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Zhvillimet muzikore në shekullin XX
PhD (C.) Ilir Ramadani
Universiteti Europian i Tiranës
Abstrakt
Zhvillimet e hovshme teknologjike me dinamikën e përditësimit të të gjitha fushave ndikojnë
edhe në forma dhe mënyra të reja të të menduarit. Kjo reﬂekton gati në çdo pjesë të jetës së
njeriut, në mënyrën e përceptimit të gjërave dhe në atë se si e shohin botën e artit muzikor
përmes tejkalimit të kornizave të kohës. Muzika është art i cili përmes tingujve shpreh atë që
njeriu në jetën e përditshme nuk mund ta shpreh me "alë.
Mënyra e shprehjes, mjetet dhe metodat evoluan dhe arritën në masën e përfytyrimeve
novatorike deri atëherë të paimagjinuara dhe të pa shprehura, duke u mbështetur në
zhvillimin shpirtëror dhe intelektual. Së pari evoluoi mendimi artistik i artistit për ta parë
botën brenda lirisë së mendimit të tĳ intelektual dhe shpirtëror, ku gjuha muzikore shkoi
gjithnjë e më tepër drejtë përsosëshmërisë dhe pasurimit të saj me vlera të reja estetike.
Krĳimtaria e sotme është ajo atonale, dodekafonike, seriale, avangarde, elektronike etj,
stile këto që tashmë janë bazë e krĳimtarisë për shprehjen e mendimeve muzikore, të cilat
dita - ditës avancojnë në mënyrën e përplasjeve me zhvillimet kolosale të botës moderne
dhe postmoderne. Format dhe konceptet e reja për artin muzikor janë modele që tejkalojnë
strukturën e deritanishme dhe hapin rrugë për mendime të reja artistike.
Fjalët kyçe: Forma, koncepte, krĳimtaria, liria, mendimi.

Hyrje
Zhvillimet e shekullit XX-të karakterizohen me prishjen e rregullave të vendosura deri
në këtë shekull, duke i tejkaluar të gjitha harmonizimet dhe të arriturat e vendosjes
së rregullave të periudhave paraprake. Në njërën anë ishin zhvillimet politike dhe
ekonomike ato që ndikuan në rrjedhjen e ngjarjeve shoqërore, ku reﬂektuan edhe
në mendimin e ri të kompozitorëve të cilët ﬁlluan ta shohin botën me një mendim
novativ, i cili ishte i pa shtjelluar deri më këtë kohë.
Ngjarje si lu%a e parë dhe lu%a e dytë botërore pasqyruan me zhvillime në të gjitha
fushat e jetës së njeriut, ku edhe artet dhe muzika nuk mbeten të pa interferuara
prej këtyre ngjarjeve. Lindën rryma të reja të mendimit artistik dhe mjete të reja
shprehëse të cilat edhe i dhanë një dimension të ri të mendimit intelektual e kulturor.
Edhe krĳuesit shqiptar iu bashkëkangjiten rrjedhave të zhvillimeve të shekullit XXtë, ku përmes krĳimeve të tyre shpalosën vlera të muzikës sonë tradicionale dhe
artistike të çdo gjinie muzikore. Tendenca për të realizuar veprat e tyre në aspektin
e krĳimit të një atmosfere të organizuar nga shtjellimi i ngjarjeve që ndodhën në
shekulin XX-të.
Uniﬁkimi i një sistemi të ri të notacionit është përpjekje e fuqishme e krĳuesve, të cilët
ende nuk e kanë gjetur gjuhën e përbashkët se si do të jetë. Këto përpjekje vazhdojnë
edhe në shekullin e XXI, por që do të nevojitet ende kohë deri në dakordësimin e një
ideje të tillë. Në kohën e globalizimit dhe të trendit të uniﬁkimit të shoqërive edhe
arti dhe muzika do të gjejnë rrugën e duhur të uniﬁkimeve të mjeteve shprehëse.
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Zhvillimet muzikore në shekullin XX-të
Njëri ndër faktorët kryesorë në zhvillimin e gjithëmbarshëm të njeriut dhe avancimit
kulturor të tĳ, (që është pjesë e identitetit kulturor – artistik), është hovëshmëria
kolosale – dinamike e zhvillimeve teknologjike, si reﬂeksion themelor në zhvillimin
shoqëror dhe intelektual. Zhvillimet teknologjike janë edhe reﬂeksion i drejtpërdrejt
në avancimin e mendimeve të reja dhe pasqyrimit të tyre në kulturë dhe në ngjarjet
muzikore që ndodhen në shekullin XX-XXI. “Arti nuk ka gojë dhe as gjuhë të gjatë,
qëndron i fshehur” (Hysi, 2005).
Këtu qëndron edhe e tërë esenca e artit, ku artisti duhet të jetë në koordinim të plotë
me të gjitha zhvillimet sociale, teknike, estetike për të arritur në piadestal që njeh
bota e artit dhe e muzikës. Mënyra e shprehjes, mjetet dhe metodat evoluan dhe
arritën në masën e përfytyrimeve novatorike deri atëherë të paimagjinuara dhe të pa
shprehura (duke u mbështetur në zhvillimin intelektual). Ne&l (2000, f.8) pohon se
"muzika është pjesë e funksionimit të kulturës ... dhe një mikrokozmos i strukturave
i kulturës i cili reﬂekton në marrëdhëniet dhe ngjarjet e punës”.
Së pari evoluoi mendimi artistik i artistit për ta parë botën brenda lirisë së mendimit
të tĳ intelektual dhe spirtual, ku gjuha muzikore shkoi gjithnjë e më tepër drejtë
përsosëshmërisë dhe pasurimit të saj me vlera të reja estetike. Në veprat e tyre
shfaqen organizime të reja si në: ritëm, melodi, polifoni, harmoni, timbrikë, orkestrim,
përmbajtje, formë dhe strukturë. Në muzikën e sotme është vështirë të orientohesh,
sepse ndoshta asnjëherë në historinë e muzikës nuk janë paraqitur në të njejtën kohë aq
shumë dallime midis stileve, shpesh polarisht të kundërta, ku secili prej kompozitorëve
në mënyrë individuale, shpreh ndjenjat e tĳ përmes mendimit ﬁlozoﬁk.
“Artistët konkretizojnë dhe individualizojnë ﬁgurat artistike, u veshin tipare të
përveçme, i bëjnë ato të gjalla, të kapshme nga shqisat” (Uçi, 1980). Përmbajtjeve të reja
u përgjigjen edhe format e reja të shprehjes muzikore, të cilat zhvillohen në mënyrë
logjike, kjo duhet marrë parasysh që këto ndryshime të muzikës bashkëkohore nuk
duhet t’i shohim si rastësi ose si prodhim i pavetëdieshëm të artistëve. Edhe në rastet
kur përdoren elemente novatore që qojnë në avancimin kulturor, të cilat qëndrojnë
në kundërshtim me traditën e deri atëhershme, mund të gjenden lidhje logjike,
ndoshta të fshehura në procesin e zhvillimit shoqëror.
“Arti synon, pasi ëshë krĳuar, të mos jetë thjeshtë një fragment i botës ﬁgurative
të intelektit, por të jetë edhe një akt përgjithësues i shprehjeve të përveçme e të
individualizuara të saj” (Hysi, 2005). Mirëpo, kjo nuk e ndryshon faktin që epoka e
re në të shumtën e rasteve e kundërshton stilin e epokës paraardhëse edhepse ato
zakonisht përdorin elemente të stileve më të herëshme muzikore (si fakt mund të na
shërbej ky zhvillim i stileve: Polifonia vokale – Monodia e Barokut - lulëzimi i Polifonisë
së Barokut – Homofonia Klasike – Romantizmi – Neobaroku – Neoklasicizmi etj).
Në çdo stil muzikor mund të gjenden lidhje të caktuara shoqërore dhe ﬁlozoﬁke
me traditën e deri atëhershme. Asgjë e re nuk krĳohet në një hapësirë boshe dhe
pa ajër. Gradualisht, nëpërmjet ndryshimeve të caktuara në mendimin muzikor dhe
teknikave komozicionale, paraqitet një kthesë në zhvillimin historik, e cila përpos
ligjeve të mëparshme (tashmë të vjetëruara), i vendos themelet e ligjeve të reja
muzikore; të atyre ligjeve, të cilat vërtetohen dhe në të njëjtën kohë përcakojnë rrugët
që do të ndjek puna e mëtejme, përderisa dhe vet ato ligje të reja me kalimin e kohës
vjetërohen dhe zëvendësohen me ligje të reja.
Megjithatë, Green (2005, fq.2) sugjeron se koncepti i autonomisë muzikore është
vetëm 'një aspekt virtual, kritik i përvojës muzikore "ndodh në kontekste të veçanta,
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ku dëgjuesit janë të angazhuar me materiale të muzikës dhe" kuptimet e natyrshme
muzikore "me anë të veshit, praktikat informale.
Në historinë e zhvillimit të muzikës, kanë ndodhur disa ndryshime të rëndësishme të
shprehjes muzikore, të përmendim vetëm kalimin e gjatë nga njëzërëshi (monofonia),
tek shumëzërëshi (polimelodika) dhe lulëzimi i tĳ në epokën e Ars Antikës (shek.
XIII). Një kthesë e rëndësishme analoge në muzikë ndodhi afër vitit 1600, kur përveç
ritmit dhe polimelodikës, më në fund u përforëcua edhe përbërësi i ri i tërësisë
muzikore, harmonia homofonike. Ajo aq shpejt i pushtoi mendimet muzikore, sa
që u bë element bazë në periudhën e stilit melodiko-harmonik, i cili erdhi më pas.
Shekulli i XX paraqet uniﬁkimin e këtyre metodave, me Shën Bergun.
Në ﬁllim të shek XX-XXI u shemb dominimi i tonalitetit, ku pikërisht kjo gjë përfaqësoi
vizën thyese në historinë e muzikës prej së cilës ﬁlloi gjithë zhvillimi muzikor i
mëtejshëm. I gjithë zhvillimi i mendimit muzikor më pas ishte i ndjellur dhe i caktuar
nga ndryshimet ekonomike dhe shoqërore: lu%ërave botërore, krizave, ndikimet
nga xhezi, zhvillimet e mëdha teknike, siç janë llampat elektronike, gramofonët,
magnetofonët, traﬁkut të rënduar, sportit etj. Metodat krĳuese të kompozitorëve
veç e veç, ndonjëherë edhe të shkollave të tëra kompozicionale, ﬁlluan gjithnjë e më
shumë të largohen nga njëra tjetra.
U shfaqen degë të ndryshme të ekspresionizmit, të cilët u përfaqësuan nga
Skrajabin dhe kompozitorët austriak Shënberg dhe Alban Berg. Stravinski, pas
krĳimit të veprave të “periudhës ruse”, i’u kthyen stilit neoklasik. Në të kundërtën,
kompozitorët hungarez Bartok dhe Kodali, si dhe para tyre Janacek vazhdimisht e
gjenin burimin e frytëzimit në freskinë, të pazakonshmën dhe thjeshtësinë natyrale
të vlerave popullore. Në anën e tĳ, Hindemiti duke vazhduar hapave të Regerit,
erdhi deri te neobaroku.
Përfaqësuesit e shkollës kompozicionale franceze “Të gjashtit” (Les six), mes të cilëve
bënin pjesë Honeger dhe Mĳo, insistonin të shkruanin muzikë shumë të thjeshtë, as
konstruktiviste, as romantike. “Arti të rrëmben, madje edhe atëherë kur pikturon
anët më të errëta të jetës, nxit jetën për lundrime të reja të papara. Prandaj arti është
një thirrje për të mos u pajtuar me fakticitetin e zakonshëm” (Gërliq, 1984). Këta
kompozitor jo vetëm bënë kthesë në mendimin muzikor, por edhe gjetën rrugë të
reja për të arritur deri tek plasimi i mendimeve dhe me një "alë në shekullin XX – XXI
ndryshoi mënyra e të menduarit muzikor.
Kjo ndodhi atëherë kur bota zhvillohej me një dinamik aq të shpejt, sa për një
kompozitor ishte e justiﬁkuar fakti i një barazpeshimi në mes të saj dhe mendimit,
përmes mjeteve shprehëse muzikore. Ky reﬂeksion ndodhi edhe tek kompozitorët
shqiptar në Kosovë. Edhepse ishin të shkolluar shumë vonë në krahasim me vendet
e zhvilluara, (sepse shkolla e parë e muzikës në Kosovë hapet tek pas lu%ës së dytë
botërore, më 1947), mendimi i tyre për t’i parë gjërat ishte po aq i pranishëm me
krĳimin e rrymave të reja muzikore të kohës.
Reﬂeksionet që u bënë pjesë e botës së artit janë edhe një bazë e zhvillimeve që
përcillen në shekullin XXI, ku muzika është e mbështjellur me mendime novative
dhe formë e strukutrave në ndryshme, varësisht prej prirjeve krĳuese. Krĳuesit janë
ambicioz dhe të vendosur në atë që sjellin para publikut, duke u bërë mendimtar dhe
progresist në zhvillimin e artit në përgjithësi e të muzikës në veçanti. Ata janë me një
dimension të ri të të menduarit dhe të të krĳuarit.
“Çdo art duhet të ndërtohet nga një tërësi pjesësh të lidhura mes tyre, pjesë që artisti i
ndryshon në mënyrë të tillë që të shfaq një veçori, edhe pse nuk është e nevojshme që në çdo
lloj arti, kjo tërësi t’i përgjigjet objekteve reale, mja%on vetëm të ekzistoj” (Hippolyte, 2004).
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Ndër këta kompozitorë, të cilët avancuan gjuhën e tyre shprehëse përmes shtigjeve
dhe thyesës moderne mund të përmendim: Zeqirĳa Ballatën, Rafet Rudin, dhe
kompozitorin me një sensë të jashtëzakonshëm kompozicional Mendi Mengjiqin.
Kryesisht në ﬁllimet e tyre, veprat e para i takojnë krĳimtarisë nacionale me bazë
melosin shqiptar, ndërsa pjesa tjetër dhe njëkohësisht krĳimtaria e sotme është ajo
atonale, dodekafonike, seriale, avangarde, elektronike etj, stile këto që tashmë janë
bazë e krĳimeve të tyre dhe gjetjet e vazhdueshme të mënyrave të reja për shprehjen
e mendimeve muzikore (të cilat dita - ditës avancojnë në mënyrën e përplasjeve me
zhvillimet kolosale të botës moderne dhe postmoderne).
Përfundim
Në muzikën e sotme është vështirë të orientohesh. Ndoshta asnjëherë në historinë
e muzikës nuk janë paraqitur në të njejtën kohë aq shumë dallime midis stileve,
shpesh polarisht të kundërta, si në kohën e sotme. E përbashkëta e tyre është ndjenja
për muzikim dhe gjetja e shtigjeve të reja për plasimin e mendimit intelektual,
duke u bazuar në frymëzimin spirtual. Shekulli XX-të është periudhë e hulumtimit,
reﬂeksionit sociologjik të kulturave kombëtare, të cilët dalëngadal po i kthehen
traditave me një ridimenzion të ri të formësimit muzikor – estetik.
Reﬂeksionet që u bënë pjesë e botës së artit janë edhe një bazë e zhvillimeve që
përcillen në shekullin XXI, ku muzika është e mbështjellur me mendime novative
dhe formë e strukutrave në ndryshme, varësisht prej prirjeve krĳuese. Krĳuesit janë
ambicioz dhe të vendosur në atë që sjellin para publikut, duke u bërë mendimtar dhe
progresist në zhvillimin e artit në përgjithësi e të muzikës në veçanti. Ata janë me një
dimension të ri të të menduarit dhe të të krĳuarit.
Uniﬁkimi i një sistemi të ri të notacionit është përpjekje e fuqishme e krĳuesve, të cilët
ende nuk e kanë gjetur gjuhën e përbashkët se si do të jetë. Këto përpjekje vazhdojnë
edhe në shekullin e XXI, por që do të nevojitet ende kohë deri në dakordësimin e një
ideje të tillë.
Edhe muzika shqiptare edhepse me shumë vonesë në krahasim me krĳuesit botëror,
përcollën këtë trend të ri në veprat e tyre muzikore të çdo gjinie që ata krĳuan. Ata
krĳuan dhe veprat e tyre gjejnë interpretim nëpër vende të ndryshme të botës, të
cilat janë të nivelit të kohës dhe vlerësohen mja%ë lartë nga kritika muzikore. Kjo
mundësoi që edhe krĳuesit shqiptar të renditen në mesin e krĳuesve të dalluar të
shekullit XX-të.
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Roli i këngës sipas veshit (imitimit) në procesin edukativ
PhD (C.) Ilir Ramadani
Universiteti Europian i Tiranës
Abstrakt
Të kënduarit në edukimin muzikor është njëra ndër format më të shpeshta të muzikuarit. Ajo
është e ndarë në të kënduarit sipas veshit apo imitimit dhe të kënduarit sipas teksit notal. Në
procesin edukativ kënga është pjesë e aktiviteteve të ndryshme muzikore, e cila përfshinë
aktivitetet në kopshte, çerdhe dhe shkolla ﬁllore. Muzika në përgjithësi ndikon në zhvillimin e
nxënësve, duke i bërë ata të jenë përjetues dhe njohës përmes këngëve dhe veprave muzikore
me vlerë artistike.
Të kënduarit sipas veshit muzikor është mënyra më e mirë e prezantimit të këngës në fazën e
përjetimit, atëherë kur nxënësit janë 0-5 vjeç sipas SNKA 0 dhe SNKA 1 - Arsimi ﬁllor (Klasat
I-V) të sistemuar sipas Sistemit Ndërkombëtar të Klasiﬁkimit të Arsimit. Gjatë të kënduarit,
nxënësit zhvillojnë a%ësitë e tyre melodike, ritmike, kujtesën, imagjinatën, kreativitetin,
këndimin e drejtë dhe të bukurë, qëndrimin e drejtë të trupit, dëgjimin, format muzikore,
zhanret muzikore, njohjen dhe dallimin e instrumeneve, solidaritetin, përqëndrimin,
vëmendjen, durimin, punën në grup etj.
Muzika ndikon në formimin e karakterit dhe personalitetin e nxënësve, si dhe ndikon në
zhvillimin psiko – ﬁzik dhe motorrik të nxënësve. Përmes ushtrimeve ritmike dhe melodike
fëmĳët zhvillojnë muzikalitetin dhe kjo arrihet pëmes veprave me karaktere të ndryshme dhe
në zhanre të ndryshme, duke lartësuar kulturën vokale të nxënësve.
Fjalët kyçe: Intonacioni, kënga, krĳimtaria, muzikaliteti, ritmi.

Hyrje
Elementi kryesor në jetën e përditshme të njeriut është kënga. Ajo është forma më e
shprehur e gjendjes emocionale të njeriut në çfarëdo situate që gjendet. Në aspektin
muzikor, këngë është një melodi e mbështetur në një tekst të zgjedhur, ku melodia
ia jep fuçinë "alës së shkruar. Ne çdo ditë dëgjojmë cicërimat e zogjëve. Ato janë të
këndshme dhe relaksuese gjatë shetitjes në orët e hershme të mëngjesit, por janë
edhe të ndjeshme në çaste jo të mira të njeriut.
Në procesin edukativ, kënga zë vend të rëndësishëm në faza të ndryshme, si në fazën
e përjetimit kur nxënësit nuk e njohin sistemin nota, po ashtu edhe në fazën e njohjes
e cila aplikohet kur nxënësit janë në gjendje të njhen me simbolet muzikore që quhen
nota muzikore. Teksti, përmbajtja dhe lartësia e tingujve duhet të jenë në përputhje
me moshën e fëmĳëve dhe të jenë të lehta teknikisht për t’u mësuar.
Në fazën e përjetimit, ritmi, melodia, teksti letrar, janë elementet kryesore në
zhvillimin e shĳeve muzikore, ku këngë me karaktere të ndryshme mundësojnë
zhvillimin e njhurive dhe shkathtësive muzikore tek nxënësit. Të kënduarit sipas
veshit apo imitimit është shumë e përshtatshme në përjetimin e karakterit të këngës,
të mbajturit në mend të tekstit letrar, zhvillimin e kujtesës, si dhe zhvillimin e
kreativitetit të nxënësve. Nxënësit të cilët tregojnë talent dhe muzkalitet në vetvete
mund të vazhdojnë zhvillimin e tyre profesional në shkollat e muzikës.
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Roli i këngës sipas veshit (imitimit) në procesin edukativ
Kënga në edukimin muzikor është pjesa themelore e të muzikuarit në procesin
edukativ. Tingujt muzikor të shoqëruar me "alën artistike tek njeriu sjellin emocione
dhe përceptime për të bukurën në art. Të kënduarit depërton thellë në anën shpirtërore
dhe gjithashtu në nënvetëdĳën tonë, përmes mesazhit që përqon tek publiku. Këtë
art ﬁsnik duhet t’ua transmetojmë tek brezi i ri, që ata të mund të zhvillojnë anën
shpirtërore. Fëmĳët muzikën e përjetojnë shumë heret, ku “e kënduara e nënës kap
vëmendjen foshnjore më të mirë se të folurit e nënës” (Trehub, 2002).
Cilat këngë duhet t’ua mësojmë nxënësve?; Si duhet t’ua përcjellim atë që fëmĳët ta
përjetojnë vlerën e nukurisë së këngës?
Meqë kënga është produkt sintetik i krĳuar nga tingulli muzikor dhe "ala poetike,
duhet t’i kushtohet kujdes në përzgjedhjen e këngëve për fëmĳë, të cilat duhet të kenë
vlera artistike. Kjo kujdes duhet të jetë thelbësore në përzgjedhjen e këngëve, sepse
vetëm kënga me vlerë artistike muzikore – gjuhësore mund të edukojë, e ky është
qëllimi i këngës. Kur themi këngë artistike kuptojmë këngë nga të gjitha zhanret
muzikore. Në rend të parë këtu i japim përparësi këngës popullore burimore, pulsi i
së cilës rrah thellë në qenien e fëmĳëve tanë. Numri i madh i këngëve fëmĳërore nga
literatura e muzikës serioze janë thesar për ndikim pozitiv në pikëpamje edukative
artistike. Glover (1994) i referohet një shembulli të këngës spontane të fëmĳës që
tregon një kuptim të foluri, strukturës dhe melodisë, dhe i referohet shembujve të
kërkimeve në këtë fushë nga Hargreaves (1986) dhe Davies (1986, 1992) i cili lidh
zhvillimin e a%ësisë muzikore me zhvillimin gjuhësor.
Kur në klasë kërkohet të identiﬁkojnë aktivitetet, përdorimin dhe zbatimin e
aktiviteteve, ata përmendin aktivitetet e mësimdhënies në bazë të të kënduarit, duke
dëgjuar, duke lëvizur, dhe të integruar muzikën me lëndët e tjera. (Bresler, 1993;
Propst 1993; Saunders & Baker, 1991).
Edhe në shumë hulumtime tjera të bëra me mësimdhënësit generalists dhe specialistë,
kanë raportuar se ata rrallë përdorin ndonjë aktivitet tjetër përveç të kënduarit në
klasë. Rezultate të ngjashme janë paraqitur në disa studime të tjera në kontekste të
tjera (BYO, 1999, Colwell 2008, Bresler, 1993a, Delaney, 2011, Harrison & Ballantyne,
2005; Holden dhe Bu&on, 2006; Hourigan & Scheib, 2009, McCullough, 2005; Mills,
1989, Pautz 2010; Saunders & Baker, 1991).
Sipas Struthers (1994), muzika në shekullin e nëntëmbëdhjetë ishte mësuar në shkollat
ﬁllore nga mësuesit në klasa. Fillimisht, theksi ishte në të kënduarit, por deri në fund
të shekullit 19 metodat e mësimdhënies dhe përmbajtja e kurrikulës ﬁlloi të zgjerohet.
Edhe këngët argëtuese të kompozuara me inovacion e jo me karakter komercial
mund të shfrytëzohen si material muzikor – mësimor. Lu%ën kundër këngëve me
vlerë të dyshimtë artistike e ﬁtojmë më lehtë duke e ushqyer nxënësin me këngë të
vlefshme se sa duke folur me përbuzje ndaj atyre pa vlerë artistike. Nxënësve duhet
t’i sjellim sa më shumë në kontakt me muzikën – këngën, ku:
1. Çdo elementi muzikor të këngës duhet t’i kushtohet kujdes. Duhet të kujdesemi që
kënga e zgjedhur të ketë melodi të bukur e cila mbahet mend lehtë.
2. Ambitusi i saj nuk duhet të jetë i madh. Ambitusi i fëmĳëve në klasën e I-rë është
c1 – a1 e më vonë në klasat II, III, IV shkon duke u zgjeruar poshtë dhe lartë av – e2.
Hapi i parë gjatë shtrimit metodik të këngës është krĳimi i atmosferës në klasë, duke
bërë bisedë hyrëse të përshtatshme lidhur me këngën, duke dhënë informata të
duhura për autorët e saj – poetin dhe kompozitorin. Nxënësit duhet t’a përjetojnë tërë
bukurinë e këngës me të gjitha nuancat gjuhësore e muzikore, që të arrihet ngjallja e
interesit te ata, që t’ju zgjohet kërshëria për këngën e re. Kjo mund të arrihet jo vetëm
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kur ajo i ka të gjitha ato veti artistike, por nëse edhe paraqitja e parë e këngës bëhet
në mënyrë artistike nga ana e mësimdhënësit.
Kjo s’do të thotë se mësimdhënësi duhet të jetë këngëtar profesionist, por ai duhet
t’i njohë kërkesat elementare të kënduarit të bukur dhe të drejtë. Duke kënduar
mësimdhënësi, me artikulim të mirë, sodomos me shqiptimin e drejtë të vokaleve,
frymëmarrje të drejtë, qëndrim dhe mimikë të duhur ai e bënë më interesante
brendinë muzikore dhe gjuhësore të saj.
Mësimdhënësi e këndon këngën disa herë sipas rastit, e kur të jetë i bindur se nxënësit
janë të gatshëm për t’ia ﬁlluar punës nis procesi i analizës së saj. Tërësia gjuhësore
muzikore zbërthehet tani në pjesë përbërëse.
Përpunimi i tekstit kushtëzon edhe përpunimin e ritmit të këngës. Kjo ngjan kështu:
së pari bëhet ligjërimi normal i vargut, e pastaj të gjatësisë së rrokjeve, varësisht nga
organizimi meloritmik i tekstit. Kur të jetë mësuar mirë kështu veprojmë deri në
vargun e fundit të strofës së parë. Kur të jetë mësuar mirë kalojmë në strofat tjera.
Ndërsa, në klasat ku është përvetësuar shkrimi dhe leximi strofat e tjera mbesin t’i
mësojnë nxënësit vetë.
Të ushtruarit të ritmit të këngës duhet shoqëruar me lëvizje të ndryshme ritmike të
trupit, duartrokitjeve, marshim në vend ose duke ekzekutuar në ndonjë instrument
me goditje. Këto lëvizje kanë rëndësi sidomos në fazën e edukimit muzikor para
shkrim – leximit muzikor, sepse anticipojnë lëvizjet në masat e ndryshme. Jorgensen
(2008, p. 141) argumenton, “pasi që të kënduarit është një aktivitet ﬁzik, ajo mundëson
muzikantët të përjetojnë muzikë trupore pa ndërhyrjen apo domosdoshmërinë e
instrumenteve të tjera”.
Pjesa melodike rekomandohet që të ndahet në fraza të logjikshme për t’u lehtësuar
mësimi i melodisë. Frazat e mësuara më parë lidhen me frazën e ardhshme e kështu
dalëngadalë krĳohet tërësia e plotë melodike. Motivet më të vështira melodike dhe
ritmike mund të ushtrohen veçmas e pastaj brenda tërësisë. Në praktikë vrejmë se
këto motive të vështira përvetësohen mja%ë lehtë kur ato punohen të ndara e pastaj
bashkohen. Gjatë përvetësimit të tekstit, ritmit dhe melodisë mësimdhënësi me
këmbëngulje do të kërkojë zbatimin e të gjitha kërkesave të të kënduarit bukur dhe
drejtë, sepse vetëm ashtu do të arrihet interpretimi artistik i këngës.
Mësimdhënësi mund të përdorë disa teknika, forma dhe mënyra për të arritur
interpretimin e këngës:
1. Përdorimi i instrumenteve të ndryshme që ta shoqëroj këngën.
2. Këndimi i nxënësve në mënyrë individuale, duet, trio, në grup.
3. Këndimi në grupe të vogla në forma të pyetjes dhe përgjegjes.
4. Këndimi vetëm me përcjellje ritmike.
5. Këndimi duke i aktivizuar të gjithë nxënësit (si formë kori).
Gjatë interpretimit të këngës duhet që mësimdhënësi të jetë aktiv duke i drejtuar
me kohë nxënësit të ﬁllojnë së bashku në të njejtën kohë, të jenë në temp të njejtë, të
këndohet me dinamikën e kërkuar, t’i kushtohet kujdes në frymëmarrje, në qëndrim
të drejtë të trupit, në artikulimin e drejtë, në saktësinë ritmike, në saktësinë intonative,
të korigjohen gabimet eventuale që mund të dalin gjatë përpunimit të këngës.
Para se kënga t’i paraqitet nxënësve duhet të kontrollohet në mënyrë të detajuar:
1.
Çdo këngë që e tejkalon lartësitë e tingujve të ambitusit të fëmĳëve nuk duhet
të përzgjidhet, sepse tek fëmĳët krĳon pasiguri dhe vetbesim të ultë.
2.
Teksti duhet të jetë i përshtatshëm për moshën e fëmĳëve
3.
Melodia nuk duhet të jetë e vështirë për tu mbajtur në mend
4.
Ritmi duhet të jetë i thjeshtë.
Kënga ﬁllimisht mund të mësohet vetëm me rrokje neutrale: la, ta, e pastaj kur të
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njo%ohen me zhvillimin e melodisë fëmĳëve tu tregohet edhe teksti i këngës. Teksti
duhet tu ndahet në rrokje, sipas melodisë së caktuar të këngës. Kënga nuk mund
të përvetësohet e tëra për një orë mësimore, sepse ajo duhet të punohet dhe të
përpunohen në më shumë orë mësimore. Ky përpunim duhet të jetë i natyrshëm ku
nxënësit të kenë kohën e caktuar për përjetimin dhe përvetësimin e saj në mënyrë
artistike. Talentët e dalluar pastaj munden që me rekomandimin e mësimdhënësit të
drejtohen në shkolla profesionale të muzikës, që a%ësitë e lindura t’i zhvillojnë në
institucione përkatëse. Zhvillimi i tyre i mëtutjeshëm medoemos i takon një rangu
tjetër të shkollimit, ku ata të cilët kanë ineteresim, dashuri, vullnet dhe i plotësojnë
kërkesat muzikore, të vazhdojnë shkollimin e tyre profesional në shkollat profesionale
muzikoreDeni Didro thotë: “Sa e sa talenti, mjerisht, ka vdekur pa pasur rastin që
të tregonte se kush ka qenë”. Ndërsa artisti e regjisori i mirënjohur shqiptar, Pirro
Mani, thekson: “Talenti është si prushi që rri poshtë hirit të vatrës. Duhet ta fshish,
ta pastrosh që të shkëlqej si një margaritar i madh”. Përmes organizimit të prirur në
zhvillimin e kompetencave, kënga mundëson krĳimin e artistëve të së ardhmës.
Përfundimi
Kënga është e pranishme në të gjitha zhvillimet e njeriut. Që në fëmĳëri përjetohet
në rrethin familjar, në organizime e festime familjare e pastaj në çerdhe e institucione
parashkollore. Një melodi e modeluar në një teks poetik është në gjendje që përveq
emocioneve të ndikoj në shpirtin e njeriut. Ajo të kënaq, por edhe të trimëron, të jep
jetë, por të jep edhe vuajtje. Atë e këndojmë në organizime familjare, në rrugë, në
shoqëri, por edhe në institucione shkollore.
Praktikimi i këngës në aspektin shkollor është e një rëndësie të veçantë, pasiqë mobilizon
nxënësit në të kënduar aktiv dhe mundëson që ata ta përjetojnë kënguen dhe ta
reprodukojnë atë në forma individuale dhe grupore. Varësisht prej moshës së fëmĳëve
dhe zhvillimit të ambitusit të tyre vokal, duhet të puerzgjedhen këngët që iu përshtaten
moshës së tyre dhe zhvillimit psiko-ﬁzik. Këndimi i këngëve sipas veshit apo imitimit është
faza kur nxënësit ende nuk e njohin sistemin notal, dhe kjo është faza më e rëndësishme
kur fëmĳët përjetojnë muzikën dhe përmes imitimit e reprodukojnë atë.
Kjo fazë është deri në klasën e tretë ose të katërtë, varësisht prej kurrikulës që aplikojnë
shkollat dhe varësisht prej zhvllimit psiko-ﬁzik të nxënësve, sepse e rëndësishme është
të ceken mundësitë e fëmĳëve për të arritur rezultate të parapara. Mësimdhënësi i njeh
mirë mundësit e nxënësve në shkolla ﬁllore dhe varësisht prej mundësive të tyre e zgjatë
ose e shkurton këtë fazë, që njihet si faza e përjetimit muzikor. Teksti përmbajtja, lartësia e
tingujve duhet tu kushtohet shumë kujdes në zgjedhjen e këngëve për fëmĳë.
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Traﬁkimi dhe prostitucioni në vend dhe rajon, vështrimi i përgjithshëm
(Kosovë-Rajon)
Muhamet Lama
Abstrakt
Përvec atllasëve të ndryshëm gjeograﬁk ku përmendet Iliria dhe ndonjë shënimi të rrallë nuk
kemi ndonjë njohuri lidhur me ketë dukuri tek Ilirët e më vonë tek shqiptarët e sotëm në tërë
etnikumin e tyre. Por sipas disa të dhënave indirekte del se edhe në Iliri ishte i pranishëm
institucioni i robërisë të cilët duhej të punonin token në kohë paqeje ndersa në kohë lu%e
vëheshin nën urdhërat e të zotit për mbrojtjen e vendit. Në këtë ,,shkretirë shkencore” duket
i drejtë mendimi se edhe në Iliri ka patur ,,liri seksuale” dhe se rrugët ,,Via Egnacia” kanë
qenë përplot hane e bujtina ku musaﬁrëve iu është shërbyer me femra që në gjuhën popullore
njihen si femra të përdala. Dhe duke patur parasysh se kanë ekzistuar këto hane dhe bujtina
(ato ndertoheshin në udhëkryqe, afër rrugëve kryesore njejtë si sot ekzistimi i moteleve dhe
hoteleve) mendojmë se edhe në këtë hapësirë ka ekzistuar dukuria e prostitucionit.
Fjalët kyçe: Prostitucion, traﬁkim, rajon, vend, ﬁlle, shfrytezim, pautorizuar, dhunim.

Fillet e prostitucionit ndër shqiptar, Shqipëri - Kosovë
Fenomeni i prostitucionit në shoqërinë shqiptare, para dhe pas formimit të shtetit
kombëtar, nuk është bërë objekt trajtimi nga studiues dhe, si pasojë, fondi i studimeve
për këtë temë është thuajse i zbrazët. Në mungesë të burimeve të mirëﬁllta, si burim
informimi mbeten dokumentet zyrtare. Dokumentet e Arkivit të Shtetit dëshmojnë
se në Shqipëri, prostitucioni i mirëﬁlltë, por ilegal, u shfaq në fund të dhjetëvjeçarit
të parë të shekullit XX. Ai u shfaq duke ﬁlluar nga viti 1910, në qytetin e Shkodrës
dhe, sidomos pas vitit 1920, në të gjitha qytete e mëdha të vendit (Musaj F., 2002: 26061). Edhe reagimi i parë zyrtar rreth këtĳ fenomeni përkon thuajse me ﬁllimin e vetë
shtetit shqiptar. Për disiplinimin e prostitucionit, shteti vendosi pa ndonjë hezitim të
madh legalizimin. Ai ﬁllimisht huazoi rregulloren e prostitucionit të Sarajevës. Më
pas vĳuan një varg analizash, të bazuara mbi raporte komisionesh të posaçme mbi
prostitucionin, në organet vendore të Korçës, Durrësit, Elbasanit etj. Prej tyre u arrit
në vendimet për të parat shtëpi publike në Shqipëri. Këto trajtesa lokale u pasuan
nga rregullorja e re e prostitucionit, miratuar nga Këshilli i Ministrave, me vendim nr.
196, datë 10 shkurt 1922. pas miratimit në Parlament, kjo rregullore u shëndrrua në
ligj (Fletorja Zyrtare, Nr. 30, Gusht, 1922: 4). Në bazë të kësaj rregullore të aprovuar
nga Parlamenti i atëhershëm Shqiptar, ky “biznes” është ligjësuar, dhe de facto dhe
de juro, nuk mund të ndërhynte askush në zhdukjen e kësaj dukuri ç’moralizuese
të popullatës shqiptare në tërësi (Sokoli L., 2006: 35). Edhe përmes dokumenteve të
marra nga Arkivi i Shtetit Shqiptar, dëshmohet se prostitucioni
profesionist ka ekzistuar ndër shqiptar edhe para dhe gjatë Lu%ës së Dytë Botërore.
Në një letër të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë drejtuar Mëkëmbësish Mbretërore
të Përgjithshme (9 janar 1942), thuhet se shtëpia publike e vendosur në Vlorë, në
rrugën “Viktorio Emanuel”, nr. 40, “rezulton e hapur që prej vitit 1919”. Por ushtrimi
i prostitucionit është vërtetuar në një hotel në Shkodër, qysh në vitin 1910 (Musaj F.,
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2002: 260-274). Sipas këtĳ dokumenti, mund të themi se zyrtarisht prostitucioni në
Shqipëri është njohur edhe para njohjes së Shtetit Shqiptar si shtet të pavarur. Fakte
sikurse këto provojnë ekzistencën edhe në Shqipëri të ushtrimit të prostitucionit
nga gra e vajza profesioniste apo të tjerë që e ushtrojnë atë “partë time”krahas atyre
që kanë hyrë në tregun e mistershëm të prostitucionit të vendeve të tjera (Revista
Spektër, Prostitucioni, 2003: 19-2). Pas viteve 1990, prostitucioni është favorizuar
nga papunësia dhe, përgjithësisht, nga gjendja e vështirë ekonomike, si dhe etja e
shfrenuar për para e ﬁtim. Nga anketimet e kryera del se opinioni publik shqiptar
është në masën 67.7% dakord me mendimin se varfëria është një ndër shkaqet e
traﬁkimit të femrave dhe ushtrimit të prostitucionit (Sokoli L., 2006: 35). Ndryshe
nga shumica e vendeve të tjera, në Shqipëri, deri në vitet ’90-t prostitucioni, sikurse
droga, homoseksualizmi etj., nuk njihej si fenomen. Ky “përjashtim” lidhet, së pari,
me jetën tradicionale shqiptare dhe të drejtën dokesore dhe, së dyti, me faktin se
regjimi i hekurt komunist nuk lejoi përhapjen e tĳ (Sokoli L., 2006: 35). Këtu duhet
shtuar ndoshta faktorin më relevant dhe më mbizotërues në këtë drejtim, fenë
islame, e cila ka qenë, është dhe do të jetë mbrojtje më efektive krahas çdo institucioni
edukativ arsimor (Sokoli L., 2006: 35).
Megjithate, kur është "ala për shqiptarët disa studiues dukurinë që po e shtjellojmë
e kundrojnë nga këndveshtrime të ndryshme dhe me konotacione tejet negative.
Ata çështjen e krimit të organizuar te shqiptarët e posaqerisht traﬁkimin e qenjeve
njerzore, prostitucionin dhe kontrabandimin me njerëz ia atribuojnë ,,gjenit
shqiptar” i bazuar në Kanunun e Lekë Dukagjinit. Pra këta autor Kanunin e Lekë
Dukagjinit e konsiderojnë si ,,bibël të maﬁas shqiptare” ndersa të tjerët ketë dukuri
e shikojnë si pjesë të ,,bisnesit global” të krimit të organizuar ku janë të inkuadruar
grupe kriminale nga anë të ndryshme të globit (Sokoli L.,2006: 63). Duke mos u
venë në mbrojtje të Kanunit citojmë studiuesën Barbara Hanel e cila shkruan se ,,
Kanuni i Lekë Dukagjinit , Ligji i Zakoneve Shqiptare të vjetra me shekuj përfaqson
një sistem të vlerave që përmban rregulla detale për sjelljen e ,,duhur” si dhe gjykim
të kundërvajtësve …. kode të sjelljes për të parandaluar joharmoninë dhe për të
pararënduar rendin në ﬁsin e tyre” (Hanel B., (2004): 68). Për të parë të vertetën
lidhur me KLD duhet vetem qasje e drejtë dhe jo tendencioze dhe durim në studimin
e tĳ. Nëse lihet anash njëanshmëria dhe merret parasysh nxjerrja e fakteve atëherë
shihet qartë se askund nuk mund të gjesh një shkronjë a rrjesht i cili pordhosë
ﬁgurën e gruas shqiptare. Kanuni i Lekë Dukagjinit ka disa paragrafe ku qenja e
gruas mbrohet edhe me armë. Pragraﬁ 835 thotë:,, Prita do të ﬁllojë mbë burra e
jo mbë gra, fmi, mbë shtëpi e mbë bagëti…” përndryshe ,,…do hĳë pushka shpi
mbë shpi, mandej ﬁs mbë ﬁs, katund me katund e së mbrami ﬂamur me ﬂamur”.
Paragraﬁ 767 pika a) i KLD thotë: ,, për të hikun të grave bjen në gjak e 500 grosh do
t’i jap katundit për giobë”. Gruaja shqiptare sipas KLD është e mbrojtur, edhe nese e
vret dikend nuk bje në gjak thuhet në kreun e 28 të tĳ. Sipas kreut (Nye) 31 nëse nusja
e cila martohet nuk është ,,si duhet” ( e virgjër) burri ka të drejtë t’ia presë thekun a
ﬂokun a me lshue por nëse burri
pajtohet me gjendjen e saj Kanuni ia lejon jetesën me te por asesi ta shes ose ta
vras. Studiues që nuk e kanë lexuar kurrë Kanunin dhunën ndaj femrës në familjen
shqiptare e bazojnë pikerisht në normat e tĳ por realiteti qendron ndryshe. Pragraﬁ
61 (a) i KLD thotë ,,Burri nuk ka tagër mbi jetën e gruas” ; c) me e vra i biri t’amën
bje n’gjak me prindërit e t’amës”; d) me e rrahë me plyrë në gjak, a me e vra gruen
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e burrit dora e huaj nderen ia kerkon burri, varrën e gjakun prindja”; e) me rrahë
kunetĳa gruan e burrit prindja e grues ia lypin nderen në mos i ra%ë mbrapa i shoqi”.
Pra, siq po shihet KLD në mënyrë institucionale e mbron gruan nga dhuna që mund
të ushtrohet qo%ë edhe nga djali i saj, burri apo kunati dhe asnjeri nga këta nuk ka të
drejtë të ushtroj dhunë mbi te.
Gruaja sipas KLD ka të drejtë të ndermjetësoj mes personave në ngatrresë të
atyperatyshme dhe "ala e saj duhet të respektohet, pushka duhet të ndalet (Gjeqovi
Sh., 1999: 123). Dhunimi i gruas apo grabitja e saj konsiderohet si nder i marrur i
burrit të saj dhe ai nder i nëpërkëmbur kërkon hakmarrje sipas paragraﬁt 601 dhe
597 të KLD por mund ta falë dhunuesin ﬁsnikisht dhe pa demshpërblim konform
paragraﬁt 598 të KLD.
Eshtë interesant se gjatë periudhës së sundimit të mbretit Zog në Shqipëri prositucioni
ishte present dhe i njejti bazohej në një rregullore të Sarajevës (BeH). Kjo rregullore
u përmirësua dhe me vendim të Këshillit të Ministrave nr.196 të datës 10 shkurt
1922 shëndrrohet në ligj dhe me këtë ligj legalizohet prostitucioni në Shqipëri. Pas
këtĳ viti në Shqipëri hapen shumë shtëpi publike në shumë qytete të Shqiperisë
ku ushtrohej prostitucioni ndersa drejtuesi i shtepisë publike detyrohej që ¼ e të
ardhurave t’ia jepte prostitutës. Me këtë ligj u ndalua prostitucioni i rrugës. Me ketë
ligj ishin krĳuar mundësi për ndihma prostitutave që hiqnin dorë vullnertarisht dhe
për ato prostitute të huaja që deshironin të ktheheshin në vednin e tyre u paguheshin
shpenzimet e rrugës. Ndersa per
ato që ziheshin duke prostituuar ilegalisht denoheshin me 10-100 franga ari dhe deri
në dy vjet burg (Sokoli L., 2006: 66).
Gjatë periudhës së regjimit Komunist në Shqipëri askush nuk guxone të ﬂiste për
traﬁkim të qenjeve njerzore, disa shtepi publike në Tiranë të cilat kanë ekzistuar
shin rrafshuar me tokë nga rexhimi komunist por sipas të dhënave që posedojmë
del se nuk ishte ç’rrenjosur edhe prostitucioni.Sipas të dhenave del se citojmë : ,,
Shumë qeveritar shqiptar kishin kthyer kohen e ,,çengive’’(vajzat e haremeve
kryesisht valltare) me një dallim që aty nuk rekrutoheshin më cigane si përpara.
Ndonëse me një diskrecion të thellë pushtetarët shqiptar i kishin haremet e tyre , në
të cilat rekrutoheshin në mënyrë sistematike vajza të reja dhe të bukura nga pjesë të
ndryshme të vendit” (Gërxhaliu S., 2003: 33) Në këtë tekst kjo autore jep të dhena
për ekzistencën e dy shtepive publike të cilat fnksiononin në Tiranë (koha e Enver
Hoxhës) por që askush nuk guxonte t’i përmend&e. Në këto shtëpi defreheshin
drejtor ndërmarrjesh të mëdha, oﬁcer të Sigurimit dhe ushtarakë.Sipas autorës vajzat
që i shërbenin elitës politike, ushtarake dhe policore në Tiranë gëzonin privilegje të
mëdha por nuk paguheshin me para. Ndërsa prostitutat e ndërmarrjeve ushtronin
këtë profesion për kënaqësi por edhe paguheshin me para. Në këtë mes permenden
edhe prostituta të grupit etnik rom.
Në vitet e 90–ta ndodhen ndryshime të medha, u thye Muri i Berlinit, sistemet
socialiste ranë njeri pas tjetrit, ekonomia e ketyre vendeve u shkatrrua plotësisht, dhe
e vetmja shprese ishte ikja nga vendi dhe kalimi në vendet kapitaliste perendimore.
Pra, ndryshimet që ndodhën në skenen politike ndërkombetare ndikuan dhe
motivuan dyndjet e popullatës civile e cila diku largohej për shkaqe ekonomike
(rasti i Shqipërisë 2 korrik 1990 –Hyrja në Ambasada të Huaja në Tiranë) diku na
shkaqe sigurie (ﬁllimi i lu%rave të
pergjakshme ish-jugosllavi). Sidoqë të jetë pa numëruar shkaqet një për një, njerëz
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të deshpruar largoheshin nga vendi i origjinës sepse kishin mbetur pa shpresë, pa
punë dhe me bindje se perendimi është ,,Toka e Premtuar” ku duhet të shkohet me
çdo kusht.
Në një situatë të tillë u gjend edhe ish-Jugosllavia e viteve të 90-ta e cila nën regjimin
mesjetar të Millosheviqit , Millosheviqi dhe regjimi i tĳ mbylli çdo perspective dhe
ﬁlloj realizimin e endrrës Qubrilloviqiane për krĳimin e Serbi së së Madhe që ishte
plasuar nën vellin e instruksioneve shkencore të Akademisë së Shkencave dhe
Arteve të Serbi së.I nxitur nga nacionalizmi mesjetar regjimi serb nisi lu%rat dhe
në keto lu%ra forcat serbe militare dhe paramilitare kryen masakra të papara në
Kroaci BeH dhe në Kosovë . Dhe me bekimin e qarqeve të ndryshme mbrenda dhe
jashtë saj shkeli kushtetutën e vendit dhe shkatrroj autonominë e KSA e Kosovës.
Kuvendi , Qeveria e Kosovës dhe të gjitha institucionet e saj u shperndanë me dhunë
policore dhe ushtarake. Mbas shkatrrimit institucional të Kosovës Serbi a ﬁlloj një
fushatë e egër ushtarake kundër viseve tjera të Jugosllavisë ndërsa rininë kosovare
e deshironte ta dergoj në frontet e lu%ës në Slloveni, Kroaci dhe në BeH më vonë.
Alternativa Kosovare nuk pranoj të jetë pjesë e skenarit të krĳimit të ,,Serbi së së
Madhe” dhe për këtë iu nënshtrua një presioni të paparë politik dhe ushtarakpolicor. Për të mos i shërbyer kësaj ushtrie pushtuese serbe rinia e Kosovës ﬁlloj të
braktisë vendin dhe të kërkoj shpetim në vendet e Europës Perendimore. Ky migrim
ﬁlloj në masë të madhe mes viteve 1990-97 përmes rrugëve legale dhe ilegale me
,,ndihmën” dhe nën mbikqyrjen e traﬁkantëve dhe kontrabandistëve të ndryshëm të
cilët për këtë ,,ndihmë” paguanin nga 2000 deri në 20.000 marka gjermane për kokë.
Paratë u paguheshin në dorë traﬁkantëve të cilët ishin lidhur me zyrtar të policisë
dhe gjyqësisë të
instaluar në Kosovë , posaqërisht zyrtarve policor të cilët punonin në sektorin e dhënjes
së pasaportave, sektorin e policisë kuﬁtare, doganierve etj. Itinerari që ata ndiqnin për
largim ishin rrugët tokësore, detare dhe ajrore. Për transportimin e tyre jashtë vendit
më së tepërmi përdorej transporti rrugor ku ishin të kyqura disa kompani vendore
kosovare transportuese. Itinerari që ata ndiqnin ishte nga drejtimi Pejë-MitrovicëRashkë-Beograd-Suboticë-Segedin (Hungari) dhe vazhdonin për në Gjermani, Zvicër
a ndonjë vend tjetër europian.Rruga tjetër autobobilistike ishte Prishtinë-PodujevëMerdare-autostada e Nish-Beograd- Kelebi (kuﬁri mes Vojvodinës dhe Hungarisë)
dhe vazhdonte për në vendet europiane.Rruga e tretë ishte Prishtinë-Pejë-RozhajëPodgorcë-Debeli-Brĳeg-autostrada e Adriatikut (Kroaci)-Slloveni –Itali e shkonte tej
në Europë. Nga Podgorica herë herë vazhdohej rruga për në Shqipëri përmes Tuzit
duke kaluar me barka (vendasit i quajnë Sule) natën e ditën përmes Tuzit- Kodra
Budanit- Nënhelm-(Mali i Zi) Liqeni i Shkodrës-Shkodër-Tiranë-Durrës-Itali. Një
rrugë tjetër vazhdohej nga Kosova duke kaluar kuﬁrin e Kosovës në Kullë- RozhajëPodgoricë-Ulqin-Sukubinë- (Anë e Malit, Mali i Zi)-Rrushkull- (Shqipëri)-ShkodërTiranë-Durrës-Itali. Edhe një rrugë përdorej por më rrallë në drejtimin PrishtinëShkup-Strugë- Qafë-Thanë-Tiranë (përmes aeroportit Nënë Tereza-Itali) ose Qafë
Thanë-Vlorë-Brindisi (Itali) transport përmes Grykës së Otrontos me gomone (barka
të shpejta motorike prej gome). Kjo dhunë e ushtruar ndaj rinisë kosovare në veqanti
pas viteve të 90 kishte për qëllim realizimin strategjik –spastrimin etnik gjë që ndikoj
në rritjen kontrabandimit me njerëz dhe traﬁkimit të qenjeve njerzore (The Kvinna
Till Kvinna Foundation, 2001: 20).
Meqë metodat e presionit dhe dhunës policore-ushtarake nuk përmbushën synimet
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e politikës së Millosheviqit ( deshtimi i saj ushtarak në Kroaci dhe pas marreveshtjes
së
Dejtonit për BeH), ajo (Serbi a) ﬁlloj operacionet ushtarake kundër forcave të
sapokrĳuara të UÇK-së dhe popullatës civile e cila ishte bazë e logjistikës së saj.
Serbi a e mbarsur me planet hegjemoniste duke u bazuar në epërsinë ushtarake të saj
ﬁlloj realizimin e projekteve qubrilloviqiane për spastrimin etnik duke e aktivizuar
operacinin famëkeq ,,Patkoi” i cili ﬁlloj me dëbimin e popullatës civile (shqiptarë,
dhe të tjerë) nga Kosova. Gjatë realizimit të këtĳ operacioni famëkeq (dhjetor-98prill 99) ushtria dhe policia serbe ﬁlloj spastrimin etnik të Kosovës, duke kryer
dhunime sistematike të grave dhe vajzave shqiptare në ,,kampe dhunimi” (S. Blakaj
& Z. Rrahmani, 2007: 160 -161) duke i shëndrruar në skllave seksi (S. Fitamant, 1999:
62). Çmenduria e tyre kishte arritur aq larg sa që kishin krĳuar një himn ,,motivues”
që kendonin ushtarët para ,,operacioneve ushtarake” sipas së cilit kërkohej të
tregoheshin heronj edhe para fëmĳëve dhe grave të anmiqve” Dhunimi I grave dhe
fëmĳëve kishte qëllim të dyﬁshtë: e para shfrytzimi seksual nga ushtarët serbë dhe
forcat paramilitare dhe e dyta për të ndikuar në uljen e moralit të popujve anmiq
(kroat, boshnjak dhe shqiptar) dhe forcave mbrojtëse të tyre që lu%onin kundër
agresionit serb.
Megjithë epërsinë ushtarake Serbi a dështoj në fushën e lu%ës edhe në Kosovë
(nga forcat vendore Kosovare –UÇK- e ndihmuar edhe nga intervenimi 78 ditësh i
NATO-s) por la pas shumë varre masive, shumë persona të zhdukur, shumë gra dhe
vajza të dhunuara (Laison Oﬃce Of Sweden In Prishtina, 2004: 12), ekonominë dhe
infrastrukturën të shkatrruar, shumë fshatra dhe qytete të djegura.
Pas lu%ës 1998-1999 në Kosovë bazuar në rezolutën 1244 të OKB-së u vendos misioni
civil (i OKB-së) dhe ushtarak (Kosova Force-KFOR) në tërë territorin e saj. Praktikisht,
përveq KFOR-it pushteti i UNMIK-ut nuk (për arsye politike) ka funksionuar
në pjesen Veriore të Kosovës. Kjo ,,Eldorado” e tipit të veqantë e Kosovës gjindet pa
pushtet efektiv të qeverisë së Kosovës dhe ,,qeveriset” nga grupe kriminale të cilët
merren me krim të organizuar (tregtia me cigare, na%ë e benzin, alkool, traﬁkimi
me qenje njerzore, prostitucioni dhe kontrabandimi). Duhet pranuar se kjo pjesë e
Kosovës gjindet jashtë kontrollit legal (sistemi doganor dhe kuﬁtar është tejet i brishtë)
të gjitha aktivitetet kriminale (traﬁkimi me qenje njerzore, kontrabandimi i mallit,
drogës, armëve, njerzve) janë prezente në këtë pjesë të Kosovës (Të Gjitha Grupet
Kriminale Pa Marë Parasysh Kombësinë (Serb, Shqiptar, Turq, Kroat, Boshnjak, Rus,
Ukrainas, Moldov Etj) Veprojnë Bashkë) duke ndjekur rrugën Mitrovica e Veriut
(Kosovë )-Podgoricë (Malit të Zi) - Bar-Bari (Itali) ose duke ndjekur rrugën e luginës së
Ibrit Rashkë- Shabac(Serbi )- Bosnjë e Hercegovinë- Kroaci drejt vendeve të Europës
Perendimore. Duke patur parasysh këtë gjendje në këtë pjesë të Kosovës (Mitrovica
e Veriut) e cila i ngjan një zone me ,,status special” e ndihmuar nga Qeveria Serbe
dhe nga vet UNMIK-u (me neglizhencen e vet) që në mënyre indirekte ndihmojnë në
organizimn dhe ushtrimin e veprimtarive kundërligjore (Komisioni Europian, 2005:
58). Pra, situata e paqartë në këtë pjesë të Kosovës sa i përket ushtrimit të autoritetit
qendror të UNMIK-ut ka ndikuar në rritjen dhe shendrrimin e kesaj pjese në ,,oazë”
të Krimit të organizuar ku grupe kriminale të vendeve të ish-Jugosllavisë të të gjitha
nacionaliteteve bashkohen bashkë dhe veprojnë në mënyrë gjysmë legale. E gjithë
kjo anomali ndodh për disa arësye:
1. - e para, se UNMIK-u asnjëherë nuk është marrë seriozisht me ,,çështjen e
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Mitrovicës”
2. - e dyta, se Qeveria e Kosovës nuk kishte kompetenca të ndërmarrë asnjë veprim
në lidhje me ,,çeshtjen Mitrovica”
3. - e treta, se Qeveria e Serbi së e përdor këtë ,,Eldorado” të Kosovës për qellime
ekonomike dhe politike. (Qeveria e Serbi së kërkon realizimin e objektivit të saj në
bisedimet politike për zgjidhjen e statusit të Kosovës duke i treguar botës se si ajo
(Kosova) nuk është e a%ë të qeveris vetveten, dhe se ekzistenca e saj gjeneron krim
edhepse e di se të gjitha grupet kriminale që veprojnë në këtët pjesë të Kosovës janë
nën kontrollin e Qeverisë së Beogradit. Sipas Gazetës Beogradase ,,Blic” të datës
16.11.2007 del se tre bĳtë e ish-ministrit të MPB të Sërbisë Vukashin Jokanoviq
janë arestuar për shkak se janë pjesë e krimit të organizuar prej 31 pjestarësh
ku përfshihen edhe malverzimet në ish diskotekën e Marko Millosheviqit (djali i
Slobodan Millosheviqit) e njohur me emrin ,,madona” tani e riemruar me emrin
,,planeta” në qytetin e pozharevcit-Serbi .e permenda këtë ast edhe për një arsye
se vukashin jokanoviq është serb i Kosovës, ka qenë funksionar i lartë në pristinë
para dhe pas ardhjes së millosheviqit në pushtet dhe se ky klan i millosheviqit
vetem sa është forcuar në pozita të larta shtetrore në Serbi dhe gjeneron krim.
pavarsisht se janë arrestuar tre bĳtë e tĳ nuk dihet se kush ka marr piramidën në
udheheqjen e krimit të organizuar atje. Sipas një praktike udheheqësit e krimit të
organizuar pasojnë ndërrimet në qeveri, posaqërisht në gjyqësi dhe polici. E njejta
gjë ndodhi me ish mbesen e mpb të Maqedonisë e cila u kap me 450 kg drogë
në kuﬁrin Kosovë- Maqedoni, janar 2007.e njejta ishte nuse e njerit nga anëtarët
klanit të zemunit –Serbi dhe transportonte këtë drogë nga venezuela përmes
Kosovës në Maqedoni. Gjithashtu duhet permendur edhe arrestimin e gjyqtarit
nga novi pazari-Serbi z. Palamar i cili kishte fshehur krimin duke mohuar se
ekziston traﬁkimi i qenjeve njerzore në atë qytet e në fakt sipas shtypit ai ishte
klient i rregullt bordelit. Nuk e permenda këtë rast pa arsye sepse ky rast nuk
është i vetem, sot ka gjyqtar, polic dhe politikaj të cilët në vend që t’i ndimojnë
viktimat e traﬁkimit ata i shfytzojnë seksualisht).
Përvec qasjes politike në lu%imin e krimit të organizuar që mbisundon në vendet
e ballkanit perendimor në përgjithësi (përfshirë edhe Kosovë n) e që ndikojnë në
paqen dhe stabilitetin politik dhe ekonomik dhe në përfshirjen e tĳ në intergrimet
euro-atlantike janë edhe një mori faktorësh tjerë që ndikojnë negativisht në lu%imin
dhe parandalimin e krimit në përgjithsi dhe krimit të organizuar në veqanti siq janë:
1. Levizjet e madha të popullatës civile si pasojë e lu%ës civile në Jugosllavi mbreda
përbrenda vendit dhe jashtë saj
2. Pasojat që la pas konﬂikti i armatosur (dhunime, shkatrrime të infrastrukturës,
fabrikave, ku njerzit humben vendet e tyre të punës gjë që shkatoj një gjendje të
pa shpresë)
3. Mungesa e përvojës së organeve për Zbtimin e Ligjit në lu%imin e krimit të
organizuar i cili u paraqit pas viteve 1990.
4. Mungesa e infrastrukturës të nevojshme ligjore
5. Mungesa e kuadrit të kualiﬁkuar (në polici) i cili duhet të ballafaqohet me lu%imin
e këtĳ fenomeni mja% të rezikshëm (krimit të organizuar)
6. Mungesa e një bashkpunimi ndërshtetror mes shtetetve të sapokrĳuara të ishjugosllavisë në lu%imin e krimit të organizuar
7. Mungesa e një bashkpunimi mes fakorit vendor dhe ndërkombetar (në Kosovë
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dhe BeH, ngase këta dy faktor janë përjashtues e jo bashkëpunues) në marrjen e
masave për lu%imin e krimit të organizuar
1. Mungesa e një qasjeje të drejtë profesionale-shkencore kundrejt krimit të
organizuar.
2. Mungesa e një administrate të mirëﬁlltë (administrata e vjetër u shperbë, ndërsa
u krĳua një administratë e re pa kritere) dhe ekzistimi i sistemit paralel në Kosovë
( për lëshimin e dokumenteve lejeve të njohtimit, pasaportave, patent shoferit,
Çertiﬁkatave të shtetësisë, të lindjes etj) (Gjatë Lu%ës 1998/1999 Forcat Serbe
kishin plaqkitur popullaten e cila largohej nga Kosova drejt vendeve fqinje dhe
njekohesisht në dalje të Kosovës iu kishin marrë dhe asgjesuar edhe dokumentet
e identitetit (Leje Njohtimi, Pasaporta Dhe Patent Shoferi)).
Përfundime
Kosova e sapodalë nga lu%a, me një administratë të re dhe pa pervojë, me një polici
të re të rekrutuar nga UNMIK-u ( sepse MPB të Kosovës u shperbë nga UNMIK-u),
me një kuadër civil dhe policor të OKB-së shumëetnik (nga vende të ndryshme të
botës) në disa raste joprofesional (polici i patrollës ose i traﬁkut në vendin e tĳ, tani
bëhet komandant Rajoni ose shef i njesitit të hetimeve për krime të rënda), të ndikuar
nga qeveritë e tyre (motivime të ndryshme, varej nga cili shtet vjen), me disa sisteme
(vendor, i UNMIK-ut dhe sisitemi paralel serb) ku secili kishte ,,kompetencë” në
lëshimin e dokumenteve të identitetit e kjo ishte si rezultat i një statusi të pazgjidhur
politik, i një pushteti dualist qeverises, i një sistemi të brishtë të sigurisë (me mbi 40
sherbime sekrete që funksionojnë në Kosovë ), me një popullatë e cila sa ishte kthyer
nga egzodi dhe nuk kishte kulm mbi kokë, pa të ardhura dhe pa bukë ishin disa nga
faktorët determinus që ndihmuan në mënyrë indirekte aktivitetet kundërligjore të
traﬁkantëve dhe kontrabandistëve të të gjitha ngjyrave.
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Abstrakt
Nisur nga fakti që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME-të), janë shtylla kryesore e
ekonomise, mora iniciativën për të trajtuar çështje që kanë lidhje suksesin e SME-ve.
Gjithashtu jemi të vetëdĳshëm që SME-të shqiptare kanë kaluar eksperiencë që vendet e tjera
sigurisht nuk e kanë pasur, sepse ne kemi lindjen, rritjen dhe suksesin e SME-ve shqiptare në
një periudhë shumë të shkurtër, nga një ekonomi e centralizuar në një ekonomi tregu, nga një
ekonomi pa eksperiencë në sektorin privat.
Megjithatë po të krahasojmë suksesin dhe performancën e SME-ve shqiptare me vendet e
tjera, mund të themi që kemi bërë progres të ndjeshëm kjo për shkak edhe të ndikimit të
inovacionit të përdorur nga SME-të,që ka bërë të mundur zhvillimin dhe rritjen e mëtejshme
të tyre .Edhe pse herët, sistemi i inovacionit gradualisht po arrin fazën e pjekurisë, duke
siguruar vendin për njohuritë- bazë të zhvillimit ekonomik. Përderisa roli i inovacionit në
zhvillimin ekonomik ka patur ndikimin e vet, strukturat qeveritare dhe të biznesit gjithnjë e
më shumë reﬂektojnë rëndësinë e inovacionit, si një nga shtyllat kryesore të rritjes ekonomike
Fjalet kyce: Inovacion, qendrat kulturore, qendrat shkencore kualiﬁkuese, TIK, zhvillim
ekonomik, performance, SME.

Hyrje
SME –të luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik, kudo në botë. Ato
janë konsideruar si shumë ﬂeksibël, shumë efektive, shumë progresive dhe shumë
të rëndësishme në një ekonomi. Kontributi që ato japin në rritjen dhe krĳimin e
punësimit dhe zhvillimt socialështë për tu vlersuar. Si studiuesit ashtu edhe mbarë
opinioni publik e kanë njohur rëndësinë e madhe që ato kanë. Ato mund të quhen
edhe “Lokomotiva e rritjes ekonomike të një vendi”. Përgjithësishtë rreth 65% e
totalit të punonjësve janë punësuar nga SME-të. Gjatë viteve fokusi I studimeve ka
qënë tek bizneset e mëdha ,ndërsa sot tendenca dhe fokusi është tek SME-të pasi
përbëjnë pjesën më të madhe të ekonomisë. Ato marin pjes pothuajse në cdo sektorë
të ekonomisë dhe vazhdojnë të sigurojnë nivele të larta punësimi. Sipas një studimi
të bër në nivel të Bashkimit Euriopian ato përbënin një burim të madh a%ësish
sipërmarrse,risish dhe mundësish punësimmi, 23 milion SME ofronin rreth 75
milion vende pune dhe përfaqësonin rreth 99% të bizneseve.(EC 2005 The New SME
deﬁnition)
Pra kjo tregon që SME-të po bëhen të rëndësishme edhe në rang global. SME-të
reﬂektojnë shpirtin konkurrues që një ekonomi tregu ka nevojë për të pasur eﬁçencë;
ato sigurojnë një gamë më të gjërë të të mirave dhe shërbimeve të konsumit, një
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kontroll në ineﬁçencën e monopolit, një burim i inovacionit, janë një bazë për
industritë e reja; ato e lejojnë një ekonomi të jetë më e përshtatshme për ndryshime
strukturore përmes vazhdimësisë, iniciativës, teknologjive, a%ësive, proçeseve ose
produkteve të reja" .
SME-të përballen me të njëjtat probleme konkurruese si organizatat më të mëdha,
por ato kanë burime, eksperiencë dhe staf me a%ësi më të limituara. SME-të: krĳojnë
punë me kosto të ulët të kapitalit,kontribojnë pozitivisht në GDP, krĳojnë mundësi
për të zgjeruar bazën e sipërmarrjes ,sigurojnë ﬂeksibilitetin e kërkuar për të
adaptuar ndryshimet e tregut ,sigurojnë suport për ndërmarrjet që kanë shtrirje etj.
Sot kemi shumë SME në formën e bizneseve familjare. Kjo formë e biznesit ndoshta
është forma më e vjetër në historinë e njerëzimit dhe mbetet e rëndësishme edhe sot.
SME-të reﬂektojnë shpirtin konkurrues që një ekonomi tregu ka nevojë për të pasur
eﬁçencë; ato sigurojnë një gamë më të gjërë të të mirave dhe shërbimeve të konsumit,
një kontroll në ineﬁçencën e monopolit, një burim i inovacionit, janë një bazë për
industritë e reja; ato e lejojnë një ekonomi të jetë më e përshtatshme për ndryshime
strukturore përmes vazhdimësisë, iniciativës, teknologjive, a%ësive, proçeseve
ose produkteve të reja". SME-të përballen me të njëjtat probleme konkurruese si
organizatat më të mëdha, por ato kanë burime, eksperiencë dhe staf me a%ësi më të
limituara.
Suhail Sami Sultan (2007), në punimin e tĳ për SME-të shpreh një përmbledhje të
përﬁtimeve politike dhe ekonomike të bërë nga Tolento (2000), ku theksohet se SMEtë:
•
krĳojnë punë me kosto të ulët të kapitalit;
•
kontribojnë pozitivisht në GDP
•
krĳojnë mundësi për të zgjeruar bazën e sipërmarrjes
•
sigurojnë ﬂeksibilitetin e kërkuar për të adaptuar ndryshimet e tregut
•
sigurojnë suport për ndërmarrjet që kanë shtrirje
•
kontribojnë në politikat e zhvillimit që janë më tepër të orientuara drejt
decentralizimit dhe zhvillimit rural. Burimi: Çepani A Sipërmarrja dhe Menaxhimi I
Biznesit të Vogël ,2006.
Përkuﬁzime dhe karakteristika
Në qo%ë se do të japim një përkuﬁzim se cfarë janë SME-të, do të shohim se jo
vetëm që është e vështirë por ka edhe papajtueshmëri mendimesh nga studiues të
ndryshëm,specialistë të ekonomise etj, Zakonishtë për të dhënë një përkuﬁzim të SMEve përdoret numri I të punësuarve ,xhirot që ky aktivitet biznesi bën,rentabiliteti si
dhe ﬁtimi neto. Por duke qënë se sektorë të ndryshëm të ëkonomisë nuk paraqesin të
njëjtat karakteristikapërsa I përkët punesimit ,xhirove dhe ﬁtimit edhe përkuﬁzimet
do të jenë të ndryshme (Storey ,1994).
Tabela 1: Kriteret e vlersimit
Shteti
Kriteri
Ndërrmarje Nderrmarje
të Ndermarrje
të
të vogla
mesme
mëdha
Australi
Numri I 5-19
20-199
Më shumë se 200
të punësuarve
Kinë
Më pak se300 300-2000
Më shumë se 2000
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BE

Nr I të
punesuarve
&xhirot
vjetore

Më pak se 50
&
Më pak se 10
mil lek

Deri në 250
&
Më pak se 50 mil lek

Mbi 250
&
Mbi 50 mil lek

OECD

Nr I të
punësuarve

10-49

50-499

Më shumë se 500

Ndërrmarje të mesme

<250

< 50 mil euro

<43 mil euro

Ndërrmarje të vogla

<50

<_ 10 mil euro

<_ 10 mil euro

Mikrondërrmarje

<10

<_ 2 mil euro

<_ 2 mil euro

Burimi: (UN-ECE 1996,NBSC,2003)
Shumë studiues dhe teoricienë janë përpjekur të japin një përkuﬁzim për SME-të
por pa rezultate të kënaqshme ,një ndër ta është dhe (Bolton 1971). Ai u përpoq që ta
tejkalonte këtë problem duke nxjer dy formulime :
1-Përkuﬁzimin ekonomik - që I konsideron SME-të në rast se përmbushen kritere të
tilla si zotërimin e një pjese tregu,kur menaxhohen nga vet pronarët dhe kur janë të
pavarura.
2- Përkuﬁzimin Statistikor – ky përkuﬁzim trajton cështje të tilla si përcaktimi I
madhësisë së SME-ve ,krahason shtrirjen e ndikimit të SME-ve me kalimin e kohës
dhe kontributin që SME-të japin në vend.
Por nga studiues të tjerë u vu re se përkuﬁzimi I Bolton kishte papajtueshmëri midis
dy formulimeve,prandaj nuk mundë të pranohej si I saktë.
Së pari sepse nuk ka një kriter të vetëm për termin e “vogëlsisë”por përdoren të
katërt kriteret si numri I të punësuarve,xhiroja,aktivi dhe pronësia.
Së dyti shohim se nuk ka njëtrajtësi të kritereve me kalimin e kohës për vende të
ndryshme.
Së treti përkuﬁzimi statistikor bazohet tek njësia monetare gjë që në vende të
ndryshme është e ndryshme,prandaj dhe ky raport nuk pranohet si I saktë.
Ndërsa sipas Komitetit Europian (KE) për herë të parë në shkurt 1996 u pranua një
përkuﬁzim që u vu në fuqi në vitin 1997.
Sipas këtĳ përkuﬁzimi shumica e SME-ve janë të pavarura ose kanë një ose më
shumë ortakë të pakicës.
Një sipërmarrje është një subject I angazhuar në një aktivitet ekonomik pavarsishtë
nga forma ligjore e saj. Ky përkuﬁzim është dhënë paraprakisht nga Gjykata
Europiane e Drejtësisë. Pra është veprimtaria ekonomike faktori përcaktues dhe
jo forma ligjore e biznesit. Ky përkuﬁzim u rimiratua në vitin 2005 dhe mer në
konsideratë këta faktorë:
1-Numrin e të punësuarve
2-Xhiron vjetore
3-Bilancin vjetor
dhe në bazë të këtyre kritereve kemi përkuﬁzimin e SME-ve.
Tabela 2 :Klasiﬁkimi I Komisionit Europian të SME-ve
Kategoria
Numri I të punësuarve Xhiroja vjetore
Bilanci vjetor

Burimi : (Rekomandim I Komisionit Europian për SME-të,2003)
Pra sipas Komisionit Evropian (2003), kemi 3 kategori të SME-ve – ndërmarrje mikro,
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të vogla dhe të mesme. Një ndërmarrje mikro konsiston në më pak se 10 punonjës
dhe një qarkullim total jo më shumë se 2 million euro. Një ndërmarrje e vogër
konsiston në më pak se 50 punonjës, dhe një qarkullim total jo më shumë se 10
milion euro. Një ndërmarrje e mesme konsiston në më pak se 250 punonjës dhe një
qarkullim jo më shumë se €50 million . Në Angli, një kompani e vogël është një që ka
qarkullim jo më shumë se £6.5 million, një bilanc jo më shumë se £3.26 million. Një
kompani e mesme është një që ka qarkullim jo më shumë se £25.9 million, një bilanc
jo më shumë se £12.9 million dhe jo më shumë se 250 punonjës. (Burimi: Small and
Medium Size Enterprise Statistics for the UK and Regions 2008). Në Amerikë, përkuﬁzimi i
SME-ve është dhënë nga Zyra e Standarteve të Administrimit të Biznesit të Vogël(SBA) Ky
përkuﬁzim përcakton madhësinë sipas aktiviteteve. Ndërsa në Shqipëri përkuﬁzimi
për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme është bërë në bazë të numrit të punonjësve.
Në Shqipëri "Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme", kemi : Ndërmarrjet mikro janë
ndërmarrjet që kanë vetëm një deri në pesë punonjës; ndërmarrjet e vogla janë ato që
kanë të punësuar 6-20 punonjës; ndërmarrje të mesme janë ato që kanë të punësuar
21-80 punonjës; ndërmarrje të mëdha janë ato që kanë të punësuar mbi 80 punonjës.
Pavarësisht përkuﬁzimeve të ndryshme të SMEve kudo në botë, rëndësia e SME-ve
në ekonomitë botërore është e njohur.
II. Rezultatet e vezhgimit
Krahasimi i SME-ve shqiptare me ato të vendeve të tjera
Globalizimi i ekonomisë, me ndryshimet e saj sjell progres, rritje të konkurrencës
. SME-të kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Nga të
dhënat kemi që SME-të përbëjnë rreth 99,8 % te ndërmarrjeve në EU, që llogariten në
20,7 milion biznese. Nga këto shumica, rreth 92,2 % janë ndërmarrje mikro 6,5 % janë
klasiﬁkuar si të vogla dhe 1,1 % janë ndërmarrje të mesme. Si ndërmarrje të mëdha
llogariten rreth 0,2%.
Tabela 3: Numri i ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme

Burimi: ENS ,Eurostat/National Statistics (2012)
Sipas raportit të Bankës Botërore "Të bërit Biznes "në Shqipëri. Po të vëmë re graﬁkun
është bërë një krahasim i shqipërisë me vendet e rajonit për sa i përket lehtësisë së
procedurave për të bërë biznes në shqipëri. Në nivel global shqipëria renditet e 82-ta
nga 183 ekonomi për sa i përket lehëtsisë së bërit biznes. Për renditjen e ekonomive
krahasuese dhe renditjes në nivel rajoni janë marrë parasysh dhe informacione të
tjera për vlerësimin se sa të lehtë e ka një sipërmarrës në shqipëri që të hapë një
biznes të ri.
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Graﬁk 4 : Lehtësia e të bërit biznes në shqipëri
Burimi : Doing Bussines in Albania 2012
Sipas të dhenave të mbledhura nga Doing Bussines të nisësh një biznes në shqipëri
kërkon të paktën 5 procedura, kërkon 5 ditë kohë që të paktën kushton 29 % të
ardhurave për frymë dhe të paguash minimumin e kapitalit të të ardhurave për
frymë. Regjistrimi i kompanisë bëhet nga Qendra e Regjistrimit te Bizneseve (
QKR) nëpërmjet një aplikacioni one-stop-shop. Ai përfshin taksën e regjistrimit në
nivel bashkiak dhe kombëtar, regjistrimin ne Inspektoriatin e Punës , Institutin e
Statistikave Kombëtare, Sigurimet sociale dhe shendetesore. Nje sistem i ri elektronik
kontribuon si nje metode e shpejte dhe e thjeshte për të regjistruar kompanitë dhe
njësitë legale të tjera. Mbi të gjitha procedurat e regjistrimit te biznesit behen për një
ditë dhe në të njejtin vend.

Graﬁk 5: Sa e thjeshtë është për të negociuar për lejet e ndërtimit
Burimi: Doing Bussines (2012)
Shqipëria llogaritet e 183 për të negociouar për lejet e ndërtimit të bizneseve në
krahasim me vendet e tjera,pra procedurat e marjes së lejes janë pak të vështira.
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Graﬁk 6 : Lehtësia e rregjistrimit të pronave
Burimi: Doing Bussines (2012)
Shumë vështirë gjithashtu shihet edhe procesi I rregjistrimit të pronave në shqipëri.
Ajo llogaritet e 118-ta.
III. Metodologjia
Nxitja e konkurrueshmërisë së SME-ve dhe inovacioni
Konkurrueshmëria e bizneseve shqiptare është përmirësuar nga vitit në vit, por
si objektiv i rëndësishëm për periudhën deri në 2020 mbetet : Rritja e mëtejshme e
konkurueshmërisë së ekonomisë duke përmirësuar vlerësimin nga 4.06 pikë në vitin
2012 në 4.5 pikë në vitin 2020 (sipas raportit të GCI). Synohet që të zbatohet Programi
Strategjik për Zhvillimin e Inovacionit dhe Teknologjisë të SME-ve për periudhën
2011-2016 miratuar me Vendimin Nr. 104, datë 09.02.2011 të Këshillit të Ministrave.
Objektivi kryesor i zhvillimit të programit strategjik është: - Rritja e a%ësisë së bizneseve
shqiptare për të zhvilluar, përdorur, përshtatur dhe komercializuar teknologjinë.
Kjo do të arrihet nëpërmjet mbështetjes me instrumentet ﬁnanciare të përshtatshme
të orientuar drejt zhvillimit të produkteve të reja dhe stimulimit të SME-ve për të
përdorur dhe përshtatur teknologji të reja. Kjo do të kontribuonte në përmirësimin e
konkurrencës së industrisë shqiptare si në tregjet vendase ashtu edhe në ato të huaja.
Rritja e kapacitetit teknologjik të SME-ve shqiptare do t’i ndihmojë të konkurrojnë
me më eﬁkasitet dhe do të mbështesë integrimin ekonomik të Shqipërisë në tregjet
globale. Gjithashtu, përmirësimi i kapaciteteve teknologjike të bizneseve, për
t’i bërë ato më konkurruese, do të jetë një hap i rëndësishëm për anëtarësimin e
Shqipërisë në BE. Krĳimin e inkubatorëve (si në terma të hapësirës ﬁzike ashtu
edhe në ato të zhvillimit të shërbimeve për mbështetjen e biznesit) me detyrën
për të ofruar një mjedis të favorshëm, për të favorizuar suksesin e mundshëm në
shfaqjen e iniciativave të reja inovative të biznesit, duke krĳuar vendeve të reja të
punës, mundësi biznesi dhe rritje të vlerave, nëpërmjet rritjes së shëndetshme të
bizneseve të reja inovative. Mbështetjen e cluster-it të bizneseve në sektorë kyç,
duke ofruar mbështetje për platformat bashkëpunuese, gjë që mund të mundësojë
dhe mbështesë bashkëpunimin strategjik midis ndërmarrjeve dhe organizatave të
tjera, për rritjen e zinxhirit të vlerës së produkteve dhe shërbimeve, duke favorizuar
ndërkombëtarizimin dhe aksesin në tregje të reja. Zhvillimi i kapaciteteve dhe
transferimi i teknologjisë do të arrihet përmes sigurimit të informacionit, projekteve
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demonstruese, programeve të ndihmës teknike, trajnimeve të fuqisë punëtore dhe
mbështetjes së institucioneve teknike, të tilla si qendrat e ekselencës dhe qendrat e
inovacionit. Nxitje për mundësi të reja biznesi në moshën dixhitale: - Një përdorim
sa më i mirë i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK), do të jetë në
shërbim të zhvillimit të bizneseve. Nisur nga fakti se TIK është një ndër instrumentet
kryesor që shërben për rritjen ekonomike dhe në veçanti për një rritje më të shpejtë
të SME-ve. Mbështetur edhe në axhendën e politikes industriale te BE-se, fokusi
qëndron në: shfrytëzimin maksimal të potencialeve që ofron TIK, si në fushën e
ofertës, për produkte dhe shërbime të reja dixhitale, ashtu edhe në anën e kërkesës,
për një përdorim të zgjuar (smart) të këtyre teknologjive. Duke ditur se tregu
shqiptar është pjesë e kërkesës, investimi në teknologjinë dixhitale është e vetmja
zgjidhje, ku çdo SME mund të bëhet konkurruese. Nga ana tjetër kjo konsiderohet
për biznesin si një mundësi dhe njëkohësisht sﬁdë, pasi bizneset e vogla janë më
pak të pajisura dhe i nevojitet kohë the kapital ﬁnanciar për aplikimin e këtyre
modeleve të reja të biznesit. - “ Digital entrepreneurs” konsiderohen ato biznese që
shfrytëzojnë maksimalisht produktet dhe shërbimet dixhitale, duke përfshirë “ cloud
computing” ( që i referohet të gjitha aplikimeve dhe shërbimeve të ofruara nëpërmjet
internetit) që ndihmon në rritjen e konkurrueshmerise. Ne kete kuader iniciativa e
BE-se: “ Përdorimi i zgjuar i teknologjisë së informacionit dhe integrimi i SME-ve në
zinxhirin e vlerave të industrisë globale” ndihmon SME-t shqiptare që të bëhen pjesë
e rrjetit dixhital botëror. Një përdorim sa më i mirë i teknologjisë së informacionit
dhe komunikimit (TIK), aq me shumë ndihmohen bizneset që të zhvillohen, duke
ﬁlluar me shërbimet qeveritare ato bankare me shërbimet dhe informacionet rreth
produkteve të SME-ve dhe shërbimeve në përgjithësi. Të gjithë sektorët përﬁtojnë
nga hyrja online dhe përdorimi i teknologjisë moderne për promovimin, shitjen dhe
shpërndarjen e produkteve të tyre në tregje deri tek konsumatori përfundimtar. Puna
do të fokusohet në përmirësimi i shërbimeve ndaj biznesit. Një rëndësi të madhe
merr përmirësimi dhe shtimi i shërbimeve ndaj biznesit, nëpërmjet plotësimit dhe
fuqizimit të portalit për SME-t, si dhe rrjetit me qendrat e informimit të biznesit.Nga
viti 2013 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) i mundësoi biznesit që të kryejnë
dy aplikacione të reja nëpërmjet telefonit cellular:
i)
aplikacioni i parë i pagesës elektronike i mundëson biznesit që të krĳoje
llogarinë e tĳ elektronike tek tatimet dhe njëkohësisht të lidhet me bankat për të bërë
pagesën, pa qenë nevoja të jetë prezent ﬁzikisht;
ii)
aplikacioni i dytë është mobiletax (taksa nga celulari), nëpërmjet të cilit çdo
tatim pagues në çdo kohë mund të marre informacion nga administrata tatimore për
të paguar në kohë detyrimet.
IV. Analiza dhe Kerkimi
Novacioni
Në disa raste kritikohen ndërrmarjet e shërbimeve që janë pak novatore. Kjo
akuzë është e lidhur me bërjen e inovacionit social që kalon pa u vënë re nga ai
teknologjik. Gjithashtu dihet se rinovimi I bërë nuk mund të jetë I paprekshëm nga
konkurentët,gjë që e frenon ndërrmarjen e shërbimeve në kërkim të ideve të reja. Por
ne kemi parë edhe trajtimet e CJP se pavarsishtë se ai është dinamik në gjenerimin
e ideve për produktit,risitë dhe novatorizmi I ciklit të jetës ndikojnë në një shkallë
maksimale mbi risitë që ofron konceptimi I një produkti të ri.
Problemi I rinovimit në shërbime është vecanërishtë delikat sepse:
I.
Klienti luan një rol speciﬁk aty ku ai do të jetë I impenjuar në procesin e
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prodhimit ,duhet pra të testohet reaksioni ose reﬂrktimi mbi novacionin.
II.
Personeli në kontakt duhet të jetë shumë I përqëndruar sepse ai ka vendin
kryesor në vënien në dispozicion të shërbimeve ose në përshtatjen disa herë të
shërbimeve klientëve.

III.
Për të realizuar këtë studim është bërë e mundur mbledhja e të dhënave
statistikore dhe sasiore që për veç DPT Fier arritëm ti grumbullojmë nëpërmjet
një anketimi në trajtë pyetësori që përgatita enkas me pyetje të cilat grumbullojnë
informacionin e nevojshëm për situatën e bizneseve të këtĳ qyteti. Dëshira ishte të
anketoja një kampioni të madh biznesesh por megjithatë duke parë edhe natyrën
speciﬁke të anketimit arritëm të kemi kontakt vetëm me rreth 40 biznese të cilat
u treguan bashkëpunues dhe pranuan të plotësonin anketimin. Ky informacion i
grumbulluar ishte mja% frytdhënës dhe i dobishëm për të dhënë një ide dhe pamje të
qartë të situatës së SME-ve në qytetin e Fierit.
IV.
Metodologjia e përdorur në këtë rast është hulumtimi I dekumentave .Për
të bërë një analizë realiste, kam marrë në konsideratë punën e përkryer statistikore
që ka bërë Drejoria e Tatimeve Fier në lidhje me studimin e bizneseve gjithashtu
jam referuar edhe disa projekteve nga Bashkia e Fierit në lidhje me ﬁnancimin dhe
zhvillimin e biznesit në këtë qytet.
qy

Gjithashtu është përdorur pyetsori që përmban rreth 20 pyetje në lidhje më bizneset
,në dukje të thjeshta por që japin informacionin e nevojshëm për të parë se si jan në
realitet këto biznese. Më anë të këtĳ pyetsori është parë nëse bizneset ﬁerake e kan
kuptuar thelbin dhe rëndësin e inovacionit në biznes dhe si ka ndikuar ky inovacion
në rritjen dhe zhvillimin e tĳ. Për të dhënë një ide më të qartë po japim edhe rezultatet
e mara nga ky studim.
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Perfundime dhe Rekomandoj që qeveria vendore dhe aktorë të tjerë ,të kontribuojnë
për promovimin e SME-ve në rrethe, rajon dhe më gjërë, në mënyrë që të rritet imazhi
i tyre.T'i krĳohet mundësi SME-ve të zgjerohen dhe të shtrĳnë veprimtarinë e tyreØ
dhe në tregjet ndërkombëtare
• Rekomandoj që shteti duhet të japi ndihma biznesit të vogël dhe të mesëm,
sidomos me blerjen e makinerive dhe pajisjeve si dhe me rekrutimin e personelit
të kualiﬁkuar në mënyrë që të zhvillojnë idet e tyre novatore.
• Reomandoj që institucionet ﬁnanciare të luajnë një rol të rëndësishëm në
mbështetjen e SME-ve dhe në zhvillimin dhe përhapjen e teknologjive të reja,pra
të jenë më shumë mbështetëse të këtyre novacioneve.
• Duke parë dhe zhvillimet e TIK patjetër që të lind ideja e rekomandimit që
komunikimi me ane të teknologjisë së informacionit mos të jet vetëm në drejtimin
qeveri-biznes apo anasjelltas por të jetë në të gjitha kahet si : biznes-biznes,bizneskonsumator pasi deri tani SME-të e shihnin TIK vetëm në linjën e biznes –qeveri
,si dhe vetëm disa sherbime të vogla ndaj konsumatorit.
• Tregëtia elektronike ka ndikuar ne ndryshimin radikal të mënyrës së bërjes së
biznesit,adoptimi I tregëtisë elektronike nga SME-të I ka ndihmuar ato të realizojnë
një avantazh konkurues në treg,dhe nga kjo duhet që bizneset ta zhvillojnë më
tej tregtinë elektronike duke bërë të mundur edhe shitje blerje online dhe jo të
përdoret interneti vetëm për pjesën reklamuese të produkteve dhe shërbimëve.
• Të bëhet I mundur zhvillimi I inkubatorëve dhe klastërave për ecurinë dhe
zvillimin e biznesit.
• Si përfundim, duhet theksuar është shumë i rëndësishëm një bashkëpunim
ndërmjet kërkimit, bizneseve dhe aktorëve të tjerë që ndikojnë në ecurinë dhe
suksesin e SME-ve. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë shumë të rëndësishme
dhe vitale për ekonominë e një vendi dhe janë një potencial i madh punësimi
për ekonomitë në tërësi, sidomos për ekonominë e vendit tonë si një ekonomi në
zhvillim.
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L’acculturazione e l’identita etnica degli albanesi immigrati in Italia
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Abstract
L’acculturazione è deﬁnita come un processo di cambiamento psicologico e comportamentale
delle persone e dei gruppi che avviene come conseguenza di un conta&o di lungo termine con
un'altra cultura (Berry, 1980; Berry & Sam, 1997). La cultura è dinamica, cambia continuamente
a&raverso interazioni sociali (Handwerker, 2002). Inoltre le persone oggi più che mai vivono
in diverse culture e di conseguenza sono sempre in trasformazione. La cultura ospitante e
quella dei migranti si trasformano tramite le loro esperienze interpersonali e interculturali. In
questo contesto si pone il problema di descrivere e misurare i cambiamenti che si veriﬁcano
durante l’acculturazione. Dall’altra parte, si può dire che l’identità etnica è sopravvissuta
anche all’interno di una cultura diversa da quella di origine. Invece di essere assimilati, i
membri dei gruppi etnici hanno messo in a&o una forma più complessa di ada&amento.
Queste persone non solo hanno acquistato la capacità di integrarsi entro una cultura ospitante
(acculturazione), ma hanno anche mantenuto alcune cara&eristiche della cultura di origine
(identità etnica) (Mendoza, 1989).
L'immigrazione albanese in Italia presenta cara&eristiche tanto peculiari da farne uno degli
ogge&i di studio più rilevanti per la sociologia delle relazioni etniche.
Per questa ragione la presente ricerca riguarda lo studio di possibili diﬀerenze tra albanesi in
Albania ed albanesi immigrati in Italia. In questo modo si analizzerano:
Gli a&eggiamenti degli albanesi immigrati in Italia verso alcuni cibi italiani e albanesi;
L’acculturazione e l’identità etnica degli albanesi immigrati in Italia.

