIHR Arvizu SHBA BE
OSBE-ODHIR duan zgjedhje transparente prej të cilave varet integrimi 15
Atë çfarë analiza e autorëve vendas, raportet, situata aktuale, shembujt e
lartpërmendur tregojnë është krijimi i një raporti dado Evropë e cila edhe pse
kanë kaluar më shumë se 20 vjet nga ndryshimi i sistemit, vazhdon të qendrojë
në rolin këshillues kundrejt një elite politike shqiptare të parritur. Megjithatë,
nuk është qëllimi i këtij punimi trajtesa e tipareve të elitës politike shqiptare në
veçanti. Kjo është një çështje më vete, e cila kërkon hapësirë të dedikuar. Atë
çfarë punimi sjell në vëmëndje është aplikimi i paradigmës teorike i cili në
frymën e konsolidimit të demokracisë shqiptare, prodhon efektin e kundërt.
Duke u përqendruar pothuajse ekskluzivisht në konsolidimin e institucioneve
demokratike filozofia/paradigmë e aplikuar anashkalon disa principet bazë të
vetë demokracisë.
Së pari, duhet hedhur poshtë vetë koncepti i konsolidimit demokratik.
Një demokraci funksionale pothuajse nuk konsolidohet kurrë pasi është në
proces të vazhdueshëm evoluimi. Sipas John Dewey : “ideja e vërtetë e
demokracisë është ndryshueshmëria në vazhdim dhe përballja me të renë…..,
përballja me sfidat në procesin e bërjes/zhvillimit dhe realizimit të nevojave të
cilat janë pjesë e qenies humane si edhe nevojave të reja për të përmbushur
______________________
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http://www.balkanweb.com/analiza/2689/nderkombetare-por-jo-te-huaj—62220.
html
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këto të fundit. Një sistem i shëndetshëm demokratik nënkupton antagonizëm
të vazhdueshëm, përplasje midis identiteteve të forta politike dhe një konflikt
të hapur interesash. “Kjo demokraci do të jetë një demokraci gjithmonë ‘në
bërje e sipër’, pasi konflikti dhe antagonizmi përbëjnë njëkohësisht kushtin
mbi të cilin projekti demokratik ngrihet, dhe prej të cilit ai nuk mund të
realizohet kurrë plotësisht16
“Për këtë arsye insistimi për politika konsensuale dhe jo konfliktuale, që
dëgjohet shpesh në kuadrin e procesit të integrimit, mund të prodhojë më
shumë dhe jo më pak demokraci, për sa kohë konflikte të tilla sheshohen duke
e mënjanuar procesin politik. Për këtë arsye tejkalimi i paradigmës së tranzicionit
dhe konceptit të saj të konsolidimit të institucioneve demokratike do të na
ndihmonte të kuptonim se si procesi i integrimit e pengon dinamikën politike
të demokracisë, çka përbën dhe bazën e një sistemi funksional demokratik.
Së dyti, importimi i modeleve institucionaliste nuk mund të përdoren si
kopjo dhe ngjit (copy/paste). Modelet duhet t’i përshtaten kontekstit politik,
ekonomik, social dhe kulturor të vendit ku importohen. Sipas Kajsiut,
Shqipërisë i duhet të adoptojë mijëra faqe legjislacion, i cili është produkt i një
proçesi intensiv përkthimi, më shumë sesa produkt i një procesi intensive
përfaqësimi. Kështu prodhohon të ashtuquajturat “ligje të mira”, por që nuk
zbatohen. Fakti që një ligj mund të jetë përkthyer, përshtatur apo fotokopjuar
nga BE-ja, nuk e bën atë ligj të mirë (Kajsiu 2006, f. 9). Mënyra se si është
konceptuar ky proces nga BE-ja, mënyra se si ky proces përdoret, manipulohet
apo abuzohet nga elitat lokale, ka bërë që ai jo vetëm të mos i shërbejë forcimit
të demokracisë, por të prodhojë një sistem hibrido-demokratik, që nuk mund
të mbijetojë pa ndihmën e ndërkombëtarëve.
Së treti, duhet ta shkëpusim konceptin e demokratizimit nga pradigma e
tranzicionit, sipas së cilës, demokratizimi është një proces linear që prodhon
gradualisht konsolidimin e institucioneve demokratike, si edhe mekanizmat e
kushtezimit demokratik. Dështimi i procesit të konsolidimit të institucioneve
demokratike duhet parë mbi të gjitha si një dështim politik, filozofi te menduarit
te politikës, dhe jo thjesht institucional. Studimi i Thomas Carothers rreth “Fundi
i qasjes së tranzitologjisë institucionaliste’ tregon që: demokraci fallco jane krijuar
në vendet post-komuniste. Sipas autorit pyetja më e rëndësishme që duhet të
bëhet pas më shumë se dy dekadash të ndryshimit të sistemit nuk është: Si po
shkon tranzicioni demokratik?’ por ‘Çfarë po ndodh politikisht? Shqipëria
gjendet në listën e vendeve në zonën gri, në të cilat sindroma mbizotëruese
është ajo e prodhimit të “Demokracisë Fallco”. Këto demokraci në dukje shfaqin
tiparet e një demokracie të konsoliduar si për shembull: jetë politike të shoqëruar
nga liri politike, zgjedhje të lira dhe rotacion pushtetesh. Në të vertetë mbeten
të trubullta dhe problematike. Karakteristikë e tyre është:
______________________
16
Carson, B. Clarence (1960) “ The Concept of Democracy and John Dewey” Journal of
Democracy.f.181
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1. Elitat politike, përfaqësuese të grupeve më të mëdha politike jane të
perceptuara gjeresisht si te korruptuara, te interesuara per qellime personale
dhe jo-efektive
2. Ndërrimi i pushteteve përngjason me një tregti të problemeve të vendit
të cilat kalojnë si top sa nga njëra legjislaturë në tjetrën, pa gjetur zgjidhje. Të
pashpresë….
3. Elitat politike perceptohen jo të ndershme, dhe jo-serioze në detyrën e
tyre
4. Masat, edhe pse mund të dëshirojnë demokracinë dhe idealin, janë në
nivele ekstreme të zhgënjyera nga politika 17
Sipas autorit ekuacioni vijon sa më poshtë: Politika është e korruptuar dhe
përbëhet nga elita politike egoiste për interesa personale dominuese, që si
rrjedhojë prodhon pak ose aspak të mira për vendin, shtet dhe ekonomi të
dobët, apati politike të barabartë me demokraci fallco.
Përplasja teorike me realitetin politik shqiptar tregojnë që, me kalimin e
më shumë se dy dekadave kjo situatë duhet të kapërcehet tashmë. Profilizimi
i realitetit të shoqërisë shqiptar si vend i cili prodhon “demokraci fallco”, tregon
që ndoshta ka ardhur koha që filozofia e tranzitologjisë dhe kushtëzimit mekanik
demokratik të ndryshojë. Duhet të ndryshojmë raportin e vendosjes institucion/
politikë. Politika duhet parë si pikënisja dhe jo mbarimi i formësimit të
institucioneve. Demokracia formëson dhe paraprin institucionet, të cilat më
pas e formësojnë atë. Në vijim të logjikës së autorëve të përmendur, dështimi i
procesit të konsolidimit të institucioneve demokratike duhet parë mbi të gjitha
si një dështim politik dhe jo thjesht institucional. Kalimi nga “zona gri” e
demokracive të pa konsoliduara, mund të përshpejtohet me ndryshimin në mentalitet
të procesit të demokratizimit të vendit. Ky ndërgjegjësim do të ndihmonte elitën
politike shqiptare të kalonin nga stadi dadoizmit në atë të pjekurisë politike të pavarur
dhe gati për të marrë përgjegjësi vetjake.