Introduzione
Per riuscire ad analizzare il grado del acculturazione e del identità degli albanesi
immigrati in Italia, è importante considerare anche la scala dell’acculturazione e
dell’identità etnica, che è molto usata nelle ricerche condo&e con partecipanti
immigrati (Laroche, Kim, Tomiuk, 1998; Zea, Asner-Self, Birman, Buki, 2003; Lim,
Heiby, Brislin, Griﬃn, 2002; Dacosta e Wilson, 1996; White e Kokotsaki, 2004; ecc.).
Per misurare il processo di ada&amento degli immigrati esistono due diﬀerenti
prospe&ive. Il primo è un modello lineare bipolare (Phinney, 1992). Secondo questo
modello una persona, acquistando aspe&i della cultura ospite, nello stesso tempo,
perde aspe&i della cultura di origine. Cosi si rischia di confondere l’identità etnica con
l’acculturazione. Il secondo modello, che è più complesso, pone l’enfasi sul fa&o che
l’ada&amento è un processo multiculturale (Mendoza, 1989). Così l’acquisizione dei
tra&i della cultura dominante non è necessariamente correlata positivamente con la
perdita dell’identità etnica. Per questa ragione alcuni studi usano scale indipendenti
per misurare identità etnica e l’acculturazione (Laroche, Kim, Tomiuk, 1998; Zea,
Asner-Self, Birman, Buki, 2003; Lim, Heiby, Brislin, Griﬃn, 2002).
In linea con questa seconda prospe&iva, Berry (1990) classiﬁca in qua&ro modalità i
possibili risultati della scala dell’identità etnica e dell’acculturazione. L’integrazione
ha luogo quando una persona mantiene degli elementi della cultura di origine e
nello stesso tempo acquisisce degli elementi della cultura ospitante. Quando una
persona acquisisce elementi della nuova cultura e non mantiene elementi della
32

cultura d’origine, si ha l’assimilazione. La separazione include il riﬁuto della nuova
cultura e il mantenimento della cultura d’origine. Inﬁne la modalità della limitazione
include il riﬁuto della cultura d’origine e di quella ospitante.
Per quanto riguarda le scale della acculturazione e dell’identità etnica, nei diversi
studi si usano dimensioni diverse, questo perchè le cara&eristiche delle diverse
culture cambiano. Una dimensione che può essere importante in una cultura non
necessariamente è importante anche nelle altre.
In una ricerca sugli italiani immigrati in Canada (Laroche, Kim, Tomiuk, 1998) per
quanto riguarda l’identità etnica sono state usate le seguenti dimensioni: lingua
italiana usata con i familiari, partecipazioni e interazioni sociali nelle a&ività italiane,
ca&olicesimo. Invece per la acculturazione gli autori hanno impiegato dimensioni
diﬀerenti: esposizione nei confronti della mass-media canadese, partecipazioni e
interazioni sociali nelle a&ività canadesi. In una seconda ricerca sull’acculturazione
e l’identità etnica della popolazione latina negli Stati Uniti (Zea, Asner-Self,
Birman, Buki, 2003) le dimensioni utilizzate, per entrambe le scale, sono: aspe&i
comportamentali, identità culturale, conoscenza, lingua e valori. In un’altra ricerca
ancora, relativa alla popolazione cambogiana immigrata negli Stati uniti (Lim, Heiby,
Brislin, Griﬃn, 2002) le dimensioni usate sono: cognitiva, lingua, emotiva. Come si
può notare, la dimensione ‘uso della lingua’ è la più ricorrente, perchè è quella che più
mostra l’integrazione in una cultura ospitante oppure il mantenimento dell’identità
etnica.
2. La ricerca
La ricerca si basa su due obie&ivi principali, ciascuno dei quali comporta diverse
ipotesi sperimentali. Il primo obie&ivo è di analizzare gli a&eggiamenti degli albanesi
immigrati in Italia verso alcuni cibi italiani e albanesi.
Il secondo obie&ivo della ricerca è di confrontare L’acculturazione e l’identità etnica
degli albanesi immigrati in Italia. Se vivendo in un altro paese gli albanesi hanno
mantenuto degli elementi della cultura di origine opure hanno acquisito degli
elementi della cultura ospitante
Il questionario rivolto ai 200 partecipanti è costituito da tre fogli. La prima pagina,
per entrambi i questionari, contiene una le&era di presentazione la quale fornisce
informazioni sullo scopo della ricerca; invita a leggere a&entamente il questionario e
a rispondere alle domande; rassicura i partecipanti che non ci sono risposte giuste o
sbagliate, ma è importante solo esprimere il proprio parere; so&olinea l’importanza
della collaborazione ai ﬁni della ricerca; garantisce l’anonimato e l’utilizzo delle
informazioni soltanto per scopo scientiﬁco nell’ambito del università.
Nella seconda pagina propone una lista con cinque cibi italiani (tra i più conosciuti
in Italia) e cinque cibi albanesi (tra i più conosciuti in Albania). Lo scopo è di
raccogliere informazione sulle componenti cognitive, emotive e comportamentali
dell’a&eggiamento verso i cibi elencati. Per ciascuno di questi cibi i partecipanti
devono indicare se lo conoscono, se lo hanno provato e se gli è piaciuto (risposte
dicotomiche si/no). I cinque cibi italiani sono la pizza, la mozzarella, gli spaghe&i,
il parmigiano reggiano e i tortellini. I cinque cibi albanesi sono dollme (si consuma
specialmente a capodanno. Si prepara con l’impasto di farina, acqua, sale e uova, che
si cuoce in forno e poi si spezze&a, si bagna con il brodo di tacchino e si serve caldo
insieme alla carne del tacchino), tave kosi (si prepara con la carne di agnello, il riso, lo
yogurt magro e le uova. La miscela si me&e nel forno ﬁnché prenda un colore dorato),
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bakllava (è un dolce di origine turca usato specialmente a capodanno), arapash (una
polenta preparata con il brodo e le parti interne dell’agnello) e te mbushura me speca
(si prepara con i peperoni riempiti con riso, pomodoro e cipolla tritata).
Ancora nella seconda pagina si è inclusa la domanda B) la quale serve per capire
i comportamenti alimentari prima di venire in Italia. Cosi essa invita ad indicare
se prima di venire in Italia i partecipanti hanno provato qualche cibo italiano. La
domanda C) misura la capacità dei sogge&i di richiamare alla mente alcuni alimenti
italiani che hanno provato prima di venire in Italia (se alla domanda precedente
hanno risposto di ‘si’) e di dare un voto su una scala da 4 a 10 (come a scuola) per
ciascun cibo ricordato. Il voto può variare tra 4 e 10, in quanto in Albania i voti a
scuola sono entro questi limiti. Questo informazione è importante per capire se i
sogge&i prima di venire in Italia conoscevano già dei cibi italiani.
La terza pagina riguarda la scala dell’acculturazione e dell’identità etnica. Per
costruire tale scala per la nostra ricerca abbiamo fa&o riferimento allo studio di
Zea, Asner-Self, Birman e Buki (2003) sulla scala abbreviata multidimensionale
dell’acculturazione (The Abbreviated Multidimensional Acculturation Scale). Questa
ricerca si è condo&a sulla popolazione latina negli Stati uniti e l’hanno convalidato
sia tra gli studenti che nella comunità.
Gli item del questionario originale sono 42 (complessivamente per l’acculturazione
e per l’identità etnica), però per il nostro questionario abbiamo ritenuto opportuno
selezionarne solo 16 (vedi l’appendice). Dalla scala originale abbiamo tolto la parte
riguardante la comprensione della lingua e sulla conoscenza della storia, degli
eroi, delle riviste e dei giornali per tu&e due le culture. Nel nostro questionario gli
items per l’acculturazione (8 in totale) e quelli dell’identità etnica (8 in totale) sono
sostanzialmente uguali, cambia solo il fa&o che i primi si riferiscono alla cultura
ospitante e i secondi alla cultura di appartenenza. L’informazione rilevata serve per
capire se i partecipanti si sono integrati entro la cultura ospitante (quella italiana),
oppure hanno mantenuto cara&eristiche della cultura di origine (quella albanese).
Per entrambe le scale i rispondenti devono indicare la loro posizione in una scala di
tipo Likert a 5 punti (con le stesse etiche&e delle scale illustrate sopra). Ricordiamo
che l’acculturazione e l’identità etnica sono due processi indipendenti che non si
escludono l’un l’altro.
I risultati
A&eggiamenti verso i cibi italiani e albanesi
Il questionario è costruito in modo da analizzare alcuni a&eggiamenti alimentari dei
partecipanti. Gli a&eggiamenti sono orientamenti positivi o negativi che assumiamo
nel corso del esperienza e ci aiutano ha costruire le rappresentazioni del mondo
sociale (Palmari, Cavazza, Rubini, 2002). La prima sezione, relativa alla conoscenza,
al gradimento e all’esperienza di assaggio di 5 cibi italiani e di 5 cibi albanesi, vuole
misurare la componente cognitiva, emotiva e comportamentale dell’a&eggiamento
verso questi cibi, a&raverso una ba&eria dicotomica (si/no).
Per quanto riguarda i cinque cibi italiani dall’analisi dei dati emerge (vedi il graﬁco
1) che il cibo più conosciuto in assoluto sono gli spaghe&i con 100%, mentre quello
meno conosciuto sono i tortellini con 96%. Gli spaghe&i sono anche il cibo più
provato con 100%, mentre il cibo meno provato sono i tortelli e la mozzarella con
95.90% (due partecipanti non hanno risposto). Anche se il cibo più conosciuto e più
provato sono gli spaghe&i, il più gradito è la pizza con 95.80% (qua&ro partecipanti
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non hanno risposto) e quello meno gradito la mozzarella con 72.30% (sei partecipanti
non hanno risposto).
Si può dire che i cibi italiani sono in media abbastanza conosciuti, provati e piaciuti
dalla popolazione albanese residente in Italia. Questo può essere un indicatore
dell’alto grado di acculturazione dei nostri partecipanti.
Graﬁco 1
Le percentuali della variabile "gradimento dei cibi italiani"
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Tra i cinque cibi albanesi (vedi graﬁco 2) il cibo più conosciuto è tave kosi con 98%,
invece quello meno conosciuto è dollme con 90.90% (un sogge&o non ha risposto). Il
cibo più provato è ballava con 94.90% (un sogge&o non ha risposto) e quello meno
provato è arapash con 77%. Il cibo più piaciuto è te mbushura me speca con 87.40%
(cinque sogge&i non hanno risposto), mentre il cibo meno piaciuto è arapash con
70.10% (23 sogge&i non hanno risposto, perché non l’hanno provato).
Dunque i cibi albanesi sono ancora abbastanza provati e piaciuti tra la popolazione
albanese residente in Italia. Questo può essere un indicatore dell’alto grado di
identità etnica dei nostri partecipanti, che sembrano mantenere vive le tradizioni
culinarie del paese di appartenenza.
Graﬁco 2
Le percentuali della variabile "gradimento dei cibi albanesi"
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Per quanto riguarda la domanda B), 68 (68%) partecipanti hanno dichiarato di aver
provato cibi italiani prima di venire in Italia.
L’analisi dei dati relativi alla domanda C) ha messo in luce che i cibi più provati
dal campione degli albanesi prima di venire in Italia sono (in ordine decrescente):
spaghe&i, pizza, parmigiano, tortellini, mozzarella, lasagne, prosciu&o, salame,
insalata di riso, pane&one, cioccolata e mortadella. Cosi, dei 68 partecipanti che
hanno dichiarato di aver provato cibi italiani prima di venire in Italia: 58 (85%)
hanno provato gli spaghe&i e l’hanno valutato con M=8.03; 51 (75%) hanno provato
la pizza e l’hanno valutata con M=8.57; 17 (25%) hanno provato il parmigiano e
l’hanno valutato con M=8.70; 16 (23%) hanno provato i tortellini e l’hanno valutato
con M=7.50; 14 (20%) hanno provato la mozzarella e l’hanno valutato con M=6.71;
9 (13%) hanno provato la lasagna e l’hanno valutato con M=8.78; 7 (10%) hanno
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provato il prosciu&o e l’hanno valutato con M=9.14; 4 (6%) hanno provato il salame e
l’hanno valutato con M=8.5; 2 (3%) hanno provato l’insalata di riso e l’hanno valutato
con M=9; 1 (1%) ha provato la mortadella e l’ha valutato con M=10; 1 (1%) ha provato
la cioccolata e l’ha valutato con M=10; (ricordiamo che questi giudizi sono formulati
su una scala da 4 a 10, come i voti nella scuola albanese).
In conclusione, si può dire, che gli albanesi prima di venire in Italia hanno provato
un numero considerevole di cibi italiani.
Acculturazione
Nel contesto di un mondo sempre più globale si pone il problema di descrivere e
misurare i cambiamenti che si veriﬁcano nel processo di acculturazione. La scala
dell’acculturazione misura l’integrazione delle persone immigrate entro la cultura
ospitante.
Tabella 1. Medie e deviazioni standard per gli item della scala di acculturazione.
Nr Item
Medie
Devianza
1
Penso a me stesso come a un ci&adino italiano
1.91
1.14
2
Mi sento parte della cultura italiana
2.11
1.18
3
Con i miei amici parlo l'italiano
2.40
1.38
4
Con gli sconosciuti parlo l'italiano
3.03
1.45
5
Le feste che celebro sono italiane
2.55
1.31
6
Il cibo che mangio a casa è italiano
3.43
0.98
7
La mia musica preferita è italiana
2.83
1.25
8
I miei programmi tv preferiti sono italiani
3.28
1.05
Abbiamo costruito un indice unico di acculturazione (alfa=0.82), che consiste nella
media delle risposte degli item della scala. La media dell’indice di acculturazione è
M=2.69 (SD=0.81). Le medie e le deviazioni standard dei singoli item sono riportate
in tab. 1.
L’analisi della varianza mostra che le donne del campione (M=3.08; SD=0.87) sono più
propense ad assimilare una nuova cultura rispe&o agli uomini (M=2.50; SD=0.72),
F(1,98)=12.25, p<.05 (graﬁco 3).
Graﬁco 3
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Dall’analisi della varianza emerge una diﬀerenza signiﬁcativa nel livello di
acculturazione in base all’età dei partecipanti, F(4,90)=3.85, p<.05 (graﬁco 4).
L’acculturazione aumenta con il crescere dell’età ﬁno a 55 anni (da M=2.45, SD=0.70
per la classe d’età 18-25 anni a M=3.53, SD=0.97 per la classe d’età 46-55 anni). Da 56
anni in poi osserviamo che il grado di acculturazione diminuisce (M=2.69, SD=0.71).
Come si può intuitivamente pensare, i dati mostrano che per le persone più anziane
è più diﬃcile assimilare una cultura diversa da quella di appartenenza.
Identità etnica
Abbiamo costruito un indice unico di identità etnica (alfa=0.76), togliendo l’item 4
(“con gli sconosciuti parlo l'albanese”) per migliorare la coerenza interna dell’indice.
La media del indice dell’identità etnica è M=3.79 (SD=0.66). Le medie e le deviazioni
standard dei singoli item sono riportati in tab. 2.
Tabella 2. Medie e deviazioni standard degli item della scala di identità etnica.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Item
Penso a me stesso come a un ci&adino albanese
Mi sento parte della cultura albanese
Con i miei amici parlo l'albanese
Con gli sconosciuti parlo l'albanese
Le feste che celebro sono albanesi
Il cibo che mangio a casa è albanese
La mia musica preferita è albanese
I miei programmi tv preferiti sono albanesi

Medie
4.38
4.41
4.18
3.03
3.71
3.18
3.42
3.27

Devianza
1.03
0.90
1.01
4.10
1.07
0.96
1.13
1.16

Graﬁco 5
Medie dell'indice dell'identità etnica per classe d'età e
genere dei partecipanti
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L’indice di identità etnica non è signiﬁcativamente diverso tra uomini e donne. Non si
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riscontrano diﬀerenze signiﬁcative neppure tra le classi d’età. Tu&avia l’analisi della
varianza me&e in evidenza un’interazione signiﬁcativa tra i fa&ori genere e classe
d’età, F(4)=2.69, p<.05. Gli uomini si a&estano su livelli maggiori di identità etnica
rispe&o alle donne dai 18 ai 35 anni e dai 46 ai 55, mentre le donne di età compresa
tra i 36 e i 45 anni e quelle di 56 anni e oltre sembrano mantenere le tradizioni del
paese di appartenenza più tenacemente rispe&o ai coetanei di sesso maschile (graﬁco
5).
Confrontando questi risultati con quelli relativi all’acculturazione, si osserva che le
medie dell’indice di identità etnica e dei singoli item della scala sono più alte rispe&o
alle medie relative all’acculturazione. Il paired-sample t-test per i due indici mostra
che questa diﬀerenza è statisticamente signiﬁcativa, t(99)=9.84, p<.001. Questo
indica che, per i nostri partecipanti il grado di identità-etnica è più alto del grado
di acculturazione. I sogge&i hanno cioè cercato di mantenere le tradizioni del paese
di appartenenza più di quanto abbiano assimilato le tradizioni del paese ospitante.
Secondo la prospe&iva di Berry (1990) per quanto riguarda i nostri partecipanti: 49
(49%) si collocano nella modalità separazione (ricordiamo che è la modalità nella quale
i partecipanti mantengono gli elementi della cultura d’origine e non assimilano gli
elementi della cultura ospitante); 47 (47%) si collocano nella modalità integrazione
(non solo mantengono gli elementi della cultura d’origine ma assimilano anche
quelli della cultura ospitante); 3 (3%) si collocano nella modalità assimilazione (il
riﬁuto della cultura d’origine e il mantenimento della nuova cultura); solo 1 (1%) si
colloca nella modalità limitazione (il riﬁuto di entrambe le culture).
Discussione e conclusioni
Come si è concluso dal precedente paragrafo, gli albanesi prima di venire in
Italia hanno provato un numero considerevole di cibi italiani. Questo risultato è
interpretabile facendo riferimento a tre possibili spiegazioni:
- la cucina italiana è molto conosciuta in tu&o il mondo;
- i due paesi (Italia,Albania) sono molto vicini geograﬁcamente;
- i ﬂussi degli emigranti (dagli anni ’90 in poi) hanno fa&o in modo che i
cibi italiani siano molto usati e graditi in Albania.
Secondo queste spiegazioni le due culture culinarie (italiani/albanesi) non sono cosi
diverse (interagiscono tra loro).
In secondo luogo, (inaspe&atamente) si è scoperto che per gli albanesi in Italia
l’identità etnica è correlata negativamente con la paura di provare i cibi italiani.
Si può ipotizzare che i partecipanti con un’alta identità etnica non hanno paura di
perdere la loro identità e sono disposti a provare cibi nuovi (che non vedono come
una “minaccia” per il mantenimento delle loro tradizioni già consolidate).
Le scale (di acculturazione e di identità etnica) che abbiamo usato sono state costruite
ex-novo per la ricerca fa&e in Italia e forse hanno bisogno di essere testate per la
validità e l’a&endibilità. Però non abbiamo nessuna evidenza che ci suggerisce che
i conce&i non sono stati capiti. Dall’altra parte si può dire che il nostro campione
non è rappresentativo né della popolazione albanese né degli albanesi presenti in
Italia. Questo signiﬁca che non possiamo generalizzare i nostri risultati a tu&a la
popolazione albanese.
L’a&uale ricerca dà importanti informazione sui migranti albanesi in Italia. Il fa&o
che il 47% del campione ha un alto grado di acculturazione (hanno acquisito elementi
della cultura ospitante) e che questi partecipanti conoscono e gradiscono molti cibi
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italiani prima di venire in Italia può essere d’aiuto per molti produ&ori di cibi che
vedono il mercato albanese come una potenziale alternativa. Si può anche dire che
tu&i questi risultati possono essere utili anche alle associazioni che si occupano degli
interessi dei migranti in Italia e ai nutrizionisti interessati alla salute pubblica.
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Abstract
The Government of Albania has adopted a comprehensive policy reform program to
strengthen Albania's weak institutional and governance capacity. The overall objective of the
proposed Public Administration Reform Project is to provide required resources for technical
assistance, training, goods and incremental operating costs that are needed to implement
the Government's Institutional and Public Administration Reform. Project aims to support
Albania rapprochement through developing new business partnerships and regional
professional networks; Engaging civil society in alliance-building to further contribute to
Albania normalization; and supporting government and non-government eﬀorts toward
rapprochement with research. Albania's tax system does not discriminate against foreign
investors and no distinction is made between foreign and domestic investors.
The overall objective of the proposed Public Administration Reform Project is to provide
required resources for technical assistance, training, goods and incremental operating costs
that are needed to implement the Government's Institutional and Public Administration
Reform agenda eﬀectively in Albania. The decentralization of infrastructure management is
a prerequisite for Albanian eﬃcient local governance. Important is that people participate in
deﬁning visions for sustainable development for their communities, in formulating strategies
for equitable access to services and resources and in se&ing priorities for action. Participation
also sharpens their awareness of the interrelations between economic, social and environment
issues in Albanian region.
Keywords: Organizational culture, Career progression, employee motivation, career
development.

Introduction
1.1 Albanian Local Government Programs and Projects
Refers to European Community, the diﬀerence of single states policy applied to
grow the own international trade, are small. What is the real situation in states not
members of European Community, like Albania, according to international business
environment? The external environment includes an array of dimensions, including
economic, political, legal and technological factors. The article analyses their impacts
on societies and the environment, and considers the roles of governments and ﬁrms
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in the wider stakeholder context.1 The whole Society and Albanian Local Government
Support Program (CSLGP) aims to increase the level of informed and organized civic
activism at the local and national levels, along with more participatory, decentralized,
accountable governance that leads to a more democratic society.
II. Results of the survey
2.1 Politika e nxitjes së biznesit të vogël dhe të mesëm
Zhvillimi I biznesit të vogël dhe të mesëm do të shërbejë si katalizator për rritjen
e shpejtë të prodhimit dhe të punësimit. Regjistrimi i bizneseve në kohë , në
institucionet përkatëse , duke anashkaluar praktikat dhe sjelljet kuﬁzuese dhe duke
i zvendësuar ato sa më shpejtë që të jetë e mundur me kuptime të tjera që inponon
legjislacioni , do të kontriboj në ekspasionin e biznesit . Në këtë mënyrë do të kemi
një klimë më të përshtatshme për ushtrimin e një inisiative të lirë dhe praktikave të
ndryshme në një treg të deformuar nga trajtimet jo të barabarta të sipërmarrësve
dhe një konkurrenc të pa ndershme , praktika këto që duhen anashkaluar .
Një process i tillë do të ndihmoj jo vetëm rritjen ekonomike , por do të ndihmoj në një
rritje të shumës së të ardhurave qeveritare (p.sh si rezultat i reduktimit të evazionit
ﬁscal dhe i një rritje të mbledhjes së përﬁtimeve nga plani i sigurimeve shoqërore).
Eksperienca do të jetë një pikë kyce për të ndërmarrë veprimet e duhura drejt
përmirsimit të një plani përﬁtimesh nga sigurimet shoqërore. Domosdoshmëria e
formimit kushtëzohet nga ristrukturimi i ekonomisë Shqipëtare, nga kërkesat për ta
integruar atë në ekonominë rajonale dhe për të përballuar konkurrencën. Drejtimi
i dytë i politikave publike të punësimit duhet të synojë funksionimin perfekt të
informacionit mbi tregun e punës. Në formën që është organizuar sot ka ndryshime
të ndjeshme në hallkën e intesitetit të kërkimit të punës nga grupe të ndryshme
punonjësish.
2.2 Politika buxhetore dhe ﬁskale janë instrumenta për të eleminuar papunësinë
akturale. Ato lidhen pazgjithëshmërisht me rritjen ekonomike të një vendi. Një tjetër
karakteristik e zhvillimit të tregut të punës është emigracioni Shqipëtar i ndodhur
në vitet 1990 . Në bazë të disa të dhënave, më shumë se 20% e popullsisë ,në vitet
90, kapërceu kuﬁjtë Shqipëtar. Destinacioni i emigrantëve Shqiptar ishin vendet
fqinje dhe ato të Europës Perëndimore.
Emigracioni për shkak të përmasave që mori pati edhe pasoja shumë të rëndësishme
. P.sh nga pikpamja e punëzënies , emigrimi, duke ndekur një pjesë active të forcës
së punës , kishte një ndikim pozitiv ne “shuarjen” e një shkalle të lartë papunësie
Emigrimi, gjithashtu inﬂuencon dhe kontribuon në punësim sepse të ardhurat e
patriotëve tanë janë shumë të rëndësishme dhe shërbejnë si burim investimi për
krĳimin e sipërmarrjeve lokale biznesi.
Ky rol i rëndësishëm i emigrimit si një suportues i zhvillimit ekonomik duhet të
tërheq vëmendjen e qeverisë për të ndërtuar strategji dhe procedura për një plan
ri-integrimi për patriotët që punojnë jashtë, në mënurë që ata të kenë mundësi të
pajisen me eksperiencë të re dhe njohuritë e duhura , gjithashtu të kenë mundësi të
trajtohen dhe të kualiﬁkohen jashtë.
Në këtë mënyrë qeveria duhet të gjejë rrugën e duhur të përdorë këtë eksperienc në
interes të vendit të saj. Ka ardhur koha për të absorbuar dhe tërhequr “trurin” për
1
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të arritur në një shkallë më të lartë zhvillimi.
Matjet e duhura dhe përmirsimi ekonomik , ndikon indirekt burimet punëtore
sepse rritja e biznesit dhe ekspasioni i tĳ , ka nevojë për burime të reja punëtore dhe
vecanërisht për punonjës të trajnuar. Një tip unik i zhvillimit të kapitalit në Shqipëri
është fakti që ai po ﬁllon nga një bazë jo-egzistuse dhe në mungesë të një tradite
të mëparshme .
Agrikultura , si një trashëgimi e të kaluarës në zhvillimin ekonomik të vendit
, konsiderohet si një prej sektorëve më aktivë për punësimin e një numuri të
konsiderueshëm të forcës punëtore dhe kryesisht të atyre që jetoinë në zonat
rurale. Sidoqo%ë gjëndja “e prapambetur “ e zhvillimit agrikultur paraqet një
pengesë të madhe .
Agrikultura në Shqipëri vuan prej një infrastructure të dobët,sic është mungesa e
rrugëve të përshtatshme , mungesa e kushteve minimale të tregut dhe komunikimit
etj.
Si një burim i rëndësishëm për punësimin do të jetë sektori shtetëror ,psh
administrata publike dhe sipërmarrjet publike locale ose/ dhe kombëtare. Të dhënat
statistikore tregojnë se punësimi në këto sektorë është më atarktiv për menaxherët
dhe specialistët e nivelit të mesëm të ndjekur prej atyre me një edukim të lartë ose
background universitar. Aktualisht tregu i punës ka nevojë për më shumë meshkuj
sesa femëra , duke e bërë edhe më të vështirë punësimin për femëra ,sidomos për ato
mbi moshën 40 vjec .
Qytetet kryesore të vendit dallohen për një punësim të lartë krahasuar me qytetet e
tjera . P.sh në kryeqytet ,Tiranë , të punësuarit në sektorin shtetëror arrin në masën
27% , ndërkohë që në atë privat, jo – agricultural të punësuarit arrin në masën 36%.
Të dhëna të tilla përbëjnë një sinjal për politikbërësit për të ndërmarrë ato politika
dhe strategji që do të ndihmojnë zhvillimin e rajoneve të tjera duke përdorur burimet
e tyre natyrore , duke përfshire këtu edhe burimet e tyre njerëzore.
Një sector tjetër i rëndësishëm i punësimit është biznesi privat në industri , ndërtim
dhe shërbim. Megjithëse në sektor i tillë është parashikuar të luajë një rol kyc në
absorbimin e burimeve të lira të punës , numuri i të punësuarve akoma mbetet i
ulët . Midis shumë fakëtorëve , dy prej tyre janë më të rëndësishëm i thjeshtë dhe pa
një strukturë komplekse organizimi. Së dyti , të punësuarit e tĳë në masën 40-50%
nuk janë të punësuar të rregullt pasi ata nuk janë të përfshirë në skemat ligjore të
sigurimeve shoqërore .
Analiza e mësipërme tregon se ndodhemi përballë një kuﬁzimi të a%ësive për
të përdorur burimet njerëzore si në sektorin public ashtu edhe në atë privatë.
Kjo është arsyeja pse shkalla e papunësisë në shqipëri është akoma shumë e
lartë . Në vitin 2001 , shkalla e papunësisë ishte 22.7%(INSTAT 2002) . Të dhënat
tregojnë se për vitet 2002-2004 shkalla e papunësisë ishte rreth 15% ,që tregon
se shkalla e papunësisë vazhdon të jetë në një nivel mesatar për vendet rajonale
(SEE) .
Papunësia është më e lartë në zonat urbane sesa në ato rurale për shkak
të dyndjeve migratore drejt zonave urbane si dhe për faktin që këto zona
karakterizohen nga papunësia e fshehur e (paregjistruar ).
Nga statistikat del se 50% etë papunëve janë nën moshën 35 vjec , fakt që tregon
për një potencial të madh të pashfrytëzuar , ashtu edhe burime të mundshme për
zhvillim ekonomik. Reduktimi i numurit të vendeve të punës në sektorin shtetëror
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përbën sektorin bazë të papunësisë për moshën e re .
Gjithashtu niveli i formimit profesional të kësaj moshe dhe kërkesat e tregut të
punës ndikojën që numuri i të papunëve në këto kategori të rritet. Struktura e të
rregjistruarve karakterizohet nga rritja e vazhdueshme e numurit të atyre që nuk
zotërojnë ndonjë profesion speciﬁc apo që kanë nivel të ulët arsimor .
Mbi 90% e totalit të të papunëve të regjistruar janë të papunë afatgjatë (të papunë për
një kohë më të madhe se një vit).
Këta individë kanë më pak shanse për të gjetur punë e për tu punësuar rishtazi pasi
qëndrimi pa punë për një kohë nga njëra anë u ul a%ësinë e tyre për të konkurruar
në tregun e punës dhe nga ana tjetër u ul atraksionin e tyre nga punëdhënsit
potencial të cilët gjykojnë se kjo kategori të papunësh nuk zotërojnë njohurit e
duhura profesionale dhe për rrjedhojë nuk japin produktivitetin e duhur.
3. Faktorë që ndikoin në manaxhimin e burimeve njerëzore në sektorin publik
edhe privat.
Manaxhimi efekriv i sektorit public është i lidhur ngushtë me përmirsimin e nivelit të
kualiﬁkimit , qo%ë të staﬁt menaxherjal të institucioneve ashtu edhe të sipërmarrësve
publikë. Qeveria Shqiptare dhe institucione të tjera ndërkombëtare që asistojnë në
Shqipëri kanë indentiﬁkuar dobësi në menaxhimin e burimeve njerëzore dhe është
vlerësuar roli që duhet të luajë administrate publike . Për këtë qëllim, përmirsimi
i praktikave dhe procedurave të marrjes në punë , si dhe trajnimi i personelit të
administratës publike është vlerësuar si fushë prioritare që I shërben zhvillimit të
qëndryeshëm të vendit .
Në kuadrin e zbatimit të reformave të thella në këtë fushë , me hyrjen në fuqi edhe
të ligjit për shërbimin civil ,vihen re praktika të reja përzgjedhjeje të personelit.
Përmirsimet e dukshme që janë bërë në sistemin e shpërblimit të pagave të punonjësve
të administratës publike ,duke I sjellë ato në nivelet më të mira krahasuar me ato te
biznesit privat, synojnë të afrojnë drejt kësaj administrate konkurrentë të kualiﬁkuar
dhe përmes tyre edhe një mentalitet të ndryshëm.
Mjedisi aktual shpesh ofron mangësi e formalizma, p.sh në organet e testeve
të përzgjedhjes ,apo edhe në numurin e kandidaturave ,midis të cilëve drejtuesi
kryesor i institucionit , mund të zgjedhë për emërim.
Janë këto mangësi të cilat kontribojnë negativisht në afrimin drejt këtyre institucioneve
profesionistët e kualiﬁkuar (sipas kërkesave të ligjit drejtuesi kryesor i institucionit
qëndror ose vendor të administratës publike, ka të drejtë të përzgjedhë në vendin
e punës për të cilin është konkuruar , njërin nga tre kandidatët më të mirë që janë
vlerësuar nga një komisjon ad-hoc).
Këto mangësi nuk mund të konsiderohen si praktika të vecuara të një ose disa
drejtuesve të lartë të institucioneve , pasi ato lidhen me mentalitetin mbizotërues
, me interferimet politiko-personale të liderve public, ashtu edhe me mungesën e
përgjegjshmërisë dhe të trasparencës së duhur . Vec kësaj, duket se edhe opinioni
publik nuk është në lartësinë e duhur , pasi ai paraqitet krejt inaktiv dhe nuk e luan
rolin e tĳ në një shoqëri të hapur .
Egziston një shpjegim për mungesën e një reagimi aktiv nga ana e publikut. Është e
pamundur ,në disa raste ,për publikun,që vjen nga një regjim totalitar ku iniciativa
e lirë ishte e ndaluar , të reagojë menjëherë . Ai ka nevojë për kohë dhe “edukim”
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përmes një orjentimi më të mirë ,në mënyrë që të gjejë mënyrën më të mirë për të
bashkërenduar këto fenomene të reja social-ekonomike.
Mentaliteti i prapambetur , i shprehur më mirë me anë të një idiome Shqipëtare
“përse duhet të merem me dicka , që në fund të fundit nuk ndikon te unë direct ” ka
inkurajuar sjelljen negative të përhapur në mbarë vendin , të tilla si korrupsioni,krimi
,traﬁku ilegal,etj.
Pjesë përbërse e opinionit inaktiv është fakti që “menaxhimi në institucionet e shtetit jo
vetëm që vuan nga një opinion jo fort i mirë ,por ai është objekt i kuﬁzimeve që nuk gjenden
në sektorin privat ”.
Në stadin aktual të zhvillimit nevojitet që sektori public të menaxhohet nga ato
rregulla që menaxhonin në sektorin privat. Difekti kryesor që konstatohet nga
një vëzhgimi i ushtruar në mbi 14 ndërmarje shtetërore është ai i mungesës së
koncepteve menaxheriale.
III. Methodology of the paper research
Ndryshimet e shpeshta të ekipeve drejtuese edhe sidomos psikologjia e të qënit i
përkohshëm në postin drejtues të sektorit publik ka qënë me pasoja mja% të rënda
për të. Është shumë e vështirë që të formohen drejtues dhe sipërmarrës qofshin
këta edhe për sektorin public. Në 14 ndërmarrjet e vëzhguara rezulton se për 5 vjetë
drejtuesit kryesorë janë ndërruar mesatarisht 2.2herë , cka do të thotë se cdo drejtues
është ndërruar ndërruar mesatarisht për gati 2 vjet. Për periudha kaq të shkurtra
, kur në vendin tonë mbizotëroi psikologjia e braktisjes dhe e ﬁllimit nga e para ,
“efekti drejtues është i papërﬁllshëm”.
Pothuajse në të njëjtin përfundime është arritur edhe nga një anketim i bërë me
menaxher të sektorit public dhe privat në vitet e mëvonshme (Sh .Llaci 2001). Nga
menaxherët e intervistuar , 65% e tyre ishin në sektorin public(dhe në tërësi të tyre
vetëm 25% ishin në biznesin publik).
Të dhënat e grumbulluara treguan se grupmosha e re është më e pranishme në
administratën publike dhe në biznesin privat , buke mos përfshirë biznesin public.
Kjo tregon se mundësitë për të përqafuar të renë dhe për të marë njohuritë e duhura
profesionale , me "alë të tjera , për të ecur në karrierën profesionale ,janë më të
mëdha në administratën publike dhe në biznesin privat , ndersa pothuajse nuk
egzistojnë fare në biznesin public. Vetë gjendja e biznesit publik, as i privatizuar,as
i mirë-menaxhuar ( në shumë raste i keq- menaxhuar) ishte domethënëse për këtë
konkluzion.
Megjithatë , pavarsisht përhapjes së gjerë të këtĳ fenomeni , krahasuar me tre katër
vitet e shkuara vërejmë disa shenja përmirësimi . Në pozicionet kryesore të një
institucioni publik mund të gjejmë individë të rinj në moshë dhe të kualiﬁkuar ,
individë të talentuar, dhe zbatimin e praktikave të reja menaxheriale.
Përdorimi i mjeteve moderne të komunikacionit dhe i sistemit modern informativ
janë padyshim, aspekte të një përmirsimi në procedurat menaxherjale , të cilat do të
ndalojnë të ashtu-quajturën përdorim “partiak” të pushtetit publik dhe do ta bëjë
administrimin public më të pavarur ndaj luhatjeve të politikës dhe “personave të
politikës”.
Menaxhimi i burimeve të punës , në kuadrin makroekonomik ﬁllon pikërisht me
pavarsinë e administratës publike , tek e cila zë ﬁll zbatimi korrekt i ligjit, peformanca
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dhe përgjegjshmëria. Kjo është arsyeja kryesore që motivimi i saj merr rëndësi të
dorës së parë.
Departamenti i administratës publike ka fokusuar si aspect tjetër të këtĳ procesi
trajnimi me qëllim që ta a%ësojë administratën në përballje me interesat e reja që
lindin si nga ecuria e zhvillimit të vendit ashtu edhe nga detyrimet që duhet të
përmbushen për marrëveshjen e stabilizim-asicimit me BE-në.
Tab1. Numuri I ndërmarrjeve në bazë të madhësisë së tyre për periudhën 1995-2003
P e r m a s t 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totali
nd
Mikro
3202 3508 1739 3276 4208 5227 4587 5270 7755 48760
E vogel

249

230

127

187

141

139

96

59

23

2101

Mesatare

76

73

39

58

40

35

28

12

E madhe

31

37

14

14

12

15

6

3

1

332

TOTALI

3558

3848

1919

3535

4401

5416

4717

5344

7771

51945

752

Burimi: INSTAT- të dhënat statistikore 2003
Pjesa më jetësore e përdorimit efektiv apo menaxhimit të burimeve të punës
qëndron në nivelin mikro apo atë të sipërmarrjes . Përmirsimi i praktikave në këtë
nivel ndihmon në rritjen e punësimit dhe të besueshmërisë së publikut të shqipërisë
ndaj biznesit duke e vlerësuar atë në radhë të parë si dhënës pune.
Nga të dhënat e INSTAT në Shqipëri ende dominojnë sipërmarrjet e vogla dhe
ato të mesme , me forma pronësie qartësisht të dallueshme . Deri në fund të 2001
llogariteshin 6200 sipërmarrje active të regjistruara . Ky numur nuk ka ndryshuar
shumë gjatë viteve të fundit .
Tabela e mëposhtëme paraqet ndërmarrjet për periudhën 1995-2003 nga pikpamja e
madhësisë(numuri I të punësuarve ) dhe forma e tyre legale orgazacionale.
Tab2: Forma legale e ndërmarrjet active gjatë periudhës 1995-2003.
Forma legale
organizacionale
Person ﬁzik
Person juridik
total

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total

1723
1835
3558

1870
1978
3848

906
1013
1919

2067
1468
3535

3066
1335
4401

3862
1554
5416

3623
1094
4717

4181
1163
5344

6827
952
7779

35392
16553
51945

Burimi: INSTAT –të dhënat statistikore 2003
Pasha më e madhe speciﬁke u përket sipërmarrjeve shumë të vogla që karakterizohen
nga struktura drejtimi të thjeshtë, ku në shumicën e rasteve pronari është në të
njëjtën kohë edhe menaxheri kryesor . Përqëndrimi i kopetencave të menaxhimit
në dorën e pronarit ka ndikuar deri diku në zbehjen e nevojës për menaxherë të
kualiﬁkuar.
Kjo zbehje ushqehet mja% nga shkalla e lartë e informalitetit të biznesit , që e ka
burimin tek burokracia e panevojshme (sidomos në momentin e nisjes së biznesit) në
mungesën e disiplinimit të transaksioneve ,etj. Në këto kushte shumë nga mangësitë
menaxhuese mbulohen me mardhënie informale të pronarëve me administratën
tatimore e atë doganore , që në analizë koherente në evasion ﬁskal dhe deformime
të tregut .
Analiza e rolit të biznesit privat , në këtë dekadë të fundit ,tregon se egziston një
iniciativë e madhe në sipërmarrjen shqipëtare , edhe pse në kushtet ku mbĳetesa
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e biznesit ishe me rrisk. Megjithatë struktura organizative e ndërmarrjeve dhe
menaxhimi i burimeve njerëzore ka qëndruar para . qëllimi kryesor i raportit të këtyre
vendeve , nuk është analizimi në thellësi I ndodhjes së një fenomeni të tillë , po përmes
disa analizave të thekësojmë rrugët që duhet të ndiqen për të arritur përdorimin
efektiv të burimeve dhe edukimin e ndërmarrjeve dhe publikut në përgjithsi.
IV. Analyze and research
Novojat e sotme për menaxherë në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, thjeshtohet
në dy tri profesione ku më e theksuara është kërkesa për specialistë të fushës së
ﬁnancës, kontabilitetit etj. Secili prej këtyre profesionistëve në punën e tĳ duhet ti
japë informacion pronarit sipërmarrës i cili është i vetmi përgjegjës për vendimarrjen
. Kështu që nuk mund të ﬂitet për sisteme të përshtatshme të kontrollit dhe as për
procedurat e duhura të operimit.
Edhe ato ﬁrma që janë themeluar si partnership kanë treguar shenja paqëndrueshmërie
. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për joint ventures dhe ndërmarrjet e tjera të ngjashme
. Kjo vjen si rezultat i mungesës së një mjedisi të përshtatshëm për zhvillimin e bursës
dhe si pasojë mungese në listimin e kontributeve të kompanive në përhapjen e një
edukimi të përgjithshëm.
Krejt ndryshe paraqitet situate në ndërmarrjet e huaja dhe ndërmarrjet serjoze që vinë
nga një mjedis tregu i konsoliduar. Këto ﬁrma kanë themeluar tashmë një strukturë
menaxhimi efektive, kanë aplikuar delegimin e konpetencave të niveleve të ndryshme
menaxhimi dhe përdorin një system të përshtatshëm të kontrollit të brëndshëm.
Firma të tilla, me përmasa të mëdha (p.sh AMV ,Vodafoni, ECF shqipëtare, degë
operuese të bankave të huaja në shqipëri etj.) aplikojnë procedura trasparente për
aplikantët dhe procedura moderne nga një staf i kualiﬁkuar . Ata kanë punësuar një
numur të madh të rinjsh , profesionalisht të talentuar dhe të trajnuar , të pajisur me
njohuritë moderne si prej universiteteve shqipëtare ashtu edhe prej atyre të huaja.
Menazhimi në bizneset publike ose në ndërmarrjet shtetërore ndryshojnë nga
të mësipërmet sepse këto ndikohen lehtësisht prej politikës. Pozicioni i vështirë i
këtyre bizneseve, të tilla si KESH , Albtelekom,ndërmarrjet në sector strategjik drejt
kushteve të reja të ekonomisë së tregut.
Ndërmarrje të tilla tentojnë të shndërrohen në burime korrupsioni,ose në qendra
ku pushteti public dhe pozicioni menazherjal do të përdoren për përﬁtime ilegale
. Strukturat e “fryra” inkopetenca ose mungesa e deshires per tu perfshire ne
procedura te pershtatshme menaxherjale, të aplikueshme në kushtet e një ekonomie
tregu , nuk kanë dhenë efektin e kërkuar . Përkundrazi mun të themi se jemë
stimyluar më tepër ryshfeti, korrupsioni dhe sjellje të tjera negative.
Në këtë mjedis ku ndërveprojnë ndërmjet tyre spontaniteti e rregulli , informaliteti e
formaliteti, konkurrenca e deformimi I tregut ,ku egzistojnë burime njerëzore të tjera
ende të pashfrytëzuara, kërkohet padyshim ndërhyrja.
Operacionet ndërhyrëse e vendimarrëse në një ekonomi me shkallë të lartë
informaliteti , diktojnë nevojën e hartimit të një pakete ligjore, e cila duhet të
përmbajë masa konkrete që lidhen me përmirsimin, kontrollin, dhe zbatimin rigoroz
të kerkesave të legjislacionit, e sidomos atĳ ﬁskal; Adoptimi i inisiativave për
vetëshkëputjen nga ekonomia informale , dhe krĳimi i oportuniteteve të prekëshme
që kapitalet e cliruara te integrohen në programet prioritare të zhvillimit. Në radhë
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të parë, kjo ndërhyrje nevojitet për ti krĳuar kushte të barabarta palëve që japin punë
dhe të ardhura. Në radhë të dytë, kërkohet të vlerësohet me seriozitet papunësia
afatgjatë , mosintegrimi i së cilës nesër do të jetë një barrë e rëndë sociale , e cila do të
kërkojë shpenzime shume të mëdha .
Vec kësaj, duhet të indentiﬁkohen zonat problematike të vendit me qëllim që
nëpërmjet krĳimit të kushteve nxitëse të biznesit në këto zona , të thithet dhe të
përdoret më mirë krahu i punës. Fokusi bazë në këtë drejtim do të kërkohet
indentiﬁkimi i prioriteteve të zhvillimit sipas rajoneve të vendit dhe hartimit të një
strategjie kombëtare të punësimit që do të bazohej në elementet real të zhvillimit.
Formalizimi i ekonomisë , kornizimi legal i veprimtarisë së sipërmarrjes së biznesit
në rregulla do të duhet të pasonte nga promovimi I praktikave të mira të
manaxhimit dhe futjet e elementeve të standarteve të qeverisjes së sipërmarrjes.
Trajnimi dhe kualiﬁkimi perjodik në përgjigje të ndryshimeve që ndodhin , do
të ishte një aspect tjetër I rëndësishëm. Duke patur parasysh gjendjen aktuale të
papunësisë , strukturën dhe tregun e punës në shqipëri, përbëjnë edhe gjendjen e
fuqisë punëtore , rritja e nivelit të a%ësive profesionale të forcës së punës përbën
një nga rrugët më të mira për të nxitur punësimin dhe rivendosur balancet ndërmjet
ofertës dhe kërkesës në tregun e punës. Kjo do të kërkonte zhvillimin e një sistemi
të arsimit dhe të formimit profesional , më të decentralizuar ,të hapur, dhe që ti
përgjigjet kohës për të gjitha grupet sociale të shqipërisë në vend.
Gjithashtu për vetë peshën që zë dhe rolin që luan është I nevojshëm hartimi I një
strategjie kombëtare mbi migrimin dhe emigrimin me objektiv zbatimin e politikave
realiste të urbanizimitsi dhe shtimin e lehtësive dhe të mbrojtjes për të gjitha ata
shtetas që të ardhmen e shohin përtej kuﬁnjëve . Sektorët strategjik, të kontrolluar
nga shteti , si energjia elektrike ,na%a, ujsjellsit, telekomi, postat, hekurudhat ndjejnë
pasojat e një organizimi jot ë mirë dhe përballojnë vështirësi të jashtëzakonshme.
Turn over-i veprimtarive të braktisura shpesh për veprimtari të tjera më të
frytshme , në rrethana të vecanta , vazhdon të jetë një dukuri mja% e përhapur . Sipas
statistikave në qarkun e vlorës, 13% e ndërmarrjeve kanë ndryshuar destinacion. Ky
fenomen shkon nga 10% në ndërtim, 22% në transport e komunikim. Destinacioni
kryesor I ndërmarrjeve që kanë ndryshuar aktivitet , ka qënë tregëtia , me 60%-70%
të transferimeve prej sektorit të industrisë ,të transportit e të shërbimeve.
Tab .3: Ndërmarrjet active sipas veprimtarisë ekonomike në QV
BUQESI

INDUSTRI

NDERTIM

SHERBIME

TRANSPORT

TREGETI

GJITHSEJ

79

297

88

328

396

1564

2752

Tab. 4: Ndërmarrjet sipas madhësis dhe veprimtaris ekonomike (%)
Veprimtaria
Ndermarjet
Te medha
Gjithsej
ekonomike
Te vogela
te mesme
Industrin
77
11
12
100
Ndertim
Transport e
telekom
Tregeti
sherbime
Gjithsej

43
98

34
1

23
1

100
100

98
93
409

1
4
51

1
3
40

100
100
500
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Qarku i Vlorës dhe në vecanti qyteti ka një strukturë prodhuese të ndryshme nga
ajo e qyteteve me një nivel të lartë industrializimi të kohëve të fundit , si Fieri dhe
qyteteve me nivel të lartë të veprimtarisë buqësore, si Gjirokastra. Industri tregëtare
,si port detar për qytetin dhe si zonë bregdetare dhe kuﬁtare për pjesët e tjera të
qarkut , modelon strukturën prodhuese të të gjithë zonës. Vitet e fundit, liria e
lëvizjes në vend dhe pozicioni i Vlorës e kanë shndërruar zonën në një kryqëzim të
traﬁqeve , dhe të jashtëligjshëm dhe kanë sjellë probleme shoqërore të pa njohura
më parë.
Qarku paraqet një dinamizëm të theksuar në nivelin e ndërmarrjeve të vogla ,
por vështirsia më e madhe mbetet moskuptimi I nismave të drejta për tu marrë ,
dhe zgjedhja e sektorëve strategjik , me rrjedhën e logjikshme të jorentabilitetit të
investimeve e të të ardhurave të pritëshme ekonomike.
Rrethet
Vlore
Sarande
Delvine
Qv

Shtet
9994
2135
884
13013

Tepunesuar
Privat
5456
1346
416
7218

gjithesej
15450
3480
564
6453

Papunesia
fshat
2166
137
25
2328

Qytet
5309
580
564
6453

gjithsej
7477
717
589
8781

Të dhenat mbi strukturat e punësimit të ndarë në sector public dhe ndërmarrje
private na japin një tablo të gjendjes ,edhe pse me tolerance përafrimi , për shkak
të përmasave të ekonomisë së fshehur dhe të ndikimit relative të mungesës së
regjistrimit të punës. Sektori shtetëror është I përbër nga 102 subjekte me 10300 të
punësuar të ndarë si më poshtë :
Tregues të punësimit

Emertime

Nr I subjekteve

Nr I te punesuarve

Te punsuar te paguar

69

7560

Te punsuar te paguar me50%

7

370

Te punsuar te papaguar

26

2360

Gjithesej

102

10290

Veprimtaria ekonomike në sektorin privat përbëhet nga 464 subjekte me 3223 të
punësuar dhe 1460 subjekte ﬁzik me 1711 të punësuar .
Sektori privat në qarkun Vlorë
Lloji I veprimtaris
Nr I subjekteve
Nr I te punesuarve
Veprimtari prodhuse
99
676
Ndertim
67
576
Prodhim veshjesh
Rĳe
Salla lojrash
Sherbime
Tregti

30
9
5
367
1400

1250
31
14
915
1840

Transport

338

383

Agjensi detare
Bare e restorante

24
17

48
65
48

2356

Gjithsej

5798

Sic shihet , 90% e veprimtarisë përbëhet nga shërbime dhe sektorë të tjerë jo
prodhues . Në qytet ushtrojnë veprimtarit e tyre 14 ndërmarrje të huaja ,me 799 të
punësuar dhe 29 ndërmarrje të përbashkëta , me 290 të punësuar . Mospërputhjet e
disa shifrave në tabelat e mësipërme , vjen si pasojë e mosdeklarimit të numurit të
saktë të veprimtarive dhe të të punësuarve , me qëllim shmangjen e pagimit të tatimtaksave e detyrimeve të tjera .
Sic shihet nga tabela e ilistruar më poshtë , ka megjithatë, ndryshime të rëndësishme
nga mesatarja kombëtare në përbërjen për grupe të vecantë që konﬁgurohen më tej
edhe në një ndryshim të dukshëm të numurit të burimeve njerëzore në rrethin e
Vlorës.
POPULLSI REZIDENTE (ZYRA
E GJENDJES CIVILE)

GJITHSEJ

MESHKUJ

FEMRA

VLORE

218000

109000

109000

SARANDE

81000

41000

40000

DELVINE

29904

15100

14595

PREFEKTURA

328904

165100

163600

Numuri I tyre mund të llogaritet me përafërsi, rreth 150000 njerëz nga të cilët 20000
për Prefekturën e Vlorës.
Duke mbajtur mend këtë të dhënë , numuri zyrtar I popullsisë në emigrim arrin në
500 000 njerëz, me 155 000 për prefekturën e vlorësdhe 86000 për rrethin e Vlorës. Të
dhenat mbi emigrimin në qark janë mbledhur duke ndjekur këshillat e institucioneve
ndërkombëtare , duke mos llogaritur njerëzit që jetonin jashtë vendit prej më tepër
se një viti dhe që vazhdojnë të kenë interesa ekonomike në Shqipëri.
Popullsi ne emigrim
gjithesej
meshkuj
Femra
Vlore

70733

26613

34120

Sarande

45765

23009

22756

Delvine
prefektura

18845
135343

9661
69292

9175
66051

Me gjithë rritjen e numurit të shkollave në territorin e prefekturës , problem kryesor
ngelet jo vetëm cilësia e programeve dhe kushtet e mira të procesit didaktik, por mbi
të gjitha masat për përmirsimin e pjesmarrjes në nivelin e arsimit bazë të popullsisë,
vecanërisht atë të detyrueshëm
Numri i shkollave në qark
Lloj I arsimit
parashkollor
I detyrushem
I mesem
Universitar
Gjithsej prefektura

146

154

29

1

Vlore

94

98

19

1

sarande

29

39

8
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Përsa i përket arsimit të lartë kanë ndodhur ndryshime thelbësore në rritje të numurit
të kandidaturave për tu regjistruar edhe në numurin e degëve shtesë(ndryshime
këto të ndodhura kryesisht vitet e fundit)
Nqs do të bënim një krahasim midis prefekturës së vlorës me durrësin dhe ﬁerin do
te kishim këto rezultate:
•
Popullsia në prefekturën e Vlorës është më e ulët në krahasim me me atë të
Durrësit dhe të Fierit ( respektivisht ,193361 në Vlorë, 247 345në Durrës,384 386 në
Fier) , kjo për arsye të emigrimit më të lartë në prefekturën e vlorës, që ndikon më tej
edhe në numurin edhe në cilësinë e burimeve njerëzore.
•
Familjet me të ardhura nga jashtë (të shprehura në %) janë në një përqindje
më të lartë në prefekturën e Vlorës ,me një shifër 36.2% krahasuar me atë të Durrësit
15.5% dhe atë të Fierit 25.1% rrjedhim ky I një numuri më të lartë emigrantësh nga
prefektura e Vlorës .
•
Ndërrmarrjet active në prefekturën e Vlorës janë 9201 ,krahasuar mëe 7356
në Durrës dhe 9273 në Fier. Këto shifra tregojnë për një mundësi më të mirë punësimi
në prefekturën e Vlorës në krahasim me atë të Durrësit ,pa marë në konsideratë
kapacitetet e tyre.
•
Numuri I të papunëve është më I lartë në vlerë në qytetin e Vorës krahasuar
me durrësin,por më I ulët krahasuar me Fierin (respektivisht , 9791 në Vlorë,9537 në
durrës, 26494 në ﬁer) . Ndonëse më lartë përmendëm një numur të lartë operuese në
qytetin e Vlorës krahasuar me Durrësin dhe ﬁerin , kjo tregon për një kapacitet më të
ulët të tyre për të punësuar forcë active pune .
•
Numuri I të punësuarve në prefekturën e Vlorës është më I lartë krahasuar
me Durrësin (respektivisht , 77573 në Vlorë , 69632 në durrës , 140302 në Fier), por
shumë më I vogël krahasuar me Fierin. Këto shifra nuk ﬂasin për një gjendje më
të mirë të qytetit të Vlorës krahasuar me durrësin dhe Fierin ,pasi duhet të keni
parasysh edhe numurin e popullsisë.
•
Treguesi I papunësisë ﬂet më qartë I lidhur me gjendjen e vërtetë të qytetit të
vlorës krahasuar me durrësin dhe ﬁerin . Ky tregues I llogaritur në % jep një vlerë
të korrigjuar . Nqs do nisemi vetëm nga numuri I të papunëve ,do të rezultonte se
qyteti I vlorës do të ndodhej në pozita disi favorizuese se qyteti I Fierit për arsye se
ka një numur më të ulët të të papunëve ,rezultat ky I gabuar. Duke patur parasysh
popullsinë është llogaritur % e papunësisë , duke rezultuar në një % më të lartë për
qytetin e Vlorës , situatë kjo që pritej për shkak të numurit të ultë të popullsisë dhe
një numuri krahasimisht të lartë të të papunëve.
popullsia
3 087 159
193 361
247 345
384 386

Siperfaqe (km2)
Dendesia (b/km2)
Nr familjeve
Familje me te ardura
nga jasht(% e totalit)

28 748

2 709

766

1 890

107,4

71.4

322,9

203.4

728 641

49 507

59 587

88 355

18.3

36.2

15,5

25.1
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Ndermarrje active

103 726

9 201

7 356

9 273

Nr I te papuneve

192 204

9 791

9 537

26 494

Nr I familjeve me
ndim shoqerore

142 404

3 494

3 695

6 335

Vellimi I puneve ne
porte (ne mije ton)

3 155

560

1 948

Nr I abonenteve telefonik
Nr I te punesuarve

175 423

11 961

12 840

12 688

1 068 190

77 573

69 632

140 302

16,8

16.2

13,3

11.6

466 716

32 652

28 576

68 261

vlora

durresi

ﬁeri

Tregus I papunsis(ne
%)
Nr I nd ermarjeve
buqesore

shqiperia

vendet

Si përfundim mund të themi se Prefektura e Vlorës ndodhet në një pozitë jo shumë
të favorizuese, për arsye se treguesit e papunësisë , nr. I të papunëve ,nr I familjeve
në ndimë shoqërore , janë në shifra më të mëdhaja se durrësi dhe ﬁeri. Duke pasur
një numur më të vogël të popullsisë , pritej që këta tregues të ishin më të ulët në vlerë
se qytetet e tjera , por ndodh e kundërta duke patur ndikimin edhe në menaxhimin
e burimeve njerëzore .
Të dhëna të treguesit kryesor të punësimit dhe aktivitetit ekonomik për Vlorë,Sarandë
,Delvinë deri në 31,11,2005.
a)
Aktiviteti ekonomik dhe punësimi
Lloji I aktivitetit

720

60

180

1740

N u muri
vlora
4 787

Fizik

2250

178

725

3154

2 619

206

901

3 726

Gjithsej

2970

238

905

4113

7 406

549

1 888

9 843

93

24

43

160

8 580

818

1 774

11 172

3063

262

948

4273

15 986

1 367

3 662

21 015

Juridik

S e k t o r i
shteteror
gjithsej

Numur
vlora

I subjek
delvina

saranda

gjith

I
te
d e l vina
343

Punsuarve saranda
987

Gjithsej
617

Sikur vihet re edhe nga tabelat e mësipërme numuri më I madh I subjekteve është
përqëndruar në qytetin e Vlorës , krahasuar me Delvinën dhe Sarandën. Konkretish
subjektet private në qytetin e Vlorës përbëjnë rreth 72,2% të totalit të subjekteve ,
më pas vjen Saranda me 22% dhe së fundi Saranda me 5.8% të totalit të subjekteve.
Mbarëvajtja e punës sigurohet nëpërmjet një kontrolli të rregullt. Ky kontroll nuk
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kryhet me synim për të kapur në gabim personelin, por kryesisht për t’u siguruar
se gjithcka po ecën ashtu si duhet dhe për të eleminuar në kohën e duhur cdo
mundësi konﬂikti ose parregullsie. Kontrolli kryhet kryesisht nga pronari dhe
ky kontrollështë I pa pritur për të patur sa më shumë rezultat dhe për të vrejtur
ecurinë e punës. Vlen për tu përmendur se kjo ﬁrmë është një ndër shembujt e mirë
të investimeve të huaja jo vetëm në qytetin e Vlorës por edhe në Shqipëri. Personeli I
kësaj kompanie është një personel mja%ë cilësor dhe mund të theksohet se shumica
e punonjësve të saj janë zgjedhur në bazë të plotësimit të një sërë kriteresh , ndër
më të rëndësishmit është edhe arsimi I lartë . Përvec arsimit të lartë ky personel
duhet të plotësojë edhe disa kërkesa të tjerashumë të rëndësishme për një kualiﬁkim
në përbërje të kësaj kompanie ,si përdorimi I kompjuterit dhe zotërimi I gjuhëve të
huaja . Në këto rrethana mund të themi se kjo kompani zotëron një staf cilësor.
Gjithashtu eksperiencat e ndryshme herë të suksesshme e herë jo të këtyre kompanive
janë një shembull I mirë që duhet të mbahen parasysh nga cdo bizesmen . Në Shqipëri
sic e dimë mbizotërojnë organizatat e vogla dhe të mesme . Por edhe në organizatat e
mëdha ,mungesa e njohurive ,eksperiencës apo mungesa e ndërgjegjësimit për rolin
e rëndësishëm të BNJ , përbëjnë faktorët kryesor të mungesës dhë të zhvillimit jot ë
mja%ueshëm të departamenteve të BNJ.
Në këtë aspect eksperienca e këtyre kompanive është një ndihmë mja% e madhe
për vetë biznesin shqipëtar . Duke krahasuar këto 6 kompani dhe rolin që luan
departamenti I burimeve njerëzore në secilën prej tyre ,do të thoja që vetëm në 3 prej
tyre egziston departamenti I burimeve njerëzore ,I cili kryen edhe funksionet e tĳ
përkatëse ,pra në këto 3 kompani kemi një vlerësim më të madh për këtë department
në raport me 3 kompanitë e tjera.
Konkluzione
• Vështirësit që has zhvillimi I tregut të punës në Shqipëri, i cili është ende i pa
zhvilluar dhe I pa stabilizuar dhe në mja% raste “nuk ndjen” nevojën e shërbimeve
të punësimit ,kjo reﬂektohet në nivelin e shërbimeve të ofruara.
• Klasiﬁkimi në vendin e 70-të në llogaritjet e bëra për 173 vende, tregon se
shqipëria tashmë përfshihet në grupin e vendeve me nivel të mesëm të zhvillimit
të burimeve njerëzore.
• Megjithë ecurit e deritanishme të zbatimit të shërbimit nga zyra e punësimit ato
konsiderohen si jo kopetente ,problematik që vazhdon të jetë në process zhvillimi.
• Nëse analizojmë strukturën e punësimit , vihet re që një përqindje gjithnjë e më
e madhe e të punësuarve po orjentohen nga sektori I shërbimeve. Kështu nqs
para vitit 1990 në shërbime ishin të angazhuar vetëm 5% e popullsisë,aktualisht
në këtë sector është e punësuar rreth 30% e saj dhe tendenca pritet të thellohet në
të ardhmen.
• Sot gjithjë e më shumë avantazhet konkurruese të sipërmarjes mbështesin cilësinë
e BNJ dhe manaxhimin e mirë të tyre .
• Nuk mund të kemi rritje të qëndrueshme në vendin tonë pa patur rritje të nivelit
të investimeve të huaja. Realiteti e ka treguar se rritja e nivelit të investimeve nuk
mund të mbështetet vetëm në investimet publike . Rastet e ﬁrmave që operojnë
në qytetin e vlorës dhe eksperienca e tyre e mire e menaxhimit të BNJ është një
shembull mja% I mirë I këtyre investimeve të suksesshme dhe rëndësisë që I
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kushtojnë këta investues burimeve njerëzore.
• Në kushtet e tranzicionit të cilat ndodhet vendi ynë ,sidomos në kushtet e një
prapambetje të theksuar të teknologjis që përdoren në fushat e ndryshme të
prodhimit ,një rëndësi gjithnjë e më të madhe mer egzistenca e burimeve njerëzore
sa më të kualiﬁkuara dhe më të kënaqura.
• Në kushtet e një konkurrence që sa vjen dhe shtohet organizatat përpiqen
të përdorin në mënyrë sa më eﬁcente të gjitha burimet e tyre. Aktualisht sot
burimet njerëzore të kualiﬁkuara dhe të motivuara mirë përbën një avantazh
mja% konkurrues për ﬁrmën ose kompaninë. Këtë e përforcojnë edhe rastet e
kompanive të huaja që operojnë në qytetin e vlorës,nga eksperienca e të cilave
mund të përﬁtojnë dhe të gjitha ﬁrmat e tjera që operojnë në rajon edhe më
gjerë.
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Abstract
Performance is something which can be measured. Its quality represents a key element for the
overall success of a given service. In response to the pressure of globalization, the increasingly
competitive market and volatile market dynamics, many organizations actively seek ways to
improve their quality of service. Organizations usually tend to make their operations eﬃciency
a priority. This process begins with the assessment of customer needs and the evaluation of
the performance of human resources in an organization whose performance depends on the
outcome of the earlier assessments. Since such process can proceed in diﬀerent directions, the
causes of a given performance may lie in the lack of information and support of high-level
management, unclear performance standards, inaccuracies of assessors, numerous forms to
be completed, and even the use of so%ware for the opposite purpose.
Based on the study of literature questions are formulated about the impact of quality of
customer service performance in the network-system of the Departments of Road Transport
Services in Albania. Interviews collect information about the process, methods, and the
system and process quality management through applicable standards.
The Regional Directorate of Road Transport Service Shkoder is an institution that was
established in 1999. It provides services to citizens with regards to the registration of vehicles,
issuance of patents, etc. Activity controls increase with higher income tax. The cars that register
for the ﬁrst time and then throughout their lifespan until falling out of use are required to ﬁle
with the liquidation carried out every year for an annual fee of used vehicles. For about one
year on the orders of the Central Directorate citizens are being penalized for their debit tools.

Literature review
The literature review was conducted to locate and examine current knowledge on quality
management, performance measurement, and key issues in public sector
organisations. The literature review also serves to identify gaps in previous research
and literature on quality management, performance measurement. The literature
review was also intended to enable the author to develop the relevant questions for
this research.
The balanced scorecard matrix (BSC) which was created by Kaplan and Norton is a
management system that enables organizations to clarify their vision and strategy
and translate them into concrete actions (Kaplan & Norton, 1992). This model
also provides feedback on internal as well as external business processes. (Kaplan
& Norton, 1993). BSC suggests that organizations should be judged from four
perspectives, develop quality measuring instruments to collect data and analyse
them according to each of the prospects. These prospects are consumers, ﬁnance,
process and innovation, and learning.
Service is deﬁned as the result generated by activities and interaction between a supplier
and its customers and by supplier internal activities to meet the customer needs (British
Standard BS EN ISO 9000-1: 1994).According to Lin and Ogunyemi (1996), to the customer
of service providers, services are experiential in that they are felt, lived through and sensed.
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There are various characteristics that distinguish a service from a product.Aservice is very
diﬃcult to measure and the provider of the service(s) has signiﬁcant input establishing
whether a service is of quality or otherwise. Customer assessment, which is
o%en very subjective, is the ultimate measure of the quality of a service.
Rounthwaite (1994) states that services diﬀer from manufacturing in the nature of the
supplied product and the way it is supplied. Services diﬀer from manufactured
products in that they cannot be stored and must be used immediately or otherwise
lost. Quality of service, including those in the public sector, is characterised by
intangibility and inseparability. Thus, it is very diﬃcult to describe the product to the
customer. Service is also a product that cannot be stored and then a ﬁnal check made on
its quality. Since services are intangible, improvement is diﬃcult to measure, monitor
and control. Unlike tangible products, quality of service is judged not just based on
the service itself but on the personnel and premises that delivered it (Flood, 1994).
Jessome (1988) highlights the following points about service: “Service
industries, by their nature, have less control over factors which aﬀect quality: because
services cannot be stored for later use, and because of participation by the customer in
the process, there is a much higher level of external uncertainty than in manufacturing
industries. The intangibility of services makes it diﬃcult to set standards, to conform
to them and to measure them. Good service is an expectation of individual customers,
which may vary from customer to customer. The customer himself participates in
the process, to a greater or lesser extent, and therefore has impact on the quality of
services. Finally, service quality is diﬃcult to measure because of its subjective nature.”
Installing quality in the service sector requires a diﬀerent approach to quality in other
sectors. Priority must be given to leadership motivation, consultation, and human
resource utilisation
(Flood, 1994). Bitran and Hoech (1990) mention a 1988 Gallup survey in which
1,005 customers were asked what quality in services meant to them. One
third of those interviewed named contact skills (such as courtesy, a&itude and
helpfulness) of the employees of an organisation as the most important quality.
Zeithaml et al (1990) cite the ﬁve mains quality gaps identiﬁed in Parasuraman et al's
study:
- The gap between customers’ expectations and management’s perceptions of their
expectations
- This exists between management’s perceptions of customers’ expectations and
service quality speciﬁcations
- The gap between service quality expectations and the process of service delivery
- This exists between the process of delivery and external communications aﬀecting
customers’ expectations
- This is the main quality gap which is the result of the remaining four gaps
Perceived service quality diﬀers from satisfaction in that service quality is the customer’s
a&itude or global judgement of the superiority of a service over time, whereas satisfaction
is related to a speciﬁc transaction (Bitner, 1990; Bolton and Drew, 1991; Parasuraman
et al., 1988). Bitner (1990) agrees that satisfaction and the customer’s general a&itude
towards a service are closely related but disagrees that these two are similar.
Perceived service quality is the consumer's judgement about a ﬁrm's overall excellence or
superiority. Bolton and Drew (1991) cite Oliver (1981) who argues that
satisfaction is characterised by the surprise a customer experiences a%er
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a purchase (a service encounter). These surprises later transform as input
that form a&itude and eventually inﬂuences the customer’s evaluation of
service quality, purchase intentions and behaviour. When this perceived
service is compared with the service that the customer is expecting,
then this leads to perceived service quality.
Methodology
Strategic lines have been designed in accordance with topic goals, and so we have
considered the necessary guidelines from each of the perspectives of the BSC, namely,
learning and growth perspective, internal perspective, customer perspective, and
ﬁnancial perspective.
1. The learning and growth perspective
Two essential considerations must be taken into account. First, it is necessary to
encourage continuous employee training. This process must be supported to enable
staﬀ to obtain the best possible qualiﬁcations to perform their work. To improve the
professional qualiﬁcations of an organization’s personnel, it is necessary to deﬁne a
policy of continuous employee training based on the following fundamentals:
– Employee training should be driven to achieve the objectives and improve
performance services. All the departments of Directory of Transport should deﬁne
their human resources needs periodically and deﬁne the employees’ capacities
and skills, as well as the technology and corporate climate needed to support the
organization’s strategy.
– The quality of employee training must be a mainstay in employee training
policies. Training must reward eﬀorts made by staﬀ and managers to improve their
professional qualiﬁcation, and thus increase employee satisfaction.
– Employee training must be continuous and it must take place in a climate that
favours organizational change, innovation and growth. Also, it must ensure the
continuous training of all staﬀ and the most eﬀective use of economic resources in
employee training programmes.
– Evaluation of results and stewardship will provide justiﬁcation for the programme
of continuous employee training in the organization. Evidence of the results achieved
will encourage the establishment of future training programmes.
2. Internal process perspective
A high quality service must not only support a positive image of Transport Directory,
but also be active and present physically and organizationally. We have analysed
the internal process prospects, taking into account the documentation available and
interviews with managers, and we propose four main strategic objectives to improve
sport services:
a) Coordination activities, and consolidating cooperation with services and events of
other Public Administrations, as well as the establishment of a timetable that allows
compatibility;
b) a continuous policy of investment in the maintenance and improvement;
c) the creation of synergies current and potential future activities; and
d) improvements in the administrative, technical, and economic management of the
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entity.
3. Customer perspective.
From this perspective, it’s necessary to achieve two primary strategic objectives:
a) increase the number of customers through high quality services; and
b) create an image of high quality services.
4. Financial perspective
The performance of services is more important than ﬁnancial measures. Thus,
strategic goals should seek to improve the economic proﬁtability of investments
and at increasing the ﬁnancial resources available to ﬁnance investment needs, for
continuous employee training, improved sport facilities, and for the diversiﬁcation
of activities.
In this paper we used quantitative methods for research, especially in questionnaires
output. There is a vast literature on the management of quality, and most of the
studies use qualitative research methods. On the other hand, we asked questions
that test the relationship between variables (time factor, economic opportunity, and
amnesty). The testing of these relationships was done through quantitative methods.
100 questionnaires were distributed.
Conclusions
Assessing the performance of an organisation in the private sector can be done
by looking at the proﬁt or loss that the organisation is experiencing. There is a
strong correlation between quality and proﬁtability. This is manifested by the
result of the Proﬁt Impact of Marketing Strategies (PIMS) studies in the US
sponsored by the US Strategic Planning Institute in 1972 (Buzzell and Gale, 1987).
Buzzell 8z Gale (1987) note that there is a strong relationship between perceived quality
and proﬁtability. Whether the proﬁt measure is the return on sales or return on investment,
businesses with a superior product/service oﬀering outperform those with inferior
quality. In the long run, the quality of a business organisation’s products and services
is found to be the most important single factor aﬀecting a business unit’s performance.
According to Rosen and Karwan (1994) the leading measure of performance in the
service
sector is quality. To access the quality of any service, the ﬁrst step that needs to be taken
is to develop a set of a&ributes/dimensions that can measure the quality of the
service which includes both quantiﬁable measures and intangible factors. A&ributes
associated with quality diﬀer according to products. For most manufacturedgoods,
quality is normally judged by such factors as reliability, ﬁtness for purpose and ﬁnish.
In service industries, quality is judged by promptness, thoroughness, and courtesy
(Boghossian, 1988). The measurement of performance in the manufacturing sector
is very straightforward where “physical measures” could be used to determine
conformance to speciﬁcation. Technical qualities such as size, shape, and deviation
from standard are easily monitored and measured. Product-oriented methods are
insuﬃcient for measuring service performance. Customers regard the measurable
quality features of a physical product as part of a product’s total quality or performance.
Their perception of the prestige and reputation of the product exert a powerful inﬂuence
on the ﬁnal choice of the product. The taste of a meal served, for example, could
outweigh other physical a&ributes like volume, weight, and nutritive value of the meal.
57

When quality was deﬁned, two possible ways were mentioned. As in the case
of service quality, two possible approaches can be utilised, namely the service
provider’s perspective, and the customer’s perspective which is also known as
perceived service quality. Perceived service quality is the result of the customers’
view of a composite of service a&ributes that a service provider provides.
Gronroos (1984) suggested that perceived service quality is determined by both
technical quality and functional quality. Technical quality is "what" the consumer
receives as a result of his interaction with the service provider, while functional
quality is "how" the service has been delivered to the customer. Functional
quality includes things like accessibility of facilities, appearance and behaviour of
employees performing the service such as what they say, how they say it and on
the overall nature of how the customer has been treated. Thus, functional quality
is the subjective portion of the package while technical quality is more objective.
Excellent organisations need to perform well in both "know-how" (technical
quality) and "buyer-seller interaction/contact" (functional quality) portions.
Edvardsson et al (1994) suggested that quality measurement should be covered
both by quantitative and qualitative methods. These two methods complement each
other. The quantitative method measures performance in terms of ﬁgures, tables or
diagrams while the qualitative measurement presented results in the form of verbal
descriptions. Quantitative methods aim for "objective facts" and unambiguous
measures such as waiting time, service availability, and precision (e.g. number of
errors per 100 units or delays and so on). Qualitative measurements on the other hand
provide management with information that cannot be obtained from a quantitative
approach. Qualitative measurements help managers understand people’s expectation
and requirements. The data obtained from measuring performance using the
qualitative method are "meaning-rich" and can direct management’s a&ention to
causes of or solutions to quality problems.
Stone and Banks (1997) highlight the importance of having a more comprehensive
performance measurement approach. They commented that conventional measures
did not present a complete picture of corporate performance. It is necessary to
use "so%er" non-ﬁnancial issues to complement the traditional "hard" measures.
Erwin (1998) believes that whatever the organisation is there must be processes involved.
What needs to be done is tracking these processes with simple tools like Pareto charts, cause
and eﬀect diagrams, and then bench-mark them with others. Surveys should identify gaps
between customers’ needs and a company’s current performance level. Then through
benchmarking, the core processes can be benchmarked with the best-in-class performer.
In conclusion, most services can be measured along three dimensions namely:
(I) Inputs: resources, cost or capital employed
(ii) Outputs: service actually delivered/activity
(iii) Outcomes: beneﬁts obtained by users or customers of services
Diﬀerent references revealed that there are three types of area that can
be measured and monitored over time and compared with targets:
(I) Economy: minimal cost of providing services/minimal cost of input
(ii) Eﬃciency: output per volume of input/value for money
(iii) Eﬀectiveness: objectives a&ainment/ﬁnal outcome in relation to its output
Customer perspectives measure how the ﬁrm is doing with regard to a broad
corporate statement such as “To be number one in customer service”. This objective
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is translated into smaller measurable factors like assessing the ﬁrm’s performance
on delivery time, quality (defect level), cost, and service.
Internal perspective assesses how the ﬁrm is doing in the business processes that have
a profound impact on customer satisfaction. Goals on factors like cycle time, quality,
employee skills, and productivity should be speciﬁcally measured. Innovation and
learning must be taken into account.
Until recently, ﬁnancial and regulatory measures have been the main tools used
to control the performance of public sector organizations, especially as regards
compliance with legal regulations and budgetary constraints This paper gathers the
experience in the implementation of BSC in a public service.
Thus, a cause-and-eﬀect relationship was used to achieve the strategic objectives,
linking performance drivers to BSC perspectives in order to reach the organization’s
strategic goals. However, some factors could inhibit the implementation of BSC. The
two main limiting factors that have been identiﬁed are the shortage of measures and
information systems, concerning both management and quality. On the one hand,
the Directory has not implemented a detailed set of performance measures of the
quality of its services. On the other hand, it lacks experience of strategic information
systems and performance measures. This has made the process a slow one because
the staﬀ has had to be trained in the concepts and instruments needed. In any case
experience is expected to be successful because various levels of the organization are
very interested in the process and consider themselves strongly involved.
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Roli i arsimit nё punёsim, profesion dhe pozicionin e punёs nё Shqipёri
Dr. Mario Ҫurҫĳa
Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër
Abstrakt
Niveli arsimor konsiderohet njё çelёs pёr hapjen e dyerve nё tregun e punёs dhe mё pas
njё bazё e qёndrueshme pёr tё mundёsuar avancimin nё karrierё. Nёse arsimi pёrbёn njё
fuqizues tё a%ёsive personale dhe njё kartё kredenciale pёr mbajtёsin e njё titulli profesional/
diplome universitare, atёhere kjo do tё reﬂektohet nё nivelin e tё ardhurave nga puna. tё
ardhurat nga puna nё njё treg Punё me karakteristike homogjene konsiderohen pasojё logjike
e tё qenurit i punёsuar, i numrit tё orёve tё punuara dhe pozicionit nё hierarkinё organizative
apo titullit si profesionist i kualiﬁkuar. Qёllimi i kёtĳ studimi ёshtё pikёrisht lloji i raportit dhe
pozicioni i punёs nё Shqipёri, dhe, pёr kёtё kemi pёrdorur tё dhёnat e Anketave Tremujorё tё
Forcave tё Punёs nga viti 2007 deri mё 2013. Nё gjetjet e ketĳ punimi kemi konstatur njё rol
tё papёrﬁllshem tё nivelit arsimor mbi statusin si i punёsuar, por ndёr personat e punёsuar
kemi vёnё re qё niveli i arsimit luan njё rol shumё tё rёndesishem nё avancimin nё karrierёn
profesionale, dhe, me speciﬁkisht çdo vit i shpenzuar pёr arsim rrit mesatarish me 5%
mundesitё qё njё person tё mbajё njё pozicion Punё si drejtues apo profesionist i kualiﬁkuar.
Kuﬁzimi i ketĳ studimi lidhet me faktin, qё nё avancimin nё karriere apo arsyen e ushtrimit
tё njё profesioni tё kualiﬁkuar janё konsideruar si pёrcaktues vetёm niveli arsimor dhe nuk
janё marrё parasysh faktorё tё tjerё pёrcaktues.
Keywords: education, human capital, employement, profession, job position.

Rishikim literature
Arsimi ka rol tё rёndesishёm nё karrierёn e ardhshme tё njё personi. Empirikisht
ёshtё vertetuar njё lidhje mes nivelit arsimor dhe tё ardhurave mё tё medha apo
stabilitet ekonomik. Trungu i literatures akademike pёrmban njё sёrё punimesh, tё
cilat kanё zanaﬁllёn nё teorinё e Kapitalit Njerёzor nё vitet ’60 (Schultz, Investment in
Human Capital, 1961). Kapitali Njerezor pёrkuﬁzohet nga Organizata pёr Zhvillim
dhe Bashkepunim Ekonomik (OECD) si pasuri prodhuese e mishёruar nё punё, a$ёsi dhe
njohuri (OECD, 1997).
Adam Smith ka trajtuar çёshtjen e shpёrblimit, qё njё person merr si pasoje e njohurive
tё akumuluara gjatё shkollimit tё tĳ, nё vepren monumentale “Pasuria e Kombeve,
Libri i Pare” ku ai shpjegon kriteret mbit tё cilat bёhet shpёrblimi i punёs. Pёr njё
profesionist tё shkolluar pagesa e tĳ duhet tё jetё e tille, qё tё mbuloje shpenzimet
pёr veshtiresinё e tё mesuarit, kohёn e dedikuar nё studimin e asaj fushe ku ushtron
aktivitetin profesional dhe riskun e deshtimit nё arsim (Smith, 2003).
Sipas teorise sё kapitalit njerezor, diferenciali nё tё ardhura shpjegohet nga
disponibiliteti mё i madh pёr mobilitet nё tregun e punёs dhe arsimi. Investimi nё
arsim, kur ka mbёshtёtjen e paisjeve teknologjike, sjell rezultat rritjen e njohurive.
Njohuri mё tё medha zgjerojnё panoramёn e mundesive tё zgjedhjes pёr punё, çka
mё pas pёrkthehet nё tё ardhura mё tё larta. (Becker G. , 1994)
Sa kushton kapitali njerezor ёshtё njё pyetje e veshtire, por studiuesit e kesaj fushe
i ndajnё shpenzimet nё pese kategori: 1) shpenzime nё shendetesi qё pёrmiresojnё
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jetegjatesinё, forcen dhe rezistencen 2) trajnimi nё punё nё formen e praktikave
mesimorё 3) arsimi i organizuar dhe formal 4) programe studimi dhe pёrmiresimi tё
organizuar nga ente shteterorё 5) migrimi i brendshem nё kerkim tё shanseve mё tё
mira pёr punё. (Schultz, Investment in Human Capital, 1961) (Schultz, Investment
in Human Capital; The Role of Education and of Research, 1971). Nё veçanti arsimi,
trajnimi dhe shendeti konsiderohen si investimet mё tё rendesishme nё kapitalin
njerezor (Becker G. S., 1993).
Nё literaturen akademike ka kontribute tё shumta tё cilat i kushtojnё vemendje
lidhjes mes arsimimit dhe tё ardhurave nga puna si pasoje e rritjes sё njohurive
dhe zhvillimit tё a%esive personale gjate ndjekjes sё njё shkolle profesionale apo
universiteti. Punimet shkencorё venё nё pah diferencialin nё tё ardhurat nga
punёsimi brenda sё njejtes kategori profesioniale mes personave me nivele tё
ndryshme nё arsimim (Mincer, Investment in human capital and personal income
distribution, 1958). Modeli empirik i cili konsiderohet si pike referimi qёndron nё
atё tё Mincer, ku lidhja ndermjet tё ardhurave dhe arsimimit zhvillohen nё kuadrin
teorik tё Human Capital Earnings Function – HCEF (Mincer, Schooling, experience
and earnings, 1974). Nё kete model, logaritmi i tё ardhurave indiduale (y) shpёrbehet
nё njё funksion linear logy=a+bS+cX+dX2 + e, ku S pёrfaqeson vitet e arsimit, X vitet e
punёs qё kur ka pёrfunduar shkollen dhe e janё mbetjet statistikorё.
Nder vende tё OECD ёshtё evidentuar qё mesatarisht njerezit me arsimim mё tё ulet
se shkolla e mesme kanё 21% mё pak tё ardhura sё ato me arsim tё mesem, dhe, qё
njerezit me arsim tё larte kanё 61% mё shume tё ardhura sё ato me arsim tё mesem
(Egerton, Roberts, & von Below, 2011). Realizimi i procesit mesimor nё ambjente
sa mё tё mira e rrit impaktin qё arsimi ka nё madhesinё e tё ardhurave (Pascarella,
2005).
Duke pare çeshtjen nё pёrgjithesi, pa u pёrqendruar vetёm tё lidhja shkak-pasoje mes
arsimit dhe tё ardhuarave, sinjalizojme faktin qё ekzistojnё faktorё tё tjere pёrcaktues
krahas arsimit si p.sh. konteksti social dhe familjar, tё cilet ndikojnё nё madhesinё e
tё ardhurave (Card, 1998). Pёr njё dokumentim mё tё gjere (Psacharopoulos, 1994)
ofron njё pёrmbledhje tё bollshme tё literatures akademike mbi raportin mes arsimit
dhe tё ardhurave.
Arsimi, pёrveç nivelit tё tё ardhurave, ceteris paribus faktorёve tё tjere, ndikon edhe
nё sasinё totale tё orёve tё punuar, meqenёse ndikon nё vazhdimesinё e raportit tё
punёs (kontrate pune e pёrhershme/pёrkohshme) apo kohёzgjatjen e tĳ (full time/
part time) (Mincer, Schooling, experience and earnings, 1974). Arsimim mё i mire
nёnkupton jo vetёm tё ardhura mё tё larta, por cilesi dhe stabilitet mё tё larte tё
raporteve tё punёs (Edgerton, 2012). Sa mё shumё i arsimuar, aq mё e ulet ёshtё
mundesia qё njё i ri tё pёrballet me rrezikun e papunёsise; kjo sidomos pёr pёr
femrat, pёr tё cilat shanset pёr punёsim rriten mё shume nёse kryejnё arsimin e larte
(Mincer, Education and Unemployment, 1991) (Gangl, 2000) (Mincer, 1991, Gangl
2000).
Titulli arsimor pёrdorёt edhe si kredencial nё tregun e punёs, ku me "alen
“kredencial” nёnkuptohet besimi qё zoterimi i njё kualiﬁkimi apo çertiﬁkate
profesionale, tё jep mundesinё dhe tё drejten juridike pёr tё marre njё detyre apo njё
pozicion. Njё ambasador i sapoemёruar paraqet kredencialet e tĳ pranё qeverise sё
vendit ku ёshtё emeruar dhe zoterimi i ketyre kredencialeve i jep atĳ tё drejte tё ﬂase
nё emer tё vendit qё pёrfaqeson. Po ashtu njё student i diplomuar paraqet titullin
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e diplomes si kredencial tё a%esive tё tĳ. Besimi qё titulli akademik funksionon si
kredencial i vlefshem nё tregun e punёs lidhet me besimin, qё zoterimi i titullit
sherben si tregues, qo%e edhe me disa gabime, i a%esive tё individeve mё tё tё a%ё
dhe pёrgatitur (Berg & Gorelick, 1970) (Richard, 1976).
Titulli i diplomёs pёrdorёt si kredencial nё tregun e punёs, sepse supozohet, qё
pёrmbyllja me sukses e kursit tё studimeve dhe zoterimi i titullit ёshtё deshmi e
njё kualiﬁkimi tё arritur, sepse shoshitja ﬁllestare - sipas njё logjike tё mireﬁllte
ekonomike tё alokimit tё resurseve nё aktivitetet ku kanё produktivitet mё tё larte ka eliminuar individet e papёrshtatshem dhe alokuar aplikuesit nёpёr fakultetet ku
kanё mё tepёr prirje dhe rendiment (Arrow, 1973) (Burde&, 1978). Punёdhёnёsit nё
keto raste priren qё ti japin mё shume rendesi zoterimit tё titullit tё studimit sё sa
formimit dhe vlerave personale (Egerton, Roberts, & von Below, 2011). Njё pohim i
tille ёshtё i vlefshёm sidomos nё fushen e zanateve profesionale, nё tё cilat zoterimi
e njё certiﬁkate profesionale nuk ёshtё vetёm deshmi profesionaliteti, por nё radhe
tё pare ёshtё tregues i prirjeve dhe vendosmerise tё personit pёr tё kembenguluar
nё kete zanat, duke pasur parasysh qё kriteret profesionale tё kerkuara nё zanatet
e rregulluara dhe licensuara nga autoritetet shteterorё janё aq tё larta sa qё luajnё
rolin e njё barriere apo ﬁlter, i cili dekurajon tё pavendosurit dhe tё papёrgatiturit.
Teprimi me pёrdorimin titulli kualiﬁkues, si deshmi a%esie qё tё jep tё drejten pёr
tё aplikuar pёr pёr njё vend punё, ka çuar nё lindjen e njё fenomeni tё quajtuar
kredencializem, trajta karakteristike e tё cilit ёshtё inﬂacionizmi i titujve akademik.
Kredencialet si term pёrkuﬁzojnё personin qё zoteron titullin dhe nёpёrmjet tĳ,
personit qё e mban, i njihet e drejta legale pёr tё ushtruar njё profesion (Buon &
Compton, 1990), ndersa fenomeni i kredencializimit i referohet zoterimit tё njё numri
mё tё larte titujsh akademik sё sa çfare kerkon tregu i punёs. Kredencializem
kuptohet kerkesa e pamotivuar e titujve akademik, tё cilet sidoqo%e nuk janё nё
gjendje tё shprehin kapacitetin intelektual dhe profesional tё nevojshem pёr tё
ushtruar njё profesion (Davis, 1981) (Arnstein, 1982) (Brynin, 2002). Emblematik
ёshtё shembulli i shume vendeve tё Lindjes sё Mesme, ku udheheqesit politik pёr tё
mbajtur mire marredhёniet me shtresen e mesme, i ka punёsuar ato nё administraten
publike, duke bere qё shume tё rinj tё vazhdojnё universitetet thjeshtё dhe vetёm
pёr tё marre njё titull kualiﬁkues pёr poste administrate publike, duke bere qё tё
diplomuarit nё shumicen e rasteve tё jenё papёrshtatshem pёr pozicione nё sektorin
privat nё (Assaad, 2014).
Arsimi ka vlere pёr karrieren profesionale dhe nivelin e tё ardhurave, gjithashtu
sepse vitet e arsimit profesional apo universitar i japin mundesinё studentit tё kenё
njё jete shoqerorё tё pasur, njё rrjet njohjesh dhe kontaktesh me persona1, tё cilet nё
tё ardhmen do tё angazhohen nё tё njёjtёn fushe profesionale me tё, çka lehteson
marrjen e informacioneve tё dobishme nё lidhje me mundesitё pёr punёsimi dhe
risite profesionale (Margolis & Simonnet, 2003) (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009).
1.

Qellimi dhe Metodologjia

Qёllimi i kёtĳ punimi ёshtё vleresimi impaktit qё arsimi ka mbi mundesitё e gjetjes
sё njё punё, llojin e punёs tё ushtruar dhe numrin e orёve tё punёs referuar kontrates
sё punёs me kohё tё plotё apo part-time.
1

Me rrjet njohjesh nenkuptojme lidhjet ndermjet personave dhe organizatave
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Hipoteza 1. Niveli i arsimit ndikon pozitivisht nё punёsim
Hipoteza 2: Niveli i arsimit ndikon pozitivisht nё numrin e orёve tё punёs referuar
llojit tё punёs me kohё tё plotё apo tё pjesshme.
H3. Niveli i arsimit ndikon pozitivisht nё marrjen pёrsipёr tё pozicioneve drejtuese
Tё dhёnat mbi tё cilat kemi punuar vĳnё nga Anketa Tremujorё e Forcave të Punës
(ATFP) e INSTAT pёr periudhёn nga 2007 deri nё 2013. Keto tё dhёnat janё pёrpunuar
dhe trasformuar nё informacione tё pёrpunueshem nga modele statistikorё pa
cenuar integritetin e tyre.
Modeli statistikor i pёrdorur ёshtё probit model meqenёse rezultati janё variabёl
cilesorё, si psh i punёsuar – i papunё, kontrate full-time – kontrate part-time etj.
Modeli probit ёshtё njё forme regresioni ku variabli e varur Y, mund tё marre vetёm
dy vlera psh. 1 dhe 0 (variabёl binare), ndersa regresorёt apo variablat e pavarur
mund tё marrin çfaredo vlere. Nё rastin tonё kemi thjeshtuar funksionin e regresionit
nё formen
pra me vetёm njё regresor.
2.

Analiza

Hipoteza 1: Niveli i arsimi ndikon pozitivisht nё punёsim
Supozimi bazё ёshtё, qё rritja e nivelit arsimor sjell rritje tё probabilitetit tё gjetjes sё
njё vendi punё. Pёr tё vleresuar kete hipoteze, pёrdorim tё dhёnat e ATFP tё INSTAT
pёr periudhёn nga 2007 deri nё 2013, nga e cila i referohemi pyetjes mbi statusin e
punёs nё javen e fundit• dhe nga pёrgjigjet e marre kemi konsideruar vetёm statusin
“I Punёsuar” dhe “I Papunё”.
Nё lidhje me nivelin e arsimit kemi pёrpunuar tё dhёnat nё menyre, qё tё shprehim
nivelin e arsimit tё arritur nё vite shkollimi. Individet pa arsim dhe Inaktivet janё
pёrjashtuar nga analiza.
Y - Variabli i varur binar, objekti i analizes, ёshtё statusi i punёs, ku Y • (1;0) dhe
1 – I Punёsuar, 0 – I Papunё.
- Variabli i pavarur janё vitet e arsimit. Kjo variabёl ёshtё konsideruar si
pёrcaktues i statusit tё punёsimit. Neve na intereson tё zbulojme nёse niveli arsimor
i arritur, pra variabli X tё cilin pёr nevoja analize e kemi transformuar nё vite arsimi
si vĳon mё poshte, ndikon apo jo nё statusin e “I Punёsuar”.
Kemi nё dispozicion 87869 pёrgjigje nga Anketa Tremujorё e Forcave tё Punёs pёr
periudhёn 2007-2013 (ATFP).
Pyetjes – Cili ёshtё niveli arsimor apo trajnimi mё i larte qё keni arritur? – i
intervistuari mund tё pёrgjigjet “arsim ﬁllor, mesem, universitar etj”. Nivelin arsimor e
kemi shnderruar nё vite arsimi si vĳon: arsimi ﬁllor – 3 vite, 8 vjeçar – 8 vite, e mesme
e pёrgjithshme/profesionale – 12 vite, bachelor/universitet – 15/16 vite, Master –
17/18 vite, Doktorature – 21 vite.
- mbetjet statistikorё
Aplikimi i modelit probit mbi 87869 pyetesorё (Tabela 1), me nivel besueshmerie
95%, jep,
.
Meqenёse vlera e koeﬁcentit tё variablit tё pavarur β = -0.032, mund tё themi qё
70

impakti i nivelit tё arsimit nё statusin “I Punёsuar” / ”I Papunё” ёshtё i papёrﬁllshem
Modeli probit na lejon tё bejme matjet e efektit marzhinal, qё njё vit arsimi ka
mbi probabilitetin qё njё individ tё kete statusin “I Punёsuar”. nё kete rast, efekti
marzhinal (Tabela 2) ёshtё -0.6%, pra njё vit mё shume arsimi rrit ka efekt zero mbi
probabilitetin e pasjes sё njё punё. Dhe faktikisht, probabiliteti qё njё person me
arsim tё mesem tё jete i punёsuar ёshtё 87%, ndersa probabiliteti qё njё person me
arsim tё te larte tё jete i punёsuar ёshtё 83% (Tabela 3).
Nё lidhje me saktesinё e modelit parashikues qё kemi zgjedhur, ai tregohet i
besueshem, meqenёse pёrqindja e parashikimeve tё sakta ёshtё 88% e atyre tё dhёna
faktikisht.
Hipoteza 2: Niveli i arsimit ndikon pozitivisht nё numrin e orёve tё punёs referuar
llojit tё punёs me kohё tё plotё apo tё pjesshme
Hipoteza bazё ёshtё qё rritja e nivelit arsimor sjell rritje tё probabilitetit, qё raporti i
punёs tё kete kohёzgjatje mё tё madhe pra tё jete njё Punё me kohё tё plotё.
Objekti i analizes ёshtё ATFP periudha 2007-2013, ku janё marre nё konsiderate
pёrgjigjet e tё anketuarve nёse nё aktivitetin kryesor tё tyre janё tё punёsuar me
kohё tё plotё apo tё pjesshme.
Modeli statistikor i pёrdorur ёshtё probit model, sipas regresionit Y= α+ βX+ ε.
Y - Variabli i varur binar, objekti i analizes, ёshtё lloji i raportit tё punёs (me kohё tё
plotё apo me kohё e pjesshme), ku Y • (1;0) dhe 1 – Full Time, 0 – Part Time.
- Variabli i pavarur janё vitet e arsimit, tё trajtuara sipas kriterit tё pёrmendur
mё sipёr.
Analiza e statistikorё evidenton, me njё nivel besueshmerie 95%, qё koeﬁcenti β i
X = 0,10 (Tabela 4) dhe efekti mesatar marzhinal i njё viti studimi mbi mundesinё e
pasjes tё njё Punё me kohё tё plotё ёshtё rreth 2% (Tabela 5).
Praktikisht, nga analiza e anketave tё punёs INSTAT tё cilat janё tё disponueshme
pёr periudhёn 2007-2013, kjo do tё thote qё njё person me arsim tё larte ka 8% mё
shume mundesi tё jete i punёsuar me kohё tё plotё nё krahasim me njё person i cili
ka vetёm arsim tё mesem. Diferenca e kater vite arsim duke konsideruar efektin
marzhinal vjetor tё barabarte me 2%, nё fund tё universitetit shnderrohet nё +8%
mundesi mё shume pёr njё Punё full-time.
Probabilitetet, sipas modelit probit tё mesipёrm, qё njё person i punёsuar tё kete njё
kontrate Punё me kohё tё plotё, nё varesi tё faktit nёse ka arsim tё mesem apo tё
larte, kanё pak ndryshim mes tyre, respektivisht 93% dhe 97% (Tabela 6).
Konsideruar sa mё sipёr, nё lidhje me hipotezen H2, mund tё thuhet qё impakti i
nivelit arsimor mbi numrin e orёve tё punёs tё kryera nuk rezulton tё jete madh.
Pёrqindja e parashikimeve tё sakta tё modelit statistikor ёshtё 88.5%, çka mbёshtёt
vlefshmerinё e modelit analizues.
Hipoteza 3: Niveli i arsimit ndikon pozitivisht nё marrjen pёrsipёr tё pozicioneve
drejtuese
Modeli statistikor i pёrdorur ёshtё multinomial logit model. Modeli multinomial logit
ёshtё njё zgjerim i modelit probit. Kemi njё regresion ndermjet njё variabli tё varur
nominal pёr tё cilin kemi nё dispozicion njё sёrё kategorish, jo vetёm dy si nё rasti e
modelit probit, dhe njё variabli tё pavarur. nё modelin multinomial logit zgjedhim
njё kategori bazё, zakonisht atё mё tё madhe, dhe verehet nёse ndryshimi qё peson
variabli X, nё rastin konkret vitet e arsimit, ben qё njerezit tё largohen apo tё mbesin
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nё kete kategori bazё. Pra studiohet nёse ΔXi => ΔYi .
Funksioni i regresionit mbetet i njejti
.
Y - Variabli e varur, Pozicioni i Punёs, mund tё shfaqet nё dhjete forma tё ndryshme.
Kemi dhjete kategori nder tё cilat mund tё bie variabli “Pozicioni i Punёs”, aq sa
janё kategorite e medha tё profesioneve sipas International Standard Classiﬁcation of
Occupations (ISCO) 2008. Variabli i varur Y, merr njё nga vlerat:
Y1 = Drejtues, Manaxher;
Y2 = Profesionist;
Y3 = Teknik i kualiﬁkuar, Specialist;
Y4 = Nёpunёs dhe Personel Administrativ;
Y5 = Punёtorё sherbimi dhe shitje;
Y6 = Punёtorё tё kualiﬁkuar tё sektorit tё bujqesise, pyjeve dhe peshkimit;
Y7 = Zanatçinjtë dhe Artizanё;
Y8 = Punёtorё fabrikash, makinerish;
Y9 = Punёtorё i thjeshtё;
Y10= Forcat e Armatosura.
Puna e deklaruar nga i intervistuari ёshtё klasiﬁkuar nё njeren prej ketyre kategorive
tё medha.
X - Variabli i pavarur janё vitet e arsimit.
Te dhёnat e pёrdorura janё marre nga ATFP tё INSTAT 2007-2013. janё marre
nё konsiderate vetёm pyetsorёt ku i intervistuari ёshtё nё njё raport punё. Janё
pёrjashtuar nga objekti i analizes individet pa arsim dhe individet e punёsuar nё
Forcat e Armatosura. Gjithsejt kemi nё dispozicion 77.317 pyetsorё tё vlefshem.
Kategoria mё e shumte nё numer ёshtё Y6 = Punёtorё tё kualiﬁkuar tё sektorit tё bujqesise,
pyjeve dhe peshkimit me 49,66% tё totalit (Tabela 7). Nё analizen multinomial logit ne
marrin Y6 si kategori bazё pёr tё shikuar nёse rritja e numrit tё viteve tё arsimit ka
impakt nё pozicionin e ri tё punёs krahasuar me atё tё marre si kategori bazё.
Analiza e statistikorё evidenton me njё nivel besueshmerie 95%, qё koeﬁcenti β
i X merr vlere pozitive pёr cdo kategori profesionale (Tabela 8 Lidhja Profesioni/
Pozicioni i Punёs – Vitet e Arsimit), çka intepretohet qё rritja e viteve tё arsimit
ka efekt pozitiv nё largimin nga kategoria Y6 = Punёtorё tё kualiﬁkuar tё sektorit tё
bujqesise, pyjeve dhe peshkimit drejt profesioneve tё tjera. Pёrjashtim ben kategoria Y9 =
Punёtorё i thjeshtё, e cila nuk ndikohёt pothuajse aspak (β = 0.086).
Interes tё veçante pёrben analiza e efektit marzhinal. Efekti marzhinal mesatar mat
ndryshimin nё probabilitetin, qё njё person i cili ёshtё i punёsuar nё kategorinё bazё
- sektorin bujqesor - tё drejtohet drejt njё kategorie profesionale si pasoje e rritjes me
njё vit tё nivelit arsimor.
Me nivel besueshmerie 95%, pёr njё person i punёsuar nё sektorin e bujqesise, pyje
dhe peshkim, njё vit mё shume arsimi rrit me 0.76% probabilitetin qё tё behet Y1 =
Drejtues, Manaxher, +1.03% si Y2 = Profesioniste, +1.32% si Y3 = Teknik i kualiﬁkuar,
Specialist, +0.59 si Y4 = Nёpunёs dhe Personel Administrativ, +3.44% si Y5 = Punёtorё
sherbimi dhe shitje dhe kjo kategori shenon efektin pozitiv mё tё larte, + 1.5% si Y7
= Zanatçinjtë dhe Artizanё, 0.85 si Y8 = Punёtorё fabrikash, makinerish dhe -0.54% si
Y9 = Punёtorё i thjёshtё (Tabela 9 Efekti marzhinal i viteve tё arsimit mbi Profesionin/
Pozicionin e Punёs).
Nga ana tjeter, njё vit arsimi ka njё efekt negativ shume tё madh (-8.96%) mbi
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probabilitetin, qё njё person tё mbese nё kategorinё Y6= Punёtorё tё kualiﬁkuar tё sektorit
tё bujqesise, pyjeve dhe peshkimit. Pra mund tё thuhet qe, dhёnё efekti marzhinal
-8.96%, njё person, i cili kryen shkollen e mesme, ka pothuajse zero mundesi qё tё mbese i
punёsuar nё sektorin e bujqesise meqenёse
. Natyrisht ky pёrfundim si njё rezultat i
analizave statistikorё, duhet marrё me tё gjithe kujdesin e rastit, sepse tё dhёnat
empirike nuk e pёrjashtojnё qё njё person me shkolle tё mesme apo tё larte tё
vazhdoje tё punoje nё sektorin bujqesor.
3.

Kuﬁzimet e punimit

Niveli arsimor (shkolle ﬁllorё, mesme, universitet etj), ёshtё shprehur nё vite, pra
vlera e njё viti mё shume ka kuptim atёherё kur njё person e ka kryer tashme ciklin
e studimeve. Njё vit mё shume nё arsim nuk ka vlere tё madhe, nёqo%ese individi
nuk e ka plotёsuar komplet ciklin nё "ale.
Nuk ka siguri tё plotё qё arsimi tё jete pararendes i pozicionit tё punёs, sepse nuk
mund tё pёrjashtohet mundёsia qё njё person pasi tё ketё arritur njё pozicion si
profesionist apo drejtues, tё vendose tё thelloje njohurite e tĳ duke ndjekur njё kurs
universitar.
Gjate viteve, tё njejtet persona mund tё jenё intervistuar mё shume sё njё here, duke
sjelle pёrseritje tё te dhёnave.
Pёrfundime
Nga pёrgjigjet e anketes sё punёs nё periudhёn 2007-2013 vemё re qё niveli i arsimit
luan njё rol tё parendesishem mbi mundesinё e tё pasurit njё punё. Nёqo%ese nga
analiza e tё dhёnave do tё pёrjashtonim tё punёsuarit nё bujqesi, ateherё mundesitё
pёr gjetjen e njё vendi pune do tё ishin pak mё tё larta pёr tё diplomuarit nё
universitete, por nё pёrgjithesi veme re qё problemi i mosgjetjes sё njё pune duket
tё jete njё problematikё, tё ciles nuk i shpёton asnjeri pavaresisht nivelit tё arsimit.
Niveli i arsimit nuk rezulton tё kete njё rol shumё tё madh mbi numrin e orёve tё
punuara nga ato qё janё tё punёsuar tashme, referuar llojit tё raportit tё punёs me
kohё tё plotё apo tё pjesshme. Megjithate, ndryshe nga hipoteza e pare, kёtu vihet
re njё inﬂuence minimale e arsimit meqenёse kemi evidentuar njё efekt mesatar
marzhinal tё njё viti arsim rreth 2% mbi mundesinё e pasjes sё njё Punё me Kohё
tё Plotё.
Hipoteza e tretё nuk mund tё pёrgenjeshtrohet nga tё dhёnat nё dispozicionin tonё.
Niveli i arsimit rezulton tё kete njё impakt tё madh mbi pozicionin e punёs çka do
tё thote, qё njё nivel arsimor mё i larte rrit ndjeshem mundesitё e ushtrimit tё njё
profesioni tё kualiﬁkuar dhe zёnies tё pozicioneve drejtuese nё organizatё.
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Apendiks
Tabela 1 Statusi i Punёs – Vitet e Arsimit
Number of obs
LR chi2(1)
Prob > chi2
Pseudo R2

Probit regression

Log likelihood = -31965.071

W_Status

Coef.

Y_Edu
_cons

-.0324411
1.511184

Std. Err.
.0017819
.0192789

z
-18.21
78.39

P>|z|
0.000
0.000

=
=
=
=

87869
331.91
0.0000
0.0052

[95% Conf. Interval]
-.0359335
1.473398

-.0289487
1.54897

Y = W_Status (Statusi i Punёs: I Punёsuar apo I Papunё)
X = Y_Edu (Years of Education, Vitet e Arsimit)
Tabela 2 Efekti marzhinal i viteve tё arsimit mbi statusin si i punёsuar
. margins, dydx(*)
Average marginal effects
Model VCE
: OIM

Number of obs

=

87869

Expression
: Pr(W_Status), predict()
dy/dx w.r.t. : Y_Edu

dy/dx
Y_Edu

Delta-method
Std. Err.

-.0064323

.0003532

z
-18.21

P>|z|
0.000

[95% Conf. Interval]
-.0071245

-.0057401

Tabela 3 Probabiliteti i punёsimit – Niveli Arsimor

Tabela 4 Kontrate full-time/part-time – Vitet e Arsimit
Number of obs
LR chi2(1)
Prob > chi2
Pseudo R2

Probit regression

Log likelihood =

-26273.14

Full_Part

Coef.

Y_Edu
_cons

.1040358
.2221656

Std. Err.
.0021518
.020451

z
48.35
10.86
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=
=
=
=

77364
2549.43
0.0000
0.0463

P>|z|

[95% Conf. Interval]

0.000
0.000

.0998183
.1820823

.1082533
.2622489

Y = Full_Part (Full Time/Part Time)
X = Y_Edu (Years of Education, Vitet e Arsimit)
Tabela 5 Efekti marzhinal i viteve tё arsimit mbi llojin e kontrates
Number of obs

Average marginal effects
Model VCE
: OIM

=

77364

Expression
: Pr(Full_Part), predict()
dy/dx w.r.t. : Y_Edu

dy/dx
Y_Edu

.0192107

Delta-method
Std. Err.
.0003956

z
48.56

P>|z|

[95% Conf. Interval]

0.000

.0184352

.0199862

Tabela 6 Probabiliteti lloji i kontrates – Niveli Arsimor
adjust Y_Edu=16, pr
adjust Y_Edu=12, pr

Tabela 7 Shperndarja e tё intervistuarve sipas profesioneve
ISCO_1_DIGI
T

Freq.

Percent

Cum.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,757
6,571
2,972
1,217
9,547
38,393
8,548
4,065
4,247

2.27
8.50
3.84
1.57
12.35
49.66
11.06
5.26
5.49

2.27
10.77
14.62
16.19
28.54
78.19
89.25
94.51
100.00

Total

77,317

100.00

ISCO_1_DIGI =
Profesioni i deklaruar
Freq =
Numri i pёrgjigjeve
Percent =
Pёrqindja e tё intervistuarve qё i pёrkasin profesionit tё deklaruar
Cum =
Pёrqindja e tё intervistuarve qё pёrfshin nga kategoria e pare deri nё
kategorinё
pёrkatese
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Tabela 8 Lidhja Profesioni/Pozicioni i Punёs – Vitet e Arsimit
Multinomial logistic regression

Number of obs
LR chi2(8)
Prob > chi2
Pseudo R2

Log likelihood = -107909.03

=
=
=
=

77317
39287.59
0.0000
0.1540

Isco

Coef.

Y_Edu
_cons

.7680227
-11.38623

.0110098
.1419281

69.76
-80.23

0.000
0.000

.7464439
-11.66441

.7896015
-11.10806

Y_Edu
_cons

1.125972
-15.12233

.0091132
.122926

123.55
-123.02

0.000
0.000

1.10811
-15.36326

1.143833
-14.8814

Y_Edu
_cons

.7506853
-10.63302

.0089657
.1126505

83.73
-94.39

0.000
0.000

.7331129
-10.85381

.7682577
-10.41223

Y_Edu
_cons

.6417449
-10.13757

.0122475
.1516709

52.40
-66.84

0.000
0.000

.6177403
-10.43484

.6657495
-9.840297

Y_Edu
_cons

.406554
-5.333912

.0051203
.0540307

79.40
-98.72

0.000
0.000

.3965184
-5.43981

.4165895
-5.228014

Std. Err.

z

P>|z|

[95% Conf. Interval]

1

2

3

4

5

6

(base outcome)

7
Y_Edu
_cons

.2778659
-4.089916

.0051461
.0517804

54.00
-78.99

0.000
0.000

.2677797
-4.191404

.2879521
-3.988429

Y_Edu
_cons

.2987632
-5.046245

.0069189
.0714704

43.18
-70.61

0.000
0.000

.2852024
-5.186324

.3123239
-4.906166

Y_Edu
_cons

.0866746
-2.960562

.006742
.0625232

12.86
-47.35

0.000
0.000

.0734605
-3.083105

.0998886
-2.838019

8

9

Tabela 9 Efekti marzhinal i viteve tё arsimit mbi Profesionin/Pozicionin e Punёs
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Muzika pianistike shqiptare pas Lu$ës së II Botërore
Ana Kaçinari
Universiteti i Arteve, Tirane
Abstrakt
Historia e muzikës pianistike shqiptare, megjithëse i gjen ﬁllesat e saj në periudhën e Rilindjes
Kombëtare dhe gjatë periudhës së Mbretit Zog, u zhvillua në gjerësi dhe në thellësi pikërisht
pas vitit 1944, pra pas Çlirimit të vendit. Ato pak vepra të para Lu%ës së dytë Botërore jo vetëm
që nuk hynë në jetën koncertale të varfër të Shqipërisë, por nuk mundën të shndërrohen në
pjesë të traditës muzikore pianistike në Shqipëri. Ato ishin shprehje e kërkesave të para për
afrim me kulturën e madhe muzikore të kontinentit, ishin tentativa që mbartinin ngjyrime
imitative, por që padyshim puna e tyre duhet të konsiderohet si kontribut për bazat e para të
një literature edhe pianistike në vendin tonë.
Ndërkaq, pas Lu%ës kërkesat dhe kushtet kishin vënë për zgjidhje ndërtimin e një kulture të
vërtetë kombëtare muzikore, në frymën dhe në rrugën e kombeve të tjerë kryesisht të Evropës
Lindore.
Duke dashur të analizojmë karakteristikat e kësaj lëvizjeje me drejtim për nga zhvillimet e
vërteta muzikore duhet të themi se përgatitja e një numri të vogël artistësh me potencial
krĳues nëpër shkollat perëndimore, të cilët nisën të krĳojnë për këtë instrument i lidhi ﬁllimet
tona pianistike me disa veçori stilistike të caktuara. Tonin Guraziu dhe Ramadan Sokoli, që
janë të parët në krĳimin e miniaturave pianistike në historinë e muzikës shqiptare u shkolluan
në Itali, duke marrë sigurisht eksperiencën më të mirë të muzikës së kohës, që lëvrohej në këtë
vend me tradita të pasura. I pari nga ata, me tendencat e tĳ Shopeniane, apo me dashurinë për
Debussy-në, i dyti me kërkesën e rëndësishme për afrim me karakteristikat melo-harmonike
të muzikës folklorike konturuan dhe ngjyrimet e para të muzikës pianisrike të asaj kohe.
Këto ishin ﬁllesat e muzikës sonë pianistike, por ajo u zhvillua vit pas viti e dekadë pas
dekada në forma gjithnjë e më të larmishme e komplekse, në ngjyrime stilistike të ndryshme,
në zhvillime të caktuara të teknikës si dhe në të gjitha mjetet shprehëse muzikore. Gjykuar
nga të gjitha këto mund të përcaktojmë dhe etapat kryesore të zhvillimit të muzikës pianistike
në kulturën tonë muzikore.

Periodizimi i etapave të zhvillimit
Etapa e parë: vitet1945 – 1965, të cilën mund ta quanim si etapa e ﬁllimit të krĳimtarisë
pianistike profesioniste.
Etapa e dytë: vitet 1965 – 1990, të cilën mund ta quajmë etapa e zhvillimeve intensive
të muzikës pianistike në Shqipëri.
Etapa e tretë: 1990 – 2016, e cila është etapa e zhvillimeve të reja apo moderne të
muzikës sonë për piano.
Secila nga këto etapa ka autorët e saj përfaqësues, arritjet dhe problematikat e veta.
Sigurisht linjat përbërëse të çdo etape nuk janë të prera me thikë, por gjykuar nga
karakteristikat më thelbësore të zhvillimit tërësor të muzikës sonë pianistike mund
të themi se këto përcaktime kohore të zhvillimit të muzikës pianistike shqiptare janë
të pranuara dhe nga teksti i historisë së muzikës sonë shqiptare.
Në Historinë e Muzikës shkruhet:
Fundi i viteve gjashtëdhjetë dhe ﬁllimi i viteve shtatëdhjetë shënojnë një periudhë të
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rëndësishme edhe për zhvillimin e koncertit instrumental dhe të formave të tjera të muzikës
koncertale. Gjatë këtyre viteve muzika jonë koncertale eci me sukses përpara duke u pasuruar
me tipare të reja që përfshĳnë përmbajtjen, formën dhe gjuhën muzikore.
Pra, Historia e Muzikës sonë ka vënë një kuﬁ ndarës, ose më mirë njeh një valë të re
zhvilluese në fundin e viteve 60. Sigurisht, duke gjykuar mbi zhvillimin e muzikës
koncertale pianistike kjo është e saktë, por muzika pianistike nuk ﬁlloi me Koncertin
instrumental (Çesk Zadeja 1968), por me forma më të vogla pianistike si miniaturat
e Harapit, Larës, Zadesë, Ibrahimit, etj. Rapsodinë e Harapit e shumë të tjera. Nga
ana tjetër vitet 90’ nuk ishin vetëm vitet e hapjes së një epoke të re demokratike, por
ishin edhe vitet e kontakteve të reja intensive dhe të frutshme me kulturën e madhe
Evropiane. Ky bazament i ri social, politik, informativ, komunikativ, sigurisht do të
sillte, siç solli, risi të rëndësishme edhe në zhvillimin e muzikës pianistike në vendin
tonë. Këto dy kuﬁj, të cilët përcaktohen nga kërkesat në përmbajtej por edhe në formë
të artit tonë muzikor në përgjithësi dhe të muzikës pianistike në veçanti përcajktojnë
dhe tri etapat kryesore të zhvillimit të muzikës pianistike shqiptare.
Zhvillimi i muzikës piansitike në vendin tonë u realizua përmes kontributit të
një grupi të madh krĳuesish, me përgatitje e qëndrime estetike individuale, me
a%ësi dhe axhilitet të ndryshëm krĳues. Ky zhvillim u realizua përmes debateve e
situatave të vështira politike që kalonte vendi. Erërat e kërkesave të reja, që sillnin
zakonisht Pleniumet e Komitetit Qendror, qo%ë për lidhje me kulturën e vendeve
të lindjes, qo%ë për afrimin e muzikës me atë të popullit, apo të masivizimit të saj,
qo%ë për tablotë ku të pasqyroheshin hovet rinore, qo%ë për forcimin e lu%ës së
klasave mund të konsiderohen tallazet në të cilat u farkëtua muzika jonë më e mirë.
Në këtë atmosferë u krĳuan, u botuan dhe u luajtën nëpër koncerte të niveleve të
ndryshme veprat tona pianistike më të mira.- Që nga Skicat pianistike të nxjerra nga
Baleti Delina të Zadesë, tokata e Ibrahimit, Romanca e Harapit apo baladat e Larës
përbëjnë kreshtat e muzikës sonë pianistike të periudhës së diktaturës komuniste.
Me dhjetra vepra të tjera kanë pikasur pas viteve 90’ me kontribute të rëndësishme nga
Peçi, Shupo, Zacharian, Kraja, Tole, Sina, etj. Të gjitha këto ndikuan në konﬁgurimin
e leteraturës pianistike në Shqipëri, ku roli kryesor i takon krĳuesit.
Veprat e ndryshme të miniaturave pianistike apo ato koncertale në vendin tone janë
zhvilluar më tepër në fushën e muzikës joprogrametike, apo siç quhet muzikës së
pastër. Gjithashtu karakteristikë kryesore e tyre është mbështetja mbi intonacionet
tona karakteristike folklorike dhe në zhanret tona popullore. Megjithatë ato
përshkohen nga një teknikë e zhvilluar koncertale pianistike dhe tingëllima të pasura
instrumentale. Vepra të tilla si Taccata e Zadejës apo ajo e Ibrahimit, “Humoreska” e
Zadejës apo Paparistos, Vallet e baladat e Kozma Larës, miniaturat e Harapit apo ato
të autorëve të tjerë kanë mbetur në fondin e artë të literaturës pianistike në vendin
tonë.
Tematika e krĳimtarisë pianistike Shqiptare ka një theks të rëndësishëm në drejtim
të karakterit epiko-heroiko-lirik e të gërshetuara me tendenca drejt ndërtimeve
virtuoze. Ndërkohë veprat e Kozma Larës kanë një përthyerje më tepër për nga
meditimi epik. Në historinë e Muzikës Shqiptare shënohet:
Të tilla emocione dhe ﬁgura krĳojnë sidomos Baladat e K. Larës për piano.
Megjithatë ﬁgurat lirike zënë një vend të gjerë në miniaturat e ndryshme të krĳuesve
tanë të kësaj periudhe. Ato shkrihen në ritmikën dhe intonacionet e përgjithshme
të muzikës sonë popullore me ngjyrime të larmishme nga të gëzuarat deri tek
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ato humoristike. Një vend të rëndësishëm zenë krĳimi i ﬁgurave artistike epike
legjendare, ndër të cilat mund të shënojmë Baladat e Larës, veprat e ndryshme të
Zadejës etj.
Temat me variuacione ndahen në vepra të cilat përqëndrohen në tema të cituara apo
të përpunuara nga krĳimtaria e gjerë popullore dhe nga tema të krĳuara, gjithmonë
në kuadrate formale të rregullta dhe mbi konceptet tematike krĳuese.
Veprat më të mira shquhen për nga rinovimet harmonike, formale, fakturore dhe në
përgjithësi nga krĳimi i ﬁgurave individuale dhe të karakterizuara muzikore. Temat
me variacione më të ekzekutuara dhe më të njohura janë ato të Zadejës, Harapit,
Larës etj.
Muzika pianistike pas viteve 90’
Pas viteve 90’ proceset transformuese përfshinë sigurisht edhe artin muzikor e
së bashku me të edhe muzikën pianistike. Së pari ndryshoi qëndrimi estetik mbi
vetë artin muzikor, ndryshoi statusi i kompozitorit në raport me lirinë krĳuese, me
publikun dhe me përﬁtimet ekonomike. Konkretisht, muzikantët ﬁlluan të ndjenin
nevojën për grupime në Shoqata që do të organizonin shfaqjen e krĳimtarisë së tyre
dhe do të krĳonin risorse të ardhurash.
Studiues As. Prof nestor Kraja shkruan kështu në librin e tĳ për këto ﬁllime:
Fillimi i viteve ’90, i mbarsur me ngjarje historike radikale poliedrike, përbën në zhvillimin e
historisë së krĳimtarisë muzikore një lloj kuﬁri, për mbylljen e një epoke rritjeje të ndrydhur
dhe njëkohësisht ﬁllimin e zhvillimeve të lira muzikore.
Ky ndryshim i madh, me shpejtësinë që ndoqën ngjarjet politike nuk mundej të mos mpinte,
të paktën për një moment, zhvillimet muzikore shqiptare. Dhe ishte e natyrshme stepja:
ndryshimet hapësinore tridimensionale kërkonin një startim të ri, një moment përqëndrimi
për të hyrë në udhët e reja, që edhe vetë ato të stepnin me shumllojshmërinë e tyre. Kur kujtoj
atë periudhë, nuk di pse menjëherë më shkon mendja tek vepra “Agorofobia “ e Sokol Shupos,
së cilës mja$on kjo e vërtetë e madhe për ti dhënë vlerë.
Një nga momentet kryesore historike të ﬁllimit të viteve 90’ është krĳimi i fondacionit
“The Albanian Musicians Trust” më 1991, dhe koncertet me veprat më të mira
të konkursit të krĳimtarisë, organizuar nga ky Fondacion të kryesuar nga June
Emerson dhe Ledi Caroline Legare në bashkëpunim të ngushtë me kompozitorin
Feim Ibrahimi.
Duke komentuar këtë koncert N. Kraja shkruan:
Në koncert ravĳëzohen dy tendanca krĳuese: tradizionale dhe novatore. Artistët e drejtimit
të parë, shumica e të cilëve kanë meritën e hedhjes së bazave dhe ﬁzionomisë së muzikës sonë
kambëtare, hezitonin në pritje të drejtimeve të reja të pashmangshme muzikore, të përqafuara
nga të dytët, të cilët kërkonin me çdo mjet të arrinin kohën e humbur.
Ky proçes reﬂektohet nga tendenca për eksperimentim muzikor por akoma në përgjithësi i
pa bazuar mbi njohjen e plotë teorike të problemeve, por që sidoqo$ë ravĳëzon një rrugë të
vrullshme drejt tyre.
Në janar të vitit 1994 u krĳua “Shoqatës së Muzikës së Re Shqiptare” e cila përmblodhi
në gjirin e saj instrumentistët dhe kompozitorët më të njohur të vendit.
Në Maj të vitit 1994 Shoqata “Muzika e Re Shqiptare” organizon Festivalin e parë
Kombëtar të Krĳimtarisë së re me pjesmarrjen e forcave më të mira të vëndit në
gjinitë e muzikës instrumentale, ku u ekzekutuan dhe vepra pianistike, N. Kraja e
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komenton kështu këtë Festival
“ekspozohen teknika e shkolla të reja për muzikën shqiptare, që nga ato dodekafonike e deri
tek muzika elektronike, të cilat ku më pak e ku më shumë synojnë të bazohen mbi fondamente
teorike bashkohore. Tendenza por vetëdĳe professionale shfaqet e dhe në krahun tjetër të
kompozitorëve më tradicionalë, por tashmë mbi një rinovim të ndrydhur, kryesisht nga
fosilizimi në psikologji apo në azhilitetin e metodës krĳuese. Sigurisht të gjithë e kuptojnë
që lëvizja është jetë, por mënyra, koha dhe forma për të lëvizur kondicionohen nga shumë
faktorë”.
Po atë vit kompozitori Sokol Shupo organizon me shoqatën e tĳ si Seksioni Shqiptar
i ISCM. Festivalin“Ditëve të Muzikës së Re ‘94”, i cili megjithëse ishte konceptuar
si ballafaqim i kulturave Evropiane, kishte në vetvehte edhe një natë me muzikë
të krĳuesve shqiptarë. Këto dy Shoqata udhëhoqën për më shumë se një dekadë
jetën artistike moderne në vend duke u shndërruar në propaganduesit më të mirë
të muzikës së shekullit dhe njëkohësisht dhe të kompozitorëve e instrumentistëve
shqiptarë.
Si përfundim mund të themi se muzika pianistike në Shqipëri ka ﬁlluar të bulëzojë
në vitet e para të shekullit XX si kontribut I ﬁgurave të para të artit muzikor
paraprofesionist në vend. Me epiqendër në qytetin e Shkofrës partiturat e para u
pasuan nga të tyjerat gjithnjë e më cilësore në këndvështrim të realizimeve formale,
harmonike, melodike e së fundi edhe të teknikës apo fakturës pianistike. Në këtë faze
të pare mund të përcaktojmë si më të rëndësishëm faktin e lindjes së një literature të
tillë, për tu pasuruar më pas në periudhën e dytë të njohur nga Historiograﬁa jonë e
që përcaktohet në vitet 1945 – 1990.
Faza e dytë e zhvillimit të muzikës pianistike shqiptare, e cila në vetvehte mund të
ndahet në tri segmentë të dallueshëm kohorë (1945 – 1965; 1965 – 1980 dhe 1980 –
1990) është dhe faza më e gjatë në kohë dhe ajo e thellimit të të gjithë elementëve
që do të përbënin ﬁzionominë e muzikës sonë pianistike si pjesë e rëndësishme e
yhvillimit dhe traditës muzikore në vendin tone. Përmes aplikimit të të gjitha gjinive
përfasqësuese, që nga miniature e deri në koncertet e mëdha ciklike për piano e
orkestër në këtë faze dallohen ﬁgura të shquara kompozitorësh, të cilët vulosën jo
vetëm profesionalizmin muzikor pianistic, por dhe arritën të krĳonin vepra të cilat I
kanë rezistuar dhe do ti rezistojnë kohës.
Pikërisht në këtë faze dallohen dhe disa individualitete krĳuese të cilët brenda të
menduarit melodik arritën të gjenin një gjuhë speciﬁke muzikore për të komunikuar
me puiblikun. Megjithë politizimin e tejskajshëm të segmenteve të ndryshme kohore
të kësaj faze mund të vĳmë në përfundimin e muzika pianistike shqiptare pati pak ose
aspak inﬂinﬂuence rrymat korrente. Përveç ndonjë titulli, i cili nuk kishte të bënte me
përmbajtjen muzikore apo me teknikat e krĳimit të muzikës pianistike, këto devĳime
paten një efekt margjinal. Nga ana tjetër duhet të pohojmë se megjithatë zhvillimet
muzikore pianiatike në Shqipëri, ashtu si dhe e gjithë muzika e kompozuar në këtë
periudhë pati një ndryshim të madh me zhvillimet muzikore të kontinentit, të cilat
për hir të hapësirave shprehëse dhe zhvillimit të tejskajshëm teknologjik kishin
arritur të krĳonin lëndë muzikore krejtësisht shumë ë të zhvilluara dhe shumë më të
ndyshme nga muzika që krĳohej brenda Shqipërisë.
Arritjet e artit tonë muzikor në gjinitë e muzikës pianistike mund të përcaktohen në
këto drejtime kryesore:
-Krĳimi i një repertori muzikor pianistik në rrafshe professionale.
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-Krĳimi i audiences së etur për krĳimtarinë e re pianistike.
-Krĳimi i një plejade të tërë pianistësh të a%ë për të përballuar teknikën pianistike
të kohës gjithnjë e në rritje.
-Krĳimin e një plejade të tërë krĳuesisht të rinj të cilët do të mundësonin zhvillimin
tërësor të komponentëve të muzikës pianistike shqiptare Brenda caqeve që koha
lejonte.
Kristalizimi i disa raporteve të caktuara brenda teknikës kompozicionale në rritje
me lëndën folklorike, me harmonitë që mbartëte kjo lëndë speciﬁke, meshkrimin
pianisti gjithnjë e në zhvillim, me strukturat e ndryshme formale, me kërkesën
për tingëllima të reja pianistike apo edhe të harmonizuara me ato orkestrale, me
kontrastet muzikore që pasqyronin zhvillimin e dramaturgjisë kryesisht në veprat e
gjinive të mëdha, etj.
Të gjitha këto e shumë të tjera element më të imtë, të cilët I trajtuam konkretisht në
analizat e mësipërme do të përbëjnë rzëndësinë dhe risinë e muzikës sonë pianistike
të kësaj faze të dytë.
Në fazën e tretë (1990 – e deri në ditët e sotme) muzika pianistike shqiptare eci në
një rrugë të re. Kjo jo vetëm për faktin e ndryshimeve të mëdha të kushte social –
ekonomike, por edhe pasi në sistemin e ri që shoqëria jonë vendosi, raporti i peshës
speciﬁke që muzika në përgjithësi, por dhe muzika pianistike në veçanti njohu me
të gjitha komponentët e jëtës ndryshoi. Artisti nuk gëzoi më përkrahjen, mbështetjen
dhe njëkohësisht detyrimin nga shteti. Veprat nuk bliheshin më dhe ai u struk në
përsiatje individuale, duke pasur si relacion vetëm shembujt më të mirë të muzikës
bashkohore botërore.
Kështu përthyerja midis publikut dhe kompozitorit erdhi duke u bërë gjithnjë e më
e dukshme.
Megjithatë nga ana tjetër kemi evoluime konkrete të të menduarit muzikor, të cilësisë
racionale të veprave të veçanta, si dhe arritje konkrete të nivelit ekspresiv të veprave
të veçanta.
Në pikpamje të pianizmit, si pjesë e teknikës kompozicionale veprat e pas viteve 90’
paraqesin risi të dukshme, duke ravĳëzuar emra të rinj kompozitorësh dhe sidomos
emra të rinj pianistësh të cilët gradualisht po i dedikohen gjithnjë e më shumë
ekzekutimit dhe interpretimit të muzikës së kohës.
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Abstract
The purpose of this paper is to show how easy or diﬃcult is doing business, which are the
challenges and opportunities of this market and how eﬀective we can be as a new generation
to transform challenges and weaknesses into opportunities and strength. Given that the
majority of private sector consists of small and medium enterprises, it is comprhensiable
that is the primary element in creating a sustainable economic development and poverty
reduction. The importance that these businesses have ,we are showing through this paper.
This paper focuses on the organization and the role of SME. The Treatment starts with
deﬁning the concept and evolution of the role of SME and identifying the initial stages of the
process of birth, growth and evolution of SME.
The goals of this paper research is: To examine whether the motivation of employees aﬀects
positively the performance of SME.1.To analyze what is really happening with SME. 2.To
Analyze Business trends recently ,in order to create value through information analysis.3.
A be&er economic and social life in the country by providing job opportunities and growth
of income. 4. Harmonized long-term development of SMEs based on the principles of
sustainability. 5. To assess if we have diﬀerences in performance based on the type of activities.
Keywords: SME analyze, motivation, diﬀerence performance, process of growth.

Introduction
This process includes determining the allocation of tasks and se&ing work labor
relations etc. The ﬁrst important factor is the need to be clear what is delegated.
An important moment is the diﬀerence between the content of the work designated
manager on one hand and on the other side that discrete. Therefore, in order to
determine the work that the candidate should have, it really need time and a&ention,
especially when he has just begun. The use of discretion ( i.e., the adaptation of
judgment as appropriate) by subordinates, it is acceptable within reasonable limits.
From the employer couldn’t be expected that he always performs exactly in the same
way as the manager. If the employer is expected to perform equally as superior then
work is not predetermined and discrete.
If the situation is handled discreetly and carefully from the employer, it would be
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demoralizing if the superior will communicate whether to use a diﬀerent choice.
If the discrete situations is used in the wrong way, it can reveal weaknesses of the
criteria on which is located the delegation. The proper use of discrete situations
comprises a broad discussion between managers and subordinates. The information
that employees have for the needs of managers is a very important element.
1.

Literature Review and Hypotheses

If people are uncertain for the nature of the way how to use the delegated powers,
then they can act improperly or can restore the situation back to the supervisor. When
you return problems to the supervisor, it is necessary to be reconsidered on whether
the supervisor will solve the problem themselves or will convey back to ﬂexibility
of the possible trial. When situations are discrete, it belongs to the manager's to
note the success at work and understand the need for its involvement in solving
problems. In this context it is important to clarify the range of pitfalls the superior
should recognize.
Initially, I will familiarize you with SMEs and how they have evolved so far. What
has damaged and what has helped in all these years.Also,I will get acquainted
with the role of these businesses, their contribution to the economy and connection
with other sectors. Here we will have a clearer idea of where the problem is, what
prevents us to achieve economic objectives. In general, the challenges associated with
organizational activities and the establishment of limited resources, gets harderwhen
the organization expands and complexity increases.
This topic is very important because it will examine the basic concepts of the nature
of small and medium enterprises. What do we understand with these forms business
and why,eventhough the SME is developing at very fast, and powerful inﬂuence on
the economic development of countries.
Small Business and Medium Enterprises (SME) today is considered as the backbone
of the national economy. The issues to be discussed in this topic is essential that
business will understand why small and medium enterprises of SME is today the
focus of many new studies and in-depth. But these SME ,also has encountered some
problems in level such as the high level of taxation, unfair competition, and diﬃculty
in ﬁnancing and crediting them.
Small business and medium enterprises (SME) are having an increased importance,a
large one in industrialized economies. But the gravity of the importance of this sector
is essential and of great importance to the establishment and ﬂourishing of these small
economies, where the entry into the market of large groups of industrial or service
is rare because of the limited number of customers and of their potential customers.
The strategy should be established to ensure the organization an advantage for the
longer term. The strategy does not make sense if not implemented properly. It is the
only tool that ensures that the company is part of the market. This process provides
a solid foundation for the development and implementation of an eﬀective strategy.
Until today the term "small business" is used generally and without any careful
deﬁnition of what is speciﬁc about the "small".
But what to use to circumscribe "the size of a business". Eﬀorts have been made (such
as the Small Business Administration) for the deﬁnition of a small business in the
following terms:
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1.Employment or ﬁnding new jobs
2.Type of values
3.The volume of sales in $
4.The importance of capital and human resources in these activities.
All have proved unsatisfactory in some respects. This non-solvation also depends on
the various characters of the industries and organizations that are varing. A ﬁrm in
an industry could prove as a big deal about its competitors, but small in employment,
value and volume of sales to ﬁrms in other industries or the opposites. The ﬁrst
important faktis the need to be clear what delegated.
An important moment is the diﬀerence between the content of the work designated
from manager on one hand and that of discrete on the other side. Containing discrete
cases should be understood that cases of manager's work in which he is expected to
adopt its judgment accordingly to teh sitaution. For example, a personnel manager
could be said that it has the authority to decide that a candidate could start a work in
the organization within a certain range of payment.
3.

Methodology and Research Goal

The proper use of discrete situations comprises a broad discussion between managers
and subordinates. The information that the employees have over the needs of
managers is a very important element. If people are uncertain for the way how to use
the delegated powers, then they can act improperly or can return the situation back
to the supervisor. When you return the problems to the supervisor, it is necessary
to be reconsidered on whether the supervisors will solve the problem themselves
or will turn back tosubordinates reminding the ﬂexibility of the the possibility of
the trial. When situations are discrete, it belongs to note the manager's subordinates
success at work and understand the need for its involvement in solving problems.
In this context it is important to clarify the range of pitfalls that thesuperior should
recognize.
A special importance has tended to deploy the production processes away from
high-cost of economies. Also, the competition inﬂuences for performing designs in
countries with low-cost from the companies. Since markets are globalized, global
marketing and regional products are more convenient than that of national products.
(Koxhaj Andri, Managerial skills Tirana First Edition, 2006)
Further, the deﬁnitions of "quantitative" small business leave without showing
their characteristic diﬀerences in quantity. Therefore ,we will leave aside the lack
of accuracy and we will determine a deﬁnition showing the greatest a&ributes of
a business that has ﬁnancial diﬃculties and menagerial ones that usually associate
small and medium enterprises.
1.
Typically, small business is the one that:
2.
It is actively managed by its holder
3.
It is strongly personalized
4.
It is largely local in its area of operation
5.
There is relatively small size within the industry
6.
It is largely dependent on domestic sources of capital to fund its growth
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These are fundamental feature that raise the most problems to their speciﬁc needs.
Small business is any business in which the owner, the manager is able to call (to
remember) the names of its employees1
Certainly diﬀerent countries may use diﬀerent deﬁnitions in relation to micro,
small and medium enterprises. Despite diﬀerent deﬁnitions around the world, the
importance of SME in the global economy is widely recognized (Birch, 1989, Storey,
1994).
The term SME by Herts, (1982), refers to a variety of ﬁrms. Most countries agree that
the number of employees is the common measure of SMEs. The deﬁnition varies
from bank to bank but is usually based on employment, assets or a combination of
both writes Hunjra (2011). Source: Entrepreneurship Analysis and Management of Small
and Medium Business - p.52 A. Dumi
According to the European Commission (2003), we have three categories of SME
-micro -enterprise, small and medium enterprises. A micro -enterprise is consisting of
less than 10 employees and a total turnover of not more than 2 million euros. A small
enterprise is consisting of less than 50 employees and a total turnover of not more than
10 million euro. A medium enterprise is consisting of less than 250 employees and a
turnover not exceeding 50 million euro.(Source: OECD Recommendation 2003/361/EC).
Many governments have promoted and encouraged the activities of SME in their
agenda of economic development. SME dominate in many important key of industry
sectors such as retail, services and construction, and form strong links in the chain of
supply (Robinson &Pearce, 1984).
A small business is one that has a small part of the market, which is managed by
the owner or a simple management structure. Johansson (2008), states that SME are
o%en the missing links in the form of ﬁnancial resources, management and base
knowledge. However, SME o%en have processes and products that are diﬃcult to
imitate.
In every kind of economy with market gender structure of owners of ﬁrms in
business is analyzed and treated with the utmost care, with the aim in this ﬁeld
are performed equal gender rights and to support equal access to opportunities for
establishing new businesses .
Chart 3.1. They presented data on the role of women in the development of private
economy in the country. Chart 3.1.Gender structure of founders
Gender

Total nr. of
enterprise

%

Pri.

%

Mit.

%

Pej

%

Priz.

%

Gjil.

%

Female
Male
Total

12
588
600

2
98
100

6
284
290

2.1
97.9
100

2
76
78

2.6
97.4
100

2
76
78

2.6
97.4
100

1
83
84

1.2
98.8
100

1
69
70

1.4
98.6
100

Source: Data from MTI survey, Department of PZHSP
As can be seen from table data, 98% of owners of ﬁrms in small and medium
enterprises are male, while only 2% are women. A structure of approximately the
same gender was characteristic for 2003 and 2004, which shows that women in
Kosovo still hesitate to establish businesses on their behalf, either because of lack of
economic and ﬁnancial conditions, either because of insecurity for an entrepreneur.
1

Entrepreneurship Analysis and Management of Small and medium Business - p.52 A.Dumi
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By comparing the number of women who perform secondary schooling and
university education, there is a discrepancy in their structure by educational level
and level of establishment and ownership of businesses. This certainly reﬂects the
culture and tradition and also to the many Balkan countries in which men are the
ones who bear the burden and responsibility of business activity. Even at the level
of regions separately is observed an unequal participation of women in the total
number of ﬁrms of small and medium enterprises.
In the region of Peja, Prizren and Gjilan has increased the number of women founding
businesses, while in the region of Pristina, Mitrovica the participation of women in
small and medium enterprises has decreased.
3.1 The age group of founders
Analysis of the age group of founders of companies in the small and medium
enterprises and it includes ﬁve age groups at the provincial level and also by region.
Chart 3.2. Age structure of founders
%

Prish.

%

Mitr.

%

18-25

Total nr.
of enterprise
14

2.3

10

3.4

2

2.6

0

0

1

1.2

1

1.4

26-35

123

20.5

58

20

19

24.3

12

15.4

19

22.6

15

21.4

36-45
46-55
55Total

256
161
46
600

42.7
26.8
7.7
100

115
84
23
290

39.7
29
7.9
100

33
16
8
78

42.3
20.5
10.3
100

35
27
4
78

45
34.6
5
100

32
22
10
84

38
26.2
12
100

41
12
1
70

58.6
17.2
1.4
100

Gender

Peja

%

Priz.

%

Gjila.

%

Source: Data from MTI survey, Department of PZHSP
Of the total number of ﬁrms in the business, dominates the age group 36-45 years,
the same as that in 2004 and 2003. However, this year there is a slight drop in the
participation of this age group compared to 2004, and 1.6%, or by 44.6% in 2004 to
43% in 2005. The slight decrease recorded the 26-35 years age group and to 0.60%
compared to 2004, or from 21.6 % in 2004 to 21% in 2005.
Meanwhile there has been a slight increase in the share of 18-25 years 0.20%, or by
1.8% in 2004 to 2.0% in 2005, which represents a very positive trend. Even in the age
group 46-55 have increased participation to 0.80% compared to 2004, or from 26.2%
in 2004 to 27.0% in 2005.
And what surprises me greatly for the be&er is that the age group 55- this year has
increased the participation of 2.2% compared with the previous year or by 5.8% in 2004
to 8% in 2005. In general, the age groups 18-25, 26-35, and 36-45 393 entrepreneurs,
i.e. 66% of the total number of entrepreneurs surveyed, which represents a quality
factor of economic activity in Kosovo.
According to regions the qualiﬁcation structure of entrepreneurs also varies
considerably. Thus in the region of Pec, Pristina and Prizren, and dominates the high
qualiﬁcation of the faculty, while in the region of Mitrovica and Gjilan dominates
secondary qualiﬁcation. Even compared with 2004 are noted light movement
indicators of entrepreneur straining, mainly in terms of increasing the participation
of entrepreneurs with high qualiﬁcations and with faculty, from 56% in 2004 to 57%
in year 2005. Viewed by region is noted that in all regions has increased relative
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share of high qualiﬁcations and with faculty, except in Prizren region where there is
a decrease of 3.1%, from 61.1% in 2004 to 58.0% in year 2005.
According to the organization form in Kosovo can be established business ﬁrms in
the form of:1. Individual business (single owner);
2. Limited liability company
3. Limited partnership (restricted Joint ownership);
4. General partnership (General);Joint ownership
5. Joint stock company (corporation);and
6. Non-resident enterprises (foreign).
According to the data in Table 3.5 we see that 72% of enterprises in Kosovo are
organized in the form of individual business (single property ), 11.3% of businesses
is organized in the form of company with limited liability, 7.0% of businesses are
organized in the form joint stock companies (corporations), 6.7% of businesses are
organized in the form of general partnership (general joint), 3.0% of companies in the
business are organized in the form of a limited liability company (joint limited) and
from the group interviewed 600 business ﬁrms stated that neither is declared for the
operating status of non-resident enterprise (international).
Chart 3.3. The legal status of enterprises
Legal Statute of enterprise
Individual business
General restricted sum
Orta. limited
Orta. general
Holding company
Between, Non resident
Total

Total nr. of
enterprise
432
68
18
10
42
0
600

%
72.0
11.3
3.0
6.7
7.0
0
100

Production
74
28
2
10
18
0
132

%

marketing

%

service

%

56.1
21.2
1.5
7.6
13.6
0
100

200
30
6
12
14
0
262

76.3
11.5
2.3
4.6
5.3
0
100

158
10
10
18
10
0
206

76.6
4.9
4.9
8.7
4.9
0
100

Source: Data from MTI survey, Department of PZHSP
In comparison with 2004, in 2005 we see a decrease of business ﬁrms in the form
of individual business and to 3.2%, or by 75.2% in 2004 to 72.0% in 2005. Even the
businesses organized as the limited liability company noticed a signiﬁcant drop
of 8.7%, or by 20.0% in 2004 to 11.3% in 2005. By contrast is marked a signiﬁcant
increase other forms of business organization and businesses in the form of joint
stock companies grew by 5.4%, or by 1.6% in 2004 to 7.0% in 2005 with an almost
identical pace has increased the number of ﬁrms in the form of general partnership
by 4.9%, or from 1.8% in 2004 to 6.7% in 2005. The businesses in the form of limited
partnership have increased by 1.6% compared with 2004, or by 1.4% as it was in 2004,
at 3.0% in 2005.
Survey data show positive trends in the private economy of Kosovo in 2005. This is
because it has signiﬁcantly increased the participation of business ﬁrms organized
as limited companies (corporations) that represents a new quality to our economy
in general . As well as businesses in the form of companies in the form of limited
partnerships and general partnerships, limited marked signiﬁcant increase,
indicating that owners of businesses now are becoming aware of the need to unite
the capital with the aim of developing more faster and more qualitative.
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3.1 SME (NVM) structure according to economic activity
By the type of activity are manufacturing enterprises, trading, and service.
According to the survey made with 600 SMEs in 2005, 49.5% of businesses surveyed
were identiﬁed as commercial enterprises, 32.2% were declared as manufacturing
companies, and 18.3% are service companies. So in 2005 the number of commercial
enterprises dominates the same as in 2004 and in previous years, even tending to
their number and the number of service enterprises to grow and the number of
manufacturing enterprises fall.
Compared with 2004, commercial enterprises have increased by 1.1%, or by 48.4%
as it was in 2004 to 49.5% in 2005. The signiﬁcant increase of 2.1% also is noted to the
service enterprises, namely by 16.2% that were in 2004, in 2005 they constitute 18.3% of
the group surveyed 600 enterprises. Rather manufacturing enterprises declined to their
number and from 3.2%, or by 35.4% as it was in 2004 to 32.2% in 2005. The geographic
reach by regions nearly the same as the average for the country, with the exception of
Prizren region where manufacturing enterprises dominate the same as in 2004 with a
share of 46.4%, versus 34.5% of commercial enterprises and 19.0% of service enterprises.
4.

Data and Research Methodology in This Research Paper

Undoubtedly the Council for the Promotion of SME, business associations and other
civil society organizations in Kosovo play an advocacy role in raising awareness and
inﬂuencing public opinion in Kosovo, and international organizations. Business
associations in Kosovo need to step up their eﬀorts by coordinating their advocacy for
SME development policies. Therefore, the further strengthening of management skills,
communication, presentation, negotiation and advocacy skills of these organizations
will have a very positive impact in promoting the SME-PPD in Kosovo.
Any lobbying by business associations and individuals in the Consultative Council of
SME should be recorded and tracked. The information should be shown on the website
of the Council can be traced as courier shipments via the Internet, by demonstrating that
the process is transparent and that lobbying government can work and provide results.
Conclusions
1. SME in Kosovo a%er viteve'90 actively are recognized and arised as a need to
succeed in the tough economy to a free market.
2. The largest percentage of positive change SMEs in Kosovo in 2013 reached 34%
for enterprises with 5-9 employees.
3. The largest negative percentage of changes in Kosovo SME is reached in 2014 of
-4% for enterprises with 50 or more employees.
4. The trend appears to increase the number of enterprises with 10-49 and 50+
employees and there is a decrease a%er 2014 enterprises with 1-4 and 5-9 people
employed in Kosovo.
5. The number of active enterprises has been increasing, predominantly SMEwith
1-4 employees, in legal form as physical person in Kosovo.
6. SME in Kosovo are focusing on the domestic market and lack competitiveness in
export. Less than 1.3% of small companies and less than 5.3% of medium-sized
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companies in Kosovo have launched joint ventures with foreign partners during
the past three years
7. Sector in Kosovo is that occupies the major share of the trade and services sector.
8. SME play a very important role in a country's economy as the backbone of the economy,
generate new jobs, have a higher degree of ﬂexibility, are initiators of innovation
diﬀerent impact on stimulating competition and produce while using national factors.
Recommendations
1. The reality in Kosovo is constantly changing, oﬀering a political-administrative
infrastructure favorable for development of entrepreneurship, what we must do is
to respect these rules of the game and the minimization of the informal economy.
2. Considering that the involvement of women in business management is relatively
low, an important step to be undertaken is the prioritization women entrepreneurs
and the creation of programs to support women in business.
3. Awareness and recognition of the importance of a strategic planning system.
4. Focus on innovation as a competitive advantage and essential element.
5. The support and favorization of companies that bring technological innovation
(regardless of a step already taken by BRIC, should still work in this direction) It
is time that management of SME pass from owner to specialized managers.
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Trajtimi i Padisë Pauliana (Kundërshtimit të veprimeve juridike të debitorit)
si një ndër mjetet e sigurimit të ekzekutimit të detyrimeve që njihen në
legjislacionin e sotëm shqiptar
Neritan Cena
Hyrje
Në nenin 607 të Kodit Civil parashikohet shprehimisht se :
“ Kreditori ka të drejtë të kërkojë që të deklarohen të pavlefshme veprimet juridike
të kryera nga debitori me qëllim që të pakësojë sasinë ose vle%ën e pasurisë së tĳ në
dëm të kreditorit, me kusht që kredia të ketë lindur më parë se të jetë kryer veprimi
juridik.
Kur veprimi juridik është bërë me kundërshpërblim, duhet që edhe personi, me
të cilin debitori ka kryer këtë veprim të ketë patur dĳeni për qëllimin e dëmtimit
të debitorit. Por kur ky person është bashkëshort, prind, gjysh, fëmĳë ose fëmĳë e
fëmĳës, vëlla ose motër e debitorit, dĳenia e qëllimit të dëmtimit prezumohet, gjersa
të provohet e kundërta.
Me deklarimin e veprimit juridik si të pavlefshëm, nuk cënohen të drejtat që kanë
ﬁtuar me kundërshpërblim personat e tretë me mirëbesim para ngritjes së padisë për
deklarimin e pavlefshmërisë së veprimit juridik” (neni 607 i Kodit Civil).
1. Si rregull i përgjithshëm, debitori përgjigjet për detyrimet ndaj kreditorit me
pasurinë e tĳ, çka do të thotë se pasuria e debitorit shërben si garanci e përgjithshme
për realizimin e kredive që ai mund të ketë ndaj personave të tretë. Një rregull i tillë
gjen pasqyrimin e tĳ në nenin 530 të Kodit Civil, ku përcaktohet se :
“Kreditori mund të shpërblehet me të gjithë pasurinë e tashme dhe të ardhshme të
debitorit të tĳ...”.
Natyrisht që debitori nuk mund të ndalohet të kryejë veprime që juridike lidhur me
pasurinë e tĳ si psh shitjen e një makine të përdorur, lidhjen e kontratës së sipërmarrjes
për punimet e mirëmbajtjes së banesës së tĳ, blerje aksionesh në një shoqëri etj.
Por mund të ndodhë që debitori, para përmbushjes së detyrimit, të kryejë veprime
të cilat synojnë pakësimin e pasurisë së tĳ deri në atë pikë sa e bëjnë atë të
pamja%ueshme për të garantuar përmbushjen e të drejtave të kreditorit ose mund të
kryejë veprime që nuk e zvogëlojnë pasurinë por zvogëlojnë garancinë e kreditorëve
për ekzekutimin e detyrimeve të tyre nga ana e debitorit si psh marrjen përsipër të
detyrimeve të të tjerëve, ku gjithë këto veprime nga ana e debitorit bëhen me qëllim
që të bëjë të pamundur realizimin e të drejtës së kreditorit apo kreditorëve të tĳ.
Debitori, i cili e di se pasuria do t’i merret për të përmbushur të drejtën e kreditorit,
mund ta tjetërsojë këtë pasuri për t’iu shmangur ekzekutimit të detyrueshëm, duke u
bërë insovabël ose duke rritur insolvabilitetin e vet. Është e qartë që duke i kaluar një
personi tjetër, pasuria nuk mund të shërbejë më për të garantuar realizimin e kredisë.
Për pasojë dëmtohen interesat e ligjshme të kreditorit. Për të mbrojtur interesat e tĳ,
kreditori, në këtë rast, mund të përdorë padinë Pauliana e njohur nga legjislacioni
ynë si padia për kundërshtimin e veprimeve juridike të debitorit.
Ligji në një rast të tillë dhe konkretisht neni 607 i K.Civil favorizon kreditorin që
kërkon të evitojë një dëm të interesave të tĳ kundrejt një blerësi të tretë që kërkon të
realizojë një avantazh mbi pasurinë e debitorit në favor të pasurisë së tĳ.
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Fillesa e një padie të tillë gjendet që në të drejtën romake ku i është vënë një emër i
tillë që prej mesjetës, nga komentuesit e teksteve romake për nder të një magjistrati
romak të quajtur Paulus i cili ishte i pari që solli në të drejtën romake institutin e
kundërshtimit të veprimeve juridike të debitorit i cili vazhdon të zbatohet edhe sot
e kësaj dite ku shumica e legjslacioneve perëndimore kanë ruajtur zgjidhjet tashmë
të pranuara që në Romën e Lashtë lidhur me kushtet e ushtrimit të një padie të tillë.
Në literaturën juridike, nisur nga pasojat që sjell vendimi i gjykatës i dhënë mbi
bazën e padisë Pauliana, kjo padi njihet dhe me emrin padia revokuese (L’azione
revocatoria).
Ajo që me të drejtë do të shtrohej si pyetje është se Ç’është padia Pauliana e njohur
sipas legjislacionit tonë me emrin padia për kundërshtimin e veprimeve juridike të
debitorit?
Kjo padi është njëri nga mjetet për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të
parashikuara në Titullin III të Pjesës IV të Kodit Civil.
Padia Pauliana është padia me anën e të cilës kreditori kërkon që të deklarohen të
pavlefshme veprimet juridike të kryera nga debitori me qëllim pakësimin e pasurisë
së tĳ pra qëllimi i një padie të tillë është mbrojtja e interesave të kreditorëve të cilat
cënohen si rezultat i veprimeve të kryera nga debitori me qëllim pakësimin e aktivit
të pasurisë së tyre e cila shërben si garanci për përmbushjen e detyrimeve që ai ka.
Sipas profesorit të njohur Francez të së drejtës civile Boris Starch1 në librin e tĳ e
drejta e civile, detyrimet (droit civil, obligations) një padi e tillë nuk ka tendencë
kundër debitorit por kundër personit të tretë që ka blerë pasuritë e debitorit, në dëm
të interesave të kreditorëve ku këta të fundit synojnë të anullojnë këto tjetërsime të
paktën në masën e nevojshme për rivendosjen në vend të të drejtave të kreditorëve..
Personalisht mendoj që një pikpamje e tillë nuk qëndron për arsye se një padi e tillë
drejtohet si ndaj debitorit ashtu edhe ndaj personit të tretë që kanë qenë palë në
veprimin juridik i cili synohet të revokohet nga ana e kreditorit me qëllim për të
mbrojtur interesat e tĳ të cilat rezulton që të jenë cënuar si rezultat i një veprimi të
tillë. Ku në një padi të tillë siç do e shohim më vonë gjatë trajtimit të kësaj padie në
pozitën e të paditurit paraqiten si personi i tretë ashtu edhe debitori.
Natyra juridike e një padie të tillë është shumë e diskutueshme. Sipas disa autorëve
një padi e tillë është një nga rastet e pavlefshmërisë relative të veprimeve juridike
ndërsa sipas disa autorëve të tjerë një padi e tillë ka është një lloj veprimi riparues të
një dëmi që i është shkaktuar si rezultat i një veprimi të kryer me keqbesim ndërmjet
debitorit dhe një personi të tretë.
Të drejtën për të kërkuar anulimin e veprimeve juridike me anën e kësaj padie e ka
vetëm kreditori. Kjo është karakteristika e parë e padisë Pauliana që i referohet kriterit
të legjitimimit aktiv. Ligji nuk bën dallim midis kreditorit të thjeshtë dhe kreditorit,
e drejta e të cilit është e siguruar me hipotekë ose peng, por është e kuptueshme që
padia të përdoret nga kreditori i thjeshtë, ose nga kreditori i siguruar me hipotekë
ose peng lidhur me vlerën e kredisë që nuk mbulohet nga vlera e sendit të lënë
peng ose në hipotekë. Po ashtu është e arsyeshme që kjo padi të përdoret dhe nga
kreditori i cili, ndonëse i siguruar me hipotekë ose peng, nuk është i pari në radhën
e preferimit. Përsa i përket kreditorit, e drejta e të cilit është e siguruar me peng ose
hipotekë, ndonëse ligji nuk shprehet, ngritja e padisë Pauliana është e pakuptimtë,
për aq sa veprimet juridike për tjetërsimin e pasurisë së vënë në hipotekë ose të lënë
peng janë absolutisht të pavlefshme për shkak të kundërligjshmërisë së tyre.
1
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2. Një tjetër kusht i përcaktuar nga ligji për ngritjen e padisë së kundërshtimit të
veprimeve juridike të debitorit është që e drejta e kreditorit të ketë lindur më përpara
se kryerja e veprimit juridik që kërkohet të anullohet. Është e kuptueshme që kur
themi se debitori përgjigjet me pasurinë e tĳ, kemi parasysh pasurinë që ai ka ose që
eventualisht mund të ketë në të ardhmen, por jo çdo lloj pasurie që ai mund të ketë
pasur në të kaluarën, por që nuk e ka më. Kjo është dhe arsyeja pse ligji pakësimin
e pasurisë e lidh me periudhën mbas lindjes së kredisë. Një kusht i tillë shpjegohet
edhe me faktin se kreditorët e mëvonshëm nuk vuajnë pasoja nga veprimet juridike
të kryera nga debitori para lindjes së kredisë.
Nuk duhet ngatëruar momenti i lindjes së kredisë me momentin kur kredia bëhet
e kërkueshme. P.sh. në detyrimet me afat, kredia bëhet e kërkueshme me kalimin
e periudhës së kohës paraprakisht të përcaktuar nga palët, por ajo ka ekzistuar
që në momentin e lindjes së marrdhënies juridike të detyrimit. Prandaj kreditori
legjitimohet të ngrejë padinë e kundërshtimit të veprimeve juridike të debitorit
edhe për veprimet që ky i fundit ka kryer nga momenti i lindjes së kredisë deri në
momentin kur kredia është bërë e kërkueshme.
Në fakt i diskutueshëm është rasti kur debitori e organizon punën me qëllim
pakësimin e pasurisë së tĳ në parashikim të një kredie të ardhshme shembull tipik
është ai i një pjesëmarrësi në një proçes gjyqësor civil që duke parashikuar humbjen
e proçesit ku vendimi i gjykatës do ta detyronte që të paguante një shumë ta madhe
parash shet pasuritë e tĳ në mënyrë që kur kredia të bëhet e kërkueshme nga kreditori
i tĳ ky i fundit të mos gjente asgjë nga pasuria e debitorit duke u bërë në këtë mënyrë
e pamundur realizimi i të drejtës së kreditorit.
Në një rast të tillë sipas legjislacionit tonë dhe konkretisht nenit 607 të K.Civil
kreditori nuk do të gjente mbrojtje ligjore për arsye se në dispozitën e cituar më
lart kërkohet taksativisht që kredia të ketë lindur para kryerjes së veprimit juridik
që kërkohet të shpallet i pavlefshëm nga kreditori. Në fakt jurisptudenca franceze2
ka ecur në një drejtim krejt tjetër duke e anashkaluar faktin se si kusht për ngritjen
e padisë pauliane kërkohet që kredia të ketë lindur para se të jetë kryer veprimi
juridik, por për ngritjen e një padie të tillë nga ana e kreditorit është mja%uar vetëm
me provimin e faktit të ekzistencës së qëllimit të dëmtimit nga ana e debitorit të
pasurisë së tĳ me qëllim pakësimin e saj për ta bërë të pamundur realizimin e të
drejtave të kreditorëve të tĳ.
Më lart cituam se kushti që kredia të kishte lindur para se të kryhej veprimi juridik
që kërkohet të shpallet i pavlefshëm nga kreditori shpjegohej me faktin se kreditorët
e mëvonshëm nuk vuajnë pasoja nga veprimet juridike të kryera nga debitori para
lindjes së kredisë.
Në fakt në pamje të parë duket sikur një argument i tillë qëndron për arsye se kur
lind kredia pasuritë e tjetërsuara nuk bëjnë pjesë në aktivin e pasurisë së debitorit i
cili përbën garancinë e ekzekutimit të detyrimeve nga ana e këtĳ të fundit por si do
të mund të mbrohej kreditori në rastet kur debitori para se të lindë kredia ndërmerr
veprime të qëllimshme për pakësimin e pasurisë së tĳ kur siç u citua më lart padia
për kundërshtimin e veprimeve juridike të debitorit nuk mund të përdorej në një rast
të tillë.
Në fakt argumenta mund të gjenden në të dyja krahët si për të argumentuar faktin
se si kusht për të ngritur padinë për kundërshtimin e veprimeve juridike të debitorit
kërkohet që kredia të ketë lindur para se të jetë kryer veprimi juridik që kundërshtohet
kjo për arsye se vetëm atëherë mund të ﬂitet për cënim të interesave të kreditorëve
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për shkak të pakësimit të pasurisë së debitorit si rezultat i veprimeve të qëllimshme
të debitorit me persona të tretë ku ky kusht është parashikuar edhe shprehimisht
në nenin 607 të K.Civil. ashtu edhe për të argumentuar qëndrimin e mbajtur nga
jurisprudenca franceze e cila nuk e konsideron të nevojshëm kushtin që kredia të
ketë lindur para se të kryhet veprimi juridik që kundërshtohet nga kreditori mja%on
që nga ky i fundit të provohet qëllimi i dëmtimit nga ana e debitorit për të pakësuar
pasurinë e tĳ.
Personalisht mendoj se qëndrimi i mbajtur nga jurisprudenca franceze nuk qëndron
për arsye se kreditori i ka të gjitha mundësitë për të garantuar përmbushjen e
detyrimeve nga ana e debitorit të tĳ duke kërkuar për këtë qëllim dhënien e garancive
nga ana e këtĳ të fundit për përmbushjen e detyrimeve të tĳ si lënien peng ose në
hipotekë të pasurive të debitorit në rastet e marrëdhënieve kontraktuale ndërmjet tyre
ose të kërkojë marrjen e masave për sigurimin e padisë dhe konkretisht vendosjen
e sekuestros konservative mbi pasurinë e debitorit në rastet kur ndërmjet tyre po
zhvillohet një proçes gjyqësor.
Nuk ka pse ligji të marrë në mbrojtje një kreditor të pakujdesshëm ndaj interesave
të tĳ.
3. Kusht tjetër për ngritjen e padisë për kundërshtimin e veprimeve juridike
të debitorit është ekzistenca e dëmit tek kreditori kjo vjen si pasojë e rregullit të
përgjithshëm se kur nuk ka interes nuk ka veprim. Kreditori duhet të provojë se nga
veprimi juridik i kryer nga debitori, pasuria e tĳ (në sasi ose vlerë) është pakësuar
në atë masë sa nga pasuria e ngelur nuk mund të realizohet tërësisht ose pjesërisht
e drejta e tĳ. Në të kundërt, nëse vlera e pasurisë së ngelur mja%on për realizimin e
kredisë, kreditori nuk ka asnjë interes për të kërkuar që veprimi juridik të deklarohet
i pavlefshëm (anulohet). Për pasojë nuk ka vend për ngritjen e padisë Pauliana.P.sh
në rast se pas ﬁllimit të ekzekutimit të detyruar nga ana e zyrës së përmbarimit ka
rezultuar se debitori nuk ka pasuri për të bërë të mundur ekzekutimin e detyrimit
dhe për rrjedhojë nga ana e Zyrës së Përmbarimit është marrë vendimi për pushimin
e ekzekutimit atëherë kreditori në rast se vihet në dĳeni se pas momentit të lindjes
së kredisë debitori ka kryer veprime juridike me anë të të cilave ai ka pakësuar
pasurinë e tĳ atëherë ai ka të drejtë t’i drejtohet gjykatës me kërkesë padi për të
kërkuar pavlefshmërinë e veprimeve juridike të kryera nga debitori me persona të
tretë me qëllim pakësimin e pasurisë së tĳ.
4. Nëqo%ëse i referohemi sferës së veprimeve juridike të debitorit, vëmë re se ligji
nuk bën dallim midis llojeve të veprimeve juridike të kryera nga debitori, për pasojë
çdo lloj veprimi juridik i kryer prej tĳ me qëllimin për të pakësuar pasurinë, kur
plotësohen kushtet e përmendura më sipër, mund të anulohet nga gjykata mbi
bazën e kërkesës së kreditorit. Në këtë kuptim, nuk anulohet vetëm shitja, dhurimi,
shkëmbimi dhe kontratat e tjera që kanë për qëllim kalimin e pronësisë, por dhe heqja
dorë nga trashëgimia apo çdo veprim juridik i njëanshëm i debitorit që efektivisht
pakëson pasurinë e tĳ.
Çështja shtrohet nëse mund të anulohet mospranimi i dhurimit si veprim juridik
i njëanshëm. Përgjigjja në këtë rast do të ishte negative, por jo për faktin se
mospranimi i dhurimit përbën një lloj të veçantë veprimi juridik, pasi vetë ligji,
sikurse e përmendëm më sipër, nuk bën dallim midis veprimeve juridike të kryera
nga debitori, por për arsyen se në këtë rast nuk bëhet "alë për pakësim, por për
mosshtim të pasurisë.
Është vendi këtu për të bërë dhe dallimin midis heqjes dorë nga trashëgimia dhe
mospranimit të dhurimit për efekt të ngritjes së padisë Pauliana. Si heqja dorë nga
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trashëgimia ashtu dhe mospranimi i dhurimit janë veprime juridike të njëanshme.
Por, ndërsa heqja dorë nga trashëgimia është një veprim juridik me pasoja shuese
për marrdhënien e lindur me vdekjen e trashëgimlënësit, mospranimi i dhurimit
nuk shuan ndonjë marrëdhënie paraekzistuese, por vetëm nuk lejon lindjen e një
marrëdhënie të re për shkak të mospërputhjes së vullneteve të palëve kontraktuese.
Në rastin e parë trashëgimia futet në aktivin e pasurisë së trashëgimtarit në momentin
e çeljes (moment i cili, sipas Kodit Civil, barazohet me vdekjen e trashëgimlënësit)
dhe më vonë del prej saj me fuqi prapavepruese, çka na lejon të ﬂasim për pakësim
të pasurisë së debitorit. Ndërsa në rastin e dytë, objekti i dhurimit, do të futej në
pasurinë e përﬁtuesit nga dhurimi, vetëm me dhënien e pëlqimit nga ky i fundit.
Mosdhënia e pëlqimit bën që në fakt të mos realizohet vetë kontrata e dhurimit, e
për pasojë, të mos shtohet pasuria e debitorit, por jo të pakësohet ajo. Në këtë kuadër
del e qartë pse padia Pauliana nuk mund të përdoret për të goditur mospranimin e
dhurimit të bërë nga ana e debitorit.
5. Në aspektin subjektiv, një kusht tjetër për ngritjen e padisë pauliana është qëllimi
i debitorit për të pakësuar sasinë ose vlerën e pasurisë së tĳ nëpërmjet veprimeve
juridike në dëm të kreditorit. Jurisprudenca i ka dhënë qëllimit të debitorit për tu
dëmtuar një kuptim mja% të gjerë. Sipas profesorit të njohur francez të së drejtës
civile Boris Starch3 nuk është e nevojshme që debitori të ketë reaguar me qëllim për
tu dëmtuar. Qëllimi i dëmtimit të debitorit sipas tĳ përkuﬁzohet si dĳa e thjeshtë
nga ana e debitorit të dëmit që u shkaktohet kreditorëve, pra debitori duhet të jetë
i ndërgjegjshëm për faktin se veprimi juridik që ai po kryen me persona të tretë
keqëson pozitën e tĳ duke pakësuar në këtë mënyrë aktivin e pasurisë së tĳ. I njëjti
qëndrim mbahet edhe nga profesori i njohur Italian i së drejtës civile Andrea Torrente4
i cili në librin e tĳ E drejta Private thekson se nuk është e nevojshme të provohet
qëllimi i debitorit për të dëmtuar interesat e kreditorit por mja%on fakti se ai është i
vetëdĳshëm se me veprimet e tĳ ka cënuar të drejtat e kreditorit. Një qëndrim i tillë
është favorizues për kreditorin i cili në një gjykim të tillë mund të kuﬁzohet vetëm
me provimin e faktit se debitori me veprimet e tĳ ka qenë i vetëdĳshëm se po cënonte
të drejtat e kreditorit pa qenë nevoja të provojë qëllimin e debitorit për të dëmtuar
interesat e kreditorit
Në fakt mungesa e qëllimit të debitorit për të dëmtuar interesat e kreditorit ose
më qartë mosprovimi i faktit se debitori ka qenë i vetëdĳshëm se me veprimet e tĳ
po cënonte të drejtat e kreditorit nuk lejon ngritjen e padisë për kundërshtimin e
veprimeve juridike të debitorit. Psh situata mund të paraqitet e tillë: debitori shet një
pjesë të pasurisë së vet, por pjesa e ngelur është e mja%ueshme për të përmbushur
detyrimin e tĳ ndaj kreditorit. Më vonë ndodh që pasuria e mbetur e debitorit të
dëmtohet ose të zhduket, duke e bërë të pamundur në këtë mënyrë përmbushjen e
detyrimit. Në këtë rast padia pauliana nuk mund të ngrihet ndonëse kredia kishte
lindur para kryerjes së veprimit juridik, pasi në kohën e tjetërsimit të një pjese të
pasurisë, debitori nuk kishte për qëllim të dëmtonte kreditorin apo të pakësonte
pasurinë e tĳ në dëm të kreditorit.
Gjithsesi nuk mund të pretendohet nga ana e debitorit se, ndonëse pasuria është
pakësuar, nuk ka ekzistuar qëllimi i dëmtimit të kreditorit. Fakti që pasuria pakësohet
dhe debitori është në dĳeni të këtĳ pakësimi bën që qëllimi i dëmtimit të kreditorit
të prezumohet.
6. Pyetja shtrohet: a mund të deklarohet i pavlefshëm pagimi që debitori i bën njërit
3
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prej kreditorëve të tĳ? Pra a mund të ngrihet padia Pauliana në rastet kur debitori
paguan një ose disa kreditorë në dëm të kreditorëve të tjerë ?.
Qëndrimi që tradicionalisht është mbajtur lidhur me këtë çështje që në të drejtën
romake5 ka qenë negativ. Baza e arsyetimit është vetë koncepti i pasurisë: kredia,
ndonëse ende e pashlyer, bën pjesë në pasurinë e kreditorit që më vonë paguhet.
Për pasojë nuk mund të ﬂitet për pakësim efektiv të pasurisë së debitorit. Veç kësaj,
pagimi ka për qëllim përmbushjen e një detyrimi të ligjshëm dhe jo qëllimin e keq
për të dëmtuar kreditorët e tjerë. I përket debitorit të zgjedhë se cilin kreditor ai do
të paguajë pra ai ka të drejtë të paguajë atë kreditor që ka arsye të veçantë për ta
favorizuar i cili mund të jetë një pjestar i familjes, një mik i tĳ etj. Megjithatë gjërat
paraqiten ndryshe nga pikpamja e kreditorëve. Është evidente që pagesat që debitori
bën ndaj kreditorëve të tĳ të ngushtojnë shtrirjen e garancisë së pasurisë së debitorit
ndaj kreditorëve të tĳ dhe zvogëlojnë mundësitë që të gjithë kreditorët të paguhen,
në fakt pamundësia që kreditori të ushtrojë padinë pauliane ndaj kreditorëve të
tjerë është shenjtëruar nga jurisprudenca ku për të justiﬁkuar këtë fakt është nxjerrë
argumenti sipas të cilit pagesa që debitori u bën disa nga kreditorëve të tĳ përbën
çmimin e garës ndërmjet kreditorëve, çfarë nënkupton që çdo kreditor duhet të
kujdeset personalisht për interesat e tĳ, pagesa që debitori u bën kreditorëve të tĳ
përbën një akt të domosdoshëm dhe për rrjedhojë kreditori nuk mund të mos e
marrë. Pra nuk duhet ngatërruar nocioni i dëshirës së debitorit për tu dëmtuar me
qëllim pakësimin e pasurisë së tĳ me dëshirën për të favorizuar njërin nga kreditorët
e tĳ kjo për shkak se në rastin e parë debitori kryen veprime juridike me persona të
tretë me qëllim për të pakësuar pasurinë e tĳ duke e bërë në këtë mënyrë të vështirë
ose të pamundur realizimin e të drejtave që kreditorët kanë ndaj tĳ ndërsa në rastin
e dytë debitori paguan me preferim njërin nga kreditorët e tĳ dhe një rast i tillë nuk
mund të interpretohet si dëshirë e tĳ për tu dëmtuar për shkak se një gjë e tillë nuk
përbën gjë tjetër vetëm se përmbushje të detyrimeve që ai ka ndaj kreditorëve të tĳ
si dhe një përmbushje e detyrimeve që debitori bën ndaj njërit prej kreditorëve të tĳ
nuk përbën ndonjë veprim juridik i cili mund të kërkohet të shpallet i pavlefshëm
ashtu sikurse parashikohet në nenin 607 të K.Civil.
Gjithashtu angazhimet e reja të debitorit pra detyrimet e reja që mund të lindin si
rezultat i veprimeve të tjera juridike të lidhura ndërmjet tĳ dhe personave të tretë
nuk mund të jenë objekt i padisë pauliane ndonëse kreditorët e mëparshëm do të
vuanin nga konkurrenca e kreditorëve të rinj kjo për shkak se debitorit duke mos
iu hequr e drejta për të administruar pasurinë e tĳ nuk mund t’i hiqet e drejta e
angazhimeve të reja të tĳ për sa kohë nuk ekziston qëllimi i dëmtimit nga ana e tĳ.
7. Së fundi, që të të ngrihet padia pauliana, qëllimi i debitorit për të pakësuar
pasurinë e tĳ duhet të konkurojë dhe me dĳeninë e personit të tretë me të cilin
është kryer veprimi juridik. Megjithatë, dĳenia e personit të tretë nuk është një
kusht universal. Ajo ka vlerë vetëm për veprimet juridike të dyanshme të kryera me
kundërshpërblim, por nuk përbën kusht për ngritjen e padisë në rastin kur kërkohet
të anulohet një veprim juridik i njëanshëm si heqja dorë nga trashëgimia ose një
kontratë e njëanshme si kontrata e dhurimit. Dĳeninë e personit të tretë si kusht
për ngritjen e një padie të tillë e gjejmë që në kohën kur në veprim ishte e drejta
romake6 ku bëhej dallimi mes personave të tretë, në blerës të shtrenjtë dhe në blerës
të lirë të pasurisë së debitorit. Kur personi i tretë palë në veprimin juridik të kryer
me debitorin sendin e kishte blerë me një çmim të shtrenjtë prezumohej që ai nuk
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kishte qenë në dĳeni të qëllimit të dëmtimit nga ana e debitorit dhe për rrjedhojë një
padi e tillë nga ana e kreditorit nuk mund të ngrihej. E kundërta ndodhte në rastet
kur personi i tretë sendin e kishte blerë me një çmim të lirë në një rast të tillë dĳenia
e personit të tretë për qëllimin e dëmtimit të debitorit ishte e besueshme. Justiﬁkimi
i dhënë nga romakët lidhur me një ndarje të tillë ishte se blerësit me çmime të larta
janë në gjendje argumentojnë për të evituar humbjen e sendit të blerë, ndërsa blerësit
me çmime të ulëta nuk mund të argumentojnë blerjën e bërë.
Barra e provës për të vërtetuar ekzistencën e dĳenisë së personit të tretë i takon
kreditorit. Ligji bën përjashtim vetëm në rastin kur personi i tretë që ka kontraktuar
me debitorin është bashkëshort, prind, gjysh, fëmĳë ose fëmĳë e fëmĳës, vëlla ose
motër e debitorit. Në këtë rast dĳenia e personit të tretë prezumohet dhe bara e
provës i takon personit të tretë i cili duhet të provojë se nuk ka qenë në dĳeni të
qëllimit të debitorit për të pakësuar pasurinë e tĳ.
8. Një situatë komplekse krĳohet kur personi i tretë i cili ﬁton pronësinë nëpërmjet
veprimit juridik me debitorin, para se veprimi juridik të deklarohet i pavlefshëm
ia kalon këtë të drejtë një personi tjetër. Çështja shtrohet: a legjitimohet kreditori të
kërkojë pavlefshmërinë edhe të këtĳ veprimi juridik? Situatën e zgjidh paragraﬁ i
fundit i nenit 607 të Kodit Civil: Me deklarimin e veprimit juridik si të pavlefshëm,
nuk cënohen të drejtat që kanë ﬁtuar me kundërshpërblim personat e tretë me
mirëbesim para ngritjes së padisë për deklarimin e pavlefshmërisë së veprimit
juridik. Elementi i mirëbesimit duhet të ekzistojë në momentin e kryerjes së veprimit
juridik. Dĳenia e mëvonshme e personit të tretë nuk sjell pasoja nisur nga parimi
mala ﬁdes superveniens non nocet (keqbesimi i mëvonshëm nuk dëmton).
9. Karakteristikë tjetër e padisë pauliane është se deklarimi i pavlefshmërisë ka
efekte vetëm kundrejt kreditorit që ka ngritur padinë dhe jo kundrejt personave të
tjerë, përfshi këtu dhe kreditorët të cilët nuk kanë ngritur padi.Pra një padi e tillë
sikurse është cituar edhe më lart ka karakter individual si dhe sjell pasoja vetëm
për kreditorin që ka marrë iniciativën për ngritjen e një padie të tillë. Megjithatë
askush nuk i pengon kreditorët e tjerë që gjatë gjykimit që zhvillohet ndërmjet njërit
prej tyre nga njëra anë dhe debitorit dhe personit të tretë nga ana tjetër si palë të
veprimit juridik që kërkohet të anullohet të ndërhyjnë në proçes dhe për rrjedhojë
nga anullimi i veprimit juridik do të përﬁtonin edhe ata. Veprimi juridik anulohet
vetëm për aq sa janë dëmtuar interesat e kreditorit dhe jo për pjesën tjetër. Për këtë
arsye, personit të tretë që ka ﬁtuar pasurinë nga debitori i lind e drejta që të mbajë
këtë pasuri, nëqo%ëse përmbush detyrimin që debitori kishte ndaj kreditorit. Në një
rast të tillë kreditori nuk mund të refuzojë pagesën e bërë nga personi i tretë dhe
të vazhdojë gjykimin për deklarimin si të pavlefshëm të veprimit juridik të kryer
ndërmjet debitorit dhe personit të tretë për arsye se interesi i tĳ është përmbushja
e detyrimit nga ana e debitorit dhe një padi e tillë ngrihet për këtë qëllim për të
shtuar aktivin e pasurisë së debitorit .Me të drejtë shtrohet pyetja se çfarë do të
vendoste gjykata në rastet kur kreditori refuzon ofertën e bërë nga personi i tretë për
të përmbushur detyrimin që debitori kishte ndaj kreditorit por kërkon të vazhdojë
gjykimin me objekt deklarimin si të pavlefshëm të veprimit juridik të kryer ndërmjet
debitorit dhe personit të tretë.
Personlisht mendoj që në një rast të tillë gjykata do të vendoste rrëzimin e kërkesë
padisë së ngritur nga kreditori me një objekt të tillë për arsye se siç u citua edhe më
lart qëllimi i një padie të tillë është se si rezultat i anullimit të një veprimi të tillë do
të shtohet aktivi i pasurisë së debitorit me qëllim përmbushjen e detyrimit që ai ka
ndaj kreditorit. Ofrimi i përmbushjes së detyrimit nga ana e personit të tretë passjell
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mungesën e interesit të kreditorit për të vazhduar një gjykim të tillë.
Anullimi i veprimit juridik të kryer ndërmjet debitorit dhe personit të tretë sjell
si pasojë edhe kthimin e të gjitha frutave civile ose natyrore të marra si rezultat i
përdorimit të sendit nga ana e personit të tretë si dhe i të gjitha atyre frutave që
personi i tretë duhet të kishte marrë si rezultat i një përdorimi të kujdesshëm të
sendit që nga momenti i kryerjes së veprimit juridik që anullohet. Në fakt në
jurisprudencën franceze7 në një rast të tillë bëhet dalllimi ndërmjet personit të tretë
që ka qenë në mirëbesim dhe personit të tretë që ka qenë në keqbesim ku në rastin e
parë ai detyrohet të dorëzojë vetëm sendin i cili përbën objektin e veprimit juridik që
anullohet, ndërsa në rastin e dytë ai duhet të kthejë jo vetëm sendin por edhe të gjitha
frutat që ai ka marrë ose që duhet të kishte marrë nga sendi.
Një ndarje e tillë që bëhet nga jurisprudenca franceze për mendimin tim personal nuk
ka vend për arsye se siç kemi theksuar edhe më lart në rastet e veprimeve juridike
të kryera me kundërshpërblim si kusht për ngritjen e një padie të tillë ishte edhe
ekzistenca e dĳenisë së personit të tretë që kryen veprimin juridik me debitorin dhe
në rastet kur kjo dĳeni ekziston nuk mund të ﬂitet për mirëbesim apo keqbesim të
personit të tretë për arsye se në rast të ekzistencës së dĳenisë të qëllimit të dëmtimit
të debitorit nga ana e personit të tretë keqbesimi prezumohet.
I diskutueshëm është rasti i veprimeve juridike të njëanshme të kryera nga debitori
për shembull siç është rasti i kontratës së dhurimit të kryer nga ana e debitorit me
qëllim pakësimin e pasurisë së tĳ. Në këtë rast për mendimin tim mund të ﬂitet për
ekzistencën e mirëbesimit apo keqbesimit të personit të tretë pranues i dhurimit. Ku
në rast se ai ka qenë në mirëbesim nuk detyrohet të kthejë edhe frutat e marra mga
semdi ndërsa kur personi i tretë ka qenë në keqbesim atëherë ai detyrohet të kthejë
krahas sendit objekt kontrate edhe frutat që ai ka marrë ose që duhet të kishte marrë
si rezultat i përdorimit të sendit.
Nga këto që thamë rezulton që padia Pauliana nuk është padi reale që të ketë efekt
kundrejt të gjithë të tjerëve. Ajo ka efekt vetëm ndaj kreditorit paditës dhe si e tillë
është një padi personale e kreditorit.
Le të marrim një shembull nga praktika gjyqësore8.
Personi A kishte rënë dakord me personin B që personi A të blinte një shtëpi e cila
ishte në pronësi të personit B kundrejt çmimit prej 4.000.000 (katër milionë) lekë duke
hartuar për këtë qëllim më datë 20.08.2002 një shkresë të thjeshtë dore ku personi B
pranonte që të kishte marrë nga personi A shumën prej 4.000.000 (katër milionë) lekë
e cila përbënte edhe çmimin e shtëpisë e cila ishte në pronësi të personit B. Meqenëse
veprimi juridik i shitjes nuk ishte bërë në formën e kërkuar nga ligji dhe konkretisht
nga ana e palëve nuk ishte respektuar forma noteriale e kërkuar nga nenet 83 dhe 750
të K.Civil, është bërë objekt shqyrtimi gjyqësor nga ana e gjykatës e cila me vendimin
nr 516 datë 21.03.2005 ka vendosur konstatimin si absolutisht të pavlefshëm të
veprimit juridik të datës 20.08.2002 të lidhur ndërmjet personave A dhe B si dhe
kthimin e palëve në gjendjen e mëparshme ku personi B detyrohej që t’i kthente
personit A shumën prej 4.000.000 lekë ndërsa personi A detyrohej t’i dorëzonte
personit B shtëpinë vendim i cili kishte marrë formë të prerë më datë 12.04.2005 për
shkak se nuk ishte ankimuar nga palët.. Ku për vendimin e sipërcituar rezulton që
të jetë lëshuar nga ana e Gjykatës edhe urdhri i ekzekutimit më datë 18.05.2005. Pas
lëshimit të urdhrit të ekzekutimit personi A i është drejtuar Zyrës së Përmbarimit
7
8

Droit Civil Obligations Boris Starch.
Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë nr 660 datë 10.04.2006.
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me qëllim për të bërë të mundur ekzekutimin e detyrimit dhe konkretisht detyrimin
e personit B që t’i kthente lekët ku nga ana e zyrës së Përmbarimit është vendosur
pushimi i urdhrit të ekzekutimit për shkak se personit B me cilësinë e debitorit nuk
i ishte gjetur pasuri. Personi A me cilësinë e kreditorit ndaj personit B vihet në dĳeni
të faktit se personi B të vetmen pasuri që kishte dhe konkretisht shtëpinë që ai kishte
në pronësi ia kishte shitur më datë 13.04.2005 motrës së tĳ C kundrejt vlerës prej
1.000.000 (një milionë) lekë.
Në rastin konkret me të drejtë lind pyetja se si do të mund ti mbronte interesat e tĳ
personi A
Rasti konkret është rast tipik kur kreditori mund të mbrohet nëpërmjet padisë për
kundërshtimin e veprimeve juridike të debitorit për arsye se plotësohen të gjitha
kushtet për tu ndodhur përpara kësaj padie duke thirrur në një gjykim të tillë si të
paditur personat B dhe C si dhe duke kërkuar pavlefshmërinë e veprimit juridik të
kryer ndërmjet personave B dhe C për arsye se :
Së pari : Kredia e personit A ndaj personit B ka lindur para se ky i fundit të kryente
veprimin juridik me motrën e tĳ C dhe konkretisht kredia e personit A ndaj personit
B ka lindur më datë 12.04.2005 ndërsa veprimi juridik i kryer ndërmjet personit B
dhe motrës së tĳ C ishte kryer më datë 13.04.2006 pra një ditë pasi kishte lindur
kredia e personit A ndaj personit B.
Së dyti : Demi që i ka ardhur personit A nga veprimi juridik i kryer nga personi B
pra nga debitori i tĳ B ekziston për arsye se është bërë e pamundur ekzekutimi i
detyrimit që personi B kishte ndaj tĳ dhe konkretisht nuk rezultonte që personi B
të kishte ndonjë pasuri tjetër me qëllim përmbushjen e detyrimit që ai kishte ndaj
personit A.
Së treti : Ekziston qëllimi i debitorit dhe konkretisht në rastin konkret i personit B për
të pakësuar sasinë ose vle%ën e pasurisë së tĳ me anë të këtĳ veprimi për shkak se
ai të vetmen pasuri që kishte rezulton që t’ia ketë shitur personit C e cila ishte edhe
motra e tĳ.
Së katërti: Ekzistenca e dĳenisë së personit të tretë i cili ka kryer veprimin juridik
me debitorin B prezumohet për arsye se jo vetëm se personi i tretë C ishte motra
e personit B për shkak se bazuar në nenin 607 parag 2 i K.Civil dĳenia në rastin
konkret prezumohet por edhe nisur nga çmimi shumë i ulët me të cilin personi B e
kishte shitur një send të tillë ku të njëjtin send ai ia kishte shitur personit A kundrejt
shumës prej 4.000.000 (katër milionë) lekë.
10. Në fund të trajtimit tonë shohim me vlerë të bëjmë dhe dallimin midis padisë
për kundërshtimin e veprimeve juridike të debitorit dhe padisë për konstatimin
e pavlefshmërisë absolute të veprimeve juridike ﬁktive dhe të simuluara (padia e
simulimit):
a - Veprimi juridik i kryer nga debitori me një person të tretë në kushtet e dĳenisë
së këtĳ të fundit për qëllimin e debitorit për pakësimin e pasurisë së tĳ është një
veprim juridik relativisht i pavlefshëm; veprimet juridike të kryera për faqe (ﬁktive
dhe të simuluara) janë veprime juridike absolutisht të pavlefshme. Për pasojë padia
Pauliana është padi e parashkrueshme. E drejta e padisë shuhet me kalimin e 5 vjetëve
nga kryerja e veprimit. Ndërsa padia për konstatimin e pavlefshmërisë së veprimeve
juridike të kryera për faqe nuk parashkruhet. Në fakt në Kodin Civil Francez në
ndryshim nga Kodi ynë Civil afati i parashkrimit të padisë për kundërshtimin e
veprimeve juridike të debitorit është 30 vjet afat i cili ﬁllon nga momenti i kryerjes
së veprimit juridik.
b - Padia pauliana mund të ngrihet vetëm nga kreditori, ndërsa padia e simulimit,
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veç palëve të veprimit juridik, mund të ngrihet dhe nga çdo person i interesuar,
madje pavlefshmëria për shkak ﬁktiviteti ose simulimi mund të konstatohet dhe
kryesisht nga gjykata gjatë gjykimit të një çështje themeli.
c - Qëllimi i padisë pauliana është që të kthejë në pasurinë e debitorit atë pjesë që
me qëllim dëmtimi të interesave të kreditorit ka kaluar tek një person i tretë, duke
garantuar kështu realizimin e të drejtës së debitorit; në rastin e veprimit juridik të
kryer për faqe pasuria e debitorit, në fakt, nuk është pakësuar, por vetëm dukjen ka
të tillë.
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Votimi me aprovim është i vetmi sistem votimi që parandalon korrupsionin
politik në zgjedhjet parlamentare ose vendore
Prof. Dr. Fejzi Kolaneci
University of New York Tirana
Juxhin Abazi
University of New York Tirana
Nevro Halo
University of New York Tirana
“Ti bëjmë sistemet e votimit një shkencë.”
Bill Clinton, President of USA (1993-2001)
“Sistemet e votimit janë drenazhe të demokracisë. Nje sistem drenimi efektiv largon nga toka
bujqësore ujin e tepërt, duke i krĳuar kulturave bujqësore kushte të favorshme për rritjen e
tyre. Një sistem votimi efektiv largon nga pushteti politikanët e korruptuar, duke përmirësuar
mirëqenjen e popullit."
Amartya Sen, Fitues i Cmimit Nobel në Ekonomi
Abstrakt
Nivelet e larta te korrupsionit politik në shtete demokratike janë tregues i qeverisjes së
dështuar. Studimi i tanishem ka dy qëllime kryesore:
Të vërtetojë matematikisht se votimi me aprovim e minimizon probabilitetin e ﬁtores së
kandidatëve të korruptuar në zgjedhjet parlamentare të zhvilluara në shtete demokratike.
Të krahasojë sistemin proporcional të votimit me votimin me aprovim dhe të nxjerrë në dritë
disa mangësi të sistemit proporcional të votimit në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009 në
Republikën e Shqipërisë. Votimi me aprovim është i vetmi sistem votimi i njohur deri sot, i
cili parandalon korrupsionin politik në zgjedhjet parlamentare. Kjo veti paraqit përparësinë
kryesore të votimit me aprovim, në krahasim me sistemet e tjera të votimit.
Rezultati parësor i studimit është Teorema 1, e cila paraqit një saktësim dhe përmirësimtë
një pohimi të rëndësishëm të nobelistit Amerikan Roger Bruce Myerson, në vitin 2006.
Në qo%ë se në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 në Republikën e Shqipërisë do tëpërdoret
votimi me aprovim, atëherë pritet të ndodhin këto ndryshime pozitive:
Zvogëlim i korrupsionit qeveritar,
Zvogëlim i korrupsionit parlamentar,
Ndëshkim i politikanëve dhe pushtetarëve të korruptuar,
Rritje e pjesëmarrjes në votime,
Zvogëlim i deﬁcitit demokratik të Republikës së Shqipërisë.
Përmirësim i reputacionit dhe respektit të Republikës së Shqipërisë në nivelin ndërkombëtar,
veçanërisht në marrëdhëniet me SHBA dhe me Bashkimin Europian.
Votimi me aprovim nuk e parandalon ﬁtoren e kandidatëve të korruptuar në zgjedhjet
parlamentare, në qo%ë se shumica e votuesve janë të pasinqertë (të korruptuar).
Fjalë kyçe: Votimi me aprovim, skorrupsioni politik, zgjedhje parlamentare, shtet demokratik,
sistem proporcional i votimit, Republika e Shqipërisë.
Shkurtime:
VA – votimi me aprovim
SPV – sistemi proporcional i votimi
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Hyrje
Motiv kryesor për kryerjen e këtĳ studimi është nevoja e ngutshme që ka populli
shqiptar për të kuptuar qartë efektivitetin e lartë të VA në lu%ën kundër korrupsionit
politik. Nga ky rezultat shkencor lind natyrshëm pyetja: Pse VA është përdorur rrallë
në zgjedhjet parlamentare të zhvilluara në shtete demokratike? Sepse VA është në
kundërshtim me interesat e politikanëve dhe pushtetarëve të korruptuar.
Një sistem votimi i orientuar kundër korrupsionit politik është i mirë për popullin
dhe i keq për politikanët ose pushtetarët e korruptuar, sepse zvogëlon ﬁtimin
korruptiv të këtyre të fundit. Korrupsioni politik quhet shpërdorimi nga politikanët
i fuqisë shtetërore ose autoritetit politik, me qëllim përﬁtimi personal, familjar ose
të një grupi të vogël miqsh dhe bashkëpunëtorësh, në kundërshtim me të mirën e
popullit dhe të atdheut.
Skencëtarët kanë argumentuar se kushtet e mëposhtme janë favorizuese për
korrupsionin politik:
• Deﬁcitet e informacionit ekonomik dhe politik.
• Mungesa e kontrolleve të qeverisë, parlamentit, sistemit të drejtësisë dhe e
bashkive.
• Pa-a%ësia profesionale e politikanëve dhe pushtetarëve.
• Mosrespektimi i ligjeve dhe rregullave
• Pavarësia e dobët e sistemit të drejtesisë nga qeveria dhe parlamenti.
• Centralizimi i fondeve publike në disa kompani ose agjensi private.
• Komandimi dhe kontrolli i zyrave kyçe qeveritare nga një pakicë familjesh që
kanë lidhje me qeveritarë ose politikanë.
• Pagesa kesh e zyrtarëve të lartë nga kompani private.
• Zhvillimi i tenderave nga ministritë dhe dhënia e licensave kompanive private
vendase ose të huaja.
• Biznese personale ose familjare të ministrave, deputetëve, gjyqtarëve, prokurorëve,
kryetarëve të bashkive.
• Nepotizmi.
• Përdorimi i internetit për maskimin e aferave korruptive.
• Pranimi nga ministrat, deputetët, gjyqtarët etj., i “dhuratave” të shtrenjta nga
biznese të fuqishme.
• Bashkëpunimi i disa pushtetarëve ose politikanëve me botën e krimit.
• Zhvillimi dhe ﬁnancimi i fushatave zgjedhore të kushtueshme nga disa parti
politike.
Komponente kryesore të korrupsionit politik janë: korrupsioni qeveritar, korrupsioni
parlamentar, korrupsioni në sistemin e drejtësisë dhe korrupsioni në qeverisjen
vendore. Korrupsioni qeveritar përmban ministra të korruptuar, korrupsioni
parlamentar përmban deputetë të korruptuar, korrupsioni në sistemin e drejtësisë
përmban gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar, ndërsa korrupsioni në qeverisjen
vendore pasqyrohet në kryetarë bashkish të korruptuar.
Të gjitha nivelet e hierarkisë shtetërore ose partiake mund të preken nga korrupsioni
politik. Kjo do të thotë se asnjë politikan ose pushtetar nuk gëzon imunitet të plotë
ndaj korrupsionit politik. Studime të tre dekadave të fundit të kryera në Amerikë,
Angli, Francë, Gjermani, Itali, Greqi, Spanjë, etj., kanë provuar se korrupsioni politik
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është i pranishëm në shtetet demokratike bashkëkohore, pavarësisht se cila parti
politike ose koalicion partish është në pushtet.
Sipas shkencëtarit të shquar amerikan Robert E. Klitgaard (1988), korrupsioni
politik paraqitet në mënyrë metaforike me formulën:
K=M+L–P ,
ku K tregon korrupsionin politik, M tregon monopolizimin e fuqisë shtetërore
ose partiake, L tregon lirinë e gjykimit dhe të veprimit, ndërsa P tregon mbajtjen e
përgjegjësisë. Pra, politikani ose pushtetari i korruptuar ka monopolizuar fuqinë
politike ose shtetërore, ka liri vendim-marrje dhe liri veprimi, gjithashtu nuk
mban përgjegjësi ligjore ose institucionale për veprimet dhe sjelljen e tĳ.
R. B. Myerson (2006) ka argumentuar se çdo kryeministër i ndershëm dhe i
a$ë i cilitdo shteti demokratik nuk lejon në qeverinë e drejtuar prej tĳ të ketë
ministra të korruptuar. Gjithashtu, Myerson ka provuar se, në shtete me të vërtetë
demokratike korrupsioni politik do të zvogëlohet shpejt me kalimin e kohës. Ky
pohim njihet si “Sﬁda Myerson e demokracisë”.
Njohuri shkencore të thelluara për korrupsionin politik janë dhënë nga Grossman
(2008), Rose-Ackerman (1999, 2011), Morris (2009), Teachout (2014) etj.
Shkencëtari i shquar amerikan William Harrison Riker, në vitin 1982, i nxiti politikanët
dhe ekonomistët e Amerikës të pranonin botërisht dhe pa mëdyshje se një objektiv
parësor i demokracisë është zbulimi dhe ndëshkimi sipas ligjit i politikanëve dhe
pushtetarëve të korruptuar. Ky rregull bazë i funksionimit të shtetit demokratik quhet
“Parimi Riker”. Zgjedhjet parlamentare janë klasiﬁkuar “sukses i demokracisë” ose
“demokraci me probleme” ose “dështim i demokracisë”, në varësi nga përqindja e
deputetëve të korruptuar në Parlament.
Korrupsioni i sistemit të drejtësisë ka lidhje të fuqishme me korrupsionin qeveritar,
me korrupsionin parlamentar, me krimin e organizuar, me traﬁkimet e paligjshme,
me pastrimin e parave, me deﬁcitin publik dhe me shpenzimet qeveritare, shih
Barenboim (2009).
Korrupsioni në sistemin e drejtësisë mund të çrrënjoset me shumë vështirësi, madje
në shtete demokratike të zhvilluara, shih Pais (2009).
Korrupsioni politik ka ekzistuar edhe në shtete socialiste. Përshembull, udhëheqësi
i Kubës Fidel Kastro ka ﬁtuar nga korrupsioni poltik një pasuri 900 milion dollarë,
shih: Fidel Castro net worth rises, Forbes Magazine, 2006-05-04.
Një qëllim parësor i zgjedhjeve parlamentare në shtetet demokratike bashkëkohore
është minimizimi i numrit të ﬁtoreve në këto zgjedhje të kandidatëve të korruptuar.
Efektiviteti i konkurencës ndërmjet partive politike ose koalicioneve partiake ose
kandidatëve të pavarur pjesëmarrës në këto zgjedhje, për të parandaluar korrupsionin
politik, varet edhe nga sistemi i votimit që përdoret në zgjedhjet. Sisteme votimi të
ndryshme, të zbatuara në të njëjtat zgjedhje parlamentare në një shtet demokratik,
kanë në përgjithësi efektivitete të ndryshme kundër korrupsionit politik. Prandaj,
lind në mënyrë të natyrshme problemi mbi identiﬁkimin e sistemit të votimit, i cili
ka efektivitet maksimal në parandalimin e korrupsionit politik.
R. B. Myerson ka vërtetuar në vitin 2006 një teoremë themelore, e cial pohon se VA
ka efektivitet më të lartë kundër korrupsionit politik, në krahasim me sistemet e
tjera të votimit që njihen deri sot, të përdorua në zgjedhjet parlamentare në shtete
demokratike. Në veçanti, VA ka përparësi kundrejt SPV, për parandalimin e
korrupsionit politik.
103

Në studimin e tanishëm pranohet se lexuesit shqiptarë kanë njohuri për Sistemin
Proporcional të Votimit, i cili mund të jetë Rajonal ose Kombëtar, me Lista Partiake
(Lista të Mbyllura) ose me Lista të hapura.
Në Votimin Proporcional me Lista Partiake, partitë politike përcaktojne listat e
kandidatëve dhe votuesit votojnë për listën e partisë që preferojnë. Pra, në të vërtetë,
votuesit votojnë për partinë e preferuar të kësaj partie politike.
Në Votimin Proporcional me Lista të Hapura votuesit nënvizojnë kandidatin më të
preferuar të partisë politike që ata mbështetin.
Njohur të plota për Sistemin Proporcional të Votimit jepen në Pukelsheim (2014),
Colomer (2004), Douglas (2014), Encyclopedia Britannica (2014), Norris (2014), ACE
Electoral Knoëledge (2014), Forder (2011), Krugman (2014), Kestel-man (2013), Pilon
(2007).
Pjesa që vĳon e studimit është e organizuar kështu :
Në paragraﬁn 2 trajtohet VA (votimi me aprovim).
Në paragraﬁn 3 argumentohet efektiviteti i VA në parandalimin e korrupsionit
politik.
Në paragraﬁn 4 evidentohen disa mangësi të SPV, të konkretizuara në zgjedhjet
parlamentare të 28 qershorit 2009 në Republikën e Shqipeërisë.
Në paragraﬁn 5 paraqiten konkluzionet dhe rekomandimet e studimit.
1.

Votimi me aprovim (VA)

Në vitin 1977 analistët politikë amerikanë G. Onewell, J. Keller, K. Mo& dhe R. J.
Weber propozuan pavarësisht nga njëri-tjetri procedurën e VA. Trajtimi shkencor
VA u bë në vitin 1978 nga profesorët e shquar amerikanë Steven Brams dhe Peter
Fishburn. Procedura VA punon në këtë mënyrë:
Çdo votues pjesëmarrës në një zgjedhje parlamentare (ose zgjedhje tjetër) voton për
të aprovuar ose mosaprovuar aq kandidatë sa ai (ajo) dëshiron, duke i dhënë 1 votë
ose 0 votë secilit kandidat.
Nuk kërkohet që votuesi të bëjë renditjen e preferencave të kandidatëve të aprovuar
prej tĳ (kandidati më i preferuar, kandidati i dytë i preferuar, ...).
Në VA secili kandidat i aprovuar nga votuesi merr thjesht një votë.
Pas përfundimit të votimit, bëhet numërimi i votave dhe shpallet ﬁtues ai kandidat
që ka grumbulluar më shumë vota. Pra, VA nxjerr një ﬁtues të vetëm. Në VA është i
mundshëm edhe barazimi, në qo%ë se dy ose më shume kandidatë kanë grumbulluar
të njëjtin numër votash. Duhet përcaktuar paraprakisht rregulli i procedimit në rastin
e barazimit të rezultateve, sepse VA nxjerr një kandidat ﬁtues të vetem.
Pas përfundimit të votimit, çdo Komision Zgjedhor harton dhe miraton listën
e rezultateve, duke i renditur kandidatët në përputhje me numrin e votave të
grumbulluara prej tyre.
Historikisht, metoda e VA është zbatuar në rastet e mëposhtme:
• Në zgjedhjen e Papës gjatë viteve 1294-1621 me një numër prej 40 kardinalësh, të
cilët merrnin pjesë në disa raunde të përsëritura votimi, derisa listohej kandidati
ﬁtues me të paktën 2/3 e votave të grumbulluara.
• Në shekujt 13-18 Republika e Venedikut ka zgjedhur udhëheqësin e saj (Doge
of Venice) me një proces me disa etapa, i cili mundësonte përzgjedhjen dhe
miratimin nga një shumicë kandidatësh.
104

• Në zgjedhjet vendore në Angli, në shekullin e 19-të.
• Në zgjedhjet e Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Aktualisht,
zyrtari më i lartë dhe i njohur në botë, i zgjedhur me VA është Sekretari i
Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara.
• Në zgjedhjen e antarëve të rinj të US National Academy of Sciences dhe Presidentit
të saj.
• Në zgjedhjen e Presidentit të Akademisë së Shkencave të ish Bashkimit Sovjetik
dhe të ish Demokracive Popullore, në vitet 1970-1988.
• Në zgjedhjen e Presidentit të Shoqatës Amerikane të Ekonometrisë.
• Në zgjedhjen e Presidentit të Shoqatës Europiane të Logjikës, Gjuhësisë dhe
Informacionit.
• Në zgjedhjet e brendshme të liderëve të disa partive politike, në shtete të ndryshme
të botës; përshembull, në Pennsylvania.
• Në zgjedhjen e Presidentit të Shoqatës Amerikane të Matematikës, Presidentit
të Shoqatës Amerikane të Statistikës, Presidentit të Inxhinierisë Elektrike
dhe Elektronike të Amerikës, Presidentit të Institutit Kombëtar të Kërkimeve
Operacionale dhe Menaxhimit të Shkencës të Amerikës, etj.
• Në zgjedhjet vendore në disa shtete të Amerikës; përshembull, Oregon.
• Në zgjedhjen e Presidentit të Shoqatës Studentore, në universitete të ndryshme të
Amerikës, Anglisë, Francës, Gjermanisë, Austrisë, etj.
Njohuri shkencore më të thelluara për VA jepen në studimet e kryera nga Vitols
and Hills (2014), Hodge and Klima (2005), Miranda and Kollman (2007), Brams
and Herschbach (2011), Myerson and Weber (1993), Brams (2008), Rangevoting.org
(2014), etj.
Votimi me aprovim ka disa veti të mira, në krahasim me sistemet e tjera të votimit:
1. VA i lejon votuesit të shprehin sa më mirë preferencat vetiake për kandidatët dhe
për partitë politike. Në qo%ë se ﬂeta e votimit përmban n kandidatë, votuesit kanë
2n mundësi për të shprehur preferencat vetiake. VA i mundëson votuesit të arrĳnë
në një kompromis për votën e tyre, pa qenë nevoja të braktisin disa kandidatë të
preferuar. Nuk ndodh kështu me sistemet e tjera të votimit të njohura deri më sot.
Në qo%ëse disa voutes nuk kanë preference të fortë për asnjë kandidat, ata mund të
votojnë pro të gjithë kandidatëve që i vlerësojnë të pranueshëm. Përveç kësaj, në
qo%ë se kandidati më i preferuar i ndonjë votuesi ka probabilitet të vogël për të
dalë ﬁtues në zgjedhjet parlamentare aktuale, atëherë ky votues mund të aprovojë
edhe ndonjë kandidat tjetër të preferuar, i cili është i fortë. Në këtë mënyrë, VA
ndihmon të dalë ﬁtues kandidati më i fortë.
Gjithashtu, VA rrit pjesëmarrjen në votime. Duke qenë në gjendje për të shprehur
më mirë preferencat individuale, votuesit do të kenë probabilitet më të lartë për
pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare.Zgjedhësit e sinqertë dhe të pakorruptuar
mendojnë se VA është më kuptimplotë për shprehjen e interesave dhe preferencave
të tyre për partitë politike dhe kandidatët. Prandaj, VA rrit pjesëmarrjen në votime.
2. VA është i thjeshtë për tu kuptuar, praktik dhe i lehtë për tu zbatuar në zgjedhjet
parlamentare në shtete demokratike bashkëkohore.
3. Vetia më e mirë e VA është efektiviteti i lartë në parandalimin ose frenimin e
korrupsionit politik, me kushte që shumica e votuesve të jenë të ndershëm, që
ndër kandidatët për deputetë të ketë persona “të pastër” dhe që kandidati ﬁtues
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të mos korruptohet pasi të zgjidhet deputet ose të emërohet ministër.
4. VA në shtete demokratike favorizon formimin, veprimtarinë menaxhimin dhe
jetëgjatësinë e Qeverisë e dashamirëse për popullin. Kjo nënkupton se Qeveria e
gjeneruar nga VA do të jetë racionale dhe do të lu%ojë pa mëshirë korrupsionin
në të gjitha fushat. Brenda një klase të gjerë sistemesh votimi të njohura deri sot,
vetëm VA i kënaq vetitë e mësipërme 3 dhe 4.
5. VA dobëson së tepërmi ndikimin negativ të blerjes së votës në zgjedhjet
parlamentare demokratike. VA ndihmon kandidatin e ndershëm që të dalin ﬁtues
në zgjedhjet parlamentare.
6. VA u garanton kandidatëve të minoriteteve dhënien e meritave që atyre u takojnë.
7. VA maksimizon funksionin e dobisë (utility function) të votuesve, shih Myerson
and Weber (1993).
8. VA harmonizohet me Parimin Riker, të shkencëtarit të shquar amerikan William
Harrison Riker (1920-1993), sepse VA shporr nga pushteti politikanë të korruptuar.
9. VA ndihmon në arritjen e zgjedhjeve parlamentare me konsensus, sepse ka shkallë
të lartë mirëkuptimi popullor.
10.
VA është i vetmi system votimi i njohur deri sot, i cili e lehtëson “efektin e
votes që shkon dëm” (“wasted vote eﬀect”).
11.
Disa shkencëtarë të shquar mendojnë se për VA nuk janë të vlefshme Teoremat
e Pamundësisë të Arrow, Gibbard-Sa&erthwaite, Dugan-Schwartz, Balinski-Young
dhe Karpov, sepse cënohet aksioma e universalitetit e sitemeve të votimit, shih
Hodge and Klima (2005), Balinski and Young (1982), Karpov (2010).
3.