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Rradhët në vijim mëtojnë të kritikojnë ideologjinë shqiptare të 20 viteve të
fundit duke iu qasur asaj si ligjërim që synon e arrin të hegjemonizojë fushën e
ligjërueshmërisë nëpërmjet themelimit rreth një qendre (pikë nyjore), e cila
në rastin konkret trupëzohet në idenë e Evropës, e cila trupëzon qoftë aspektin
kulturor-qytetërimor e qoftë atë institucional-politik. Kjo ide nuk përbën
elementin e vetëm të ligjërimit politik shqiptar të shndërruar në ideologji, por
rëndësia e saj parësore gjendet në të qenurit shpjegues e legjitimues i elementëve
të tjerë të ideologjisë si psh perëndimi, tregu i lirë, demokracia etj.
Nëse i referohemi qasjes kritike të hegjemonisë ligjërimore të Laclau-t e
Mouffe-s, çështja e ideologjisë do të mund të shprehej si krijim i pikave nyjore
të një ligjërimi, i cili hegjemonizon duke skajuar e heshtuar ligjërimet alternative, çka e redukton pluralitetin si domosdoshmëri të qasjes kritike1. Po cili
është mekanizmi i reduktimit ideologjik të fushës së ligjërueshmërisë? Një
ligjërim hegjemonizon jo duke u mbështetur në terrenin e fortë të ndonjë
materialiteti apo objektiviteti, por duke e paraqitur pambështetshmërinë dhe
relativitetin e pikës nyjore si të vetëthemeluar, të vetëmjaftueshme apo
vetëreferuese. Më konkretisht, Slavoj Zizek-u, duke iu referuar pikës nyjore,
pohon se ajo përbën një shënjues të zbrazët ose më saktë shënjues pa të shenjuar,
rëndësia e të cilit është funksionalisht strukturore2. Ajo ekziston në ligjërim si
fantazma, pa ekzistencën e së cilës elementëve të tjerë të ideologjisë do t’u
mungonte lidhja identifikuese.
Në rast se përdoret ky përkufizim në kritikën e ideologjisë shqiptare do të
vihet re se ideja e Evropës paraqet pikën nyjore e cila në vetvete nuk do të thotë
asgjë (në kuptimin e lidhjes së drejtpërdrejtë me ndonjë përmbajtje të fiksuar),
por pikërisht asgjëja i mundëson të shërbejë si nyja ku lidhen elemente, raporti
______________________
1
" Çdo ligjërim ndërtohet si një përpjekje për të dominuar fushën e ligjërimësisë, të
ndalojë rrjedhën e diferencave, të ndërtojë një qendër. Ne do t’i quajmë pikat ligjërimore
të privilegjuara të këtij fiksimi të pjesshëm, pika nyjore.” Laclau, Ernesto. Mouffe, Chantal.
(2001). Hegemony and Socialist Strategy:Towards a Radical Democratic Politics, f. 112. London:
Verso
2
" Në vetvete, ai nuk është tjetër përpos një “diferencë e kulluar”: roli i tij është pastërtisht
strukturor, natyra e tij është pastërtisht performative – domethënia e tij përkon me vetë
aktin tij të thënies; me pak fjalë, ai është një ‘shënjues pa të shënjuar’”. Zizek, Slavoj.
(2009). The Sublime Object of Ideology, f. 109, London: Verso
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i të cilave me njëra-tjetrën përndryshe interpretohet si kontradiktor. Kështu
ideologjia mundet që kontradiktën apo paradoksin ta shndërrojë në pajtim e
koherencë. Në ligjërimin politik shqiptar, cilësitë e Evropës rreken të
harmonizojnë ide përndryshe jo të përputhshme ose pa lidhje mes tyre. P.sh.
Evropa është mishërimi i tërësisë vlerore deontologjikisht të imitueshme e
njëkohësisht hapësira ku secili botëkuptim vleror është i pranueshëm; ajo është
moda dhe refuzimi për hir të autenticitetit; emancipimi shoqëror që kuptohet
si kult i sipërmarrjes individuale; demokracia e sundimi elitar njëkohësisht;
mirëqenia për të gjithë e triumfi ekonomik i disave; toleranca ndaj tjetrit e po
ashtu higjienizimi i pranisë së tij; barazia së bashku me epërsinë racore-kulturore.
Ligjërimi politik shqiptar tregohet ideologjik pasi mundet në shfaqjen e vet
publike t’i harmonizojë në një të tërë organike të gjithë elementët e mësipërm
duke ndërtuar si çati fantazmën e shënjuesit pa të shenjuar me emrin Evropë.
E atëherë kur brenda çadrës ka konflikt të hapur, rrufeshëm vjen kërkesa lutëse
nga artikuluesit pushtetorë të ideologjisë që për hir të koherencës fantazmore
të kësaj të fundit kërkojnë unitet me çdo kusht, çka ndodh p.sh. kur shtrohet
pyetja se ç’ndodh nësë Bashkimi Evropian shpërbëhet ose vende “themeluese”
të Evropës përplasen papajtueshëm mes tyre.
Lidhur ngushtë me “autonominë” kuptimore të pikës nyjore që përmbledh
ideologjinë, mund të thuhet se kjo e fundit nuk duhet kuptuar rëndom si iluzion
apo gënjeshtër priftërore për të mbajtur nën hyqëm shoqërinë. Kompleksiteti,
çka shkakton edhe jetëgjatësinë e ideologjisë, qëndron në faktin se ajo nuk
ndërton një gënjeshtër që konspirativisht maskon realitetin, por në një kuptim
sendërtues, ideologjia e strukturon realitetin përmes një fantazie (pikës nyjore)
duke i dhënë përgjigje reale problematikës joreale3. Çështja e ideologjisë e
ndërton realitetin duke e reduktuar në vërtetësinë instrumentale të tij duke
fshirë përmes hegjemonizmit të fushës së ligjërueshmërisë çdo të vërtetë
joinstrumentale. Në këtë mënyrë, ideologjia nuk përbën përgjigjen e gabuar
ndaj pyetjes së drejtë, por përgjigjen e drejtë ndaj pyetjes së gabuar. Brenda
ngushticës së reduktimit ideologjik, çështjet shtrohen duke parakuptuar pa
debat e arsyetim kritik qëllimin apo pikëmbërritjen, duke i lënë mendimit
thjesht funksionin e përgjigjes rreth rrugës më të shpejtë për arritjen e qëllimit
të paracaktuar. Kështu, ideologjia shqiptare e merr si të mirëqenë qëllimin
gjithëshqiptar së të qenurit si Evropa kulturalisht e integrimit në institucionet
evropiane politikisht, e pyetja që shtron nuk është ajo e hulumtimit kritik se sa
e pse janë të rëndësishme qëllimet, por se si arrihet më shpejt te to. Kjo bën që
përgjigjet brenda këmishës së forcës ideologjike të jenë të sakta, ose të
përshkruajnë “realitetin’, pasi nëpërmjet shtrimit të pyetjeve apo çështjeve
ndërtohet në ligjërim e praktikë realiteti shoqëror e politik. Përveçse eleminojnë
______________________
3
“Niveli themelor i ideologjisë nuk është ai i një iluzioni që maskon gjendjen reale të
gjërave, por ai i një fantazie (të pandërgjegjshme) që strukturon vetë realitetin tonë
shoqëror.” – Po aty, f. 30
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fuqinë kritike të mendimit për të mos marrë për të mirëqenë asgjë, reduktimi
ideologjik mishëron kanalizimin e fuqive shoqërore kah gjetja e ilaçit për
sëmundjen fantazmore, e cila në rastin shqiptar një prej alternativave (integrimin
apo ngjasimin) e shndërron në të vërtetë të pakuptueshme duke e tredhur
debatin në instrumentalitet.