Efektiviteti i VA për parandalimin e korrupsionit politik në zgjedhjet
parlamentare

Shqyrtohen zgjedhjet parlamentare në një shtet demokratik të cfardoshëm, të
zhvilluara në një datë të caktuar. Efektiviteti i garës zgjedhore për parandalimin e
korrupsionit politik varet edhe nga sistemi i votimit që përdoret në këto zgjedhje,
shih Norris (2014), Rose-Ackerman (1999), Hodge and Klima (2005), Myerson
(1993, 1999, 2006), Persson and Tabellini (2000), Person, Tabellini, and Trebbi (2003),
Kunicova and Rose-Ackerman (2005), etj.
Le të jetë K={k} bashkësia e të gjithë kandidatëve për deputetë në këto zgjedhje
parlamentare. Çdo kandidat për deputet k • K mund të shoqërohet me ﬁtimin
korruptiv f(k), i cili llogaritet matematikisht sipas metodës Kolaneci (2011):
Veprimtaria e çdo kandidati për deputet k monitorohet me ndihmën e 45 indikatorëve
të korrupsionit dhe të dhënat e për%uara futen në modelin matematik. Pas kryerjes
së llogaritjeve, vlerësohet ﬁtimi korruptiv f(k) i kandidatit k. Në qo%ë se kandidati
k është i pastër, atëhere do të gjendet f(k) = 0. Fitimi korruptiv f(k) tregon koston që
paguajnë votuesit e ndershëm, në qo%ë se kandidati për deputet k rezulton ﬁtues në
zgjedhjet parlamentare.
•
Një objektiv kryesor i zgjedhjeve parlamentare është minimizimi i ﬁtores në
këto zgjedhje të kandidatëve të korruptuar. Ky objektiv do të realizohet nga votuesit
e ndershëm dhe të sinqertë.
Kandidati për deputet me tregues k quhet:
i pastër, në qo%ë se f(k) = 0,
pozitivisht i korruptuar, në qo%ë se f(k) > 0.
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Simboli t tregon tipin e votuesit, ndërsa T = {t} tregon bashkësinë e tipeve të votuesve
në zgjedhjet parlamentare të shqyrtuara. Tipi i votuesit varet nga preferencat
individuale përfundimtare të votuesit për partitë politike, për kandidatët për
deputetë dhe nga qëndrimi i votuesit ndaj korrupsionit politik. Analizë shkencore e
tipit të votuesit është kryer nga Myerson (2002), (2006).
Votuesit me tip t > 0 janë votues të djathtë, ndërsa votuesit me tip t < 0 janë votues
të majtë. Tipi i votuesit pranohet të jetë madhësi e rastit me shpërndarje normale
(gaussiane): t~N (µ, σ2). Probabiliteti i ngjarjes së rastit që tipi t i votuesit të bëjë pjesë
në intervalin (a, b) llogaritet me formulën:
P (a < t < b) =

,

ku F(x) tregon funksionin e modiﬁkuar të Laplace (Laplace’s modiﬁed function).
Një votues i tipit t = 0 është neutral në kuptimin politik dhe mund të jetë i korruptuar
ose i pakorruptuar, i sinqertë ose i pasinqertë.
Funksioni i dobisë i votuesit tregohet me simbolin u (k, t), ku k tregon kandidatin
për deputet, ndërsa t tregon tipin e votuesit. Ky funksion varet edhe nga ngjarja e
rastit në qo%ë se kandidati k do të jetë ﬁtues në zgjedhjet parlamentare.
Liderët politikë dhe partiakë synojnë të parashikojnë me saktësi rezultatet e
zgjedhjeve parlamentare në nivel zone zgjedhore, rrethi, qarku dhe kombëtar. Këto
parashikime dobësohen nga prania e pasigurive.
Në zgjedhjet parlamentare demokratike, çdo votues ka pasiguri për pjesmarrjen
në votime, për tipin dhe për funksionin e dobisë të votuesve të tjerë. Pra, procesi
zgjedhor zhvillohet në prani të pasigurisë. Ekzistojnë disa interpretime të konceptit
“pasiguri”.
Në studimin e tanishëm, pasiguria e votuesve në zgjedhjet parlamentare
modelohet si pasiguri informative, pasiguri statistikore ose si pasiguri strategjike.
Pasiguria informative është quajtur entropi (entropy). Në Teorinë e Informacionit,
të themeluar nga Claude Shannon dhe Andrei Nikolayevich Kolmogorov, entropia
është e barabartë me sasinë e informacionit që mungon, për njohjen e plotë të objektit,
individit, bashkësisë, fenomenit ose procesit të shqyrtuar, shih Ben-Naim (2008),
Frigg and Werndl (2010).
Pasiguria statistikore është e barabartë me deviacionin standart (standard
deviation) të madhësisë së rastit (random variable) të shqyrtuar ose të zgjedhjes së
rastit (random sample), të për%uar nga kjo madhësi e rastit, shih Daintith (2005),
Barnes and Noble (2004), Encyclopedia Britannica (2014).
Pasiguria strategjike (në kuptimin Sakaguchi-Summers) është një pasiguri në
lidhje me veprimet dhe besimet e votuesve të tjerë, gjithashtu për besimet në lidhje
me këto besime, shih Summers (2000).
Pasiguria strategjike është përkuﬁzuar për here të parë nga matematikani
japonez H. Sakaguchi. Modeli matematik i pasigurisë strategjike është lojë Bayesiane
(lojë strategjike me informacion jot ë plotë), shih Myerson (2008).
Pasiguria strategjike ka katër nivele:
Niveli i parë: një e ardhme e vetme mja% e qartë, e parashikuar saktësisht.
Niveli i dytë: një ose disa të ardhme alternative, të shoqëruara me probabilitetet
korresponduese të realizimit të tyre.
107

Niveli i tretë: identiﬁkimi i një bashkësie të renditur të ardhmesh të mundshme,
bazuar në variable kyçe.
Niveli i katërt: Paqartësia në analizën, njohjen ose interpretimin e mjedisit
rrethues, e cila shkakton pamundësinë e parashikimeve të sakta. Mjedisi rrethues
përmban procese politike, ekonomike, sociale, teknike, teknologjike, të sigurisë
kombëtare, diplomatike, etj. Të dhëna më të plota për pasigurinë stategjike gjenden
në Country, Kirkland and Viguerie (1997), Clemons and Barne&(2003).
Numri i votuesve aktivë X, pjesëmarrës në zgjedhjet parlamentare është madhësi
e rastit me shpërndarje Poisson dhe me pritje matematike λ të barabartë me numrin
mesatar të votuesve aktivë. Gjithashtu, pasiguria statistikore e votuesve është
madhësi e rastit me shpërndarje χ2 të Pearson, shih Myerson (1998), (2000), Nünez
(2009.
Sqarim
Madhësia e rastit diskrete X me vlera të mundshme 0, 1, 2, 3, ... ka shpërndarje
Poisson me parametër λ në qo%ë se
P( X = m ) =

,

për çdo m = 0, 1, 2, 3, ..., ku P tregon

probabilitetin dhe e≈2.718 tregon numrin Euler.
Zgjedhjet parlamentare në shtete demokratike modelohen matematikisht me lojë
Poisson, e cila ka një numër të rastit lojtarësh (votuesish) dhe paraqitet matematikisht
me një proces të rastit Poisson. Lojtarët kanë tipe të ndryshme dhe këto tipe ndikojnë
në funksionin e dobisë të lojtarëve. Çdo tip votuesish zgjedh strategjinë e pastër
vetiake, e cila tregon mënyrën e sjelljes ose veprimet e votuesit.
Tipi i votuesit është madhësi e rastit me shpërndarje normale. Loja zgjedhore
përmban gjithashtu kandidatët për deputetë të partive politike ose kandidatë të
pavarur. Këta kandidatë mund të jenë të ndershëm ose të korruptuar. Një komponent
tjetër i lojës zgjedhore është metoda e votimit e zgjedhjeve parlamentare. Çdo votues
ka funksionin e ﬁtimit, i cili varet nga strategjia që zbaton votuesi, nga tipi i votuesit
dhe nga ﬁtimi korruptiv i kandidatëve për deputetë.
Loja zgjedhore zhvillohet në prani të pasigurisë. Loja zgjedhore klasiﬁkohet
si lojë strategjike me informacion jo të plotë. Egzistojnë dy kritere optimizimi të
përshtatshme për zgjidhjen e lojërave me informacion jo të plotë:
Kriteri Bayes-Nash-Harsanyi dhe Kriteri Vorobiev i Realizimit të Qëllimit, shih
Myerson (2008).
Situata zgjedhore bëhet më e komplikuar për shkak të ekzistencës së votuesve të
pasinqertë.
Përkuﬁzim (sipas Brams, 2008).
Në metodën VA, një votues quhet i sinqertë, në qo%ë se pas aprovimit prej tĳ të
kandidatit më pak të preferuar për të, ky votues do të aprovojë çdo kandidat më të
preferuar për të, se kandidati minimalisht i preferuar. Një votues quhet i pasinqertë
në qo%ë se nuk është votues i sinqertë.
Simboli P(k) tregon probabilitetin statistikor të ngjarjes së rastit që kandidati për
deputet k të shpallet ﬁtues në zgjedhjet parlamentare. Kandidati për deputet k quhet
i fortë në qo%ë se P(k) > 0.5 dhe i dobët në qo%ë se P(k) = 0. Supozohet se kandidatët
për deputetë k dhe l bëjnë pjesë në të njëjtën zonë zgjedhore.
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Kandidati për deputet k quhet më i fortë se kandidati për deputet l në qo%ë se
P(k) > P(l). Dy kandidatë për deputetë k dhe l në të njëjtën zonë zgedhore quhen të
dallueshëm midis tyre në qo%ë se kënaqet mosbarazimi u(k, t) ≠ u(l, t), të paktën
për një tip votuesi t, ku u tregon funksionin e dobisë të votuesit. Pra, dy kandidatë
për deputetë mund të jenë të dallueshëm midis tyre, ndonëse mund të kenë ﬁtime
korruptive të barabarta f(k) = f(l), ose mund ti përkasin të njëjtës parti politike.
Rezultati kryesor i këtĳ paragraﬁ është teorema e mëposhtme, e cila paraqit një
përmirësim të Proposition 4 të Myerson (2006).
Teoremë 1
Suprozohet se në zgjedhjet parlamentare të zhvilluara në ndonjë shtet demokratik
bashkëkohor kënaqen kushtet e mëposhtme:
I.
Zbatohet votimi me aprovim.
II.
Tipet e votuesve janë madhësi të rastit, të pavarura ndërmjet tyre.
III.
Mbi 80% të votuesve aktive në çdo zone zgjedhore janë të pakorruptuar.
IV.
Mbi 90% të votuesve aktive në çdo zone zgjedhore janë të sinqertë.
V.
Në secilën zonë zgjedhore për deputet ka të paktën një kandidat të majtë të
pakorruptuar dhe një kandidat të djathtë të pakorruptuar.
Vërtetohet se të paktën 70% e deputetëve ﬁtues në këto zgjedhje do të jenë të
pakorruptuar. Gjithashtu, në bashkësinë e metodave të votimit të zbatuara deri
sot në zgjedhjet parlamentare demokratike, VA është ë vetmja metodë votimi që
parandalon (pjesërisht) korrupsionin politik.
Vërejtje
Në lojën e votimit me shpërndarje Poisson, metoda VA nuk e garanton sjelljen e
sinqertë të votuesve aktivë, shih Myerson (2006), Proposition 3. Prandaj kushti IV i
Teoremës 1 është i nevojshëm.
Komentim i vërtetimit të Teoremës 1
Tipet e votuesve (t) janë madhësi të rastit me shpërndarje normale dhe të
pavarura ndërmjet tyre. Numri i votuesve aktivë me tip t • (a, b) • (-∞; +∞) është
madhësi e rastit me shpërndarje Poisson, me pritje matematike
), për çdo a < b, ku
tregon vlerën mesatare të gjithë votuesve
pjesëmarrës në zgjedhjet parlamentare.
Në qo%ë se t ~ N(

), atëherë P(a < t < b) =

, ku F(x) tregon funksionin e modiﬁkuar Laplace:
, për 0 ≤ t < x < +∞,
F(x) = -F(-x) , për -∞ < x < 0.
Tipi i votuesit t ështe i barabartë me informacionin privat të votuesit. Sikurse
u tregua më lart, informacioni privat i çdo votuesi ka shpërndarje normale me
parametra speciﬁke
dhe
. Pra, votues të ndryshëm kanë në përgjithësi tipe
t të ndryshme. Bashkësia T = {t} e tipeve të gjithë votuesve të një shteti demokratik
të caktuar, në zgjedhjet parlamentare ose vendore të zhvilluara në një datë të
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speciﬁkuar, pranohet të jetë hapësirë metrike në kuptimin e Analizës Funksionale.
Përkuﬁzim
Informacioni është përgjigje e një pyetje të çfardoshme të një tipi të caktuar, është
gjithashtu burimi i të dhënave sasiore ose cilësore, me ndihmën e të cilave realizohet
procesi i njohjes së botës reale dhe i koncepteve ose teorive abstrakte. Informacioni,
sikurse energjia, është material; ai mund të transformohet nga një formë në një tjetër,
të shitet ose të blihet, të jetë informacion publik ose informacion privat. Njësi matëse
të informacionit janë 1 bit ose 1 nat.
Në përgjithësi, informacioni transmetohet edhe me sisteme kompjuterike.
Gjithashtu, ka informacione me nivele shumë të larta kompleksiteti, shih
“Kolmogorov’s complexity”.
Supozohet se në zgjedhjet parlamentare të zhvilluara në një shtet demokratik të
caktuar dhe në një datë të speciﬁkuar ka jo vetëm kandidatë të ndershëm, por edhe
kandidatë të korruptuar, si të majtë si të djathtë.
Formulohen ngjarjet e rastit:
A: një votues aktiv i çfarëdoshëm është i pakorruptuar,
B: një votues aktiv i çfarëdoshëm është i sinqertë.
Jepen probabilitetet P(A) = 0.8, P(B) = 0.9. Zbatohet formula:
P(A ∩ B) = P(A) + P(B) – P(A ∪ B) dhe mosbarazimi P(A ∪ B) ≤ 1.
Vërtetohet se:
P(A ∩ B) ≥ P(A) + P(B) -1,
P(A ∩ B) ≥ 0.8 + 0.9 -1,
P(A ∩ B) ≥ 0.7
Prandaj, jo më pak se 70% e votuesve aktivë janë njëkohësisht të pakorruptuar
dhe të sinqertë.
Në VA asnjë votues i pakorruptuar dhe i sinqertë nuk voton pro çdo kandidati
të korruptuar për deputet. Prandaj, me siguri ≥ 70%, çdo kandidat ﬁtues do të jetë i
pakorruptuar. Gjithashtu, çdo kandidat i korruptuar për deputet nuk është i fortë.
• Probabiliteti P(A ∩ B) mund të vlerësohet me formulën e probabilitetit me kusht:
P(A ∩ B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B).
• Metoda VA, e zbatuar në zgjedhjet parlamentare, nuk e parandalon korrupsionin
politik në ato zona zgjedhore, në të cilat një shumicë e votuesve aktivë janë të
pasinqertë. Unë besoj se raste të tilla janë të rralla në Republikën e Shqipërisë.

4.

Disa mangësi të Sistemit Proporcional të votimit në zgjedhjet parlamentare

Qëllim kryesor i SPV në zgjedhjet parlamentare ose vendore, të zhvilluara në shtete
demokratike bashkëkohore, është ndarja e numrit të përgjithshëm të deputetëve
sipas partive politike në përpjestim të drejtë me numrin e votave të vlefshme të
grumbulluara nga secila parti në këto zgjedhje.
Aktualisht, SPV përdoret në 80 shtete të botës, gjatë zhvillimit të zgjedhjeve
parlamentare. Në përgjithësi nuk ekziston konvertimi ideal i numrit të votave të
grumbulluara nga partitë politike në numër deputetësh, sepse një kolltuk parlamentar
nuk mund të ndahet ndërmjet dy partive. Prandaj, çdo procedurë e SPV ka indekset
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e disproporcionalitetit, të cilët llogariten me formula të ndryshme, pas konvertimit
të numrit të votave në numër deputetësh.
Shkencëtarët amerikanë R. Taagepera dhe B. Grofman publikuan në vitin 2008 një
bashkësi, e cila përmban 19 indekse të disproporcionalitetit të SPV.
Një indeks i disproporcionalitetit i SPV që është përdorur gjerësisht në shtete të
ndryshme të botës në zgjedhjet parlamentare, është indeksi Gallagher, i propozuar
nga shkencëtari i shquar irlandez Michael Gallagher në vitin 1991.
Le të jenë:
n – numri i partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare, të zhvilluara në
një shtet demokratik në një datë të caktuar,
(v1, v2, ..., vn) – përqindjet e votave të grumbulluara nga partitë politike në këto
zgjedhje parlamentare,
(s1, s2, ..., sn) – përqindjet e deputetëve të partive politike në parlamentin e formuar
pas këtyre zgjedhjeve.
Indeksi Gallagher i dispoporcionalitetit llogaritet me formulën:

IG

=

Indeksi IG i merr vlerat e mundshme nga 0 në 1, ose nga 0% në 100%.
IG = 0% tregon proporcionalitetin ideal ndërsa IG = 100% tregon
disproporcionalitetin maksimal.
Në zgjedhjet parlamentare të 28 qershorit 2009 për kuvendin e Republikës së
Shqipërisë, rezulton se IG = 7.6%, shih Kolaneci (2009).
Sipas një studimi të kryer nga një grup shkencëtarësh nga shtete të ndryshme të
botës, të drejtuar nga Prof. M. Gallagher dhe Prof. P. Mitchell, publikuar në datën 7
shtator 2010 kanë rezultuar vlerat e mëposhtme të IG në disa shtete të botës:
Austria (v. 2008) IG = 2.9%,
Belgjika (v. 2006) IG = 3.8%,
Brazili (v. 2006) IG = 3%,
Bullgaria (v. 2009) IG = 7%,
Kanadaja (v. 2008) IG = 10.1%,
Kroacia (v. 2007) IG = 7.6%,
Çekia (v. 2010) IG = 8.8%,
Danimarka (v. 2007) IG = 0.7%,
Estonia (v. 2007) IG = 3.4%,
Finlanda (v. 2007) IG = 3.2%,
Hungaria (v. 2010) IG = 11.7%,
Franca (v. 2007) IG = 13.6%,
Gjermania (v. 2009) IG = 3.4%,
Greqia (v. 2009) IG = 7.3%,
India (v. 2009) IG = 7.8%,
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Irlanda (v. 2007) IG = 5.9%,
Izraeli (v. 2009) IG = 1.6%,
Italia (v. 2008) IG = 5.7%,
Japonia (v. 2009) IG = 15.1%,
Mali i Zi (v. 2009) IG = 6.6%,
Holanda (v. 2010) IG = 0.8%,
Norvegjia (v. 2009) IG = 3%,
Polonia (v. 2007) IG = 4.7%,
Rumania (v. 2008) IG = 3.2%,
Rusia (v. 2007) IG = 4.3%,
Serbia (v. 2008) IG = 1.5%,
Slovenia (v. 2008) IG = 3.9%,
Spanja (v. 2008) IG = 4.5%,
Suedia (v. 2006) IG = 3%,
Zvicra (v. 2007) IG = 2.6%,
Turqia (v. 2007) IG = 11.8%,
Ukraina (v. 2007) IG = 3.6%,
Anglia (U.K.) (v. 2010) IG = 15.1%,
Amerika (US) (v. 2008) IG = 4%,
Uruguai (v. 2009) IG = 1.1%,
Zelanda e Re (v. 2008) IG = 3.8%.
Në studimin e tanishëm analizohet Sistemi Proporcional i Votimit (SPV) me lista
partiake, ku partitë politike përcaktojnë listat e kandidatëve për deputetë dhe
votuesit votojnë për listën e preferuar; domethënë, votuesit votojnë kryesisht për një
parti politike dhe jo për një kandidat speciﬁk të kësaj partie. Ky sistem proporcional
i votimit quhet me lista të mbyllura. Në SPV me lista të hapura votohet për partinë
politke dhe për kandidatin e preferuar të kësaj partie. Pra, në SPV me lista të hapura,
çdo votues aktiv shpreh dy preferenca: për partinë politike dhe për njërin nga
kandidatët e propozuar të kësaj partie.
Sistemi proporcional i votimit (SPV) mund të jetë kombëtar ose rajonal. Në përgjithësi,
SPV në nivel kombëtar e minimizon më mirë disproporcionalitetin zgjedhor (gjatë
konvertimit të numrit të votave në numër deputetësh), krahasuar me SPV rajonal.
Në zgjedhjet parlamentare të zhvilluara në Republikën e Shqipërisë gjatë viteve 2009
dhe 2013 është zbatuar SPV rajonal me lista të mbyllura partiake.
SPV ka mangësitë e mëposhtme:
1. Sistemi proporcional i votimit me lista të hapura partiake nuk ka efektivitet në
lu%ën kundër korrupsionit politik të kandidatëve për deputetë të majtë, centristë ose
të djathtë, shih Chang (2005), Tavits (2007).
2. SPV me lista të mbyllura partiake nuk është efektiv në lu%ën kundër korrupsionit
politk të kandidatëve për deputetë të majtë, centristë ose të djathtë, shih Kunicova
and Rose-Ackerman (2005), Myerson (2006).
3. Në SPV me lista të mbyllura partiake votuesit nuk mund të zgjedhin gjithmonë
kandidatin e preferuar, sepse renditja e kandidatëve për deputetë është bërë nga
kryesia e partisë politike. Kjo procedurë votimi mund të fuqizojë tej masës Kryetarin
e Partisë, i cili vendos në krye të listave favoritët e tĳ dhe në fund të listave kandidatë
me të cilët ka zhvilluar debate ose ka patur mosmarrëveshje. Gjithashtu, lista e
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hartuar nga Kresia e Partisë mund të kontestohet nga një pjesë e votuesve ose mund
të shkaktojë zvogëlim të pjesëmarrjes në votime (sidomos të moshave të reja).
4. Shkencëtarët amerikanë M. I. Balinski, H. P. Young dhe shkencëtari rus A. Karpov
kanë vërtetuar matematikisht në vitet 1979 dhe 2010, se nuk ekziston asnjë metodë e
SPV, e cila të kënaqë njëkohësisht aksiomën e monotonisë, aksiomën e vĳueshmërisë
logjike dhe aksiomën e kuotës.
Aksioma e monotonisë
Në qo%ë se në shkallë kombëtare partia A ka grumbulluar më shumë vota se partia B
në zgjedhjet parlamentare, atëherë numri i deputetëve të partisë A nuk duhet të jetë
më i vogël se numri i deputetëve të partisë B.
Aksioma e vĳueshmërisë logjike
Në zgjedhjet parlamentare të zhvilluara në shtete demokratike, të gjitha partitë
politike pjesëmarrëse në këto zgjedhje duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë.
Kjo aksiomë nuk lejon kurrsesi trajtim të pabarabartë të partive, nuk lejon hatëre në
procesin zgjedhor.
Aksioma e kuotës
Numri faktik i deputetëve të çdo partie politike nuk duhet të ndryshojë me më shumë
se 1 deputet nga numri i deputetëve i llogaritur me kuotën Hare.
Konkretisht, analizohen rezultatet zgjedhore të Partisë Demokratike (PD) dhe
Partisë Socialiste (PS) në zgjedhjet parlamentare të 28 Qershorit 2009 në Republikën e
Shqipërisë. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka 140 deputetë. Numri i përgjithshëm
i votave të vlefshme në zgjedhjet e 28 Qershorit 2009 1,519,176. Pra, kuota zgjedhore
Hare del e barabartë me:

PD grumbulloi në këto zgjedhje 610,463 vota të vlefshme, të cilat u konvertuan
në 68 deputetë, ndërsa PS grumbulloi gjithsej 620,586 vota të vlefshme, të cilat u
konvertuan në 65 deputetë.
Prandaj, rezultatet zgjedhore të PD dhe PS bĳen në kundërshtim me aksiomën e
monotonisë, sepse 610,463 < 620,586 dhe 68 > 65.
Sipas kuotës Hare, PD i takonin 610463/10851.257 ≈ 56 deputetë, ndërsa PS
620586/10851.257 ≈ 57 deputetë.
Rrjedhimisht, rezultatet zgjedhore të PD dhe PS në zgjedhjet parlamentare të 28
Qershorit 2009 bien në kundërshtim me aksiomën e kuotës.
Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) grumbulloi gjithsej në këto zgjedhje 73,678 vota
të vlefshme, të cilat u konvertuan në 4 deputetë. Sipas kuotës Hare, LSI i takonin
73674/10851.257 ≈ 7 deputetë. Pra, rezultatet zgjedhore të LSI bien në kundërshtim
me aksiomën e kuotës.
Partia Republikane e Shqipërisë grumbulloi gjithsej në këto zgjedhje 31990 vota,
të cilat u konvertuan në 1 deputet. Duket qartë se rezultatet e kësaj partie bien në
kundërshtm me aksiomën e kuotës.
Partia Socialdemokrate Shqiptare grumbulloi gjithsej 26,700 vota të vlefshme, të cilat u
konvertuan në 0 deputetë, ndërsa Partia për Drejtësi dhe Integrim grumbulloi gjithsej
14477 vota të vlefshme, të cilat u konvertuan në 1 deputet. Prandaj, evidentohen
kundërshtime me aksiomën e kuotës dhe aksiomën e monotonisë.
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5.

Konkluzione dhe Rekomandime

Korrupsioni politik është armik kryesor i demokracisë. Kompnente të korrupsionit
politik janë korrupsioni qeveritar, korrupsioni parlamentar, korrupsioni në qeverisjen
vendore dhe korrupsioni në sistemin e drejtësisë. Shkaktarë të korrupsionit politik
janë ministra të korruptuar, deputetë të korruptuar, kryetarë bashkish të korruptuar,
gjyqatrë të korruptuar, prokurorë të korruptuar.
Motivi kryesor për kryerjen e studimit të tanishëm është nevoja e ngutshme e
politikanëve, pushtetarëve dhe popullit shqiptar për të kuptuar qartë se votimi me
aprovim (VA) është i vetmi sistem votimi i njohur deri sot që parandalon korrupsionin
politik në zgjedhjet parlamentare ose vendore, të zhvilluara në shtete demokratike.
Ky rezultat i rëndësishëm shkencor, i vërtetuar nga shkencëtari i shquar amerikan
R. B. Myerson në vitin 2006, është përmirësuar në studimin e tanishëm (Teorema 1).
Ideja kryesore e Teoremës 1 është: në qo%ë se shumica e votuesve pjesëmarrës
në zgjedhjet parlamentare janë të pastër dhe të sinqertë, atëhere asnjë kandidat i
korruptuar për deputet i partive politike ose i pavarur nuk do të grumbullojë një
shumicë votash me metodën VA.
VA funksionon në këtë mënyrë: çdo votues, pjesëmarrës në zgjedhjet parlamentare
ose vendore, aprovon ose nuk aprovon aq parti politike ose kandidatë sa ai dëshiron.
Në VA çdo parti ose kandidat i aprovuar prej votuesit merr thjesht një votë, ndërsa i pa
aprovuar nuk merr votë. Shpallet ﬁtuese ajo parti ose ai kandidat që ka grumbulluar
më shumë vota.
VA gëzon tetë veti të mira, në krahasim me sistemet e tjera të votimit, të cilat janë
paraqitur në paragraﬁn 2 të studimit. Vetia më e mirë e VA është efektiviteti në
parandalimin e korrupsionit politik (vetia 3).
VA favorizon formimin dhe jetëgjatësinë e Qeverisë dashamirëse për popullin (vetia
4).
VA minimizon ﬁtimin korruptiv të politikanëve dhe pushtetarëve, ndërsa maksimizon
funksionin e dobisë së votuesve (vetitë 3 dhe 7).
VA minimizon ndikimin e blerjes së votës në rezultatet zgjedhore (vetia 5).
VA është i thjeshtë, i qartë, praktik dhe i lehtë për tu zbatuar (vetia 2).
VA ndikon pozitivisht në pjesëmarrjen në votime në zgjedhjet parlamentare ose
vendore.
Efektiviteti i VA në parandalimin e korrupsionit politik është Kriter Liberal për
suksesin e shtetit demokratik, sepse VA i pengon politikanët dhe pushtetarët për
abuzimin e fuqisë shtetërore ose partiake.
• VA mund të zbtohet në zgjedhjet e kryetarëve të partive politike (PS, PD, LSI, etj)
në Republikën e Shqipërisë.
• Procesi i votimit në zgjedhjet parlamentare modelohet matematikisht si një lojë
stategjike Poisson me numër të madh lojtarësh dhe me informacion jo të plotë, e
cila përmban bashkësinë e votuesve aktivë me shpërnarje Poisson, bashkësinë e
partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare, bashkësinë e kandidatëve
për deputetë, bashkësinë e tipeve të votuesve me shpërndarje normale (Gaussiane),
pasigurinë statistikore dhe pasigurinë informative dhe pasigurisë strategjike të
votuesve, stategjitë e pastra të votuesve, funksionin e dobisë të votuesve dhe ﬁtimin
e pritshëm korruptiv të kandidatëve për deputetë. Pasiguria e votuesve në zgjedhjet
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parlamentare është pasiguri e pjesëmarrjes në votime, pasiguri e tipit të çdo votuesi
ose pasiguri pë pastërtinë e kandidatëve.
• Parimi i optimizimit i përdorur në lojën zgjedhore është Parimi Bayes-NashHarsanay ose Parimi i Realizimit të Qëllimit i N. N. Vorobiev. Votuesi mund të
jetë i pastër ose i korruptuar, i sinqertë ose i pasinqertë. Votimi me aprovim nuk
përjashton situata paradoksale, të shkaktuara nga një shumicë votuesish strategjikë.
Mund të ndodhë që një kandidat për deputet, i cili ka grumbulluar mbi 50% të votave
të vlefshme, të mos jetë ﬁtues në zgjedhjet parlamentare, të zhvilluara me metodën e
votimit me aprovim, shih Laslier (2009).
Loja zgjedhore do të gjenerojë ose ekuilibre të mira ose ekulibre me probleme ose
ekuilibre të këqia, në kuptimin Riker-Myerson. Këto ekuilibre janë klasiﬁkuar
përkatësisht sukses i demokracisë, demokraci me probleme, dështim i demokracisë.
Votimi me aprovim gjeneron akuilibre të mira ose ekuilibre me probleme, por nuk
gjeneron ekuilibre të këqia.
Votimi me aprovim nuk është në favor të politikanëve dhe pushtetarëve të
korruptuar dhe të bashkëpunëtorëve të tyre. Prandaj, votimi me aprovim do të
kundërshtohet prej tyre.
• Rezultati kryesor i studimit të tanishëm është Teorema 1, e cila paraqit një
saktësim dhe përmirësim të Proposition 4, të Myerson (2006).
Për konkretizim të idesë së vërtetimit të Teoremës 1, pranohen P(A) = 0.8 dhe P(B)=0.9.
Këto pranime duket të jenë realiste dhe mund të zëvendësohen me pranime të tjera
realiste; përshembull: P(A) = 0.84 dhe P(B) = 0.88.
• Në qo%ë se në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 në Republikën e Shqipërisë do
të zbatohet votimi me aprovim, pritet të ndodhin këto ndryshime:
• Zvogëlim i korrupsionit qeveritar,
• Zvogëlim i korrupsionit parlamentar,
• Zvogëlim i korrupsionit në qeverisjen vendore,
• Zvogëlim i korrupsionit në sistemin e drejtesisë,
• Përmirësim i disa treguesve ekonomikë, politikë dhe socialë të deﬁcitit
demokratik,
• Rritje e pjesëmarrjes në votime,
• Përmirësim i reputacionit dhe marrdhënieve të Republikës së Shqipërisë me
USA dhe BE.
Në qo$ë se populli shqiptar dëshiron të ushtrojë një presion konkurrence
kundër korrupsionit politik, atëhere në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të
Republikës së Shqipërisë duhet të zbatohet votimi me aprovim.
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Kontrolli i Shtetit të së Drejtës përmes Kushtetutës së Republikës së
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Abstrakt
Historia e Lirisë, është historia e kuﬁjve të pushtetit të shtetit. Woodrow Wilson
Në studimet e shkencave juridike, konstitucionalistët, në mënyrë përfundimtare kanë
uniﬁkuar qëndrimin se, koncepti i shtetit të së drejtës qëndron mbi dy kollona si në atë të
kuptimit formal po ashtu edhe në atë të kuptimit material. Kuptimi formal, përfshin në
vetvete, urdhërimet për njohjen dhe respektimin e formave dhe procedurave të caktuara
mbi ndërtimin dhe veprimtarinë e organeve shtetërore. Ndërsa me shtetin e së drejtës në
kuptimin material kuptohen ato kërkesa për të cilat garantohet përmbajtja e ligjeve, kuptimi
dhe rrjedhshmëria e tyre, ku në mënyrë të veçantë, një vend kryesor kanë ligjet, aktet dhe
traktatatet të cilat në themel të këtĳ rendi juridik sundojnë në menyrë të patjetërsueshme
garancinë mbi të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.
Natyrisht që të dyja këto kolona të shtetit të së drejtës nuk janë të shkëputura nga njeri tjetri
por, ato qëndrojnë të lidhura ngushtë dhe të uniﬁkuara midis tyre pasi, vetë kushtetuta jonë,
e njohur dhe e gjithëpranuar në tërësi si një kushtetutë e re dhe bashkëkohore përcakton
qartësisht një koncept të vlerave të lirisë në shtetin e së drejtës, vlera të cilat në të njëjtën kohë
garantohen duke përcaktuar, dhe transmetuar elemente formalë dhe materialë.
Pasqyrimi i kësaj kërkese është diktuar veçanërisht për shkak të nevojës dhe rëndësisë që ajo
ka pasi, që në preambulën e aktit themeltar në mënyrë urdhëruese legjislatori, me plot besim
dhe transparencë garanton se në themel të rendit juridik janë vendosur të drejtat dhe liritë
themelore të njeriut të cilat janë të pandashme, të pa tjetërsueshme, dhe të pa dhunueshme.
Në mënyrë urdhëruese ky parim përgjithësisht garantohet edhe në ndarjen dhe balancën
midis pushteteve, si dhe në dokumentat, dhe ligjet kryesore të Republikës, pasi në frymë dhe
në gërmë respektimi i këtĳ parimi në shtetin e së drejtës është garanci për mirëfunksionim,
mirëqenie dhe bagati.
Si konkluzion, ligjet e miratuara, aktet normative të këshillit të ministrave, vendimet,
urdhërimet dhe shkresat e administratës publike dhe shtetërore, të çdo niveli, duke u nisur që
nga pushteti qëndror deri në nivel vendor duhet të jenë të jenë në përputhje dhe në harmoni
të plotë me Kushtetutën e Republikës pasi vetëm njohja dhe respektimi i parimeve,
Të ndarjes, të kontrollit dhe balancimit midis pushteteve,
Parimi i sigurisë juridike,
Barazia përpara ligjit,
E drejta e një procesi te rregullt ligjor, etj…
janë garanci për një standart mirëfunksionimi në shtetin e së drejtës.
Fjalë kyçe: pushtet, kontroll, ndarje, balance, siguri juridike.
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Hyrje
Ndarja përfundimtare nga regjimi totalitar, kërkonte si ﬁllim imediat, abrogimin e
Kushtetutës të Republikës Socialiste të Shqipërisë si dhe të disa ligjeve të vendosura
nën diktaturën e proletariatit, sistem juridik i cili përgjatë rrjedhës së tĳ në historinë e
saj ishte i shoqëruar nga parimi i partisë – shtet. Pikërisht abrogimi i Aktit Themeltar
dhe i disa ligjeve kryesore në nisjen e pluralizmit politik, sollën edhe ﬁllimet e një ere
të re për lirinë njerëzore, për jetën dhe kapitalin. Duke shkelur në një rrugë të brishtë
të demokracisë, rendi ynë juridik, në mungesë të Kushtetutës, si ﬁllim u shoqërua
nga një paketë me dispozita kushtetuese të cilat, për kohën ato ishin funksionale dhe
të pranueshme. Me kalimin e viteve koha kërkonte si domosdoshmëri një Kushtetutë
të re e cila do të garantonte përfundimisht një rend të ri juridik e sanksinuar nga ligji
dhe akti themeltar i Republikës. Pikërisht këtë synoi edhe Kushtetuta e vitit ’98, e cila
u hartua dhe u themelua nga konstitucionalistët më në zë të kohës të cilët si qëllim
kryesor kishin që individit, dhe qytetarëve të Republikës, më në fund t’u garantonin
paqen, lumturinë dhe prosperioritetin, fqinjëve stabilitet politik, dhe partnerëve
ndërkombëtarë bashkëpunim me respekt te ndërsjelltë.
Ndarja, balanca dhe kontrolli i tre pushteteve e shoqëruan Kushtetutën e vitit ‘98
në të gjithë pjesët e saj përshkruese dhe arsyetuese, ku në frymë dhe në gërmë në
mënyrë të dukshme dhe të kuptueshme përmes atĳ konstitucioni të tre pushtetet
si ai legjslativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, të dukshëm larg nga njeri tjetri, garantonin
bashkëpunim, kontroll dhe njëkohësisht balancë. Pra pikërisht kjo kushtetutë solli
materializimin e marrëveshjes politike ku, hartimi i një Kushtetute të re sanksiononte
në mënyrën më të mirë të mundshme krĳimin e tre pushteteve, ndarjen, kontrollin
dhe balancën midis tyre.
Një pasqyrë e kësaj ndarje ishte ajo e pushtetit gjyqësor ku për herë të pare, ky
pushtet do të kishte qeverisjen e tĳ përmes Këshillit të Lartë të Drejtësisë, institucion
i cili do të garantonte mbarëvajtjen dhe mirë-qeverisjen e pushtetit gjyqësor. Mënyra
e krĳimit të këtĳ institucioni me aktorë miks, nga politika, nga sistemi gjyqësor dhe
pushteti legjislativ tregonte balancën dhe kontrollin e pushtetit gjyqësor. Pikërisht
përbërja e Këshillit të Lartë të Drejtësisë me 15 anëtarë, nga të cilët, 9 do të votoheshin
nga Konferenca e Pushtetit Gjyqësor ishte një tregues i qartë në qëllimin e legjislatorit
pasi institucionin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë synonte t’a garantonte me një
shumicë të cilësuar prej 3/5 të këtĳ këshilli. Njëkohësisht, prezenca e 3 anëtarëve në
K.L.D. për shkak të detyrës siç janë Presidenti i Republikës, Ministri i Drejtësisë, dhe
Kryetari i Gjykatës së Lartë ishte një tregues mja% i qartë në krĳimin e Këshillit të
Lartë të Drejtësisë pasi vota e kryetarit të Gjykatës së Lartë mund të prishte balancën
e votimit ku nga 3/5 që legjislatori kishte siguruar pushtetin gjyqësor me një anëtarësi
të votuar nga Konferenca e Gjyqësorit, vota e kryetarit të gjykatës së lartë garantonte
një votim nga shumica e cilësuar me 3/5 në 2/3 e saj. Përfundimisht, krĳimi i Këshillit
të Lartë të Drejtësisë me 9 anëtarë të zgjedhur nga Konferenca e Gjyqësorit, 3 të
zgjedhur nga Parlamenti, dhe 3 të ardhur për shkak të detyrës, plotësonte tablonë e
kontrollit, balancës, dhe ndarjes së pushtetit gjyqësor.
Pushteti ekzekutiv në Kushtetutën e re mund të themi që përfundimisht, vendosi
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themelet e Republikës Parlamentare pasi disa nga kompetencat që deri në atë kohë i
atribuheshin rolit të Presidentit te Republikës kompetenca herë të shkruajtura, herë
të papërcaktuara mirë, herë të dyzuara, përvecse krĳonin kolaps, ato sillnin jo pak
herë edhe përplasje institucionale e cila në mënyrë të dukshme kjo përplasje më pas
reﬂektohej edhe në përplasje politike dhe individuale.
Pikërisht, këtë synonte Kushtetuta e vitit 98 kontrollin, ndarjen dhe balancën midis
pushtetit legjislativ dhe gjyqësor e cila forconte rolin e qeverisjes në përgjegjshmëri
dhe mirë-administrim, balancë, dhe vendim-marrje. Vendimi i pushtetit ekzekutiv, në
rastet e kalimit të tĳ për dekretim në mënyrë urdhëruese në harmoni me Kushtetutën
e re, kërkonte domosdoshmërisht dualizëm politik dhe institucional.
Pushteti legjislativ me Kushtetutën e re, nuk solli ndonjë risi të veçantë për tu theksuar
por rolin e tĳ si dhe për funksionet pasi, detyrat funksionale Pushteti Legjislativ i
kishte të mirë sanksionuara edhe sipas dispozitave kushtetuese kalimtare të vitit
91-92 e në vĳim. Ajo që vlen për tu theksuar sipas kushtetutës së re ishte numri i
votave për vendimmarrjet dhe kalimin e dekreteve të presidentit në kuvend, për
miratim. Njëkohësisht ndonëse në mënyrë të pa shprehur, Kushtetuta e vitit 98 sipas
mendimit të konstitucionalistëve si dhe në referencë të mendimit doktrinal kërkonte
në çdo vendim marrje politike harmoninë dhe trializmin ndërmjet tre pushteteve me
rolin dhe pëlqimin e Presidentit te Republikës, rol i cili është ndërthurur brenda tre
pushteteve; ku me anën e dekretit roli i Presidentit të Republikës është ngandonjëherë
vendimtar, dhe ngandonjëherë bllokues.
Problematika e Kushtetutës së vitit 98, përpos qëllimit të legjislatorit për ndarje
kontroll dhe balance, u shfaq në rastin e rrëzimit të dekretit të Presidentit të
Republikës mbi emërimin e anëtarëve të Gjykatës së Lartë dhe asaj Kushtetuese.
Në këtë rast, meqënëse Kushtetuta nuk parashikonte një valvul shkarkimi apo
mjet procedurial për zgjidhjen e ngërçit politik midis institucionit të Presidentit të
Republikës dhe pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv, atëherë Presidenti i Republikës
i gjendur përballë sﬁdës të dy pushteteve i drejtohet për interpretim përfundimtar
Gjykatës Kushtetuese. Pyetja që shtrohej përpara gjykatës ishte:
Ø
A është dekreti i Presidentit të Republikës, në harmoni dhe në përputhje me
kushtetutën e Republikës ne rastin e dekretimit të anëtarëve të Gjykatës së Lartë dhe asaj
Kushtetuese?
Ø
Në rast se po, Parlamenti duhet të japë vetëm pëlqimin apo ai mund të vendosë
edhe ndryshe nga miratimi i dekretit, pra të vendosë rrëzimin e dekretit të Presidentit të
Republikës?
Gjendur përballë këtĳ ngërçi politik edhe palët e interesuara, Kuvendi dhe Ekzekutivi
iu drejtuan Gjykatës Kushtetuese për interpretim. Pyetja që shtruan këto dy palë
konsistonte: “Përpara se Presidenti i Republikës të vendoste për të dekretuar një
anëtar të Gjykatës së Lartë apo Kushtetuese, a duhet ai të marrë më parë pëlqimin e
Kuvendit apo apriori kjo e drejtë i atribuohet vetëm vendimmarrjes së Presidentit të
Republikës dhe Kuvendi është i detyruar ta votojë atë?
Në rast se po, cili është qëllimi i legjislatorit ku në Kushtetutë ai parashikon në
pjesën përshkruese të dispozitës me "alët me pëlqim të kuvendit, cili është interpretimi
përfundimtar në këtë frazë pra, pëlqimi i kuvendit është vullnet i legjislatorit, apo
është një formë urdhëruese për të?
Pikërisht mbi këto pyetje, palët iu drejtuan për interpretim përfundimtar Gjykatës
Kushtetuese. Në mënyrë ende të pa shpjegueshme, Gjykata Kushtetuese në vend që
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t’i jepte një zgjidhje përfundimtare ngërçit institucional e agravoi atë edhe me shumë
pasi, jo vetëm që nuk dha zgjidhje por, palët i pozicionoi në kahet e tyre edhe me
larg se ato ishin përpara konﬂiktit. I gjithë konteksti i këtĳ vendimi ishte që në rastet
kur kushtetuta e kërkonte dualizëm në vendim-marrje palët duhet të negociojnë
politikisht përpara se të shkojnë në vendimin përfundimtar. Pra, nga interpretimi
përfundimtar i këtyre rreshtave kuptojmë që vendimi i gjykatës kushtetuese ishte
për një dualizëm institucional, harmoni midis pushteteve dhe rolit të Presidentit të
Republikës pasi, dhënia e të drejtës vetëm një pushteti apo ins&itucioni qo%ë dhe
kushtetues në rastin konkret do të prishte balancat e ndarjes dhe të kontrollit të
ndërsjelltë.
Përfundimisht mbi këto konkluzione, Gjykata Kushtetuese në vendim mendoi se
i dha fund ngërçit politik dhe institucional ndërmjet Institucionit të Presidentit të
Republikës dhe Kuvendit. Mirëpo, ky vendim, nga i cili pritej shumë, në fund të
fundit nuk zgjidhi konﬂiktin, por e agravoi atë duke i hapur rrugë precedentëve të
mëpasëm.
Rrëzimi i dekreteve të Presidentit të Republikës më pas, edhe si përgjatë presidencës
të Z. Bamir TOPI, po ashtu edhe përgjatë mandatit të presidentit Bujar NISHANI
tashmë është kthyer në modë politike duke krĳuar problematikë jo pak të vështirë
në funksionimin dhe mbarëvajtjen e Gjykatës së Lartë dhe asaj Kushtetuese pasi, për
më tej shtroheshin pyetjet mbi mandatet e këtyre gjyqtarëve të cilët edhe pse u kishte
mbaruar mandati kushtetues ata mund të ushtronin këtë detyrë edhe jashtë këtĳ
mandati deri në ardhjen e anëtarit tjetër zëvendësues.
Përsëri pas kësaj, lindi një konﬂikt tjetër në ushtrimin e detyrës të anëtarit të kësaj
gjykate pasi, të qënurit anëtar i trupës gjyqësore, të cilit i kishte mbaruar mandati
por që nuk mund ta linte detyrën pasi nuk kishte ardhur pasardhësi i tĳ, shtronte
pyetjen, -Vendimi gjyqësor i një anëtari pa mandat, a mund të konsiderohej legjitim?
Pra kemi një vendim i cili është dhënë nga një anëtar gjykate të cilit i ka mbaruar
mandati por, që duke përﬁtuar prej ngërçit politik dhe atĳ institucional, ai qëndron
ende në detyrë duke dhënë vendime për shkak të detyrës.
Si konkluzion, në mënyrë përfundimtare unë mendoj se, në rastin konkret Gjykata
Kushtetuese duhej ti jepte një zgjidhje përfundimtare konﬂiktit midis midis palëve
pasi mungesa e një zgjidhjeje, përveçse e rëndoi situatën, por i futi në ngërç edhe vetë
institucionet.
Mbi parimin e sigurisë juridike
Në jurisprudencë të vazhdueshme, gjykatat kanë theksuar se, parimi i sigurisë juridike
është garancia e të drejtave të ﬁtuara përmes një legjislacioni, ku pritshmëritë e çdo
individi janë legjitime dhe të ligjshme, në harmoni kjo me standartet kushtetuese
dhe të ligjshmërisë. Të trajtuara vazhdimisht nga studimet doktorale, është arritur
ne konkluzione se këto elementë, ruajnë dhe sigurojnë rendin juridik në shtetin e
së drejtës, të cilat janë të sanksionuara në nenin 4 të Kushtetutës. Parimi i sigurisë
juridike në themel, përthith kthjelltësinë e lexueshmërisë, kuptueshmërinë në ato që
është sanksionuar, si dhe qëndrueshmërinë e sistemit të rendit juridik, pasi, besimi
tek shteti i së drejtës merr përsipër dhe garanton çdo pritshmëri për mos-ndryshim
nga një situatë e favorshme ligjore, në një situatë, të pa favorshme dhe ilegjitime.
Në shtetin e së drejtës, besueshmëria është transmetimi në bindjen e individit se,
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ai nuk duhet të shqetësohet për asnjë çast, apo të jetojë nën “terrorin” e frikës për
ndryshueshmërinë dhe pasojat negative të cilat aktet juridike mbartin apo mund
të sjellin në një të ardhme që mund të cenojnë jetën e tĳ private ose profesionale
duke e përkeqësuar një gjendje stabile të vendosur nga aktet e mëparshme. Pikërisht
për këtë arsye rregullimet ligjore të cilat kanë të bëjnë me të drejtat e ﬁtuara duhet
të sigurojnë qëndrueshmërinë e mja%ueshme e cila garanton vĳueshmërinë e tyre.
Pra, si parim, shteti, nuk mund të mohojë të drejta dhe interesa të pritshme dhe të
ligjshme të qytetarëve me arsyetimin e vetëm, prej ndryshimeve në legjislacion. Në
këto rrethana shteti duhet të synojë të ndryshojë një situatë të rregulluar më parë
vetëm nëse ndryshimi sjell pasoja pozitive.
Në jurispudencën Kushtetuese, Gjykata, gjithmonë ka theksuar se, parimi i sigurisë
juridike është ndër elementet më të qenësishëm të shtetit të së drejtës, pasi parimi i
shtetit të së drejtës gëzon mbështetetjen e një vendi demokratik, e cila nënkupton,
sundimin e ligjit dhe mënjanimin e arbitraritetit, qëllim i cili arrihet duke respektuar
dhe garantuar vlerat dhe dinjitetin njerëzor, drejtësisë dhe sigurisë juridike. Kështu,
si koncept parimi i sigurisë juridike përfshin, krahas qartësisë, kuptueshmërisë dhe
qëndrueshmërisë së sistemit normativ, edhe besimin te sistemi juridik.
Pra si konkluzion, në referencë të këtĳ arsyetimi juridik, duke u mbështetur në
disa vendime të konsoliduara të Gjykatës Kushtetuese, përfundimisht, besojmë që
parimi i sigurisë juridike në qëllim të legjislatorit duhet të synojë paqen, begatinë dhe
prosperitetin, elementë mbi të cilat në shtetin e së drejtës garantojnë jetën, pronën,
dhe lumturinë. Cënimi i një të drejte e cila individit i është njohur me anën e njerës
prej mënyrave të parashikuara në ligj përbën cënimin e parimit të sigurisë juridike.
Pikërisht përmirësimi i legjislacionit në vĳueshmëri duhet të ketë si synim mbrojtjen
dhe ruajtjen e të drejtave të ﬁtuara nga individi.
Kuﬁzimi i një të drejte të ﬁtuar qo$ë edhe nëpërmjet një akti administrativ apo vendimi gjyqesor
është cënim i rëndë i vetë aktit apo i vendimit gjyqësor pasi, një akt administrativ, ose
një vendim gjykate, asnjëherë nuk duhet të kuﬁzohet, qo%ë edhe në interpretim pasi
ato duhet të lexohen në unison së bashku me pjesët e tĳ përshkruese dhe arsyetuese
duke synuar kështu kuptimin e qëllimit të vërtetë të tĳ. Të njëjtën linjë qëndrimi
mbajnë edhe Kolegjet e Bashkuara ku, në uniﬁkimin e qëndrimit të tyre, Gjykata e
Lartë thekson se, interpretimi i nje akti duhet të synojë qëllimin e nxjerrjes së tĳ, dhe
jo kuptimin e ndonjë fraze, pasi ky interpretim do të cënojë rëndë qëllimin e vërtetë
të aktit duke shkaktuar kështu si pasojë cënimin e parimit të sigurisë juridike.
Parimi i gjësë së gjykuar (res judicata)
Në jurisprudencën e saj Gjykata Kushtetuese është shprehur se, në harmoni me
parimin e sigurisë juridike, ligji procedural civil, ka sanksionuar edhe parimin e
gjësë së gjykuar (res judicata), parim i cili, pengon dhënien e çdo vendimi të ri mbi
atë që është gjykuar. Cënimi i parimit të gjësë së gjykuar do të çonte në cënimin e
të drejtave, lirive dhe interesave kushtetuese e ligjore të garantuara nga neni 42 i
Kushtetutës, pra në cënim të vetë sigurisë juridike.
Siguria juridike nënkupton, ndërmjet të tjerash, garantimin e besueshmërisë së
individit tek shteti, institucionet e tĳ dhe tek aktet që ato nxjerrin. Ndërsa, në rastin e
vendimeve gjyqësore të formës së prerë, siguria juridike nënkupton që, në rastet kur
gjykata ka vendosur përfundimisht për një çështje, vendimi i saj nuk duhet të vihet
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në dyshim. Kur vendimi ka marrë formë të prerë ai është i detyrueshëm për palët,
trashëgimtarët e tyre, për personat që tërheqin të drejta nga palët, për gjykatën që ka
dhënë vendimin dhe për të gjitha gjykatat dhe institucionet e tjera. Asnjë gjykatë nuk
mundet të gjykojë sërish të njëjtën padi kundrejt të njëjtave palë.
Të njëjtin qëndrim ka mbajtur dhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e cila
ka nënvizuar se “...në pikëpamjen e Gjykatës, parimi në bazë të të cilit një vendim
përfundimtar i formës së prerë, është gjë e gjykuar dhe zgjidh mosmarrëveshjen
midis palëve me një efekt përfundimtar, është një element themelor i të drejtës për
një gjykim të drejtë që garantohet nga neni Nr.6 i Konventës në çështjet civile. Parimi
i sigurisë juridike dikton që kur një mosmarrëveshje civile është shqyrtuar në themel
nga gjykata, vendimi i saj nuk vihet më në diskutim...” veçanërisht për sa i përket të
drejtave të ﬁtuara nga vendimet që kanë njohur të drejta pronësie, dhe të ruajtjes së
garancive që lidhen me këto të drejta.
Duke iu referuar jurisprudencës kushtetuese, parimi i gjësë së gjykuar, përfshin jo
vetëm urdhërimet e dispozitivit të vendimit gjyqësor, por dhe vërtetimet e fakteve dhe
zbatimin e të drejtës, të përcaktuara në pjesën përshkruese arsyetuese të vendimit,
me kusht që të jenë kryer me qëlim të dhënies së vendimit gjyqësor dhe t’i përkasin
fakteve ose marrëdhënieve që kanë formuar objektin e gjykimit mbi të cilin gjykata
ka dhënë vendimin e saj.
Mirëqeverisja dhe administrimi i shtetit të së drejtës në një rend demokratik i është
besuar pushtetit Legjislativ dhe Ekzekutiv, por kjo e drejtë nuk mund të konceptohet
jashtë kuﬁjve që ligji përcakton. Institucionet, të cilat janë përgjegjëse për mirëadministrimin dhe funksionimin e organeve administrative, në rradhë të pare,
duhet të udhëhiqen nga parimet kushtetuese, ku në themel të gjithë rendit juridik
qëndrojnë të drejtat dhe liritë themelore të njëriut. Edhe drejta e pronësisë, në shtetin
e së drejtës nuk mund të konceptohet jashtë këtĳ parimi, pasi e drejta e pronës në
një rend të lirë shoqëror dhe demokratik është e lidhur ngushtësisht me individin.
Pikërisht, në këto kushte, administrimi i shtetit të së drejtës, i është besuar organit
administrativ, me qëllim që, këto institucione të udhëhiqen nga parimet Kushtetuese
si: parimi i sigurisë juridike, i gjësë së gjykuar njëherë, etj... pasi, veprimet e organeve
administrative duhet të përcjellin te qytetari drejtësi, besim, dhe kompetencë.
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Si ndikojnë programet televizive me episode dhune në sjelljen e
adoleshentëve shqiptarë
Brikena Kullolli
Abstrakt
Dhuna televizive dhe efektet e saj tek adoleshentët është një nga problemet që shqetëson
shoqërinë tonë sot. Mja%on të shohim se sa është rritur numri i të rinjve, të cilët parapëlqejnë
dhunën për të arritur atë që duan.
Studime të shumta kanë treguar se ekziston një lidhje e fortë mes programeve televizive
me dhunë dhe sjelljes agresive të adoleshentëve. Ky ndikim është i ndryshëm në vende të
ndryshme të botës.
Studimet e realizuara në Shqipëri për ndikimin e programeve televizive me episode dhune
kanë treguar se ato nuk kanë nxitur instiktin e agresivitetit tek adoleshentët shqiptarë. Në
të kundërt këto programe i kanë bërë ata më humanë në marrëdhënie me të tjerët. Një ndër
arsyet kryesore ka qenë ndikimi i familjes dhe i të afërmëve që i kanë edukuar këta adoleshentë
që në fëmĳëri me vlerën e mirëkuptimit, humanizmit dhe të përkrahjes së njerëzve në nevojë.
Por realiteti i sotëm ka treguar se sjelljet e dhunshme mes adoleshentëve, apo kundrejt të
tjerëve janë në rritje edhe në shoqërinë shqiptare. Po cilat janë arsyet që po ndodh kjo? Cili
është roli që luan familja shqiptare sot në edukimin dhe formimin e adoleshentëve?
Fjalë kyçe: Programe televizive me episode dhune, sjellje e dhunshme, adoleshent, familje,
vlera.

Hyrje
Sjellja e dhunshme e adoleshentëve është në qendër të vëmendjes së studiuesve,
psikologëve, mësuesve, prindërve dhe politikbërësve prej disa dekadash. Faktorët
që ndikojnë në këtë sjellje të adoleshentëve janë të shumtë dhe të ndryshëm. Një prej
këtyre faktorëve që ka tërhequr shumë vëmendjen e studiuesve është dhe ndikimi i
programeve televizive me dhunë tek adoleshentët (Anderson, 1977). Nga studimet
e shumta të realizuara deri tani vihet re se ndikimi i këtyre programeve televizive
në sjelljen e adoleshentëve është i ndryshëm në vende të ndryshme. Megjithëse nuk
është e lehtë të përcaktosh se cilët janë adoleshentët që ndikohen më shumë nga
shikimi i programeve televizive me dhunë, studimet kanë treguar se ekziston një
lidhje e ngushtë ndërmjet sjelljes së dhunshme të adoleshentëve dhe dhunës që
shfaqet në televizion (Roberts, Foehr & Rideout, 2005).
Metodologjia
Për realizimin e këtĳ studimi është përdorur metoda cilësore, e cila përfshin intervista
dhe bashkëbisedime me adoleshentë, mësues dhe prindër në lidhje me ndikimin e
dhunës televizive në sjelljen agresive të adoleshentëve.
Analiza e problemit
Mja% studiues të fushave të ndryshme të shkencave shoqërore kanë realizuar studime
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të shumta për ndikimin e dhunës televizive në modelet e sjelljes apo mënyrën e
të menduarit tek adoleshentët. Nga studimet e kryera studiuesit kanë arritur në
përfundime të ndryshme, si dhe për periudhën e adoleshencës e cila ndikohet më
shumë nga programet televizive me dhunë (Anderson, 1997).
Sot televizioni ndodhet kudo, në shtëpi, në rrugë, në celular internet etj. Kjo i jep një
mundësi të madhe adoleshentëve dhe fëmĳëve që të shohin programe të ndryshme
të papërshtatshme për moshën e tyre (Los Angelos Times, 2016), pa u kontrolluar
nga prindërit apo ndonjë i rritur. Studime të shumta tregojnë se sot adoleshentët në
Shtetet e
Bashkuara të Amerikës shohin afërsisht nga 23-28 orë në javë programe të ndryshme
televizive, ata kanadezë nga 18-20 orë në javë, adoleshentët gjermanë 16-20 orë në
javë, ndërsa ata shqiptarë sot ndjekin përafërsisht nga 18-22 orë në javë (bazuar në
bashkëbisedime të lira me nxënës të ndryshëm të shkollave të mesme). Kjo tregon
se numri i veprimeve të dhunshme që ata shohin është shumë i lartë, arrin deri
në 200000. Edhe programet me kartona për fëmĳë apo adoleshentë përmbajnë një
numër të lartë veprimesh të dhunshme (të cilat mund të jenë të drejtëpërdrejta, si:
dhuna ﬁzike, kërcënime verbale apo ofendime; ose jo të drejtpërdrejta, të tilla si:
thashethemet, përjashtimi social etj.). ndër programet televizive më të shikuara sot
në botë janë seriale si: CSI (Skena e krimit), 24 orë; apo reality show të ndryshëm ku
tregohet jeta e disa personave 24 orë rresht, të cilët e tregojnë jetën e njerëzve ashtu
siç është pa kuﬁzime; aty ku dhuna verbale nuk është e ndaluar por në disa raste dhe
e nxitur.
Dhuna televizive çon në sjellje të dhunshme tek adoleshentët dhe më gjerë, por jo të
gjithë adoleshentët bëhen të dhunshëm duke ndjekur këto programe, edhe pse lidhja
mes sjelljes së dhunshme dhe programeve me dhunë televizive është e dukshme
(Bandura, 1963). Faktorët që ndikojnë në këtë raport mes sjelljes së dhunshme dhe
programeve televizive janë të ndryshëm, si: formimi psikokulturor, niveli arsimor,
tradidat dhe vlerat kulturore të një vendi, familja, karakteri dhe tiparet e veçanta të
çdo individi.
Për shumë kohë është menduar se vetëm disa tipe të adoleshentëve ndikoheshin nga
dhuna e transmetuar në programet televizive. Këta janë persona që karakterizohen
nga tendencat për sjellje agresive (Freshbach & Singer, 1971). Këta adoleshentë
ndihen të tërhequr nga dhuna. Ata kërkojnë të shohin këto programe televizive më
shumë se sa bashkëmoshatarët e tyre. Studimet kanë treguar se adoleshentët me
sjellje të dhunshme shohin më shumë se adoleshentët e tjerë ﬁlma me aksion dhe
aventura. Këta të rinj janë më të prirur për sjellje të dhunshme ndaj të tjerëve se sa
adoleshentët e tjerë që ndjekin programe televizive me dhunë.
Studiues të shumtë mendojnë se adoleshentët e dhunshëm janë më të ndjeshëm ndaj
efekteve negative të dhunës televizive se sa ata që nuk janë të dhunshëm. Megjithatë
studime të tjera tregojnë se të gjithë adoleshentët në një mënyrë apo një tjetër mund
të ndikohen nga dhuna televizive (Bushman & Huesman, 2006).
Ashtu si në vendet e tjera të botës, edhe në vendin tonë janë realizuar studime mbi
ndikimin e dhunës televizive tek sjelljet e adoleshentëve shqiptarë.
Studimet kanë treguar se përqindja e adoleshentëve që nxiten për veprime apo sjellje
të dhunshme nga ndikimi i programeve televizive me dhunë është i vogël. Janë djemtë
ata, të cilët ndryshe nga vajzat ndikohen më shumë në qëndrimet dhe sjelljet e tyre
nga dhuna televizive (Dervishi, 2002). Këtë e tregojnë dhe të dhënat nga institucione
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të ndryshme shtetërore, si për shembull: janë më shumë djemtë që përfshihen në
situata konﬂiktuale me bashkëmoshatarët e tyre për motive të ndryshme; oﬁcerët e
policisë kanë shoqëruar më shumë djem adoleshentë se sa vajza në komisariate për
çështje të ndryshme si dhe numri i djemve të arresuar është më i lartë se i vajzave.
Nga bashkëbisedime me adoleshentë, prindër dhe mësues është vënë re se diskutimet
dhe konﬂiktet më të ashpra janë mes djemve dhe prindërve, si dhe ndërmjet mësuesve
dhe djemve në shkolla. Gjithashtu dhe konﬂiktet mes vetë adoleshentëve djem janë
më të shumta në numër dhe më të ashpra, jo vetëm në dhunë verbale dhe ﬁzike, por
në disa raste dhe në lëndime të rënda mes tyre.
Këto kanë çuar në krĳimin e disa paragjykimeve ndaj djemve adoleshentë që akoma
janë të forta në shoqërinë shqiptare. Djemtë shihen si më të prirur drejt sjelljeve të
dhunshme ndaj të tjerëve më shumë se vajzat, në veçanti ata adoleshentë të cilët kanë
reaguar në mënyrë të dhunshme edhe më parë. Kjo i nxit adoleshentë që në shumë
raste të sillen ashtu si të tjerët presin prej tyre.
Megjithatë edhe pse sjelljet e dhunshme tek adoleshentët shqiptarë janë të pranishme,
studimet kanë treguar se adoleshentët janë më të prirur drejt sjelljeve më njerëzore
kur shohin programe televizive me dhunë (Dervishi, 2002). Pjesa më e madhe e
adoleshentëve pranojnë se kur shohin skena dhune ndaj njerëzve ndihen keq dhe
se mendimi i parë që ju vjen në mendje nuk është që të sillen në të njëjtën mënyrë
me dhunuesin, por të ndihmojnë atë që po dhunohet; ta ndihmojnë që të ndihet më
mirë, të ndihet i sigurtë dhe të mendojë se dhuna nuk është zgjidhja e problemeve.
Ndër faktorët që i bëjnë adoleshentë shqiptarë të jenë më humanë ndaj të tjerëve janë
shpirti paqedashës dhe human që ka karakterizuar popullin shqiptar ndër shekuj dhe
familja. Familja ka pasur një ndikim shumë të madh në formimin e personalitetit, të
mendësive dhe qëndrimeve të adoleshentëve në Shqipëri. Janë vlerat që adoleshentët
shqiptarë mësojnë të njohin dhe respektojnë në familje që i nxisin ata drejt zgjidhjeve
paqësore të konﬂikteve; që të shohin anën njerëzore edhe tek situatat e dhunshme.
Megjithatë gjatë viteve të fundit është vënë re një rritje e sjelljeve të dhunshme, ﬁzike
apo verbale, tek adoleshentët shqiptarë. Gjithmonë e më shumë adoleshentët janë të
lidhur me teknologjinë dhe informacionin e marrë nga masmedia. Ndikimi i tyre në
jetën dhe qëndrimet e adoleshentëve është gjithnjë e më i madh. Sapo hap televizorin
sot dëgjon më shumë lajme për vrasje, dhunë në shkolla, grabitje me armë, atentate
në qytete të ndryshme dhe shumë episode të tjera dhune. Si ndikojnë këto lajme tek
adoleshentët? I nxisin ata që të kenë qëndrime dhe sjellje agresive për të arritur atë
që duan apo i bëjnë ata më humanë në marrëdhënie me të tjerët?
Të dhënat tregojnë se numri i të rinjve që përdorin rrugën e dhunës për të arritur atë
që duan është në rritje. Por përsëri një numër i madh i adoleshentëve janë të prirur të
drejt sjelljeve më humane në marrëdhënie me njerëzit në nevojë.
Por institucionet shqiptare në bashkëpunim me agjenci si familja dhe shkolla mund
të ndihmojnë në edukimin e zgjidhjes së konﬂikteve përmes diskutimit dhe debatit
konstruktiv dhe jo nëpërmjet dhunës.
Përfundime
Ashtu si në shumë vende të botës edhe në Shqipëri ndikimi i programeve televizive
në qëndrimet dhe sjelljet e njerëzve dhe adoleshentëve në veçanti është i madh.
Ndikimi i dhunës televizive tek të rinjtë është në rritje dhe ky është një problem
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që shqetëson të gjithë shoqërinë. Janë prindërit, të cilët duhet të komunikojnë në
mënyrë të vazhdueshme me fëmĳët e tyre për rëndësinë dhe rolin edukues që ka për
ta jo vetëm televizioni, por edhe libri, komunikimi shoqëror dhe familjar. Familja së
bashku me institucionet e tjera të shoqërisë duhet të edukojnë të rinjtë jo vetëm për
rolin edukues të programeve televizive, por edhe për ndikimet negative dhe dëmet
që mund të sjellin disa programe në jetën e adoleshentëve dhe në shoqëri.
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Raportet me metodologjitë bashkëkohore
Desara Karaj
Abstrakt
Piaget (Piaxhet) ka thënë: “Qëllimi kryesor i arsimit është të krĳojë njerëz që janë të a"ë të
bëjnë gjëra të reja, jo thjesht të përsëritin ato që kanë bërë brezat e tjerë, njerëz që janë krĳues,
shpikës, zbulues. Qëllimi i dytë i arsimit është të formojë mendje, që mund të jenë kritike, që
mund të veriﬁkojnë dhe jo të pranojnë çdo gjë që u jepet”.
Kjo thënie përbën sot detyrën parësore të shkollës dhe detyrimisht orienton mësimdhënien
drejt metodologjive bashkëkohore.
Këtë problem do të trajtoj në kumtesën “Metodologjitë bashkëkohore në mësimdhënie”,
pasi me metodat tradicionale, studiuesit dhe mësuesit kanë vënë re cektësi në të kuptuarit e
nxënësve dhe njohuri pasive në të gjitha moshat dhe klasat, përfshirë këtu edhe universitetet.
Kumtesa do të trajtojë konstruktivizmin si ﬁlozoﬁ dhe si praktikë arsimore që i a"ëson
individët të mendojnë në mënyrë kritike. A"ësimi i nxënësve për të menduar, për të parë
lidhjet dhe marrëdhëniet si dhe për të bërë vetë zbulim, duhet të jetë përparësi për mësuesit
dhe pedagogët në ditët e sotme.
Fjalë kyçe: mësimdhënie, mësimnxënie, konstruktivizëm, mendim kritik, të nxënët
ndërveprues.

Qëllimi i kumtesës
Të përshkruajë rrugët dhe mundësitë për të realizuar një të menduar të pavarur
përmes procesit të tënxënit të suksesshëm dhe afatgjatë.
Detyrat shkencore
. të evidentojë arritjet më të mira të mësimdhënies
. të njohë me metodologjitë bashkëkokhore për të arritur standarde në një
mësimdhënie të suksesshme
. të krahasojë mesimdhënien tradicionale me mësimdhënien moderne dhe të nxjerrë
përparësitë.
Metodologjia
. grumbullim informacioni, kërkimi, analiza e përpunimit të anketave, intervista…
Hyrje
Konstruktivizmi është tërësi doktrinash rreth të nxënit. I konceptuar nga Piaget
(1953), si “një rrugë e përfshirjes së të gjitha arritjeve nga empiristët dhe raconalistët,
që marrin në konsideratë të nxënët, ai zhvillon pohimin se informacioni nga jashtë
botës është i organizuar nga ndërtimi ynë psikologjik në një formë që e quajmë
intelekt. Në një kuptim më pas, në mënyrë aktive ndërtojmë atë që mësojmë”1 .
1
Key Concepts in the Philosophy of Education, Christopher Winch&John Gringell,1999
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Konstruktivizmi është mënyrë për të kërkuar rrugë më të efektshme të mësimdhënies
dhe të të nxënit. Me metodat tradiconale studiuesit dhe mësuesit kanë vënë re
cektësi në të kuptuarit e nxënësve dhe njohuri pasive në të gjitha moshat dhe klasat,
përfshirë këtu edhe universitetet.
Praktikat mësimore konstruktiviste mbështeten nga një argument tjetër ﬁlozoﬁk.
Sitimujt e të gjitha llojeve me të cilët ndeshemi, përfshirë këtu edhe mesazhet nga të
tjerët, asnjëherë nuk janë të mja"ueshëm për të mbartur të kuptuarit e tyre. Për më
tepër, individi gjithmonë ka bërë përpjekje për të ndërtuar dhe rindërtuar kuptimin e
dukurive nga jeta reale, për t’i bërë të kuptimshme ato. Në këtë mënyrë ka kuptim të
organizohet të nxënët shkollor për të reﬂektuar realitetin. Një tjetër argument shihet
në burimet psikologjike. Janë ndërmarrë kërkime të shumta, të cilat tregojnë se
përfshirja aktive në procesin e të nxënit, ndihmon në ruajtjen për një kohë të gjatë të
materialit në kujtesë, në të kuptuarit dhe përdorimin aktiv të njohurive. Një përmasë
sociale e të nxënit, që rëndom quhet të nxënët në bashkëpunim, shpeshherë, por jo
gjithmonë, ndihmon të nxënit. Disa herë duke i përfshirë nxënësit në zbulimin apo
rizbulimin e proceseve, i fuqizon ata dhe ndihmon të kuptuarit.
Praktikat mësimdhënëse konstruktiviste shpesh kërkojnë më shumë kohë se ato
tradicionale. Deri tani nuk ka mënyrë tjetër eﬁkase, të paktën për kanë dëshmuar
kërkimet dhe përvoja e vendeve më të përparuara.
Njohja, natyra e saj dhe mënyra se si arrĳmë të njohim, janë gjykimet bazë të
konstruktivistëve. Mënyra se si e perceptojmë njohjen dhe procesi përmes të cilit
arrĳmë të njohim është baza e praktikës mësimore. Nëse besojmë se nxënësit e
marrin informacionin në mënyrë pasive, atëherë transmetimi i njohurive do të ketë
rol parësor gjatë procesit të mësimdhënies. Por, nëse besojmë se nxënësit i ndërtojnë
vetë njohuritë, duke u përpjekur që ato të shprehin kuptimin e botës së tyre, atëherë
të nxënit do të përmbledhë zhvillimin e kuptimit dhe të të kuptuarit.
Baza e konstuktivizmit është koncepti i saj për të nxënë. Von Glasersfeld (1995),
argumenton se “nisur nga këndvështrimi konstruktivist, të nxënët nuk është një
dukuri stimul-përgjigje. Ai kërkon sistemim dhe ndërtim të strukturave konceptuale
përmes reﬂektimit dhe abstarksionit”.2
Fosnost (1996), shton se “për mësuesit sﬁda qëndron në a"ësinë për të ndërtuar një
sistem hipotetik të botëve konceptuale të nxënësve, edhe pse këto botë mund të jenë
shumë të ndryshme nga ajo që nënkupton mësuesi”3.
Ç’është të nxënët?
Synimi kryesor i reformimit të procesit mësimor lidhet ngushtë me arritjen e një
nxënie sa më të suksesshme për të gjithë nxënësit. Të nxënit e përmbajtjeve të lëndëve
shkollore nga ana e nxënësve dhe studentëve është një proces tepër i ndërlikuar e
kompleks.
Të nxënët është një veprim individual i nxënësit ose studentit për të nxënë përmbajtjet
Rutledge:London, Fq, 42
2
Von Closerfeld, Constructivist approach to teaching. InL. Steffe & J, Gale (Eds) 1995.
Constuctivism in education.New York.Fq 16
3
Format, C. (1996) Constuctivism:A psycological theory of Learning,New York:Teaches College
press,fq. 26.
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mësimore. Ai është veprimi që bën nxënësi ose studenti brenda e jashtë orëve të
mësimit, në shtëpi, në bibliotekë, në salla leximi.
Të nxënët është një dukuri me karakter individual, që shënon veprimtarinë e nxënësit në
arritjen e njohjes, është një proces i motivuar dhe i qëllimshëm. Kur ﬂasim për të nxënët është
e rëndësishme të përmendim dy konceptet bazë që lidhen me teoritë dhe modelet
e të nxënit. Teoritë e të nxënit përshkruajnë procesin e të nxënit. Ndërsa modelet
e të nxënit përqëndrohen në ndryshoret që ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë
rezultatet e të nxënit shkollor.
Dy kriteret themelore për vlerësimin e të nxënit janë vlefshmëria teorike dhe praktike.
Modelet e të nxënit janë teorike në natyrën e tyre, ndërsa përmbajtja është praktike.
Rrjedhimisht, Mësimdhënia e efekshme, kërkon që të kërkojmë vazhdimisht mënyra
për të përforcuar mësimin dhe vlerësimin e tanishëm të të menduarit, gjuhës dhe
përmbajtjes së lëndës nga ana e nxënësve.
Mësimdhënia e efekshme do të thotë të krĳosh një mjedis ku nxënësit të përfshihen,
të përballen me sﬁda të ndryshme dhe “të zhyten” në lloje të ndryshme të të
menduarit pa u mbingarkuar. Për të krĳuar dhe ruajtur një mjedis kompleks që
krĳon kushte maksimale për të nxënët e të gjithë nxënësve, duhet të krĳojmë një
numër veprimtarish a njohurish, të përpunuara me kujdes ose shprehi të mësuesve,
që futen në lojë automatikisht gjatë kohës që përgatitemi, zhvillojmë mësimin dhe
reﬂektojmë për të.
Një nga veprimtaritë më të efekshme është argumentimi/të menduarit bindës.
Jeta është e mbushur plot me argumentime për të bindur të tjerët. P.sh, në këtë çast
unë po përpiqem t’ju bind që të menduarit bindës është shumë i rëndësishëm. Nga
përvoja e dimë që nxënësit dhe studentët kanë ide të shkëlqyera-ne duhet t’i mësojmë
si t’i çojnë përpara.
Shumica e standardeve dhe vlerësimeve shtetërore kërkojnë që nxënësit të ﬁllojnë të
zhvillojnë shprehitë bindëse qysh nga klasat e larta të ciklit nëntëvjeçar e t’i zhvillojnë
gjer në të dymbëdhjetën…
Argumentimi, të menduarit bindës, është një shprehi e të menduarit “me rendiment
të lartë” sepse, paralelisht me zhvillimin e saj, zhvillohen edhe shprehitë e tjera që e
mbështesin. Në këto shprehi mbështetëse shumë të vlefshme për mësimdhënien futen
analiza, krahasimi, vlerësimi, sintetizimi, zgjidhja e problemeve dhe komunikmi.
Të menduarit bindës, ka veti që i përfshin nxënësit në një temë. Në një situatë
argumentimi, të menduarit bindës ka më shumë energji (nga mesuesi dhe nxënësi).
Për mësuesit , të menduarit bindës është shumë i vlefshëm në një mori situatash
mësimore dhe kontekstesh. Kur nxënësit detyrohen të argumentojnë në bazë të
mendimit të tyre dhe japin prova mbështetëse, ata i mësojnë dhe i mbajnë mend më
mirë konceptet, sesa në rastet kur i kërkohet të kryejnë testet, provimet apo esetë
riprodhuese.
Një përparësi tjetër i argumentimit/ të menduarit bindës është se ai mund të përdoret
shumë mirë në punët me grup, me shkrim dhe me gojë. Me anë të projekteve, rëﬁmeve
dhe detyrave të shkruara është më e lehtë të shohim se si mendojnë nxënësit, sesa
në shprehitë e tjera që janë më pak të dukshme. Dhe nxënësit mund të shkruajnë më
shumë nëse tema ju ngjall emocione.
Po të ﬂasim në mënyrë ﬁgurative, argumentimi bindës është përpjekja për ta kthyer
peshoren nga ana jote. Është t’i tregosh tjetrit se arsyet e tua janë “më të forta dhe
me më shumë peshë se ato të palës tjetër. Për t’i dhënë peshë qëndrimit tënd, duhet
130

të japësh prova mbështetëse.
Mësimi shprehisë së argumentimit, të menduarit bindës i ndihmon nxënësit të
kuptojnë se kur, pse, dhe si binden të tjerët. Cikli i lartë i nëntëvjeçares dhe shkolla e
mesme janë periudha të rëndësishme për zhvillimin e kësaj shprehie, sepse, në këtë
kohë, nxënësit ﬁllojnë të bëhen të ndërgjegjshëm dhe ndeshin shumë prej problemeve
të debatueshme të jetës së përditshme. Në këtë periudhë të jetës së tyre, nxënësit
ﬁllojnë të formulojnë pikëpamjet e tyre për botën dhe ﬁllojnë të përkuﬁzojnë veten se
çfarë janë, çfarë përfaqësojnë dhe për çfarë do të lu!ojnë (nesër kur të dalin në jetë).
Së fundi ne duhet t’i mësojmë nxënësit se duhet të binden nga argumentimet pozitive
dhe të vlefshme. Ata duhet të ﬁllojnë të mendojnë për të ardhmen dhe se si disa prej
vendimeve që marrin tani, mund të ndihmojnë ose pengojnë atë që duan të bëhen në
të ardhmen. Ky është edhe misioni: Të përgatitim individin e së nesërmes.
Mësimdhënia në bazë të menduarit kritik
Të menduarit kritik është forma më e avancuar dhe e soﬁstikuar e të menduarit
njerëzor. Me ndihmën e saj arrihet deri te një vlerësim sistematik i bindjeve tona apo
kumteve duke u bazuar në kritere racionale. Kumti nënkupton një pohim që mund
të jetë real por mund të jetë edhe i gabuar.
Të menduarit kritik bën vlerësimin e përfundimeve (argumenteve) që i mbështesin
premisat, duke zgjidhur problemet në mënyrë logjike. Disa njerëz kanë përshtypjen
se procesi i të menduarit kritik ka të bëjë me një proces të rreptë, të "ohtë dhe pa
ndjenja. Por emocionet janë shumë të rëndësishme sepse ata na motivojnë për të
vepruar në jetë. Nga kjo kuptojmë që të menduarit kritik dhe të menduarit krĳues
kanë një marrëdhënie simbiotike me njëri - tjetrin. Problemi kyç qëndron se sa
mirë jemi në gjendje ta përdorim atë. Rrjedhimisht nga një munges e dukshme e
të menduarit kritik në të kaluarën janë shfaqur tragjeditë më të mëdha historike si
lu"ërat, masakrat, tiranitë, racizmat dhe epidemitë e ndryshme. Në anën tjetër ai ka
luajtur një rol të madh në arritjet më madhore të njerëzimit si zbulimet shkencore,
teknologjitë e reja, krĳimin dhe kritikën letrare dhe shumë të tjera. Të menduarit
kritik është në thelb një proces i vështirë dhe i komplikuar. Për ta përdorur atë
në mënyrë të vazhdueshme kërkohet vetëdĳësim, motivim dhe praktikë. Është e
domosdoshme të kemi parasysh se duhet të jemi të vetëdĳshëm për të mirat dhe
pasojat e të menduarit pa u thelluar. Pengesat kryesore tek mendimi kritik shfaqen
për shkak të faktorëve psikologjikë dhe si pasojë e ideve tona ﬁlozoﬁke. Ata lidhen
me shqetësimet dhe dëshirat tona të brendshme, siç është nevoja për të konformuar
opinionet tona me ato të grupit sikur dhe mosbesimi tek kompetencat personale
për të zgjidhur një problem të caktuar. Shpeshherë ndodhë të pranojmë pretendime
pa pasur arsye të vërteta. Kjo ndodh vetëm për shkak se një pretendim u shërben
interesave tona. Në këtë rast nuk mendojmë në mënyrë sistematike dhe racionale.
Shfrytëzojmë këto pretendime për të maskuar mangësitë e veta. Filozoﬁ i madh
grek Sokrati, ka zbatuar metodën e nxitjes për zhvillimin e të menduarit kritik i cili e
aplikoi këtë në mësimdhënie. Duke u bazuar në mësimdhënien e Sokratit, mësuesit
fokusohen në dhënien e pyetjeve dhe jo përgjigjeve. Ata gradualisht modelojnë një
kërkesë tek studentët duke i shtruar pyetje eksplicite. A"ësitë të cilat i kemi ﬁtuar duke
u fokusuar në elementet e arsyetimit në mënyrë të disciplinuar dhe marrëdhëniet
logjike që rrjedhin nga një mendim i tillë, na përgatisin për ta kuptuar të pyeturit
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sipas Sokratit. Duhet të jemi në gjendje ta mbajmë diskutimin në një nivel të lartë,
ta stimulojmë atë përmes pyetjeve speciﬁke, të përmbledhim në mënyrë periodike
gjërat e paqarta dhe të përfshĳmë sa më shumë nxënës në diskutim.4
Një mësues i stilit të vjetër është zakonisht formalist dhe i rreptë. Ora e mësimit
pothuajse ngjan me një monolog të mësuesit me vetveten. Kam përshtypjen që
mësuesi tradicional tenton të jetë tej mase sa më autoritar dhe mbizotëron dëshira që
ta kenë frikë nxënësit. Mësuesi modern nuk ka këtë prirje. Ai mundohet të jetë sa më
miqësor. Sigurisht se ai nuk bërtet. Detyra kryesore e një mësuesi të suksesshëm është
të nxis interesin e të nxënit te nxënësit me anë të debatit, diskutimit, eksperimentit,
aplikimit etj. Motivimi arrihet edhe përmes të nxënit aktiv, ku mësuesi ka rrolin
e trajnerit dhe ndihmësit. Ai shfrytëzon përvojat e jetës reale dhe angazhon të
menduarit te nxënësit. Në këtë mënyrë nxënësi bëhet kureshtar, bën pyetje, a"ëson
të menduarit kritik dhe përdor njohuritë e veta për të zgjidhur probleme të caktuara.
Është e domosdoshme që një mësues të jetë pozitiv dhe tolerant. Ai shpjegon mirë
dhe njëkohësisht inﬂuencon dhe frymëzon nxënësit. Duhet të zotëroj lëndën e vet, të
jetë psikolog, të jetë praktik, kreativ dhe të organizojë mësimdhënie gjithpërfshirëse.
Në këtë mënyrë arrihet përshtypja se mësimdhënia është me të vërtet a"ësi e lindur.
Të menduarit kritik e ka bazën në ﬁlozoﬁ moderne (konstruktivizëm), që do të thotë
reﬂektim, të mësuarit autentik dhe relevant. Po ashtu ka lidhje me metanjohjen dhe
metakognicionin. Metanjohje dhe metakognicion do të thotë të mendosh për botën
rreth teje, për procesin e të nxënit, me %alë të tjera nënkupton të mendosh për të
menduarit. Kërkon të bëhet një monitorim aktiv dhe rregullim i proceseve kognitive
gjatë të nxënit si dhe të krĳohet një planiﬁkim i të nxënit. Metanjohja përdoret vetëm
në raste kur nevojitet të zgjidhen probleme të ndryshme madhore dhe jo në situata
rutine. Zhan Piazhe, një profesor i letërsisë dhe teoricien i zhvillimit të fëmĳës,
thekson se nxënësit duhet të jenë të a"ë të krĳojnë diçka të re sikur paraardhësit
e tyre. Ata duhet të mendojnë jashtë kontekstit dhe të krĳojnë ide të reja. Ato ide
i quajmë intelekt. Themeluesi i teorisë së inteligjencave të shumta (inteligjenca e
linguistikës, logjiko-matematikore, spaciale apo hapësinore, kinestetike-trupore,
muzikore, intra-personale, inter-personale) në librin e tĳ “Frames of Mind” Howard
Gardner, theksoi në një intervistë në janar të vitit 2016, se kishte në konsiderim të
shtonte inteligjencën mësimore-pedagogjike.5
Karakteristikat psikologjike të mësuesit të suksesshëm janë personaliteti (sjelljet
e mësuesit ndikojnë drejtpërdrejt në shëndetin mendor të nxënësit), qëndrimet
(qëndrimet e vet mësuesit kundrejt programeve mësimore, kundrejt kurrikulës) dhe
përvoja (rezultatet e mësuesve pasqyrojnë rezultatet e nxënësve).
Struktura ERR (Evokimi-Realizimi i kuptimit-Reﬂektimi), sipas mendimit kritik ka
për detyrë të aktivizojë, të ruajë dhe të përforcojë të nxënit e ri gjatë procesit mësimor.
Robert H. Ennis ishte njëri ndër themeluesit e “Lëvizjes së të Menduarit Kritik”
në Amerikën Veriore. Sipas tĳ, të menduarit kritik ideal arrihet kur një individ i
caktuar është i predispozuar të marrë një pozicion për ta kuptuar dhe për ta gjetur
të vërtetën dhe rrjedhimisht ta paraqes atë me ndjeshmëri dhe qartësi. Mendimtari
kritik ideal ka a"ësinë të sqaroj, kërkoj dhe gjykoj si duhet duke u bazuar nga pamja.
Ai duhet të konkludoj me mençuri nga baza dhe së fundmi ta integroj me imagjinatë
The critical thinking community. URL: h&p://www.criticalthinking.org/pages/socraticteaching/606
5
Theory of multiple intelligences. URL: h&ps://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_
intelligences
4
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informacionin e marrë.6
Përfundimisht mund të themi se të menduarit kritik është elementi kyç për zhvillimin
e një mësimdhënie të nivelit të lartë.
Fjalor shkollor, ﬁllime "alësh dhe korniza
Termat që kam përgatitur më poshtë mund t’i përdorim bashkë me nxënësit, në
diskutime apo detyra me shkrim. Ndër shprehjet që përdoren gjatë argumentimit janë:
. Ndonëse jo të gjithë mund të pajtohen me mua, unë kam menmdimin se…
. Kam disa arsye, pse argumentoj në favor të kësaj pikëpamje…
. Arsyeja e parë që paraqes është…Një arsye tjetër është…
. Për këtë arsye, ndonëse shumë njerëz mendojnë se…
. Ndonëse çështja ka dy anë, unë mendoj se kam arritur të tregoj që…
. Disa argumentojnë që…
. Ata thonë (kam mendimin, etj) që…
. Një pikë tjetër që ngrenë ata është se…
. Pasi i pashë me shumë kujdes të dyja anët e çështjes dhe provat e të dyja anëve,
besoj se më e mira është… sepse…
. Por statistikat të çojnë në rrugë të gabuar, sepse ato nuk tregojnë…
. Është një çështje e vështirë, por mendoj që anët pozitive janë shumë më me peshë
se ato negative…
Fillime %alish që i nxisin nxënësit të përdorin argumentimin/të menduarit
bindës kur shkruajnë ose ﬂasin mund të jenë:
. Debatoni çështjen/ deklaratën e mëposhtme…
. Krahasoni dy personazhet…
. Bëni një përshkrim të hollësishëm të…
. Vlerësoni kontributet e … në…
. Shkruani një dialog për dy persona me pikëpamje të kundërta…
. Bindni autoritetet vendore që…
. Bindni mësuesin që…
Kornizat, si e mëposhtmja, i ndihmojnë nxënësit që të mësojnë shkallë-shkallë
%alorin shkollor dhe ta përdorin atë, me kalimin e kohës, dhe për të hartuar shkrime
cilësore, pa ndihmën e këtyre kornizave. Korniza që do të jap më poshtë, shërben
për t’u dhënë një ide sesi hartohen kornizat e pargrafëve për nxënës të veçantë dhe
tema të veçanta. Shembulli që do të jap më poshtë është shumë i përgjithshëm dhe
bën të mundur që mësuesi ta speciﬁkojë më tej ose të krĳojë një kornizë të re. Kur të
kujtoni kornizat tuaja, kujdesuni që të shihni edhe listën e shprehjeve dhe ﬁllimet e
%alive të dhëna më lart.
Kornizë paragraﬁ për skelëzim të argumentit/ të menduarit bindës.
1)
A dëshironi të jetoni në një botë me_________________________?
Kjo do të ndodhë në qo"ë se_______________________________Për vite me
radhë____________. Për fat të keq ata/ne nuk kanë/kemi arritur të kuptojnë/ kuptojmë
se_____________________. Për këtë arsye, unë propozoj që____________________.
Për më tepër kjo, do të__________________. Këto kuﬁzime janë të vërteta, por janë
The Nature of Critical Thinking: Outlines of General Critical Thinking Dispositions and Abilities.
URL: h&p://www.criticalthinking.net/longdeﬁnition.html
6
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shumë të ekzagjeruara, sepse_______________________. Disa propozojnë edhe
që_____________________. Por kjo nuk është e këshillueshme, sepse_________________
së fundi, duhet të vendosim se çfarë është me vlerë për ne. Unë dhe shumë
të tjerë besojmë se duhet të vlerësojmë më shumë______________________,
sesa______________. Për këtë arsye, duhet të___________________.
2)
Ka ardhur koha që ne të__________________. Pse? Sepse_________________.
Disa thonë që ____________________ . Ata gjithashtu, argumentojnë
se_________________ . Përkundrazi, këto zgjidhje shërbejnë vetëm për të
______________________ . Në fund të fundit, zgjidhja jonë do të jetë më e efekshme
sepse_____________________ .
Anketa
(realizuar me nxënës maturantë- 40 nxënës)
Tabela 1
1-A mbizotëron komunikim i ndërsjelltë mësues-nxënës dhe a zotëron në komunikim
mësuesi gjuhën standarde?
a)
Pak
b) Mja"ueshëm
c) Shumë

Përgjigjet e pyetjes sipas alternativave
Pak
Mjaftueshëm
Shumë

Në përqindje
15 %
28 %
57 %

Tabela tregon se komunikimi mes palëve është i ndërsjelltë, 57 % e anketimit tregon
se mësuesi zotëron standardin dhe komunikimi realizohet pa pengesa.
Tabela 2
2. A ju jep mundësi mësuesi të korrigjoni gabimet tuaja dhe të njëri-tjetrit?
a)asnjëherë
b)ndonjëherë
c)gjithmonë

Përgjigjet sipas alternativave
Asnjëherë
Ndonjëherë
Gjithmonë

Në përqindje
8%
40 %
52 %

Duke iu referuar tabelës 2, arrĳmë në konkluzion se mësuesi (52 %) gjatë orës së
mësimit nxit nxënësit të korrigjojnë dhe reﬂektojnë ndaj gabimeve të tyre, por edhe
të shokëve gjë që çon drejt vetëvlerësimit të punës dhe përgatitjes së tyre. Ndërsa (40
%) e nxënësve shprehen se ndonjëherë u kujtohet mundësia të vetëreﬂektojnë.
Tabela 3
3. A janë mësuesit tuaj të qartë dhe tërheqës me metodat e reja të mësimdhënies që
përdorin?
a) pak
b) mja"ueshëm
c) shumë

Përgjigjet sipas alternativave
Pak
Mjaftueshëm
Shumë

Në përqindje
11 %
37 %
52 %
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Nga tabela 3 shihet se (52%) e mësuesve janë tërheqës në zgjedhjen e metodave të reja
(bashkëkohore), por lë vend për përmirësim pjesa tjetër që dallohet si mësimdhënie
jo shumë tërheqëse (11 % dhe 37 %) .
Tabela 4
4. Sa tërhiqet mendimi juaj në çështje të ndryshme që kanë lidhje me temën e re ?
a) Pak
b) Mja"ueshëm
c) Shumë

Përgjigjet sipas alternativave
Pak
Mjaftueshëm
Shumë

Në përqindje
15 %
60 %
25 %

Referuar faktit se sa tërhiqet mendimi i nxënësve për çështje të ndyshme gjatë
orës së mësimit, anketimi rezulton se (25%) e nxënësve, shprehen se mendimet e
tyre kërkohen dhe merren në konsideratë, por kemi përballë edhe një hapësirë të
konsiderueshme (60%) që shprehen se mendimet e tyre nuk zënë hapësirën e duhur
në orën e mësimit.
Tabela 5
5. Sa nxitet puna në grup ?
a) Aspak
b) pak
c)shumë

Përgjigjet sipas alternativave
Aspak
Pak
Shumë

Në përqindje
15 %
66 %
19 %

Nga kjo tabelë rezultatet nuk janë ato që do të dëshironim, sepse siç kemi analizuar
në çështjet teorike, një nga përparësitë që duhet të ketë ora e mësimit, për të nxitur
argumentimin/të menduarit bindës është puna në grup. (66%) e nxënësve shprehet
se puna në grup përdoret pak në orët e mësimit. Nxënësit janë të ndërgjegjshëm për
përparësitë që sjell ajo.
Tabela 6
6. A respektohet dhe sa, mendimi juaj i pavarur gjatë orës së mësimit?
a) Pak
b) Mja"ueshëm
c)
Shumë

Përgjigjet sipas alternativave
Pak
Mjaftueshëm
Shumë

Në përqindje
17 %
46 %
31 %

Në lidhje me respektimin e mendimit të pavarur anketimi tregon se (46%) e të
anketuarve theksojnë se mendimi i tyre respektohet mja"ueshëm dhe vetëm 31 %
e tyre thonë e mendimi i tyre respektohet gjithmonë nga mësuesit . (një përqindje e
ulët e respektimit të mendimit të pavarur të nxënësve). Kjo për mendimin tim tregon
se mësuesi me vështirësi po shkëputet nga metoda e mësimdhënies tradicionale.
Tabela 7
7. Sa vend zë teknologjia në orën e mësimit?
a) Pak
b) Mja"ueshëm
c)Shumë
135

Përgjigjet sipas alternativave
Pak
Mjaftueshëm
Shumë

Në përqindje
43 %
11 %
46 %

Të ndarë pothuajse baraz në përqindje (43 % dhe 46 %) anketimi nxori në pah dy
grupe të ndryshme në lidhje ne rëndësinë dhe vlerat e përdorimit të teknologjisë në
orën e mësimit.
Konkluzione
Synimi kryesor i reformimit të procesit mësimor lidhet ngushtë me arritjen e një
nxënie sa më të suksesshme për të gjithë nxënësit.
Gjate kumtesës u mundova të përshkruaj rrugët dhe mundësitë për të realizuar një
të menduar të pavarur nëpërmjet procesit të të nxënit të suksesshëm dhe afatgjatë.
Të nxënit është proces dhe si çdo proces kërkon kohën e mja"ueshme për t’u
realizuar si duhet duke pasur parasysh që në standardet e mësimdhënies duhet një
kulture jo vetëm për mësuesit, por dhe për nxënësit.
Shkolla moderne gradualisht po zhvillon të menduarit kritik, risi kjo që përballet
me konceptin e shkolles tradicionale.Përpjekjet po bëhen serioze,rruga është ende e
gjatë por ndryshimi ka ﬁlluar.
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Perceptual diﬀerences between students and teachers witnessing school
bullying
Dorina Batalli
University of Tirana
Abstract
The school environment deals with various forms of bullying, so students and teachers
should face with this problem day by day. Many students and teachers express witnessing
school bullying, but their perceptions go through important diﬀerences, which can be useful
for a be&er understanding of the phenomena and other implementations of anti-bullying
interventions.
This qualitative study explore teachers’ and students deﬁnitions and perceptions of incidents
of bullying that they witnessed, at a middle school of Tirana and the ways they’ve used
to reduce it. Through 28 in-depth interviews of teachers and students (15 teachers and 13
students) and using the constant comparative method for data analysis, several perceptual
diﬀerences emerged.
It’s noted that the participants in this study deﬁned bullying as being both physical and
verbal, but wasn’t well noticed emotional bullying. This last is more diﬃcult to be deﬁned
and addressed proactively in the way to reduce its occurrence, even that should be highlight
that some student where more aware about it than teachers. About witnesses, there were
no description or deﬁnitions by the teachers; it was just as they didn’t exist. However the
witnesses think about teacher’s intervention that: nothing can be done. As scenes of school
bullying, both the participants mentioned: school hallways, gym and school yard, and
students added also the classroom that wasn’t mentioned by their teachers.
In addition, themes that emerged in the data included: how students perceive teachers’
involvement in incidents of bullying, ways to reduce bullying in schools, where bullying
occurs, and why some people bully.
So it’s still necessary an anti-bullying program intervention, as a support for both students
and teachers, including a comprehensive standpoint.
Keywords: teacher; school bullying; bystander; witness.

Introduction
For years now that bullying in Albania has become a common problem in our
schools. It is witnessed by teachers and students, which in the most of cases, do not
know how to intervene, or intervene li&le or even are indiﬀerent. Many of these
events were media reported (BallkanWeb 26.10.2016; Gazeta Dita 12.04.16; TV Klan
19.04.16). According to a study report for the second half of 2013 carry out by "Save
the Children "Foundation for Conﬂict Resolution and Reconciliation of Disputes, it
shows that by 1435 children surveyed, 28% were involved in serious peer conﬂicts in
school, while 42% do not feel safe in the classroom. Kashahu and Karaj (2014) reported
that lack of depth knowledge about bullying, makes teachers and executives to hold
positions, standing casual and extreme (indiﬀerence, or extreme measures to reduce
the phenomenon). International studies regarding school bullying, have showed
the importance of teacher interventions, anti bullying intervention programs and
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knowledge about role participants and their social-emotional consequences (Olweus
et.al.,1993; 1999 ; Orpinas et.al.,2004; Rigby 2005; Thornberg et.al.,2012)
The results of many of these articles have recommended teacher trainings, but is
also important to have students involved, especially of those who witness school
bullying. This realization led to a conviction that research in this ﬁeld must involve
children and young people directly, as well as those who care for and work with
them. (Bibou-Nakou et.al., 2012). Also (Cowie et.al., 2005) showed that children who
live with bullying have their own coping strategies.
According to the Statistical Oﬃce (2013), middles school in Tirana have an average of
32.2 students per class, and the high schools about 36 students per class. It’s true that
teachers faced every day with overcrowding in classrooms, but this will not justify this
huge gap of bullying knowledge. In this study it’s showed that teachers can identify
physical , verbal bullying and punish the bullies but can’t identify emotional bullying
and no actions were taken for the victims. About witnesses, there were no description
or deﬁnitions by the teachers; it was just as they didn’t exist. In his study, about
students perception and a&itudes of school bullying, Williams (2008) reported that
teachers being aware of bullying in their schools would lead to a reduction in bullying.
This qualitative study explore teachers’ and students deﬁnitions and perceptions of
incidents of bullying that they witnessed, at a middle school of Tirana and the ways
they’ve used to reduce it. If teachers and students get involved or not, depends on
many diﬀerent factors that have been the focus of several studies (Dake et.al.,2003;
Johnson et.al., 2013; Nickerson et.al., 2008; Thornberg et.al.,2012; 2014; Yoon &
Bauman 20014). But the purpose of this study is to highlight possible diﬀerences
in 'perceived bullying by teachers and students. Diﬀerences which, taken into
consideration, will help in the eﬀectiveness of intervention programs on bullying.
Taking the children’s position into consideration in mainstream research, however,
we claim that less a&ention has been paid to children’s and adolescents’ extensive
and analytical views about bullying (Oliver and Candappa 2003).
Li&le a&ention has been paid to the school context regarding student bullying as part
of a larger discourse on student aggression in general (Cassidy 2009; Chan 2006; You
et al. 2008). Aspects of the school context such as the nature of academic instruction,
classroom management and discipline, and the nature of social interaction all deserve
greater a&ention as important factors in understanding school bullying (Espelage
and Swearer 2003). Discussing with the students about their social relationships at
school, I think would help all to gain a be&er understanding and to have productive
communications between students and teachers and between peers.
In their study, related to the bystander motivation in bullying, (Thornberg et.al.,2012)
showed that fear of being victimized was deﬁned as not intervening and also audience
excitement referred to the joy, excitement, and desire to watch the bullying. It’s seems
that they do not react in a proactive way as they have a low intervention self-eﬃcacy.
Diﬀusion of responsibility and victim a&ribution were signiﬁcantly and negatively
related to defending, while the other dimensions of moral disengagement were
unrelated to defending (Thornberg and Jurgert 2014). Even for teachers, as showed
in (Byers et.al.,2011; Williams 2008) a low intervention self-eﬃcacy is associated with
a not intervening actions.
According to Olweus (1991), students o%en report that teachers do not interfere when
a student is being bullied in school and are many times unaware of occurrences
138

of bullying. This is particularly surprising since students frequently indicate that
bullying occurs in the classroom while the teacher is present. Otherwise (Byers et al.,
2011) on their study stated that teachers believe that they intervened more frequently
than students believed.
Craig and Pepler (1997) reported that teachers intervene to stop bullying in only
4% of the incidents while Craig, Pepler, and Atlas (2000), through a study among
other methods also relied on observation, noted that teachers intervene only in 15-18
percent of school bullying incidents. In this study asked about how they intervene
in bullying incidents, teachers said they intervene by taking disciplinary actions (as
a school breaking rules by students) and assigning a school parents meeting. So it’s
well noted that were punishment for bullies and no actions taken for the victims.
According to the researchers Holt and Keyes (2004) there is a discrepancy between
bullying reported by students compared with what teachers report. They think that
this inconsistence of ﬁndings relates to how teachers deﬁne bullying, where teachers
are generally more alert and sensitive to physical and verbal violence but they can
not say the same regarding the social exclusion or emotional bullying.
Blain-Arcaro et.al.,(2012) in their study showed that teachers decision to intervene is
related to victimized children’s distress, as there were named “protective teachers”.
Regarding the bystanders result to intervene if they are defenders with high levels of
empathy, and have a friendship with the victims (Nickerson et.al., 2008; Thornberg
et.al.,2012).
It is this idea of making students aware of what they are doing that seems to be at
the heart of reducing bullying through having students work together or developing
community.
So the educators and students that witness school bullying, need support and to be
trained to recognize scientiﬁcally the phenomenon, it’s short-long consequences and
eﬃcient treatments for the students. To have a be&er perspective on the future, should be
revised the curricula of faculties of education across the country ,in order to be included
in the theoretical and practical knowledge about the phenomenon of bullying, so the
future teachers will have the preparation to deal successfully with this phenomenon. For
sure will be useful to educate students to act in proactive ways in a school context.
Methods
The purpose of this study is to explore teachers’ and students’ deﬁnitions and
perceptions of incidents of bullying that they witnessed, at a middle school of Tirana
and the ways they’ve used to reduce it or handled with. So, the research questions
were: “How do they deﬁne ‘bullying’?” and “How do they respond against it”?
Considering the inﬂuence of their behavior in bullying response, it’s hoped that the
current study will give e be&er understanding of teachers’ role, their knowledge and
their interventions in school bullying and to create a solid communication between
teachers and students.
Design
The current study is based on a qualitative research method, addressing the research
questions and so gaining a be&er understanding about the interpretation of school
bullying incidents. The strategy of inquiry utilized was biographical research,
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concentrated on teachers work on managing students conﬂicts, especially recalling
bullying incidents during school life. In the way to gain comparative perceptual
diﬀerences in school bullying.
Sampling was opportunistic and thus no random selection was undertaken. In order
to directly address the research questions, this study sampled those individuals who
were information rich, speciﬁcally, criterion sampling.
Participants
Middle school teachers and students from 2 Schools in Tirana. Of the total (N=28),
when (N=15) teachers and (N=13) students responded to the interview call. Teachers
ages spanning from 27 to 58 years old and were 11 females and 4 males (this report
is typical in this profession) with 2 to 34 school teaching experience. Most of them
held Bachelor qualiﬁcation in Education and some Master degrees. Most had not
experienced any training in bullying during their undergraduate education courses,
while some others reported that the training was not always focused directly on
bullying itself but instead discussed class general behavior management. Students
ages 13 to 14 years old and no one have ever participate in a training or class course
about bullying.
Materials and procedures
In the framework of the awareness campaign "Stop Violence in Schools" 2015-2016,
there were held two general workshops, discussing school challenges in our days.
Two months later, on March 2016 via a “Research Information Sheet” provided with
key information about the study, namely:
• the purpose of the study and of their participation (“to ﬁnd out more about the
experiences and views of teachers and students who have witnessed a bullying
incident; in order to help researchers and school staﬀ understand what happens in
such incidents and do more eﬀective anti-bullying work”);
• The criterion that participants had witnessed some bullying at school within the
last year;
• that participation would involve a single one-to-one interview;
It was accepted, and there created a depth semi-structured interview. It was used
the semi-structured interview to help participant elaborate their answers and for
interviewees to expand upon areas of personal interest. During the interviews,
a set of interview questions was used to guide opportunities to explore issues of
bullying that teachers and students witnessed in school. Interview questions asked
participants to recall their experiences with bullying, based on 5 important stages:
(a) knowledge about bullying, (b) description of bullying participants, (c) common
places for bullying incidents, (d) school challenges and (e) handling bullying
situations.
Then 5 psychology students, were trained to administrate the interviews, along
one week. The ﬁrst question was related to the recognition that they had about
phenomenon of bullying and if the answer was “yes”, then were asked for the
deﬁnition. When the answer was “no”, or the respondent had no precise knowledge
about the phenomenon, interviewer oﬀered a brief description and deﬁnition of the
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theoretical dimensions the phenomenon. The participants were selected through
a school announcement. The interviews were held in school, approximately 30-45
minutes each, and all recorded and a%er that, transcripted . During the interview
the interviewers kept a “research journal”, throughout the data collection and
analysis process. Immediately a%er each interview, the interviewer made a journal
entry. These journal entries included notes on the interviewer’s perceptions of the
participants and recollections of how the participants behaved and spoke during
the interviews. These notes were helpful in allowing the researcher to recall the
meanings of what participants said in the interviews during the analysis process
and identify any distractions or comments the researcher felt were important to the
ﬁndings.
The collected data were analyzed by the constant comparative method and the
emerged themes were coded. It was adapted Smith et.al., (2009) data analysis as:
• repeated listening to and reading of each audio recording and its transcript;
• generating ﬁrst “Comments”;
• creating “Emergent Themes”;
• clustering related Emergent Themes into more “Sub-Themes”;
• repeating this process for each case;
Results
The results of the current study identiﬁed 4 themes: (a) categories of bullying, (b)
characteristics of bully and victim, (c) scenes (as common places) and (d) interventions.
The analysis of teacher deﬁnitions of bullying showed that the most of them deﬁned it
as both physical and verbal. Asked if they ever heard about bullying and how would
deﬁned it, there were 4 answers not well orientated, confounding “Bullying” with:
“Buddhism” and “Bulimia” (as in Albanian, “bullying” is pronounced “Bullizem”;
“Buddhism - Budizem” and “Bulimia - Bulimi”. So their answered : “Bulling is the Indian
religion”; “As I know is an eating disorder…bulimics eat a lot and then vomits”. The others
that were much more orientated deﬁned it as physical and verbal: “When a child beat
and punch another child”; “Students harming their peers, …quarrel ”; “Is, when children
insult and a*ack each other”; “Midler form of aggressive behavior among children”. It’s
so important to highlight the fact that, somehow they have information about the
phenomena, but it’s incomplete and centered only on physical and verbal category
of bullying. Also no one deﬁne any form of emotional bullying, as if it didn’t exist.
This lack of identiﬁcation is worrying because it means that no action are or will be
taken, to handled it in a proactive way. They told to have got more information about
bullying from the media and have not been speciﬁcally trained about bullying.
Also student’s deﬁnitions of bulling were related with physical and verbal aspects,
but they also pointed out several times emotional aspects of the phenomenon. They
showed to have much more information than teachers had and were much more
orientated, especially web information. “when a student kick and punch a classmate or
another student of the school”; “insulting each other with nicknames or denigrating them in
public” ; “ﬁght to deﬁne territories, to feel stronger than the others”. Unlike their teachers,
students were more aware at deﬁning aspects of emotional bullying : “They get in
ﬁght with each other when someone is aggressive and another is frightened”; “Mistreat,
humiliation and I think that nobody likes to be mistreated or humiliated”. This additional
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element helps us to rearrange the missing pieces of communication between teachers
and students about the school bullying.
Teacher’s perception of how bullying eﬀect school life, result to be worrying because
the majority of the participants underestimate the consequences of bullying and
deﬁne the situation as not so serious. “My darling, they are children…children ﬁght
with each other every time, so what consequences will be ? “ Hey, they ﬁght today, and make
peace the day next”; “Those who injured or killed their peers are drug users and not just
bullies, so isn’t bullying the reason why they injure or kill”; “Don’t you mind, they solve it
between them”. Only few of the participant have an equilibrated a&itude about the
bullying consequences: “Incidents of bullying are a serious problem, because if students
injure each others, some of them will abandon the school or worse, others will get involved in
criminal behavior”. Apparently this is also the point of view of the student’s witnesses
of bullying, which deﬁne the situation in school life as common and not so dramatic.
“Common quarrels among student’s that sometimes shouldn’t be counted…they manage to
solve it by themselves”; “In a ﬁrst moment it’s look like something worrying, but in some
days we go back to the normality….even the nicknames seems not bothering anymore”; “Is a
situation that sometimes bothers.. among the noise, the quarrels and swear words…but there
isn’t much to do.”
Teacher and students perceptions of those who participate in bullying, were divided
in “bullies” and “victims”; were no results showed for witnesses or bystanders
identiﬁcation . Also, teachers were much more speciﬁc at identifying bully than
victim characteristics, while for the students wasn’t noticed this diﬀerence.
Teachers characterized bullies as: students with behavioral problems, low academic
achievement, numerous absences at school and older than victims. “They frequently
injure, hurt, punch those who are weak…and o$en don’t respect school rules”; “ Their
academic achievement are low…they don’t care about it…full of absences, came here for fun
and quarrels”; “Fights and quarrels are their hobbies….so they feel powerfully, are prototypes
”. While victims were described as quiet and shy, with average and over average
academic achievement. “ They are quiet and respectfully…educated”; “Most of them are
a*acked because are very shy and get easy intimidated”; “Are unprotected and felt social
inferiority but are superior in terms of academic achievement”.
The a&ention of the witnesses were placed on both “bully” and “victim”. For them
bullies were: “Very aggressive students, that want to ﬁght all the time…use to solve
everything with ﬁsts and ﬁghts…and don’t respect school rules”…”They do not study….
frequently use swear words” ; “ You know…they act like gangster guys”. While victims were
described as inferior and educated: “Most of them are weak and inferior than bullies…
with no courage or force to respond to the violence”… “Some victims of bulling simply suﬀer
abuses without reacting…or they don’t know how”; “I think they are educated but don’t
know how to solve the problem…how to ask for help….most of them don’t even want to show
the suﬀer”; “They internalize everything, and however they are good at school…academic
achievement”. From their comments it is noted that students highlight the emotional
aspects of the victims, thing that teachers doesn’t.
About witnesses and bystanders, there were no description or deﬁnitions; it was just
as they didn’t exist. Most because they haven’t paid a&ention. Teachers generally see
bullying behavior as a result of families dynamics and education more than school
impact.
During the interviews some teachers showed to be tired, but even more important
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is the fact of signiﬁcant proportion of respondents seeing their profession associated
only with teaching and learning time, that’s all. It’s seems like they don’t want to get
involved. A teacher answered: “I am a teacher and get paid for teaching and not to deal
with prototypes. When I ‘am in class they stay calm and don’t bother anyone. So…should
be paid a psychologist for prototypes. We have a lot to do”. Resulted that teachers don’t
‘think that collaboration with the school psychologist may help in reducing bullying;
they o%en see this issues as psychologist duty. The witnesses think about teacher’s
intervention that: “nothing can be done”…. “Teachers can’t control everything, most of
them aren’t capable to manage the situation”; “By simply yelling to the bully you don’t solve
the problem, it will be there the day next…we all fail in communications”.
Asked , “when and where bullying happen?”, teachers reported that violence occurs
when students are una&ended by teachers and a%er situations that create tension,
such as exams or parent-teacher conference. Regarding the common places (scenes),
reported that violence occurs most on school hallways, gym and school yard. “We can’t
control and observe everything… the classes are overcrowded and the schedules are compact”;
“Bullies act whenever have the opportunity, most when we aren’t present ”. Students added
also the classroom as a scene, that wasn’t mentioned by their teachers.
Although not clearly stated, interviewers perceived that teachers were not only just
tired, but they don’t wanna handle with bullying issues. A teacher express this issue
in this way: “Every day we have new challenges, have to switch and update the curricula…
be performing; exams and tests….enough. Now this bullying and violence issue….is too
much”.
Regarding interventions or actions they have applied against bullying, teachers
stood to disciplinary actions (considering bullying, as a school breaking rules) by
punishing the bullying and having parent-teacher conferences. “By yelling to the
bully, and taking him to the school principal”; “I threw it out of the class and a$er have a
talk with his parents”; “Generally they are unruly, so nothing else can be done, is primarily
parent’s duty to deal with”.
Should be noted that no action was mentioned for the victim. It looks like, bullies
reactions are more evident than victims suﬀering. But what is even more worrying
is that students perceive to have now power and they just don’t intervene when
bullying occur; no potential to intervene in reducing bullying. “I believe that is stronger
than us ... we can’t do anything”; “It’s not easy to take action ...you know,..you may create
enemies”; “The victims should ask for help and the school staﬀ should intervene”.
Discussion
Perceptual diﬀerences of school bullying by teachers and students leads us to create
speciﬁc interventions in anti bullying programs. Teachers as educators, should
provide a healthy and comfortable school environment and help their students not
only to increase academic achievement but also to manage their socio-emotional
reactions and problem solving; students need to support their peers and to have a
healthy communications with both staﬀ and school students. Study results stated
that teachers and students really need to be supported regarding bullying, by
increasing their awareness about bullying dynamics. It’s supported from previous
studies (Benne& 2009; Kashahu et al., 2014; Williams 2008 ; You et.al., 2008).
The results of this study provided insights into various aspects of bullying and
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they conﬁrmed some of what is already known especially for physical and verbal
bullying. The idea of emotional bullying can be teased out and examined as an entity
in its own right.
Previous research (Blain-Arcaro et.al., 2012; Yoon, 2004) stated a diﬀerence in teacher
a&itude between covert (emotional & relational) and overt (physical & verbal)
bullying, when the more traditional overt forms of bullying are well known and
understood. This study results, partly conﬁrms ﬁndings of these previous research:
they knew something about overt bullying but nothing stated for covert bullying.
The concerning part of this is that some teachers may justify the physical bullying as
being just normal as growing up and underestimate the emotional bullying eﬀects
on students well being. Teachers here were not well orientated on their deﬁnitions,
confounding “Bullying” with : “Buddhism” and “Bulimia” (as in Albanian,
“bullying” is pronounced “bullizem”; “Buddhism - Budizem” and “Bulimia Bulimi”. This ﬁnding reconﬁrm the previous research of Kashahu & Karaj (2014),
and so, thanks to a linguistic commi&ee should be established an Albanian word
for bullying instead of “bullizem” (which in Albanian language it doesn’t have any
sense). While students, as witness are much more orientated on their deﬁnitions
The consequences of this information gap on bullying, may have encourage bullies
to retain their behaviors against victims, and otherwise the victims feeling even more
helpless and unprotected. Emotional bullying victims may be less likely to report the
bullying for fear of a dismissive a&itude by teachers or because they have seen no
consequences for the bullies, thus making it futile to report the problem. Stated and
supported by other researchers (Dake et al., 2003; Orpinas et al., 2004; Yoon, 2004).
Bullying studies mostly are focused on the bullies, victims and bystanders eﬀects
(Olweus, 1993; Olweus et al., 1999; Rigby, 2004; Williams, 2008). In this study, teachers
neither mention the bystanders or witnesses. This show a huge lack of information
and it get even more diﬃcult to intervene and reduce bullying short or long eﬀects.
As teacher stated here, the common places were bullying incidents occurred
were: school hallways, gym and school yard. Violence occurs when students were
una&ended by teachers and a%er situations that create tension, such as exams or
parent-teacher conference. So teachers see bullying happening out and not in their
classes. This is an contradictory fact, confronted with student statements: bullying
occur even in classrooms. As showed previously (Benne& 2009), when in middles
schools, 52% of students reported bullying happening more frequently in the
classroom, but it decreased on the playground and 50% of students reported being
aware that bullying was sometimes happening, during break times, such as lunch
and at extra-curricular activities.
One of the more important ﬁndings was that students appear more pessimistic than
teachers about the potential success of the bullying intervention strategies currently
used by teachers, and are less likely to perceive teachers as helping students in
bullying situations. May by from the fact that students frequently do not notify
teachers when they are being bullied as stated on the literary by Crothers & Kolbert
(2004).
Also this study ﬁnd that teachers feels unprepared to deal with bullying issues,
otherwise showed (Byers et al., 2011) study, when they ﬁnd that all teachers showed
high levels of self – eﬃcacy. During the interviews some teachers showed to be
tired, but even more important is the fact of signiﬁcant proportion of respondents
144

seeing their profession associated only with teaching and learning time, that’s all. It’s
seems like they don’t want to get involved. Related to this may also be the fact that
some teachers refused to participate. Dake et al., 2003 in their study ﬁnd that 1.9%
of teachers (N=359) think that is parents responsibility to be handling with bullying
problems and 1.1% that having serious talks with the bully and victim would not
help the problem. While this study showed that were most of the teachers who think
that.
Findings regard interventions or actions that teachers have applied against bullying,
stood to disciplinary actions (considering bullying, as a school breaking rules) by
punishing the bullying and having parent-teacher conferences. As conﬁrmed by
(Byers et al., 2011), the most predominant style for handling bullying was punishing
the bully. We all know that this isn’t enough.
Should also be noted, that no action was mentioned for the victim. It looks like,
bullies reactions are more evident than victims suﬀering, and this it’s a concerning
issue that should be addressed. This is a clear indication of the lack of knowledge of
eﬀective strategies for teachers to solve real situations of bullying in schools, which
is related to the lack professional theoretical preparation about school bullying. It is
this lack of knowledge that leads teachers to think that these situations can be “solve
by itself”.
Limitations
The sample size was relatively small and only two schools were used in the study.
This impinges upon being able to generalize the results to the wider population.
The participants do not represent the diversity that is found in most schools, nor
do they represent the lived experiences of other teachers and students. Another
limitation of this study is the limited capacity for recall that a person possess. Since
the participants were asked to recall experiences with bullying, it’s diﬃcult to know
what might have been overlooked because of the limited amount that a person can
remember. The participants may have wanted to protect themselves, and so have
projected themselves in particular ways to the interviewer. At last, as they knew
and talk to each other, they may have inﬂuenced (voluntary or not) to the other
responders.
Recommendations and implications
Future research should include a larger sample size to strengthen the ﬁndings of
this study and to extend upon what has been revealed. Teachers perceive bullying
as being less serious and they have no interventions for the victim and are less likely
to intervene and need to know all the bullying dimensions; they should be trained.
To help raise school staﬀ ’s awareness of the complex experiences and dilemmas
of bystanders. Points to highlight may include: That witnesses can be seen as “covictims” or “co-bullies” ; that there may be potential emotional beneﬁts to becoming
an active defender. A linguistic commi&ee should be established an Albanian word
for bullying instead of “bullizem” (which in Albanian language it doesn’t have any
sense).
It would be interesting in the future to investigate the impact that this training
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may have on teacher a&itudes and intervention strategies in bullying. With be&er
training opportunities and clearly articulated whole school policies and intervention
programs for all forms of bullying, it may be be&er managed in schools in the future.
In this way teachers can: provide opportunities for students to redeﬁne themselves
in positive ways; assist in building a student’s positive self-concept, allow discussion
about how to address certain situations and to create a collaboration with the school
psychologist. Empowering the role of the school psychologist will be helpful too, as
a support for the students and teachers.
Students may increased the awareness of their potential to intervene in reducing
bullying; to gain self-eﬃcacy and to held healthy communication. Another
element that will help alleviate bullying is the implementation of a social justice
curriculum and the literature about bullying. Providing students with a curriculum
based on critical literacy will allow them to evaluate the processes, materials, and
activities around them. Students need this ability in order to see the possible future
consequences of their actions. In order to understand bullying all (students and
teachers ) must deﬁne it and be given examples of the various types of bullying. One
of the ﬁrst steps in solving a problem is deﬁning the problem, and by knowing how
teachers and students are deﬁning bullying among themselves, help them to create
solutions to this problem.
Interventions within the family are extremely important. Schools need to adopt
and maintain a whole-school prevention program. The school acts as a moderator,
providing evening workshops and presentations for the community, connecting
parents to outside supports, and providing students with healthy ways to manage
school bullying issues.
It would be reasonable to organize an awareness campaign for students, parents
and the community. Suggest to be reviewed the school rules, where should be
clearly deﬁned bullying elements and how to prevent it. All participants should
communicate much more with each others. So, some intern workshops would be
useful. Although, teacher (to prevent possible burnout) may discuss their concerns
with the school psychologist, with a regular schedule.
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Komedia “Prefekti”, gjysmë shekulli në skenë
Driada Dervishi
Teatri “A.Moisiu” Durrës
Abstrakt
Prefekti është komedia shqiptare që arriti rekord në numrin e shfaqjeve duke qëndruar
për më shumë tri dekada rresht në repertorin e teatrit shqiptar. Një komedi e nisur si skeç
gjatë periudhës së teatrit partizan, vjen në një formë dramaturgjike të plotë në vitin 1948 nga
autori Besim Levonja. Ajo përqesh dhe stigmatizon ﬁgurën e prefektit të Tiranës gjatë kohës
së pushtimit fashist (1939 -1944), Qazim Mulletin. Suksesi i kësaj komedie në dy kontekste
historike të ndryshme, në periudhën e diktaturës dhe sot e kësaj dite, është një rast unik
i pavarsisë së tekstit kundrejt ﬁgurës historike në qendër të saj, prefektit Qazim Mulletit,
familjes dhe rrethit të tĳ , që në vepër dalin me emra realë.
Në një realitet tërësisht të politizuar, me personazhe të angazhuar, ku drama kombëtare ishte
prioritet, e ku komedia ishte më e paktë, në një kohë kur dramaturgjia e huaj ishte e ndaluar
dhe teatri i diktuar tingëllonte artiﬁcial e propagandonte “njeriun e ri” shqiptar, u shkrua
një komedi e cila sikur u shkëput disi nga tipi deklamativ e personazhi pozitiv. Kjo komedi
ishte Prefekti dhe u vu në dekada të ndryshme nga regjisorë të ndryshëm : Regjisori Andrea
Pano vuri në qendër Mihal Popin, Panajot Kola ia besoi Nikolin Xhojës dhe regjisori i madh
shqiptar Pirro Mani vendosi Robert Ndrenikën.
Të tre regjisorët, secili me konceptimin origjinal të regjisë, na sjellin një fakt të pamohueshëm
të rrugës së regjisurës shqiptare: tre Prefektë të ndryshëm! Aktori potencial Mihal Popi na ka
dhënë një “derr të egër”, që bie në “kurthin e ngritur” të komunistëve dhe është më në afërsi
me aspektin e trillimit komik të ﬁgurës, aktori elegant Robert Ndrenika na ka dhënë një
“birbo të pispillosur” që ka frikë se mos humbet privilegjet e tĳ, aktori organik Nikolin Xhoja
krĳon një prefekt mes këtyre dy alternativave. (Gjini M. Monograﬁ Nikolin Xhoja 2015 fq.75)
Cilat ishin konceptet regjisorialë përkatës, detajet, kërkesat ndaj trupës së aktorëve dhe mbi
të gjitha drejtimi që ata i bënë ﬁgurës kryesore të komedisë? Sa rëndësi ka ndarja e roleve dhe
sa përqind të suksesit marrin pikërisht aktorët kryesore që luajtën Prefektin, duke e vendosur
atë në komeditë më të shfaqura në repertorin e teatrit shqiptar?!
Nëse teknika skenike e aktorit, siç thotë Grotovski, është baza e teatrit, atëherë përzgjedhja e
këtyre aktorëve (secili me një teknikë origjinale të tĳën) nga regjisorët përkatës, na ka dhënë
bazën e një shfaqjeje të sukseshme.
Fjalë kyçe: regjisor, aktor, komedi, fabul, repertor, teatri shqiptar.

Dy @alë mbi historikun e Komedisë
Prefekti është një komedi me tri akte e shkruar në vitin 1948 nga autori dhe aktori
elbasanas Besim Levonja ( 1922 - 1968). Kjo komedi shënon një rekord shfaqjesh në
historinë e teatrit shqiptar duke u vendosur si shfaqja me numrin më të madh të
replikave.
Për herë të parë ajo u shfaq më 11 dhjetor 1948 në Teatrin Popullor Tiranë ( Sot Teatri
Kombëtar) nën drejtimin regjisorial të Andon Pano i specializuar në Rusi për teatër
dhe Kriçko ( regjisor rus) në rolin kryesor Mihal Popi.
4 muaj më vonë ajo vihet në 15 Prill 1949 në Teatrin e Durrësit me propozim të aktorit
Nikolin Xhoja, që mori dhe rolin kryesor, nën drejtimin e regjisorit amator Vlash
Beçka. Rivihet sërish në 1953 me rastin e krĳimit të Teatrit “Aleksandër Moisiu” e
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futet në repertorin e këtĳ teatri, me regjisor Panajot Kola ( pasi ky i fundit kishte
kryer studimet në Rusi), ku numëron deri në vitin 1973, 130 shfaqje (Arkiva TAM).
Rikthehet për t`u vënë Tiranë në variantin e saj të dytë më 6.4.1969 sërish në rolin e
Prefektit Mihal Popi, me regji të Pandi Stillu.
Në 28.11.1973 vihet varianti i saj i tretë në regjinë e Pirro Manit dhe Tef Palit në rolin
kryesor Robert Ndrenika.
Komedia “Prefekti “deri në vitin 1980 është dhënë në Tiranë 174 herë dhe është
ndjekur nga 74.685 spektatorë (Arkiva TK).
Si në vënien e parë në Tiranë, ashtu dhe në vënien e viteve të para që pasuan
në Durrës dhe në ato në të gjitha Shqipërinë në periudhën e pas Çlirimit , duhet
nënvizuar fakti që kjo shfaqje është luajtur ﬁllimisht nga trupa kryesisht amatore,
por sigurisht kjo nuk e ka penguar që të kthehet në një shfaqje hit. Befasia më e
madhe e kësaj shfaqje qëndron në faktin që nëse nga një periudhë gati 50 vjecare
të realizmit socialist, ku pothuaj shumë pak vepra kanë kaluar kuﬁnjtë historikë të
kësaj kohe, komedia Prefekti, edhe pse nuk vihet më nëpër skena teatrosh, atë mund
të gjesh në televizione e rrjete informatike të ndryshme ku vazhdon të shihet sërish
me kërshëri. Ishte loja aktoriale nga tre aktorë të mëdhenj, ishte vënia regjisoriale,
teksti, apo ﬁgura kaq e përfolur e Prefektit real Qazim Mulleti me personazhin
kryesor të komedisë me po të njëjtin emër që e shndërruan këtë pjesë në shfaqjen më
të ndjekur?
Figura artistike kundrejt ﬁgurës historike
Në një ﬂetëpalosje që daton 28.11. 1973 në arkivën e Teatrit Kombëtar shkruhet:
Komedia “Prefekti” e Besim Levonjës, satirizon dhe vë në lojë një nga armiqtë më të
tërbuar të popullit tonë, shërbëtorit dhe sahanlëpirësit të okupatorit, Qazim Mulleti.”
Ka shumë mendime që kundërshtojnë njëri - tjetrin në lidhje me ﬁgurën kryesore të
kësaj komedie, e cila është e bazuar në stereotipa dhe që krĳon vetëm të tillë. Nga
njëra anë kemi një personazh historik real, Qazim Mulleti, një njeri i kulturuar,
dĳeshumë, më shumë gjuhë e medalje ari në Universitete të huaja, e nga ana tjetër
personazhi artistik na paraqet një Prefekt të trashë, injorant, me zakone prapanike,
mendjeshkurtër e matrapaz që luan në kurriz të popullit. Por nëse deri dje si trajtimi
i ﬁgurës ashtu dhe pritshmëria e publikut kishte lidhje me ideologjinë politike të
asaj kohe, sot distancimi bëhet vetvetiu. - Madje “Prefekti” i Qazim Mulletit është
mishërim i humorit tonë, konﬂikteve familjare, tarafeve, allishverisheve e tolerancës.
Kjo penë e artë që i fali popullit të tĳ një kryevepër të vërtetë të humorit dhe satirës,
njëherazi përjetësoi dhe e bëri të pavdekshëm Prefektin e Tiranës të atyre viteve,
Qazim Mulleti. Nëse nuk do e kishte kthyer në personazh, cili nga ne do e njihte sot
emrin e Qazim Mulletit? (Laze L. 2012).
Kjo është fuqia e një teskti që mbĳeton pavarsisht realitetit kur është shkruar. Përveç
kësaj,duhet theksuar se vlera e tekstit së kësaj komedie, qëndron jo vetëm në
humorin dhe karakterizmin e çdo personazhi, por dhe në një rikodiﬁkim të tĳ pas
viteve ’90. Prefekti na vjen sot si një tekst profetik, i cili në atë kohë shkruajti disa të
vërteta. Nëse në atë kohë, personazhi kryesor, injoranti që e sheh komunizmin si një
sëmundje, sot këto "alë nuk e bëjnë më një injorant, por profetik. “Sot, prefekti më
ngjan me një njeri pozitiv i cili ka të drejtë të mburret se tha i pari rrezikun e vërtetë
që do i sillte komunizmi këtĳ populli.” (Laze L. 2012).
Qazimi – Kamunizmi nuk vjen ktuna, jo, se nuk e do poplli shqiptar. Poplli shqiptar osht
fetar, ka zakonet e veta qi nuk puqen kurkun me kamuznimin, po jon m’kundërshtim. Pse
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kujto tina se un jom bëdalla qi nuk e du kamunzimin e? Nuk e du tamom për kët gjo se ai na
prish zakonet tona qi i kina shum t’mira (Levonja. B. 1998).
Por ai ishte e qëllimtë kjo, e paramenduar nga autori duke mos harruar që Levonja,
i cili ashtu si shumë shkrimtarë, aktorë, regjisorë të asaj periudhe besonte vërtet në
idealet komuniste, këtë nuk do ta dimë kurrë përderisa vetë autori nuk jeton më prej
vitesh. Duke mos pasur një analizë të thellë të tekstit letrar mund ta pranojmë që
“Besim Levonja, ka meritën e jashtëzakonshme sepse nuk krĳoi një vepër të mirëﬁlltë
disidente, por personazh real disident që, edhe pse i rënë nga oﬁqet dhe i emigruar
në Itali, aty në skenën e teatrit, paralajmëronte sërish popullin e vet për mortajën
komuniste që e priste. Besim Levonja i vuri në gojën e prefektit ato "alë para 40
vitesh.” (Laze L. 2012).
Në një shpjegim që duket sikur përmban një justiﬁkim brenda është dhe pohimi që
ai i bën të birit të Qazim Mulletit, Reshitit, pasi ky i fundit e kishte parë shfaqjen
: “Ajo është komedi, Reshit, dhe aty mund të ngacmohet kushdo. Sot ndoshta nuk
e kupton, por më vonë do të më japësh të drejtë” (Laze L. 2012). Me ”aty mund
të ngacmohet kushdo” ai duket sikur përligj faktin ndoshta tejet të rrallë që në
një vepër artistike përmenden emrat realë të një familjeje të tërë. E ky fakt merr
përmasa dhe më të mëdha duke pasur parasysh fatin e këtyre personazheve, pasi
Enver Hoxha e pa këtë pjesë . “Gjenialisht e mizorisht si është shkruar, përmban një
përtallje masive, të organizuar nga shteti i diktaturës. Kjo përtallje iu bë familjarisht,
personazhit kryesor Qazim Mulletit, me emrat realë të bashkëshortes dhe të djalit të
vetëm. Akuza për përqeshjen politike kundër familjes Mulleti që vĳoi gjer në ditën
e grahmës së fundit të diktaturës “proletare”, i kalon kuﬁnjtë duke e çuar madje në
krim këtë për vetë faktin se ﬁll pas kësaj shfaqje, i biri dhe e shoqja e Qazim Mulletit,
u dërguan në kamp përqëndrimi ku qëndruan për 45 vjet rresht ( Polovina Y.2011).
Edhe personazhi i Hajries, pëson të njëjtin transﬁgurim nga ia reali dhe ai skeniku.
Nëse Hajria e vërtetë ishte ndër të parat vajza shqiptare e cila studioi në Konservatorin
Francez në Paris, në vepër kemi një personazh që nuk di si kapet telefoni. Kështu
përjetësimi i ﬁgurës ka ardhur me një cmim të lartë, sidomos për të Hajrien dhe
djalin, Reshitin.
Dhe me të drejtë aktori që vazhdon ta përcjellë sërish Prefektin edhe pas viteve 2000,
Robert Ndrenika thotë : “Më duhet t’u kërkoj falje dy personave: gruas dhe djalit të
Qazim Mulletit. Që të dy ata panë një kalvar të padrejtë vuajtjesh dhe padrejtësish
nëpër internimet. Më vjen keq për ta, shumë më tepër se për Qazim Mulletin vetë,
pasi ai iku në Itali dhe i la këtu” (Minxhozi S. 2012).
Ndërsa ende në vetëdĳen e atyre që e njohën, por edhe të popullit, ka mbetur i
ngulitur Qazim Mulleti i “Prefektit”, ai i vërteti, i shkolluar, i emancipuar, në skenë
ne shohim një ﬁgurë groteske që ngjan me të vetëm nga dialekti. “ Batërdisja e autorit
qe ekstreme e me dozat e ashpra të urrejtjes, shkruar pikërisht në ﬂakën e lu%ës (si
skeç, për të dëfryer partizanët në kohën e shlodhjes) dhe më pas, më e plotë, kur
Shqipëria qe e çliruar nga të huajt dhe përjetonte euforinë e përgjithshme të të qenit
shtet i mëvetshëm e të denoncimit të zyrtarëve kuislingë e të pushtuesve të huaj.
Tashmë, edhe pasuesit e këtĳ regjimi të mundur, duke përfshirë kuislingë, drejtues të
të gjitha sferave zyrtare të tipit të Qazim Mulletit, nacionalistë të ndershëm, tregtarë,
intelektualë të kulluar, deputetë, bile edhe shkrimtarë e profesorë prestigjiozë, nuk
mund të kishin tjetër trajtim, veç atĳ të talljes më ekstreme, deri në karikaturizimin e
tyre, pa përmendur këtu ndëshkimet e egra që pasuan.” (Gjini M. 2015).
Gjithsesi tanimë është e qartë mbivendosja e ﬁgurës së trilluar dhe asaj reale dhe
ﬁgura skenike e kthyer tanimë në një stereotip të zyrtarëve injorantë, të asaj kohe, dhe
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të kësaj kohe, një personazh komedie i shkruar bukur duke dhënë kështu mundësi
intepretimi. Robert Ndrenika e përshkruan më së miri këtë fenomen: “Përveç emrit,
ai rol ka pak të përbashkëta me personazhin historik. Prefekti, në konceptin tim, ka
qenë një pushtetar, i cili ka brenda vetes një karakter popullor që rron edhe sot e
kësaj dite. Kujtoj shprehje të tĳ, si për shembull “pas kaq muajsh, jeni bërë të gjithë
komunista”, më pas thuhej “po ndenje kaq muaj në burg me hajdutët, je bërë edhe
ti hajdut” etj. Injorancë ka pasur edhe më vonë, në kohën e komunizmit. Madje ka
qenë ajo injorancë e disa zyrtarëve, që më frymëzoi edhe për rolin, pasi unë Qazim
Mulletin nuk e njihja fare. Ky ka qenë në fakt një tipar i intepretimit tim. Pra që
nisesha në rolet e mia, nga psiko-ﬁzika e personazheve të epokës time, me qëllim që
ta bëja sa më real dhe të afërt personazhin, për publikun e kohës. I qëndroj mendimit
se shoqëria njerëzore është e ndërtuar në mënyrë të tillë, që epokat, regjimet dhe
sistemet i ngjajnë njëri-tjetrit. Fenomene si ato që dalin tek “Prefekti”, janë në fakt
universale, përtej sistemeve. Pra, edhe kur kam luajtur Prefektin, kisha parasysh
aktualitetin. Qazim Mulletit, siç thashë i njihja vetëm etapat kryesore të jetës, që
ishte fanolist, antizogist, më pas kolaboracionist etj. Roli i tĳ në komedi, ishte ai i një
zytari kuisling, i cili do me çdo kusht të mbajë një pushtet që e ndjen se po i lëviz.
“(Minxhozi S. 2012)
Karakterizmi i ﬁgurës historike së Qazim Mulletit është përtej këtĳ punimi, është
pjesë e debatit tonë për ﬁgurat historike dhe u takon historianëve ta zbulojnë nëse
ishte tradhtar, shërbëtor apo sahanlëpirës i pushtuesve. Madje gjithë kjo përballje
personazh real versus personazh skenik mundtë quhet si një faktor edhe pse
minor për një farë nxitjeje e kurioziteti për ta riparë e parë këtë shfaqje. Një gjë
është e sigurtë : përmes veprës artistike të Qazim Mulletit, ﬁgura e tĳ historike është
përjetësuar ashtu siç pohon dhe ai vetë pasi lexon tekstin : “Më paskan bërë nder
pasi më kanë bërë të përjetshëm” (Gazeta Opinion 2016).
E folura tironse
Situatat e bukura, karakteret,teksti, "alori, janë të gjitha këto që e bëjnë një komedi të
suksesshme. Një meritë të madhe për suksesin e kësaj komedie ka dhe e folura në
gjuhën evjetër tironse. Dialekti i vjetër tiranas i bërë me qëllim, për të stigmatizuar
grupet shoqërore prej nga vinin personazhet e komedisë. Këto stereotipa gjenden
edhe në mja% pjesë dhe ﬁlma të tjerë të prodhuar gjatë kësaj kohe, ku e folura në
dialekt kishte gati një kuptim negativ dhe bëhej enkas për të shënjestruar reaksionarët
dhe njerëz që Partia donte t’i evidentonte si personazhe negativë. Nëse Prefekti dhe
familja e tĳ ﬂasin me një dialekt të theksuar tiranas të vjetër, Zonja Katerina (e shoqja
e doktorit) si dhe personazhet që vĳnë për të kërkuar lirimin e të burgosurve në fund
të aktit të tretë, ﬂasin një shqipe korrekte e letrare. Gjithashtu sekretari i Prefektit
nuk mbetet jashtë kësaj loje dialektore , ku e folura e tĳ jugore shpesh përpiqet të
korrigjojë të folurën e trashë të Prefektit. “Këtyre aktorëve u duhet të lozin një
intelektual, që ﬂet në një nëndialekt, me qëllimin ﬁnal që ﬁgura reale të përqeshet në
vrugun e injorancës, sikundër është e mbushur me zhargonin “tironas”, efekte nga të
cilat, që të tre aktorët tanë të shquar interpretues, nuk janë shmangur dot. “ (Gjini M.
2015) Duhet thënë që më së shumti nëndialektin e rëndë tiranas e shfrytëzoi Mihal
Popi, madje duke krĳuar shumë detaje , gjetje e theksa komikë të "alëve. Sigurisht
nëndialektalizmat ia kanë shtuar akoma më shumë shton më shumë anën farseske
pjesës duke e kthyer kështu në një komedi mja% popullore, ku ndjehen herë pas here
dhe ndikimet e folklorit kombëtar.
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Këndvështrimet regjisoriale
I njëti tekst, regjisorë të ndryshëm, i njëjti rol, aktorë me individualitete të ndryshëm.
Prefekti, jo vetëm që është shfaqja me numrin më të madh të replikave në repertorin e
teatrit tonë, por edhe shfaqja e cila ka pasuar përveç qindra vënieve në rrethe amatore
në mja% qytete të Shqipërisë, por mbi katër variante zyrtarë, ku janë përfshirë 7
regjisorë . Në variantin e parë në Tiranë të 1949, pasi Besim Levonja i propozon Mihal
Popit se kishte një rol shumë të mirë për të, ﬁllon puna në tavolinë me regjisorin
Andon Pano, i cili kishte ndihmuar në krĳimin e teatri partizan si dhe në krĳimin
e teatrit të Shtetit në 1945. Pas specializimit të tĳ në BS (Rusi), ai kthehet në Teatrin
Popullor ku përveçse është regjisor i mja% pjesëve, luan dhe si aktor. Pjesën ﬁlloi ta
vinte në skenë Andrea Pano e më pas punën në fazën e dytë e vazhdoi regjisori rus
A.Kriçko. ( Popi M. Intervistë 1974) Në kuadër të emancipimit të teatrit profesionist
, mja% regjisorë të Bashkimit Sovjetik ( Rusia) erdhën për të dhënë eksperiencën e
tyre në këtë fushë. Në atë kohë nuk e dinim se çfarë ishte mjeshtëria e aktorit, ishin
regjisorët rusë dhe që na e mësuan. - pohon aktori që e mishëroi i pari Prefektin. Ashtu
siç mjeshtëria e aktorit, forma e të mishëruarit të personazhit ishte në hapat e saj të
parë, po ashtu dhe regjisura shqiptare ishte në fazat e parë si degë profesioniste. Por
duhet thënë se ky bashkëpunim mes një regjisori shqiptar që kishte kishte studiuar
në Rusi dhe një regjisori rus solli një shfaqje që bëri shumë përshtypje. Në Historinë
e Teatrit Shqiptar (Papagjoni J. 2011) nënvizon : “Në komedinë Prefekti të Besim
Levonjës, nën udhëheqjen regjisoriale të Andon Pano dhe regjisorit rus A. Kriçko
shkëlqeu loja aktoriale e Mihal Popit në rolin e Qazim Mulletit, sikurse kujdesi për të
krĳuar një atmosferë komike e sarkastike në këqyrjen e dukurisë në përgjithësi dhe
të ndodhive e karaktereve, në veçanti.”
Si në variantin e parë në Tiranë, me Mihal Popin, ashtu dhe në Durrës, pak muaj
më vonë, kur u vu nga regjisori Vlash Becka, me Nikolin Xhojën, ana spektakolare
e shfaqjes apo dhe mënyra e organizimit të së tërës, nuk kishte shumë ndryshim
konceptual nga njëra tjetra. Por nëse regjisura qëndron në radhë të parë në të
drejtuarit e një aktori, të njohjes së botës së tĳ të brendshme për ta kërkuar e gjetur
aty identiﬁkimin me personazhin atëherë duhet thënë se në këtë drejtim, regjisorët
ia kanë dalë. E kur kjo arrihet në mënyrë të suksesshme, atëherë është arritur lidhja
autentike njerëzore mes aktorit dhe publikut. Si Mihal Popi, ashtu dhe Nikolin
Xhoja, sollën secili dy prefektë të ndryshëm, por po aq të suksesshëm në publik.
Sigurisht jo vetëm duke iu referuar fotove, por dhe bisedat me bashkohësit në këto
dy variante ka ndryshime si në dekor dhe kostume, por dhe në temporitëm, duke
patur parasysh paraqitjen ﬁzike të Mihal Popit dhe plastikën e Nikolin Xhojës, edhe
pse thelbi mbetet po ai. Ndryshon gjithashtu dhe përqëndrimi emocional dhe vetë
natyra e ndjenjës së aktorëve. Pasuria e brendshme e këtyre aktorëve nga një Prefekt
më të rreptë dhe një tjetër pak më “leggero” (Rama H. Bisedë).
Edhe pse shfaqja e parë e Qazim Mulletit kishte një atmosferë elektrizuese ; në teatër
vërshuan si asnjëherë më parë spektatorë të të gjitha moshave, bile dhe gra shtëpiake
të lagjeve, edhe plaka të veshura me çarçaf, siç mbuloheshin në atë kohë (Zëri i
Popullit 1983 , Arkiva teatrit Kombëtar) nga vetë koha e tranzicionit që kalonte vendi
dhe kjo sigurisht u ndje dhe në variantin që u vu në Durrës, ajo që duhet nënvizuar
është periudha në të cilën u vu kjo shfaqje. Teatri profesionist shqiptar ishte në hapat
e tĳ të parë, dhe sigurisht regjia si një profesion me traditë të re dhe në arenën
botërore, fokusi duhet thënë që binte më shumë në trajtimin e ﬁgurave aktoriale, në
skicimin sa më të detajuar të secilit prej personazheve, pra ﬁgura e regjisorit shkrihej
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në mjeshtërinë aktoriale.
Ndërsa në variantin e dytë të teatrit të Durrësi, kemi një rishikim të vënies në skenë,
një organizim më profesional. Regjisori Panajot Kola pasi mbaron studimet në BS
(Rusi) bën dhe ndryshimet duhura si në kastin e aktorëve ashtu dhe vizatimin e
shfaqjes . Kemi tani brezin e parë të aktorëve të cilët kanë mbaruar disa kursin e
aktrimit, e të tjerë Institutin e arteve, por i vetmi që nuk ndryshon është Nikolin
Xhoja.
Varianti i dytë në Tiranë, mban ﬁrmën e Pandi Stillu-t i cili i takon atĳ grupi
regjisorësh që kryen studimet në Rumani, dhe që sollën një ngjyrë ndryshe nga
ajo ruse, në regjisurën shqiptare. Pasi diplomohet në 1942 si aktor në Akademinë e
Arteve Dramatike në Bukuresht dhe ﬁllon punë për një vit në Teatrin Nacional të
Bukureshtit, kryen dhe një kurs për regjisurë. Më 1946 kthehet në Shqipëri e pasi
punon disa kohë regjisor në teatrin e Korçës, emërohet regjisor në Teatrin Popullor
( Teatri Kombëtar). Në 1969, njëzet vjet pas vënies së parë të Prefektit, kemi vënien
e dytë nga Pandi Stillu. Ky regjisor ishte krĳues, i cili dinte kërkonte, tek loja e
aktorit, të zbërthente, të shprehte individualitetin, stilin e tĳ. Dhe në këtë variant
kemi sërish ndryshime në kast si dhe në trajtimin e së tërës, por jo në rolin e prefektit
– Mihal Popi. Ndërsa në variantin e fundit kemi një nga regjisorët më të mirë të
skenës së regjisurës shqiptare Pirro Mani i ndihmuar dhe nga Tef Pali. Është varianti
i tĳ, me Robert Ndrenikën, i cili vazhdon të shihet dhe sot. Pandi Stillu është më i
“ngadalshëm”, më skrupuloz në krĳimin e atmosferës, më i thjeshtë në mizanskenë
dhe cazë më grotesk në ravĳëzimin e Prefektit. Mizanskena e tĳ ishin të qeta e shpesh
statike, ku "ala dhe krĳimi i një dialogu sa më konkret vihej në plan të parë, pa e
rënduar me zhvendosje të tepruara ﬁzike , ndërsa tek Pirro Mani , prefekti duket
duket më i gjallë, fut më shumë energji. Është më “serioz” në trajtimin e ﬁgurës së
Qazim Mulletit, për ta paraqitur fenomenin ca më të rrezikshëm (Papagjoni J. 2002).
Ndërtimi i spektaklit, nga regjia mëparshme duket si në konceptimin e personazheve,
si në ndërtimin e skenave, ku duhet thënë skenograﬁ Hysni Devolli ka krĳuar një
skenograﬁ mja% funksionale, po ashtu dhe në zhvillimin ritmik të të gjithë shfaqjes
regjia e ka pasuruar atë me detaje të reja, të bukura dhe organike, të cilat krĳojnë
gjallëri dhe vërtetësi. Regjisorët Pirro Mani dhe Tef Pali e kanë konceptuar mja% mirë
pjesën duke krĳuar mizankena të goditura e shprehëse (Jakova K. 1983).Në shfaqjen
e tyre ndjehet një unitet i të gjithë elementëve si dhe drejtimi i duhur si i karaktereve
të mëdhenj, jo vetëm Prefekti, Hajria, Mon Kukaleshi, por dhe personazhet e dytë
a të tretë, ku përveç kafexhiut, sekretarit, të mbetet në mendje dhe memeci , një rol
aq i vogël , por i trajtuar me mja% mjeshtëri nga Ilia Shyti. Sigurisht në këtë drejtim
duhet thënë që shquhej edhe regjisura e Pandit Stillut, zbërthimi i karaktereve në
detaje, duke synuar drejt larushisë së ﬁgurave, që përputhej me konceptin e tĳ për
një shfaqje ansambël (Papagjoni J. 2011).
Regjisura e të mos regjisuarit, pra të mosndjerit e dorës së regjisorit në mënyrë
që aktor ta ndjejë në mënyrë autentike atë që personazhi duhet të ndjejë, ndjehet
në drejtimin e Pirro Manit. Në këtë zëvendësim rolesh, roli i prefektit me Robert
Ndrenikën, ﬁtoi një vazhdimësi po aq të denjë sa edhe ai i Mihal Popit, apo Nikolin
Xhojës . “Duke mos e humbur shkëlqimin e vet, në vënien në skenë nga Pirro Mani,
pati një konceptim më kohor, më realist. Nëse të Prefekti i Popit toleroheshin ngjyrat
farseske, lodrat e "alëve dhe nëndialektalizmat, nëse te Nikolini shihet një ﬁloitalian
më zotëri, në prefektin e Ndrenikës ato u retushuan, duke theksuar linjën satirike të
ﬁgurës qendrore. Kështu kemi në skenë një prefekt edhe më dinak. Në vështrimin
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satirik të ﬁgurës së Qazim Mulletit dinakëria e kuislingut dhe e “babait të qytetit”,
ka një veshje më të re, nga ku rrezaton një dinjtet fals. Robert Ndrenika luan këtu
bukur me ndjenjën e madhështisë e të euforizmit. Tek shfaqja e parë ka më shpoti,
më shumë përtallje, te shfaqja me Nikolinin më shumë brulesk, tek e treta ka më
shumë ironi e sarkazëm. Dhe, kur duhet që ta paraqesë Qazimin në jetën e tĳ intime,
pranë familjes, ku e tërheq për hunde edhe një grua si Hajria e tĳ injorante, me tipare
anadollake që me cdo kusht do t’i adaptohet jetës mondane, ky prefekt i Ndrenikës,
pasi heq mantelin e madhështisë, bën një farë prove për ta paraqitur edhe këtu
veten si Gjel- kokosh me atë cullufen mbërthyer përpjetë në majë të kokës. “ (Gjini
M. 2002).
Krĳimi i të veçantës brenda të “përbashktës” ( pra tri shfaqje me po të njëjtin tekst)
është ajo çfarë mund të evidentojmë të trajtimet regjisoriale sa nga njëri tek tjetri,
deri tek detajet, në vizatimin e mizanskenës, tek gjestet, në intonacionet foljore.
(Ndrenika R. 1999) Bisedë me artistin e popullit Robert Ndrenika arkivi i QSA).
Prefekti i Popit, i Xhojës i Ndrenikës
Pse një aktor në në rol mund të të befasojë dhe një tjetër në të njëjtin rol nuk të jep
as emocionin më të vogël në të njëjtën pjesë me të njëjtin rol? Fjalët e tekstit janë po
ato, por mënyra sesi përcillen nga aktorët që nga ana tyre drejtohen nga regjisorët,
arrĳnë të sjellin karaktere të cilat arrĳnë të prekin aq shumë publikun duke mbetur
kështu përherë në kujtesën e tĳ. Aktori i madh është interpretues i pasioneve dhe
ndjenjave të mëdha në atë pikë sa ta bëjë për vete publikun me thjesht praninë e tĳ
në skenë. Kur publiku ndjen me të vërtetë emocionet e bëhet një me atë që shfaqet në
skenë atëherë aktori ia ka dalë ta mbërthejë, regjisori ia ka dalë të ketë sukses. Lidhja
njerëzore – siç thotë regjisori madh Piter Bruk, është esenca e teatrit të mirë.
Kështu ka ndodhur me Mihal Popin, me Nikolin Xhojën kështu ndodh me Robert
Ndrenikën. Tre Prefektë në tre lojë aktoriale të ndryshme “I njëjti Qazim, pra i krĳuar
nga pena e Besim Levonjës, na vjen si një personazh tipik i individualizuar. Ne themi
Prefekti i Popit, i Xhojës i Ndrenikës. Një individualizim konkret, i shprehur në tri
trajta, me skicime të imëta aktoriale, vrenda vetive të personazhit si karakter artistik
i papërsëritshëm. Loja aktoriale lë aty vulën e individualiteti njerëzor e krĳues të
çdonjërit prej tyre. (Papagjoni J. 1999).
Mihail Popi aktivitetin e tĳ artistik e ﬁlloi në teatër në vitin 1924 në Tiranë, me grupet
amatore, me mbi 40 role, ku spikat roli i Prefektit të cilin ai e ka luajtur 106 herë.
Edhe pse roli i Prefektit e bëri tepër të njohur duke i dhënë emrin madje si aktori
komik më i veçantë dhe më brilant i teatrit shqiptar, në një intervistë të vitit në 1974
me studentë e pedagogë të Institutit të Arteve (Akademia e arteve) Mihal Popi thotë
se “ Qazimi më është dukur më i vështiri nga të gjithë rolet. Pas çdo shfaqje të re unë
nuk ﬂĳa, përpiqesha të gjeja detaje të reja. Unë nuk kam luajtur asnjëherë komedinë
e personazhit, por dramën e tĳ. Me Qazimin ndërroja tri këmishë me djersë për çdo
shfaqje, kisha dramë, kisha vërtet hall, kurse publiku qeshte.”
Kështu Mihal Popi na jep një “dramë qesharake” të mirëbalancuar. Me një lojë të
sinqertë të ndjenjës komike ai na ka dhënë një prefekt që nuk e humb peshën vetëm
duke u bërë qesharak, dhe as ta nuk e ka humbur nurin komik që do të çonte në
skematizimin e personazhit.
“ Partnerja e M.Popit, Behĳe Çela thotë se Qazim Mulleti i Mihal Popit qe një tip
qesharak, por ai kurrë nuk ka luajtur për të qeshur. Mihali interpretonte me kaq
seriozitet sa të vinte ta urreje me gjithë mend“(Papagjoni J.1999).
155

Një vecanti dalluese e Mihal Popit në këtë personazh është që elementi grotesk nuk
e kalon asnjëherë masën. Si një aktor i përjetimit emocional, ai kthehet në atë që
personazhi duhet të jesh dhe jo ta luash. Mihal Popi na e jep atë me një përqëndrim
të madh ideoemocional .” Muzika ka një notë të plotë, të madhe që i thonë 4/4
argumenton Popi – Ajo ndahet në gjysmë, në çerek, në tetëshë, gjashtëmbëdhjetëshe
etj. E prej kësaj krĳon melodi. Edhe në teatër aktori “ka hallin”. Por ky hall ndahet në
copa të ndryshme. Çfarë halli ka aktori kur del në skenë? Kjo është nota e tĳ e plotë.
Kjo ndahet tani: ku qe? Nga ishe? Çfarë bëre? Çfarë kërkon? Çfarë do? Këto janë
notat e vogla, në qo%ë se mund t`i quajmë kështu. Para se të hyja në skenë i thosha
vetes: Ç`hall ke?
Është interesant fakti që si Mihal Popi ashtu dhe Nikolin Xhoja vinin të dy nga lëvizja
amatore dhe teatri partizan, e për vetë kushtet në të cilat ishte Shqipëria në periudhën
e pas lu%ës, nuk kishin kualiﬁkimin e duhur shkollor le te themi profesional , por
karakteristikës e mjeshtërisë së tyre aktoriale i kalonin të –izmat akademikë. Shpesh
kur punoja me këta emra të mëdhenj ndihesha paksa në siklet,- kujton regjisori
Gjergj Vlashi në një bisedë,- pasi duhet të mendohesha dy herë kur u bëja sugjerime
lidhur me rolin. Ata ishin të mëdhenj në gjininë e tyre e prej tyre mësoje shumë. Ata
nuk kishin bërë shkollë, por ata krĳuan shkollë”. Ekuivalenca emocionale midis
aktorit dhe personazhit lidhet me nuanca të caktuara të qëndrimit ideor të aktorit
ndal rolit , me natyrën e ndjenjës së tĳ, e cila kushtëzohet nga triniteti : autor -regjisor
– aktor.Tek prefekti i Mihal Popit aty aktori sikur thotë .” Prefekti jam unë”. Kurse
tek Prefekti i Robert Ndrenikës, duket sikur thotë: “Prefekti është ky!” (Papagjoni J.
1999).
Karakteri i të ndjerit të ﬁgurës lidhet me trajtimin e stilin së dramës nga autori, të
shfaqjes nga regjisori e të rolit nga aktori. Duke qenë se në qendër të kësaj komedie
ngado që të sillemi kemi në qendër një protagonist, një ﬁgurë dominante, kështu
barra dhe rëndësia e trajtimit të pjesës është mbështetur pikërisht në përzgjedhjen e
aktorit kryesor (Miho Gj. 2015).
Regjisori për të shprehur me forcë idenë e veprës- Pirro Mani -duhet ta drejtojë
aktorin për një punë organike në mishërimin e ﬁgurës. Dhe një aktor i cili vlerësohet
për organicitetin e tĳ të vepruarit në skenë është Nikolin Xhoja. “ Ai është i pranishëm
në skenë, nuk bërtet “ ja si jam unë, ja si bëj unë” , përkundrazi ai merret me dicka
të parëndësishme, syri i spektatorit mbetet aty, tek “ai”Skena shihet nga ai si mjedisi
i natyrshëm i aktorit si artist.” (Papagjoni J. 1999) Xhoja qe si aktor një nga modelet
e para të neorealizmit shqiptar, nëse na lejohet të paralelizojmë me atë italian të
kohës, në artin e interpretimit, për sa i përket vërtetësisë së jashtëzakonshme, si
edhe mjeshtër i përsosur i humorit skenik shqiptar në periudhën e Neo-Realizmit
italian nga njëra anë dhe të Realizmit Socialist nga ana tjetër, duke zgjedhur me
zgjuarsi e talent “rrugëtimin e ndërmjetëm”.Ashtu si shumë artistë shqiptarë që i
mbĳetuan sistemit komunist, edhe Nikolin Xhoja, gjenin edhe “shtigje” shkëputjeje
prej “vorbullës” absurd. Vlera e artit të Nikolin Xhojës është shëmbëlltyra më e
lartë, se si mund të “operohet” skenikisht, me metoda inteligjente të Mjeshtërisë së
Aktorit, për të thënë (në këtë “vorbull”), jo vetëm realitetin, po edhe qëndrimin e
sﬁdën vetjake, si obsion estetik e artistik. Nikolin Xhoja, krĳon një Prefekt i cili e
sheh veten të privilegjuar, si pinjoll i atyre italianëve, që thonin shpesh aforizmën e
Duçes “Shqipëria është në zemrën time!”, me një paraqitje më të pranueshme, paksa
më larg groteskut të komediograﬁt. Ai i jep ﬁgurës se Prefektit, jo vetëm rëndësinë
e postit që mban, po edhe elegancën e njeriut të kulturuar, me etikën e vet, që i shton
rolit si aktor. Pikërisht ky tip prefekti ﬁloitalian i ra për short një aktori me origjinë
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italiane, sikundër ishte realisht Nikolin Xhoja!. Ai ishte në skenë si një njeri-aktor, që
vjen direkt nga rruga, pa shtirje, pa grimasa teatrale dhe gjithmonë elegant, me një
humor. Në këtë trajtim artistik, që i ka bërë rolit te Prefektit Nikolin Xhoja, duket se
është më i sakti e më i afërti me konceptin bashkëkohor (Gjini M. 2015).
Improvizimi për të cilin shquhen si Popi, që aq shumë improvizime kishte gjatë
shfaqjes pasi në fund doli një tekst gati i ri, si tek Nikolini shtonte që shtonte herë
pas here batuta që kanë mbetur si “ Të ndalojmë ﬁqtë të piqen.” – për të dëshmuar
komicitetin dhe alogjizmin personazhit, talljen dhe satirizmin ekstrem( Gjini M.
2015)., ashtu dhe tek Ndrenika nuk mbetet më pas duke krĳuar një graﬁk plot të
papritura gjatë shfaqjes , pa lënë mënjanë komunikimin e lirshëm si me partnerin
ashtu dhe me spektatorin në sale.
Robert Ndrenika ka a%ësinë që t’i bëjnë të tĳët të gjithë personazhet në të cilët
ai luan. Te Prefekti edhe pse në moshë të re, kjo veti e tĳ është mja% e dukshme.
Roberti krĳoi një prefekt ndryshe nga Mihal Popi . Mihali dukej më agresiv, ndërsa
Roberti paraqet një Prefekt më naiv dhe më të preokupuar për hallet që i vĳnë nga
komunistët (Jakova K. 1974).
Psikoﬁziku i tĳ në unitet e ashtu sic në ecje e lëvizje, ashtu dhe ntë folur e reagime
arrĳmë të shohim një persoanzh me mja% ngjyra ; herë si bakall të majmuar,herë si
gjel të majmur, herë si gjoja mendimtar e herë si njeri të shqetësuar për popullin,
e më pas një frikacak që nuk duron dot as ciﬂat e një ﬁlxhani, e që dhe zhurma
më e vogël e minimizon aq shumë. Mospërputhja e brendshme e karakterit krĳon
mja% komicitet. Gërshetimi i sarkazmës me humorin e farsën e bën atë një aktor
unik në skenën shqipatre. “me një gjuhë realiste ai solli ﬁgurën e Qazim mulletit, ku
aktrimi i tĳ u dallua për “seriozitetin” dhe “rëndësinë” që i dha këtĳ personazhi nga
fushëpamja e mabrtjes komike, duke e mbajtur gjithëherit brenda tonimeve të një
satire të mprehtë.” (Papagjoni J. 2011).
Përfundime
Diskutimet se kujt i takon suksesi më shumë se gjysmë shekullor i komedisë Prefekti
mund të vazhdojnë gjatë. Mendimet që ky sukses është i tekstit, apo i fatit që u
përjetësua nga tre aktorë të mëdhenj të skenës shqipatre, apo se ishin regjisorët që
arritën ta vizatojnë një shfaqje të suksesshme, do të jenë t\gjtihnjë të ndara. Regjisori
i madh anglez Piter Bruk ka një thënie që na bën me dĳe se në teatër askush nuk e ka
‘primatin” : as autori, as regjisori, as aktori. Që të tre ata janë si tre pilotët në kabinën
e një aeroplani; nqs nuk merren vesh me njëri tjetrin , aeroplani do të rrëzohet.
Prandaj, gjithsecili në misionin dhe funksionin e vet, bëjnë që aeroplani të ﬂuturojë
drejt kursit (Papagjoni J. 2002).
Demistiﬁkimi i pushtetit, është një nga temat kryesore që e bëjnë këtë pjesë kaq
të dashur, problemi i masave me hiearkinë e pushtetit, e sjell atë më pranë tyre.
Veshja e tyre me të meta e mashtrime, gjë që është e njëjtë dhe sot. Skena e ndarjes
së parave mes Prefektit me Mon Kukaleshit duket si arketip i Sanco Pancos me
Don Kishotin – secili mashtrues, tjetër bën e tjetër thotë ‘ "ala është tjetër, vepra
është tjetër. Nga njëra anë është kundër komunizmit duke u sjellë si parimist e për
të mirën e popullit e nga ana tjetër bën pazare e alliverishe, fenomen tepër aktual
dhe në shoqërinë e sotme. Figura të pushtetarëve të sotëm të cilët bëjnë demagogji
e nga tjetër implikohen në afera korruptive. Momenti kur ato dalin në shesh bashkë
më revoltën ndez dhe njëlloj ngazëllimi tek masat . Kjo dyshe e shkruar me mja%
mjeshtëri është luajtur po me aq mjeshtëri ku do të veconin sidomos atë me sRobert
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ndrenikës dhe Gjon Karmës. Gjithashtu skena dyshe mes gruas injorante që kalon
kohën duke ndërruar fustanet përditë, e përballja e saj me gruan e doktorit, sjellin
të tjerë personazhe që nuk u humbet asnjëherë aktualiteti, duke vazhduar gjithashtu
me listën e personazhit të sekretarit, që është më i zgjuar se Kryetari (sot Sheﬁ ) por
i duhet të bëjë servilin e të durojë, e po ashtu nga ajetër me shërbyesin, sot, shoferin
apo ndihmësin, të gjithë këto janë celësi i një pjese tek e cila publiku i sotëm, ashtu
si ai i 60 viteve më parë shikon një pjesë të realitetit të përditshëm, e gjitha e veshur
me një humor tipik shqiptar.
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Abstract
The present study represent a signiﬁcant step forward to understand the future perfect
indicative in Albanian and German by comparing them in morphological, semantic and
stilistic aspects. It aims at giving practical and theoretical overview on approaches and
diﬀers of the future perfect between the two languages – we intend to show by giving great
argumentative examples, which help concretising and understanding be&er, and also oﬀer a
clear and detailed picture of uses and meanings of this tense in both languages. In particular,
in this paper it is paid a&ention to the text grammar, as we think that is a very important and
interested point of view by studying and comparing two grammars.
Furthermore we consider the issue of translation from German in Albanian and controversialy.
This publication will be a comprehensive and authorative reference work on future tenses
bringing together the study on diﬀerent linguistic aspects.
Keywords: past events, modal factor, temporal indicators.

Introduction
In this paper, we address a topic whiš hasn’t been handled till yet - about the future
perfect indicative between Albanian and German by comparing them in semantic
and stilistic aspects. Through the grammatical category of mood is expressed the
connection between the named event by the verb and the objective reality.1 According
to the Albanian Academy Grammar2 and Shaban Demiraj3 in the Albanian language
are excepted six moods: indicative, admirative, subjunctive, conditional, optative and
imperative. According to Duden4 and Helbig & Busha (Busša)5 in the German
language are excepted three moods: indicative, subjunctive and imperative. As we can
easily see, in the Albanian grammar there are three moods that we don’t ﬁnd in
the German one. Through the tense category is expressed the connection between
time the event named by the verb has taken place to the determined moment, that is
considered as basic for the time relationship.6 But the diﬀers between these languages
1

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, (2002). Gramatika e gjuhës shqipe 1. Tiranë: Instituti i Gjuhësisë dhe
i Letërsisë.
2
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, (2002). Gramatika e gjuhës shqipe 1. Tiranë: Instituti i Gjuhësisë dhe
i Letërsisë.
3
Demiraj, Sh. (1977). Rreth kategorive gramatikore të mënyrës dhe të kohës në gjuhën shqipe. Studime
ﬁlologjike. Tiranë.
4
DUDEN.(2005). Die Grammatik, Unentbehrlich für richtiges Deutsch 7., völlig neu erarbeitete und
erweiterte Auﬂage. Duden Band 4. Mannheim: Dudenverlag.
5
Helbig, G. & Buscha, J. (2005). Deutsche Grammatik, ein Handbuch für Ausländerunterricht, Berlin und
München: Langescheidt.
6
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, (2002). Gramatika e gjuhës shqipe 1. Tiranë: Instituti i Gjuhësisë
dhe i Letërsisë.
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also consist in the number of tenses, too. So, in the group of future tenses we noticed
that in the Albanian grammar there are four tenses, but in the German one only
two of them. The focus of our work is the future perfect indicative in Albanian and
German. Our interest is not the morphological part of these tenses, but their uses and
meaning in both languages identifying approašes and diﬀers.
Methodology
The focus of this paper is based on a theoretical and practical study about the future
perfect indicative in Albanian and German. The used methodology is a comparing one
by studying deeply approaches and diﬀers between these two languages. It has been
consulted not only Albanian linguistics literature, but also foreign literature in our
interest ﬁeld. Furthermore the theory has been examinated in literature7 by comparing
examples in both languages. Based on the done compharisons we have listed our
points of view and ideas on approaches and diﬀers about the future perfect indicative
in Albanian and German. We have also study the role of other sentence elements on
the usages of these tenses and have compared them between the two languages.
Analysis
The future perfect in Albanian corresponds in general to the German future perfect
– the main meaning is to express a possible event in the past. The use of this tense
in both languages is not very o%en. It is very important to emphasize that the modal
factor gains more terrain than the temporal one. This is the reason why the main use of
the future perfect indictive is o%en accompanied by the modal factor of assumption.
Rarely the future perfect is used to show an event that is going to happen in the
future before another event or to determine a possible event in the past wich aﬀects
the present. A necessary feature of this tense is the connection between expentancy
and two timelines – the speaker expects that an event has happend between past and
present.8 This tense is not very o%en in both languages – but we must say, it is used
as in spoken and in wri&en language. Furthermore we say that these tenses are more
used in the active voice – the uses of the future perfect indicative passive in both
languages are very rarely.
According to Helbig & Busha9 the future perfect indicative has got three main
variants of use. We are going to observe this tense in both languages comparing its
meaning and uses:
1. The most common variant of usin this tense is exactly the one whiš determines
a possible event in the past necessarily connected with the modal factor of
7
We have took our examples from the books: „Nichts Neues aus dem Westen“ written from the german
Author Enrik Maria Remarque in the German, and the translation into Albanian is made from the translator
Robert Shvarc „Asgjë e re nga fronti i Perëndimit“ ; and the second book „Kronikë në gur“ written from
the albanian Author Ismail Kadare in Albanian, and the translation into German is made by Joachim Röhm
„Chronik im Stein“.
8
For the Albanian part: Buchholz, O. & Fiedler, W. (1987). Albanische Grammatik. Leipzig: Verlag
Enzyklopädie.
9
Helbig, G. & Buscha, J. (2005). Deutsche Grammatik, ein Handbuch für Ausländerunterricht, Berlin und
München: Langescheidt.

160

assumption. The presence of an additional adverb (in German: gestern, vor einigen
Tagen etc.; in Albanian: dje, para ca ditësh etc.) might be optional – althought that
doesn’t aﬀect the temporal or modal meaning. This variant of the future perfect is
typical for both languages.

(1)
Duhet ta ketë zënë plumbi keq; do të ketë marrë ndonjë nga ato plagët e liga, të cilat nuk janë
aq të rënda, saqë të ta dobësojnë trupin shpejt e të shushatin fare, dhe as aq të lehta, saqë t’i
durosh dhimbjet me shpresë se do të të kalojnë. (Asgjë e re nga fronti i perëndimit, Erik Maria
Remark, f.114)
Er wird einen bösen S\uss haben, eine dieser s\limmen Verletzungen, die ni\t so stark
sind, dass sie den Körper ras\ derart s\wä\en, dass man halbbetäubt verdämmert, und
au\ ni\t so lei\t, dass man die S\merzen mit der Aussi\t ertragen kann, wieder heil zu
werden. (Im Westen ni\ts Neues, Eri\ Maria Remarque, S. 113)
In the sentence (1) the verb in the example in Albanian “do të ketë marrë” is in the
future perfect tense. But the verb “duhet” used in the ﬁrst part of the sentence, whiš
has got a strong meaning of insurance, helps enforcing the meaning of the modal
factor of assumption. The ﬁrst part of the sentence (1) in Albanian can be replaced
by a verbal structure in the future perfect tense: “Do ta ketë zënë plumbi keq”. This
replacement is possible due to the modal nuances of assumption. In the original
sentence in German the writer has used the verbal structure “verb werden + inﬁnitive
of the verb haben“. Just like in Albanian also in German the other elements of the
sentences support the possibility of performing an event in the past.
It happens very o%en that in this variant the future perfect can be in both languages
replaced by the perfect tense indicative accompanied by a particle of doubt, for
example, in Albanian: ndoshta (ndo$a), patjetër, sigurisht, me siguri etc.,/ and in German:
wohl, si\er, gewiss, viellei\t, vermutli\, bestimmt (2).
(2)
Sie wird wohl die ganze Na\t an dem Projekt gearbeitet haben. – Sie hat wohl die ganze
Na\t an dem projekt gearbeitet.
Ndoshta ajo do të ketë punuar mbrëmë tërë natën me projektin. Ndoshta ajo ka punuar tërë
natën me projektin.
Besides the replacements of the future perfect by the perfect tense indicative, in the
Albanian language it is also possible that the sentences of this variant can be replaced
by perfect tense subjunctive accompanied by the semi-auxilary verb “mund” 10.
In the German sentence we have the use of the subjunction (sein müsse), and the
translation in Albanian is made by using the perfect tense subjunction (të ketë mbetur)
accompanied by the semi-auxilary verb “mund”. The ulterior example in Albanian
could be replaced as follows: – Nuk e gjej dhe i them, se do të ketë mbetur në sekretari
(3).
(3)
Nuk e gjej dhe i them, se ndoshta mund të ketë mbetur në sekretari. (Asgjë e re nga fronti i
perëndimit, Erik Maria Remark, f.37)
Es ist ni\t da. I\ sage, dass es wohl auf der S\reibstube sein müsse, und gehe. (Im Westen
ni\ts Neues, Eri\ Maria Remarque, S. 35)
Bušholz & Fiedler also distinguish here some further uses accompanied by the
modal factor of assumption – we could mention here the questions of doubts or when
we really notice in one sentense the switšing from assumption to being impressed.11
10
11

Demiraj, Sh. (1970). Morfologji e gjuhës së sotme shqipe. Tiranë.
For the Albanian part: Buchholz, O. & Fiedler, W. (1987). Albanische Grammatik. Leipzig: Verlag Enzyklopädie.
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2. Variant, that denotes an event that is going to take place in the future before another
event.12 This variant of the future perfect indicative might have a modal factor
of assumption even without additional lexical elements. But various temporal
indicators are indispensable, for example, in Albanian: nesër, pas dy ditësh, së shpejti,
deri të hënën, deri të hënën në mbrëmjë etj., in German: morgen, in zwei Tagen, bald, bis
Montag, bis Montag Abend 13 (4), (5).
(4)
Bis Morgen wird Peter den Beri\t ges$rieben haben.
Deri nesër do ta ketë shkruar Peteri raportin.
(5)
Bald wird Anna ihre Disertation promoviert haben.
Së shpejti do ta ketë promovuar Ana disertacionin.
It is important to emphasize that the uper uses of this tense accompanied
by the past temporal indicators, will šange the meaning of the sentence denoting
an event whiš took place in the past. The presence of temporal indicators like, in
German: gestern, vor einer Wo\e etc., in Albanian: dje, para një jave (6), (7) turn the
event in the past.
(6)
Peter wird den Beri\t gestern ges$rieben haben.
Peteri do t’a ketë shkruar dje raportin.
(7)
Anna wird ihre Disertation vor ein paar Tagen promoviert haben.
Ana do ta ketë promovuar disertacionin para ca ditësh.
3. The last variant denotes an event assumped it took place in the past and aﬀects the
present. The sentence might have the modal factor of assumption, but the presence
of temporal indicators is optional.14 In the example in German (8), the modal factor
of assumption is expressed through the verb “s\eint”, that at the same time helps
to formate the future perfect indicative. The event took place in the past and it
aﬀects the present. The translator R. Shvarc has šoosen the syntagm “Siç duket”
(8) to express the modal factor of assumption and this is the right decision to
make by deciding for the future perfect tense in the Albanian translation. In the
example (9) in German the writer has decided to use the perfect indicative “ist
hineingefallen”, but the translator in the Albanian language has šoosen the future
perfect indicative “do t’i ketë rënë”. In both languages we notice the presence of the
modal factor of assumption: In the German example indicated by “viellei\t” (9),
and in the Albanian language we understand it from the context.
(8)
Siç duket Himelshtosi do të ketë bërë namin. (Asgjë e re nga fronti i perëndimit, Erik
Maria Remark, f.83)
Himmelstoß scheint sie alarmiert zu haben. (Im Westen ni\ts Neues, Eri\ Maria
Remarque, Seite 81)
(9)
Do t’i ketë rënë kova në pus – tha gjyshja. (Kronikë në gur, Ismail Kadare, f.176)
“Viellei\t ist ihr der Eimer hineingefallen” – meinte Großmu*er. (Chronik in Stein, Ismail
12

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, (2002). Gramatika e gjuhës shqipe 1. Tiranë:Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.
Please notice: Helbig, G. & Buscha, J. (2005). Deutsche Grammatik, ein Handbuch für Ausländerunterricht, Berlin und
München: Langescheidt.
14
Also.

13
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Kadare, S.206)
In all the examples we have seen so far, the Albanian future perfect indicative
corresponds in general to the German future perfect indicative. On closer inspection
on the morphological part we think there are diﬀers between the two languages. To
sum up, we identiﬁed approšes in the semantic, syntax, emotional and stylistic
ﬁelds.
Conclusions
The Albanian future perfect indicative tense corresponds in general to the German
future perfect indicative. In both languages the meaning of the future perfect
indicative is the same: to express a possible event in the past. Rarely the future perfect
is used to express an event that is going to take place in the future before another
event and also to determine a possible event in the past that aﬀects the present. This
tense is not used very o%en in both languages – but we must say, it is used as in
spoken and in wri&en language. Between the temporal factor and the modal one, the
modal factor is more used. The future perfect is almost always accompanied by the
modal factor of assumption.
Further we say that in some sentences temporal indicators might be optional, and in
some others indispensable. There are some uses in both languages when the future
perfect indicative can be replaced by the perfect indicative accompanied by a particle
of assumption, like for example, in Albanian: ndoshta (ndo$a), patjetër, sigurisht, me
siguri etc., and in German: wohl, si\er, gewiss, viellei\t, vermutli\, bestimmt etc.
Besides the replacement of the future perfect by the perfect tense indicative, in the
Albanian language it is also possible the replacement by perfect tense subjunctive
accompanied from the semi-auxilary verb “mund” - by the translation in German
we use the perfect indicative or the subjunctive.
Furthermore we say that the uses of the future perfect indicative in the passive voice
in both languages are very rarely.
On closer inspection on the morphological ﬁeld we think there are diﬀers between
two languages. We identiﬁed approšes in the semantic, syntax, emotional and
stylistic ﬁelds. In the translation area, both languages almost act the same: When
we do translate future perfect indicative sentences from Albanian into German or
controversaly, we identify approašes in the semantic, syntax, emotional, stylistic
and modal levels. In addition to that, these two tenses don’t act always the same in
the morphological level.
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Pasuritë natyrore në zhvillimin ekonomik të zonës
Çermenikë – Gollobordë – Martanesh
Dr. Elvira Bollobani (Dodoveci)
Abstrakt
Punimi ynë fokusohet në evidentimin dhe shfrytëzimin e pasurive natyrore, në zonën
malore Çermenikë – Gollobordë – Martanesh. Zona Çermenikë – Gollobordë – Martanesh
shtrihet në pjesën lindore të Republikës së Shqipërisë, konkretisht në pjesën qendrore të
krahinës malore qendrore. Midis pasurive natyrore të kësaj zone janë: minerali i kromit në
malësinë e Martaneshit dhe materialet e ndryshme të ndërtimit të pranishme në këtë zonë.
Në pasuritë klimatike përmendet energjia diellore, me të cilën lidhen temperaturat efektive
dhe aktive të ajrit të përshtatshme për kulturat bujqësore; sasinë e reshjeve dhe pasuritë ujore
të përcaktuara prej tyre. Një rëndësi të veçantë paraqet mbulesa e tokave, ku shtrihen pyjet
dhe kullotat, në veçanti fondi i tokës bujqësore, të cilat kanë rëndësi për zhvillimin ekonomik
të zonës.
Studimi është përqëndruar në veçoritë ﬁziko – gjeograﬁke të zonës malore Çermenikë –
Gollobordë – Martanesh, duke u ndalur në pasuritë nëntokësore dhe në shfrytëzimin e
pasurive natyrore në funksion të ekonomisë rurale të zonës.
Artikulli ka si qëllim të evidentojë, analizojë pasuritë natyrore të zonës, në mënyrë që këto
vlera të identiﬁkohen, vlerësohen dhe paraqiten para drejtuesve dhe investitorëve vendorë,
rajonalë, kombëtarë dhe ndërkombëtar si premisa për zhvillimin e gjithanshëm të zonës, sot
dhe në të ardhmen.
Për realizimin e punimit janë shfrytëzuar të dhëna të nxjerra nga burime të shkruara, ekspedit
në terren, nga institucionet e specilalizuara për këto probleme, konsultime me specialist
përkatës etj.
Fjalë kyçe: ndërtim gjeologjik, klimë, hidrograﬁ, toka, bimësi.

Hyrje
Zona Çermenikë – Gollobordë – Martanesh shtrihet në pjesën lindore të vendit, duke
u pozicionuar në pjesën qendrore të krahinës malore qendrore. Trajta e përgjithshme
e një katërkëndëshi të çrregullt shprehet dukshëm në gjatësinë afro lindje (mali i
Raduçit) – perëndim (mali i Kësulës) rreth 38 km, kurse gjerësia nga veriu (Zalli i
Bulqizës), në jug (lugu i Qarrishtës) afro 30 km.
Harta.1. Pozicioni gjeograﬁk Martanesh
Në tërësi shkëmbinjtë ﬂishorë dhe ato ﬂishoidalë
shtrihen pothuajse në pjesën qendrore të kësaj zone,
veçanërisht në Gollobordë e Çermenikë, kurse ato
gëlqerorë dhe magmatikë, në veriperëndim dhe jug të
saj, për të cilët dallohet malësia e Martaneshit dhe ajo
e Gollobordës1.
Në përbërjen litologjike të këtyre malësive një
shtrirje të konsiderueshme zënë edhe ato magmatikë
ultrabazikë, të cilët përfaqësohen nga masivi i Bulqizës
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(Dhoksi), i cili ndërton pjesën lindore të
Martaneshit, kurse në JP të Çermenikës
përfshihet masivi i Kutërmanit (Ulokut), në
përmasa shumë më të vogla. Lartësitë më të
mëdha të kësaj zone shtrihen në Martanesh
tek mali i Dhoksit (2020 m), Snoi i Madh
(1848 m), pastaj vjen Golloborda me malin e
Raduçit (2081 m), të Mirakës (1998 m), Mali i
Gurit (1825 m), kurse Çermenika dallohet nga
një reliev kryesisht kodrinoro – malor falë
mbizotërimit të shkëmbinjve terrigjenë2.
Harta .2. Ndërtimi gjeologjik i zonës Çermenikë – Gollobordë

Foto 1. Fusha e Klenjës (Gollobordë)
Foto 2. Mali i Dhoksit (Martanesh)
Për zhvillimin ekonomik të zonës ka rëndësi të madhe studimi në mënyrë të plotë i
pasurive klimatike dhe shfrytëzimi i tyre. Klima dallohet për ndryshime të dukshme
nga njëra malësi në tjetrën, ku më tepër të dallueshme janë në drejtimin vertikal,
elementët klimatikë të reshjeve dhe temperaturës. Studimi i hartës së izotermave
vjetore në Atlasin Klimatik të Shqipërisë e radhitin zonën në "alë në izotermat
140C deri në 160C, ku mbizotërojnë vlerat e temperaturave mesatare vjetore 140C
– 150C dhe pjesërisht 150C – 160C. Temperatura mesatare vjetore varion nga 100C
në Lenë (Martanesh), në 7.50C në Klenjë (Gollobordë). Në tërësi zona në studim ka
një temperaturë mesatare vjetore 13.30C. Në malësitë Gollobordë dhe Martanesh
periudha me ngrica ﬁllon më 1 nëntor dhe mbaron më 10 prill, ndërsa në Çermenikë
ﬁllon më 24 nëntor dhe mbaron më 12 mars. Për shkak të pozicionit gjeograﬁk dhe
larg ndikimit detar, regjimi mesdhetar i reshjeve për këtë zonë merr tipare më të
shprehura kontinentale. Shpërndarja territoriale e vlerave për zonën në studim bën
pjesë në atë rajon të Republikës së Shqipërisë ku sasia vjetore e reshjeve qëndron në
vlera pak më të ulëta (1300 – 1400 mm) se mesatarja e Republikës (1430 mm). Duke
shqyrtuar hartën në Atlasin Klimatik të Republikës së Shqipërisë në zonën malore

______________________
1
Grup autorësh., (1983). Harta gjeologjike e Shqipërisë, Tiranë.
2
Grup autorësh (1991). Gjeograﬁa Fizike e Shqipërisë, Volumi II, Tiranë.
Lartësitë më të ulëta janë në luginën e Zallit të Bulqizës, Rapunit dhe Matit, ndërsa vlen të
përmenden dhe fushat karstike të Klenjës, Studës, Stëblevws dhe gropa e Bizës.
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në "alë, numri mesatar i ditëve me borë varion nga 25 – 50 ditë por në shumë vende
shkon mbi 50 ditë, në Gollobordë shkon deri në 90 ditë3.
Zona Çermenikë – Gollobordë – Martanesh ka pasuri të shumta ujore. Pikërisht në
këto malësi i kanë ﬁllimet e veta lumi Mati, disa degë të Drinit të Zi (Zalli i Bulqizës),
të Shkumbinit (Rapuni) dhe Erzenit. Në këtë zonë ka dhe liqene natyrore me origjinë
akullnajore si: liqeni i Zi, Tërnovës, Sopeve, etj.., (Martanesh), i Draganit (Gollobordë),
me origjinë karstike i Floqit (Çermenikë). Për ujëshmëri të lartë dallohen burime
si: i Studës, Gurra e Borovës, të Ostrenit të Madh Zabzunit, Trebishtit, Sebishtit,
Lunikut, Martaneshit, Gurra e Zerqanit (me prurje 200 l/sek), Gurra e Tushajve etj,
të cilët shfrytëzohen për ujë të pĳshëm dhe ujitjen e kulturave bujqësore dhe çeljen
e ekonomive të vogla për rritjen peshkut të tro%ës. Tre tipet tokësore që shtrihen
në malësitë Çermenikë – Gollobordë – Martanesh janë: tokat e kafenjta, tokat e
murrme pyjore si dhe tokat livadhore malore. Në malësitë Çermenikë – Gollobordë
– Martanesh, përveç tipeve të tokave zonale, takohen dhe tokat azonale, siç janë
tokat livadhore aluvionale në malësinë e Gollobordës (Klenjë – Studë) dhe tokat
magneziale gjatë luginës së Zallit të Bulqizës në malësinë e Martaneshit4.
Në malësitë Çermenikë – Gollobordë – Martanesh, toka bujqësore ka një sipërfaqe
totale 8049 ha, duke përbërë rreth 1.2 % të sipërfaqes në rang vendi, e cila është
699000 ha5. Kjo shifër tregon qartë sasinë e pakët të tokës që kanë banorët që jetojnë
në këto zona. Duhet theksuar se sasia e tokës bujqësore për familje shkon mesatarisht
1.1 ha, ndërsa për banor i takon mesatarisht 0.4 ha.
Mbulesa bimore e kësaj zone, paraqitet me një shpërndarje të ndryshme në pjesët
përbërëse të saj. Kemi katin bimor të shkurreve (2211 ha), të dushkut (12800 ha), të
ahut (25639 ha), kullotat alpine (8740 ha), të cilat janë pasuri e konsiderueshme për
zhvillimin e ekonomisë pyjore. Ka dhe shumë bimë mjekësore dhe aromatike në
gjendje të egër dhe të kultivuar me rëndësi ekonomike.
Bota e gjitarëve mishngrënës (karnivorë) të zonës është ndër më të pasurat dhe të
shumëllojshmet. Ndër gjitarët grabitqarë janë ariu i murrmë, ujku, dhelpra, çakalli,
rrëqebulli, macja e egër, kunadhja (shparthi), zardaﬁ, qelbësi etj. Ndër gjitarët
barngrënës (herbivorë) më të përhapur dhe më të rëndësishëm nga ana zoogjeograﬁke
dhe ekonomike janë: derri i egër, kaprolli, dhia e egër, lepuri i egër etj7. Shpendët
gabitqarë të ditës janë më të shumëllojshëm, të cilët përfaqësohen nga ski%erët ose
sokolët, shqiponjat, korbi, shkabat etj. Bota e zvarranikëve të zonës, ashtu si në
tërë vendin tonë, është e pasur në lloje dhe ekzemplarë. Midis zvarranikëve të
tokës në këtë zonë përhapje më të madhe kanë breshkat, gjarpërinjtë dhe hardhucat.
Liqeni i Floqit ka faunë ujore të shumëllojshme, ndrësa në liqenet akullnore rritet
vetëm tritoni alpin, për shkak të temperaturave të ulëta, ndërsa në ujërat e ëmbla të
lumenjve rritet tro%a8.
Pasuritë nëntokësore të zonës Çermenikë – Gollobordë – Martanesh
Ndërtimi gjeologjik i larmishëm ofron pasuri minerale shumë të dobishme, ku
minerali i kromit është një nga resurset nëntokësore më të mëdha natyrore, i cili
përbën një potencial të rëndësishëm ekonomik për zonën. Malësia e Martaneshit
________________________________
Akademia e Shkencave (1988). Atlasi klimatik i Shqipërisë, Tiranë.
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është tepër e pasur me mineral kromi, që gjendet në shkëmbinjtë magmatikë të
tipit ultrabazikë të masivit të Bulqizës, i cili është një ndër më të rrallët në botë për
llojin e mineralizimit, sasinë dhe cilësinë e tĳ. Vendburimet kryesore të mineralit të
kromit në këtë malësi janë: Bulqiza, Tërnova, Batra, Thekna, etj. Deri në vitet 90të pjesa më e madhe e popullsisë punonte në miniera dhe në fabrikat e pasurimit
të kromit, në Bulqizë, Krastë, Tërnovë. Pas vitit 1992 pati një rënie të prodhimit
të kromit, pasi pas këtĳ viti minierat u privatizuan dhe u ul numri i punëtorëve
në to. Me të ardhurat e siguruara nga puna në minierë por dhe punë të tjera pjesa
më e madhe e banorëve mezi arrin të mbajnë familjen. Shumë prej familjeve janë
përfshirë dhe në marrjen e ndihmës ekonomike nga pushteti lokal. Në këtë zonë
gjenden rezerva të konsiderueshme të mineralit të manganit, në Godvi e Trebisht,
por akoma nuk ka ﬁlluar të shfrytëzohet, ndërsa boksidet në Llangë e Fushë Studë
etj. Kjo shumëllojshmëri litologjike mundëson zhvillimin e industrisë së materialeve
të ndërtimit, e cila favorizohet nga prania e lëndëve të ndërtimit brenda rajonit në
studim, ndërsa në saj të zhvillimit ekonomik – shoqëror kanë rritur mundësinë për
ndërtime të reja. Në këtë zonë gjenden mermerët (Bulqizë, Sofraçan, Llangë, Fushë
Studë etj), argjilat (Sriçkë, Çerenec, Krajkë etj), rëra e bardhë në Trebisht, rërë, zhavor
në Zerqan, granite, gurët dekorativ etj.
Foto 3. Minierat e kromit në Bulqizë
Shfrytëzimi i
pasurive natyrore
në funksion të
ekonomisë rurale
Pasuritë natyrore
përbëjnë
një
potencial
të
rëndësishëm
ekonomik, në sajë
të elementeve të mikroklimës, morfologjisë, hidrograﬁsë, bimësisë, pedogjenetikë etj.
Kërkesat biologjike të kulturave bujqësore lidhen ngushtë me kushtet klimatike të
zonës malore Çermenikë – Gollobordë – Martanesh. Vlerësimi i pasurive klimatike
do të shtojë potencialin produktiv bujqësor e blegtoral, duke kuﬁzuar njëkohësisht
në vendbanimet rurale dhe veçanërisht sektorin e agroturizmit. Zona karakterizohet
për një mjedis kryesisht bujqësor me tipare të përafërta të elementëve tradicionalë
ruralë. Gjatë shekullit të XX–të është karakterizuar për një ekonomi të mbyllur
natyrore, strukturë të dobët të specializimit e ndarjes së aktivitetit ekonomik. Fondi
i tokës së punueshme është i pakët, kryesisht në segmente të kuﬁzuara, përgjatë
sektorit të mesëm e të poshtëm të Zallit të Bulqizës, Okshtunit, Rapunit. Mungesa
e aktiviteteve të tjera dhe raportet e ngushta me tokën shkaktuan dominimin total
të sektorit bujqësor, ku përdorimi i mekanikës bujqësore në sektorët e lartë malorë
solli si pasojë degradimin e mja% sipërfaqeve të punueshme. Ndryshimet e pjesshme
të strukturës ekonomike kanë qenë në varësi të dinamikës së zhvillimit në shkallë
vendi.
Gjatë periudhës së trazicionit, struktura e punësimit në sektorin e bujqësisë me atë të
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blegtorisë është përafërsisht e njëjtë. Në sektorët e luginave të Zall Bulqizës, Okshtunit
e Rapunit shfaqet një pjesëmarrje e gjerë e sipërfaqeve të punueshme në kuadrin e
fondit të tokës bujqësore, me një rritje të ndjeshme të rendimentit bujqësor dhe shtim
të rrjetit ujitës. Mungojnë inisiativat për ndryshim të strukturës së organizimit të
prodhimit bujqësor, ndërsa po rritet dukshëm pjesëmarrja e kulturave të perimeve,
drurëfrutorëve në sipërfaqen e mbjellë. Ndër kulturat kryesore dallohet misri, i
cili mbillet pothuajse kudo në këtë zonë me një rrjet të pasur ujor sipërfaqësor, që
është vënë në shfrytëzim nëpërmjet kanaleve ujitëse. Gruri mbillet në Çermenikë,
Martanesh dhe shumë pak në Gollobordë, përgjithësisht me rendimente të ulëta.
Në parcelat e njësive ekonomike ka një shtim të sipërfaqes foragjere, veçanërisht me
jonxhë kryesisht në tokat e njësisë administrative Zerqan, Gjoricë (Martanesh), si
dhe barëra shumëvjeçare në Klenjë, Stëblevë duke përmirësuar strukturën e tokës.
Ngastrat e mbjella me vreshta janë të pasistemuara dhe karakterizohen për punime
primitive, duke mos repektuar kriteret agronomike. Drufrutorët janë administruar
në formën e blloqeve të përmasave të vogla kryesisht në tokat e thella e të shkrifëta,
të cilat kërkojnë investime në mekanikën bujqësore dhe gjetjen e tregut të sigurtë,
duke stimuluar fermerët për përzgjedhjen e varieteteve cilësore.
Ekonomia rurale e zonës malore Çermenikë – Gollobordë – Martanesh dallohet
për një strukturë të dobët të prodhimit, ku njësitë ekonomike të tipit familjar kanë
në zotërim një sipërfaqe të kuﬁzuar për aktivitetin bujqësor e blegtoral. Elementi
i vetëm dhe aktualisht i qëndrueshëm në strukturën ekonomike bujqësore është
njësia ekonomike e tipit individual e organizuar në nivel familjar. Dallohen njësi
administrative me sipërfaqe të vogël të tokës së punueshme për banorë, si në Stëblevë,
Trebisht, Martanesh e Lunik. Njësitë ekonomike familjare të lidhura ngushtë me
tokën bujqësore drejtohen nga kryefamiljarët dhe individët aktivë të moshës së
re, ku në secilën prej tyre ekziston ndarja e punës për çdo anëtar të familjes. Në
strukturën ekonomike të zonës popullsisë lokale i është dashur të përballet me
kushtet e vështira të relievit të copëtuar, tokave me pjellori mesatare dhe mungesës
së pjesshme të ujërave sipërfaqësore. Për shkak të kushteve ﬁziko – gjeograﬁke dhe
social – ekonomike, njësitë ekonomike kanë në zotërim ngastra bujqësore me përmasa
të vogla, në të cilat angazhohen të gjithë anëtarët aktivë të familjes. Copëtimi intensiv
u realizua për përﬁtim të tokës, sipas pjellorisë e cilësisë përkatëse ﬁzike e kimike
dhe për shkak të zgjerimit të kurorave brenda njësive ekonomike. Për pakësimin e
ritmeve të copëtimit intensiv nevojitet shkëmbimi i parcelave të shpërndara ndërmjet
ekonomive familjare dhe shitblerja e dhënia me qera e tyre.
Vitet e fundit po vihet re kultivimi i bimëve mjekësore në parcelat e tokës bujqësore.
Banorët e njësive administrative Zerqan, Gjoricë, Ostren, Orenjë etj.., mbjellin në tokat
e tyre bimë mjekësore e aromatike si sherebelë, bar blete, salep, rigon etj.., të cilat
pasi i thajnë i çojnë në pikat grumbulluese tregtare në qendrën e tyre urbane, duke
shkuar më pas për eksport. Shitja e bimëve mjekësore dhe aromatike të kultivuara
dhe në gjendje të egër, rigjeneron të ardhuara të konsiderueshme për banorët.
Zona Çermenikë – Gollobordë – Martanesh është një nga zonat me potencial më
të madh të bimëve mjekësore dhe aromatike që rriten në gjendje të egër. Kërkesat e
larta të tregut për bimë mjekësore dhe aromatike kanë çuar në mbishfrytëzimin dhe
dëmtimin e disa lloje bimësh, të cilat rrezikojnë drejt zhdukjes së tyre. Vitet e fundit
janë ndërmarrë disa projekte për kultivimin e bimëve mjekësore dhe aromatike
si: sherelë, sanzë, aguliçe dhe inisiativa nga vetë banorët e zonës. Aktualisht në
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zonën Çermenikë – Gollobordë – Martanesh janë kultivuar rreth 39 ha tokë me
bimë mjekësore dhe aromatike, ku sipërfaqja më e madhe është e mbjellë me
sherebelë. Gjithashtu interes ka pasur dhe në kultivimin e bimëve të tjera si aguliçe,
qumështore, shtog, tërﬁl i kuq, shpatore, rigon etj. Kultivimi i bimëve mjekësore
ka disa avantazhe, të cilat lidhen me ruajtjen e bimëve në gjendje të egër, ruajtjen
ekuilibrit biologjik të bimëve, shtimin e fuqisë punëtore, rritjen e të ardhurave
ekonomike etj. Për arritjen e rezultateve të larta në kultivimin e tyre duhet punuar në
disa drejtime si: njohja me teknikat e kultivimit, vjeljes dhe grumbullimit të bimëve
mjekësore dhe aromatike; përmirësimi i teknologjisë së kultivimit; monitorimi i
vazhdueshëm i teknikave të kultivimit për përshtatjen e bimëve me kushtet tokësore
dhe klimatike; nxitja e prodhimit të qëndrueshëm të bimëve dhe prodhimit biologjik
të tyre; mbrojtja e bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit; ndërgjegjësimi i fermerëve
mbi leverdinë ekonomike të tyre. Në strategjinë e zhvillimit të ekonomisë rurale
të zonës, krahas kulturave bujqësore dhe rritjes së bagëtisë, i duhet dhënë prioritet
mbledhjes dhe grumbullimit të bimëve mjekësore dhe aromatike. Ato kanë një
potencial të rëndësishëm, të cilat ndikojnë në mënyrë direkte në gjenerimin e të
ardhuarve të popullsisë rurale dhe uljen e nivelit të varfërisë.
Sektori blegtoral përbën degën e dytë për nga rëndësia në ekonominë rurale, e cila
njëkohësisht dallohet për karakter intensiv. Kushtet natyrore ofrojnë mundësi të
pjesshme për mbjelljen e kulturave bujqësore dhe për rendiment të lartë të kullotave
malore për bagëtinë e imët. Në fshatrat e tipit të shpërndarë, me blegtori ekstensive
dhe ekonomi të mbyllur në brendësi të zonës malore, mbizotërojnë ngastrat e izoluara
të veçuara, si në Zabzun, Funarës, Klenjë, Prodan, Lenë, Bizë etj. Gjatë periudhës
së trazicionit sektori i blegtorisë shënoi rritje të numrit dhe të mbarështimit të
krerëve të bagëtisë. Në njësitë ekonomike të fshatrave në brendësi të zonës malore
peshën kryesore të prodhimit e përbën sigurimi i bazës ushqimore për bagëtinë
e imët, e cila ka sjellë shtimin e peshës trupore të krerëve dhe garantimin cilësor
të potencialit gjenetik. Fondi i blegtorisë përbëhet nga racat e vendit, me prodhim
të mishit e qumështit, leshit e lëkurës duke shënuar rritje në shtimin numerik të
llojeve të bagëtisë. Kullotja e vazhdueshme intensive e bagëtisë së imët ka shkaktuar
pakësimin e fondit përkatës duke dëmtuar cilësitë hidrologjike të tyre. Kullotja duhet
të ndalohet në grumbujt me ﬁlizëri të drurëve ﬂetorë e në masivet e nënllojeve halorë
me shpërndarje uniforme. Duhet të respektohet leja e dhënë nga organet e shërbimit
pyjor, shoqëruar me taksën përkatëse.
Pasuritë pyjore zënë një vend të rëndësishëm për ekonominë e zonës. Shfrytëzimi
i lëndës drusore që merret nga masivet pyjore të Çermenikës, Tërnovës, Dhoksit,
Martaneshit, Stëblevës etj.., janë burime të rëndësishme për zhvillimin e industrisë
së drurit, të cilat shfrytëzohen nga gatra private. Lënda drusore përdoret për ngrohje
nga banorët, prodhim mobiljesh, ndërtim dhe tregti. Në sektorin e pylltarisë, niveli
i prerjeve vjetore të lëndës drusore duhet të shoqërohet me mbjellje të reja duke
stabilizuar gjendjen aktuale të fondit pyjor.
Vitet e fundit një veprimtari ﬁtimprurëse për banorët e zonës është bletaria. Shumë
fermerë kanë ngritur parqe bletësh në fshatrat Stëblevë, Zabzun, Borovë, Fushë
Studë, Klenjë, Trebisht, Ostren i Madh, Ostren i Vogël, Zerqan ,Orenjë, Lunik,
Funarës etj. Mjalti i prodhuar në këtë zonë është shumë cilësor, për faktin se ﬂora
është e shumëllojshme në bimë aromatike por dhe drunorë, ku veçojmë mjaltin e
gështenjës, i cili ka vlera kurative.
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Rrjeti hidrograﬁk ofron mundësi të favorshme për zgjidhjen e problemeve të ujitjes,
energjisë elektrike dhe të furnizimit të plotë me ujë të popullsisë lokale. Në sektorët
e mesëm të luginave të përrenjve Rapun, Okshtun, Zall Bulqizë shtresat aluvionale
kanë veti të mira ﬁltruese duke ofruar mundësi për shpime të përmasave të cekëta. Në
sektorët e thatë karstikë, duhet të respektohet e drejta legjitime e çdo njësie fermere
për përdorim të mja%ueshëm të ujit për sektorin e bujqësisë dhe të blegtorisë. Në zonë
janë ndërtuar ujësjellësa në fshatrat Zerqan, Sofraçan, Krajkë, Godvi, Viçisht, Gjoricë,
Lubalesh, Krastë, Peshk – Gjon – Lenë, Ostren i Madh, Ostren i Vogël, Trebisht (Bala
– Muçin – Çelebi), Klenjë, Gjinovec, Borovë, Zabzun, Stëblevë, Orenjë, Lunik etj. Për
ujitje janë ndërtuar ujëmbledhësa si në Ballenjë, por në pjesën më të madhe të kësaj
zone ka kanale vaditëse si: Gurra e Katundit – Zerqan, liqeni i Zi – Strikçan, Tuçep
– Çerenec i Sipërm – Viçisht, Lubalesh – Çerenec i Poshtëm, Tuçep – Ostren i Vogël
– Ostren i Madh, Borovë, Stëblevë etj. Vite më parë janë ndërtuar hidrocentrale të
vegjël, në fshatrat Ostreni i Madh, Ostren i Vogël. Ka përfunduar HEC në Zerqan me
kapacitet 250 W/h, ndërsa janë në proçes ndërtimi HEC në Peshk, Stavec, Martanesh,
Togëz (Rapun), Valikardhë. Në fshatrat Zerqan, Sopot, Borovë, Zabzun, Stëblevë
etj.., janë ndërtuar rezervate për rritjen e tro%ës. Banorët e tregtojnë peshkun në
zonë, pasi në stinën e verës dhe të vjeshtës kemi rritje artiﬁciale të popullsisë, si
rezultat i ardhjes sezonale të banorëve të larguar drejt qendrave urbane.
Përfundime dhe rekomandime
Zona Çermenikë – Gollobordë – Martanesh ndodhet në pjesën lindore të vendit, larg
ndikimit të detit Adriatik, fakt i cili duket qartë në ndikimin e papërﬁllshëm të tĳ,
në kushtet klimatike të këtyre malësive. Zona ka pozitë gjeograﬁke të favorshme,
ndërtim gjeologjik të larmishëm, reliev kodrinor – malor që ofron shanse për
zhvillimin e disa degëve të ekonomisë, klima favorizon rritjen e një game të gjerë
kulturash bujqësore (pataten, misrin, thekrën, fasulen etj), pasuri të mëdha ujore,
ndërsa tokat janë të pasura me lëndë organike, në të cilat rritet një bimësi e larmishme
pyjore dhe kullosore.
Zona është e pasur me vendburime të kromit (Bulqizë, Krastë, Batra, Thekna, Zabeli
etj), i cili shfrytëzohet në rrugë private, kurse minerali i manganit i zbuluar në Godvi
e Trebisht nuk shfrytëzohet. Në këtë zonë gjenden mermerët (Bulqizë, Sofraçan,
Llangë, Fushë Studë etj), argjilat (Striçkë, Çerenec, Krajkë etj), rëra e bardhë në
Trebisht, rëra, zhavor në Zerqan, granite, gurët dekorativ etj.
Ekonomia rurale e zonës malore dallohet për një strukturë të dobët të prodhimit, ku
njësitë ekonomike të tipit familjar kanë në zotërim një sipërfaqe të kuﬁzuar toke për
aktivitetin bujqësor e blegtoral.
Duhet të përfundohet ndërtimi dhe asfaltimi i plotë i rrugës së Arbrit, segmenti
rrugor Librazhd – Peshkopi, Tiranë – Bizë – Krastë, si dhe rrugët e brendshme rurale
midis qendrave të banimit, duke çuar në rritjen e investimeve dhe zhvillimin social
– ekonomik të kësaj zone.
Duhet të funksionojë gjatë gjithë vitit pika doganore e Bllatës, Lladomiricës, të cilat i
hapin rrugë qarkullimit të mallrave dhe njerëzve.
Lejet e shfrytëzimit të kromit që u janë dhënë subjekteve private, duhet të kontrollohen
nga organet përkatëse, pasi minierat janë pasuri kombëtare dhe nuk janë shfrytëzuar
në mënyrë racionale. Rezervat e mineralit të manganit, mermerët, gurët dekorativ,
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boksidet dhe pasuri të tjera nëntokësore që zotëron zona duhet të vihen në shfrytëzim
me eﬁkasitet, për të siguruar të ardhura për banorët e zonës.
Veprimtaria bujqësore e fermerëve të kësaj zone duhet të përqëndrohet kryesisht në
drejtim të shtimit të sipërfaqeve me frutikulturë të llojeve vendase, të sigurojë tregun
për shitjen e prodhimeve, për të siguruar të ardhurat për nevojat e familjeve të tyre.
Duhet të investohet nga pushteti qendror me projekte konkrete, në miniera,
kultivimin e bimëve mjekësore, krĳimin e blloqeve me drurë frutorë, blegtori,
bletari, turizëm, me qëllim shtimin e të ardhurave për banorët e zonës.
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Art terapia si mjet i integrimit të fëmĳëve me nevoja speciale
PhD Emine Shkodra
Universiteti i Tiranës
Abstrakt
Jeta i ngjan një mozaiku të cilin njeriu e ndërton duke vendosur pjesëza nga jeta, e cila nuk
përmbushet vetëm nga lumturitë apo vështirësitë që jeta i sjell, por, gjithsesi kur shikojmë
si tërësi të plotësuar shpeshherë themi se, kjo qenka një botë e bekuar. Pjesa më e madhe e
copëzave të këtĳ ndërtimi jetësor përmbledh botën fëmĳërore nëpër të cilën kalon çdo njeri
nga ne dhe për të cilën ndjejmë nostalgji të madhe, duke e veçuar si periudhën më të lumtur
të jetës, ngaqë në këtë moshë gjithçka duket më e lehtë, bukuria e saj e shpreh atë me ngjyrat
e këndshme të ylberit. Por a ndajnë të njëjtin mendim apo a ndjejnë nostalgji të tillë edhe ata
fëmĳë të cilët kanë një jetë të kuﬁzuar, në anën tjetër a janë të lumtur edhe ata prindër që rrisin
një fëmĳë me nevoja special? Shkolla është institucioni i parë që ka një rregullore të veçantë, e
cila e obligon në integrimin e këtĳ komuniteti fëmĳësh në zhvillimin edukativo-arsimor dhe
kreativ të fëmĳëve, brezave që në të ardhmen do të përfaqësoj kulturë dhe shoqëri. Njeriu
duhet të jetoj në kushtet shoqërore, duke ia përshtatur atë nevojave individuale si rruga e
vetme e zgjidhjeve të jetesës dhe mbĳetesës.
Duke parë si mangësi në vendin tonë e njëherit edhe shumë të nevojshëm në formimin e
shkollave, të cilat ndihmojnë nxënësit të ndërtojnë a%ësi të forta themelore, të cilat do të iu
mundësojnë atyre të shprehin kreativitetin, i cili buron nga a%ësitë e të menduarit kështu ata
ndihmojnë vetveten, duke praktikuar një tretman terapeutik që si term njihet si art terapi.
Kjo mënyrë e shprehjes artistike udhëheq fëmĳët drejt avancimit të a%ësive cognitive dhe
jo vetëm, sepse përmes terapisë artistike fëmĳët me nevoja të veçanta rrjedhimisht do të
motivohen për tu bërë pjesë e rritjes së cilësisë së jetës njëkohësisht nëpërmjet bashkëveprimit
ata do të zgjojnë dhe zhvillojnë edhe një humanizëm të natyrshëm tek bashkëmoshatarët e
tyre.
Fjalët kyçe: Art terapi, Integrimi, Nevoja special, Fëmĳët.