Instrumentaliteti i mendimit përmbushet kur fusha e ligjërueshmërisë
reduktohet si pasojë e ngurtësimit të kategorive kuptimore. Në këtë mënyrë,
ideologjia rreket të natyralizojë e përherësojë atë çka përndryshe është proces
zhvillimor historik. Kështu, ideologjia shqiptare e interpreton krejt historinë
shqiptare si pasurim të një prirjeje të natyrshme të ekzistencës sonë evropiane.
Kjo e fundit nis me identitetin pellazgo-ilir, çka nënkupton se jemi thuajse
evropianë autoktonë e çdo lëvizje politike e historike kuptohet si pohim i thelbit
natyror evropian ose si devijancë historike e korrigjueshme në kohë drejt këtij
telosi. Qëllimi gjendet tek origjina e për pasojë pikëmbërritja shënjon thjesht
plotësimin e pasurimin e të lindurës. Kjo i mundëson ideologjisë shqiptare ta
paraqesë historinë shqiptare si përkatësi e prirje popullore evropiane që nis
nga errësira e kohërave në përballje me deviacione të panatyrshme subversive. Në këtë kontekst, aktorët historikë si Skënderbeu, rilindësit, evropëdashësit
bashkëkohorë etj përballen me fenomene historikisht subversive e me origjinë
kombëtare të dyshimtë si pro-osmanët, haxhiqamilistët, zogistët, enveristët,
opozitaristët, orientalistët etj. Këta elementë subversivë e patogjenë mund ta
vonojnë me shekuj telosin shqiptar, por natyraliteti i rrugës dhe providenca e
çudibërësve mikpritës evropianë ka fuqinë mrekulluese të arritjes së qëllimit
pavarësisht pengesave, aq sa aty për aty kokulur i falënderohemi “mrekullisë
së lirisë”.4
Natyraliteti sjell si pasojë kuptimin e historisë si të pandryshueshme, ku
fati i një populli shënjohet në origjinë të tij. Prandaj ideologjia shqiptare e paraqet
rrugën e shqiptarëve kah evropianizimi si të vetme e megjithë pengesat
patogjene, të arritshme ose të paktën të meritueshme. Kështu, integrimi në
Bashkimin Evropian rresht së kuptuari si alternativë mes alternativash, por si
domosdoshmëri e historisë së kuptuar si natyralitet i pashmangshëm. Madje
mund të thuhet se ndryshe nga spekulimet hegjemoniste ideologjia nuk ka
për tipar premtimin e utopisë së të nesërmes, por atë të pashmangshmërisë së
të sotmes e të ardhmes, ku edhe vëzhgimi i të keqes merr kuptimin e të keqes
më të vogël. Megjithëse herë pas here ideologjia premton parajsën utopike,
tipar thelbësor i saj është krijimi i vetëdijes dorëzuese se më mirë nuk ka. Utopia ka karakteristikën flakëruese të nxitjes herët a vonë të rezistencës shoqërore
që buron nga mospërmbushja e premtimit utopik. Kështu, ideologjia enveriste
dështon të formësojë përgjithnjë vetëdijet shoqërore pasi kërkon bindje ne emër
______________________
4
“Mrekullia është ura e caktuar për gomarë nga mbretëria e ideve në mbretërinë e
praktikës.” – Marks, K. Engels, F. (1983). Ideologjia gjermane, f. 568, Tiranë: 8 Nëntori
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të premtimit utopik. Ky i fundit e plotëson funksionin e vet në kohërat e para
kur shoqëria gatitet të hidhet në zjarr për hir të së ardhmes, por kur kjo e
fundit shtyhet si vija e horizontit, lind skizoja ose çarja e madhe midis premtimit
dhe faktit, çka e bëri enverizmin të përmbysshëm në Shqipëri. Prandaj utopia
edhe kur përdoret ideologjikisht mbart farën e përmbysjes së status quo-së
ideologjike. Ndërkohë që në ligjërimin ideologjik bashkëkohor shqiptar, ideja
e Evropës gjithnjë e më shumë i ngjet pashmangshmërisë që edhe
problematikën e kupton si të keqen më të vogël, e po ashtu çdo tentativë kritike
e rezistence e skajon duke e konsideruar utopiko-terroriste.
Në të njëjtën kohë, ideologjia rreket t’u japë kategorive të gjykimit politik
identitete të vetëmjaftueshme, të mbyllura e jo relacionale. Për ideologjinë
shqiptare, Evropa si pikë nyjore kuptohet si një e vetme, e pandashme, e
pandryshueshme e mbi të gjitha vetëreferenciale. Të qenurit evropian nuk
pranon larmishmëri apo konfliktualitet me veten e po ashtu nuk ndërtohet si
rezultat i marrëdhënies me atë çka përjashton. Sigurisht që Evropa rrethohet
nga kategori gjykimore politike të kundërta, por secila prej tyre kuptohet si e
vetëthemeluar e kështu identarisht e mbyllur. Prandaj në ideologjinë shqiptare,
të qenurit evropian rroket si tërësi vlerash që ndërtohen në ishull e prej tij
miklojnë gjithkënd, por pranojnë vetëm ata që prej natyre i përkasin familjes
kulturore-institucionale. Çka e lidhur me të mësipërmet, do të thotë se shqiptarët
meritojnë prej natyre të jenë pjesë e një bashkësie ku konflikti nuk ekziston
(ose edhe në ekzistoftë ka karakter të moderuar e i shërben sintezës më të lartë
identitare) sa kohë identiteti është absolut.
Gjithsesi elementi më tuhajësues politikisht i ideologjisë, përtej bllokimit
të vetëdijes kritike, është prirja për “integrim” shoqëror duke fashitur
konfliktualitetin e pazgjidhshëm shoqëror në rrethanat e një shoqërie
përjashtimore. Nëse i referohemi sërish ndërthurjes zizeko-laclau-mouffe-iane,
do të vërejmë se konfliktualiteti shënjon realen traumatike të një shoqërie e
cila mund të vetëpohohet si e plotë vetëm nëpërmjet zhdukjes ose sublimimit
të konfliktit. Prandaj Zizek-u thotë: “Ideologjia nuk është një iluzion ëndërrimtar
që ne e ndërtojmë për t’u arratisur nga realiteti i padurueshëm; në dimensionin
e vet bazik, ajo është një ndërtim-fantazi që shërben si mbështetje e vetë
“realitetit” tonë: një “iluzion” që strukturon marrëdhëniet tona shoqërore reale
e për këtë arsye maskon bërthamën e pamundur, reale e të padurueshme (e
konceptualizuar nga Ernesto Laclau dhe Chantal Mouffe si “antagonizëm”: një
ndarje shoqërore traumatike që nuk mund të simbolizohet). Funksioni i
ideologjisë nuk është të na ofrojë një pikë arratie nga realiteti ynë, por të na e
ofrojë vetë realitetin shoqëror si arrati nga një bërthamë reale e traumatike.”5
Në këtë frymë, ideologjia shqiptare mund ta krijojë koherëncën shoqërore të
qëllimit të vetëm evropian vetëm duke fashitur antagonizmin e pashmangshëm
social-ekonomik. Duke mos duruar realen traumatike të pazgjdhshmërisë së
______________________
5
Zizek, Slavoj. The Sublime... f. 45
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konfliktit social-ekonomik, ajo rreket të krijojë unitetin fantazmor të rrugës së
vetme evropiane, si mishërim i parajsës së ardhshme ku magjishëm çdo konflikt
do të zgjidhet. Për pasojë, çdo tentativë ligjërimore e vepruese që rizgjon
antagonizmin përballet me pamundësinë e koordinatave të realitetit të
strukturuar në atë mënyrë që të shërbejë si arrati nga realja traumatike socialekonomike. Po ashtu, qasjet kritike lëkunden midis shpërfilljes si utopike e
mallkimit si djallëzore. Ajo çka ndodh është se në koordinatat e realitetit empirik
e më pas edhe moralizues, alternativa ngjason si e pamundur ose nëse këmbëngul
në kthimin e timonit të historisë, si heretike.