Hyrje
Mungesa e vlerave dhe virtyteve familjare dhe shoqërore sidomos mungesa e
modeleve të kulturës dhe humanitetit shpirtëror thuajse ka ndryshuar botëkuptimin
e të qenurit prind apo mësues dhe sidomos ata prindër që në pemën e familjes së tyre
natyra u ka fal fëmĳë që nuk ngjason me përqindjen më të madhe të fëmĳëve normal,
kështu një numër i konsiderueshëm i tyre gjenden para një jetë të papërgatitur për
rrethe të reja apo për një edukim special si dhe ngurrojnë të jenë të hapur për të
kërkuar një rrugë komunikimi të përbashkët përmes dialogëve mësimdhënës –
nxënës – prindër si mënyrë e vetme për të hapur rrugët një edukimi dhe socializimi
për pasardhësit e tyre.
Institucionet tona po i referohem atyre të Kosovës, kanë të themeluar detyrat dhe
programet e punës edukative, të cilat janë të ndalura nga ligji për arsimin ﬁllor dhe
të mesëm të Kosovës, për të iu mundësuar fëmĳëve të mos pësojnë një disorientim
edukativ. Edhe pse institucionet shkollore kanë për detyrë që të integrojnë fëmĳët me
nevoja speciale nëpër shkolla publike, por a u mundëson edhe socializimin fëmĳëve
me a%ësi speciale ky program ose a ekziston brenda programeve një aktivitet
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terapeutik përmes artit si mundësi ideale nga e cila ata do të mund të shprehin
ndjenjat dhe nevojat e tyre përmes ﬁgurave ilustrative? Vlen të hulumtohet.
Nga përvoja ime në një shkollë të mesme të lartë në mesin e shumë nxënësve normal
hasim edhe nxënës me nevoja speciale të mirëseardhur nga ne, por të cilët shpeshherë
mbeten totalisht të paintegruar në shoqëri si pasoj e mohimit nga ana e prindërve të
tyre për atë që natyra u ka falur. Andaj unë desha të bëjë një krahasim të aktiviteteve
që përmbajnë planet dhe programet e shkollave në vendin tonë që mundësojnë dhe
ndihmojnë në përfshirjen e fëmĳëve me nevoja speciale nga çka, ata do të mund
të bashkëjetojnë natyrshëm në shoqëri dhe të jetojnë lirshëm brenda kësaj shoqërie
nëpërmjet vetpranimit të gjendjes speciale që ata kanë.
Për të ﬁlluar një vetëdĳesim të gjerë shoqëror dhe për sigurinë e cilësisë së studimit
kam zgjedhur të krahasoj aplikimin e art terapisë tek fëmĳët me nevoja speciale në
vende të zhvilluara, integrimin e tyre në jetën sociale, si dhe aplikimi i art terapisë
nëpër shkollat tona dhe integrimi i fëmĳëve kosovarë në jetën sociale.
Efekti i art terapisë në shtetet e zhvilluara
Në vendet e zhvilluara krahas shumë zhvillimeve tjera edukative edhe art terapia
është aplikuar dhe zhvilluar në periudhë të hershme kohore. Tashmë kjo metodë
terapeutike kudo nëpër Evropë dhe më gjerë nuk është vetëm mision i qendrave
rehabilituese, por shtrihet edhe nëpër programe universitare në mënyrë që të
krĳojnë kuadro të specializuara në lëmin e terapisë nëpërmjet artit. Kjo mundësi e
shkëlqyer për rehabilitimin dhe integrimin e fëmĳëve në shoqëri dhe jo vetëm pasi
kjo jep mundësi të shprehurit edhe për fëmĳët që nuk kanë problem të dukshme, por
që posedojnë probleme emocionale si: depresioni, frika, dhe mungesë koncentrimi
dhe mësimnxënie.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), Mbretërinë e Bashkuar dhe në Australi, si
pasojë e problemeve të shumta që kanë shfaqur një nga gjashtë nxënës nëpër shkollat
ﬁllore kanë treguar sjellje jo të rëndomta ose jo normale si: sjellje agresive, problem
në koncentrim, problem sociale dhe ankth e depresion. Nga kjo problematikë janë
nxjerrë shumë studime për sa i përket art terapisë dhe nevojave për të zvogëluar
rrezikun që u kanoset fëmĳëve nga sjellje të çrregullta, por edhe të atyre me nevoja
speciale dhe socializimi i tyre, duke i integruar nëpërmjet aktiviteteve atraktive për
ta. Kështu është konstatuar se duhet të vazhdohet me aplikimin e art terapisë sepse
kjo mënyrë e trajtimit u ndihmon atyre të zhvillojnë a%ësitë në të gjitha sferat e
dëmtimit që fëmĳët mund të kenë, duke e bërë edhe si pjesë të edukimit të kuadrove
të specializuara në këtë fushe për të krĳuar një ambient jetese, si në shkolla ashtu edhe
në jetën e përditshme sociale, duke mos harruar edhe ngritjen e vetëdĳes qytetare
Gjithëpërfshirja dhe fëmĳët me a$ësi speciale në Kosovë
Në shumë vende të Botës, ku kanë ndodhur lu%ëra sigurisht për të arritur ndryshime
në të mirë të të gjitha fushave të jetës. Masakra lu%e kanë ndodhur edhe në Kosovë
në periudhën e fundit të shek. XX. Tani kur ne po shkruajmë tetëmbëdhjetë vite
pas, kemi familje të dëshmorëve, familjarë që ende gërryejnë për të rënë në gjurmët
e baballarëve dhe vëllezërve të zhdukur, kemi veteran dhe invalid të lu%ës, të cilët
sipas entit të statistikave të Kosovës, arrin numri deri në 150000 personave me nevoja
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speciale, që nuk kanë kushtet minimale për të zhvilluar një jetë normale. Megjithëse
lu%a ka mbaruar në vitin 1999, fëmĳët ende vuajnë pasojat e efektit të helmeve që
shkaktuan bombardimet dhe shkrepja e armëve. Pasojat edhe më të mëdha janë se
shumë shpesh familjet e tyre nuk mund të përballojnë barrën e një fëmĳe me a%ësi
të mangëta në zhvillim e si pasoj vĳe edhe rëndesa psikologjike e tërë familjes. Kjo
është një çështje e trishtuar për të gjithë. Pavarësisht faktit se në institucionet tona
edukative ka një qëllim të përgjithshëm për punë edukative nëpër institucionet e
arsimit së cilit tek fëmĳët kanë për qëllim të formohet një personalitet i gjithanshëm,
krĳues me vështrim të lirë në botën që i rrethon, por edhe më i trisht është fakti se
shumë nga këta fëmĳë nuk gjejnë motivimin kyç për një integrim në shoqëri dhe
rrethe ku ata jetojnë, pikërisht nga mos pranimi i realitetit nga prindërit dhe familja
e tyre dhe si pasojë mbeten të pa integruar.
Fëmĳëve dhe nxënësve me nevoja speciale (të veçanta) në Kosovë, institucionalisht
po bëhet përpjekje e vazhdueshme për t’iu përmbushur të paktën nevojat elementare,
siç është ofrimi i edukimit dhe arsimimit në:
* Institucionet parashkollore,
* Shkolla speciale/ qendra burimore,
* Klasë të bashkëngjitura, të cilat funksionojnë në kuadër të shkollave të rregullta,
* Shkolla gjithëpërfshirëse
Duke vënë në prioritet përpjekjen e saj në përfshirjen e fëmĳëve me nevoja speciale
në sferën e zhvillimit të hershëm për të mundësuar identiﬁkimin dhe intervenimin
e hershëm të tyre.
Për sa i përket fëmĳëve me nevoja të tilla, shkaktarëve, pasojave dhe nevojave të
tyre është hulumtuar, dokumentuar dhe folur dhe vazhdon të bëhet, nëse mund të
themi mja%ueshëm, por unë nxitem të merrem më tepër me çështjen e integrimit
të këtyre fëmĳëve nëpër shkollat gjithëpërfshirëse, pranimin e tyre në rrethe të reja
dhe zhvillimin e tyre përmes aktiviteteve terapeutike, përmes artit dhe mungesa
e art terapisë nëpër këto shkolla. Për të qenë më konkrete për studimin tim më
poshtë po paraqes tabelat statistikore, të dhëna nga Ministria e Arsimit, Shkencës
dhe Teknologjisë së Kosovës (MASHTK), për numrin e shkollave para ﬁllore dhe
ﬁllore, si dhe numrin e nxënësve me a%ësi speciale të integruar nëpër këto shkolla.
Por, duhet të ceki se numri i nxënësve më nevoja speciale është më i madh se ky që
paraqitet në tabelë, sepse këtu nuk janë të përfshirë ata fëmĳë që mbahen të izoluar
në shtëpitë e tyre të mbuluar nga kthetrat e paragjykimit.
1.Numri i grupeve dhe fëmĳëve paraﬁllor dhe ﬁllor ku art terapia do të ishte shumë
efektive është si vĳon:
Grup mosha

Nr. i grupeve

Nr. i fëmĳëve gjithsej

1 vjeç

14

108

1-2 vjeç

42

514

2-3 vjeç

49

818

3-4 vjeç

48

997

4-5 vjeç

51

1217

5-6 vjeç

154

3422

5-6 vjeç

673

17596

Gjithsej

1031

24672
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2.
Arsimi ﬁllor dhe i mesëm i ulët, është arsimi i detyrueshëm, dhe kjo do të
thotë se të gjithë fëmĳët dhe të rinjtë në Kosovë, duhet të kenë mundësi të barabartë
për shkollim. Ky arsim zhvillohet sipas modelit 5 + 4 vite.
Gjithsej shkolla

Numri i nxënësve

944

327207

Arsimi Special në bazë të ligjit mbi arsimin ﬁllor në Kosovë, e drejta për arsimin
special është e drejtë e pa tjetërsuar. Prandaj sipas ligjit që nuk përﬁtojnë ose që nuk
kanë mundësi të përﬁtojnë mësimdhënie të zakonshme, në mënyrë të kënaqshme
kanë të drejtë për arsim special. Në Kosovë janë gjithsej 7 shkolla të arsimit special
dhe 60 klasë të bashkangjitura, që do të thotë se në secilën komunë ka një ose më
tepër klasë të bashkangjitura në shkollat e rregullta për fëmĳë me nevoja të veçanta.
Ky numër i këtyre klasave është gjithnjë në rritje.
3.
Numri i shkollave të arsimit special në Kosovë, vĳon si më poshtë:
Nr i paraleleve

Nr i nxënësve

Nr. i mësimdhënësve

74

438

154

Në arsimin special gjithsej personel janë 154. Prej tyre 89 janë mësimdhënës dhe
edukatorë, 17 motra medicionale, 13 personel administrativ dhe 35 personel ndihmës.
Gjithashtu, duhet cekur se ky personel nuk përfshinë edhe shkollat gjithëpërfshirëse,
ku nxënësit dhe mësimdhënësit e kanë të vështirë të gjejnë një rrugë të mirëﬁlltë për
bashkëveprim si synim për një integrim dhe edukim, duke iu referuar konventës për
të drejtat e fëmĳëve sipas së cilës çdo fëmĳë ka të drejtë për të qenë i suksesshëm e
cila e drejtë zë ﬁll nga qenia e tĳ si individ, që gëzon të gjitha të drejtat, pavarësisht
nga veçoritë e tĳ ﬁzike apo mendore.
Kronologjikisht ﬁllimet e trajtimeve institucionale për fëmĳët me nevoja speciale në
Kosovë, janë shënuar vetëm rreth viteve 80’-ta e tutje. Fillimisht iniciativat e para
lidhen me hapjen e klasave të veçanta për fëmĳët me dëmtime në të pamur dhe
të atyre që nuk dëgjojnë (Memec), si për habi vĳonin të njëjtën klasë edhe pse me
dëmtime të ndryshme. Mbaj mend në shkollën ku unë kam vĳuar mësimin ﬁllor,
ishte një klasë e tillë që atëherë nuk e kisha shumë të qartë se çfarë kishte ndodhur
me këta bashkëmoshatarë të mi, të cilët vĳonin mësimin në një klasë të veçantë e që
për nga mjetet dhe mundësitë e saj nuk dallonte aspak nga klasa ime e zakonshme.
Dhe kjo arrin t’i vë vulën pedagoges italiane, Maria Montessori, ku thotë:” Fëmĳët
dështojnë jo pse janë të paa$ë, por sepse të rriturit nuk u kanë siguruar kushtet e duhura
për të arritur sukses” (Kulla, 2014). Tani vras mendjen se çfarë kanë mësuar dhe si
janë zhvilluar këta fëmĳë me mungesën e kushteve minimale, dhe me mungesën e
mësimdhënësve adekuat, të cilët do të kenë mundur të zhvillojnë aktivitetet e tyre
kreative.
Zgjerimi i mundësive të tyre ndodhi vetëm pas vitit 1999 gradualisht me hapjen e
disa qendrave të vogla ditore nëpër disa qytete të Kosovës, të cilat i kontribuonin
rehabilitimit të fëmĳëve me nevoja speciale përmes lojërave sportive, por ende
tek disa prindër mungonte kurajo për të pranuar realitetin që u kishte sjell natyra,
ndërkaq disa të tjerë, zgjidhja e vetme për një trajtim më të mirë për fëmĳët e tyre me
nevoja speciale, i kishte detyruar të migronin nëpër vende të ndryshme të Evropës
dhe më gjerë.
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Sot institucionet tona kanë për obligim dhe detyrë që këta fëmĳë ti përfshĳnë nëpër
shkollat e arsimit publik, por fatkeqësisht ka të ngjarë që mësimdhënësit me vështirësi
pranojnë të kenë në klasat e tyre një nxënës me nevoja speciale, si shkak mosa%ësia e
tyre për tu marr me aktivitete, që u mundëson këtyre nxënësve integrimi në mesin e
bashkëmoshatarëve të tyre në shkollë.
Përfundime dhe rekomandime
E vetëdĳshme për krahasimin diametralisht të largët të arsimit në Kosovë, dhe
metropoleve evropiane dhe me gjerë. Integrimi i fëmĳëve me nevoja speciale, ka
rëndësi të veçantë, por nevojë urgjente paraqet tek ne mësimdhënësit, prindërit
dhe drejtuesit e institucioneve arsimore të vetëdĳesohemi edhe më shumë që të
zvogëlojmë rrethanat që mund të krĳojnë injorancë, ndrojtje dhe mendime negative
tek çdo nxënës. Dhe dalëngadalë të lirohemi nga paragjykimet.
Familja dhe shkolla janë modelet e një shoqërie të civilizuar dhe të organizuar.
Fatkeqësisht nëpër shkollat tona nuk ka një psikolog të rregullt, një program të
veçantë apo një art trapist që do të mund të evitoj probleme të shpeshta. Kjo në të
vërtetë paraqet një sﬁdë të madhe për mësimdhënësit dhe edukatoret, ngaqë numri
i madh i nxënësve në një klasë, paraqet vështirësi për një mësimdhënës të vetëm.
E të mos ﬂasim për fëmĳët me nevoja speciale, të cilët edhe kërkesat duhet t’i kenë
të tilla. Fëmĳëria apo shkollat ﬁllore janë mundësia e vetme, që këta fëmĳë të i bëj
pjesë e integruar në shoqëri, në të kundërtën do të jetë shumë vonë. Rruga e këtĳ
procesi integrues është një sﬁdë e vërtetë, por jo i pamundur nëse ﬁllojmë që nga
rishikimi i syllabuseve nëpër universitetet e edukimit paraﬁllor dhe atyre ﬁllor për
të vazhduar tutje. Mësuesi duhet të jetë i pajisur me njohuri lidhur me art terapinë
dhe lehtësimet që mund t’iu mundësoj për të integruar me lehtësi një fëmĳë më
nevoja speciale në klasat gjithëpërfshirëse dhe për të realizuar atyre pranimin më të
lehtë në shoqëri. Është nevojë urgjente që art terapia të jetë si lëndë e veçantë në çdo
institucion edukativo –-arsimorë.
Krahasimi statistikor gjithëpërfshirës së nxënësve me nevoja speciale në mes të
shkollave në Kosovë, dhe atyre në vendet e zhvilluara, si Australia del të jetë shumë
i ndryshëm për vet faktin se ky i fundit ka zhvillim të hershëm në këtë fushë dhe,
sigurisht në bazë të të dhënave si çdo vend tjetër edhe atje nxënësit me nevoja
speciale janë të përfshirë në shkolla publike dhe private, të cilëve u jepet një rëndësi
e veçantë, duke u vënë në dispozicion kushte shumë të mira infrastrukturore, që
tek nxënësit tanë ky është hapi i parë ku hasin në vështirësi. Gjithashtu në vendet
e zhvilluara këta fëmĳë brenda shkollës trajtohen nga një staf specialistësh të kësaj
fushe, si psikolog, art terapist, ndërsa kur bëhet "alë për shkolla me numër më
të madh të nxënësve, angazhohen edhe zyrtarë nga të cilët mbahen të informuar
prindërit dhe institucionet e larta të arsimit për zhvillimin dhe nevojat e nxënësve
me nevoja speciale.
Ndërsa në Kosovë, ekzistojnë qendra të shumta rehabilitimi ditor, ku fëmĳët me
nevoja speciale gjejnë trajtimin më adekuat nga profesionistë të kësaj fushe, por sa i
përket integrimit të këtyre fëmĳëve në shkollat publike në kushtet dhe mundësit për
një mësimnxënie më të mirë të këtyre fëmĳëve është shumë i vështirë, por them se
asnjëherë nuk mund të jetë i pamundur nëse nuk vonojmë.
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Formimi dhe zhvillimi profesional i mësuesit- Rritja e proçesit të
mësimnxënies
Engjëllushe Topi
Abstrakt
Profesioni i mësimdhënies është “profesion i njohurive”. Zhvillimi profesional i
mësimdhënësve konsiderohet si një proçes individual dhe kolektiv që duhet të realizohet në
bashkëveprim me mësimdhënësit, shkollën e institucionet arsimore.
Vizioni i arsimit në Shqipëri është të ndërtohet dhe garantohet një sistem arsimor kombëtar
modern që mbështet zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rrit konkurrencën në rajon dhe
konsolidon demokracinë (Raport Zhvillimi Profesional dhe Vlerësimi i Mësuesve në Shqipëri,
Janar 2015). Zhvillimi profesional është domosdoshmëri e një proçesi afatgjatë, që lejon në
mënyrë sistematike stimulimin, zhvillimin dhe evolucionin e mësuesit për cilësi në arsim.
Mësuesit luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së arsimit.
Ky punim synon të hedhë një vështrim mbi:
Modernizimin e mësimdhënies dhe të nxënit;
përmirësimin e cilësisë të mësuesve, zbatimin e reformës kurrikulare;
realizimin e proçesit të demokratizimit të arsimit;
përgatitjen e mësuesve, zhvillimin e vazhdueshëm profesional si dhe kualiﬁkimin e mësuesve
në bazë të nevojave.
Studimi u realizua në gjimnazin “Ahmet Dakli”, Elbasan. Kampioni i marrë në studim
përbëhej nga 20 mësues dhe 100 nxënës. Instrumenti i përdorur ishin anketat, me përgjigje
të mbyllura. Instrument tjetër që përdora gjatë studimit ishte edhe vëzhgimi i drejtpërdrejtë
gjatë orëve mësimore.
Fjalë kyçe: cilësi arsimi, zhvillim profesional, mësimdhënie, kualiﬁkim.

Hyrje
Në qo$ë se ne duam të rritemi në praktikë, kemi dy vende
kryesore ku të punojmë: në sfondin e brendshëm, nga vjen
mësimdhënia e mirë dhe komunitetin e mësuesve, nga të cilët
mund të nxëmë më shumë për veten dhe profesionin tonë.
-Parker Palmer, 1998, fq. 141
Përmirësimi i cilësisë së procesit mësimor (mësimdhënie/nxënie) dhe, në veçanti,
zhvillimi i profesionit të mësimdhënies1 është një nga prioritetet kryesore për
zhvillimin në sektorin e arsimit.
Mësuesit janë agjentë kyç të ndryshimit në procesin e krĳimit të shkollave–
gjithëpërfshirëse. Për shkak se ata e kalojnë pjesën më të madhe të kohës me nxënësit
e tyre në klasa, ata kanë një ndikim të thellë në identitetin dhe të nxënët e nxënësve
të tyre. Mësuesit shpesh përballen me qëllime kundërthënëse, të cilat duhet t’i
arrĳnë, për shembull, duhet të sigurojnë pjesëmarrjen e të gjithë nxënësve dhe në
të njëjtën kohë të dalin mirë në vlerësimet e shkollës. Mësuesit mund të donin të
shpenzonin më shumë kohë me nxënës të veçantë, por në të njëjtën kohë, ata duan të
jenë të drejtë me të gjithë nxënësit. Arsimi gjithëpërfshirës ka të bëjë me të kuptuarit
e aspekteve komplekse të të qenit mësues dhe me të punuarit me to për të mirën
1

Strategjia Kombëtare e Arsimit 2004 – 2015.
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e të gjithëve2. Për të punuar aktivisht dhe në mënyrë konstruktive me qëllime të
tilla kundërthënëse, mësuesit duhet të jenë profesionistë reﬂektues të cilët kërkojnë
bashkëpunim me të tjerët për të zhvilluar profesionin e tyre. Profesionistët reﬂektues
angazhohen në dialog me nxënësit, prindërit dhe kolegët për të krĳuar një ide më
të mirë të situatave komplekse; ata e kuptojnë veten jo vetëm si mësues por edhe
si nxënës. Për të arritur ndryshimet e nevojshme, mësuesit dhe profesionistët e
tjerë duhet të zhvillojnë të kuptuarit e tyre të të nxënit si krĳim njohurish dhe jo si
riprodhim njohurish. Të nxënit si nxënës, ashtu edhe të nxënit si profesionist është
një proces aktiv i zgjidhjes së problemeve, i angazhimit për t’u dalë gjërave përpara
dhe në reﬂektim, në komunikim dhe në veprim3.
1.
Mësuesi dhe mësimdhënia efektive
Mësuesi efektiv është ai i cili me mënyrën e veprimit dhe qëndrimin e tĳ respekton të
gjithë nxënësit, i dëgjon ato dhe i ndihmon të bëhen zgjidhës të problemeve si dhe të
ndajnë ide të mira mes tyre. “Mënyra se si jepni mësim është po aq e rëndësishme sa
çfarë ju jepni mësim”. Qëndrimi dhe sjellja e mësuesit është po aq e rëndësishme sa
dhe aktivitetet që ai/ajo zhvillon me fëmĳët. Një mësues efektiv është gjithashtu ai që
di dhe kupton disa parime bazë mbi atë se si fëmĳa nxë dhe gjithashtu di të përdorë
trajtime të ndryshme në mësimdhënie për të ndihmuar të gjithë fëmĳët.
5 kriteret bazë për mësimdhënien efektive:
a)
Planiﬁkon dhe paraqet materialin në një linjë logjike;
b)
E vendos mësimin në nivelin e nxënësve dhe merr parasysh dallimet
individuale të tyre;
c)
Krĳon mundësi për të praktikuar dhe aplikuar atë që është mësuar;
d)
I mundëson nxënësit të dinë se çfarë pritet nga ata;
e)
Monitoron dhe vlerëson arritjet e nxënësve në një mënyrë që i krĳon mundësi
të mësojnë nga gabimet
Një mësues efektiv është ai që:
• është i qartë në dhënien e instruksioneve;
• është entuziast dhe i orientuar nga detyrat;
• shkruan qartë;
• përdor shumëllojshmëri trajtimesh dhe strategjish;
• i krĳon hapësira nxënësve të nxënë vetë dhe inkurajon suksesin;
• bën komente dhe sugjerime konstruktive;
• vlerëson kontributin e të gjithë nxënësve;
• respekton nxënësit;
• tregon kujdes, ndershmëri dhe bashkëpunim.
Një mësues efektiv mëson dhe inkurajon nxënësit të zhvillojnë a%ësitë e të menduarit
dhe zgjidhjes së problemit, të përfshihen më shumë dhe motivohen në procesin e
të nxënit. Një mësues efektiv përpiqet të mësojë nxënësit se si të mendojnë, si të
nxënë dhe si të kontrollojnë procesin e tyre të të nxënit. E gjithë kjo arrihet përmes të
pyeturit dhe përdorimit të llojeve të ndryshme të pyetjeve sipas situatës që krĳohet
dhe objektivit mësimor.
Të nxënit me situata përfshin pjesëmarrjen e nxënësve në detyra që janë të ngjashme
me zbatimet në botën reale. Synimi i tĳ është përmirësimi i të nxënit me anë
të motivimit të nxënësve dhe krĳimit të një konteksti të pasur të nxëni. Ai vë më
shumë theksin tek konteksti dhe zbatimi i njohurive se sa te memorizimi i fakteve.

2
3
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Mësimdhënia vendoset në kontekste autentike që i ndihmon nxënësit të mësojnë nga
përvoja reale dhe që transferohen lehtësisht. Nëse e vendosim nxënësin në një situatë
të botës reale (kontekst autentik) ku të ndërveprojë me individë të tjerë, atëhere ai
nxë (mëson). Ka raste kur mësuesit e shndërrojnë mjedisin e klasës në një mjedis
ku nxënësit të ndjehen si në“shtëpi”, gjë që i ndihmon ata të ndjehen të lirë dhe të
mësojnë lirshëm. Është provuar që kjo metodë ka ndikim të ndjeshëm në a%ësitë e
të nxënit.4
Procesi i të nxënit
Fëmĳët dhe të rriturit nxënë në mënyrë më efektive në qo%ë se përfshihen në mënyrë
aktive në një proces.
Mbi procesin e të nxënit ka shumë teori dhe gjithashtu klasiﬁkime të shumta të
stileve të të nxënit. Por, për të mos i hyrë hollësisht këtĳ fenomeni, po ndalemi në tre
mënyra kryesore (kyçe) të të nxënit që mund të klasiﬁkohen si:
•
Vizuale
Preferon pikturën/ diagramet e graﬁkët; Ka nevojë të krĳojë pamje apo përfytyrime
mendore të gjalla për të ruajtur informacionin; pëlqen të vëzhgojë hartat, graﬁkët,
piktura dhe video.
•
Auditive
Mëson më mirë përmes leksionit verbal, diskutimeve, duke thënë mendimet e tĳ
por njëkohësisht duke dëgjuar atë që të tjerët thonë; interpreton kuptimin e gjërave
thelbësore në një "alim përmes dëgjimit të tonit, lartësisë dhe shpejtësisë së zërit;
informacioni i shkruar mund të ketë shumë pak kuptim për të në qo%ë se ai mund
ta dëgjojë atë.
•
Kinestetike
Shprehet përmes lëvizjeve dhe me ndërveprim në hapësirën përreth tĳ. Ka një sens
të mirë ekuilibri dhe koordinim të syrit e dorës, p.sh: lojërat me top; pëlqen kërcimin,
sportet, eksperimentet, përdorimin e gjuhës trupore, veprimin, përdorimin e duarve.
Të gjithë ne kemi elementë të secilit stil të të nxënit, megjithëse, zakonisht ne kemi
preferencë për njërin nga stilet e mësipërme. Po kështu ndodh edhe me nxënësit.
Mësuesi mund dhe duhet ta përdorë stilin e të nxënit të fëmĳës për ta inkurajuar
atë të nxërë, për ta motivuar dhe për ta bërë që të ndjehet i suksesshëm. Megjithatë,
mësuesi duhet gjithashtu ta inkurajojë nxënësin të provojë stilet e ndryshme dhe ta
mësojë se si të përdorë secilin prej tyre në jetë.
2. Materiali dhe metoda e punës kërkimore
2.1 Modeli i hulumtimit
Për realizimin e hulumtimit janë përdorur metoda cilësore dhe sasiore. Të dhënat
janë nxjerrë, nga studimi i kryer në lidhje me temën. Studimi është kryer nëpërmjet
instrumentave të mëposhtëm:
•
Pyetësorë për mësuesin – nxënësin.
•
Vëzhgime të drejtpërdrejta.
2.2 Popullata dhe kampioni.
Popullata e këtĳ studimi janë mësues dhe nxënës të klasave së X-ta, të gjimnazit
“Ahmet DAKLI”. Kampioni i përzgjedhur është bërë në mënyrë rastësore (mësues e
nxënës të klasave të ndryshme të shkollës ku është bërë studimi).
Popullata e studimit përbëhet nga:

Instituti i Zhvillimit të Arsimit Tiranë, Të Nxënit me Situata, Kompetenca dhe Situata e të Nxënit, (Material
ndihmës për mësuesit), Nëntor 2014.
4
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A) Mësues në shkollën e marrë në studim (N=20)
B) Nxënësit shkollës (N=100)
Madhësia e kampionit paraqitet si më poshtë:
Kampioni i shkollave: 1 shkollë
Kampioni A: 20 mësues gjithsej
Kampioni B: u përzgjodhën në mënyrë rastësore gjithsej 100 nxënës
3. Rezultate dhe diskutime
Anketim për mësuesit
Kualiﬁkimet e mësuesve:
•
Faza I e kualiﬁkimit:
•
Faza II e kualiﬁkimit:
•
Faza III e kualiﬁkimit:
ry kualiﬁkim
•
Nuk kanë kryer

Në studim janë anketuar njëzet mësues nga tridhjetë e tre gjithsej. Nga të dhënat
del se 50% e tyre kanë kryer fazën III të kualiﬁkimit, 35% kanë kryer fazën II të
kualiﬁkimit dhe 15% kanë kryer fazën I të kualiﬁkimit. Mësues të cilët nuk kanë
kryer kualiﬁkime nuk ka.
Mësuesit mendojnë se shtimi i numrit të trajnimeve e kualiﬁkimeve është:
a)
Shumë i domosdoshëm
b)
Disi i domosdoshëm
c)
Pak i domosdoshëm
d)
Aspak i domosdoshëm

Fig. 2 Domosdoshmëria për trajnime e kualiﬁkime
Nevojat e mësuesve për trajnime e kualiﬁkimeve i referohen:
a)
Kurrikulës së re
b)
Metodave e teknikave të mësimdhënies
c)
Planiﬁkimit të orëve të lira
d)
Manaxhimit të klasës
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Sa të shpeshta duhet të jenë trajnimet?
a)
1 herë/vit
b)
2 herë/vit
c)
3 herë/vit
d)
Më shumë se 3 herë/vit

Sa efektivë janë mësuesit në proçesin mësimor pas trajnimeve e kualiﬁkimeve të
zhvilluara?
a)
Shumë efektivë
b)
Disi efektivë
c)
Pak efektivë
d)
Nuk ka ndikim

Anketim për nxënësit
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Jeni të qartë në gjuhën e përdorur nga mësuesi në lëndët që zhvilloni në shkollë?
a)
Shumë të qartë
b)
Pjesërisht të qartë
c)
Pak të qartë
d)
Aspak të q
qartë

Ndiheni të motivuar gjatë proçesit mësimor për një gjithëpërfshirje të nxënësve dhe
nxënie të vazhdueshme?
a)
Shumë i motivuar
b)
Disi i motivuar
c)
Pak i motivuar
d)
Aspak i motivuar

Të mësuarit me kompetenca ju ka ndihmuar të keni më shumë vetëbesim dhe rritje
në formimin tuaj ideo-shkencor?
a)
Shumë
b)
Disi
c)
Pak
d)
Aspak
pa

Çfarë do të vlerësonit më shumë tek një mësues bashkëkohor:
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a)
b)
c)
d)

Përgatitjen shkencore
A%ësitë humane
A%ësitë pedagogjike
Etikën dhe komunikimin

Të mësuarit me kompetenca ju ndihmon të:
a)
Njihni anët e forta dhe të dobëta tuajat
b)
Keni besim në vetvete
c)
Mësoni në mënyrë efektive
d)
Keni interes për mësimin e vazhdueshëm

Orë mësimore
Fusha: Proçeset natyrore dhe shoqërore
Lënda: Gjeograﬁ
Shkalla: V
Klasa: X
Tema: Liqenet
Veprimtaria e të nxënit: Liqenet artiﬁcialë që formohen duke ndërtuar pritën e një
lumi kanë rëndësi të madhe ekonomike, sepse përdoren për prodhimin e energjisë
elektrike, për vaditje në bujqësi, për ujë të pĳshëm etj. A ka vendi ynë liqene të tilla?
Cilat janë dhe për çfarë përdoren?
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe:
Nxwnwsi:
•
të shpjegojë qartë dhe saktë mënyrën e formimit të liqenit,
•
të klasiﬁkojë liqenet sipas origjinës së formimit nëpërmjet përdorimit të
skemës
•
të vërë në dukje rëndësinë e liqeneve
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.
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Nxënësi:
•
mënyrën e formimit të liqenit
•
klasiﬁkon liqenet sipas origjinës së formimit
•
evidenton rolin që luajnë liqenet
Fjalët kyçe: liqen, klasiﬁkimi i liqeneve, liqen natyral, liqen artiﬁcial, rëndësia e
liqeneve,
këneta.
Burimet e informacionit: teksti, internet, harta ﬁzike e botës, harta ﬁzike e RSH.
Lidhja e temës me fushat e tjera: TIK, Gjuhët dhe Komunikimi
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve:
1.
lidhja e temës me njohuritë e mëparshme të nxënësve (Lexoj situatën e të
nxënit, përgjigjet e nxënësve i shkruaj në tabelë. Iu drejtohem sërisht nxënësve që
të identiﬁkojnë në hartën ﬁzike të botës dhe RSH disa liqene duke vënë në dukje
rëndësinë që ato kanë).
2.
Ndërtimi i njohurive të reja (Ndaj klasën në tri grupe, ku secili prej grupeve
je të mëposhtme
po
i përgjigjet çështjeve
në formë kllasteri))

3.
Prezantimi: Nxënësit paraqesin përgjigjet në tabelë, kllaster. Evidentojnë
liqenet natyralë duke shpjeguar saktë formimin e secilit prej tyre. Përcaktojnë në
hartën e botës dhe RSH, liqenet tektonike, akullnajore dhe relikte.
Vlerësimi: Bëhet duke pasur parasysh punën individuale dhe grup të nxënësve,
interpretimin e informacioneve, bashkëveprimin, arsyetimin, shprehjen e mendimit
etj.
Detyra dhe puna e pavarur: Evidentoni lagunat në hartën ﬁzike të Shqipërisë. Si janë
formuar dhe cila është rëndësia e tyre?
Përfundime
• Pjesa më e madhe e mësuesve të anketuar (50%) kanë kryer fazën III të kualiﬁkimit.
• 70% e mësuesve mendojnë se shtimi i trajnimeve e kualiﬁkimeve është shumë i
domosdoshëm.
• 70% e mësuesve mendojnë se nevojat më të mëdha për trajnime duhet t’i referohen
kurrikulës së re.
• 65% e mësuesve mendojnë se trajnimet duhet të kryhen 2 herë/vit
• Trajnimet e kualiﬁkimet janë shumë eﬁcientë për procesin mësimor (80% e
mësuesve)
• Nxënësit ndihen disi të motivuar (56%) nga mësuesit dhe pjesërisht të qartë (45%).
• Mësimi me kompetenca ndikon në formimin ideo-shkencor të nxënësve
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• Të mësuarit me kompetenca ndihmon në rritjen e efektivitetit të të mësuarit,
rritjen e besimit në vetvete për njohuritë që nxënësi merr gjatë orës mësimore.
Rekomandime
Nga punimi del si domosdoshmëri:
• Ndjekja e trajnimeve të vazhdueshme për mësuesit, pavarësisht kualiﬁkimit që
kanë
• Ndjekja e metodave bashkëkohore mësimdhënëse për të arritur efektivitet në
proçesin mësimor
• Të mësuarit me kompetenca për formimin e shprehive, shkathtësive të nevojshme
për një nxënie të vazhdueshme të nxënësit.
Referenca
Edukimi dhe formimi i mësuesve për gjithëpërfshirjen, Proﬁli i mësuesit gjithëpërfshirës,
Tiranë 2015.
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Raport Zhvillimi Profesional dhe Vlerësimi i Mësuesve në Shqipëri, Janar 2015.
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Instituti i Zhvillimit të Arsimit Tiranë, Nëntor 2014.
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The Impact of Israeli-Iranian Political Rivalry Towards the Balkan Region
Erjada Progonati
Hitit University
Abstract
It can be said that Balkans is an a&ractive area for Israeli security services and turns this
geography also into an important focal point for Hezbollah and Iran. Israel is pursuing an
active policy to prevent the a&empts of Iran and Hezbollah in the Balkans. This situation
does not necessarily mean that Mossad opened new agencies in the Balkans. The embassies
of the State of Israel in this geography provide important logistics for intelligence operations.
Israel is in intensive cooperation with the intelligence services in the Balkans. Beyond Israel,
intelligence services in the Balkans cooperate with countries such as the United States, Great
Britain and Germany. These countries have also strong inﬂuence in this region.
This seems to be the case when Iran's inﬂuence in the Balkans is assessed in terms of Tehran.
Iran is trying to be more active in the Balkans region. The Sunni Muslim segment in Bosnia does
not have an ethnic nationalist understanding, as it happens to the Muslims living in Albania.
On the other hand, within the Bosnia and Herzegovina borders are living also Orthodox
Christians of Srpska Republic. Mostly of them are supported by Israel. This situation led
Muslims living here to take a stand against Israel. Polarizations have occurred among the
population in this country: on one side there is the Muslim population supported especially
from Iran and on the other side, the Christian population section supported by Israel.
Thereby, in this work, ﬁrstly it will be estimated the impact of Iran to the Muslim populations
of Bosnia, Kosovo, Albania and Macedonia. Secondly it will be examined the impact of Israel
towards the populations in Balkans and its eﬀorts for balancing Iran in this geography. Thirdly,
it will be analyzed over the assumptions if the rivalry between Iran and Israel constitute any
risk for the future of Balkan region.
Keywords: Israel, Iran, Balkans, Muslims, policy.

The Impact of the Iranian Islamic Republic on the Muslim Populations in
Balkans
The Impact of Iran Towards Bosnia and Herzegovina: The impact of Iran in Bosnia and
Herzegovina begins in 1979. The war that emerged in Yugoslavia aﬀected deeply the
Muslim community living there. This community has easily adopted the Khomein’s
ideology. The Muslim Bosniak community has been seeking national identity since
the 1960s. This situation was further deepened by the fact that Aliya Izetbegovic was
imprisoned for publishing the “Islam Declaration”. On the contrary, in that time the
Turkish Islamic model was described as a secular model for Bosniak Muslims.
Since 1982, many collaborators of Izetbegovic secretly went to Iran to study theology.
This division established the Democratic Action Party (SDA) and led the Izetbegovic
presidency in general elections in 1990 in Bosnia and Herzegovina.
In 1992, broke out the war between Bosnia and Herzegovina ethnicities. The Muslim
Bosniaks have been supported more steadily from Iran regarding to Saudi Arabia
and Turkey. The steadfast support of the Muslim Bosniaks (wich belong to the Sunni
sect) by Iran (wich belongs to the Shiite sect), means that Iran is strengthening its
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inﬂuence in this geography. Iran, supporting the Muslims of Bosnia and Herzegovina
seems that has reached to a higher level of geopolitical position in the Balkans and
Europe. Iran is a leading international actor which has equipped Muslim Bosniaks
with weapons in the Bosnia-Herzegovina war. Two thirds of the weapons that have
been handed to this section are provided by Iran. Iran, sent to Bosniak Muslims not
only weapons, but also combatants from the Revolutionary Guards and special force
units called “seve” for military training.
The Dayton Treaty that was signed in 1995, ended the war in Bosnia and Herzegovina.
This treaty also included some provisions about the Islamic foreign volunteers that
participated in the Bosnian war helping the Muslim Bosniaks. The Dayton Treaty
provided the returning back of foreign ﬁghters to their home countries.
A%er 1990, Iran is orientated to use so% power towards Balkan area. Some of the most
important instruments of Iran’s so% power are some cultural and research institutes
such as, Ibn Sina Research Institute, Mullah Sadra Foundation, Pers-Bosniak College,
Cultural Center of the Embassy of Iran in Sarajevo. The main aim of all these
institutions is to increase the inﬂuence of Shia Islam in Bosnia and Herzegovina. It
is diﬃcult to give numerical data on how eﬀective these activities are, because the
number of Shiite Muslims in Bosnia and Herzegovina is not oﬃcially known. In 2008,
according to the Ahl al-Bayt World Assembly, a civilian population of around 23.400
Shiite Muslims living in Bosnia and Herzegovina constitutes 0.5% of the population.
According to the Congregational Forum and Public Life Survey in 2009, there are
15.200 Shiite Muslims living in Bosnia and Herzegovina, compared to one and a half
million Sunni Bosniaks.
The Impact of Iran Towards Albania: Ipso facto, Islam was not a strong factor in the
nation-building process for Muslim populations in the Balkans. For example, in the
Albanians’ political claims there is no religious element. For Albanians, religious
identity was abased and of a second importance. Anallogically the Bosnian Muslims
gave more importance to the Islamic religion in their national identity but at the
same time they carry out a lot of secular elements too. The Bosnian Muslims and
Albanians, developed a national consciousness in the begining of the twentieth
century.1
The Albanian Bektashi Suﬁ order has a heterodox structure. The Bektashis in
Albania form the only indigenous community in Europe. The Bektashi order has
been se&led in Turkey for centuries and has become an important element of the
O&oman Empire. In the O&oman Empire, the Bektashis had important religious
duties towards the janissaries. Until 1826, the Bektashis were one of the 12 Suﬁs
recognized under the O&oman authority.2 But in 1826 the janissaries were suppressed
by the Western powers to speed up the removal and modernization of the “archaic”
institutions of the O&oman State. The Bektashi lodges were taken over by members
of the Naqshbandi Suﬁ sect, based in Sharia. This order was hostile to non-Muslim
religions.
The Bektashi Suﬁs lived secretly in Turkey. This situation lasted until 1925 because,
with the emergence of a secular Turkish Republic, Suﬁsm was banned in the country.
Thus, the Bektashi order moved the center to Albania.
The number of Bektashi population in Albania was estimated to constitute half
Georges Castellan, Histoire des Balkans, Paris: Fayard, 1995, p. 358.
Stephen Schwarz, Arabs, Iranians, and Turks vs. Balkan Muslims, h&p://www.weeklystandard.com/arabsiranians-and-turks-vs.-balkan-muslims/article/644375, 02.05.2016.
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of the Muslim population living in the country, but in 2011 the population census
conducted by the National Statistical Oﬃce showed that this ratio was only 2.09.
Albanians, who were Muslims of the O&oman Empire, actually did not do Bektashi
worship.3 They claim to have inherited the religion traditions from their families.
Albania’s Sunni Muslim Community has two competing groups: the Salaﬁ School,
which brings traditional and non-modern Islamic interpretations, and the Hanaﬁ
School, which brings liberal Islamic arguments. This created various strains for Albania,
which negatively aﬀected mostly the Bektashi community because they exercised the
most liberal form of Islam and are positioned against the Salaﬁ supporters group.
The Islamist reformists, the Bektashis who lived in Albania, tried to sum up under
a Pan-Albanian Islamic umbrella, but the Bektashi community responded with a
strong opposition against this struggle. However, one important point to note is that
Islam in Albania is based on national roots and is nourished by patriotic emotions,
so it is estimated that it will take a long time to place the religious rituals imported
from outside to this country. Nonetheless, it is clear that the Islamic State of Iran is
continuing to exercise so% power positioning several institutions in Albania.
The Impact of Iran Towards Kosovo: Iran does not yet recognize the independence
of Kosovo because Kosovo has an American base on its territory. The ﬁrst NGOs
established in Kosovo have links to Saudi Arabia and Wahabism. From 1999 onwards,
Iran has intensiﬁed its activities in Kosovo. Particularly charitable organizations have
opened many mosques and schools in Kosovo a%er the end of the Kosovo war in 1999
and have tried to spread a conservative Shi’a Islam. These activities are considered as
extensions of Iran’s long-term plans, such as Tehran's eﬀorts to export Islam outside
the country. For a long time these NGOs’ activities have not a&racted much a&ention,
but as their eﬀorts to conceal their income sources and spending intentions have
begun, perceptions of these NGOs have begun to change. The Kosovo prosecutor’s
oﬃce claims that many of these NGOs are trying to get rid of hundreds of thousands
of Euros that have not been reported in the 2005-2015 period.
In July 2016, the Kosovo Government suspended the activities of ﬁve non-governmental
organizations. In this way, the Ministry of Public Administration stopped the activities
of institutions that provide trainings such as “Kur’ani” (established in 2002), “NISA”,
“Ibn Sina” institute (established in 2012), “Bregu i Diellit” (established in 2007) Prizreni
(founded in 2007). The activities of these NGOs are in contradictory with the Kosovo
Constitution. In 2015, it was revealed that these NGOs carry out activities related to
the Islamic State of Iran. It’s veryﬁed that these NGOs are trying to spread Shia Islam,
anti-American and anti-Semitic propaganda in Kosovo. In addition these NGOs have
emerged to be linked to the National University Al Mustafa. The university is governed
by the Iranian Supreme Council of the Cultural Revolution, Ayatollah Aaraﬁ Alirezatar.
At the same time, the Institute for Humanity Education “Ibn Sina”, which has been
declared as an independent organization, conducts studies on Islamic culture and
civilization, especially on Iran language and literature. The founder of the “Ibn Sina”
institute is Hasan Azari, who is also the director of the “Qur’an” in Prizren.
The Express Newspaper reported that the Kosovo Customs had seized a packaged
propagandist material that was introduced to Kosovo children and contained
massacres (so-called “martyr” images). These materials were revealed to be related
3
Gkouma Zoi, Balkan Muslims And Modern Identities in Bosnia, Albania and Bulgaria, Master Thesis, University
of Macedonia, Department of Balkanic, Slavic and Oriental Studies, December 2012, p. 9.
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to the administration of the Qur'an. The propagandist material was sent by Iran to
the director of the “Qu’ran” institute, Hasan Azari Bejandi.
The Impact of Iran Towards Macedonia: A large part of the Albanian minority living
in Macedonia (35% of Macedonia’s population) belongs to the Suﬁ Bektashi sect.
They say that they belong to the Bektashi Shiite sect. However, the Islamic sects in
Macedonia have created a complicated situation. This situation is explained with the
Harabati Baba Bektashi Suﬁ Lodge example. About twenty years, the Harabati Baba
Bektashi Suﬁ tomb was besieged by Arab and Pakistani Islamists. A%er the Ohrid
Framework Agreement in 2001, some parts of the tomb were closed. In 2003, the
use of the lodge become an issue between the Sunni Union and the Bektashi Union.
According to the allegations, in 2010 some parts were seized by Sunnis violently.4
In 2010, the Harabati tomb were shot and damaged by radical Islamists, but its
archive was rescued. The modern way of thinking of the Bektashian people living
in Macedonia, has justiﬁed the a&ack on the Harabati tomb. US has recognized the
disagreement between the Sunni Islamic community and the Bektashi community in
Macedonia and has reﬂected this situation in several oﬃcial reports (in the reports
on international freedom of religion in 2006 and 2009). But the most critical point
of this situation is that Macedonian Slavic authorities are aware of everything.
According to these authorities, the Albanian minority reﬂects a threat to the Slavs
in Macedonia. Therefore, the Macedonian government will refuse to return the
Harabati monopoly, which was expropriated by the Communist government of
Yugoslavia a%er the Second World War, to the Bektashi Albanian section, provoking
the conﬂicts between the Sunni and Bektashi communities and turning the Albanian
minority into a weaker / fragmented ethnic component in Macedonia.
Iran is taking advantage of this situation and intends to strengthen its geopolitics in
the Balkans by using so% power. Iran has tried to bring the Albanian population of
Macedonia under its inﬂuence, but it has not been very successful initiative. It has
been tried to establish links with the Iranian Investigations Department at Tetova
University and Albanian political parties in Macedonia, but it can not be said to be
successful. It seems that the only initiative it has produced is a cultural institutions.
Iran has also organized small-scale public rallies. The Embassy of the Islamic State of
Iran, which was recently opened in Macedonia, is also expected to carry out further
activities in the future.
The Impact of the Israel on the Balkan Countries
Israel is involved in strategic partnerships in the Balkans despite the fact that some
Balkan states are aligned with countries like Iran, which Israeli oﬃcials clearly
oppose. Israel values countries that share its political concerns especially those who
are members of the EU and NATO. Israeli oﬃcials view these two organizations as
strategically important for Middle East stability. Israel supports the participation of
close allies in the Balkans that have joined the EU, and are joining NATO as member
states. Therefore, Israel collaborates with Balkan countries at the highest levels of
security and intelligence.5
4
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Energy needs are vital strategic issue for Russia, the U.S., and Israel in the Balkans.
The region is a path for energy pipelines. Israel places great importance on
negotiations with its Balkan allies concerning the future global energy map. Since
Israel found gas and oil in the Mediterranean, there have been ongoing discussions
about partnerships. This may lead to enhanced energy cooperation between Israeli
and Balkan leaders.6
Israel’s Impact Towards Albania: The Israeli Embassy that was opened in Albania in
August 2012, disturbed Iran and increased its security concerns for the future. Also
during this time, Sunni countries and groups have become more active in Albania.
It can be said that the presence of both Israel and Sunni states in Albania threatened
Tehran’s interests in this country. Diplomatic relations between Albania and Israel
have renewed Tehran’s interest in Tirana. Former Albanian Prime Minister, Sali
Berisha's in a speech emphasized that Tirana is closer to Israel than to Iran side. In
addition, in November 2011, Berisha described the Iranian leader as a “new Nazi”.
According to Israeli Ambassador Dan Oryan, “Of course, we have a special interest
in the Balkans, because it is close to Israel, geographically. And, many of the countries
in the Balkans are in the process of entering the European Union. Also, some are
already members of NATO, like Albania.”7 One of the things that should not be
forgo&en is that in 2011, decision-makers in Albania gave a very important place to
Israel by encouraging foreign investment opportunities in the country. Nevertheless,
the risk of inﬁltration of Iran into the Balkans a%er Bosnia seems to be Albania.
Israel’s Impact Towards Macedonia: As for Macedonia, Skopje’s relationship with Iran
began to gain momentum on February 8, 2013, when the ﬁrst Iranian Ambassador
(Saeed Sadegh Muhammadi) arrived in Macedonia. There are diﬀerent opinions
whether these relations make up any security threat. Israeli analysts believe that
the presence of these new diplomatic relations will form a platform for economic,
cultural and religious activities. The Macedonian authorities, on the other hand, do
not consider the relationships with Iran as a threat. Macedonia maintains strong
relationship with Israel, while its relationship with Iran are established more at
a symbolic level. In recent years, Israel has supplied high technology electronic
products using them in gathering intelligence activities in Macedonia. In Iran’s
foreign policy reality, anti-Semitism is on the frontline. Therefore Israeli intelligence
services are following Tehran’s activities in diﬀerent regions of the world.
Israel’s Impact Towards Kosovo: The most complicated diplomatic situation in the
Balkans is the emergence of Kosovo as an independent state in February 2008. Iran
perceived the Kosovo independence process as a US-backed project. In addition, the
US military base in Kosovo has eﬀected negatively Iran’s non-recognition of the new
born state. During the NATO intervention in Kosovo in 1999, Iran’s negative a&itude
towards Pristina could be viewed as a missed opportunity for establishing good
relations between them. In Kosovo intervention, Tehran would have le% a be&er
image for the Muslim world if it showed activity together with NATO. Israel, on the
other hand, does not recognize Kosovo because of the Palestinian problem. Tehran’s
closeness to Serbia actually dates until the Tito’s period. Because in 1967, when the
Carrie Hart,Understanding the Israeli-Balkans Strategic Partnership, http://www.americanthinker.com/ar
ticles/20 16/11/understanding_the_israelibalkans_strategic_partnership.html
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Six Day War broke out, Tito broke the diplomatic relations with Israel. In January
31, 1992, Israel-Serbia relations were reestablished. The whole picture has changed
because of Iran’s support to Bosniak Muslims against Serbia.
As a result, even Israel and Iran do not agree on any isuue they share the same
a&itude about the inability to recognize Kosovo's independence. However, both
countries have “active agents” in Kosovo’s business and political circles. This shows
that they try to strengthen their inﬂuence in the region by showing secret activities
in a country that both do not recognize in a legal sense.
Israel’s Impact Towards Bulgaria: Recently, another Balkan country that Israel is trying
to improve its relations is Bulgaria. The Haaretz Newspaper, published the talks
between Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu and Bulgarian Prime Minister
of that time (2010), Boyko Borisov. These talks in progress, Turkey have perceived
as developments that threat its security. The Israeli-Bulgaria relations are developed
due to the eﬀorts of Israel but also due to the Bulgarian Prime Minister Borisov’s
approach.8 Therefore, Borisov a%er eighteen years has been the ﬁrst Bulgarian Prime
Minister that visited Israel.
A taken photo of Bulgarian ex-Prime Minister, Borisov together with Israeli Intelligence
Chief, Meir Dagan’s at the Borisov’s bureau shows a lot about the relations between
two countries. In the Haaretz Newspaper, Barack Reﬁd wrote that the Bulgarian
Prime Minister Borisov, personally visited Israel and hold meetings with Netanyahu
and Dagan. The meeting of Mossad’s president with Bulgarian Prime Minister,
Borisov is interpreted as a demonstration of cooperation between the two countries
in security and intelligence areas. Israel and Bulgaria share a common concern for
the Muslim population. According to Borisov, Muslim population is evaluated as a
threat to Bulgaria.
Israel’s Impact Towards Greece: Among the Balkan countries, Greece is an important
actor that Israel is developing relations. Comparing to the past, the developments in
military, economic and politics areas in the relations between Israel and Greece have
been quite interesting. Greece has been one of the European countries which has
presented negative a&itude towards Israel. In fact, it was the only European country
that voted negatively for the decision of the United Nations General Assembly in
1947 for the establishing of the Israeli state on Palestinian territory. Besides, Greece
maintained its pro-Palestinian and pro-Arab politics on the Soviet Union line, even
though it was a NATO member. The negative a&itude of Greece towards Israel is
connected also with theirs diﬀerent religion identities. Orthodoxs believe that the
Prophet Jesus was killed by the Jews and this explicate clearly the Greek states
a&itude against Israel. Greeks will show this approach at every stage of the IsraeliPalestinian war.
So, what happened and changed the recent Israeli-Greek rapprochement. With the
“my enemy’s enemy is my friend” approach, Israel started to get closer to Greece.
Greece, on the other hand, aims to reach Jewish capital and technology in order to
reduce the eﬀects of the economic crisis it has recently fallen into. At the same time,
it intends to increase its regional inﬂuence, which is declining with the economic
crisis. Until 2010 the cooperation between the two countries in economy, military
and tourism ﬁelds has begun to strengthen. However, Greece, which will develop its
8
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military and entrepreneurial relations with Israel, will lose its credibility in the Arab
and Islamic world. At the same time, Greece, faced with severe criticism within the
EU which has a critical view on Israel. In these conditions Greece have bee criticized
also by the Greek public opinion, in terns of having problems in its foreign policy.
Brieﬂy, the establishment of good relations between Israel and Greece will lead
morely to a proﬁtable Israel result.
Conclusions
Even if Iran owns a Shiite majority, it never hesitated to support countries with
Sunni majority or countries positioned out of the Middle East region. This might be
Tahran’s strategy in the sense of intending to be a regional power. It is obvious that
Iran didn’t hesitate to act at any geography that thinks it would have success. Iran
tried to have a strong impact towards the Balkan Muslim communities.
In this article it is emphasised also that Israel as another Middle Eastern country,
has strong impact to the Balkan countries. It can be concluded that some of the
Balkan countries have stronger relations with Israel than with Iran. It is because,
the Western Balkan countries see themselves in Israel’s wars: Serbs and Macedonian
Slavs identify with the struggle against Muslims, whilst Bosnians and Albanians
indentify with their post-genocidal struggle for statehood.9 In addition, Israel shares
mutual threats with many Balkan countries, such as the rise of radical Islam. In the
Balkans, there is growing appreciation for Israel, along with special understanding
of Israel’s security concerns in a turbulent Middle East, surrounded by certain state
and non-state actors that do not want the Jewish nation to exist.
The radical Islam is one of the most important issues of nowadays agenda. Saudi
Arabia and Iran are ontologically opposed to each other because they are countries
that use diﬀerent Islamic interpretations as theo-political tools. This rivalry continues
strongly in both the Islamic geography and the countries where Muslims are living
as minorities. The Iranian centristness, created by the doctrine of the Valeyet-i Fakih
in the Islamic world, gives Iran a chance to control a transnational network. The
main motivation of the Shiites activities and the instrumentalization of Iran's Shi'ism
and Muslim World stems from the Shiites living outside Iran and the connections
they have with Iran. Because of this inﬂuence Iran has on Shia geopolitics, Shia
Islam is more advantageous than Saudi Arabia’s Sunni / Wahabbi Islam. Iran has
instrumentalized the interpretation of Islam and does not give up using it as a foreign
policy instrument. The main aim of both countries, is to make their denominational
interpretation dominant in the Islamic world. In this respect, Balkan area is a
competition ﬁeld of Iran and Saudi Arabia. Therefore besides the Israel’s rivality
towards Iran, there is also the rivality of Saudi Arabia that fragmentate the impact of
Islam in the Balkan region.
In this line ambassador Oryan explains, “We see radical Islam’s growing inﬂuence
all over the world, but also in the Balkans. We have a lot of cooperation with
governments and organizations tackling this issue, as we see youngsters going from
the Balkan countries to Syria to volunteer, and some of them coming back”.10 In this
context, Israel’s so% power in some of the Balkan countries seems to be more eﬀective
Ben Judah, “Israel’s Balkan Oﬀensive”, h&p://www.ecfr.eu/blog/entry/israels_balkan_oﬀensive
Carrie Hart, “Why the Balkan States Are Important to Israel”, h&p://www.mayimmagazine.com/singlepost/2015/03/16/WHY-THE-BALKAN-STATES-ARE-IMPORTANT-TO-ISRAEL.
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regarding to Iran’s strategies.
In this paper’s retrospecive, it can be concluded that at least in the medium term,
the Iranian or Israeli impact on the Balkan comunities wouldn’t be very strong.
Although, it’s conﬁrmed that the Balkans are a potential front for terrorism in any
future conﬂict. This risk multiply the stand aloof of Balkan countries from Tehran.
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Teoria tradicionale dhe metoda shkencore e K. R. Popper
Msc. (C.) Doc. Fjorentina Kodrallari (Kllogjeri)
Universiteti “A.Xhuvani”, Elbasan
Abstrakt
Diskutimi i shtruar konsiston në natyrën që ka zhvillimi i njohurive njerëzore. K. Popper i
kushton një hapsirë të rëndësishme kësaj problematike, duke shpalosur hapur qëndrimin e
tĳ kryesisht kritik e argumetues në të njejtën kohë. Ai tregohet i drejtpërdrejt dhe i vendosur
në faktin se dĳa njerëzore ka një natyrë jo të fundme, jo të pakundërshtueshme, e jo të pa
gabueshme apo të pa falsiﬁkueshme, siç do të shprehej ai vetë. Sipas tĳ, dĳet tona, por jo vetëm,
teoritë shkencore në mënyrë të vaçantë, duhet të jenë të hapura gjithnjë ndaj veprtimtarisë
kritike, në mënyrë të tillë që të mund të përsosen e të shkojnë drejtë përsosjes dhe përqaﬁmit
të së vërtetës.
Në këtë mënyrë, sipas tĳ, një teori e vërtetë shkencore e vë veten në ç’do moment në rrezik,
përballë faktit të përgënjeshtrimit të saj. Si pasojë, kjo mundësi e përgënjeshtrimit të saj, apo
e dëshmisë së pavërtetësisë së saj, përbën kriterin e demarkacionit, të cilin K. Popper e ka
shpallur si kuﬁrin ndarës dhe njëkohësisht shques të asaj që përbën shkencën nga njëra anë
dhe joshkencën nga ana tjetër. Vetëm teoritë që janë të testueshme, janë teori shkencore.
Synimi konsiston gjithmonë në afrimin sa më shumë pranë së vërtetës dhe në shmangien e
krĳimit të tezave me karakter parashikues, si një profeci, natyrë të cilën pati teza e kundërshtuar
fort prej Popper, e ashtuquajtura teza historiciste.
Fjale kyçe: Dĳa njerezore, teori shkencore, testim, kriteri i demarkacionit, teza historiciste.

Hyrje
“ Unë jam një admirues i logjikës së përditëshme, por jo i të tërë asaj. Unë pretendoj se logjika
e përditshme është për ne pikënisja e vetme e mundshme. Por, prapëseprapë ne nuk duhet
të përpiqemi që të ngrejmë mbi të një ndërtesë të dĳes së sigurtë. Përkundrazi, ne duhet ta
kritikojmë logjikën e përditshme dha ta përmirësojmë nëpërmjet kësaj kritike”
K. R. Popper
Trajtimin e kësaj problematike mund ta nisim qartësisht duke u njohur me faktin se
për ligjet e natyrës, ka ekzistuar një besim parashkencor sipas të cilit ato (pra ligjet
e natyrës), janë urdhëra të Zotit. Por, sot çdokush pajtohet me idenë se realisht nuk
ndodh kështu, por se ato janë pohime shpjeguese me karakter të përgjithshëm, të
cilat pretendojnë të jenë faktike, duke krĳuar mundësinë që nëse nuk vërtetohen, ne
mund t’i modiﬁkojmë apo t’i hedhim poshtë.
Krĳimi apo dhënia jetë e ligjeve natyrore që prej kohës së Njutonit, i është veshur si
detyrë shkencës, dhe shpjegimi i parë i plotë (nëse mund ta quajmë kështu) rreth asaj
ç’ka i’u është dashur të ndjekin shkencëtarët gjatë kërkimeve të tyre, është prezantuar,
sipas Popper, nga Frensis Bejkëni (Fancis Bacon). Edhe pse shpjegimi i dhënë nga ai
është modiﬁkuar dhe përmirësuar, për një kohë të gjatë, që prej shekullit të XVIItë deri në atë të XX-të, ai është pranuar gjërësisht nga njerëzit e shkencës. Sipas tĳ,
shkencëtari ﬁllon të bëjë eksperimente, brenda kuﬁrit të njohjeve tona, dhe duke
regjistruar zbulimet e tĳ, me kalimin e kohës dhe me shtimin e të dhënave, ai dhe
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kolegët e tĳ akumulojnë konkluzione duke i formuluar ato në formën e ligjit. Nëse
ky ligj mundëson shpjegimin e ndërlidhjeve mes të gjitha fakteve, dhe kjo veriﬁkohet
me anë të dëshmive me bazë, atëherë themi se është zbuluar një ligj i ri shkencor i
cili, në realitet “zhbiron” dhe shpalos fshehtësitë e natyrës. Rrjedhimisht, me rritjen
e njohurive shkencore, kuﬁri i “paditurisë” sonë zvogëlohet.
Metoda e mbështetjes së pohimeve nga vrojtimet e akumuluara nga shembujt e
veçantë, njihet si induksion dhe konsiderohet si vulë zyrtare e shkencës (Brajan Megi,
1998, 27). Pra, shkenca jonë parasupozon rregullsitë e natyrës, ajo parasupozon se në
të gjitha aspektet brenda të cilave veprojnë ligjet e natyrës, e ardhmja do të jetë e njejtë
me të kaluarën, megjithëse nuk ka një mënyrë për ta vërtetuar këtë. Me pranimin e
këti fakti, metoda e induksionit konsiderohet si kriteti qe ndan shkencën nga joshkenca. Por, Hjumi (David Hume) i ka mëshuar fort faktit se asnjë numër pohimesh
të nxjerra nga vrojtimet e veçanta, sado i madh të jetë, logjikisht nuk mund të lejojë
pranimin e një pohimi të përgjithshmë të pakuﬁzuar. Edhe pse nuk ekziston mënyra
për të treguar vlerën e induksionit, vetë përbërja jonë psikologjike nuk mund të bëjë
të mendojë ndryshe. Pasi në praktikë, një parim i tillë duket se funkionon më së miri
në mënyrë bindese. Por, nëse do të vazhdonim të arsyetonim në këtë linjë, do na duhet
të pohojmë se ligjet shkencore nuk kanë një bazë të sigurtë racioonale apo logjike,
duke pranuar gjithashtu se, induksioni përbën një nga problemet e pazgjidhura në
vetë themelet e njohjes njerëzore. Dhe, deri në momentin që ky problem të zgjidhet,
e tërë shkenca do konsiderohet si diçka që qëndroj “pezull në ajër” e paﬁksuar në një
terren të sigurt . Gjithësesi, në pamundësi për të vërtetuar ligjet shkencore, shkalla
e probabilitetit të tyre rritet pas ç’do dëshmie të re.
Suksesi i Popperit konsiston në faktin se ai arriti të propozonte një zgjidhje të
pranueshme për problemin e induksionit. Zgjidhja e tĳ, qëndron në theksimin e
asimetrisë logjike mes veriﬁkimit dhe përgënjeshtrimit (apo falsiﬁkimit siç e quan ai).
Për ta konkretizuar këtë ide ai jep shembullin e mjellmave, ku asnjë numër i vrojtimit
të mjellmave te bardha, nuk na lejon logjikisht të nxjerrim pohimin e përgjithshëm
se “të gjitha mjellmat janë të bardha”, por në të kundërt, një pohim i vetëm vrojtues,
që raporton vrojimin e një mjellme të zeze të vetme, na lejon që në mënyrë logjike
të pohojmë se “të gjitha mjellmat nuk janë të bardha”. ( Megi, B. 1998, 30)Në bazë të
këti parimi logjik, përgjithësimet empirike nuk mund të veriﬁkohen, por mund të
përgënjeshtrohen. Kjo do të thotë se ligjet shkencore mund të testohen, edhe pse nuk
mund të vërtetohen, ato mund të testohen nëpërmjet përpjekjeve sistematike për
përgënjeshtrimin e tyre.
Logjika është e thjeshtë, përderisa është vërejtur qo%ë vetëm një mjellmë e zezë, nuk
mund që të gjitha të jenë të bardha, e thënë në formulim më të përgjithshëm: Ligji
shkencor përfundimisht mund të përgënjeshtrohet sa kohë që përfundimisht nuk
mund të veriﬁkohet. Ajo që duhet të bëjmë është që teoritë tona t’i formulojmë sa më
qartë, me sa më pak dykuptimësi, në mënyrë që ato të jenë sa më të ekspozuara ndaj
përgënjeshtrmit. Por, gjithsesi nuk duhet të heqim dorë lehtë nga teorit tona, pasi kjo
do të ishte në vetëvete një qëndrim jokritik, dhe do të nënkuptonte rrjedhimisht se
teoritë nuk do t’i nënshtroheshin plotësisht testueshmërisë. Ky është thelbi i teorisë
së Karl Popper, thelb të cilit jo të gjithë kanë pasur a%ësinë për ta kuptuar, gjë që ka
çuar në shumë keqkuptime në lidhje me veprën e tĳ.
Në këtë mënyrë, nëse ai pasojë e testimit, arrihet të konkludohet se disa nga gjërat
që thotë teoria, nuk janë të vërteta, kjo do të përbënte një zbulim të ri, që do të
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shndërrohej në një pikënisje për kërkimin e një teorie edhe më të përsosur. Kjo është
ajo që përbën pikëpamjen e Popper se si përparon shkenca.
Ajo që e bën më të vështirë qëndrimin kritik, është fakti se akumulimi i dëshmive
pro tezës së hedhur, nuk krĳon asnjë hapësirë për të dyshuar e aq më tepër për të
për të ndryshuar teoritë, në këtë mënyrë do të ngeleshim gjithmonë po në të njëjtin
vënd. Gjithsesi, duhet të theksojmë se ajo që ne njohim nuk mund të cilësohet si një
e vërtetë e pakonestueshme, pasi asnjëherë nuk mund të dimë sot atë që do të jetë
e vërtetë vetëm nesër. Asgjë në shkencë nuk është e pandryshueshme, pasi asgjë
nuk është e dhënë njëherë e përgjithmonë. Sipas Popper-it, shkenca ndryshon gjatë
gjithë kohës për shkak të shtimit të fakteve të reja, dhe nëse do donim të mbanim një
qëndrim në vetëvete racional, ne duhet që vendimet dhe prirjet tona t’i mbështetnim
në ato njohuri që janë më të mirat e momentit, duke pasur parasysh se të gjitha
matjet apo të dhënat mund të jenë të sakta deri në një shkallë të caktuar. Popper
kuptoi dhe argumentoi se asnjë teori nuk mund të konsiderohet kurrë si e vërtetë
përfundimtare, më e sigurta që mund të themi është se ajo mund të mbështetet nga
ç’do vrojtim i deritanishëm dhe që aktualisht mundëson parashikime më të sakta në
krahasim me ç’do alternativë tjetër. Por, gjithsesi, ajo mund të zëvëndësohet nga një
teori më e mirë.
Teoria tradicionale mbi mënyrën se si ne mendojmë në lidhje me metodën shkencore,
ka pasur ndikim në lindjen e problemit të induksionit, por kjo pikëpamje tradicionale,
tërësisht e gabuar, mund të zëvëndësohet nga një teori më e saktë e cila e mënjanon
ekzistencën e problemit të induksionit. Për këtë arsye, sipas Popper-it, induksioni
është i panevojshëm, është thjesht një mit, dhe si i tillë ai nuk mund të ketë një
ekzistencë reale (Brajan Megi, 1998, 46).
Kriteri i përparimit shkencor
Ekzistojnë interpretime të tilla sipas të cilave, shkencëtarët i kanë arritur formulimet
e teorive të tyre gjatë çasteve të frymëzimit, gjatë ëndërrimit apo ndonjë gjendje
si kjo, ose i kanë formuluar ato si rezultat i keqkuptimeve apo gabimeve. Nëse
do t’i referoheshim vetë historisë së shkencës, mënyrës se si pjesa më e madhe e
teorive kanë parë dritën e formulimit, duhet të vlerësojmë se nuk vlen asnjëra
nga pretendimet e përmendura më larë, pasi ato (teoritë) realisht krĳohen përmes
modiﬁkimit të teorive që kanë ekzistuar më parë. Por duhet kuptuar se ajo logjikë
krĳuese që ekziston për shembull në art, nuk mund të jetë e tillë edhe në shkencë,
pasi në krĳimin shkencor nuk ka të njejtën liri si krĳimi artistik. Në veprën e tĳ
“The Logic of Scientiﬁc Discovery” (“Logjika e zbulimit shkencor”), (Popper, 2000, 32)
Popper-i shprehet se, ç’do zbulim përmban “ një element joracional” apo një “intuitë
kreative” siç shprehet H. Bergson, nga e cila me anë të deduksionit të plotë arrihet të
krĳohet vizioni për botën. Është intuita ajo që të drejton në këtë rrugë, e cila kuptohet
si diçka e tillë si “dashuria intelektuale”. Pra, teoritë nuk mund të fabrikohen nga
rezultatet e vrojtimit por ato vetëm mund të zbulohen. Por, në realitet,është shumë
e përhapur bindja se shkenca rrjedh prej vrojtimit nga teoria, dhe vështirësitë për
ta ndryshuar një bindje të tillë janë të mëdha. Pavarësisht këtyre vështirësive, sipas
qëndrimit të Popper-it, është absurde bindja se mund të ﬁllojmë thjesht dhe vetëm
nga vrojtimet. Pasi nga vetë natyra, vrojtimi është një proçes, nëse mund ta quajmë
kështu, selektiv, përzgjedhës, pra është e nevojshme të ketë një objekt të zgjedhur,
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një synim të paracaktuar. Në këtë mënyrë, rezultati do të ishte një mishërim
i interesit, i pikëpamjes ﬁllestare apo i problemit të marrë në shqyrtim ( Popper,
1972, 43). Kjo do të thotë se “vrojtimet, sidomos pohimet vrojtuese dhe pohimet e
rezultateve eksperimentale, janë gjithmonë interpretime të fakteve të vrojuara; se ato
janë interpretime të bazuara në teori” (Popper, 2000, 107).
Pas këti pohimi, problemi që na lind natyrshëm është se: “kush është më e rëndësishme,
hipoteza (H) apo vrojtimi (V)?. Problem të cilit autori i jep zgjidhje duke u shprehur:
“një lloj i hershëm i hipotezës”, duke bërë të qartë se cilëndo hipotezë të zgjedhim ne,
ajo do të ketë qënë e paraprirë nga vrojtime në kërkim të shpjegimit të saj.
Duke ndjekur këtë logjikë argumentuese, jemi të justiﬁkuar të pranojmë se ekziston
një kriter racional i përparimit të hipotezave tona, e cila na drejton për të kuptuar
se kur një hipotezë shkencore është më e mirë se një hipoteze tjetër. Ky kriter është
padyshim veprimtaria kritike. Vetë shkenca në vetëvete është një veprimtari kritike, e
për më tepër ne i veriﬁkojmë hipotezat tona në mënyrë kritike, duke kërkuar për të
gjetur gabimet, më pas për t’i eleminuar në mënyrë të tillë që ti afrohemi më shumë
të vërtetës.
Për të hyrë më në brendësi të argumetit, sipas Popper ne e mbajmë një hipotezë për
më të mirë se një tjetër, nëse ajo do përmbushi tre kërkesat qe vĳojnë:
Së pari, hipoteza e re duhet të shpjegojë gjithçka që hipoteza e vjetër ka shpjeguar
me sukses.
Së dyti, kjo hipotezë e re duhet të shmang disa nga gabimet e hipotezës së vjetër, pra
të jetë më kërkuese se e para.
Së treti, ajo duhet të shpjegojë gjëra të cilat hipoteza e vjetër nuk ka mundur t’i
shpjegojë apo t’i parashikojë.
Ky është kriteri i përparimit shkencor, i cili është mja% prezent në shkencë, ndonjëherë
edhe në mënyrë të pavetëdĳshme. Ai mund të cilësohet njëkohësisht si kriteri i
afrimit për tek e vërteta, pasi nëse një hipotezë e përmbush kriterin e përparimit, ajo
i qëndron më afër të vërtetës se sa paraardhësja e saj. Duke qënë se qëllimi i shkencës
është kërkimi i së vërtetës, edhe pse ne s’mund ta dimë asnjëherë nëse e kemi arritur
këtë objektiv, gjithsesi ne kemi arsye mja% të mira për të supozuar se i jemi afruar më
shumë objektivit tonë e rrjedhimisht se i jemi afruar më shumë të vërtetës.
Kriteri i Demarkacionit
Pak më lartë u njohëm me atë që cilësuam si kriter i përparimit shkencor, dhe në
vazhdim shtrohet problemi themelor i cili karakterizon ﬁlozoﬁnë e Karl Popper, i
ashtuquajturi problemi i Demarkacionit, apo thënë shkurt “propozimi D” (Popper,
Punime te zgjedhura, 120). Problem ky që është shtruar qartë dhe në mënyrë preçize
nga Emanuel Kant, i cili ka bërë përpjekjen e parë të mirëﬁlltë për të vendosur
limitet e njohjes shkencore. Këtë problem, të cilin autori e ka cilësuar si “Problemi
i Kantit”, e ka ngritur me synimin për të bërë dallimin mes asaj që karakterizon
shkencën dhe joshkencën, pra për të zbuluar atë kriter i cili do të përbënte “vĳën”
ndarëse mes tyre” ( Corvi, 2005, 30). Ashtu si dhe u përmënd pak më lart, duhet të
kemi parasysh pikë së pari, vlerën që autori i ka dhënë kritikës në argumentet e tĳ,
duke e cilësuar gjithnjë si mja% të rëndësishme për për%imin e së vërtetës. Duke
u nisur nga këtu, mund të pohojmë se, sipas tĳ, që puna e njerëzve të shkencës
të jetë e përmasave revolucionare është e nevojshme që vetë teoritë të mos merren
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mirëﬁlli si të padiskutueshme, por duhet që ato të shihen me dyshim për të qënë
gjithmonë në pararojë të së vërtetës. Dhe a%ësinë për të realizuar këtë gjë nuk e
kanë të gjithë shkencëtarët, për këtë arsye, aktivitetet e tyre janë gjithmonë të hapura
për analiza të tipit popperian. Si rezultat, autori rekomandon fuqishëm që teoritë
shkencore të formulohen në mënyrë të tillë, sa më të qartë dhe sa më speciﬁke, që
ato t’i nënshtrohen tërësisht përgënjeshtrimit. Zgjidhja nuk do të ishte riformulim i
vazhdueshëm me qëllim që të arrihet momenti që teza t’i shpëtojë përgënjeshtrimit,
por përkundrazi. Një teori nuk është shkencore vetëm se ajo mund të shpjegojë
ç’do gjë që ka mundësi të ndodhi, një teori është e tillë kur parashikon eleminimin e
shumicës së ngjarjeve që mund të ndodhin, dhe si pasojë mund të eleminohet edhe
vetë nëse ngjarja që ajo ka eleminuar, në të vërtetë ndodh.
Si përfundim, mund të themi se një teori e vërtetë shkencore e vë veten në ç’do
moment në rrezik, përballë faktit të përgënjeshtrimit të saj. Si pasojë, kjo mundësi
e përgënjeshtrimit të saj, apo e dëshmisë së pavërtetësisë së saj, përbën kriterin e
demarkacionit, të cilin Popper e ka shpallur si kuﬁrin ndarës dhe njëkohësisht shques
të asaj që përbën shkencën nga njëra anë dhe joshkencën nga ana tjetër. Vetëm teoritë
që janë të testueshme, janë teori shkencore. Synimi konsiston gjithmonë në afrimin
sa më shumë pranë së vërtetës dhe në shmangien e krĳimit të tezave me karakter
parashikues, si një profeci, natyrë të cilën pati teza e kundërshtuar fort prej Popper,
e ashtuquajtura teza historiciste.
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Stili i drejtimit: krahasim modelesh
Jonida Tirana
Universiteti i Tiranës
Abstrakt
Ndryshimet e vrullshme të shoqërisë dhe dinamikat e sektorit të edukimit kanë bërë që të
ndryshojë edhe roli i drejtuesit të shkollës të cilit i shtohen përgjegjësitë dhe i rriten objektivat
që duhet të arrĳë për të siguruar një cilësi sa më të lartë të shkollës që ai drejton. Sipas
dokumentit strategjik të MASH1, Strategjia Kombëtare e arsimit parauniversitar 2009-2013
shprehet qartë se reformimi i arsimit sot po shkon drejt rritjes së cilësisë, decentralizimit
të arsimit, autonomisë së shkollave dhe të gjitha këto, nënkuptojnë më tepër autonomi të
drejtuesve të shkollave në proçesin e vendimarrjes, në menaxhimin e burimeve ﬁnanciare, në
përzgjedhjen e staﬁt, në përmirësimin e infrastrukturës dhe teknologjisë etj.
Shumë studime tregojnë impaktin pozitiv që kanë mësuesit në arritjet e nxënësve nën
mbikëqyrjen bashkëpunuese të drejtuesve. Sikurse pohon dhe Ramsey (1999)2, shkolla është
një institucion ku mësuesit dhe nxënësit sillen sipas imazhit të drejtuesit dhe se performanca
e një niveli të lartë nuk mund të arrihet pa një drejtues eﬁçent dhe efektiv
Gjatë shqyrtimit të literaturës mund të lindin shumë pyetje: cili është modeli më i mirë i
drejtimit? Si mund të përdoret? Si mund të orientohesh në shumllojshmërinë e qasjeve mbi
drejtimin?
Për këtë arsye në paragrafet në vĳim do të analizohen teoritë e ndryshme mbi drejtimin që
janë zhvilluar nga vitet 50 e deri në ditët e sotme. Do të vihet re se si në ﬁllim theksi është vënë
mbi individin, për t'u zhvendosur më tutje mbi situatën, më pas mbi sjelljen dhe vazhdon
me marrjen në konsideratë të të dyjave bashkë për të mbërritur në fund në konceptimin
e drejtimit si një sistem kompleks që parashikon aksionin dhe inﬂuencën reciproke të tre
variablave: drejtuesin, anëtarët e grupit dhe situatën me një fokus të veçantë tek drejtimi që
nuk mund të analizohet pa mare parasysh marrëdhënien drejtues-ndjekës.
Fjalët kyce: drejtues, stil drejtimi, menaxhim, mësues, nxënës, shkolla.