Element tjetër i ideologjisë është pretendimi i universalitetit, i cili i analizuar
në imtësi rreket të fshehë aktin vetëthemelues: përjashtimin. Universaliteti i
ideologjisë nuk përbën gjë tjetër përpos kufizimit të fushës së ligjërueshmërisë
dhe shpalljes së vetes nga pozita pjesore si përgjithësuese. Nëse i rireferohemi
Zizek-ut, ideologjia mishëron ... “përcaktimin e një pike thyerjeje heterogjene
ndaj fushës së dhënë ideologjike dhe në të njëjtën kohë të domosdoshme për
atë fushë që të realizojë mbylljen e vet, formën e vet të përmbushur...Çdo
Universale ideologjike – si p.sh. liria, barazia – është ‘e rreme’ sa kohë
domosdoshmërisht përfshin një rast specifik që thyen unitetin e saj, dëfton
falsitetin e saj.”6 Prandaj unviersaliteti ideologjik është i rremë, pasi pohon se të
vërtetat e saj janë të pakundërshtueshme e njëkohësisht përkufizon
kundërshtarët e vet. Në rastin e ideologjisë shqiptare, universaliteti i Evropës
gjendet në faktin se krejt shqiptarët e meritojnë atë, përveçse...gjithëkujt që
hedh dyshime apo i reziston natyralitetit të fatit shqiptar. Kështu, çdo shqiptar
është evropian përveç atyre shqiptarëve që nuk e duan Evropën e të cilën në
këtë mënyrë i bie të mos jenë as shqiptarë. Prandaj kategoritë universalizuese
të shqiptarit e evropianit mbështeten mbi përjashtimin e ndocave që s’janë as
njëra e as tjetra, por një farë përbindëshi si mishërim i ç’natyralitetit.
Si rrjedhojë e elementeve të mësipërme, do të ishte i mundur edhe
përcaktimi i funksioneve politiko-shoqërore të ideologjisë. Nëpërmjet
reduktimit të pluralitetit ideor e programor, ideologjia synon të sundojë
nëpërmjet integrimit. Nëse i referohemi sociologjikisht Weber-it, “Meqë
ideologjia shërben si kod interpretimi që siguron integrimin, ky i fundit kryhet
nëpërmjet justifikimit të sistemit aktual të autoritetit.”7 Kjo paraqitje sociologjike
është e interpretueshme kritikisht si funksionalizëm i krijimit të bindjes që
ndodh nëpërmjet fashitjes së antagonizmave shoqërorë. Ideja e Evropës i shërben
ideologjisë shqiptare për ta shtyrë problematikën e konfliktit në të ardhmen
gjithëpajtuese evropiane, para madhështisë së të cilës do të shfaqej lakuriq
meskiniteti i konflikteve të rëndomta shqiptare, duke i zhveshur kështu
konfliktualitetit, sidomos atij social-ekonomik, peshën e tragjizmit të vet.
Funksionet e mësipërme ideologjia i arrin nëpërmjet përdorimit të taktikave
______________________
6
Po aty, f. 16
7
Ricoeur, Paul. (2005). L’ideologie et l’utopie, f. 32, Paris: Points essais
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që rreken të fshehin karakterin pjesor e sundues ideologjik të saj në njërën anë
e rrekjes për ta pafuqizuar tjetërsinë jo në përjashtim radikal, por në zbehje
dobësuese integruese. “Ideologjia paraqitet si e kundërta e vet, si jo-ideologji, si
bërthama e identitetit tonë njerëzor nën çdo emërtesë ideologjike.”8 Ajo mund
të paraqitet e tillë sa kohë ka hegjemonizuar fushën e ligjërueshmërisë dhe i ka
shndërruar elementët e vetë si të vërteta të pakundërshtueshme. Meqë fjalori
konceptual rreket t’i përshtatet domosdoshmërive ideologjike, vërtetësia e
pohimeve ideologjike ngjan e pakundërshtueshme. Në kontekstin shqiptar,
ideja e Evropës si epërsi qytetërimore e fat i pashmangshëm politiko-institucional
mëton të jetë përtej ideologjik sa kohë të vërtetat e saj vetëshpallen të
vetëkuptueshme.
Po ashtu, ideologjia fuqizon sundimin jo thjesht duke e mposhtur tjetërsinë,
pasiqë si mungesë ajo do të mund të kërcënonte si fantazëm, por duke e
integruar atë brenda kufijve të vetë. Ideologjia arrin sukses jo kur e zhbën
kundërshtinë, por kur e redukton në një cep ose e paraqet si hosten që i shërben
për t’u përkryer. Sipas Zizek-ut, “Ideologjia nuk është thjesht një operacion i
mbylljes, i vizatimit të vijës midis asaj çka përfshihet dhe asaj çka përjashtohet/
ndalohet, por rregullimi i vazhdueshëm i mos-mbylljes.”9 Kjo i fal lakueshmërinë
teorikisht e shoqërisht të domosdoshme ideologjisë për të gëlltitur rezistencën.
Ideologjia e hegjemonizon fushën e ligjërueshmërisë jo duke përjashtuar
përfundimisht, por duke hegjemonizuar; pra duke u rrekur ta integrojë
kundërshtinë duke i dhënë asaj kuptimin funksionalisht të përshtatshëm për
jetëgjatësinë ideologjike e sunduese. Në rastin e idesë së Evropës, kjo e fundit
nuk mbështetet në përjashtimin ligjor apo linçimin publik të opozitarizmit
ndaj kësaj ideje, por reduktimin e opozitarizmit në mjet të domosdoshëm për
me qenë autentikisht evropianë. Prandaj, kritika në mos qoftë e përqeshur si
marrëzi utopike anarkistësh adoleshentë, mikpritet vetëm sa kohë i hiqet fitili
i shpërthimit të situatës për ta ripluralizuar fushën e ligjërueshmërisë duke
epur disi kufijtë e kësaj fushe, por jo logjikën e saj hegjemonike. P.sh. vetëm në
një shoqëri evropiane mundesh me u sjellë disi apo menduar e shprehur si
joevropian; kuptohet me kushtin që këto akte rezistence teorike e praktike të
mos kërcënojnë rrugën e përcaktuar që në agim të historisë.
Si përfundim i kritikës së ideologjisë e asaj shqiptare në konkretësi, mund
të thuhet se kjo e fundit synon ta shndërrojë qytetarin në pësues të të vërtetave
sistemore, duke i pamundësuar qysh në nisje çdo akt shndërrimi rrënjësor.
Pasivitetit shoqëror të fatit të shkruar e të pashmangshëm i bashkëngjitet
keqinterpretimi fetishist sipas të cilit identiteti evropian jo vetëm është
vetëreferencial e i vetëmjaftueshëm, por duke mos parë karakterin relacional
të koncepteve e aktorëve shoqërorë, këta të fundit i redukton në pasojë e jo në
shkak të veprimit. Ideologjia arrin të fetishizojë marrëdhëniet pasi stabilizon
______________________
8
Zizek, Slavoj. (2009). First as Tragedy than as Farce, f. 39, London: Verso
9
Zizek, Slavoj. (2009). In Defense of Lost Causes, f. 29, London: Verso

248

IDEJA E EVROPËS SI PIKË NYJORE E IDEOLOGJISË SHQIPTARE

situtatën në të cilën nuk është shoqëria ajo që vetëndërtohet, por idetë bllokuese
e sunduese ato që e bëjnë atë t’i shohë marrëdhëniet në kokëposhtësinë e
dhomës së errët ideologjike. Në këtë frymë, Marksi thotë te Kapitali: “Ky njeri,
për shembull, është mbret vetëm sepse njerëz të tjerë sillen si nënshtetas ndaj
tij. Ata mendojnë, anasjelltas, se janë nënshtetas, sepse ai është mbret.”10 Kjo
do të thotë se ajo çka keqkupton ideologjia shqiptare është raporti mes
shqiptarëve dhe Evropës. Kjo e fundit nuk ka rëndësi në vetvete sikundër
ideologjia e pasqyron, por vetëm sa kohë shqiptarët si shoqëri e pamëkëmbur
e vetëvendosëse politikisht e njohin si pikë reference, duke i dhënë
karakteristikat e të mirës absolute. Nëse sillet në vëmendje pohimi lakanian
sipas të cilit mbreti që e quan veten mbret nuk është më pak i çmendur se i
çmenduri që e quan veten mbret, mund të arrihet në përfundimin: Evropa që
në kuadrin e vetëmjaftueshmërisë dhe vetëreferencës ideologjike e merr veten
seriozisht për Evropë nuk është më pak e çmendur se i çmenduri që e
konsideron veten mbret.