Teoria e tipareve të personalitetit
Në gjysmën dytë të shek XX studimet u përqëndruan mbi tiparet, motivacionet dhe
a%ësitë e “njerëzve të mëdhenj3”, me bindjen se disa persona zotërojnë karakteristika
të veçanta që i shndërrojnë ata në “lidera natyralë”. Ideja kryesore e kësaj qasjeje
individualiste është që lider lind dhe nuk bëhesh, pra ekzistojnë njerëz që në mënyrë
të natyrshme kanë prirje për të drejtuar kurse disa të tjerë jo.
Nga nje serë studimesh të kryera gjatë viteve 1904-1947 Stogdill4 arriti te nxirrte disa
nga tiparet kryesore që ai i konsideronte si përcaktuese të ﬁgurës së një drejtuesi të
cilat janë: inteligjenca, vetëkontrolli, përgjegjësia, iniciativa, besimi në vetvete. Në një
moment të dytë nga një mori studimesh të kryera gjatë viteve 1948 dhe 1970 Stodgill
përcaktoi një seri tjetër tiparesh të rëndësishme si: prirja për të qenë i përgjegjshëm për
arritjen e rezultateve, forca dhe këmbëngulja në arritjen e objektivave, origjinaliteti në
zgjidhjen e problemeve, a%ësia komunikuese, shkathtësia, a%ësia krĳuese, shpejtësia
1

Strategjia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar 2009-2013, Tirane 2009.
Liu, X., & Ramsey, J. (2008). Teachers’ job satisfaction: Analyses of the Teacher Follow-up Survey in the United States
for 2000–2001.Teaching & Teacher Education.
3
Daft R.L, (1999), Leadership: Theory and Practice, Orlando FL, Dryden Press.
4
Stogdill R.M. (1974), Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research, New York, Free Press.
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në marrjen e vendimeve, kurajo për të rrezikuar etj. Autorë të tjerë5 i shtuan kësaj
liste elementë të tillë si fakti i të qenurit drejtues i gjinisë mashkullore, dominues,
kurajoz, me dëshirë për të drejtuar dhe me besim në vetvete. Në fakt lista e cilësive
mund të vazhdojë pafund, por ajo që vihet re më së shumti nga këto kërkime është
mungesa e koherencës, dhe një larmi e madhe termash përshkrues nga pikëpamja
semantike-leksikale
Studimet e mëtejshme6 kanë treguar një “zhvlerësim” të tiparit të personalitetit si i
vetmi element përcaktues i a%ësisë drejtuese, përkundrazi një rol më të rëndësishëm
duket se luan përputhja e liderit me bashkëpunëtorët e tĳ, ndërsa eﬁkasiteti i tipareve
të personalitetit lidhet më shumë me situatën speciﬁke në të cilën drejtuesi duhet të
veprojë.
2. Rëndësia e situatës
Një nga përfaqësuesit më në zë të teorisë së situatës Hemphill (1949)7, arriti
të zhvendosë vëmendjen nga personi tek situata. Në fakt, hipoteza bazë që ka
udhëhequr të gjitha kërkimet e mbështetësve të qasjes situacionale qëndron në faktin
se një drejtim i mirë apo i keq varet nga karakteristikat e situatës ku drejtuesi vepron
dhe ushtron funksionin e tĳ. Sipas tyre është a%ësia për t'i bërë ballë kërkesave të
situatës që përcakton nëse drejtimi është eﬁkas apo jo.
Shumica e studimeve të kryera në këtë fushë janë fokusuar tek "natyra e detyrës"
sipas së cilës drejtuesi duhet të ketë një nivel të mja%ueshëm a%ësish për t'i bërë
ballë detyrave që u kërkohen bashkëpunëtorëve. Sipas llojit të detyrave do të dalin
drejtues të ndryshëm në bazë të njohurive dhe a%ësive që ato kanë për të zgjidhur
një problem të caktuar. Gjithashtu janë marrë në shqyrtim edhe elementë të tjerë,
në veçanti karakteristikat e grupit të punës, që konsiderohen si faktorë përcaktues që
inﬂuencojnë situatën. Ja disa prej tyre:
•
madhësia e grupit: në grupet me përmasa të mëdha, ka më shumë nevojë për
drejtim (Hemphill, 19618)
•
lloji i marëdhënieve brenda grupit: nëse janë apo jo konﬂiktuale
•
karakteristikat e anëtarëve: njohuritë e tyre mund të jenë homogjene ose
heterogjene.
•
niveli i kohezionit: grupet e mëdha dhe me anëtarë me a%ësi të ndryshme janë
më pak të lidhur me njëri tjetrin
•
niveli i pjekurisë së grupit: mund të ndodhë që individët të ndihen si anëtarë të
një grupi ku gjithsecili punon për vete dhe mund të krĳohen marrëdhënie konﬂiktuale,
ose grupi mund të jetë në një nivel më të avancuar dhe individët punojnë sëbashku
për të arritur një qëllim të përbashkët.
Niveli i pjekurisë së vartësve është analizuar më me imtësi nga Harsey dhe
Blanchard (1982)9. Në fakt modeli i tyre përfaqëson pikën e mbërritjes së paradigmës
situacionale, dhe e konsideron praninë e ndjekësve si variabël kryesor që duhet
analizuar me kujdes nga ana e drejtuesit. Pra zgjedhja e stilit lidhet në mënyrë të
5
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drejtëpërdrejtë me situatën, në këtë rast “niveli i pjekurisë së bashkëpunëtorëve” që
ka të bëjë me detyrat dhe përgjegjësitë speciﬁke që mund të zbatojnë vartësit. Niveli
i performancës ndahet në katër faza: nivel i ulët, nga nivel i ulët në të mesëm, nga
nivel i mesëm në të lartë dhe niveli i lartë.
Njëherë që është identiﬁkuar niveli i performancës së anëtarëve të staﬁt (në këtë rast
i mësuesve), drejtuesi zgjedh një nga katër stilet më të përshtatshme të drejtimit si
mëposhtë:
a)
Stili direktiv kundrejt bashkëpunëtorëve që kanë një nivel të ulët: direktiv i
lartë dhe mbështetës i ulët (drejtori i shkollës jep udhëzime speciﬁke të detajuara;
nuk përfshin mësuesit në vendimarrje; e shfrytëzon kohën më shumë për të dhënë
direktiva se sa për të ndërtuar marrëdhënie)
b)
Stili bindës kundrejt bashkëpunëtorëve që kanë një nivel të mesëm të ulët:
direktiv i lartë dhe mbështetës i lartë (drejtuesi jep udhëzime duke shpjeguar në
mënyrë bindëse detyrat që duhen përmbushur; mund të konsultohet me mësuesit
përpara se të marri vendime).
c)
Stili përfshirës kundrejt bashkëpunëtorëve që kanë një nivel të mesëm-të
lartë: direktiv i ulët dhe mbështetës i lartë (drejtuesi shpenzon pak kohë për të dhënë
udhëzime të përgjithshme dhe për t’u përqëndruar në objektivin përfundimtar;
drejtuesi inkurajon mësuesit që të kenë besim në vetvete dhe i përfshin ata në
vendimmarrje)
d)
Stili delegues kundrejt bashkëpunëtorëve që kanë një nivel të lartë: direktiv
i ulët dhe mbështetës i ulët (drejtuesi jep vetëm ato informacione që i kërkohen nga
mësuesit dhe kur nevojitet shpjegon aty ku ka paqartësi; merr vendime mbi detyrat
që i ka deleguar mësuesve për t’i përmbushur)
Sipas këtĳ modeli, stili i drejtimit bëhet ﬂeksibël në sensin që jep udhëzime të
nevojshme për të lëvizur nga një stil drejtimi direktiv në një stil më demokratik. Por
nga ana tjetër edhe pse mësuesit janë ﬁgura që duhet të kenë a%ësi dhe të gëzojnë
autonomi, varen gjithmonë në këtë drejtim nga drejtuesi i shkollës i cili është
përgjegjës për zhvillimin dhe rritjen e tyre profesionale. Sipas Harsey dhe Blanchard
nuk ekziston një stil drejtimi ideal që të jetë i vlefshëm për të gjitha rastet. Për ta lider
i vërtetë është ai që pasi ka bërë një analizë të hollësishme, arrin të përshtasë stilin e
tĳ të drejtimit sipas situatës ku vepron dhe ushtron funksionin e tĳ.
Por edhe kjo teori është kritikuar për shkak të limitimit vetëm tek situata dhe se nuk
merret shumë në konsideratë fakti se si dhe pse lind, mbahet apo bie një stil drejtimi.
Pra edhe në këtë rast sikurse në teorinë e tipareve të personalitetit, një proçes i tërë
injorohet( Hollander, 1985)10
3. Të sillesh si drejtues
Gjatë viteve 50 kërkimet e Rensis Likert11 nga Universiteti i Miçiganit të përqëndruara
në fushën e menaxhimit të kompanive nxorrën si rezultat dy tipe sjelljesh që
konsiderohen si stile drejtimi eﬁkase: 1) i fokusuar tek produkti dhe 2) i fokusuar te
punonjësi. Por u vu re se drejtimi vjen si rezultat i të dy dimensioneve dhe ndryshon
në varësi të situatës në të cilën ndodhet drejtuesi.
Studime të mëvonshme të kryera po nga Likert në kompani por edhe në shkolla e
10
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universitete duke përfshirë menaxherë e vartës por edhe mësues e drejtues, sollën në
dritë katër stile sjelljeje:
a)
stili autoritar detyrues: udhëheqje e personelit me anë të frikës dhe kërcënimit,
komunikim i njëanshëm nga lart-poshtë, distancë psikologjike ndërmjet drejtuesit
dhe mësuesve, vendimmarrje nga drejtori i shkollës
b)
stili autoritar dashamirës: dhënie shpërblimesh për të nxitur performancën,
komunikim nga poshtë-lart për transmetimin e mesazhit që mund të përbëjnë interes
për drejtuesin, vendimmarrje nga lart por dhe delegim përgjegjësish tek mësuesit .
c)
stili këshillues: dhënie shpërblimesh, komunikim i dyanshëm, pjesëmarrje
e mësuesve në proçesin vendimmarrës, por vendimet më të rëndësishme politike
merren në mënyrë të pavarur nga drejtori i shkollës.
d)
stili pjesëmarrës: diskutohet për shpërblimet ﬁnanciare, përfshirje dhe
pjesëmarrje e mësuesve në përcaktimin e objektivave dhe përmirësimin e
performancës, komunikim shumëdrejtimësh, afrimitet psikologjik midis drejtuesit
dhe mësuesve, proçesi vendimmarrës i grupit ka të bëjë me të gjithë institucionin
shkollor.
Po në këtë drejtim janë kryer kërkime dhe nga Stogdill12 nga Universiteti i Ohajos
për të përcaktuar se cili stil drejtimi është më i efektshëm. Nëpërmjet përdorimit të
pyetësorit Leader Behavior Description Questionnaire-LBDQ, u arrit në përfundimin
se ekzistojnë dy dimensione sjelljesh që konﬁrmojnë rezultatet e kërkimeve të
mëparshme të kryera nga universiteti i Miçiganit:1) sjellje ndaj realizimit të detyrës: një
sërë sjelljesh që vihen në zbatim për përmbushjen e detyrës. Dhe 2) sjellje mbështetëse
: një sërë sjelljesh që kanë për qëllim njohjen e nevojave të bashkëpunëtorëve dhe
zhvillimin e marrëdhënieve.
Nga gërshetimi i këtyre dimensioneve dolën keto stile drejtimi: drejtues shumë
të orientuar pas punës dhe pak të kujdesshëm ndaj marrëdhënieve personale që
përdorin komunikim të njëanshëm dhe vendosin vetë; drejtues shumë të kujdesshëm
ndaj personave dhe më pak ndaj punës që përdorin komunikim të dyanshëm dhe
ndajnë vendimmarrjen13. Gjithashtu u arrit në përfundimin se nuk është e mundur
të përcaktosh një stil të vetëm drejtimi eﬁkas pavarësisht situatës speciﬁke në të cilën
drejtuesi vepron.
Në vitet në vĳim një kontribut i rëndësishëm përsa i përket përcaktimit të stileve të
drejtimit vjen nga Robert Blake dhe Jane Mouton nga universiteti i Teksasit. Me anë të
modelit “Drejtimi i përcaktuar në rrjetin koordinativ” (managerial grid)14, ata synojnë
të tregojnë lidhjen e fortë që ekziston midis stilit të drejtimit dhe ndryshimit dhe
sygjerojnë stilet më të përshtatshme në fushën e drejtimit. Si në modelet e mëparshme
edhe këtu, drejtimi paraqitet si zgjedhje e një stili që luhatet midis “kujdesit për
produktin” dhe “kujdesit për personat”. Në këtë model me bazë sjelljen përcaktohen
pesë stile drejtimi kryesore:
a)
stili i drejtimit në ekip: është stili tipik i një drejtuesi që shfaq një interes të
madh ndaj personave dhe produktit. Ky stil drejtimi lejon arritjen e rezultateve të
mira brenda një klimë të kënaqshme dhe besimi
12
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b)
stili i drejtimit i orientuar ndaj produktit: në këtë rast drejtuesi tregon një
interes më të madh ndaj produktit sesa ndaj individit. Veprimet që ndërmerren janë
në funksion të arritjes së objektivave në mënyrën më eﬁkase të mundshme pa marrë
parasysh faktorin njerëzor.
c)
stili i drejtimit me ortak: karakterizohet nga një interesim më i madh
ndaj personave sesa ndaj produktit. Drejtuesi që përdor këtë stil priret të mbajë
marrëdhënie të mira me mësuesit dhe lë në plan të dytë arritjen e objektivave. Klima
brenda grupit ngjason me atë që mund të quhet "një grup miqsh" ku ka një nivel
të ulët konﬂiktualiteti, madje pothuajse nuk ekziston. Kënaqësia në punë midis
anëtarëve është e lartë, por produktiviteti është i ulët.
d)
stili i drejtimit pasiv ose laissez faire: karakterizohet nga një interesim i
ulët si ndaj personave ashtu edhe ndaj produktit. Një drejtues që përdor këtë stil
drejtimi ndërhyn shumë pak në udhëheqjen e mësuesve, duke kërkuar që të evitojë
problemet dhe të mos bjerë në sy.
e)
stili i drejtimit të ekuilibruar: drejtuesi që përdor këtë lloj stili tregon interes
si për produktin dhe ndaj personave në mënyrë të barabartë; nuk lë pas dore as
objektivat dhe as marrëdhëniet me mësuesit.
4. Marrëdhënia sjellje- situatë: qasja rastësore
Teoritë e trajtuara deri tani u morën me secilin nga aspektet e lartëpërmendur si
elementë të ndarë nga njëri tjetri: në ﬁllim me tiparet e personalitetit, më pas me
situatën për të vazhduar me tej me sjelljen. Modelet e rastësisë përpiqen ta kalojnë
këtë limit duke krĳuar një marrëdhënie midis stilit të drejtimit dhe situatës me qëllim
që "lider i mirë" të konsiderohet ai që vjen si rezultat i faktorëve të ndryshëm siç janë
rrethanat sociale, kulturore dhe ekonomike në një periudhë të caktuar historike.
d.1
Modeli i drejtimit situacional/rastësor i Fiedlerit
Sipas modelit të Fiedlerit(1965)15, efektiviteti i stilit të drejtimit varet kryesisht nga
situata dhe nga stili i përdorur nga drejtuesi. Ai e përcakton situatën në bazë të tre
elementeve:
a)
marrëdhënia drejtues-mësues: prania ose mungesa e një klime të ngrohtë
pozitive, bashëpunuese dhe me besim reciprok
b)
struktura e detyrës: niveli i saktësisë dhe qartësisë me anë të të cilave u
caktohen detyrat mësuesve
c)
pushteti i drejtuesit: niveli i pushtetit që i është dhënë drejtuesit nga
institucioni dhe si pasojë a%ësia e tĳ për të inﬂuencuar mësuesit.
Sipas Fiedlerit stili i drejtimit është i pandryshueshëm dhe ai ka hartuar një shkallë
matëse për bashkëpunëtorin më pak të preferuar ( Last Preferred Coworker,
LPC). Një pikësim i lartë i LPC-së është tregues i një stili drejtimi të fokusuar tek
marrëdhëniet ndërkohë që një pikësim i ulët i LPC-së i referohet një drejtuesi që ka
në fokus realizimin e detyrës dhe jo marrëdhëniet njerëzore.
Edhe në këtë rast stili i drejtimit karakterizohet nga dy tendenca: 1) orientim ndaj
detyrës (karakteristikë e atĳ që kërkon të realizojë objektivat e parashikuara) 2)
orientim ndaj nevojave të staﬁt (karakteristikë e drejtuesit që kërkon të kënaqë
nevojën për të pasur marrëdhënie me mësuesit). Pra eﬁkasiteti i stilit të drejtimit
15
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varet nga interaksioni i këtyre dy variablave (Fiedler, 1967)16. Modeli rastësor i
Fidlerit është kritikuar nga shumë autorë për shkak të udhëzimeve që jep Fidleri
për të modiﬁkuar situatën në rast mospërputhjeje midis kesaj të fundit dhe stilit të
drejtimit që ai e konsideron si të pa ndryshueshëm.
Por pavarësisht kritikave, rëndësia e kësaj qasjeje qëndron në faktin se për herë të
parë është marrë në konsideratë dinamika e marrëdhënies drejtues- kontekst, duke
tejkaluar në një farë mënyre limitet që u hasën në qasjet e tjera të trajtuara më sipër.
d.2
Drejtimi dhe vendimmarrja: modeli i Vroom- Ye&on
Sipas këtĳ modeli17, stili i drejtimit të përdorur përzgjidhet nga mënyra se si merren
vendimet Sipas përfshirjes së mësuesve në vendimmarrje përcaktohet një shkallë
matëse që shkon nga një ekstrem në tjetrin midis stilit të drejtimit autokratik dhe atĳ
bashkëpunues. Sipas këtĳ modeli vendimmarrës stilet e ndryshme të drejtimit që
gjenden brenda kësaj shkalle janë:
stili autokratik: drejtori i shkollës merr vendimet në mënyrë të pavarur dhe pa u
konsultuar me mësuesit
stili autokratik që kërkon informacion: është e vërtetë që drejtuesi i merr vendimet
në mënyrë të pavarur por duke përdorur informacionet që i vĳnë nga mësuesit.
stili këshillues individual: drejtuesi konsultohet me mësuesit duke marrë ose jo
parasysh sygjerimet e secilit prej tyre.
stili këshillues në grup: edhe pse drejtuesi i merr vetë vendimet, ai kërkon këshilla
nga të gjithë mësuesit pavarësisht nëse i përdor apo jo ato.
stili bashkëpunues: drejtuesi paraqet problemin te mësuesit me të cilin e diskuton
dhe sëbashku vlerësojnë zgjidhjet e mundshme duke marrë një vendim që bazohet
në konsensus. Në këtë rast drejtuesi udhëheq dhe koordinon ndërhyrjet e mësuesve,
duke i bërë pjesëmarrës të gjithë të pranishmit në marrjen e vendimit.
Njëherë që përkuﬁzuan stilet e drejtimit si mësipër, këta autorë përshkruajnë shtatë
çështje situacionale që ndihmojnë drejtuesin për të marrë vendimet e duhura, që
janë:
1.
Rëndësia e cilësisë së vendimeve (ose thënë ndryshe, niveli i impaktit të
tyre mbi punën)
2.
Sasia e informacioneve që zotërojnë respektivisht drejtuesi dhe mësuesit
3.
Lloji i strukturimit të detyrës
4.
Niveli i përfshirjes së mësueve i nevojshëm për të përfunduar detyrën
5.
Probabiliteti që vendimet e marra nga drejtuesi të pranohen
6.
Niveli i motivimit të mësuesve në lidhje me objektivat që duhet të arrihen
7.
Niveli i mosdakordësisë së mësuesve rreth zgjidhjeve të përdorura nga
drejtori
d.3
Rëndësia e bashkëpunuesve: modeli “Drejtimi për arritjen e qëllimit”
(Path-Goal Theory)
Deri tani është trajtuar stili i drejtimit nga pikëpamja e drejtuesit, duke analizuar
aspektet e ndryshme dhe marrëdhënien e tyre me situatën. House (1971)18 dhe Evans
(1974)19 e kanë trajtuar drejtimin sipas një tjetër këndvështrimi, duke e konsideruar
16
17
18
19

Vroom V.H., Yetton P.W. (1973), Leadership and Decision Making, Pittsburgh, Pittsburgh University Press.
House, Robert J. (1971). A path-goal theory of leader effectiveness.
Evans M.G. (1974), Extensions of a Path-Goal Theory of Leadership, «Journal of Applied Psychology».
Dansereau F., Graen G., Haga W.J. (1975), A Vertical Dyad Linkage Approach to Leadership within Formal Organizations:
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drejtuesin si përgjegjës për motivimin dhe arritjen e qëllimeve të mësuesve. Për të
qenë i tillë, drejtuesi ndërton një "rrugë" drejt përmbushjes së objektivave (prej nga
ka marrë edhe emrin ky model path-goal), gjatë së cilës i udhëheq mësuesit duke i
dhënë mbështetje, shpërblime dhe ia lehtëson punën.
Parimi kryesor i kësaj teorie ka të bëjë me faktin se drejtori i shkollës duhet të
ndihmojë mësuesit që të arrĳnë objektivat por edhe të qartësojë rrugën që duhet
ndjekur për përmbushjen e ketyre objektivave. Pra drejtuesi vepron mbi nivelin e
motivimit të mësuesve dhe i ndihmon ato që të identiﬁkojnë dhe të vënë në zbatim
sjelljet më të mira që do ti çojë ata drejt përmbushjes së qëllimeve
5. Teoria e ndërveprimit dhe teoria transaksionale: marrëdhënia drejtues-vartës
Nëse deri tani është marrë si e mirëqëne bindja dhe varësia ndaj drejtuesit, këtu
synohet t'i jepen përgjigje pyetjeve se si anëtarët e një grupi i binden drejtuesit dhe
nëse mund të inﬂuencojnë apo jo sjelljen e tĳ?
5.1 Modeli i drejtimit ndërveprues : Leader- Member Exchange (LMX)•
Sipas modelit Leader- Member Exchange (LMX) marrëdhëniet drejtues-vartës nuk janë
të gjitha njësoj. Kjo për vetë faktin se mësuesit mund t'i japin mbështetje të ndryshme
drejtorit të shkollës dhe ky i fundit si rrjedhojë do të gjykojë ç'do mësues në mënyrë të
ndryshme. Këtu analizohet marrëdhënia që ekziston midis drejtuesit dhe mësuesve
si rezultat i veprimeve të deleguara ose të caktimit të detyrave nga ana e drejtuesit
(vertical dyadic linkage theory).
Ky model e konsideron drejtimin si një proçes që realizohet dhe zhvillohet nëpërmjet
marrëdhënies që ekziston midis drejtuesit dhe secilit mësues dhe në fund e vë theksin
tek komunikimi dhe shkëmbimi i informacioneve midis drejtuesit dhe mësuesve si
elementë përcaktues të kësaj marrëdhënieje.
5.2 Teoria transaksionale e Hollander
Në mënyrë të ngjashme me modelin ndërveprues edhe modeli transaksional vë në
dukje rrolin aktiv që luajnë "ndjekësit" në proçesin e drejtimit. Pasi janë "ndjekësit"
ata që i japin pushtet drejtuesit, "e zgjedhin" në bazë të pritshmërive të tyre, kanë
kërkesa dhe mund t’i bëjnë rezistencë, i japin apo i mohojnë vlerësimin e tyre.
Vetë termi "transaksion" i referohet pikërisht këtĳ shkëmbimi reciprok që Hollander
(1958)20 e përshkruan si një proçes ku drejtori i shkollës nëpërmjet marrëdhënies
që krĳon me mësuesit dhe shkëmbimit të ndërsjellë, arrin të ﬁtojë besimin dhe
vlerësimin e tyre. Sipas tĳ, ky proçes përçaktohet nga katër variabla: a) konformizmi
ﬁllestar b). A%ësitë, ç) legjimiteti dhe d). identiﬁkimi si pjesë e grupit
Hollander (1958) është një nga ata autorë që i ka kritikuar shpesh teoritë e
ndryshme të sipër përmendura për faktin se ato shfaqnin një vizion statik dhe të
pandryshueshëm të drejtimit. Modeli që propozon Hollander përpiqet t'i japë një
përgjigje këtyre kritikave duke u fokusuar tek aspekti i tyre më dinamik. Autori arrin
të përshkruajë proçesin se si formohet stili i drejtimit në bazë të marrëdhënieve që
vendosen dhe zhvillohen midis drejtuesit dhe mësuesve; gjithashtu ai shpjegon edhe
ndryshimet që mund të ndodhin në drejtim mbi bazën e këtyre marrëdhënieve që
janë në ndryshim të vazhdueshëm dhe i cakton mësuesve një rol të rëndësishëm
A Longitudinal Investigation of the Role Making Process, «Organizational Behavior and Human Performance ».
20
Hollander E.P. (1958), Conformity, Status, and Idiosyncrasy Credit, «Psychological Review».
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përsa i përket vlerësimit që ata i japin apo jo drejtorit të shkollës.
6.

Drejtimi dhe vlerat

Modelet e analizuara deri tani e vinin më shumë theksin mbi marrëdhënien drejtuesvartës, ndërkohë që ato që do të shqyrtohen në vĳim synojnë të trajtojnë nga një anë
nevojat e mësuesve dhe marrëdhënien e tyre në përputhje me nevojat e drejtuesit
si dhe nga ana tjetër "karizmën" që një drejtues zotëron gjatë ushtrimit të një stili
drejtimi të veçantë
6.1 Teoria e drejtimit transformues
Stili i drejtimit transformues21 konsiston në një proçes bindës brenda të cilit drejtuesit
janë në gjendje të modiﬁkojnë ndërgjegjen e mësuesve rreth gjërave të rëndësishme,
në mënyrë që këta të fundit të kenë mundësi të shohin nga një perspektivë tjetër
veten e tyre, oportunitetet dhe sﬁdat e ambientit që i rrethon. Drejtuesit transformues
kërkojnë të vlerësojnë individët dhe grupin ashtu sikurse dhe zhvillimin dhe
inovacionin në nivel organizativ. Pra nuk limitohen thjesht në arritjen e performancës
në bazë të asaj ç’ka pritet. Këta drejtues janë në gjendje të bindin mësuesit që të
synojnë më lart dhe gjithashtu pritshmëritë e tyre të jenë të një niveli më të lartë si
nga pikëpamja morale ashtu dhe ajo etike.
Stili i drejtimit “transformues” fokusohet në sjelljen simbolike të drejtuesit, në
mesazhet vizionare dhe frymëzuese, në komunikimin jo verbal, në rikthimin e
vlerave, në nxitjen dhe motivimin e mësuesve në një nivel intelektual dhe emocional.
Një ndër autorët kryesorë është Bernard Bass22 i njohur për modelin e “katër I-ve” që
përshkruan një sërë sjelljesh dhe a%ësi komplekse që duhet të zotërojë një drejtues.
Sipas tĳ veprimtaria e një drejtuesi karakterizohet nga a) Individual consideration
(konsideratë e individualizuar), b) Intellectual stimulation (stimulim intelektual),
c) Inspirational motivation (motivim frymëzues) dhe d) Idealized inﬂuence (ndikim i
idealizuar).
6.2
Modeli i drejtimit karizmatik
Modeli i drejtimit karizmatik sipas Weber (1947)23 bazohet në karakteristikat
personale dhe të jashtëzakonshme të një drejtuesi që gjykohen nga pjesa tjetër e
bashkëpunëtorëve. Një drejtues karizmatik është mbartës i disa karakteristikave
të veçanta si, dominimi, dëshira për të ndikuar tek të tjerët, vetëbesimi, dhe është
i ndërgjegjshëm për vlerat e tĳ morale. Këto tipare konkretizohen në disa forma
sjelljesh, ku drejtuesit karizmatikë:
•
i ofrojnë një model të rëndësishëm ndjekësve
•
tregojnë që janë shumë të a%ë
•
shprehin qartazi qëllime ideologjike
•
i komunikojnë ndjekësve që kanë pritshmëri të mëdha ndaj tyre si dhe
besojnë tek ata
•
dinë si të motivojnë ndjekësit për të arritur objektivat
Padyshim efektet e stilit të drejtimit karizmatik janë shumë të fuqishme, duke qenë
se mësuesit kanë besim në ideologjinë e drejtuesit, objektivat janë të mëdha por edhe
21
22
23

Bass B., Riggio E.,(2006), Transformational Leadership, (2nd ed.), Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
Bass B., Avolio B., (2002) Multifactor Leadership Questionnaire. Feedback Report. MLQ Pty, Melbourne.
Weber, M. (1947), The theory of social and economic organization, New York: Free.
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besimi se mund të realizohen gjithashtu. Pra vihet re se si stili i drejtimit karizmatik
bazohet më së shumti në një sistem ideologjik dhe mbartës vlerash. Gjithashtu
pritshmëritë e mëdha dhe besimi që kanë mësuesit kundrejt a%ësive të drejtuesit
për t'i realizuar i shtyn fare lehtë që të pranojnë në mënyrë të pakushtëzuar stilin e
drejtimit të ushtruar nga drejtori i shkollës, madje mund të përfshihen deri në atë
pikë sa të arrĳnë në një adhurim total të tĳ.
Të dyja modelet e lartëpërmendura e vënë theksin tek nevojat e vartësve që shkojnë
përtej përmbushjes së nevojave individuale por drejt një të mire të përbashkët, që
mund të jetë ajo e grupit të punës, shkollës apo komunitetit
Përfundime
Ky pasqyrim i shkurtër i modeleve dhe teorive më të rëndësishme të fushës së
drejtimit na tregon ecurinë e këtyre qasjeve dhe se si janë zhvilluar me kalimin e
kohës duke u nisur nga ﬁgura e drejtuesit që ishte fokusi kryesor për të mbërritur në
ditët e sotme tek rëndësia e “ndjekësve”.
Teoritë e para synonin të përcaktonin se cilat ishin tiparet dalluese të personalitetit
të drejtuesit, më pas u përqëndruan tek sjelljet e tĳ për të tentuar më vonë që t'i
kontekstualizonin brenda një situate të caktuar. Në ﬁllim, sipas qasjes situacionale
konteksti shfaqet si element përcaktues i drejtimit dhe më pas trajtohet si faktor i
rëndësishëm për të përcaktuar marrëdhënien me drejtuesin sipas teorisë së rastësisë.
Në vĳim, në modelin e ndërveprimit dhe atë transaksional të Hollander-it, interesi u
përqëndrua më së shumti tek ndjekësit ku që të dy këto modele bazohen në teorinë
e shkëmbimit. Edhe në këtë rast vëmendja qëndron tek ﬁgura e drejtuesit por bëhet
e rëndësishme edhe marrëdhënia e drejtuesit me mësuesit dhe pritshmëritë që kanë
këta të fundit kundrejt vetë drejtorit të shkollës.
Gjatë shqyrtimit të literaturës mund të lindin shumë pyetje: cili është modeli më i
mirë i drejtimit? Si mund të përdoret? Si mund të orientohesh në shumllojshmërinë
e qasjeve mbi drejtimin? Në fakt nuk është fare e lehtë t’u japësh një përgjigje të
saktë dhe unike, pasi studimi i modeleve të ndryshme të drejtimit na tregon se
asnjë model nuk është më i mirë se tjetri, apo një teori më e sukseshme se tjetra. Një
drejtim eﬁkas vjen si rezultat i kombinimit të stileve të ndryshme që bazohen në një
“shumllojshmëri modelesh” ku një teori integrohet dhe plotësohet me një tjetër për
t’u përdorur më pas në mënyrën e duhur dhe sipas kontekstit apo situatës
E thënë ndryshe, gjithçka që ka të bëjë me drejtimin, qo%ë në trajnime formuese
apo në analizat dhe studimet e këtĳ proçesi do të lindë nevoja që herë pas here
të merren në konsideratë karakteristikat e personalitetit por pa qenë nevoja që të
bihet në grackën e teorisë së “njeriut të madh”; a%ësitë individuale ose sjelljet, pa
rrezikuar që të etiketohesh si mbrojtës i zjarrtë i teorisë së sjelljes; kushtet e ambientit
pa mbështetur verbërisht qasjen situacionale; karakteristikat e anëtarëve të grupit
dhe marrëdhëniet, për të arritur deri te sistemet e vlerave që mbështeten dhe jetohen
nga grupi dhe drejtuesi si elementë tepër të rëndësishëm për stilin e drejtimit
transformues dhe atë karizmatik.
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E drejta në Komunizëm: Ligji si edukim dhe zhdukje e individit
Juljan My$ari
Universiteti i Tiranës
Abstrakt
Tentativa e Shqipërisë për të arritur një implementim të shtetit të së drejtës ka probleme
në dukje të pakalueshme. Pas një hulumtimi sipërfaqësor për shkaqet e kësaj mungese të
vazhdueshme mund të arrĳmë në konkluzionin se kjo ndodh për shkak të njëtrajtshmërisë së
"historisë shqiptare". Pra të thuhet se në një shtrat elementar, e pandryshueshmja mbizotëron
mbi atë që është speciﬁke dhe e ndryshueshme në momente të caktuara historike, se shqiptarët
për ndonjë arsye “misterioze” kanë qenë e do jenë gjithmonë kështu. Kjo është thjeshtë pasoja
e pashmangshme e një thelbi historik të një populli që nuk ka arritur kurrë të shkalis nga
kurrizi historinë e tĳ dhe të ngjitet mbi të për ta transformuar sipas një vizioni të dallueshëm
nga ai aktual. Në Shqipëri kurrë nuk “ndodh” diçka sepse çdo ngjarje i përket fushës së
dukjes, ndërsa ne jemi të lidhur pashmangshmërisht me një shtresë më thelbësore, me një
“imanencë” paradoksale dhe të pandryshueshme tonën. Ngjarjet këtu nuk ndikojnë madje
ato vështirë se ekzistojnë për sa kohë nuk arrĳnë të legjitimojnë shfaqjen përballë thelbit që
diku tjetër thellon.
Pra, shkaku i vihet apatisë së përgjithshme të disave apo të shumtëve, dhe faktit që ata janë
të pa a%ë të krĳojnë histori. Bota e tyre thelbësore është e padepërtueshme nga rrethanat dhe
nuk arrin vetë ajo të krĳojë rrethanë, dhe sikur rrethana është krejt e pafajshme pasi ajo është
shumësi pa përgjegjësi.
Në këtë tentativë të mëposhtme do shprehim mendimin se “diçka” ka ndodhur në Shqipëri.
Kjo ngjarje e shqiptarëve, ose më mirë të themi, ndaj shqiptarëve ka qenë aplikimi i teorisë
marksiste në disa dekada. Kjo ngjarje apo “rrethanë marksiste” ka pasur marrëdhënie me
thelbin, dhe thelbi ka reaguar kundrejt saj, edhe pse ky reagim nuk ka qenë kundërshtues apo
zhbërës i rrethanës. Pra në periudhën e komunizmit ka “ndodhur” një histori tërësore e cila
ka përfshire nivelet ontologjike dhe psikologjikë të njeriut. Kjo nuk është apati, ky nuk është
pohimi se “njeriu shqiptar” ka qenë pasiv ndaj shtetit komunist, përkundrazi ndërmjet tyre
ka pasur marrëdhënie, dhe kjo marrëdhënie është një nga shkaqet e pamundësisë së krĳimit
të “njeriut modern”, si qenie dy dimensionale që pluskon në kuﬁrin e vetes materiale
darviniane dhe asaj “zyrtare” për të tjerët.
Një nga shkaqet që pamundësoi krĳimin e “njeriut ligjor” është pikërisht se shteti shqiptar
“komunist” marksist kishte një koncept, mbi rreth ligjit dhe së drejtës, atipik në raport me
atë çka ligji dhe e drejta janë. Ky koncept rezultoi deﬁcitar dhe thellësisht i dëmshëm në
raportin që krĳoi me qytetarin dhe për raportin që qytetari, krĳoi me të tjerët dhe me veten
për shkak të tĳ.
Fjalë kyçe: Normative, Aktuale, Komunizëm, Individ, Edukim.

Hyrje
Raporti i njeriut me ligjin është një marrëdhënie komplekse e cila nuk mund të
shpjegohet thjeshtë me forcën apo me detyrimin me anë të dhunës. Ky raport
kompleks shpesh është anashkaluar duke bërë që t’i atribuohet shkaku i mungesës
të vazhdueshme të “ligj-dashjes”, njëtrajtshmërisë së "karakterit shqiptar". Pra
të thuhet se në një shtrat elementar, e pandryshueshmja mbizotëron mbi atë që
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është speciﬁke dhe e ndryshueshme në momente të caktuara historike, kështu që
“shqiptari” për ndonjë arsye mistike nuk ka raport me abstrakten, formalen dhe
me ligjin. Pretendohet se kjo është pasoja e pashmangshme e një thelbi ahistorik
të një populli që nuk ka arritur kurrë të shkëpus nga kurrizi historinë e tĳ, dhe të
ngjitet mbi të, për t’a transformuar sipas një vizioni të dallueshëm nga ai aktual.
Në Shqipëri, pretendohet, se kurrë nuk “ndodh” diçka sepse çdo ngjarje i përket
fushës së dukjes, kurse ne jemi të lidhur pashmangshmërisht me një shtresë më
thelbësore, me një “imanencë” paradoksale dhe të pandryshueshme tonën, e cila
e ka të pamundur të angazhohet kah lojalitetit. Ngjarjet këtu nuk ndikojnë madje
ato vështirë se ekzistojnë për sa kohë nuk arrĳnë të legjitimojnë shfaqjen përballë
thelbit që thellon diku tjetër. “Përsëritja e së njëjtës gjë, në shekuj i bën shqiptarët si
hapësira homogjene njutoniane, njëlloj në çdo pikë, pa ndryshim, pa lëvizje, identikë
me veten. Popull veç hapësirë. Në hapësirë. Pa kohë. Pa ngjarje..., dhe pa histori...1”
Këtu do shprehim mendimin se dekadat në të cilat Shqipëria kaloi nën “shtetin e
diktaturës së proletariatit” patën një ndikim negativ në raportin që shoqëria shqiptare
ka me ligjin. Pra në periudhën e komunizmit ka “ndodhur” një ngjarje, madje një
histori tërësore e cila ka përfshire nivelet ontologjike dhe psikologjikë të njeriut dhe
se ky regjim duke ndikuar mbi raportin që individi ka me veten ka ndikuar dhe në
raportin e individit me ligjin. Duke pamundësuar një raport me veten, komunizmi
pamundësoi krĳimin e “njeriut të ri modern” si qenie dy përmasore që pluskon
në kuﬁrin e vetes materiale darviniane2 dhe asaj “zyrtare” për të tjerët. Një nga
mungesat kryesore të shtetit shqiptar “komunist”3 marksizmit që rezultoi në pasoja
negative në krĳimin e një psikologjie të tillë ishte vetë koncepti i marksizmit për
shtetin dhe shtetit “komunist” që e aplikoi këtë koncept mbi shtetin, ligjin dhe të
drejtën, koncept ky që rezultoi deﬁcitar dhe thellësisht të dëmshëm në raportin që
krĳoi me qytetarin dhe për raportin që qytetari krĳoi me të tjerët dhe me veten si
rrjedhim i tĳ.
Megjithëse për teorinë komuniste koncepti i ligjit nuk ka qenë një shqetësim thelbësor
sepse ligji shikohej pjesë e derivuar nga realiteti material ekonomik dhe ishte pjesë e
superstrukturës, përsëri ia vlen të hulumtosh mbi natyrën e ligjit dhe të së drejtës
në botën komuniste apo dhe duke përfshirë mjete marksiste. Argumente për këtë
mund të marrim nga Pashukanis, i cili siç dihet, edhe pse ka qëndrime veçanërisht
skeptike ndaj ligjit në përgjithësi, duke qenë se në vazhdën e vetë Marksist e
konsideron “Të drejtën pozitive” pra, ligjin dhe sistemin ligjor si produkt të klasës
sunduese borgjeze4. Megjithatë Pashukanis ﬂet për vlerën e hulumtimit të natyrës
së ligjit edhe duke u nisur nga pikëpamja marksiste. Ai duke iu referuar koncepteve
të cilat mund të kenë objekte ne realitetet ideologjike dhe sidomos ligjit, shprehet se
"Të përcaktosh se një koncept ka natyrë ideologjike nuk na mënjanon nga detyrimi
për të kërkuar mbi realitetin objektiv të tĳ, me "alë të tjera realitetin që ekziston në
botën jashtë, pra që nuk është thjeshtë realitet subjektiv. Përndryshe çdo dallim midis
jetës pas vdekjes, e cila ekziston në mendjet e disave dhe shtetit, do të zbehej krejt.”5
1

Hysamedin Feraj, E Paﬁlozofuara ed. Zenit Editions (Tiranë2011), 95.
Këtu kemi parasysh më shumë konceptin e Darvinit mbi garën midis qënieve materiale për mbijetësë sesa idetë e tij tek
“ Prejardhja e Njeriut”.
3
Përcaktimi si “shtet komunist” këtu nuk ka asnjë synim të tejkalojë përcaktimet më të sakta si “shtet i diktaturës së
proletariatit”, “shtet socialist” etj., apo dhe të jetë një pohim në lidhje me stadin ku shteti shqiptar arriti vis-a-vis teorisë
marksiste.
4
Evgeniĭ Bronislavovich Pashukanis and C. J. Arthur, Law and Marxism : A General Theory (London: Ink Links, 1978).
5
Ibid., 13.
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Kjo do të thotë se të paktën në rrafshin epistemologjik ligji është objekt i pashmangshëm
i njohjes dhe një fenomen i vlefshëm hulumtimi për realitetin social. Kështu që, vetë
natyra e ligjit apo të paktën forma e tĳ kohore që merr në një shtet të caktuar6 ka
vlerë dhe pasoja për njohjen e realitetit dhe asaj çka ndodh në një shoqëri. Kjo sepse
edhe realitetet ideologjike i raportohen në një mënyrë të caktuar realiteteve materiale
duke marre nga to kontradiktat karakteristike edhe të periudhave që karakterizohen
nga ndryshimet thelbësore si ato te cilave iu nënshtrua Shqipëria nën Komunizëm.
Periudha komuniste, nuk mund të shihet thjeshtë si vazhdim apo si e nënshtruar
ndaj së kaluarës, ajo solli risi thelbësore të cilat ishin thellësisht të paprecedentë. Dhe
kurrsesi nuk mund të konsiderohen një intermexo e thjeshtë, që mund të lihet pa u
analizuar në pasojat që ka krĳuar në realitetin social shqiptar.
Ligji midis Normatives, Formales dhe Aktuales
Më shumë sesa ndonjë apati e një natyre “racore, etnike apo mistike”, ka qenë vetë
ideologjia marksiste dhe derivatet e saj politike që kanë përdorur (shpërdoruar)
me “sukses” elementë akohor të psikes njerëzore në tentativën për të instauruar
botëkuptimin marksist, qo%ë dhe me çmimin e krĳimit të një mungese të koncepti
normativ përtej aktuales politike. Materialja vazhdimisht u përdor kundër konceptit
të normës duke e paraqitur të tanishmen si vlerën superiore. Vetë në diskurset kryesore
të kohës ligji luante një rol krejt dytësor, ajo çka kishte rëndësi kryesore ishte, shoqëria
socialiste, ekonomia e planiﬁkuar, eliminimi i klasave etj. Ligji përmendet jo shpesh dhe në
mënyrë sporadike7. Dhe ideologjia komuniste e vërtetoi veten e saj duke hequr raportin
e mendjes me veten si burim i normativitetit8 dhe duke qenë se çdo normativet i
personit postulon një ontologji të personit"9 atëherë, vetja si ekzistencë ontologjike
përtej sistemit politik aktual kërkon realitete normative relativisht të pavarura
nga sistemi politik apo regjimi aktual por regjmi politik zhbënte çdo tentativë për
ndërtimin e këtyre realiteteve normative, duke u përqendruar tek një aktuale sui
generis që prodhonte aty për aty.
Ajo çka ka sot pasoja në realitetin shqiptar pra mos raportimi me realitete abstrakte
formale, por personalizimi i tejskajshëm i marrëdhënieve edhe pse mund të mos ta
ketë origjinën parake në periudhën komuniste, ka gjetur aty jo thjeshtë një legjitimues
të radhës por legjitimuesin par exellance që ofronte çdo mjet të domosdoshëm për
të mos iu përqasur formales dhe neutrales. Teoria komuniste ishte armiku-mik
më i përshtatshëm i ligjit dhe mikja me e mire për konkretizimin e tejskajshëm të
marrëdhënieve shoqërore. Kjo shikohet qartë dhe tek Pashukanis, i cili është një
nga teoricienët më në zë të marksizmit ligjor. Ligji dhe e drejta sipas tĳ mund të jenë
vetëm një pasojë e përvojes(Guins 1954, 40) dhe kurrsesi një pararendëse e saj, ligji
nuk vjen para në histori dhe historia mund të përcaktohet vetëm nga ligje imanente
të sajat. Në kundërshti me këtë pikëpamje Kelseni mendon se ligji paracakton, apo
garanton realitete në mënyrë formale duke pasur kështu një pavarësi nga bota e
ngjarjeve konkrete. Nga ana tjetër të dyja dukuritë si të drejtat ashtu dhe detyrimet
janë shfaqje të së njëjtës gjë. Kelseni përcakton se "qëllimi i vetëm i këtĳ interpretimi
6
Pra edhe nëse do konsideronim ndonjë teori me karaker të përgjitshëm të ligjit si ajo e H.L.A Hartit e cila është një
tentativë për të dhënë karakterstikea të ligjit kudo që shfaqet si fenomen, edhe nëse do konsideronim një teori reduksioniste
të ligjit siç është ajo marksiste, fenomeni “ligj” konsiderohet si objekt i vlefshëm hulumtimi.
7
Inga Markovits, "The Death of Socialist Law?," Annu. Rev. Law Soc. Sci. 3 (2007): 234.
8
Për më shumë rreth raportin midis ligjit dhe subjektit të tij si qenie autonome shiko “Themelet e Zakoneve Shoqërore”
Immanuel Kant.
9
Guido Gonella, La Persona Nella Filosoﬁa Del Diritto (1959), 13.
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dualist të ligjit është të garantojë që të drejtat aktuale"... "mbi të gjitha të drejtat e
pronës, kundër shpronësimit në rast të ndryshimit të rendit ligjor, dhe veçanërisht të
parandalojë marrjen e pronës pa kompensim në rast të ndryshimit të ligjeve aktuale"10
Koncepti i ligjit zhvilluar në periudhën komuniste, la një trashëgimi të dyﬁshtë
dhe kontradiktore. Ligji shikohej si jo si realitet i plotë, por si realitet instrumental,
dhe për qëllime që shkonin kundër tĳ, ai mund të pezullohej për sa kohë ishte një
instrument dhe si çdo instrument nuk mund t”a tejkaloj qëllimin ﬁnal. Nga ana tjetër
asnjë qëllim ﬁnal nuk jepej si tërësisht transhendent me të tanishmen. Kjo imanencë
e politizuar e vetë marksizmit solli çoroditjen e njeriut komunist, i cili me edukimin
se asgjë nuk e transhendon realitetin, as morali apo feja, dhe nga ana tjetër me
mospranimin e të për atyshmes si thelbësore, humbi jo vetëm rrjetin koordinativ
social por dhe vetë nevojën për të pasur një rrjet të tillë.
Në këtë mënyrë shteti komunist e paraqiste veten si aktualitet ﬁnal, shkuarja përtej
të cilit nuk mund të realizohej nëpërmjet vetë "ligjit" për sa kohe koncepti i këtĳ
iu nënshtrua politikes aktuale. Pra vĳueshmëria psikologjike e një ﬁlli transmetues
që do ishte ligjorja mungonte sepse vetë ligjore ishte mjet edukues dhe politik, dhe
kjo provokoi këputje të herëpashershme midis aktuales së jetuar dhe tentativave
për përparim. Kështu, ligjorja konkrete si transformim i normave speciﬁke nuk
garantonte vĳueshmërinë e ligjores abstrakte si entitet i pavarur dhe formal. Dhe
për sa kohë konkretja kërkonte të ishte shkëputje dhe një linjë formale dhe abstrakte
mungonte, pasojat e kësaj i shikojmë dhe sot kur "shteti i ri" shqiptar ( pas viteve 90 )
është po aq i lirë sa ai i periudhës komuniste, dhe të krĳojë realitete instrumentale që
gjallojnë në mesin e kinse formales për të qenë mjete të thjeshta në duart e politikës.
Sot është vërtetë e lehtë përderisa shteti komunist ligjëroi për më shumë se 50 vjet
në këtë linjë kundër formales dhe pro praktikës.
Në kushtetutën e 1976 në nenin 5 përcaktohet se:
“I gjithë pushteti shtetëror në republikën Popullore socialiste të Shqipërisë buron nga populli
punonjës dhe i përket atĳ”.11
Ky përcaktim i tërësisë si “popull punonjës”, pra jo si individ që tejkalojnë
ekzistencës e tyre instrumentale por si mjet, qenësia personale e të cilëve raportohet
thjeshtë si materialitet i kulluar, ose si prakticitet i kulluar i qenies njerëzore, të cilës
i hiqet mundësia ti distancohet vetes dhe realitetit normativ rregullues. Populli
është punonjës, thelbi i njeriut eliminohet si esencë e ﬁksuar në një realitet të thellë
ndërsa ligji nga ana tjetër ﬁksohet në tekstin e shkruar, kështu ﬁksimi i subjektit
“njeri” nga teksti shërben vetëm për të përkuﬁzuar qenien në atë formë që të jetë
jo ndihmës për krĳimin e raportit të njeriut me veten. “Punonjës” këtu përveçse se
mjet ideologjik për të përcaktuar kahshmërinë e shtetit shërben dhe për të shënjuar
raportet e zhdrejta të natyres së sistemit ligjor nga njëra anë dhe subjekteve të tĳ.
Kahu përcaktues është nga pushteti tek njeriu sepse njeriu shikohet vetëm nëpërmjet
aktit apo punës dhe nuk shkëputet nga ajo.
Kështu, "shteti komunist" rezulton deﬁcitar në të dyja terrenet, si në ndërtimin e
formales normative ashtu dhe në raportin historik që krĳohej midis ligjit dhe
subjekteve të tĳ. Ai nuk gjen distancën e duhur midis subjekteve dhe ligjit, për sa
kohë kërkon të drejtojë sjellje dhe mohon mundësinë që ligji dhe e drejta ta bëjnë
10

Hans Kelsen, The Communist Theory of Law, Praeger Publications in Russian History and World Communism, (New
York,: Praeger, 1955).
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Përmbledhës I Përgjithshëm I Legjislacionit Në Fuqi Të Republikës Popullore Socialiste Të Shqipërisë, ed. Botim i
Byrosë Juridike Në Aparatin e Këshillit Të Ministrave, vol. 1 (1986).
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në mënyrë legjitime këtë, dhe për sa kohë mohon aktualen konkrete të subjekteve
të ligjit duke pranuar vetëm një aktuale veprimi të individëve. Pra ai mohon dhe
aktualen dhe normativen në të njëjtën kohë. Me një të tashme që kërkon ti iki të
kaluarës dhe një të ardhme që kërkon të jetë thjeshtë përshkruese e një të kaluare
paralele hipotetike, shteti komunist rezultoi një simulacrum e pakoordinuar, një
realitet i plotë por jo koherentë sepse ishte shteti i popullit, por populli nuk kishte
një vete të pavarur nga vetë shteti.
Ky konkretizim madje ishte i paprecedentë sepse të pothuaj të gjitha referencat
formale të çdo rendi ekzistencial ishin zhdukur. Kërkohej të çmitizohej çdo shtresë e
jetës së individit. Pra miti hiqej duke etiketuar çdo gjë si mit. Ky hiper konkretizim
ishte kundër çdo nocioni abstrakt madje dhe të vetë “njeriut”, si i tillë. Njeriu mund
të përkuﬁzohej vetëm pas historisë, ishte një njeri i ndërtuar tashmë dhe që nuk
kishte nevojë për asnjë realiteti tepër formal për tu latuar... .
Megjithatë kjo nuk duhet marrë thjeshtë si një trill i regjimit shqiptar komunist.Vetë
Marksi tek "Teza mbi Fojerbahun" në tezën e katërt shkruan se "Fojerbahu niset nga
fakti, se feja e largon njeriun nga vetvetja dhe e ndan botën më dysh, në një botë
fetare, të imagjinuar, dhe në një botë reale. Puna e tĳ është ta shkrĳë botën fetare në
bazën e saj tokësore. Por ai nuk sheh, se, pasi të kryhet kjo punë, mbetet akoma për
t’u bëre gjëja kryesore. Pikërisht fakti, se baza tokësore shkëputet nga vetvetja dhe
vendoset në retë, si mbretëri e pavarur, nuk mund të shpjegohet veçse me përçarjen
dhe kontradiktat e brendshme të kësaj baze tokësore me vetveten. ….12 . Pra Marksi
bën thirje për një “tokëzim” të vazhdueshëm të tokës për të mos lejuar të krĳohen
sublimime të realietit material, i cili po të sublimohej apo “vendoset në retë” do të
vazhdonte të riprodhonte kontradikta të pazgjidhshme. Pra, mënyra e vetme për
tejkalimin e problemit është një tokëzim i jetës dhe tejkalim i çdo koncepti formal i cili
pengon zgjidhjen e kontradiktave të realitetit material. Me një "alë një lloj revolucioni
i vazhdueshëm ku konceptet nuk mund të ngurtësohen sepse ngurtësimi i tyre
përkeqëson kontradiktat. Pra ideologjia duke përdorur shtetin dhe ligjin kërkojn
të kenë dhe një rol ﬁllestar në jetën e njeriut pasi ka zhdukur individualitetin e tĳ.
Ky trinom bëhet edukuesi i ri i njeriut pasi e zhbëri atë. "Vendi ynë është shnderruar
në një shkollë të madhe... 13" deklaronte Enver Hoxha në kongresin e 8 të PPSH-së.
Pra pas kësaj çrrënjosjeje ishte shteti dhe ligji që duhet të rindërtonte atë çka kishte
shkatërruar njeriun. Në nenin 5 paragraﬁ i dytë i kodit të familjes së kohës citohet se:
“Organet shtetërore dhe organizatat shoqërore kujdesen për forcimin e familjes
socialiste, për edukimin e gjithë anëtarëve të saj me botëkuptim marksist-leninist, në
lu%ë kundër shfaqjeve të huaja.”14
Kontradikta midis formës dhe qëllimit përfundimtar të ligjit
Një problem tjetër kryesor i sistemit ligjor në shtetin komunist ishte një kontradiktë
midis formës teknike së tĳ dhe qëllimit politik që i vinte vetes. Pasi e drejta në shtetin
e diktaturës së proletariatit nga pikëpaja teknike, ka elementë klasikë të se drejtës
gjermano- romake kurse qëllimet që ajo kërkon të arrĳ janë të ndryshme. Përdorimi
i elementëve nga e drejta gjermano-romake si mjet për të realizuar këtë ideologji
12
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nuk përbën aspak një element që ka ndihmuar në neutralizimin apo relativizmin e
objektivave të pushtetit të kohës madje regjimi komunist i kohës vazhdoi për gjatë
gjithë jetëgjatësisë së tĳ të propagandonte të njëjtat qëllime të realizimit të ideologjisë
së një revolucioni të vazhdueshëm. Një nga problemet kryesore që hasim me
karakterin e sistemit ligjor të kohës është fakti se elementë të sistemit ligjor romak
u huazuan nga sistemet komuniste për tu aplikuar në vendet e tyre. Kjo deri në atë
masë sa shumë autorë e konsiderojnë ligjin sistemin e së drejtës në vendet komuniste
thjeshtë një variant të atĳ romako-gjerman por përdorimi i këtĳ varianti të sistemit
ligjor, në një kontekst tjetër ideologjik dhe për qëllime politike krejt të kundërta sjell
deformimin që vetë natyra e sistemeve kontinentale ligjore, e cila bazohet tek një
formalizëm logjik, të humb thelbin e saj sepse përdoret si mjet i thjeshtë i politikës.
Sipas John Quiglieit “ Është e pamundur ta kuptosh sistemin ligjor të vendeve socialiste
pa e parë atë brenda traditës ligjore në të cilën bën pjesë, ashtu sikur dikush nuk mund të
kuptoj sistemin ligjor Amerikan pa konsideruar origjinën e tĳ tek sistemi ligjor Anglez”15.
Pra, sistemi ligjor në periudhën e komunizmin ka huazuar elementë formalë dhe
strukturorë të sistemeve të tjera të botës jashtë komuniste, duke ruajtur një pjesë
të mire të strukturës ligjore pararendëse. Sistemi i kodiﬁkimit është ruajtur dhe
emërtimet janë përdorur të ngjashme me ato të sistemit ligjor kontinental. Megjithatë
“ studiuesit e ligjit të vendeve socialiste kanë qenë nën presionin politik për ta paraqitur
sistemin ligjor të vendeve socialiste, si jo të prejardhur në mënyrë thelbësore nga tradita
perëndimore e së drejtës” 16 gjë që tregon tensionin e brenshëm të këtyre regjimeve
për nevojën e përdorjes së sistemit ligjor si mjet kontrolli por mosdashjen e tyre
ti ngjasojnë formave të tjera të qeverisjes, ai ato liberale etj. Pra një arsye tjetër e
dështimit të së drejtës socialiste të aplikuar është se ka pasur një përzierje në të
pasuksesshme midis formës dhe përmbajtjes së sistemit ligjor të periudhës së
komunizmit për sa kohë përdorej forma e huazuar nga një traditë ligjore e cila ishte
zhvilluar historikisht dhe si pasojë e një sistemi politik apo disa sisteme politike krejt
të ndryshëm nga ai socialist.
Ligji dhe individi në Shqipërinë komuniste
Një nga kontradiktat më të mëdha të sistemit ligjor që u vendos në sistemet politike
komuniste si ai shqiptar ishte, teoria mbështetëse e tyre e cila akuzonte shtetin si
një koncept jo vetëm historik por dhe shtypës, kjo forcë, e dalë nga shoqëria, por
që e ve veten mbi shoqërinë, që largohet gjithnjë e më tepër prej saj është shteti.17
Siç u vu shpesh në dukje shteti ishte kohor, rrethanor dhe shtypës ndaj individëve.
Megjithatë, jo vetëm nga një perspektivë ex post facto ( a parë pas ngjarjeve),
por edhe nga një perspektivë ex ante (e parashikueshme prej doktrinës), shtetet
e diktaturës së proletariatit u treguan shumë më të zellshme në njëanshmërinë e
tyre në raport me individin sepse shtypja, dhuna, gjithnjë ka përbërë njërën anë
të veprimtarisë së shtetit socialist18. Duke marrë trajtë prej Leviathani, individi aty
ishte të paktën po aq i shtypur sa në format para liberalë të shtetit. Apelimi paraprak
që shteti i bën vetë individit në ﬁlozoﬁnë komuniste nuk bën tjetër gjë veçse arrin
John Quigley, "Socialist Law and the Civil Law Tradition," The American Journal of Comparative
Law 37, no. 4 (1989): 26.
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të ndërgjegjësohej individin për statusin e tĳ si të shtypur. Ndryshe nga sistemet
para liberalë, ku njerëzit në një masë të madhe kishin qëndrim parokiale ndaj
shtetit, njeriu komunist apelohej drejtpërdrejtë nga shteti. Ai kurrsesi nuk mund të
ishte anonim, e as anomik ( një dhënie e njohur indiane shprehet se për indianin
vetëvrasja është luks që ai nuk mund t’ia lejoj vetes) dhe shqiptari të qenit anonim
dhe anomik e ka një luks që nuk i lejohet nga vetja kolektive. Duke hequr çdo skutë
fshehjeje paradoksalisht marksizmi realizonte ( jo thjeshtë konﬁrmonte) të vërtetën
e tĳ shkencore për shtetin, binte në një vetë përshkrim të paqëllimshëm, me risinë
pekuliare që ai nuk mja%ohej me trupat e shtetasve por kërkonte dhe mendjet e tyre.
Pra, n.q.s., shteti ishte shtypës dhe shtypja nënkupton qenien e qenies njerëzore jo
vetëm si trup pa potencial lirie por veçanërisht si mendje ( apo shpirt apo arsye në
varësi të perspektivës ontologjike që marrim) me projeksione të forta nga jashtëbrenda dhe brenda-jashtë. Shteti shqiptar ishte "vërtetimi" i teorisë komuniste mbi
shtetin ku kjo teori ishte kontribuuesja kryesore. Madje duket se vetë mendja duhet
ti ngjante trupit për sa kohë ishte më e kontrollueshme, Në nenin 28 të kushtetutës
së 1976, në paragraﬁn e dytë gjejmë të përcaktuar se:"Shteti punon për ngushtimin e
dallimeve midis punës mendore e punës ﬁzike...."19 (1986) Duket se prirja këtu është që
ligji ti referohet trupit si entitet politik më shumë sesa mendjes. Duke qenë se vetë
ndërtesa ligjore kishte burim të sajën konkret tek një konkrete e kulluar marrëdhënia
bëhej më mirë me trupin dhe e preferuar ishte pikërisht bota e trupave.
" Të drejtat e detyrat e shtetasve ndërtohen mbi bazën e pajtimit të interesave të individit dhe
të shoqërisë socialiste, duke i dhënë përparësi interesit të përgjithshëm,
Të drejtat e shtetasve janë të pandara nga plotësimi i detyrave të tyre dhe nuk mund të
ushtrohen në kundërshtim me rendin socialist. Zgjerimi dhe thellimi i mëtejshëm i të drejtave
të shtetasve lidhet ngushtë me zhvillimin socialist të vendit "20
Interesat e individit janë një variabël i varur ndaj interesit të përgjithshëm dhe
kontakti i individit me ligjin bëhet në mënyrë jo të drejtpërdrejtë por nëpërmjet të
tërës. Ndërsa, siç përmendem më sipër shteti nga ana e tĳ kërkon një kontakt të
drejtpërdrejtë me individin për ta çrrënjosur atë. Individit për së kundërti nuk i jepet
kjo mundësi sepse ai nga ekzistenca e tĳ individuale duhet të kaloj në një ekzistencë
kolektive në mënyrë që të kontaktojë me ligjin. Pra ligji, si mjet i politikës mund ta
prekë shtetasin kurse shtetasi nuk mund ta prekë ligjin si garantues i individualitetit
të tĳ.
...në qo$ë se ligji është mbi të gjitha një sistem nënshtrimi, atëherë ai nuk mund të zhvillojë
tek qytetari një psikologji ligjore ose vlerësim të parimeve ligjore, të drejtësisë dhe të të drejtave
të individit. Përkundrazi një sistem i tille ligjor mëson bindje servile ndaj urdhrave... . 21
Pronësia shtetërore mbi tokën si tentativë për eliminimin e koordinatave të
qëndrueshme të individit në hapësirë
Në "Kritika e programit të Gotës" Marksi shprehet "... Njeriu, që nuk zotëron asnjë
pasuri tjetër përveç forcës së tĳ punëtore, është i detyruar të jetë, në çfarëdo kushtesh
shoqërore kulturore, skllav i njerëzve të tjerë, që kanë shtënë në dorë kushtet
materiale të punës. Ai mund të punojë vetëm me lejen e tyre, pra mund të jetojë
19
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vetëm me lejen e tyre”22
Kështu duke qenë se njeriu punëtor është skllav për faktin se ai nuk zotëron asnjë
pasuri dhe për shkak se qenia e tĳ përcaktohet vetëm nga puna dhe vetë jeta e tĳ
përcaktohet vetëm nga puna. Çdo sistem që nuk do bënte të mundur krĳimin e
njeriut si zotërues të pronës do e linte atë skllav. Kushtetuta komuniste jo vetëm e le
individin pa pronë private por dhe e përcakton atë si popull punonjës, pra individi
sulmohet në në rrafshin identitar.
Fillimisht ai eliminohet krejtësisht si subjekt transhendental, dhe i pamundësohet
ligjërisht qenia si sintetizues aktiv i botës empirike, njeriu i kushtetutës komuniste
është thjeshtë një Un empirik i cili si popull punonjës "punohet" dhe përpunohet
nga mbresat empirike të servirura nga realiteti rrethanor. Ky individ kthehet në
një subjekt Humean23 i cili veten e shikon thjeshtë si një mekanizëm psikologjik
shpëtues. Duke qenë se ai është një punëtor (sigurisht jo thjeshtë punëtor krahu, por
dhe punëtor mendor, vetëm se edhe puna mendore kthehet në një punë "ﬁzike" duke
qenë se shërben për të lëvizur masat e gjera që sigurojnë punën materiale ).
Me tej individi sulmohet ligjërisht në rrafshin empirik, pasi i etiketohet si punonjësi
i përjetshëm, çka e afron me skllavin e përjetshëm. Ai që nuk zotëron asgjë përtej
punës së tĳ ia detyron jetën e tĳ atyre që kanë kushtet materiale të punës. Por sistemi
politiko-ligjor nuk e përcakton kurrë tjetrin ndaj të cilit jemi skllevër pasi ndryshe
nga sistemet ekonomike kapitaliste ku tjetri të cilit i detyrojmë qenien tonë është
përballë nesh dhe subjekt i ligjit, në sistemin komunist, kushtetuta dhe sistemi ligjor
na i fsheh në mënyrë të vazhdueshme. "Njeriu" rezulton skllav sepse nuk ka asnjë
pasuri përveç punës së tĳ ( ai është popull punonjës ) por "njeriu tjetër" “marksist”
nuk del në pah askund. Duke qenë se prona private nuk lejohet atëherë nuk ka "të
tjerë" të cilëve mund t’u marrim leje për të jetuar. Duke qenë se mjetet e prodhimin
nuk i ka askush, atëherë kemi një botë me skllevër e pa pronarë. Kështu që sistemi
ligjor nuk ka asnjë arsye për tu marrë me pronarin apo kundërshtarin e punëtorit,
për sa kohe skllavëria e tĳ nuk shkaktohet nga dikush që është subjekt ligjor. Pra
njeriu i përcaktuar ligjërisht si punëtor dhe i ndërtuar si i tillë nuk ka asnjë antagonist
të vetin përballë i cili do ishte i kundërt me të por i ngjashëm për nga materia duke
qenë se do përcaktohej si i shfaqur në marrëdhënien pronë/jo-pronë.
Ligji socialist kështu e vendos individin jo thjeshtë përballë gjendjes së skllavit klasik,
por i heq dhe mundësinë e të qenit antagonist i të njëjtës substancë me kontradiktoren
ndërtuese të identitetit të tĳ ( një pronar të mundshëm ). Shteti dhe ligji komunist
duke qenë se parashikojnë ekzistencën e skllavit pa pronarin shkrĳnë në të njëjtin
lokus, si të thuash, kondensojnë rolin e shtetin dhe ligjit si përfaqësues të drejtësisë
dhe vizionin marksist ( kritik ) të shtetit dhe ligjit si përfaqësues të kundërshtarëve
të proletariatit. Shteti komunist nuk ka asnjë detyrim të dyzohet në këto dy role,
madje tani ai nuk ka nevojë të dyzohet as konceptualisht, për sa kohe kategoritë
konceptuale të pronarëve nuk ekzistojnë me. Ai tashmë është sinteza e përsosur e të
dyjave dhe këtë bashkim rolesh e ka kthyer nga një përzierje ﬁzike në një përzierje
kimike.
Elementi primitiv i ndërtimit psikologjik individual, ai i pronës mbi tokën, merr
karakter të ngjashëm në dokumentet shtet-formuese shqiptare. Duke qenë se
pronësia mbi tokën ka një karakter veçanërisht pararendës, sepse prona mbi tokën
ka natyrë sa kontradiktore aq dhe rrënjësore. Toka duke qenë pothuaj një metaforë e
truallëzuar e natyrës ciklike, arrin ti bëj ballë disi më mirë teleologjive histori-çarëse
22
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të realitetit dhe kështu i nënshtrohet më pak çrrënjosjeve ligjore me bazë politike.
Duke qenë se toka nuk krĳohet nga shteti (përveç rastet e tharjes së kënetave apo
brezareve) ose nga pjesëtarë të ndonjë klase antagoniste me shtetin, atëherë marrja
e saj nga një “krĳesë” njerëzore siç është shteti do ishte me problematike për tu
justiﬁkuar.
Marksi në kritikën që i bën programit të Gotës e konsideron çështjen rreth pronësisë
mbi tokën si thelbësore dhe të pashmangshme në perspektivën e ndërtimit të
shoqërisë socialiste. Kështu, në "debat" me Lasalin, ngulmon se është e pamundur
ndarja historiko konceptuale midis monopolit të mjeteve të prodhimit dhe monopolit
të pronësisë së tokës:"Në shoqërinë e sotme mjetet e punës janë monopol i pronarëve
të tokës ( monopoli i pronës tokësore është baza e monopolit të kapitalit) dhe i
kapitalistëve. Statusi i Internacionales në pikën përkatëse nuk përmend as njërën as
tjetrën klasë të monopolistëve. Ai ﬂet për "monopolin mbi mjetet e punës, d.m.th
mbi burimet e jetesës". Shtesa "burimet e jetesës tregon në mënyrë të mja%ueshme,
se në mjetet e punës është përfshirë gjithashtu dhe toka."24
Pra nga sa del më sipër, pronësia mbi tokës është një çështje e shtetit komunist,
për sa kohë skemat e operimit të saj ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë, bazike
dhe thelbësore, në raportet ekonomike që kanë të bëjnë me mjetet e prodhimit
në përgjithësi, madje derisa pronësia mbi tokën është në themel të formës së
marrëdhënieve të prodhimit atëherë ajo kushtëzon çdo gjë pas saj. Dhe problemi
i "natyrshmërisë" së objektit që del jashtë domenit njerëzor çdo vit kalendarik dhe
do i shpëtonte rregullimit legjitim hiperpozitivist të legjislacionit komunist, i jepet
thjeshtë një zgjidhje për analogji. Derisa prona socialiste është e "shtetit" atëherë dhe
toka është e shtetit.
Ne paragraﬁn 2 te nenit 18 te kushtetutës se vitit 1976,thuhet se:
“Janë pronë vetëm e shtetit: toka dhe pasuritë e nëntokës, minierat, pyjet, kullotat....
Ndërsa ne nenin 19 te saj përcaktohet se:
“Toka u jepet në përdorim shoqëror, ndërmarrjeve dhe institucioneve shtetërore,
kooperativave bujqësore dhe organizatave shoqërore”.
Ligji shqiptar trajton tokën ashtu si çdo krĳim të vetë njerëzve dhe i heq asaj metaforën
e krĳimit si pararendëse e njeriut. Toka pushon së qeni në marrëdhënie e individin
dhe kalon dhe ajo në marrëdhënie të ndërmjetësuar. Kështu vetë mundësia e raportit
subjektiv me tokën shihet si e largët dhe vetë dëshira për ta pasur atë shikohet si
“mëkat”. Mungesa e lejes për të dëshiruar heq dhe raportin moral me të mirën pasi
për një qenie që nuk e ka histori formalen autonome për shkak të mungesës historike
të shtetit demokratik, subjektivja ishte koordinata ﬁllestare e raportin me “Të mirën
morale”. Mospasja në pronësi të tokës jo thjeshtë si rezultat të një rastësie të një
individ rastësor por si konkluzion i domosdoshëm i natyrës së tĳ subjektive, e bëri
individin të përmbysi kategoritë e së mirës. Ai që e quante të mirë atë që dëshironte
do ﬁllonte ta quante të keqe atë që nuk mund të dëshironte.25 Kështu rezulton që
vetë pamundësia e pronësisë e veçanërisht e asaj mbi tokën vështirëson qenien e
njeriut si subjekt moral dhe si subjekt ligjor.
Ligji i konceptuar dhe aplikuar sipas teorisë marksiste dhe sipas modus operandit
të sistemit qeverisës në shtetin shqiptar të regjimit komunist, vjen gjithmonë “pas”
kështu që nuk mund të jetë pararendës i historisë dhe nuk mund të shërbejë si
mbrojtës i individit. Vetë ligji vjen “pas” në histori dhe vetë individi është një pasojë
historisë, kështu të dy këto kategori janë variabla të varur pa arritur të jenë përcaktues
24
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të realitetit ku ndodhet individi.
Pra komunizmi shqiptar nuk ishte thjeshtë një aksident i deformimit të një utopie
të mirë, por njëra prej formave të domosdoshme që do merrte marksizmi si i tillë.
Pra n.q.s. do shprehemi në një gjuhë spinoziane, komunizmi shqiptar ishte një
nga moduset e shfaqjes së marksizmit kur vetë marksizmi ishte domosdoshmëria
absolute. As trajtat e tĳ nuk ishin thjeshtë të përcaktuar nga karakteristika aq
idiosinkretike rrethanore shqiptare e aq më pak nga karakteristika psikologjike të
personazheve të ndryshëm që përbënin kastën e vendimmarrësve të kohës. Sistemi
ligjor i zbatuar në Shqipëri ishte pasojë e teorisë marksiste të shtetit dhe të ligjit dhe
ndryshimet që mund të hasen janë jo larguese nga kjo teori por thjeshtë shëmbëlltyra
e saj në mbretërinë e kësaj botë pra shfaqja e saj në kohë-hapësirë. Kështu ajo çka
ndodhi për pothuaj 50 vjet në Shqipëri nuk ishte pasojë e një “natyre të shqiptarit”
por pasojë e një ideologjie që kërkonte të eliminonte individin dhe të deklasonte
realitetet formale si ligji dhe e drejta. Qëndrime këto që kanë pasojat e tyre dhe në
realitetin e sotëm shqiptar.
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Informaliteti i papunësisë në ekonominë shqiptare
MSc. Kozeta Halili
Abstrakt
Shqipëria është vendi më i varfër në rajon, pas Kosovës. Niveli i lartë i informalitetit të
papunësisë është një nga rreziqet kryesore që po kërcënon ekonominë shqiptare. Norma
e papunësisë vĳon të mbetet e lartë , duke u referuar raportit të Bankës Botërore. Në këtë
drejtim, papunësia e lartë, është një prej prej pasojave të rritjes së dobët të ekonomisë deri në
fund të 2015.
Shqipëria është një nga vendet e rajonit me moshë më të re të popullsisë ,ku mosha mesatare
e popullsisë për punë ( 15 – 64 ) vjec perbejnë 64.3% . Vendi ynë disponon një kapital
njerëzor sa të vyer, aq edhe të vështirë për tu integruar në tregun e punës .Kjo pasi një pjesë
e konsiderueshme e punëkërkuesve të papunë u përkasin moshave të reja dhe konkretisht
15.6% të moshës deri në 25 vjec dhe 22.9% të moshës 25 - 34 vjec.Raporti më i fundit i Bankës
Botërore evidenton se krahas papunësisë së lartë, ndryshe nga sa deklarohet në shifrat zyrtare,
varfëria në rajon, e veçanërisht në Shqipëri vĳon, duke u rritur në mënyrë alarmante.
Ky punim ofron një studim mbi informalitetin në papunësinë në lidhje me mjedisin ekonomik.
Duke e pare papunësinë si një pengesë per rritjen ekonomike të vendit dhe njëkohësisht
mund ta quajmë një problem makroekonomik, qëllimi kryesor është:
Studimin më në thellësi të këtĳ problem;
Lu%imi i informalitetit dhe parazitizmit në listat e papunësisë;
Ndërgjegjësimi i të papunëve për tu punësuar;
Në këtë studim janë përdorur analiza teorike e metoda statistikore, për periudhën 2009 –
2015.Nëpërmjet analizës SËOT kemi përcaktuar : fuqitë , dobësit , mundësitë dhe rreziqet
. Janë katër faktorë të cilët përbëjnë ambientin e brendshëm dhe të jashtëm të vendit tonë ,
pra gjëndjen faktike në të cilën ndodhemi. Bazuar në sondazhet dhe intervistat e realizuara
në terren, janë marrë në studim aspektet e papunësisë në individë dhe kompani të caktuara,
faktorët që ndikojnë në papunësinë ndër këta persona dhe evidentimi i saktë i informalitetit
në papunësi, si mjet për të lu%uar papunësinë.
Fjalë kyce: papunësi, informalitet, rritje ekonomike.

Hyrje
Cfare eshte papunesia?
Papunësia paraqet përqindjen e të papunësuarve nga tërë kapaciteti i fuqisë punëtore
në një territor të caktuar brenda një vendi apo në tërë vendin. Pra, ky indikator
ekonomik tregon nivelin e fuqisë punëtore të pashfrytëzuar në proceset ekonomike
në një territor gjeograﬁk. Përkuﬁzime:
I punësuar : personi që kryen një punë të pagueshme ose punë në kuadër të familjes.
I papunë : personat që nuk janë në punë, por kanë bërë përpjekje speciﬁke për të
gjetur punë.
Papunësia në Shqipëri
Papunësia në vend është rritur. Problem kryesor janë të rinjtë e papunë. Të dhënat
e Institutit të Statistikave tregojnë se gjatë vitit 2013, niveli i papunësisë arriti në
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15.6%, duke shënuar një rritjen vjetore më problematike tek të rinjtë. Sipas INSTATit, shkalla e papunësisë te të rinjtë e moshës 15-34 vjeç është 30.2%, duke u rritur
me 2.3% kundrejt vitit të mëparshëm.Gjatë viteve ( 2013 - 2015 ) pati një rritje të
shkallës së papunësisë për personat me arsim të lartë me rreth 1.8%. Duke analizuar
shkallën e papunësisë sipas nivelit arsimor, në tregun e punës është prej 2.2%. Në
Shqipëri vihet re që shkalla e papunësisë është me e lartë për personat me arsim
të lartë, me 14.7% se sa për personat me arsim bazë apo 8 dhe 9-vjeçar. Një tjetër
tipar dallues i tregut shqiptar të punës është pjesa relativisht e lartë e të papunëve
të dekurajuar, të moshës 15-64 vjeç, të cilët në vitin 2013 përbënin 23% të të gjithë
individëve ekonomikisht joaktivë, qofshin këta meshkuj apo femra.
Shqipëria ka aktualisht sipas INSTAT mbi 220 mĳë të papunë një pjesë e mirë e të
cilëve janë të papunë afatgjatë. Papunësia nisi të rritej veçanërisht pas tremujorit
të parë të vitit 2013, dhe nga nivelet 13 % që ishte në atë kohë, arriti deri në 18.5 %
në ﬁllim të vitit të kaluar. Pas këtĳ piku, niveli i papunësisë ka ardhur në rënie, por
sërish shifra mbetet në nivelet të larta. Sipas INSTAT, në harkun kohor të një viti,
numri i të punësuarve në shkallë kombëtare është rritur me 42 mĳë e 600 vetë. Duke
iu referuar të dhënave të INSTAT mbi numrin e të punësuarve, ai është rritur disi,
por pa mundur të zbusë mja%ueshëm numrin e të papunëve. Gjatë vitit 2014, numri
i të punësuarve në Shqipëri është 1.037.000 persona. Krahasuar me vitin pararendës
punësimi u rrit me 1,3%. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15-64
vjeç është 61,5%. Për meshkujt e moshës 15 - 64 vjeç shkalla e pjesëmarrjes në forcat
e punës është 20,9 pikë përqindje më e lartë sesa për femrat. Sektori bujqësor dhe
sektori i shërbimeve kanë përqindjen më të lartë të të punësuarve me përkatësisht
42,7% dhe 39,4% të të punësuarve gjithsej. Në vitin 2014, 53,5% e të punësuarve janë
punonjës të bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit dhe 16,3% janë nëpunës dhe punonjës
të shitjeve dhe shërbimeve.
Grupmosha
Shqipëria
15-29
30-64
15-64
15+
Meshkuj
15-29
30-64
15-64
15+
Femra

Shkalla e papunësisë
Unemployment rate

Age
group
Albania
15-29
30-64
15-64
15+
Male
15-29
30-64
15-64
15+
Female

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

19.8
10.7
13.5
13.4

24.7
10.0
13.2
13.1

21.9
10.4
13.8
13.8

22.5
10.8
14.2
14.0

21.9
11.1
14.3
14.0

26.0
10.0
13.8
13.4

27.2
13.1
16.4
15.9

32.5
13.3
17.9
17.5

33.2
12.5
17.5
17.1

22.8
10.7
14.4
14.3

25.5
9.1
12.7
12.5

21.6
8.5
12.2
12.2

23.8
8.3
12.8
12.6

22.8
10.0
14.0
13.6

28.4
10.4
15.2
14.6

29.7
14.6
18.3
17.8

35.6
14.0
19.7
19.2

32.3
12.2
17.5
17.1

15-29

15.8

23.8

22.2

20.7

20.6

22.0

23.6

27.4

34.7

15-29

30-64

10.6

11.2

12.9

14.0

12.4

9.5

11.2

12.3

12.9

30-64

15-64

12.2

13.9

15.9

15.9

14.7

12.0

13.8

15.5

17.4

15-64

15+

12.2

13.7

15.8

15.9

14.4

11.7

13.5

15.2

17.1

15+

Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të
Punës 2007-2015

Source of information: Labour Force
Surveys 2007-2015

Tab1. Shkalla e papunësisë sipas grupmoshave
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Graﬁku 1. Shkalla e papunësisë sipas grupmoshave
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Tab 3. Shkalla e punësimit
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Graﬁku 3. Shkalla e punësimit sipas grupmoshave
Qëllimi i Temës
Duke e parë papunësinë si një pengesë per rritjen ekonomike te vendit dhe
njëkohësisht mund ta quajmë një sëmundje për vendin tonë, qëllimi kryesor është:
1.
Studimin më në thellësi të këtĳ problemi
2.
Lu%imi i informalitetit dhe parazitizmit në listat e papunësisë
3.
Ndërgjegjësimi i të papunëve për tu punësuar
Rishikim Literature
Kuptimi i pergjithshem i tregut te punes.Sipas shifrave zyrtare të Institutit i
Statistikave të Republikës së Shqipërisë, në Shqipëri ka rreth 190 mĳë të papunë.
Megjithatë ekspertët e ekonomisë mendojnë se kjo nuk është shifra e saktë e
papunësisë. kjo shifër është thjesht një e dhënë statistikore, e cila i referohet
personave që janë regjistruar në zyrat e punës për të marrë statusin e të papunit dhe
ata që nuk drejtohen në këto zyra nuk ﬁgurojnë në statistikë.
Bazuar në shkallën e papunësisë, Shqipëria me papunësi rreth 13% renditet e pesta
në rajon pas Maqedonisë me papunësi 33%, Bosnje Hercegovinës me 24%, Serbisë
17.4% dheTurqisë (14%)Hapja e 300 mĳë vendeve të punës gjatë katër viteve të
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ardhshme në Shqipëri. Po ti referohemi vetëm një statistike, ku thotë se për hapjen
e një vendi pune duhet të paktën 10 – deri në 15 mĳë euro dhe shifra e cila duhet të
ofrohet për hapjen e 300 mĳë vendeve pune është jo reale për t’u përballuar brenda
katër viteve nga shteti. I cili disponon një borxh. Hapja e 300 mĳë vendeve të punës
gjatë katër viteve të ardhshme do të thotë dyﬁshimi i vendeve të punësimit që janë
deri tani, e për t’u arritur kjo duhet një strategji e re në planiﬁkimin e tregjeve të
punësimit Koha që u duhet blerësve të fuqisë punëtore, pra punëdhënësve, për të
gjetur dhe rënë dakord me shitësit e saj, pra punëmarrësit, është më e gjatë se në çdo
treg tjetër. Këtë kohë e zgjasin faktorë e rrethana të ndryshme. Nga ana tjetër, procesi
i bashkimit të kërkesës me ofertën është më i kushtueshëm dhe kërkon, përveçse
më shumë kohë, edhe më shumë burime e mekanizma. Mungesa e burimeve dhe e
eﬁciencës së agjencive të tregut të punës krĳon të ashtuquajturat friksione/fërkime
në treg, të cilat vonojnë bashkimin e kërkesave me ofertat për punë. Në këto kushte
lind papunësia friksionale dhe të papunët afatgjatë dhe të dekurajuar, të cilët, po t’i
referohemi tregut shqiptar të punës, përbëjnë mbi 70 për qind të të papunëve
Sipas statistikave të tre muajve të fundit të vitit 2013, në Shqipëri 1 në 6 persona është i
punësuar. Problem shqetësues eshte punësimi i të rinjve Të rinjët të cilet kanë mbaruar
shkollën e lartë në degë të ndryshme.Kanë punuar për 3 muaj në një “Call Center”,
kamarier e punë të tjera sezonale dhe planiﬁkojnë largimin nga vendi. Papunësia në
radhët e të rinjve mbetet ende shqetësuese. Kjo bie dhe më shumë në sy dhe jep një
impakt shumë negativ, në një vend si Shqipëria me një moshë mesatare të re, krahasuar
me shumicën e shteteve të tjera të kontinentit Konstatuar nga Komisioni Europian, se
niveli i papunësisë në grupmoshën 15-29 vjeç është 32.2%. Sa më shumë të lëvizësh
nga zonat urbane në ato rurale të Shqipërisë, kuota është më e madhe.
Pikëpyetja më e madhe në fushën e politikave të zhvillimit është se përse burimet
materiale, natyrore dhe njerëzore të vendit nuk prodhojnë cilësi jetese të krahasueshme
me vendet e tjerë? Kjo pikëpyetje përbën një sﬁdë, jo vetëm për modelin e zhvillimit
ekonomik, por edhe për zhvillimet demokratike, po të mbajmë parasysh parimin
e njohur se është e vështirë të konsolidohet demokracia në një vend të varfër sia e
lartë e prodhuar nga kjo tipologji e zhvillimit ekonomik shtron nevojën urgjente të
zhvillimit të politikave vizionare të punësimit, për të garantuar një ekuilibër optimal
midis rritjes ekonomike dhe prodhimit e rritjes së punësimit e uljes së papunësisë.
Pika e referimit e këtĳ vizioni duhet të jenë Direktivat e BE-së për Punësimin.
Kjo kërkon orientimin e zhvillimit ekonomik drejt sektorëve që krĳojnë më shumë
vende pune, si turizmi, si edhe një shpërndarje të balancuar të investimeve e punëve
publike në territorin e vendit.
Një tjetër rrugë do të ishte përparësia e formimit profesional si një nga masat aktive
më eﬁciente të rritjes së punësimit post-formim profesional , mund të konsiderohet
edhe një nga shkaqet e rritjes së përqindjes së papunësisë afatgjatë.
Papunesia dhe levizjet demograﬁke
Tregu aktual i punes dhe tendencat e tĳ..Papunësia, informaliteti në ekonomi dhe
në tregun e punës ushqejnë ﬂukset migratore. Në fund të vitit 2014, papunësia ishte
rreth 17.3%, Duke u nisur nga fakti se shqiptarët përbëjnë rreth 65% të emigrantëve,
mund të dilet në përfundimin se në Greqi, në këtë kohë, ishin rreth 800 mĳë emigrantë
shqiptarë të regjistruar. Rritja e numrit të emigrantëve gjatë periudhës 2008–2014
ishte rezultat i ﬂukseve të reja nga Shqipëria, por edhe nga vazhdimi i ritmeve të
legalizimit të emigrantëve me qëndrim të parregullt në Greqi”. E njëjta gjëndje,
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në proporcion paraqitet në vende të tjera europiane, duke bërë kështu si statistikë
zyrtare faktin se shqiptarët janë ndër popujt më migratorë. Për të frenuar këtë prirje,
e cila bashkë me plakjen e popullsisë përbëjnë kërcënim për ekonominë e vendit dhe
stabilitetin e tĳ në planin afatgjatë, qeveria ka disa rekomandime si:
1.krĳimi i vendeve të reja të punës. 2/ harmonizim i politikave migratore me procesin
e urbanizimit. 3/ integrimit, punësimit dhe përmirësimit të cilësisë së jetës së popullsisë
së zhvendosur brenda vendit.4/ndërtim i mekanizmave institucionalë, ﬁnanciarë,
bankarë dhe ﬁskalë për nxitjen e përdorimit të remitancave si burim investimi e
zhvillimi.5/ dekurajim i emigrimit të popullsisë në moshë të re.
Kreditimi i ekonomisë shqiptare u rrit për rrjedhojë me shpejtësi gjatë viteve 2000-2008,
por sërish, në kulmin e vet që ende në nivele të ulëta nëse shihet treguesi i kreditimit si
përqindje e PBB-së. Pavarësisht se vendi ishte në krizë efektivisht që nga viti 2009, me
rritje të PBB-së shumë më të ulët se sa më parë, Mes viteve 2009 dhe 2012, kreditimi u
rrit me mesatarisht 4.8 për qind në vit. Por nga viti 2013 deri më sot, rritja e kredisë ka
qenë praktikisht zero. Në korrik të këtĳ viti, totali i kredisë së dhënë për ekonominë
shqiptare qe 540 miliardë lekë, në të njëjtin nivel me fundin e vitit 2012, kur portofoli i
kredisë së bankave për bizneset dhe konsumatorët familjarë 544 miliardë lekë
Realiteti shqipëtar.Sipas Bamkës Botërore , papunësia e lartë, kreditë e këqĳa,
borxhi i lartë publik prej 71% do të jenë këto disa prej pasojave të rritjes së dobët të
ekonomisë deri në fund të 2015.Mbajtja e borxhit të lartë vendos një risk shtesë në
menaxhimin e ﬁnancave publike. nëse nuk merren masa për përmirësimin e kredive
të këqĳa. është e qartë se rritja ekonomike vendit do të jetë tërësisht e kushtëzuar
sepse masat që po ndërmerr qeveria në këtë kuadër po e rëndojnë edhe më shumë
ekonominë e buxheteve të secilit
Ringritja ekonomikeRingritja ekonomike përbën ende një tentative. Shqetësuese
në këtë ringritje të re, është se ekonomitë e rajonit vazhdojnë të jenë të goditura
nga papunësia e lartë. Vendet nuk po krĳojnë vende pune aq shpejt sa duhet për
të përthithur atë që hyjnë për herë të parë në fuqinë punëtore. Rritja e borxhit
publik me shifra alarmante është shenjë e një keqmenaxhimi të ﬁnancave publike,
Borxhi publik bëhet i pamenaxhuneshëm nëse nuk ndërmerrën reforma në taksa, në
pensione e në energji. Kredia për ekonominë gjatë këtĳ viti rezulton në nivelet më të
ulëta të dy viteve të fundit. Që prej dy vjetësh, volumi i kredisë së dhënë nga bankat
për bizneset dhe konsumatorët shqiptarë është në stanjacion.. Kreditimi i ekonomisë
shqiptare u rrit për rrjedhojë me shpejtësi gjatë viteve 2000-2008, por sërish, në
kulmin e vet që ende në nivele të ulëta nëse shihet treguesi i kreditimit si përqindje
e PBB-së. Pavarësisht se vendi ishte në krizë efektivisht që nga viti 2009, me rritje të
PBB-së shumë më të ulët se sa më parë, Mes viteve 2009 dhe 2012, kreditimi u rrit
me mesatarisht 4.8 për qind në vit. Por nga viti 2013 deri më sot, rritja e kredisë ka
qenë praktikisht zero. Në korrik të këtĳ viti, totali i kredisë së dhënë për ekonominë
shqiptare qe 540 miliardë lekë, në të njëjtin nivel me fundin e vitit 2012, kur portofoli
i kredisë së bankave për bizneset dhe konsumatorët familjarë 544 miliardë lekë.
Rekomandime të qeverisë
Qeveria ka disa rekomandime duke parë qartë realitetin si: krĳimi i vendeve të reja
të punës, harmonizim i politkkave migratore me procesin e urbanizimit, integrimit,
punësimit dhe përmirësimit të cilësisë së jetës së popullsisë së zhvendosur brenda
vendit, ndërtim i mekanizmave institucionalë, ﬁnanciarë, bankarë dhe ﬁskalë për
nxitjen e përdorimit të remitancave si burim investimi e zhvillimi, dekurajim i
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emigrimit të popullsisë në moshë të re Duke e parë papunësinë si një pengesë per
rritjen ekonomike te vendit qëllimi kryesor është:
1.
Studimin më në thellësi të këtĳ problemi
2.
Lu%imi i informalitetit dhe parazitizmit në listat e papunësisë
3.
Ndërgjegjësimi i të papunëve për tu punësuar
Nëpërmjet analizës SWOT kemi përcaktuar : fuqitë , dobësit , mundësit dhe rreziqet
Janë katër faktorë të cilët përbëjnë ambientin e brendshëm dhe të jashtëm të vendit
tonë ,pra gjëndjen faktike në të cilën ndodhemi.
Baza e të dhënave për përpunimin e analizës SWOT , është marrë nga sondazhet
e realizuara në terren, intervistat në individë dhe kompani të caktuara duke bërë
evidentimin real të informalitetit të papunësisë. Nepërmjet sondazheve te. kryera
në segmente tregu të ndryshme , në institucione ,biznese,shkolla,si dhe nga individë
të moshave e gjinive të ndryshme kemi marrë opinione dhe versione prej tyre.
Nepërmjet sondazheve te varfëria në Shqipëri , është rritur në mënyrë alarmante.
Ndërkohë, konsumi për 2015 ka pësuar ulje, për shkak të rënies së remitancave dhe
pritshmërive për të ardhmen
Pyetësor
1. A ka prekur te gjitha specializimet papunësia, qe nga ata që kane studiuar ne
shkolla te larta deri te punetoret e thjesht?
2. Si mund te ndihmohet një biznes që të zgjerojë aktivitetin e vet?
3. Cfare e pengon nje nderrmarje te rrise akoma me shume produktet e saj ,te
zgjeroje aktivitetin dhe rrjedhimishte te punesoje edhe njerez te tjere?
4. Si ti ofrojme kompanit e huaja ta investojne kapitalin e tyre ne vendin tone?
Kjo do të ndikonte direct ne punesim
5. Kerkesa per punësim është e ulët ,mund të jetë penges kualiﬁkimi i të papuneve?
6. Cfare duhet te beje administrata shterore?
7. Si mund ta bëjmë individin të ndihet i vlefshëm për shoqërinë?
Opinione dhe mendime te qytetareve te ndryshem te cilet ne nje menyre apo ne
nje tjeter jane te prekur nga papunesia
Metoda Swot
•
Fuqitë
Shqipëria është një nga vendet e rajonit me moshë më të re të popullsisë ,ku mosha
mesatare e popullsisë për punë ( 15 – 64 ) vjec perbejnë 64.3% . Vendi ynë disponon
një kapital njerëzor sa të vyer , aq edhe të vështirë për tu integruar në tregun e
punës .Kjo pasi një pjesë e konsiderueshme e punëkërkuesve të papunë u përkasin
moshave të reja dhe konkretisht 15.6% të moshës deri në 25 vjec dhe 22.9% të
moshës 25 - 34 vjec .
•
Dobesitë
Papunësia e lartë, kreditë e këqĳa, borxhi i lartë publik prej 71% janë disa prej
pasojave të rritjes së dobët të ekonomisë deri në fund të 2015. Evidentohet një situatë
të vështirë ﬁskale, reformat strukturore kritike për mbështetjen e rritjes ekonomike
dhe krĳimit të vendeve të reja të punës. Ulja e borxhit është e vështirë përpara
mosrealizimit të të ardhurave.Mbajtja e borxhit të lartë vendos një risk shtesë në
menaxhimin e ﬁnancave publike. nëse nuk merren masa për përmirësimin e kredive
të këqĳa. rritja ekonomike vendit do të jetë tërësisht e kushtëzuar
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•
Mundësitë
Bashkëpunimin e zyrave të Punës me Arsimin Profesional. Të projektohen dhe
orientohen kurset në qendrat multifunksionale, pasi shkollat të shndërrohen
në qendra multifunksionale, që të shtohen më shumë numrin e atyre që marrin
një profesion . Roli i asistencës sociale është mja% i rëndësishëm, lidhet dhe me
impaktin që krĳon kjo reformë. që të mundësojë asistencë sociale”.Të lu%ojmë shumë
ﬁktivitetin.Me ligjin e ri “Për punëkërkuesit e papunë” nuk do jepen më vërtetime
papunësie për ata që refuzojnë të punojnë.
Rreziqet
1.Papunësi të lartë te të rinjtë.
2.Kreditë e këqĳa.
3.Ringritja e ngadaltë e kreditimit
Sugjerimet (Rekomandimet)
I. Bashkëpunimin e zyrave të Punës me Arsimin Profesional. projektohen
kurset në qendrat multifunksionale, pasi shkollat të shndërrohen në qendra
multifunksionale,
II. Zyrat e Punës duhet të jenë pikat ku mund të ofrohen punëkërkues të proﬁlizuar..
Vetë këto zyra të gjenjë mundësinë për një koperim mes fondeve të buxhetit dhe
biznesit lokal për të parë mundësinë të kontaktojnë me bizneset , kontaktojne me
punëkërkuesit e papunë, të transformohen në një sistem që çdo ditë kontakton
këto grupe shoqëroreRoli i asistencës sociale është mja% i rëndësishëm, lidhet dhe
me impaktin që krĳon kjo reformë. që të mundësojë asistencë sociale”.
III. Të lu%ojmë shumë ﬁktivitetin, sepse nga ﬁktiviteti në zyrat e Punës futet i gjithë
sistemi në ﬁktivitet
Konkluzione
ü Krĳimi i vendeve të reja të punës.
ü Harmonizim i politikave migratore me procesin e urbanizimit, integrimit,
punësimit dhe përmirësimit të cilësisë së jetës së popullsisë së zhvendosur
brenda vendit.
ü Ndërtim i mekanizmave institucionalë, ﬁnanciarë, bankarë dhe ﬁskalë për
nxitjen e përdorimit të remitancave si burim investimi e zhvillimi.
ü Dekurajim i emigrimit të popullsisë në moshë të re.
Referenca
Burimi i informacionit: Anketa e Forcave të Punës 2007-2015 .
Source of information: Labour Force Surveys 2007-2015 .
INSTAT 2003,2009,2013, Publikim nga komisioni europian 2014, Postuar në 20 Shkurt, 2016
Revista Monitor.
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Fenomeni i sjelljeve të pashëndetshme tek të rinjtë
Majlinda Lika
Inspektorati Shtetëror i Arsimit
Abstrakt
Shkolla është vendi ku nxënësit kalojnë një pjesë të konsiderueshme të kohës dhe ku zhvillojnë
e konsolidojnë aspektin akademik, social dhe ndërpersonal. Klima në shkollë, e deﬁnuar si
"ndjesia që të rrethon" është një faktor i rëndësishëm që ndikon në mbarëvajtjen e procesit
mësimor, si dhe modelimin e sjelljeve të nxënësve, Studimet shkencore kanë provuar se sjellje
të caktuara, janë të dëmshme për të rinjtë në aspektin shëndetësor dhe atë social. Përdorimi
i substancave të rrezikshme ka ndikuar dhe ka prekur stilin e jetesës së shumë të rinjve.
Ky artikull ka për qëllim të sjellë të dhëna mbi fenomenin e pirjes së duhanit, alkolit dhe
konsumimit të drogës tek të rinjtë e moshave 16-17 vjet në gjimnazet shqiptare. Për mbledhjen
e të dhënave dhe njohjen me shkallën e problemeve u realizuan pyetësorë me 1435 nxënës
të gjimnazeve të moshave 16-17 vjet në një shtrirje gjeograﬁke që përfshin të gjitha qarqet
e vendit. Klasat dhe nxënësit u përzgjodhën në mënyrë rastësore, duke ndikuar kështu në
koeﬁcientin e besueshmërisë. Për t'i shkuar më në thelb problemit dhe për t'u njohur me
shkaqet që i shtyjnë të rinjtë drejt këtyre sjelljeve, u zhvilluan intervista me fokus grupe me
nxënës të kësaj moshe.
Të dhënat nxjerrin në pah se shkaqet lidhen kryesisht me vetëvlerësimin e ulët, statusin
socio-ekonomik, kontekstin shoqëror dhe kulturën e familjeve, faktorë që bëhen shtysë për
prfshirjen e të rinjve në sjellje të pashëndetshme. Përtej, të dhënat nga pyetësorët dëshmojnë
se fenomenet janë prezente dhe numri i të rinjve të përfshirë në këto lloj sjelljesh është i
konsiderueshëm. Në këtë kontekst sﬁdues duhet ndërhyrë për ndërgjegjësim dhe ndërveprim
më të shpeshtë ndërmjet shkollës, familjes dhe komunitetit, rishikim të politikave, si dhe
zhvillimin e strategjive për t'i rezistuar tundimit ndaj këtyre fenomeneve.
Fjalë kyce: klima në shkollë, pirja e duhanit, alkoolit, përdorimi i drogës, faktorët e sjelljeve
të pashëndetshme.