Bibliografia:
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NATYRA MODERNIZUESE E TOTALITARIZMIT SHQIPTAR HULUMTIMI I TIPAREVE TË MODERNITETIT NË IDEOLOGJINË
DHE PRAKTIKËN E SHTETIT STALINIST NË SHQIPËRI, 1944-1991.

Trajtimi kritik i eksperiencës totalitare shqiptare si pasojë dhe shteg
alternativ i Modernitetit evropian përbën në dukje të parë një antinomi. Kjo
sepse rëndom në diskursin publik shqiptar të viteve të tranzicionit - por në
fakt edhe më herët në ambjentet e opozitës anti-komuniste - Modeli politik
stalinist reklamohej si një antitezë ndaj atyre elementëve ekonomiko-politikë
tipikë të qytetërimit bashkëkohor evropian, ku theksi vihej mbi Tregun e lirë
dhe Metodën kapitaliste të prodhimit, mbi mirqënien materiale shoqërore të
bazuar në nivele të larta konsumi, si edhe mbi garancitë juridike me frymëzim
liberal që siguronin, në krahasim me periudhat historike të mëparshme, një
liri individuale dhe kolektive mendimi dhe kritike karshi pushtetit shoqëror.
Implementimi në Shqipëri i modelit sovjetik, nën këtë këndvështrim, paraqiste
jo vetëm një shkelje brutale të traditave historike të shoqërisë shqiptare, por
edhe një devijim nga rruga e tij “natyrore” drejt modelit politik evropianoperëndimor. Kësisoj kjo periudhë u anatemua si një eksperiencë politike
aksidentale, përveçse fatkeqe, ku një popull i tërë “u mor peng” nga një pakicë
e ngushtë ekstremistësh që i ishin imponuar vullnetit të shumicës të ndihmuar
nga rrethanat historike ndërkombëtare, nga manipulimi ideologjik mbi
popullsinë e përbërë nga një shumicë fshatare analfabete si dhe nga përdorimi
ekstrem i dhunës shtetërore mbi popullsinë. Synimi parësor i studimit është
pikërisht vërtetimi i pasaktësisë së këtij perceptimi. Nën këndvështrimin e autorit
implementimi i modelit stalinist në Shqipëri qe pasojë e drejtpërdrejtë e
Modernitetit evropian dhe formë modernizimi alternative. Argumentat që do
paraqiten më poshtë rreken të vërtetojnë që eksperienca totalitare shqiptare
është një produkt i drejtpërdrejtë i proçeseve historike madhore që përbëjnë
Modernitetin evropian, më qartë: është reflektim i ndërveprimit të këtyre
faktorëve të paktën duke filluar nga gjysma e dytë e shekullit të XIX-të.
a) Moderniteti dhe Stalinizmi.
Pikësëpari lipset të trajtojmë konceptin bazik të Modernitetit1. Studiuesit
______________________
1
Trajtimi i konceptit te Modernitetit nga ana e autorit bazohet kryesisht ne studimet e
mëposhtme: Hall S, Modernity, an Introduction to Modern Societies, The Open University,
Oxford, 1992; Giddens A, The Conseguences of Modernity, Polity Press, Cambridge, 1990;
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bien gjerësisht dakord mbi identifikimin e katër proçeseve bazë në dinamikën
jashtëzakonisht komplekse që përbën epokën historike moderne. Këto katër
proçese mund të kategorizohen si të natyrës: a) politike, b) ekonomike) c)
sociale, d) kulturore. Moderniteti politik karakterizohet pikësëpari nga dalja
në skenë e Shtetit Modern2, kryesisht në formën e “Shtetit-Komb”, krijesë
politike e rivalitetit ushtarak ndërmjet Monarkive absolutiste evropiane përgjatë
shekujve XV- XVIII, i cili karakterizohet nga: forma të reja të autoritetit politik
- “një autoritet racional-normativ” nëse përdorim një term Weberian, - nje
pushtet politik sovran, i jashtëm e i brendshëm, mbi një territor të
mirëpërcaktuar, pushtet që legjitimohej jo më nga hyjnitë qiellore por tashmë
nga përfaqësimi i masave të gjera tokësore ku shtihej autoriteti i tij racionalnormativ3. Një tjetër tipar i rëndësishëm i Shtetit Modern është dhe: aplikimi i
vazhdueshëm, gjithmonë e më shumë gjithpërfshirës i politikave të shumfishta
mbi shoqërinë ku shtrihet autoriteti i tij. Tipari i dytë më domethënës politik i
modernitetit është dhe masivizimi i politikës, në formën e zgjerimit të
pjesëmarrjes në proçesin politik dhe daljen në pah të ideologjive politike masive
si socializmi dhe nacionalizmi. 4 Në fushën ekonomike 5 epoka moderne
karakterizohet nga dalja në pah e një forme të re marrëdhëniesh ekonomike,
bazuar mbi ide të reja, karakterizuar nga shumfishimi i shkëmbimeve tregtare
dhe zgjerimi i tyre në hapsirë – shumfishimi i tregjeve; nga një shumfishim i
prodhimit të mallrave dhe i tipologjisë së tyre; nga përdorimi gjithmonë e më
intensiv i teknikës në proçeset e prodhimit; dhe nga një ndarje e re e punës
shoqërore që diktohej nga proçeset e sipërpërmendura. Iniciativa e lirë
kapitaliste, si një lloj “katalizatori” i krejt proçesit, përbën tipar vetëm në disa
nga shoqëritë evropiane, si në Mbretërinë e Bashkuar ose SH. B.A. Në raste të
tjera, si p.sh: në Gjermani, Itali, Spanjë dhe në Perandorinë Ruse, roli i
investimeve shtetërore për implementimin e ekonomisë moderne ishte i një
mase të madhe. Shoqëritë6 në epokën moderne karakterizohen nga ndryshime
rrënjësore në strukturë dhe në përmbajtje. Shtimi i popullsisë, si pasojë e rritjes
ekonomike dhe përkujdesit masiv shtetëror në shëndetësi, shoqërohet me një
zhvendosje konstante të popullsisë nga zonat rurale në qendrat urbane. Pasojë
parësore është zevëndësimi i një rendi shoqëror me hierarki fikse mbi një bazë
tradicionale, me një rend shoqëror dinamik me bazë ekonomike. Proçesi
kulturor7 karakterizohet, nga tranzicioni nga një botëkuptim fetar, tipik i
______________________
2
Pierson C, The Modern State, Routlege, London, 2004, fq:27-29; Hall S, Modernity, An
Introduction to Modern Societies, The Open University, Oxford, 1992, fq. 87-90
3
Pierson C, The Modern State, Routlege, London, 2004, fq. 42-47; Hall S, Modernity, an
Introduction to Modern Societies, The Open University, Oxford, 1996, fq. 70-73.
4
Hoffman D, Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, Cornell University
Press, New York, 2003, Fq. 7-9.
5
Hall S, Modernity, an Introduction to Modern Societies, The Open University, Oxford, 1992,
Fq. 122-165.
6
Po aty, Fq. 177-210.
7
Po aty, Fq. 230-268.
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shoqërive tradicionale, drejt një botkuptimi laik dhe materialist, që vë theksin
mbi Racionalizmin, Individualizmin dhe Progresin. Në aspektin politikokulturor, fakti më dominant përbëhet nga krijimi i një identiteti kombëtar,
identitet që përforcohet nga politikat e posaçme të shtetit komb, kryesisht
nëpërmjet rrjetit të gjerë arsimor shtetëror. Pikërisht ekzistenca e nje arsimimi
shtetëror të homogjenizuar, centralizuar, censuruar dhe masivizuar përbën në
vetvete një nga tiparet kryesore të modernitetit.
Si hap i dytë, nevojitet një pasqyrim i shkurtër i mendimit akademik mbi
konceptin e Stalinizmit.8 Me Stalinizëm do nënkuptojmë: ideologjinë zyrtare,
politikat dhe praktikat e shtetit sovjetik ndërmjet viteve 1923-1953. Tipari
elementar i modelit stalinist është përdorimi intensiv i makinerisë
propaganduese dhe shtrënguese partiako-shtetërore me qëllim trasformimin
rrenjësor dhe të shpejtë politik, ekonomik, shoqëror dhe kulturor të popullsisë
e cila gjendet nën autoritetin e një sistemi të tillë politik. Në fushën politike
modeli stalinist karakterizohet nga fuqizimi dhe i tejskajshëm i aparatit shtetëror
dhe nga shtimi i kompetencave të këtij aparati mbi popullsinë.9 Në fushën
ekonomike shtetëzimi i mjeteve të prodhimit dhe tregëtisë, dhe zevëndësimi me
të ashtuquajturën pronësi shoqërore nën administrim shtetëror të programuar
në plane 5 vjeçare shoqërohet me fushata kolektivizimi në bujqësi dhe
industrializimin e shpejtë.10 Impakti i sistemit mbi shoqërinë është i një natyre
tepër komplekse dhe madhore. Shoqeritë nën një presion të vazhdueshëm e të
drejtperdrejtë të strukturave partiako shtetërore dhe si pasojë e tërthortë e
politikave shtetërore, pësojnë ndryshime rrenjësore në strukturë, me një
shembje të hierarkive tradicionale dhe zevëndësimin e tyre me hierarki të reja.
Në zonat rurale, rendi tradicional, ekonomik dhe shoqëror, pëson një ndryshim
total. Zhvendosjeve në përmbajtje u bashkangjitet zhvendosja në hapësirë: nga
zonat rurale në ato urbane11. Në aspektin kulturor modeli stalinist karakterizohet
pikësëpari me zevendësimin e botëkuptimit tradicional me një botëkuptim të
ri, ideologjikisht dhe politikisht të diktuar dhe implementuar nga përdorimi i
______________________
8
Trajtimi i konceptit bazik të Stalinizmit nga ana e autorit bazohet kryesisht në studimet
e mëposhtme: Hoffman D, Stalinism: the essential readings, Blackwell, Oxford, 2003; Gill G.
J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge University Press, Cambridge,
1990; Kenez P., A History of the Soviet Union from the Begining to the End., Cambridge University Press, Cambridge, 2006. Fq. 80-184. Mbi aspektet politike të stalinizmit shih:
Medvedev Z. A., Medvedev R. A., The Unknown Stalin., IB.Tauris & Co. Ltd, London,
2003. Mbi efektet e Stalinizmit në shoqëri shih: Fitzpatrick Sh., Stalinism: New Directions.,
Routledge, London, 2000., Priestland D., Stalinism and the Politics of Mobilization: Ideas, power
and Terror in Inter-war Russia., Oxford University Press, Oxford, 2007
9
Gill G. J., The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge University Press, Cambridge, 1990; fq 4-8
10
Po aty, fq. 8-10.
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aparatit shtetëror, që nga aparati arsimor dhe propagandistik12 deri tek aparati
shtrëngues. Ky botëkuptim i ri, që siç do të argumentojmë më poshtë në këtë
studim është krijesë e drejtpërdrejtë e Iluminizmit evropian, do të ketë si
elementin e tij themeltar të ashtuquajturin: socializëm shkencor dhe metodën
e tij, materializmin historik dhe dialektik. Mbi ketë element thelbësor të natyrës
ideologjike do të ngrehet krejt ngrehina e kulturës staliniste.13
b) Origjina iluministe e Stalinizmit
Duke qenë se në rastin e modelit stalinist kemi të bëjme me një fenomen
politik tepër kompleks studiuesit në dekadat e fundit kanë debatuar gjerësisht
rreth natyrës, shkaqeve dhe pasojave të tij. Grupi i parë i studiuesve mbi
stalinizmit: Shkolla e Modelit Totalitar do të krijojë pardigmën dominuese gjatë
epokës së Luftës së Ftohtë, por edhe më të famshmen ndërmjet shpjegimeve të
shumta rreth origjinës dhe natyrës së stalinizmit. E lindur në një epokë
përballjeje të theksuar politike ky model interpretimi qe kësisoj shumë i ndikuar
nga rivaliteti ideologjik ndërmjet dy sistemeve antagoniste të botës bipolare.
Kjo teori, në thelb, e konsideronte modelin stalinist si sundim të një shteti të
fuqishëm ideokratik mbi një shoqëri të atomizuar, indoktrinuar dhe brutalizuar
nga strukturat e plotfuqishme partiako-shtetërore. Shkaku parësor i këtij
“Leviatiani” që sipas këtyre studiuesve vetë ideologjia marksiste e cila kishte te
stalinizmi një fazë të vetë natyrore14. Me zbutjen e rivalitetit ndërmjet blloqeve
në vitet 60- 70-të, pikpamjet e modelit totalitar u vunë nën kritikë nga një grup
i madh studiuesish. Një pjesë e mirë e këtyre studiuesve – që do të klasifikohen
nën të ashtuquajturën Shkollë Revizioniste – u përqendruan kryesisht në kritikën
ndaj premisës bazë të paradigmës totalitare: asaj të një shoqërie tërësisht pasive
nën kontrollin ideokratik shtetëror. Natyra e shoqerisë jo vetëm që nuk qe
pasive, por ishte një faktor përcaktues për disa nga karakteristikat qendrore të
modelit stalinist. Këta studiues e konsideronin revolucionin bolshevik si një
proces historik logjik, jo si nje devijim fatal - duke u njohur kësisoj në mënyrë
të tërthortë shteteve komuniste një legjitimitet të caktuar - ndërsa si një devijim
______________________
12
Mbi marrdhëniet midis Stalinizmit dhe botës akademike shih: Fitzpatrick Sh., Stalinism:
New Directions., Routledge, London, 2000, fq. 142-175., Kenez P., A History of the Soviet
Union from the Begining to the End., Cambridge University Press, Cambridge, 2006, fq. 176183. Medvedev Z. A., Medvedev R. A., The Unknown Stalin., IB.Tauris & Co. Ltd, London,
2003, fq. 174-199.
13
Po aty, fq 12-14. Shih gjithashtu edhe: Brandenburger D., National Bolshevism Stalinist
Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931-1956, Harvard University Press, Cambridge, 2002 ; Hoffman D., Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet
Modernity, Cornell University Press, New York, 2003
14
Mbi shkollen Totalitare shih: C J. Friedrich, Z.K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and
Autocracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1956; A. Avtorkhanov, Stalin and the
Soviet Communist Party: A Study in the Technology of Power, New York, Praeger, 1959.
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shihej vetëm eksperienca staliniste, me shkak parësor natyrën e prapambetur
rurale, patriarkale dhe autoritare të shoqërive mbi të cilat ky model u
implementua.15 Me rënien e murit të Berlinit dhe fundit të rivalitetit ideologjik
vëmendja e studiuesve u transferua në përbashkësitë midis modelit stalinist
dhe modeleve politike bashkëkohore evropiane. Nëse më përpara interesi i
studimeve qe përqendruar tek veçantitë tashmë ky interes trasferohet tek
përbashkësitë. Grupimi i tretë i studiuesve - që do përbëjnë të ashtuquajturën:
Shkollë post-revizioniste – do të kenë si premisë qendrore kërkimin e origjinës
së modelit stalinist jo më në devijimet ideologjike të iluminizmit dhe as në
gjirin e shoqërive ku shtrihej autoriteti i këtij modeli, por në atë të kontekstit
me të gjerë ndërkombëtar të epokës moderne, sigurisht duke nënvizuar edhe
ndryshimet jo të pakta në ideologji dhe praktikë mes modeleve të ndryshme.
Dhe kjo sepse disa nga politikat qendrore të sistemit stalinist janë të ngjashme
me politikat e ndërmara nga shtetet evropiane në shek. XIX- XX-të. Origjina e
përbashkët ideologjike e këtyre politikave shtetërore identifikohej në mendimin
Iluminist që përbën thelbin, ose boshtin ideologjik të epokës moderne.16 Synimi
i këtij studimi është pikërisht vështrimi i eksperiencës staliniste nën optikën e
shkollës post-revizioniste, pra hulumtimi i përbashkësive ndërmjet politikave
staliniste në ekonomi, kulturë dhe shoqëri, politikave të ngjashme të shteteve
evropiano-perëndimore.
Thelbi i këtyre politikave ishte rikonceptimi i popullsive si entitete sociale
të cilat mund të studioheshin dhe menaxhoheshin. Metodat e reja të studimit
social, sidomos studimet statistikore të popullsisë u jepnin mundësi
politikbërësve të njihnin shoqëritë që kishin nën administrim; u krijonte atyre
mundësinë për të vepruar nëpërmjet aparateve shtetërore për tu dhënë
shoqërive një formë të caktuar ose për ti trasformuar ato thelbësisht. Ky trend
mendimi: ai i të konsideruarit të proceseve shoqërore si shkencërisht të
kuptueshme dhe modifikueshme, do pushtonte shumë studiues dhe
politikbërës në kapërcyellin e shek. XIX-XX, dhe do të jetë në gjenezën e
politikave të ashtuquajtura “të mirqënies sociale” anembanë kontinentit
evropian. Pikërisht, nën një vështrim krahasues, vrejmë se modeli stalinist
ndante këtë tipar me shtetet ideologjikisht të ndryshme të Evropës
perëndimore.17 Këto programe të përkujdesjes shtetërore, nëse nga njëra anë
______________________
15
Mbi shkollen Revisioniste shih: R. C. Tucker, Stalinism: essays in historical interpretation, Norton, New York, 1977; M. Lewin, Lenin’s Last Struggle, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2005.
16
Mbi shkollen Post-revizioniste shih: Hoffman D., Katsonis Y., Russian modernity: politics, knowledge, practices, Macmillan Press, London, 2000; Kotkin S., Magnetic Mountain:
Stalinism as a Civilization, University of California Press, Berkeley, 1995; Hoffman D.,
Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, Cornell University Press, New York,
2003,
17
Hoffman D., Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity, Cornell University
Press, New York, 2003, Fq. 7-8.
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përmbanin benefite materiale për masat si: përkujdesje shëndetësore dhe
ekonomike, nga ana tjetër përfaqësonin edhe ndërhyrje të natyrës normative
që synonin vendosjen e një rendi racional dhe produktiv në jetët e individëve.
Rasti sovjetik ka si veçanti faktin se këtyre praktikave ju bashkangjit një axhendë
ndryshimi rrenjësor të popullsisë, axhendë e cila u aplikua duke përdorur
gjerësisht aparatet shtrënguese shtetërore dhe që do të kishte në shumë raste
pasoja të rënda humane. Nën këtë prizëm modeli stalinist mund të konsiderohet
si një formë ekstreme e shtetit përkujdesës.18 Trajtimi i stalinizmit si një formë
ekstreme socialiste e traditës progresiste moderne na shtyn në kërkimin e
rrënjeve të stalinizmit drejt origjinës së vetë idesë së progresit: Iluminizmit
evropian, që në thelbin e tij ishte një debat i gjerë intelektual që nisi me daljen
në pah të shkencave ekzakte që në shekullin e XVII-të. Aplikimi i metodave të
studimit të natyrës në studimin e shoqërive u fokusua drejt kërkimit të një
rendi racional shoqëror, të pakorruptuar nga autoriteti arbitrar i shteteve absolute. Pikërisht një nga eksponentët më në zë të Iluminizmit, Markezi De
Condorcet – shpikësi i termit “shkenca sociale” - do bëhej flamurtari i
implementimit të modelit njutonjan në kërkimin e një rendi natyror social.
Sipas Condorcet shkenca do të ‘ndriçonte rrugën” për trasformimin e shoqërive
drejt rendit natyror dhe racional, si dhe mjeteve për ta arritur.19 Shkenca
premtonte jo vetëm një përmirësim të menjëhershëm, por mbi të gjitha një
përmirësim konstant të gjendjes njerëzore. Ngjarja historike që i dha këtij
botkuptimi një forcë të madhe dhe që tregoi pikërisht mjetin e kërkuar nga
Condorcet, qe Revolucioni francez. Revolucioni ofroi modelin se si politikat
shtetërore mund të përdoren për tu dhënë shoqërive një formë të caktuar, ose
edhe për ti ribërë ato mbi parime “shkencore”. Jo më kot marksistët e vendeve
autoritare dhe të prapambetura të Evropës lindore do ta kthenin në kult politik
Revolucionin francez, kryesisht për shkak të ngjashmërisë mes sistemeve
politike me natyrë absolutisto-feudale që mbizotëronin në këto vende deri në
1945 dhe Ancien Regime. Marksizëm-leninizmi mund kësisoj të shihet edhe si
ngjizës i aplikimit të parimeve më guximtare sociale të Iluminizmit me fuqinë
çudibërese të politikave të makinerive shteterore moderne të eksperimentuara
nga Revolucioni francez. Edhe elementi më dramatik i modelit stalinist: dhuna
shtetërore mbi shoqërinë 20 mund të shihet si produkt i këtij botkuptimi
______________________
18
Hoffman D., Stalinism: the essential readings, Blackwell, Oxford, 2003, Fq. 107-110.
19
Po aty, Fq. 111.
20
Mbi natyrën e terrorit në stalinizëm shih: Kenez P., A History of the Soviet Union from the
Begining to the End., Cambridge University Press, Cambridge, 2006, fq. 103-126.; Fitzpatrick
Sh., Stalinism: New Directions., Routledge, London, 2000, fq. 256-307.; Medvedev Z. A.,
Medvedev R. A., The Unknown Stalin., IB.Tauris & Co. Ltd, London, 2003, fq. 264297.(Historiani i shquar rus Roi Medvedev analizon eleminimin e Buharinit si nje nga
shembujt më tipikë të terrorit stalinian.) ; Priestland D., Stalinism and the Politics of Mobilization: Ideas, power and Terror in Inter-war Russia. Oxford University Press, Oxford, 2007., fq.
304-403; D. Hoffman, Stalinism: the essential readings, Blackwell, Oxford, 2003, fq. 129-156.
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përkujdesjeje dhe veprimi progresist të politikave shtetërore mbi shoqërinë.
Dhuna shtetërore në stalinizëm synon jo vetëm të godasë elementë ose segmente
shoqërore të caktuara që identifikohen si kundërshtarë të mundshëm të sistemit,
porse më thellë akoma, shihet si një mjet efikas për të zhdukur fenomene të
caktuara shoqërore që shiheshin si në kundërshtim me qëllimin final, me rendin
racional iluminist, ku shteti ideokratik me politikat e tij synonte ta shpinte
shoqërinë. Me fjalë më të thjeshta: stalinizmi e konsideronte dhunën shtetërore
si një forcë shtytëse drejt progresit, njësoj si investimet masive në ekonominë e
planifikuar, në arsim dhe në përkujdesjen sociale ndaj shoqërisë.21 Kjo është
sintetizuar më së miri nga një prej dishepujve kryesorë të Leninit - njëkohësisht
edhe një prej viktimave më të bujshme të terrorit shtetëror stalinian - Nikolai
Bukharin, i cili do ta përkufizonte përdorimin e dhunës nga shteti i diktaturës
së proletariatit si: “mjetin e prodhimit të një njerëzimi komunist nga materiali
njerëzor i epokës kapitaliste”22
c) Elementet modernizues të Stalinizmit shqiptar
Regjimi politik shqiptar ndërmjet viteve 1944-1991 përbën ende sot një
temë tepër komplekse. Kompleksitetit të fenomenit i shtohet edhe varfëria e
tejskajshme e studimeve të mirëfillta shkencore mbi të. Synimi i këtij studimi
nuk është kurrsesi tu japë një përgjigje pyetjeve bazike mbi fenomenin, porse
evidentimi i disa tipareve të tij të caktuara dhe interpretimi i tyre nën
kënvështrimin e teorive bashkëkohore. Këndvështrimi i autorit është se në
shumë nga politikat e monizmit shqiptar kemi të bëjmë me politika
modernizuese tipike të modelit stalinist. Vetë regjimi komunist shqiptar, në
thelbin e diskursit të tij politik ka pretenduar gjithmonë të qenit një forcë
modernizuese, një pararojë përparimtare që do ta ngrente shoqërinë drejt një
rendi më të drejtë politiko-shoqëror 23 – dhe anasjelltas i cilësonte si të
prapambetura, “anadollake” regjimet pararendëse. Pretendimi i tij për mirëqënie
dhe drejtësi sociale ishte ngushtësisht i lidhur me idenë e progresit.24 Ashtu si
në rastin e stalinizmit sovjetik ky rend më i drejtë dhe rruga e përparimit drejt
tij ishin ideologjikisht të paracaktuara. Elementi më tipik stalinist qëndron
pikërisht në dogmatizmin e tejshkajshëm ndaj këtyre parimeve ideologjike.
Përbashkësitë mes modelit monist shqiptar dhe atij stalinist duken më qartë
nëse i shohim në kontekstin e katër fushave kryesore ku proceset modernizuese
shpërfaqen. Në aspekin politik shteti shqiptar ka tipare të qarta staliniste25, në

______________________
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Hoffman D., Stalinism: the essential readings, Blackwell, Oxford, 2003, Fq. 130-155.
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Po aty. Fq. 132.
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Rezolucioni i Kongresit të Parë të Partisë Komuniste Shqiptare, Tiranë, 1948, fq. 8.
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Hupchick D.P, The Balkans from Constantinople to Communisms, Palgrave, London, 2002,
Fq. 385. Mbi ndikimin e Iluminizmit dhe Revolucionit francez në Shqipëri dhe mbi rrënjët
illuministe të Stalinizmit shqiptar shih: Zholi Z., Revolucioni Francez dhe Mendimtarët
Shqiptarë, Akademia e Shkencave, Tiranë, 1990, fq. 5-18.
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Rakowska-Harmstone T., Communism in Eastern Europe, Indiana University Press,
Bloomington, 1982, fq 218; Pipa A., Stalinizmi Shqiptar: Aspektet ideo-politike, Princi&IKK,
Tiranë, 2007, fq. 181.
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legjitimim, në kompetenca, në politikat e ndjekura si dhe në aspektin
institucional. Në fushën ekonomike ngjashmëritë me modelin stalinist janë
gjithashtu të shumta: nga kontrolli dhe planifikimi total shtetëror i ekonomisë
shoqërore dhe deri tek ato tipare specifike që mund të konsiderohen tipike
staliniste si kolektivizimi intensiv në bujqësi dhe industrializimi i shpejtë. Njësoj
si në rastin e modelit stalinist, regjimi shqiptar do kthejë industrializimin në
misionin kryesor të përpjekjeve të veta ekonomike26, dhe kjo jo vetëm për të
krijuar atë shumicë proletariati që në teori ishte klasa hegjemone, porse, si në
rastin e stalinizmit, për të krijuar një bazë industriale për zhvillimin shoqëror
nje tipar ky tipik i ekonomisë moderne. Krijimi i një strukture industriale kishte
dhe një qëllim të pastër politik27. Mendohej se nëse shteti shqiptar do të krijonte
një strukturë ekonomike industriale do të çlirohej nga vartësia ekonomike –
vartësi që në logjikën marksiste interpretohej automatikisht si vartësi politike28
– nga shtetet e zhvilluara. Pikërisht kërkimi konstant i regjimit shqiptar për të
krijuar edhe përballë kostove të mëdha ekonomike dhe humane një bazë
industriale për ekonominë përbën një nga tiparet e tij më modernizuese.29 Në
fushën shoqërore impakti i regjimit mund të karakterizohet gjithashtu i tipit
stalinist30. Ideologjia marksiste presupozonte se ndryshimet në strukturën
ekonomike duhet medoemos te reflektoheshin edhe në strukturën shoqërore.
Kësisioj shembja e hierarkive te vjetra qe një detyrë parësore. Por shembja e
hierarkive të vjetra kishte edhe një mision të qartë modernizues 31. Elita
prekomuniste, qoftë ajo tradicionalo-feudale-fetare, qoftë ajo borgjezointelektuale konsideroheshin si pengesa në rrugën e zhvillimit. Politikat
përkujdesëse sociale shtetërore ndaj shoqërisë përbëjnë një nga shembujt më
të qartë të karakterit modernizues sipas modelit stalinist të regjimit shqiptar32.
Investimet masive ekonomike shtetërore në industri dhe në arsim shkaktojnë
gjithashtu edhe një spostim të popullsisë nga zonat rurale në ato urbane33, tipar
ky i përbashkët qoftë i modernitetit evropiano-perëndimor qoftë i modelit
______________________
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Vjetari Statistikor i Shqipërisë, Ministria e Ekonomisë, Tiranë, 1991, fq. 143-171; Rezolucioni
i Kongresit të Parë të Partisë Komuniste Shqiptare, Tiranë, 1948, fq. 52-53.
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Hupchick D.P, The Balkans from Constantinople to Communisms, Palgrave, London, 2002,
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Uçi A., Xholi Z., Materializmi Dialektik dhe Historik, Tiranë, 1974, fq. 323.
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Hupchick D.P, The Balkans from Constantinople to Communisms, Palgrave, London, 2002,
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Uçi A., Xholi Z., Materializmi Dialektik dhe Historik, Tiranë, 1974, fq. 388-405.
31
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Statistikor i Shqipërisë, Ministria e Ekonomisë, Tiranë, 1991, mbi politikat shëndetësore
shih: fq. 117-128; mbi politikat arsimore, kulturore dhe artistike shih: fq. 87-116; mbi
politikat e strehimit, fq. 260.
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Popullsia urbane kalon nga 20% në 36%, shih: Vjetari Statistikor i Shqipërisë, Ministria e
Ekonomisë, Tiranë, 1991, fq. 35
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stalinist. Edhe në aspektin kulturor tiparet e modelit modernizues stalinist janë
tepër evidente34. Një shoqëri e re nevojiste një kulturë të re35, dhe anasjelltas
një botëkuptim i ri quhej si parakusht i domosdoshëm i reformimit ideologjik
që sistemi totalitar po i imononte popullsisë në të gjitha fushat. Krijimi i një
sistemi arsimor shtetëror laik 36 - një tipar qëndror i modernitetit - dhe
ideologjikisht të seleksionuar shërbeu për të rrënjosur tek brezat e rinj të
popullsisë botëkuptimin stalinist37.
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