Hyrje
Arsimi përbën organizatën më të madhe në botë dhe si i tillë luan një rol të
rëndësishëm në formësimin e karakterit njerëzor, a%ësimin akademik si dhe
konsolidimin e marrëdhënieve shoqërore. Ndjesia pozitive në mjediset e shkollës,
komunikimi dhe bashkëpunimi i frytshëm mes mësuesve, nxënësve dhe prindërve
është tregues parësor që shtron rrugën për për%imin e a%ësive, arritjen akademike
dhe zhvillimin personal. Për më tepër një klimë e shëndetshme në mjediset e shkollës
sipas studiuesve, ndikon në qasjet e nxënësve, në sjelljet e tyre dhe minimizon
tendencat dhe varësitë ndaj substancave si duhani, alkooli dhe drogat. Në pjesën
e parë të këtĳ punimi do të trajtohen shkaqet që çojnë në përfshirjen e të rinjve në
sjellje të pashëndetshme ku në fokus do të jenë eksperiencat personale të nxënësve
të intervistuar. Në pjesën e dytë do të analizohet frekuenca e pranisë së këtyre
fenomeneve tek të rinjtë si dhe do të konkludohet me një sintezë mbi impaktin e
këtyre fenomeneve.
Ky artikull në tërësi synon të identiﬁkojë shkallën e pranisë së fenomene si: bulizmi
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si dhe probleme që lidhen me konsumimin e duhanit, alkoolit dhe lëndëve narkotike
në gjimanzet në vend. Përtej, do të theksojë impaktin që këto dukuri kanë në sigurinë,
mirëqenien e nxënësve dhe mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe edukativ. Më
speciﬁkisht, ky artikull do të analizojë shkaqet që çojnë në përdorimin e substancave
të dëmshme. Informimi i grupeve të interesit mbi këto fenomene do të nxisë
planiﬁkimin dhe zbatimin e strategjive që do të ndikojnë në reduktimin e sjelljeve të
pashëndetshme tek nxënësit.
Sfondi i problemit
Shifrat referuar INTAT 2014, "Shqipëria në Shifra" raportojnë për një situatë të rënduar
dhe serioze në drejtim të përdorimit të substancave të rrezikshme për shëndetin. Në
vitin 2012, 9.4 % e individëve të moshës 10 vjeç e lart rezultojnë konsumues të duhanit
dhe 24.3 % konsumues të alkoolit. Sipas studimit të barrës globale të sëmundjeve
2010, niveli i vdekshmërisë bruto të përgjithshme që i atribuohet duhanpirjes, ka
pësuar rritje të konsiderueshme në Shqipëri gjatë dy dekadave të shkuara (nga rreth
89 në 154 vdekje për 100,000 banorë në vitin 1990 dhe 2010). Bazuar në këto të dhëna
vërehet se tendenca e konsummit të këtyre substancave është në rritje të ndjeshme
dhe impakti që kanë në jetëgjatësi dhe cilësi jetese është përkeqësuar ndjeshëm.
Edhe pse shifrat nuk japin të dhëna speciﬁke për grupmoshën e përfshirë në studim
është për t'u vërejtur fakti se konsumuesit përfshĳnë nxënës që i ﬁllojnë këto sjellje që
në moshën 10 vjecare, grupmoshë e cila i përket nivelit të arsimit ﬁllor, duke e bërë
fenomenin shqetësues dhe me rrezikshmëri të lartë për shëndetin dhe cilësinë e jetës
së këtyre grupmoshave.
Pasojat që rrjedhin ky stil jete shpeshherë janë fatale, sic vërehet tek përmasat që ka
marrë fenomeni për konsumuesit e alkoolit. Shifrat e vdekshmrisë kanë shënuar rritje
të ndjeshme për përdoruesit e alkolit. Vdekshmëria proporcionale që i atribuohet
konsumit të alkoolit ka patur rritje nga 1.5% në vitin 1990 në 3.5% në vitin 2010.
Përveç problemeve shëndetësore, përdorimi i substancave psikoaktive reﬂektohet
në probleme të mprehta sociale. Jo në pak raste, këto lloj sjelljesh, si dhuna e
precipituar deri në krim, ka patur në sfond abuzimin me alkoolin dhe drogën. Kostot
ekonomike të institucioneve dhe taksapaguesve për rehabilitimin e personave që
përdorin substanca psikoaktive janë të konsiderueshme. Një tjetër pasojë serioze, sic
bëhet me dĳe nga studiues të ndryshëm është përfshirja e adoleshentëve në grupet
kriminale që shpërndajnë substanca të paligjshme, gjë që përbën një kërcënim tjetër
serioz ndaj mirëqenies personale dhe sigurisë së jetës. Sipas studimit të Hoﬀman, të
rinjtë që pinë duhan dhe alkool janë më të ekspozuar ndaj rrezikut, vështirësive në të
nxënë, krimeve dhe përdorimit të drogave të tjera. (Hoﬀman et al. 2001). Në Shqipëri
autoritetet kanë raportuar raste të shpërndarjes së substancave të rrezikshme në
mjediset e shkollës, por nuk ka studime të mirëﬁllta mbi praninë e fenomenit në
gjimnaze.
Metodologjia
Për të njohur shkallën e problemit dhe marrjen e të dhënave mbi konsumimin e
substancave të dëmshme në gjimnazet në shkallë vendi u zhvilluan 1435 pyetësorë
me nxënës të klasave të X-ta dhe XI-ta, të zgjedhur në mënyrë rastësore, si dhe u
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realizuan intervista me 5 fokus grupe nxënësish të klasave të X-ta dhe XI-ta. Pyetësori
u ndërtua mbi pyetje të mbyllura, ndërkohë që shkaqet që i cojnë nxënësit në këto
sjellje u detajuan dhe u sqaruan nga intervistat me fous grupe. Nxënësit e anketuar u
përzgjodhën nga 35 gjimnaze të marra rastësisht që përbëjnë 10 % të numrit total të
gjimnazeve në vend. 35 gjimnazet u përkasin prefekturave: Gjirokastër, Korçë, Vlorë,
Dibër, Kukës, Shkodër, Lezhë, Durrës, Fier, Elbasan, Berat, Tirana Qark, Tirana
Bashki. Ky kamponim, në këndvështrimin tonë siguron të dhëna të mja%ueshme
për të gjykuar mbi fenomenet e pirjes së duhanit, alkoolit dhe konsumimit të
lëndve narkotike. Të dhënat u përllogaitën dhe u pasqyruan në përqindje me qëllim
përcaktimin e shkallës së fenomenit. Matja e këtyre fenomeneve është thelbësore
pasi lidhet me aspektin shëndetësor dhe social të nxënësve.
4. Shﬂetimi i literaturës
4. 1 Ndikimi i klimës sociale të shkollës në sjelljet e nxënësve
Një aspekt i rëndësishëm që ndikon në formësimin e personalitetit dhe konsolidimin
e marrëdhënieve shoqërore mbetet klima që ekziston në shkollë. Klima sociale që
mbizotëron në mjediset e shkollës formësohet nga marrëdhëniet ndërmjet mësuesve
dhe nxënësve, si dhe ndërmjet nxënësve me njëri-tjetrin. Cilësia, sasia dhe mënyra se
si ndërtohen këto raporte ndikon në konceptin vetjak që formojnë nxënësit për veten
e tyre, motivimin dhe performancën në shkollë (Fraser, 1986). Në fakt ky përkuﬁzim
nuk citon faktorin familje dhe rolin që luan ky variabël në marrëdhëniet që krĳohen
në shkollë. Ky faktor sillet në vëmendje në studimin e (Moos 1991), ku sugjerohet
se një instrument i rëndësishëm për studimin e mjedisit të nxënies është lidhja
komplekse ndërmjet shkollës, nxënësve dhe familjes. Familja edhe pse jo prezente
direkt në mjediet e shkollës përcjell dhe reﬂekton në këto marrëdhënie impakt të
konsiderueshëm. Kështu, duhet theksuar se familja është një faktor i tretë, po aq i
rëndësishëm dhe me ndikim në një klimë të shëndetshme në shkollë. Një studim
ﬁnlandez e vë theksin tek impakti që klima e pashëndetshme përcon, tek sjellja e
nxënësve. Kështu referuar këtĳ studimi, nxënësit me probleme emocionale dhe ato të
sjelljes janë më vunerabël karshi efekteve negative që sjell një klimë e pashëndetshme
në klasë, (Somersalo et al. 2002). Studime të tjera i mëshojnë rolit të madh që luajnë
mësuesit në krĳimin e klimës sociale. Një përkuﬁzim tjetër e konsideron klimën
sociale një ndjesi dhe atmosferë që formësohet në mënyrë të qëllimtë nga mësuesit në
mjedisin arsimor gjatë ndërveprimit me nxënësit në shkollë dhe marrëdhënieve në
tërësi. Është provuar tashmë se, klima ndikon në motivimin e nxënësve për të krĳuar
raporte të shëndetshme si dhe për të patur rezultate më të mira akademike. Ndërkohë
që një klimë e pashëndetshme krĳon efekt të kundërt dhe ka tendencë t'i demotivojë
nxënësit në procesin e të nxënit dhe raportet që ndërtojnë me të tjerët. Komponent
përbërës përveç ndërveprimit dhe marrëdhënieve është dhe sjellja individuale që
jo domosdoshmërisht prek raportet me të tjerët, por gjykohet në raport me stilin
dhe cilësinë vetjake të të jetuarit duke ndikuar tërthorazi tek njerëz dhe grupe të
caktaura. Braktisja e procesit mësimor, e përhershme, apo e përkohshme, çështje
që kanë të bëjnë me disiplinën në shkollë dhe qasjen ndaj substancave të dëmshme
janë fenomene shqetësuese për zhvillimin e një procesi cilësor që ndikojnë jo vetëm
në performancën akademike të nxënësve, por edhe në të ardhmen e tyre si të rritur.
4.2 Faktorët dhe shkaqet që i shtyjnë të rinjtë drejt konsumimit të substancave psikoaktive
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4. 2. 1 Perceptimi mbi vetë-eﬁkasitetin dhe presioni i rrethit shoqëror
Në studimin e tyre Flay & Hill (1992) evidentuan se ﬁllimi i pirjes së duhanit tek
të rinjtë është i lidhur ngushtë me perceptimin e ulët mbi vetë-eﬁkasitetin dhe
vetëvlerësimin. Faktorë të ndryshëm ﬁziologjikë dhe psikologjikë ndikojnë në
perceptim dhe vetëvlerësim të ulët të të rinjve në moshën e adoleshencës. Në këtë
situatë trendi i të rinjve për të kompensuar ndjesitë, për t'u njehsuar me të tjerët në
sjellje si dhe për të mbuluar probleme që lidhen me statusin ekonomik, shoqëror,
apo kulturor i shtyn ata drejt ndjekjes së modeleve dhe ﬁllimit të sjelljeve të caktuara
si pirja e duhanit, alkoolit apo marrja e drogave. Një tjetër faktor është presioni i
bashkëmoshatarëve, apo i njohur ndryshe si presioni i grupit. Nën trysninë e
zakonshme që ushtrojnë grupet shumë të rinj përfshihen në sjellje të pashëndetshme
në mënyrë që të ndihen të barabartë në grupet ku bëjnë pjesë. Ky fakt provohet
në studimin e Flay & Hill (1992), të cilët vërejtën se të rinjtë që pinë duhan kanë
tendencën të shoqërohen me miq që pinë duhan dhe që japin miratimin e sjelljes.
Të njëjtën gjë vërejtën Dinges & Oe&ing (1993) në studimin e tyre, sipas të cilit të
rinjtë që përdorin drogë shoqëroheshin me miq që merrnin droga të njëjta, por kishte
shumë më pak gjasa të kishin miq që nuk ishin përdorues të drogave. Edgard shkon
më tej kur deﬁnon se përdorimi social i substancave jo rrallë shërben për të shpërbërë
kuﬁjtë e përfshirjes dhe përjashtimit në grupe sociale (Edwards G. 2004). Të gjendur
nën presione të kësaj natyre një masë e konsiderueshme e adoleshentëtëve e gjejnë
veten të përfshirë në këto lloj sjelljesh. Kjo gjë vërehet në përgjigjet e nxënësve.
E kam ﬁlluar nga kureshtja,, doja të dĳa se cfarë ndjesie të jep. Kisha dhe probleme me shkollën
me thënë të drejtën, edhe lekë sa një pjesë e shokëve të mi që shpenzonin sa mundnin nuk
kisha, bëhen bashkë të gjitha. Të gjithë shokët e mi e kishin provuar dhe isha vetëm unë, nuk
duhej të isha qullashi edhe pse kisha frikë me thënë të drejtën e provova. Fillimisht provova
një cigare marihujanë, që e provonim me rradhë, gradualisht ﬁlluam ta bënim më shpesh dhe
pastaj blĳa cigare që i pĳa vetëm.
4. 2. 2 Aksesi i përdorimit të substancave
Një tjetër faktor që lehtëson dhe mundëson përdorimin e duhanit, alkolit dhe drogës
tek të rinjtë lidhet me aksesin dhe lehtësitë për t'i patur këto lloj produktesh. Bazuar
në legjislacionin shqiptar, ndalohet me ligj shitja e duhanit dhe alkoolit, të rinjve
poshtë moshës 18-vjeç. Gjithsesi, duhet theksuar se në periudhën e tranzicionit në
Shqipëri, zbatimi i ligjit ka hasur probleme serioze dhe në këtë kontekst sigurimi i
këtyre produkteve nuk ka përbërë problem për të rinjtë vunerabël për t'i patur dhe
përdorur këto substanca. Sic pohohet nga nxnësit e intervistuar:
Në loklal mund të porosis cfarë të dua, sa për të blerë cigare nuk është problem fare, nuk e di
nëse pjesa më e madhe e shitësve e dinë këtë gjë. Mbase mendojnë se i blejmë për prindërit.
Nuk ka ndodhur ndonjëherë që shitësit të pyesin, apo të thonë e nuk lejohet shitja e këtyre
produkteve.
4. 2. 3. Gjendja ekonomike ekstreme
Studimet pohojnë se kultura e varfër e jetesës, si dhe mungesa e një standardi bazë
jetese, i shtyn adoleshentët t'i drejtohen konsumimit të substancave të rrezikshme dhe
të krĳojnë varësi ndaj tyre. Përdorimi i substancave ndikon në rritjen e vetëeﬁkasitetit
dhe vetëvlerësimit dhe si të tilla u shërbejnë njerëzve në vështirësi ekonomike të
shkëputen përkohësisht nga realiteti i përditshëm. Një lidhje ndërmjet lagjeve të
ashtuquajtura "geto" me kushte infrastrukturore të dobëta dhe niveleve të shitblerjes
231

së drogave ilegale citohet në studimin e (Fagan, 1988). Megjithëse të dhënat nga
studimi Studimi Demograﬁk dhe Shëndetësor i Shqipërisë (ADHS) 2008-2009, nuk e
mbështesin këtë qasje, pasi studimi sugjeron se individët e klasës së lartë sociale dhe
ekonomike dhe ata që banojnë në qendrat e mëdha urbane, duket se konsumojnë më
shumë alkool krahasuar me individët e klasave më të ulëta socialekonomike. Në fakt
vërehet një trend në rritje i konsumit të këtyre substancave nga të rinj nga familje
të pasura, për shkak të një farë vaniteti që arrihet. Nxënësit në përgjĳgjet e tyre e
pohojnë këtë qasje:
E pi se është trend, mundësinë ekonomike e kam edhe pse prindërve ua marr lekët për gjëra të
tjera. Kam dëgjuar se edhe vjedhin apo lypin, thjesht për të blerë cigare ose marĳuhanë. C'a
do bosh, kur s'ke asigjo që shkon në vĳë, do pish se do t'i harrosh të gjitha.
4. 2.4 Kulturave e familjeve
Një tjetër faktor me ndikim tek fenomenet e lartpërmendura është qasja, perceptimi
dhe kultura e familjeve ndaj konsumit të duhanit, alkoolit dhe drogës. Fjalët drogë
dhe intoksikim bartin konotacione pozitive dhe negative, në varësi të kontekstit.
Në shumë rrethana kulturore, njerëzit e vlerësojnë pozitivisht intoksikimin si një
eksperiencë rikreative apo sociale (Levine HG, 1981) Stili i jetesës së familjeve
apo perceptimet e pjesëtarëve të familjes karshi qasjes ndaj substancave ndikojnë
në përdorimin e substancave nga të rinjtë. Studimet bëjnë me dĳe se një sjellje e
demonstruar në familje nga njëri prej prindërve ndikon psikologjikisht tek të rinjtë
deri në masën që konsiderohet e natyrshme. Në këtë kontekst moralizimi nga ana
e prindërve zbehet, ndërsa fëmĳët vërejnë inkoherencë ndërmjet shprehive dhe
veprimeve. Stili i jetës shpeshherë i perceptuar si modern ndikon në përdorimin
e substancave dhe shpeshherë në krĳimin e varësive ndaj tyre. (Webster et al.
1989) thekson se fëmĳët tentojnë të shfaqin të njëjtat praktika të pirjes së alkoolit
me prindërit, duke demonstruar se të nxënit vëzhgues luan rol në sjelljet e tyre. Të
njëjtën gjetje ndan dhe (Zucker et al. 1995) në studimin e tĳ ku tenton të investigojë
këtë raport ku dëshmohet se sa më shumë alkool të konsumohet nga prindërit, aq
më herët fëmĳët nxënë skemat e përdorimit të alkoolit. Sic pohohet në intervistat me
nxënësit:
Në familjen tonë babi im e ka pirë gjithmonë duhanin, vëllai e ﬁlloi në klasë të tetë, kështu
që nuk më është dukur ndonjë gjë kushedi se çfarë. E di që po ta marrin vesh do të mërziten
shumë, por janë si puna e pri$it. Në familjen time s' është pirë asnjëherë duhan, alkoolit
konsumohet vetëm në festa dhe me masë, kështu që nuk jam mësuar dhe e di se po ta ﬁlloja do
të ishte një dramë e madhe për familjen time. Sot gjithë robt e pinë dhe nuk osht ndonjë gjo
e madhe, pastaj ne çuna jena, merruni me gocat. Për vëllain e kanë marrë vesh, bënë ca llafe
në ﬁllim, pastaj s'kishin çfarë bënin, e njëjta gjë do të jetë edhe kur ta marrin vesh për mua.
4. 2. 5 Konﬂiktet në familje
Konﬂiktet në familje i shtyjnë të rinjtë të gjejnë ngushëllim në përdorimin e
substancave. Mungesa e frymës së komunikimit si dhe gjendja e rënduar e
marrëdhënieve ndërmjet pjesëtarëve të familjes ndikon emocionalisht tek ata, tek
perceptimi që kanë për veten, përkatësinë dhe identitetin e tyre. Mungesa e vëmendjes
dhe përkushtimit çon në sjellje të caktuara që rikuperojnë boshllëqet emocionale të
krĳuara tek adoleshentët. Sipas Doyle, konﬂiktet ndërpersonale ndërmjet prindërve
kanë pasoja në mirëqenien e fëmĳëve. (Doyle et al. 2002;). Studimet bëjnë me dĳe se
këto lloj problemesh janë më evidente në familjet që nuk kanë lidhje të forta ndërmjet
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pjesëtarëve të tyre. Mungesa e vëmendjes ndaj fëmĳëve i nxit ata ta kërkojnë atë në
forma të tjera, ndonjëherë edhe në formën e hakmarrjes ndaj prindërve, si pasojë e
zhvendosjes së fokusit nga mirëqenia dhe problemet e tyre. Kjo gjë konﬁrmohet në
përgjigjet e nxënësve:
Prindërit e mi janë në punë gjatë gjithë kohës dhe nuk kanë për ta marrë vesh. Pastaj dhe kur
janë bashkë nuk kanë kohë të merren me mua se janë duke u zënë me njëri- tjetrin gjatë gjithë
kohës. Shpeshherë më zë frika se ata mund të ndahen dhe kjo gjë më trishton shumë. Kur pi
ndonjë gotë me shokët më duket sikur i harroj hallet që kam në shtëpi.
5. Gjetje
5.1.Të dhënat sipas pyetësorëve.
5.1.1 Siguria në shkollë dhe jashtë saj
22% e nxënësve, (312 nxënës) nuk ndihen të sigurt në mjediset e shkollave. 42% e
nxënësve, (600 nxënës) nuk ndihen të sigurt në mjediset e tualeteve të shkollës.
Studimi nxjerr në pah se ekziston një korrelacion ndërmjet përdorimit të substancave
dhe nivelit të sigurisë në shkollë. Siguria në shkollë ndikon në klimën e shkollës dhe
shtysën drejt sjelljeve të pashëndetshme.Shkolla konsiderohet një vend i pasigurt
për një pjesë të madhe të nxënësve. Siguria është një komponent themelor dhe jetik
për ndjesinë e nxënësve dhe mbarëvajtjen e procesit. Siguria mund të konsiderohet
me natyrë ﬁzike ose emocionale. Shkak i kësaj dhune janë konﬂiktet e ﬁlluara në
mjediset e shkollës për çështje të konsideruara banale, e më pas të precipituara në
krime. Nuk ka studime nëse këto raste dhune apo krimi janë kryer nën efektin e
substancave si alkoli apo droga. Përtej këto raste dhune kanë patur një ndikim serioz
në normalizimin e jetës së shkollës dhe ndryshimin e perceptimit të nxënësve mbi
sigurinë. Pasiguria në mjediset e tualeteve të shkollës është ndjeshëm më e lartë se
në mjediset e tjera brenda dhe jashtë saj, kjo edhe për faktin se këto mjedise janë të
pamonitoruara me kamera dhe jashtë vëmendjes së mësuesve. Nga intervistat me
nxënësit rezulton se shpeshherë konsumi i duhanit dhe lëndëve narkotike, ndodh
në mjediset e tualeteve dhe për këtë arsye, pasiguria është më e lartë. Mundësia dhe
aksesi për t'i përdorur këto substanca në mjediset e shkollës e agravon problemin dhe
ndikon në sigurinë dhe klimën e krĳuar për zhvillimin normal të procesit mësimor.
Nxënësit e pyetur mbi faktorët që i bëjnë të ndihen të pasigurt në mjediset e shkollës,
citojnë frikën nga veprimet e pakontrolluara të bashkëmoshatarëve nën efektin e
substancave.
5.1.2 Fenomeni i dhunës dhe bulizmit
Të dhënat tregojnë 42% (600 nxënës) pranojnë se janë buluar, dhe se ky fakt ndikon në
sigurinë e tyre ﬁzike dhe emocionale. Siç vërehet fenomeni i bulizmit është prezent
në shkolla dhe prek një numër të konsiderueshëm të nxënësve.
Një klimë e rënduar në mjediset e shkollës ka në thelb të saj marrëdhënie të jo të
shëndetshme dhe konﬂiktuale. Fenomeni i bulizmit, i trajtuar gjerësisht inﬂuencon
marrëdhëniet e nxënsve dhe ndikon në vetëvlerësimin e tyre. Roland (1989) and
Olweus (1991) e përkuﬁzojnë bulizmin si " dhunë sistematike ﬁzike ose psikologjike
e kryer nga një individ ose një grup kundrejt një individi i cili nuk mund të mbrohet".
Prania e dhunës dhe bulizmit në ambjentet e shkollës jo vetëm përkeqëson klimën
sociale në shkollë, por bëhet shkak për shtysën e të rinjve drejt substancave të
rrezikshme, si mënyrë për të dalë nga gjendja e krĳuar. Ky variabël është në korrelacion
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të drejtë me ndjenjën e pasigurisë që përjetojnë nxnësit në mjediset e shkollës dhe
rreth saj. Duhet theksuar se ky fenomen bie ndesh me synimet e arsimit që kanë
për qëllim zgjedhjen e mënyrave të shëndetshme dhe të sigurta të jetesës, ndërsa në
aspektin personal zhvillimin e a%ësisë së kontrollit të ndjenjave dhe sjelljeve.
5.1.3 Frekuentimi i procesit të mësimor
42% e nxënësve, (744 nxënës) lënë orët e mësimit. Fenomeni i braktisjes së orëve
të mësimit është prezent dhe i lartë. Largimet nga orët e mësimit si dhe distanca e
krĳuar me të nxënit dhe dĳen ndikojnë në sjelljet negative të nxënësve. Kjo përqindje
e lartë e mospjesëmarrjes në procesin mësimor tejkalon ndjeshëm fenomenin e pirjes
së duhanit dhe konsumimit të substancave. Nga ana tjetër kjo kohë ﬁzike u shërben
atyre për të praktikuar dhe zhvilluar këto sjellje. Fakti që kjo kategori nxënësish
kanë vĳueshmëri të pjesshme të procesit mësimor ndikon në cilësinë e të nxënit
të tyre. Duhet përmendur se nevojiten studime të mirëﬁllta për informimin dhe
bashkëpunimin që ka shkolla me prindërit mbi ndjekjen e procesit mësimor, si dhe
masat që duhen marrë marra për zbutjen dhe eliminimin e fenomenit. Siç shprehet
dhe nga intervistat me nxënësit:
Duhanin e pimë paradite kur lëmë orët ose pasditeve në lagje. Orët e mësimit i lëmë ose se jemi
paprgatitur ose se orët nuk janë interesante. ndodh që kur të shkon mendja për një cigare dhe
nuk rezistoj dot, meqenëse në klasë nuk lejohet, lë orën e mësimit.
5.1.4 Konsumi i pĳeve alkoolike
22% e nxënësve (322 nxënës) konsumojnë pĳe alkoolike, ndërkohë që 13% e nxënësve
e lidhin braktisjen e orëve të mësimit me frekuentimin e lokaleve. Në pyetësor nuk
u morën të dhëna mbi llojin e pĳeve që konsumohen gjatë frekuentimit të lokaleve.
Gjithsesi, ka një korrelacion ndërmjet nxënësve që pĳnë alkool dhe frekuentimit të
çrregullt të orëve të mësimit. Përqindja e nxënësve që pranojnë se janë përdorues të
pĳeve alkolike është e lartë. Siç e theksuam më lart shitja e pĳeve alkoolike për fëmĳët
nën moshën 18 vjeç, sanksionohet me ligj, ndërkohë që fenomeni është shqetësues.
Sipas studiuesve dhe organeve shëndetësore përdorimi i alkoolit ndikon ndjeshëm
në shëndetin e të rinjve, në performancën e tyre akademike, si dhe qasjet shoqërore
që demonstrojnë në shkollë. Referuar Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH),
përdorimi i alkoolit dhe duhanit renditet midis 10 faktorëve kryesorë të rrezikut për
shëndetin në të gjithë botën, ndërsa përdorimi i drogave të paligjshme renditet ndër
10 faktorët kryesorë të rrezikut për shëndetin në vendet e zhvilluara. OBSH 2004,
deklaroi se alkooli dhe duhani përfaqësojnë rreziqe më të mëdha shëndetësore sesa
drogat ilegale. Sipas këtĳ raporti, drogat ilegale ishin përgjegjëse për vetëm 0.8% të
problemeve shëndetësore në botë, ndërsa alkooli dhe duhani ishin përgjegjës për 4%
secili (Neurosciene of psychoactive substance use and dependence, Geneva 2004).
Përtej impaktit personal shëndetësor, konsumimi i alkoolit në doza të mëdha shfaq
probleme dhe prek dhe individë të tjerë që rrethojnë përdoruesin. Moskontrolli i
veprimeve dhe humbja e arsyetimit çon në krĳimin e konﬂikteve dhe dëmtimin e
të tjerëve.
5.1.5 Pirja e duhanit
38% (559 nxënës) pinë duhan në mjediset e shkollës dhe jashtë saj, ndërkohë që
18% e nxënësve e lidhin ndërprerjen e procesit të mësimnxënies me nevojën për të
konsumuar duhan. Shifra dëshmon se ekziston një lidhje ndërmjet pirjes së duhanit
dhe braktisjes së orëve të mësimit, duke dëshmuar se nxënësit që pinë duhan
kanë probabilitet më të lartë për t'u larguar nga orët e mësimit. Përtej efekteve
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shëndetësore studimet kanë provuar se pirja e duhanit predisponon të rinjtë dhe
i shtyn gradualisht drejt përdorimit të drogave. Tendenca për të pirë duhan ka si
faktor kryesor kureshtjen, trysninë e grupit dëshirën për t'u njehsuar me grupin deri
në pikën ku ﬁziologjikisht krĳohet varësi nga nikotina.
5.1.6.Përdorimi i drogave
14 % e nxënësve, (203 nxënës) përdorin lëndë narkotike të tipit marĳuhanë. Shifra
e nxënësve që pranojnë se konsumojnë lëndë narkotike është e konsiderueshme,
duke marrë parasysh grupmoshën e nxënësve të përfshirë në studim. Gjithashtu
varësia kundrejt këtyre substancave vjen në rritje dhe i shtyn të rinjtë të provojnë
dhe konsumojnë droga më të forta. Duhet marrë parasysh se mungesa e ndërhyrjes
për rehabilitimin e kësaj grupmoshe, çon drejt përdorimit të rregullt të substancave
dhe varësisë ndaj tyre.
Konkluzione
Ka disa faktorë që i shtyjnë adoleshentët drejt konsumimit të substancave si
duhani, alkooli dhe drogat, duke ndikuar dhe prekur kështu cilësinë e jetës së
tyre si adoleshentë dhe si të rritur. Ekspozimi i nxënësve ndaj ndaj këtyre sjelljeve
ndikon në frekuentimin e procesit mësimor, marrëdhëniet që ndërtohen në shkollë
dhe komunitet si dhe në sigurinë e shëndetit të tyre. Duhet theksuar se klima e
pashëndetshme në shkolla është një faktor që agravon klimën sociale dhe nuk i
ndihmon nxënësit të rimodelojnë dhe rishikojnë qasjet e tyre. Të dhënat dëshmojnë
se pirja e duhanit, konsumimi i alkoolit, përdorimi i lëndëve narkotike, si dhe lënia
e orëve të mësimit janë fenomene shqetësuese dhe prezente në shumë gjimnaze të
vendit. Faktorët kryesorë që shtyjnë adoleshentët lidhen me vetëvlerësimin e ulët,
presionin e grupit dhe nevojën për të rikuperuar probleme të tjera. Në këtë kontekst
është e nevojshme të përdoren strategji dhe teknika që do të mundësojnë ndërveprim
dhe komunikim më të shtuar të shkollës me komunitetin dhe me nxënësit. Gjithashtu
ulja e fenomenit të bulizmit nëpërmjet fushatave të sensibilizimit, si dhe strategji dhe
teknika që rrisin rezistencën e nxënësve ndaj tundimeve të ndryshme do të ndikonin
në përmirësimin e klimës nëpër shkolla dhe ndërgjegjësimin mbi pasojat që sjell
përdorimi i substancave të dëmshme për shëndetin.
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Shkodra dhe politikanët e saj gjatë qeverisjes së Qeverisë së Qershorit 1924
Dr. Marsel Nilaj
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”
Abstrakt
Qeverisja e dalë nga grushti i shtetit i Qershorit 1924, do të ishte mënyra më e veçantë
qeverisëse e dalë pas Kongresit të Lushnjes. Ajo do të përgfshinte një pjesë të madhe të
grupimeve opozitare, dhe personaliteteve kundërshtarë të qeverisë, apo individëve të cilët
kishin qeverisur deri në atë kohë. Një grupim i tillë do të ishin edhe shkodranët të cilët
personalitete si Luigj Gurakuqi, Rexhep Shala, apo Xhemal Bushati do ta shihnin veten si
pjesë themelore e qeverisjes. Këto personalitete do të mbajnë ndër postet më të rëndësishme
në vend, sidomos Luigj Gurakuqi i cili do të mbante Minsitrinë e Financave.
Kjo do të ishte ministria më e rëndësishme, sidomos, për shkak të kushteve të këqia qqë
gjendej vendi, jo vetëm në aspektin brendshëm, por edhe në lidhje me politikën ekonomike
ndaj faktorit të jashtëm. Sjellja më e rëndësishme do të ishte ndaj Konçesioneve të cilët u
detyruan që të kishin një shtërngim ndaj tyre, duke u munduar të rrisnin ﬁtimet e shtetit.
Gjithashtu një rëndësi të madhe pati edhe diplomacia ekonomike që u ndoq gjatë kësaj faze.
Edhe spe një periudhë e shkurtër 6 mujore, me anë të veprimit të kësaj qeverie, e sidomos
sjelljes ministrore të Luigj gurakuqit, del në pah kjo lloj veprimtarie.
Por veprimi i cili nuk ishte i rëndësishëm të bëhej ishte sjellja subjektiviste me kundërshtarët
politike me anë të vendosjes së gjyqit politik. Gjyq i cili me veprimtarinë e tyre u përfshĳnë
edhe përfaqësuesit e Shkodrës. Pavarësisht qëllimeve për përﬁtime shtetërore ekonomike
sjellja e tillë e thelloi urrejtjen me kundërshtarët e mëvonshëm.
Fjalët kyce: Shkodra, Noli, Qershor 1924, Konçesione, Qeverisje.

Hyrje
Veprimtaria e rrëmujshme dhe trazirat e shumta që kishin ﬁlluar që në muajin mars
në vend, ishin rritur së tepërmi gjatë muajve në vazhdim. Dorëzimi i qeverisë nga
kryemnistri Ahmet Zogu, pas atentatit të bërë me 23 shkurt 1924 (Dervishi, 2006,
200), dhe krĳimi i një qeverie të re me bazë të gjërë nën drejtimin e Shefqet Verlacit,
e cila mori votëbesimin me 3 mars (BKK, 1924, 285) të po atĳ viti, nuk e përmirësoi
situatën. Pakënaqësit që u rritën së tepërmi pas vrasjes së Avni Rustemit dhe mbledhja
e cila u zvillua në Vlorë në ﬁllim të majit, shprehen mendimin se ky sistem që ishte
krĳuar, duhej të përmbysej me çdo kusht. Pasuesit e opozitës së vjetër, të cilët tashmë
të vendosur pas Nolit në ditët e para të qershorit 1924, kishin çuar në përmbysjen e
qeverisë dhe madje në ikjen e krejt përkrahësve të kësaj qeverie jashtë vendit, ku vetë
Ahmet Zogu iu drejtua Jugosllavisë (Xhafa, 2006, 269). Kjo gjë ndodhi në të njëjtën
ditë ku protestuesit, që ditë më vonë ﬁlluan të thërriteshin revolucionarë, kishin hyrë
në Tiranë, me 10 qershor 1924.
Elementi shkodran si faktor aktiv në qeverisje
Luigj Gurakuqi nuk kishte qenë direkt i përfshirë në këtë grusht shteti megjithatë ai
kishte qenë një ndikues intelektual tek Rexhep Shala i cili si komandant i Shkodrës
nën qeveritë e mëparshme kishte çuar forcat që ai drejtonte në revoltë për të mos iu
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bindur qeverisë. Ai kishte edhe një manifest të cilin ia kishte shkruar Luigj Gurakuqi
(Duka, 2007, -147), ku me anë të saj aii kërkonte Asamblesë Kushtetuese që të shkonte
në Shkodër për të vazhduar punimet.
Duke pasur parasysh veprimet dhe objektivat që kishin deputetët e Shkodrës në lidhje
me qendërsimin e kryeqytetit në Shkodër, kjo ngjarje shihej si një rast mja% i mirë për të
realizuar këtë ëndërr. Ndërkohë që Fan Noli u mbështet shumë në grupin e Shkodrës
në këtë kohë, që nga disa prej veprimeve ushtarake që u ndërmorën nga Shkodra nën
komandimin e Regjep Shalës, e deri tek forca intelektuale e Luigj Gurakuqit.
Qeveria u krĳuan me 16 qershon nën drejtimin e Fan Nolit. Në këtë qeveri përfshiheshin
njerëz të cilët kishin dhënë kontribut brenda kohës së atĳ grushti shteti dhe njerëz me
ide përparimtare demokratike apo radikale. Drejtimi u bë me votim të lirë ndërmjet
grupit udhëheqës, ku ndërmjet Sami Vrionit dhe Fan Nolit si kandidat, ky i fundit
mori mbi 90 % të votave (Vllamasi, 2000, 380). Njerëzit më me ndikim në qeveri dhe
në politikën e kohës, brenda këtĳ grupimi ndaheshin ndërmjet dy ideologjive; asaj
demokratike ku në këtë anë gjente hapësirë edhe Luigj Gurakuqi, si dhe krahu radikal
ku qëndronte mja% mirë shkodrani tjetër, Rexhep Shala (Pollo, 1965, 544).
Në një qeveri që kishte vetëm 7 ministri, dy prej ministrave ishin nga Shkodra.
Luigj Gurakuqi, si Ministër i Financave, si dhe Regjep Shalën si Ministër i Punëve të
Brendshme (Dervishi, 2006, 216). Ndërkohë që brenda kësaj qeverie gjendej edhe posti
i Ministrit pa Portofol, i cili mbahej nga Xhemal Bushati, deputeti i vjetër i Shkodrës, i
krahut të përhershëm opozitar si dhe përkrahës dhe i përkrahur nga Luigj Gurakuqi.
Sipas Sejﬁ Vllamasit, i cili ishte një kundërshtar i Fan Nolit dhe i qeverisë së krĳuar
nga ai, pasi ishte një mbështetës i Ahmet Zogut dhe krahut të pozitës së dikurshme,
shprehet se u vendos pikërisht Xhemal Bushati për të kënaqur muslimanët e Shkodrës
dhe për t’i bërë ata për vete (Vllamasi, 2000, 381). Është e vërtetë që ky ishte një njeri
i cili i përkiste një familjeje të vjetër shkodrane muslimane dhe që gëzonte një respekt
në qytetin e tĳ por kjo deklaratë nuk duket plotësisht e saktë nisur nga veprimtaria
e mëvonshme e tĳ. Gjatë kohës që Luigj Gurakuqi ishte jashtë vendit me Fan Nolin
në Lidhje të Kombeve, në shumicën e dokumentave të ﬁrmosura nga Ministria e
Financave të asaj kohe, mbajnë ﬁrmën e zëvëndës ministrit Xhemal Bushati. Pozicioni
që i kishin lënë këtĳ njeri si ministrër pa portofol i jepte atĳ të drejtën që të zëvëndësonte
cilindo prej ministrave kur nuk ndodheshin në detyrë. Nisur nga kjo mund të dalim
në përfundimin se ka të ngjarë që mund të ketë qënë Luigj Gurakuqi i cili ka kërkuar
që në këtë troll të ishte pikërisht ai, duke e ditur se një pjesë të kohës së bashku me
kryeministrin nuk do të ishte në detyrë. Kjo mund ta ketë bërë atë që të mendoj se
njeriu më i afërt për të ndjekur politikën e tĳ ishte Xhemal Bushati.
Rexhep Shala ishte personi tjetër i cili gjendej në rolin e Minsitrit të Brëndshëm në këtë
qeveri. Roli dhe postet e tĳ nuk kishin qenë të një rangu kaq të lartë sikurse dy personat
e tjerë. Ai kishte qenë pjesë e xhandarmarisë shqiptare në zonën e Shkodrës. Pikërisht në
këtë zonë ishte dalluar tepër gjatë kohës së grushtit të shtetit në muajt maj - qershor, ku
me 16 maj ishte deklaruar kundra qeverisë (Xhafa, 2006, 268) dhe garnizonin e Shkodrës
e kishte përdorur si njëra nga forcat që duhet të komandonte këtë zonë, nën ndikimin
e grushtit të shtetit të komanduar nga Noli. Kjo gjë e kishte bërë atë njeri të besueshëm
për Fan Nolin për ta bërë pjesë të qeverisë në një prej posteve më të rëndësishme brenda
një qeverie. E në situatën ku ndodheshin ndër më të rëndësishmit dhe deçizivët. Postin e
Ministrit të Brendshëm e kishin mbajtur personalitet të rëndësishme ku një ndër to ishte
edhe vetë Ahmet Zogu, kohë më parë. Një post i tillë do të thoshte se kushdo që do ta
mbante do të kishte pas vetes krejt gjandarmërinë e kohës. Kjo të linte të kuptohej se Nolit
i duhej një njeri i cili nuk rrezikonte tepër me vendosjen e tĳ në këtë post, përmbysjen nga
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pushteti. Ndaj njeriu mbase më i nevojshëm i cili paraqiste patriotizëm, besnikëri, dhe
që nuk shihej se kishte një ambicie më tej se ku kishte arritur apo se mund ta rrezikonte,
ishte Rexhep Shala.
Kjo qeveri në fakt ishte një qeveri e dalë jashtë kontureve institucionale, të asaj kohe.
Pavarësisht problemeve të shumta brenda atĳ 5 vjeçari, 1920 – 1924, të gjitha qeveritë
e kohës kishin dalë të votëbesuara nga Parlamenti ose kishin dalë nga anëtarë të cilët
kishin kaluar në Parlament (Krasniqi, 2009, 101). Kjo ishte qeveria e cila në fakt mbeti
jashtë këtĳ institucioni gjatë qeverisjes së saj. Në kohën kur ajo u krĳua parlamenti
ishte shpërndarë, drejtuesi i saj nuk ishte më drejtues dhe as nuk mund ta thërriste,
kurse Këshilli i Naltë i mbetur vetëm me një person, ishte vetëm në çerekun e tĳ.
Kjo dihej mirë nga Fan Noli dhe e kuptonte se për një qëllim që kishte ai drejt një
orientimi perendimor demokratik, qeveritë nga cilido krah të ishin, dhe nga cilatdo
rrethana që kishin ardhur, duhet të votëbesoheshin.
Me 19 qershor qeveria Noli shpalli programin e saj prej 20 pikash (Austin, 2003,
99). Në programin e tĳ më shumë vend zuri kritika ndaj qeverive paraardhëse e
sidomos asaj të fundit, sesa analizimi i pikave të programit dhe mundësit e realizmit
që mund të kishin. Nga të 20 pikat që kishte programi, 9 nga ato kishin lidhje me
të dy ministrat e lartpërmendur në detyrë. Në program thuhej, se do të bëhej një
ç’armatim i përgjithshëm dhe papërjashtim, të dënoheshin agjentët dhe shkaktarët
e vëllavrasjeve, rivendosjen e qetësisë dhe stabilitetit (përkatësisht pikat 1,2,3). Këto
pika kishin të bënin direkt me përgjegjësinë që duhet të kishte ministri i brendshëm,
pra Rexhep Shala. Gjithashtu një vëmendje të veçantë do t’i jepej edhe ekonomisë.
Noli e dinte se në kushtet që ishte vendi, ekonomia ishte në kushtet e ekzistencializmit
ndaj në program i jepj shumë hapësirë, së bashku me riorganizimin e administratës.
Premtohej se me anë të kësaj qeverie do të shkurtohej dhe rishikohej administrata,
për të vënë në postet e caktuara njerëz kompetentë, balancim i buxhetit duke kursyer
në mënyrë radikale, ndërrimi i sistemit të taksave, me qëllimin që të lehtësohej
individi nga barra e rëndë e tyre (pikat 10, 11) (Noli, 1924, 2). Këto ishin dy pika
të cilat preknin direkt Ministrin e Financave, Luigj Gurakuqin. Megjithatë kishte
edhe pika indirekt, në të cilat domosdoshmërisht prekej Ministri i Financave apo një
pjesë e barrës, kuptohet ajo ekonomike binte mbi të. Objektiva të tillë si; përmirësimi
i gjendjes së bujkut dhe pavarësia ekonomike e tĳ, kujdesi për komunikacionin
e vendit dhe speciﬁkisht për rrugët (pikat 12, 17), ishin synime me kosto të lartë
ekonomike dhe do gjë duhet të binte mbi Ministrinë e Financave.
Ndërkohë që një ndër pikat më të rëndësishme të programit për të cilën Luigj
Gurakuqi do të ndihet edhe nën presion dhe do të marrë herë pas here, ishte
marrëdhënie ndërmjet kapitalit të brendshëm dhe të jashtëm (pika 13). Brenda kësaj
pike të programit një rëndësi të veçantë do të marrë problemi i konçesioneve, shumë
i debatuar gjatë gjithë kohës brenda pesë viteve, që pas 1920.
Ky program në pamje të parë shihej si mja% liberal, çka të lë të kuptosh se në krĳimin
e tĳ, programin Noli ia kishte besuar ose ishte mbështetur më shumë në krahun
liberal demokratik të qeverisjes ku në të bënte pjesë edhe Luigj Gurakuqi. Megjithatë
plani ishte i shkurtër jo përsa i përket pikave dhe fushave të përfshirjes, po përsa i
përket planiﬁkimit të realizmit të këtyre pikave të programit. Në të thuhej se do të
bëhej përmirësimi i gjendjes së bujkut, por nuk thuhej se si do të arrihej kjo në një
popullsi ku mbi 80 % jetonte në fshat dhe ku një grusht njerëzish të fuqishëm jo vetëm
ekonomikisht, por edhe më shumë politikisht mbanin pjesën më të madhe të tokave.
Gjithashtu shohim se kërkohet që të bëhet çarmatimi, i popullsisë, e kjo ishte një
ndër veprimet më të mira nëse do të realizohej. Por si do të mbrohej popullsia në të
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ardhmen kur akoma institucioni i xhandarmarisë dhe i ushtrisë nuk ishte efektiv në
mbrojtje të kësaj popullsie. Mbrojtje që nuk ishte më shum nga aspekti i brëndshëm i
armiqësive të brëndshme sesa nga rreziku i armikut të jashtëm. U kërkua që të bëhej
një rindërtim i sistemit të komunikacionit të brendshëm dhe të sistemit të urave në
veçanti por kjo nuk shprehej se si do të siguroheshin të ardhurat e kësaj pune. Sistemi
burokratik i fryrë ishte një e metë e kaluar e cila ishte zgjeruar jo rradhëherë për
nepotizëm, por cilado të ishte forma e zëvendësimit të këtyre personave me njerëz të
tjerë të a%ë kur mungonte një shkollë e a%ë për formimin e nëpunësve të zot.
Duket se barra më e madhe e të gjithë kësaj qeverie paralelisht me Nolin që e drejtonte
do t’i binte edhe Luigj Gurakuqit, i cili njihej si krahu i djathtë i tĳ. Madje të tjerë
shkonin edhe më tej duke u shprehur se ky njeri e komandonte Nolin (Vllamasi,
2000, 382). Megjithatë jo më kot ishte vënë në postin e ministrit të ﬁnancave. Ishte
hera e dytë që mbante këtë post pas asaj periudhe në qeverinë e koalicionit të Vërlacit
(Pollo, 1965, 220), të cilën nuk e mbajti për shumë kohë vetëm përreth 1 muaj për
shkak të rrjedhimit që morën ngjarjet e përpara grushtit të shtetit të qershorit.
Gjithashtu edhe si deputet kishte qenë shpeshherë anëtar ose kryetar i komisionit të
buxhetit, gjatë gjithë kohës që kishte qenë deputet. Duke u nisur nga kjo nëse shohim
relikat e bëra me qeveritë paraardhëse në fushën e ekonomisë dhe të buxhetit të
lë të kuptosh a%ësitë e tĳ mja% të mira dhe njohjen e fortë që kishte ky njeri për
fushën e ekonomisë. Gjithashtu gjatë periudhës së vitit 1924 kishte qenë edhe pjesë
e Komisionit të Administratës në Asamblenë Kushtetuese (BKK, 1924, 249). Nisur
nga kjo arrĳmë në përfundimin se edhe përsa i përket mirëfunksionimit të një
administrate apo njohurive mbi defektet që kishte administra jonë, kishte njohuri të
mira për të realizuar atë pikë të programit.
Megjithatë nuk mja%onte vetëm dëshira e mirë e një drejtuersi për të realizuar
objektivat e vëna, por duhej të shihej edhe situate në të cilën ndodhej vendi dhe
hapësirat që të lejonte ajo për të vepruar. Një ndër problemet e mëdha që vendi
kalonte ishte edhe ajo lidhur me konçesionet dhe me situatën e monopolit në të cilën
ndodhej ekonomia shqiptare.
Sjellja e qeverisë ndaj konçesioneve
Gjatë gjithë kohës vendi kishte qenë në kushte jo të mira dhe me një kapital bazë për
zhvillimin e konomisë shqiptare ndaj mënyra më e mirë për shfrytëzimin e ekonomisë
ishte me anë të konçesioneve. Mbi bazën e këtyre konçesioneve nëpërmjet taksave që
i vendoseshin përﬁtonte edhe arka e shtetit. Megjithatë jo rrallëherë në konçesione
të shumta kishte ndodhur që ﬁrmat të brëndshme apo të jashtme kishin abuzuar
së tepërmi me lejet e marra. Ata kishin dalë jashtë pikave kontraktuale, ose kishin
abuzuar në pagesat ndaj shtetit të asaj që ata i detyroheshin. Kjo gjë jo rradhëherë
kishte çuar në një pakënaqësi të madhe të popullsisë ose të grupeve të interesit. Në
vitet e kaluara vetë Luigj Gurakuqi kishte qenë një kundërshtar i fortë i shumë prej
konçesioneve.
Me ardhjen e kesaj qeverie sidomos pas shpalljes si pikë të programit edhe të një
lloj mbrojtje të kapitalit të brendshëm nga ai i jashtëm, shumë njerëz shpresuan se
qeveria do të merrej pak më shumë me konçesionet e dhëna më parë. Madje shumë
prej tyre menduan se do t’i vendoste nën një kontroll të ri apo në tratativa bisedimesh
edhe kontratat ekzistuese të dhëna më parë.
Në Shkodër pati kritika të forta gjatë gjithë kësaj kohe për shkak të konçesioneve
të ndryshme të dhëna më parë. Madje ata kritikuan edhe faktin që shumë prej ish
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deputetëve të mëparshëm mbanin akoma ato konçesione apo favore që i kishin
gëzuar edhe në qeveritë e mëparshme (F, 1924, 3). Në koncesione të cilat mund të
ishin edhe pasuri kombëtare e shfrytëzueshme fare mirë për ineresa kombëtare
sikurse ishte rasti i ish-deputetit të Beratit, Mustafa Maksutit në dekovil, apo të
banjave të Përmetit që i mbante Leonidha Frashëri, ish – deputeti i Gjirokastrës. Kjo
të linte të kuptoje se kritika binte direkt mbi Ministrinë e Financave e cila i kishte për
detyrë kontrollin e këtyre konçesioneve. Megjithatë nuk ishin të vetmit apo vetëm
për qëllime tendencioze këto kritika. Kritika të tilla e të shumë, bile jo më pak serioze
vinin edhe nga qytete të tjera të Shqipërisë.
Tregtarët e Korçës ankoheshin se duhet të kishte një rishikim të dhënies së monopolit
në atë zonë, në mënyrë që të uleshin vështirësitë për ekonominë e asaj zone (AQSH,
1924, 3). Megjithatë kishte edhe raste kur shumë prej kontratave të dhëna më parë
u rishikuan. Personat kontraktues që nuk u bindeshin pikave për të cilat kishin
nënshkruar, u futën edhe në burg për shkelje, apo u liruan nga burgu vetëm kur
pranuan të paguanin dëmet apo taksat e prapambetura AQSH, 1924, 2). Këto raste
tregojnë se në një farë mënyret po funksiononte edhe lloji i ndëshkimit për abuzime
me anë të konçesioneve.
Por replika më e fortë ishte për konçesionin e dhënë ﬁrmës “Staples” për letrat e cigareve
dhe të bixhozit. Konçesioni i duhanit dhe i letrave të duhanit kishte qenë në diskutime
të gjata dhe ishte kundërshtuar edhe kohë më parë gjatë disa qeverive edhe nga vetë
Luigj Gurakuqi. Tashmë kishte ardhur koha që të përballej nga një pozcion krejt tjetër
nga a i mëparshmi. Në rolin ku ishte vetë ai që i kishte në dorë fatet e konçesioneve
e po ashtu edhe të këtĳ rasti. Kjo kompani e kishte marrë të drejtën e konçesionit që
në vitin 1923, dhe tashmë akuzohej se një vit më parë e kishte ﬁtuar këtë të drejtë në
mënyrë abusive. Megjithatë e keqja ishte se tashmë, edhe nën këtë qeveri po vazhdonte
ta mbante dhe se qeveria nuk po merrte masa per t’ia hequr ose për t’ia kontrolluar
ecurinë e saj në punën që bënte (F. 1924. 1), nën titullin monopolizimi i letrave të
duhanit, mundohen të jenë të saktë duke paraqitur të gjithë hilet apo shmangiet që
bënte kjo kompani që nga cilësia e letrave, po ashtu edhe tek numri më i rrallë i ﬁjeve të
letrës në krahasim me atë që ishte në kontratë. Kjo do të thoshte se kompania po villte
dhe qeveria nuk ishte e zonja ta kontrollonte, madje as të dallonte shkeljet. Ky artikull
ishte ndër më të ashpërit të bërë ndaj kësaj qeverie e sidomos Ministrisë së Financës.
Artikulli u botua tek gazeta shkodrane “Ora e Maleve”. një gazetë e cila kishte qënë
dora e djathtë në mbështetjen e Luigj Gurakuqit, si opozitar. Një artikull i dytë rreth
një muaj më vonë, e çon më tej kritikën duke i bërë haptasllogaritë e abuzimit dhe
të ﬁtimit të kësaj kompania mbi bazë të mallit tonë dhe parave tona. Këtu shprehet
haptazi qëndrimi i tyre mbi pakënaqësinë që ka edhe ndaj ministrisë e cila duhej të
ishte më e saktë në lidhje me kontrollin ndaj tyre. Konçesionet duhet të ishin në të mirë
të popullsisë shqiptare dhe jo me qëllim për t’i zhvatur ata (Disa Tregtarë, 1924, 2). Në
fund të artikullit në vend të një emri personal mban siglën Disa Tregtarë. Kjo na lë të
kuptojmë, se tashmë mbi bazën e kësaj, ky konçension i dhënë kësaj kompanie ka bërë
që të preken interesat e shumë prej tregtarëve të Shkodrës të cilët janë marrë apo donin
të merrenin me këtë tregti. Ndaj prekje e interesave të grupeve të ndryshme të interesit
do të çonte në prishjen e mbështetjes ndaj qeverisë dhe kujtdo që ishte brenda saj, qo%ë
ky edhe Luigj Gurakuqi.
Por kritikat e bëra me aq konçizitet dhe me një peshë të madhe nga gazeta më e madhe
në zonën e veriut, nuk ra në vesh të shurdhër. Pas kthimit nga Lidhja e Kombeve dhe
duke e parë se mbështetja atje do të ishte tepër e pakët, Luigj Gurakuqi iu rikthye
punës për të shtërnguar të gjithë hapësirat e mundshme ku mund të nxirreshin para
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për buxhetin e shtetit. Një ndër këto hapësira, ndoshta ndër më të rëndësishmet
ishte monopoli. Në ﬁllim të dhjetorit ai nis krĳimin e projektligjeve mbi ndëshkimin
e kontrabandës dhe të mallrave të monopolizuara (AQSH, 1924, 7). Ky ishte hapi
i parë me të cilin i bën me dĳe kryeministrit me anë të një letre zyrtare pa i dhanë
shpjegime për këto dy ligje që kishte ndërmend të krĳonte që në ﬁllim të dhjetorit
1924. Të dy këta ligje kishin një rëndësi të madhe dhe ishin të lidhur ngusht njëri me
tjetrin. Së pari, kontrabanda në raste të kushteve të vështira, e lidhur edhe me ligje të
cilat akuzoheshin se favorizonte konçesionet, kishte tendenca të rritej. E gjithashtu
nëse do të shtërngoheshin ligjet për konçesionet paralelisht nga ana e ﬁrmave
konçesionare mund të rritej rreziku për abuzim me kontrabandim të mallrave. Kjo
tregonte largëpamësinë e ministrit Gurakuqi, i cili kishte arritur të kuptonte se në
kushtet e vendit këto shkonin paraleleisht dhe duhet lu%uar si të tilla njëlloj.
Edhe situate me ﬁrmën Stamples nuk mbeti në vend po brenda këtĳ muaji Ministria
e ﬁnancës nisi të merrte masa lidhur me konçesionet që ajo kishte dhe u krĳua një
projektligj, i cili merrte në shqyrtim punën e saj. Madje, në ligj u shtua edhe rritja
e aktivitetit të punës së saj për favor të shtetit të saj. Në ligjin e krĳuar po brenda
dhjetorit, u vendos që kompania të mbaj konçesionin e gjërave që ishin të regjistruara
për monopol (letra cigareje, shkrepsa e letra bixhozi). Por kontrolli planiﬁkohej
t’i shtohej pasi në çdo zonë ku ajo kishte aktivitetin lypsej të bëhej një komision
kontrolli me tre anëtarë në të, nga një përfaqësues i administratës vendore, drejtorit
të ﬁnancave dhe një anëtar të dhomës së tregëtisë (AQSH, 1924, 8). Nëse vërejmë
përbërjen e komisionit, shihet se në të përfshiheshin tre hallka të shtetit shqiptar, dy
të parat direkt; pushteti vendor i asaj kohe, dhe zyra e ﬁnancës e lidhur direkt me
ministrinë e vet përkatëse. Po përveç kësaj një përfaqësues i Dhomës së Tregtisë do
të thoshte pjesë e grupit të interesit vendas.
Projektligji parashikonte se kompania duhet të shiste edhe mallrat që ishin speciﬁkë
e shtetit dhe e drejtë vetëm e saj. Madje kjo kompani duhet të vlerësonte këto mallra
me të njëjtën vlerë sikurse mallrat e tyre. Kjo të linte të kuptoje se shteti me anë
të kësaj forme kërkonte të gjente hapësira tregtie nëpërmjet kompanive të huaja.
Të niste iniciativa për tregti të jashtme, ku me anë të kësaj forme, nën emrin e
kompanive të huaja të qarkullonin mallra shqiptare. Dekretligji i cili mban ﬁrmën,
si ministër tashmë të kthyer në vend Luigj Gurakuqi, merret si i mirëqënë dhe i
dërgohet për dekretim edhe Këshillit të Lartë pa asnjë ndryshim (AQSH, 1924, 12).
Ligji tashmë kishte ardhur në kohën e duhur sipas projekteve të qeverisë. Brenda
muajit dhjetor ishin shpallur zgjedhjet në vend, dhe pas tyre qeveria, e cila do të
bëhej legale do të kishte një sër ligjesh të gatshme në kohë. Ky ligj do të ishte njëri nga
ata të cilin Luigj Gurakuqi e kishte parashikuar më parë si projektligj. Në dokument
shohim si ﬁrmëtar të Ministrisë së Financave,Gurakuqin, kurse si ministër i punëvë
të brëndshme është Xhemal Bushati.
Sikurse u tha edhe në pikat e programit të shprehur më sipër, rigjenerimi i nëpunësve
të administratës shtetërore do të ishte një ndër prioritetet e domosdoshme të kësaj
qeverie. Në një artikull të gjatë në mesin e gushtit 1924, gazeta Ora e Maleve bën një
kritikë të gjatë duke shpalosur gjndjen aktuale të sistemit të nëpunësve të kohës.
Nga ajo arrĳmë të kuptojmë se kërkohej një ndryshim rrënjësor i gjendjes aktuale
të vendit tonë në administratë. Një pjesë e nëpunësve shihen se janë të vendosur
në pozicionet që mbajnë artiﬁcialisht, dhe se shteti shqiptar nuk ka nevojë për zyra
të tilla të krĳuara vetëm për shkak të kopjeve që ne krĳojmë nga administratat e
vëndeve perëndimore (Redaksĳa, 1924, 1). Gjithashtu qeverisë i kërkohet që edhe
të marrë masa, sa më parë pasi kjo qeveri kishte dalë nga populli, dhe se duhej të
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vepronte në të mirë të popullit. Kjo ishte një formë therëse duke krĳuar kritika të
tilla me "alët që kjo qeveri shprehej se kishte ardhur me qëllim për të mbështetutr
popullin. Prefektura e Shkodrës e kishte kërkuar shumë kohë më parë për të bërë një
spastrim të menjëhershëm të administratës së saj nga kjo paa%ësi nëpunësish, por
nuk e kishte gjetur mbështetjen nga qeveria për një veprim të saj. Me sa duket duke
parë se në qeveri ishte Gurakuqi dhe do u jepte mbështetje sa më të madhe në këtë
veprim, ata e kishin kërkuar përpara se të bëheshin projektligjet për veprime të tilla.
Ngutja dhe veprimi i menjëhershëm për të bërë me aq zell këtë veprim në Shkodër,
ministria e shihte si një veprim të ngutshëm e mbase edhe hakmarrës, për të lëvizur
nga puna të gjithë ata kundërshtarë apo ish përkrahës të mëparshëm të qeverive të
mëparshme. Mosaprovimi i këtĳ zelli e kishte frenuar pak këtë veprim deri në një
moment të mëvonshëm.
Pak kohë më vonë në rolin e zëvendësministrit të ﬁnancave, shprehet te po kjo gazetë
se nuk do të marrim parasysh asnjë ndikim nga jashtë apo kritikë nëse na bëhet e
padrejtë për largimin e nëpunësve të paa%ë. Gjithashtu konkursi do të jetë ai që do të
nxjerrë në pah njerëzit më me vlerë për administratën e vendit (Bushati, 1924, 2). Ky
ishte një shembull që kjo ministri kishte nisur ta çonte në vend atë pikë të programit
që shumëkush në Shqipëri e vlerësonte, nëse do ta shihte të realizuar.
Impakti i politikës së jashtme në qeverisje
Por Gurakuqi në këtë kohë nuk ishte vetëm një nëpunës i thjeshtë ﬁnanciar, ai ishte
ngritur në rangun e ministrit. Disa nga politikat e tĳ ekonomike ishin të përfshira
brenda situatës së politikës së jashtme. Në kushtet në të cilat ndodhej qeveria Noli,
e kishte shumë problem njohjen ndërkombëtarisht. Ajo bëri shumë përpjekeje
për t’u njohur jashtë, ndër të cilat edhe të një diplomacie ekonomike mbi bazën e
konçesioneve të na%ës.
Edhe pse Noli pati shumë dëshirë që ndër lidhjet me fuqitë e mëdha, sidomos
dëshironte të kishte marrëdhënie me Britaninë, ajo u tregua e %ohtë me të. Londra
ishte ndër më të ashprat në kthimin e përgjigjes ndaj njohjes së Nolit si qeveri legale,
duke u shprehur se ajo njihte vetëm ato qeveri që vinin me votë të lirë, dhe jo me
anë të dhunës (ASHSH, 2007, 233). Megjithatë kjo nuk do të kishte qenë problem
fort i madh, nëse sipas Anglisë nuk do të prekeshin interesat britanike. Këto interesa
ishin prekur dy here: së pari vendi nga i cili vinte Noli, ShBA, dhe Luigj Gurakuqi.
Faktit që Noli vinte nga ShBA, Londra i frikësohej se do t’u hiqte ata konçesione
të cilat i kishte përﬁtuar nga Ahmet Zogu nëpërmjet kompanisë së na%ës British
Oil dhe do t’ia kolonte ndonjë kompanie amerikane (Duka, 2007, 152). Problem
tjetër ishte Luigj Gurakuqi, Ministri i ﬁnancave i cili shihej si shumë ﬁloitalian, dhe
kundërshtar i konçesioneve angleze në vajguri e na%ë. Anglia nuk e shihte me sy të
mirë afërsinë ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë në ekonomi, apo në fusha strategjike
për Anglinë aty ku ajo kishte nevojë (Roselli, 2006, 23). Ky njeri kishte qenë kundër
konçesionit të vajgurit që një vit më parë duke kundërshtuar çdo pikë të kontratës së
lidhur nga Ahmet Zogu me atë kompani (Gurakuqi, 1923, 1). Tashmë i pozicionuar
si ministër, ai kërkonte futjen e marrëdhënieve ekonomike me vendet e huaja sa më
shumë, qofshin këto edhe konçensionare, por duke ruajtur në mënyrë maksimale
pasuritë kombëtare, sidomos ato me një verë të tillë si ato të pasurive nëntokësore
në vend (AQH, 1924, 2). Gjithashtu Gurakuqi tashmë ndihej në mes dy ofertash më
shumë i tunduar sesa me anglezët. Ai ishte më shumë për amerikanët e Standart
Oil të cilët në kushte e kontratës ofronin 15 % të të ardhurave të një periudhe 50
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vjeçare, kundrejt ofertës angleze të 13.5 % brënda 60 viteve shfrytëzim (Austin, 2003,
288). Por nga ana tjetër po tentonte të afrohej edhe me kompanitë italiane të cilat
po kërkonin këtë konçesion. Megjithatë mospërﬁtimi i këtĳ konçesioni nga ana e
amerikanëve dhe moskapja e vrasësve të shtetasve merikanë në Mamurras, i %ohu
amerikanët për njohjen e Nolit në krye të qeverisë (Pollo, 1965, 548). Ndërkohë që
për problemin e na%ës në vend, mendimet se cila kompani e huaj do të ishte më e
favorshme kishin nisur t’i diferenconin Gurakuqin dhe Nolin. Ky i fundit, në një
intervistë nga korrespondenti britanik i gazetës Times, (4 Shtatar 1924) pranon se
ka pasur edhe oferta monetare nga kompanitë amerikane të na%ës dhe se nuk i ka
pranuar. Ndërkohë që lë të hapur përgjigjen për kompanitë angleze duke u shprehur
se ai nuk e kishte parë akoma kontratën angleze dhe kushtet e saj (Kordha, 1999,
235). Kjo të lë të kuptosh se Noli dhe Gurakuqi kishin nisur të shihnin nga kahe të
kundërta problemin e na%ës në vend, dhe se kjo mund të shihet edhe si një pikë e
plasaritjes në marrëdhëniet e bashkëpunimit ndërmjet këtyre të dyve.
Por pavarësisht se ishte kategorikisht kundra dhënies së një konçesioni anglez për na%ën
në Shqipëri, ai nuk u tregua në tentativat e tĳ, plotësisht kundër Anglisë. Ndërmjet Italisë
dhe Anglisë po mundohej sa më fort të ishte e mundur për krĳimin e një banke shqiptare
aq shumë të dashur nga të gjithë ministrat e ﬁnancave shqiptare që nga viti 1920. Dhe jo
thjeshtë për koincidence, ministri i parë i cili u përpoq ishte Tefë Curani.
Që në ardhjen në pushtet të Nolit, Banka Tregtare e Barit kërkon informacion
nga legata italiane në Durrës mbi gjendjen monetare të Shqipërisë. E interesuar
shumë është edhe për hapësirat që mund të gjente ajo në shkëmbimet monetare
apo kambialet që mund të kalonte nga Shqipëria. Madje kërkohet nga legata
informacioni i monedhave që kalojnë në vend, monedha më e fortë që vepronte në
Shqipëri dhe sa forcë kishte lireta italiane (AQSH, 1924, 2). Këto informacione ishin
shumë të rëndësishme për kompani të ndryshme bankare në Itali për të ditur tregun
monetar në vend. Qëllimi i tyre ishte për një bankë në Shqipëri, ashtu sikurse edhe
vetë Luigj Gurakuqi kishte nisur të interesohej që në ditët e para, të emërimit në
Ministri të Financave. Një muaj më vonë, po përsëri, Legata Italianë në Durrës i bën
me dĳe Ministrisë së Jashtme Italiane se vetë Luigj Gurakuqi kishte kërkuar hapjen
e një banke emetimi në vend. Gjithashtu qeveria shqiptare në atë kohë kishte nevojë
për një hua prej 30 milion liretash, me çfarëdo kushti të vënë përsipër. Kjo nevojë e
shprehur nga shteti shqiptar në një anë, dhe vetë kërkesa direkte e shprehur nga një
njeri që njihej për ndjenjat e tĳ ﬁloitaliane, i krĳoi një besim të madh italianëve për
ta marrë këtë punë me seriozitet. Madje legata në Durrës, kërkon disa herë që të vĳë
një prej njerëzve më me eksperincë në këtë fushë, nga Italia, komisioneri Alberti. Ky
njeri do të ishte shumë i a%ë të njihte situatën në vend dhe të krĳonte vetë imazhin që
i duhej në këtë punë, dhe së dyti një emër i tillë edhe qeverisë shqiptare do t’i jepte
besueshmëri në vazhdimin e punës (AQSH, 1924, 4).
Në fund të shtatarit 1924 interesimi italian bëhet aq serioz saqë vetë Ministria e
jashtme i kërkon legatës të gjejë me çdo kusht të gjitha përpjekjet që po bëhen nga
Shqipëria për krĳimin e bankës dhe mbi të gjitha për marrëdhëniet ekonomike që
do të ndërmerrte kjo. Ky lajmërim urgjent nga ana e minstrisë përkoi vetëm pak ditë
përpara se Noli së bashku me Gurakuqin të takoheshin me 10 tetor (Dervishi, 2006,
217), me Musolinin. Gjatë takimit, ndër të tjera u fol edhe për një hua që shkonte deri
në 100 milion si dhe për veprime të përhershme të kredibilitetit monetar ndërmjet
të dy vendeve. Megjithatë mbledhja përfundoi paarritur ndonjë rezultat ﬁnal të
kënaqshëm për të dy palët. Musolini i refuzoi këto kërkesa çka bëri që Luigj Gurakuqi
të ndërronte kahun e drejtimi të orientimit të tĳ për krĳimin e bankës.
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Tashmë i drejtohet Anglisë për një veprim të tillë. Drejtimi që po merrte mund të
vlerësohej i zgjuar, Pavarësisht ndjenjave të tĳ antiangleze në konçesionin e vajgurit,
në drejtim të formimit të bankës, nis të kthehet pro. Kjo sjellje e tĳ shumë e shpejtë në
krah të kundërt të anglezëve, i shqetëson italianët, të cilët me sa duket nuk ia kishin
vlersuar fuqinë e tĳ për të krĳuar ekuilibra të rinj. Tashmë Luigj Gurakuqi nëpërmjet
Legatës Shqiptare në Londër kishte nisur përpjekjet për krĳimin e një banke në vend,
me një ndërmjetësi të një grupi anglezësh i cili kishte për të shërbyer si ndërmjetës,
në lidhjet me grupet e investimit. Këta i propozuan Shqipërisë, përveç krĳimit të
bankës, edhe ndërtimin e një dekovili, një zonë për kultivimin e duhanit dhe një
zonë shfrytëzimi të na%ës (AQSH, 1924, 1). Situata ishte sjellur në krah të kundërt.
Pas interesimit për krĳimin e kësaj banke kishin nisur të vinin ofertat edhe nga jashtë,
jo vetëm të ishte shtetit shqiptar ai që kërkonte për këtë bankë. Bisedimet për këtë
bankë nga ana e anglezëve kishin nisur që kur Noli dhe Gurakuqi kishin qenë në
Gjenevë. Ndërmjetësimi kishte ndodhur nëpërmjet konsullit turk në Londër, të cilit
ia kishte bërë të ditur konsullit shqiptar atje, Mehmet Konica, këtë projekt. Nga sa u
tha më sipër, ka të ngjarë që gjatë kohës që këto dy qeveritarë shqiptarë kishin qenë
në takim tek Musolini, ata tashmë e kishin marrë një garanci nga ana e anglezëve
për krĳimin e kësaj banke. Arsyeja se pse ata kërkuan një hua dhe krĳimin e kësaj
banke, ishte sepse ndoshta ata donin të ruanin një ekuilibër në mes të dy vendeve.
Pra duke mbajtur edhe një kartë italiane,ata nuk kishin pse të ishin të varur vetëm
nga anglezët, dhe si rrjedhim të përﬁtonin më shumë.
Siguria e këtĳ projekti anglez nga ana e Luigj Gurakuqit si ministër i ﬁnancave
vazhdoi deri në ditën që iku nga zyra, me qeverinë e Nolit. Me 1 dhjetor ai ishte në
Shkodër, në Odën e Tregtisë së qytetit për të shpallur krĳimin e Bankës së Shqipërisë.
Aty ai deklaron përherë të pare, duke ia pohuar atyre se banka do të krĳohet nga
një bankë anglo – franceze (AMSH, 1924, 716) ,ku në këtë bankë shteti shqiptar do
të depozitonte 5 milion franga ari, kurse ata zotoheshin për të emetuar 15 milion
franga letër, të njohur në vlerë nga e gjithë Evropa dhe SHBA. Gjithashtu banka do
të krĳohej edhe nga kapitali i brendshëm që do të depozitohej, me një interes 15 % të
depozituesve. Kjo do të thoshte se shqiptarët do të ishin aksionerë e në një farë mënyre
ishte mja% e mirë kjo mënyrë për të mos qenë aspak i varur plotësisht nga kompania
e huaj anglo – franceze. Pra atë që kishte dashur ta bënte nëpërmjet italianëve, kur
ata nuk e mbështetën, kërkoi ta bënte nga mbështetja e brendshme. Ky lloj veprimi
ishte i mirë edhe për një arsye tjetër, kjo do t’i vinte më shumë kapitalet e shqiptarëve
të lidhur me bankën e vendit, dhe në të nëjtën kohë do t’i institucionalizonte pasuritë
e shqiptarëve. Por ky projekt nuk u mor parasysh me ardhjen e Zogut, pasi ky i
fundit do të lidhej plotësisht me italianët për punë të bankës, edhe pse projekti i
bankës ishte në ministri kur Gurakuqi iku.
Gabimet qeverisëse nga sjelljet subjektiviste politike
Një problem tjetër ekonomik kishte qenë edhe mospagesa në kohë e rrogave të
nëpunësve dhe komplet adimistratës. I gjithë viti 1924 kishte pasur probleme në
pagesat e rrogave. Fushata zgjedhore e vitit 1923, kishte ulur ndjeshëm të ardhurat
e nga ana tjetër krizat e here pashershme dhe ndërrimet qeveritare (4 qeveri), kishin
çuar në mos pagesa të rrogave.
Edhe gjatë kohës së qeverisë së Nolit, kjo gjë vazhdoi për muaj të tërë. Gurakuqi u
përpoq të niste së pari pagesat e muajve respektivë në nëntor e në vazhdim dhe duke
thënë se edhe muajt e kaluar do t’u pagueshin. Megjithatë në Shkodër pati përsëri
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pakënaqësi. Në Shkodër, pakënaqësia ishte se kur nisi ndarja e rrogave, ky qytet u la
pas dore në lidhje me qytetete tjera, sidomos Tiranën, kur atje ndahej edhe shtatari,
këtu vetëm tetori (Gjyrezi, 1924, 2). Megjithëse vështirësitë kishin qenë të mëdha,
vetë Gurakuqi në Shkodër deklaron se arkën e kishin gjetur bosh, por dalëngadalë
kishin arritur të paguanin rrogat e prapambetura. Gjithashtu Ministria e Financave
kishte nisur të krĳonte edhe njëherë buxhetet e prefekturave (AMSH, 1924, 3), duke
i lënë një pavarësi çdo prefekture për këtë veprim.
Gjithashtu sukesi më i madh që kishte arritur të bënte Luigj Gurakuqi si ministër
i Financave, kishte qenë balancimi i buxhetit. Si një pikë e programit qeverisës, do
të thotë se ishte e shpallur dhe e parë nga të gjithë. Sikurse u tha edhe më sipër,
hyrjet e daljet në arkën e shtetit, në vend, ishin në një raport plotësisht negativ. Ndër
gjërat që shihej se sjellnin dëm në ekonominë e vendit, ishin shpenzimet e mëdha që
kishte administrata shtetërore, që sikurse u pa,e zvogluan atë. Në të njëjtën kohë, me
zvoglimin e saj u ul edhe numri i shpenzimeve. Ai madje për këtë u akuzua se uli
shpenzimet, duke ulur rrogat apo hequr njerëzit nga puna (Vllamasi, 2000, 390), dhe
se kjo ishte ﬁktive. Fakti i barazimit të buxhetit është i pamohueshëm, por mbi bazën
e këtĳ stili u mbështet një pjesë e suksesit, sepse në kohën që ﬂasim bilancet tregtare
të Shqipërisë nuk kishin ndryshuar shumë nga të mëparshmit. Por ky balancim
buxheti në atë situatë ku ndodhej vendi, dha disa fryte, ku një ndër to ishte edhe
pagesa e rrogave që u përmend më sipër.
Megjithatë një ndër veprimet më të gabuara të qeverisë Noli ishte hakmarrja që po
kërkonin të bënin ndaj kundërshtarëve politikë. Kjo gjë po ndodhte me formën më
serioze juridike, krĳimin e gjyqeve politike. Pikërisht në pikën dy të programit (Duka,
2007, 444) shprehej se do të dënoheshin të gjithë kundërshtarët politikë të Shqipërisë.
E pozicionuar ndër pikat e para të programit, të lë të kuptosh për rëndësinë e madhe
që i jepej kësaj veprimtarie nga kjo qeveri.
Edhe kohë më pare, qeveritë nga viti 1920 deri në këtë kohë, kishin pasur dënime me
qëllime politike apo gjyqe politike, por asnjëherë nuk ishte marrë me kaq seriozitet
sa në këtë kohë. Në këtë kohë u ngrit një gjykatë speciale për gjyqet politike, dhe iu
kushtua shumë vëmendje kësaj pune.
Luigj Gurakuqi, si njeriu kryesor i ﬁnancave shqiptare, kishe një lidhje direkte me
këtë çështje, sidomos kur bëhej "alë për politikat konﬁskuese të pasurive. Duke
qenë se pjesa më e madhe e kundërshtarëve politikë ishin larguar që me nisjen e
grushtit të shtetit (Xhafa, 2006, 269), veprimet më të mundshme të tyre ishin dënimi
në mungesë dhe konfsikimi i pasurive të këtyre personave.
Sot ekzistojnë dokumente të shumta të cilat e implikojnë fuqishëm në këtë veprimtari
edhe Gurakuqin, në kuadrin e titullarit të Ministrisë së Financave. Nga ana e tĳ kërkohej
që të shihej numri i pasurive të tyre të regjistruara dhe të sekuestroheshin të gjitha. Kjo
punë bëhej aq me zell sa pranohej nëse duhej të shtohej edhe organikë shtesë për të
kryer sa më në kohë këtë veprimtari (AQSH, 1924, 2). Kërkesa nga ana e Gurakuqit
për organikë shtesë, do të vihet re shumë herë gjatë korrespondencave zyrtare me
institucionet përgjegjëse për këtë punë. Po në një kohë kur si pikë e programit shihej
se ishte edhe reduktimi i administratës kur ishte e tepërt, nuk ndjeket e njëjta linjë,
kur është puna për këto sekuestrime. Kjo çon në përfundimin se kjo veprimtari nis me
qëllime tendencioze. Të gjithë këto pasuri të tundshme dhe të patundshme duhej të
shiteshin dhe të ardhurat duhet t’i kalonin arkës së shtetit (AQSH, 1924, 48), e duke u
nisur nga kjo mund të themi se Ministria e Financave, mund ta shihte këtë veprimtari
si një mënyrë për të rritur të ardhurat e buxhetit, në një kohë kur fusha të tjera të jetës
ekonomike e kishin të pamundur ta bënin një gjë të tillë.
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Gjatë gjithë kohës ministria e ﬁnancave e qeverisë Noli e shihte me këmbëngulje këtë
veprimtari. Xhemal Bushati në kuadrin e zëvëndësministrit, i bënte thirrje Ministrisë
së Drejtësisë që të bënte detyrën ashtu si duhej në këtë veprimtari. Një pjesë të
këtyre sekuestrimeve, gjyqi politik i bënte edhe me kërkesë direkte të Ministrisë
së Financave edhe pas ardhjes në krye të detyrës, nga jashtë vendit, të z.Gurakuqi.
Madje kritikohet edhe Gjyqi Politik, nëse nuk u bindej kërkesave të Ministrisë për
sekuestrimin deri në fund të pasurive të individëve të veçantë. Me qëllimin që ky
gjyq të kryhej sa më shpejt dhe veprimi i konﬁskimit të pasurive të kryhej menjëherë,
u vendos edhe shtesa e organikës, tashmë që në muajin tetor (AQSH, 1924, 89).
Ndërkohë që gjyqi kishte përfshirë disa kategori të dënueshme të personave që
ishin të përfshirë në vëllavrasje, të tillë si; zyrtarë të shkallës së lartë, komandantë
të ushtrisë dhe xhandarmërisë, komandantë të fuqive civile dhe misë të Kuvendit
Kushtetues (AQSH, 1924, 113). Kjo listë prej 45 personash ishte për dënimin në bllok
të këtyre personave që përfshiheshin në njërën nga këto kategori. Nga këto shohim
se tre vetë kishin lidhje direkte me Shkodrën. Musa Juka (AQSH, 1924, 128), ishkryetari i Bashkisë së Shkodrës ishte i pari në listë nga ky qytet. Ai kishte qenë një
përkrahës i fortë i Ahmet Zogut dhe që krahu opozitar i kohës, me Luigj Gurakuqin
në krye e quante grupin afër tĳ grupi musajukan. Ky i kishte ndenjur besnik Ahmet
Zogut edhe gjatë qershorit dhe ishte i përfshirë në këtë listë; Abedin Nepravishta,
ish prefekti i Shkodrës, i cili si nëpunësi më i lartë i qeverisë në atë kohë, kishte
kundërshtuar veprimtarinë e forcave revolucionare; si dhe Zef Prendushi Gila një
aspirant në Shkodër.
Gabimi shkonte edhe më thellë sesa një dënim i thjeshtë, fakti i konﬁskimit të
pasurive. Ky veprim ishte i jashtëligjshëm, sepse pavarësisht se shpalleshin armiq
dhe nxitës të vëllavrasjes, asnjërit prej tyre nuk iu provua se këtë pasuri që po ia
konﬁskonin, e kishte përﬁtuar gjatë kësaj ngjarje. Apo askujt nuk iu provua se e
kishte të jashtëligjshme. Me dëshirë të tĳ, apo për hir të pozicionit të tĳ ministror,
përfshirja e Luigj Gurakuqit në këtë veprimtari i jep atĳ nota kritike të forta, edhe pse
ky njeri arriti të bënte shumë prej punëve më frytdhënëse të asaj qeverie jetëshkurtër.
Veprimtaria e Luigj Gurakuqit, me gjithë ndjenjat e tĳ idealiste dhe me forcën
patriotike, në rrethanat ku ndodhej, e bënte punën e tĳ të pamundur. Puna e tĳ në
pjesën më të madhe e bërë në një kohë gjashtëmujore, cilësohet si ndër më pozitivet.
Në një periudhë aq të shkurtër arriti të vendoste disa nga konturet që i duheshin
shtetit shqiptar. Nisur nga veprimtaria e bërë, mund të themi se ishte ndër ministrat
i cili e mori më me seriozitet programin e qeverisë. Atĳ i mungonte diçka krejtësisht
objektive lidhur me të, koha.
Konkluzione
Periudha 6 mujore e qeverisjes së Nolit, do të ishte e vetmja periudhë ku element
politik të Shkodrës, patën mënyrën më të mirë të përfshirjes së tyre në politikën
qeveriswse. Ato me anë të kësaj qeverie arritën të nxirrnin në praktikë një pjesë të
ideve politike që i kishin shprehur gjatë kohës që kishin qenë në opozitë. Nga ana
tjetër edhe Fan Noli, përfshiu në qeverisje të tĳ, dhe i dha postet më të rëndësishme
shkodranëve. Kjo tregonte së pari, besueshmërinë që kishte ai ndaj këtĳ grupi, dhe
së dyti, njohja nga ana e tĳ e a%ësive të tyre qeverisëse.
Veprimtaria që u bë ndaj konçesioneve ishte më shumë rregulluese se parandaluese.
Konçesionet ishin problematika që lidhej direkt me Minsitrinë e Financave. Sjellja ndaj
tyre tregon se Luigj Gurakuqi, e kuptonte se nuk kishte se si të ecte para ekonomia
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pa përdorimin e kësaj forme, por ai u mundua të rregullonte disa elemente ku shteti
të ishte një lloj përﬁtimi më të madh. Pra që vëndi të mos ishte peng i tyre po të
ishin ato që i përgjigjeshin shtetit. Element të tillë kur nuk bëheshin nga Gurakuqi,
kërkoheshin nga vetë opinion publik në Shkodër.
Sjellja e qeverisë në diplomacinë ekonomike pati tratativa të suksesshme edhe falë
veprimtarisë së Gurakuqit si Minsitër i Financave. Ai u tregua për herë të parë se si
vendi nuk duhet të ishte peng i një marrëdhënie vetëm me një shtet, sepse krĳonte
varësi. Ndaj lidhja e tĳ sa me italianët, për na%ën si edhe me anglezët për bankën,
tregon se kërkonte të vendoste një ekuilibër, ku të përﬁtopnte më së shumti Shqipëria.
Por sjellja më e gabuar ishte rënia pre e psikologjisë sociale edhe politike të kohës
që ekzistonte në vend, të hakmarrjes politike. Përfaqësuesit e Shkodrës e përdoren
këtë gjë, ndoshta jo në kuptimin e përﬁtimit personal, por të përﬁtimit ekonomik të
institucioneve që drejtonin, megjithatw përsëri mbesnin sjellje makiaveliste.
Kjo qeverisje dhe përfaqësuesit e saj nga Shkodra, pavarësisht se në praktikë arritën të
jepnin pak vendit, u përpoqën të vendosnin konturet e plota të një qeverisjeje. Mungesa
e kohës, dhe rrethanat e pafavorshme që i sollën dhe që i lërguan nga pushteti bënë që
një pjesë e ideve të mbesnin në letër jo veç për kohën, por përgjithmonë.
Literatura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.Q.SH. F. 163, Legata Italiane.
A.Q.SH. F. 178, Ministria e Financave.
A.Q.SH. F. 155, Ministria e Drejtësisë.
Q. SH., F. 163, V. 1924, D. 161, ﬂ. 1-2.
A.Q.SH. F. 149, Kryeministria.
A.Q.SH. F. 34, Fond Pers. (Luigj Gurakuqi).
A. M. Sh., F. Luigj Gurakuqi.
Dervishi, Kastriot. (2006), Historia e shtetit shqiptar 1912 – 2005, Tiranë: 55.
Këshilli Kombëtar (1924), Bisedimet e Këshillit Kombëtar 1924, Tiranë: Nikaj.
Xhafa, Bajram. (2006), Historia e Shqipërisë: Periudha e Pavarësisë, 1912 – 1939, Shkodër:
Rozafat,
Duka,Valentina. (2007). Historia e Shqipërisë 1912 – 2005, Tiranë: Kristalina – KH.
Vllamasi, Sejﬁ. (2000). Ballafaqime politike në Shqipëri (1897 – 1942), Tiranë: Neraida.
Pollo, Stefanaq e tj. (1965). Historia e Shqipërisë, Vëll. III, Tiranë:Universiteti i Tiranës.
Krasniqi, Afrim. (2009). Sistemet politike në Shqipëri : (1912-2008) : historia e krĳimit dhe e
zhvillimit të sistemeve politike ; tiparet kryesore të institucioneve politike, të sistemeve politike dhe
qeverisëse nga 1912 deri në ditët e sotme, Tiranë: Ufo Press.
Austin, Robert C. (2003). Shtegu i pashkelur i Nolit,Tiranë: Albin.
Roselli, Alessandro. (2006). Italy and Albania Financial relations in the fascist period,London:
I.B.Tauris & Co. Ltd.
Kordha, Hysen. “Dokumentet për Lëvizjen Demokratike gjatë viteve 1921 – 1924”, Studime
Historike, 3 – 4, (1999).
Akademia e Shkencave të Shqipërisë, (2007) Historia e Shqipërisë, Vëll. III. Tranë: Toena.
Noli. Fan, (1924, 28 Qershuer). Programi i Qeverisë Kombtare. Ora e Maleve.
F. (1924, 23 gusht). Banjat e Permetit e konçesjonet e Shtetit. Ora e Maleve.
F. (1924, 18 Tetuer). Monopoli i letrave të cigarevet. Ora e Maleve.
Disa Tregtarë, (1924, 8 Nanduer). Prap mbi monopolizimin e lterave të cigarevet. Ora e Maleve.
Redaksĳa, (1924, 16 Gusht). Lecimi i Nëpunsavet të Shtetit e sprovomet e tyne. Ora e Maleve.
Bushati. Xhemal, (1924, 25 Tetuer). Pergenjeshtrim i Ministries së Financavet. Ora e Maleve.
Gurakuqi. Luigj, (1923, 22 Shtatuer). Konçesjoni i Vojit të gurit. Ora e Maleve.
Gjyrezi. M, (1924, 13 Dhjetuer), Pagesa e rrogave të nëpunsave. Ora e Maleve.

248

The role of UNMIK in the justice system in the Republic of Kosovo
1999-2008
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Abstract
Republic of Kosovo since 1999 when it acquired its freedom, the main challenges has been
the establishment and development of the justice system. From that time Kosovo has been
administered by the United Nations mission, named UNMIK. This administration is set by the
Security Council, on 10 June 1999 by Resolution 1244, se&ing its Secretary General to oversee
and report for the work UNMIK. Kosovo until this time had been under the occupation of
Serbia, although the ethnic composition was 95% Albanian, and Serbs were a minority, the
legislation was discriminatory and favorable for Serbs and outside any norm of human rights.
For this reason engagement of UNMIK was multidimensional also in relation to the changes,
issuing laws, regulations and other directives.
In this study will be presented the main report of the Secretary General and through them
will appear UNMIK's engagement in various stages, from the beginning of 1999 until the
declaration of independence of Kosovo on February 17, 2008.
The analysis of these reports will faithfully represent what has been done and what has not
been done during this period with the justice system in Kosovo.
Being aëare that this paper will only be a modest contribution to presenting the role and work
of the UNMIK during this period, I believe that they will contribute to dealing with these
issues. The role of the United Nations Missions in the world probably did not change and it
can be understood only if compared with their work in Kosovo.
Keywords: UNMIK, Kosovo, Justice, General Secretary, Report.

Acronyms
UNMIK - United Nations Mission in Kosovo
OSCE - Organization for Security and Cooperation in Europe
SRSG - Special Representative of the Secretary-General
NATO -Treaty Organization North Atlantic
Mission- EULEX European Union Rule of Law
RoLLO- Rule of Law Liaison Oﬃce
Introduction
Initially it is very necessary to understand who is UNMIK in Kosovo, what the
creature is, what powers and duties has. If you enter on the oﬃcial website of
UNMIK available online: h&ps://unmik.unmissions.org, easily understood his
mission. It is seen that the mandate of the Mission of the United Nations Interim
Administration in Kosovo (UNMIK) was established by the Security Council in its
resolution 1244 (1999), and that the mission is mandated to ensure conditions for a
peaceful and normal life for all inhabitants of Kosovo and advance regional stability
in the Western Balkans.
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The mission is headed by the Special Representative of the Secretary-General, who
has civil executive poweras it is dressed in the Security Council in resolution 1244
(1999).
Special Representative ensures a coordinated approach by the international civil
presence to operate on the basis of resolution 1244 of the Security Council (1999),
including the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), which
holds the status of the pillars of UNMIK institution building.
Although Kosovo has declared its independence, UNMIK continues to implement
its mandate in a neutral status and operate on the basis of Security Council resolution
1244 (1999).
At all times, before and a%er the declaration of independence for the work of UNMIK
steadily Secretary-General reports to the Security Council of the UN.
Thus, this paper will appear mainly description of the main issues that were reported
by the Secretary regarding the establishment and development of the justice system.
The Reporting was more frequent before the declaration of independence until
February 17, 2008, but even now in this moment we have reporting.
The paper will have two main divisions, the ﬁrst will present the work and role of
UNMIK before independence from June 1999 to February 2008 and which is the
main part of this study, and the second division will be just glimpse the continuation
of UNMIK's engagement in Kosovo a%er Kosovo's declaration of independence.
Finally, the conclusions will result from the analysis of the study and the resources
on which they based the study.
UNMIK'S role in the justice system in Kosovo since 1999 until the declaration of
independence of Kosovo 2008
Kosovo won freedom in June 1999 when it was liberated by Serbian centuries
occupation. KLA war aided by NATO forced the violent structures installed by that
time in Kosovo to collect spoil and leave Kosovo forever.
Kosovo was placed immediately on an international mission called UNMIK, which
was aimed at establishing an interim administration in Kosovo a%er a war. The
Security Council of the United Nations, on June 10, 1999 adopted Resolution 1244
and the international administration in Kosovo established, with the purpose of
creating and monitoring the creation of the state system in Kosovo, and for all its
citizens. In this regard, great importance is given to the establishment of a meaningful
legal system, as the main basis of the creation of mechanisms to guarantee the state
structures of a new just emerged from the war to be formed. For this task was
assigned the Secretary-General through his Special Representative (SRSG), to whom
they were given the legislative and executive powers in Kosovo to build institutions.
In this approach, the Security Council of the United Nations Secretary General
obliged to make regular reporting about the work of UNMIK in Kosovo. Since the
early days of reporting, the report dated July 12, 1999, is identiﬁed with S / 1999/799
of the Security Council, provides a general notice of the situation of the judicial
system in Kosovo and need emergency taking steps concrete on this issue. Exactly
in the third part of the report, Litigation, in point 66 of his he begins with "There is
an urgent need to build the rule of meaningful law in Kosovo, including immediate
restoration of an independent, impartial and multi-ethnic . "(S / 1999/779, 1999).
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Despite the urgent need identiﬁed and that it is necessary for each country, the steps
taken were ineﬃcient and untimely, so they were very slow steps.
In the same report noted that from the international community in Kosovo has not
found a good condition. Representative of the Secretary identiﬁes "by 756 judges
and prosecutors in Kosovo, only 30 were Albanian" (S / 1999/779, 1999), even though
we had to do with a country which is dominated almost absolute majority Albanian
population. As well as a daily problem that was caused for the reason that KFOR in
Kosovo made numerous arrests and revealed the need to address these issues by
professional people, and whom were missing.
In the context of this issue and this forecast is conﬁrmed that UNMIK will have an
oﬃce for litigation within which would be covered four main areas of responsibility:
"the administration of the courts; prosecution services and prisons; the development
of legal policies; review and dra%ing of legislation, and if necessary, for the purpose
and the UNMIK; and evaluation of the quality of justice in Kosovo, including training
requirements "(S / 1999/779, 1999).
To avoid this condition found by the UNMIK began with the appointment of judges
and prosecutors. So at the beginning, they appointed 36 judges and 13 prosecutors of
all ethnicities and created an ad hoc court of appeal will serve as the Supreme Court
until the Supreme Court created.
Then in June 1999 was opened the District Court in Pristina within the so-called
"emergency judicial system", and became "the opening of the courts in four other
cities in Kosovo, supported by mobile courts" (Hassan, 2013). Cities in which the
courts were opened, were Prizren, Peja, Gjilan and Mitrovica.
SRSG in her breast had created an oﬃce speciﬁcally for legal aﬀairs tasked aspects
that had to do with the Kosovo judicial system in general. In this continuation of
eﬀorts to create a judicial system, was achieved in Kosovo "in late 1999, emergency
judicial system had 301 judges and prosecutors and 238 lay judges" (KCSS, 2011).
UNMIK, considering that in Kosovo in diﬀerent periods of time the legislation
was changed, especially by the Serb authorities who had developed special laws
discriminating against other ethnicities, it a&empts to create a legal basis to avoid
precisely discrimination such. Since the ﬁrst regulation, dated June 25, 1999, article
3 determines that "Kosovo laws which were in force in its territory before 24 March
1999 will continue to apply in Kosovo if not inconsistent with the standards referred
to in Article 2 "(Regulation 1999/1, 1999). Where Article 2 of the regulation speciﬁed
that "all persons undertaking public duties or holding public oﬃce in Kosovo, in the
exercise of their functions must respect internationally accepted standards of human
rights and not discriminate against any person because of race, color, language,
religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, association with
a national community, property, birth or any other status ".
A%er this regulation, UNMIK on December 12, 1999 issued another regulation
1999/24 to applicable law, through which precisely deﬁnes and applicable laws and
legal sources at the same time expands. Thus, Article 1 of this regulation deﬁnes as
below:
"1.1 The applicable law in Kosovo includes:
(A) The regulations promulgated by the Special Representative of the Secretary-General and
subsidiary instruments issued thereunder;
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(B) Legislation in force in Kosovo on March 22, 1989.
In case of a conﬂict, the regulations and subsidiary instruments issued thereunder.
1.2. If a court and competent jurisdiction or a body or person required to implement a provision
of the law determines that an issue or a situation can not be covered by the legislation speciﬁed
in paragraph 1.1 of this regulation, but covered by a law other force in Kosovo a$er 22 March
1989, which is not discriminatory and is in accordance with section 1.3 of this regulation, the
court, body or person shall, as an exception, apply that law.
1.3. During the exercise of their functions, all persons undertaking public duties or holding
public oﬃce should respect the internationally recognized standards of human rights as
reﬂected in particular in:
(a) The Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948;
(ab) The European Convention for the Protection and Human Rights and Fundamental
Freedoms of 4 November 1950 and its Protocols;
(c) International Covenant on Civil and Political Rights of 16 December 1966 and its
protocols;
(d) The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 16 December
1966;
(e) Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 21 December
1965;
(f) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 17
December 1965;
(g) Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or
Punishment of 17 December 1984;
(h) the International Convention on Children's Rights of 20 December 1989.
1.4 No person undertaking public duties or holding public oﬃce in Kosovo shall discriminate
against any person because of race, color, language, religion, political or other opinion,
national, ethnic or social origin, association with a national community, property, birth
or other status. In criminal proceedings, the defendant beneﬁts from the more favorable
provisions and criminal law in force since March 22, 1989 until the day of promulgation of
this regulation.
1.5 Capital punishment is abolished. '' (Regulation 1999/24, 1999).
On the same day, UNMIK issued a regulation No.1999 / 25 and repealing Article 3
of Regulation No.1999 / 1, which has determined that the Regulation No.1999 / 24
dated 12 December 1999 "shall be deemed to have entered into force on June 10, 1999
"(Regulation 1999/24, 1999).
In the report following the Secretary-General dated 16 September 1999 provided
that in October 1999 to be reviewed and completed legislation, such as the material
and procedural to harmonize with the "rules and standards of international human
rights, resolution 1244 (1999 ) and UNMIK regulations. In this review we will be
including legal professionals in Kosovo "(S / 1999/787, 1999).
By UNMIK in the period of "June 1999 and September 1999, the SRSG appointed
a total of ﬁ%y-ﬁve judges and public prosecutors. The ethnic composition was as
follows: 42 Kosovo Albanian Kosovo Serb 7, 4 Muslims of Kosovo, one Kosovo Turk
and Kosovo Roma 1. Then, continuously a&empted to create the necessary human
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infrastructure in the implementation of the law and conduct of judicial procedures, to
meet the standards of communities in Kosovo. In August 2000, the SRSG appointed
125 other judges, 309 lay judges and 17 public prosecutors (The Criminal Justice
System in Kosovo, 2000).
Then, through UNMIK Regulation 1999/7 on September 7, 1999 it has regulated the
manner of appointment and dismissal of judges and prosecutors. So through public
competition that has become judges and prosecutors are elected, and as planned is
intended that number to reach its 400 (S / 2000/538, 2000).
The UNMIK plans, by referring to respect for human rights and freedoms, and
towards the establishment of a legal state, had planned the creation and a war crimes
tribunal and ethnic crimes. In this regard, the problems visible ethnic emerged a%er
open warfare and with the many victims, the international community have not
provided that could reach a reconciliation between ethnic groups, especially taking
into appreciation as saying the exodus of Serbs Kosovo, assessing that reconciliation
will not be achieved in Kosovo "until the suspects for serious crimes, especially war
crimes to be brought to justice" (S / 2000/538, 2000).
It was appointed a number of judges and prosecutors, and until September 18,
2000 in the district courts of Kosovo were appointed seven judges and three
prosecutors, from Finland, France, Germany, Poland, Romania, Sweden, United
Kingdom, Northern Ireland and the United States. It is planned to have 12 judges
and 5 international prosecutors (S / 2000/878, 2000). So Secretary General reports to
the Security Council of the United Nations, which was announced by the Special
Representative in Kosovo Bernard Kouchner.
In April 2001, it created the institutions responsible for the court and the prosecutor,
as Judicial and Prosecutorial Council of Kosovo (KJPC), the Judicial Inspection Unit,
etc. But still the ﬁnal authority regarding the appointment and dismissal of judges
from duty had SRSG (KCSS, 2011).
Resolution 1244 was "based exclusively on the Rambouillet agreement, under which
preserve the sovereignty and territorial integrity," the Federal Republic of Yugoslavia
"(Sopjani, 2005) according to which established the constitutional framework which
entered into force on 15 May 2001. the constitutional framework envisaged a judicial
system where Part Four, envisaged the establishment of judges and prosecutors
under the authority of the Special Representative selection of the Secretary General
(SRSG). It is provided the existence of international judges and prosecutors, therefore,
the creation of the entire judicial system, courts and prosecutors' oﬃces. This
constitutional framework has also given priority to the Assembly, which decisively
says that "in case of conﬂict between this Constitutional Framework and any law of
the Assembly, has this Constitutional Framework" (Regulation 2001/9, 2001).
In this regard, the sensitive issue involving minorities minority, in particular, mainly
Serbs, for whom "had" made great encouragement that they become part of the
justice system, the SRSG had taken the obligation to resolve this issue through talks
with the Serbian government. "In principle, an agreement was reached in July 2002
between the SRSG and Serbia's Minister of Justice, ensuring that the authorities and
the Federal Republic of Yugoslavia would encourage Serb candidates to submit their
applications for service in the Kosovo judicial system and the Serbian government
will guarantee the rights and pension and social security "(KCSS, 2011). This
agreement will become fully by avoiding the Albanian authorities.
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UNMIK'S role a$er the independence of Kosovo, February 17, 2008
Even a%er the independence of Kosovo, UNMIK in Kosovo continued to exist and
reporting regularly to the Security Council of the United Nations.
The Constitution and the Republic of Kosovo entered into force in June 2008, it has
determined that the comprehensive review that has to do with the suitability of
candidates for appointment is permanent, as for judges as well as prosecutors in
Kosovo to determine that "will continue to be in accordance with Administrative
Direction 2008/2 (AD 2008/2, 2008) and will not be aﬀected by the termination of
UNMIK's mandate or the entry into force and this Constitution "(Constitution of
Kosovo, 2008). So even though Kosovo was declared free, actually it was not entirely
so.
UNMIK now, all the ﬁles that were under investigation submi&ed to EULEX, and
stated that now the responsibility will be passed to the new international institution.
UNMIK has handed over to EULEX all cases except a criminal case and four civil
cases, because during this process, "the transfer would negatively impact on human
rights and judicial eﬀectiveness" (S / 2009/300, 2009). In this way, from now on EULEX
will be responsible for all cases, and other cases concluded by UNMIK are archived
in local courts. The transfer of these cases from UNMIK to EULEX was completed in
June 2009.
This transfer of ﬁles and investigative materials from UNMIK to EULEX has become
under an agreement signed between the two institutions made on 12 December 2008
(S / 2009/149, 2009).
UNMIK still ongoing and reports to the Security Council on the situation in Kosovo,
and monitor developments in the ﬁeld of Justice. In these regular reporting, nearly
leading and place have criminal cases oﬃcial persons, high proﬁle. By UNMIK
mentioned major cases that have occurred in diﬀerent periods. Take for example,
only in 2012, where the Security Council is sending four such reports by the
Secretary-General for Mission of UNMIK in Kosovo, the key position caught cases of
arrests, detentions, termination of investigations, conﬁrmed indictments on cases of
corruption and organized crime.
If we look now at the oﬃcial website of UNMIK on the Internet, on law enforcement
it appears that UNMIK operates alongside EULEX in Kosovo. He initially a%er
independence, in addition to the duty that had early to help – to facilitate new the
path of mission EULEX in Kosovo, which was placed in December 2008. Now it has
reshaped and respective components in the Liaison Oﬃce of the rule of law (RoLLO
) and the oﬃce of the Police senior advisor. At this point, "RoLLO monitors the
activities in the ﬁeld of rule of law and continues to fulﬁll certain functions necessary
as EULEX or Kosovo institutions are not able to exercise" (UNMIK.org).
But how long it will continue such reporting institution by UNMIK in Kosovo, it is
still not known.
Conclusions
The Security Council of the United Nations, on June 10, 1999 approved Resolution
1244 established in Kosovo the UNMIK. The aim was the creation of an interim
administration in Kosovo a%er a war. The mission is headed by the Special
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Representative of the Secretary-General, who has civil executive poweras it is
dressed by the Security Council in resolution 1244 (1999). Since the ﬁrst reports of
the Secretary-General addressed the Security Council on the urgent need to build a
judiciary independent, impartial and multi-ethnic. UNMIK has created an oﬃce for
litigation within which covered four main areas of responsibility: "the administration
of the courts; prosecution services and prisons; the development of legal policies;
review and dra$ing of legislation, as necessary, for the purpose and the UNMIK;
and evaluation of the quality of justice in Kosovo, including training requirements.
Representative of the Secretary has identiﬁed that by 756 judges and prosecutors
in Kosovo, only 30 were Albanian. In August 2000, the SRSG appointed 125 other
judges, lay judges and 309 public prosecutors 17. Regulation No.1999 / 1 dated June
25, 1999, article 3 determines that Kosovo laws which were in force in its territory
before 24 March 1999 will continue to apply in Kosovo if do not conﬂict with the
standards. UNMIK regulation 1999/7 on September 7, 1999 has regulated the manner
of appointment and dismissal of judges and prosecutors. Up to date September
18, 2000, in the district courts of Kosovo were appointed seven judges and three
prosecutors foreign, from Finland, France, Germany, Poland, Romania, Sweden,
Great Britain, Northern Ireland and the United States. Final authority over the
appointment and dismissal of judges from duty had SRSG. Even a$er the declaration
of Independence made reporting to the Security Council by the Secretary-General
on and UNMIK mission in Kosovo and only in 2012, where the Security Council is
sending four such reports.
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Veçori gjuhësore të krĳimtarisë së Anton Haprapit në dy dialektet e shqipes
Olta Smajli
Abstrakt
Kemi marrë përsipër të krahasojmë dy vepra të Anton Harapit. ”Andrra e Prêtashit” e cila
është një vepër letrare artistike e shkruar ne dialektin geg, në të folmen e malësive të Shkodrës
( Grudë, Hot, Triepsh), përshkruan jetën që zhvillohej në famullinë e Grudës ku shërbente si
famullitar Atë Antoni. Vepra e dytë, “Vlerë shpirtërore”, përbëhet nga një grup ligjëratash
mbi fenë të mbajtura nga autori në Korçë.
Krahasimi i veprave i përket rrafshit morfologjik dhe disa prej nëndarjeve të tĳ si dhe atĳ
fonetik, psh leksiku, të cilin autori e përdor të pasur me krahinarizma, shprehje frazeologjike
dhe turqizma e sllavizma të shumta në veprën letrare, ndryshon plotësisht nga vepra e dytë
ku gjuha letrare e përdorur përjashton thuajse plotësisht krahinarizmat dhe përdor shumë
pak turqizma, sllavizma e shprehje frazeologjike. Format foljore që gjejmë në romanin
“Andrra e Pretashit” janë të pasura me shumëllojshmëri paraqitjesh, në kohë, mënyra, kohë
të mbipërbëra, të cilat pothuajse mungojnë në ligjeratat e dialektit tosk, ku larmia e mënyrave
dhe kohëve përfaqësohet nga raste të pakta. Ajo që vihet re në prozën e Harapit është se ai
nuk është vetëm mjeshtër i "alës, por edhe mjeshtër i përdorimit të kodeve të ndryshme; me
atë mjeshtëri që ai përdor gegërishten, po aq bukur shkruan edhe në toskërisht. Ky tipar
vihet re tek Harapi që në veçoritë fonetike, në përdorimin e zanores ë në të gjitha rastet ku ajo
i përgjigjet një a-je të ndjekur nga një bashkëtingëllore hundore dhe patjetër tek rotacizmi i cili
vepron goxha saktësisht në toskërishte përkundër formës gege e cila ruan bashkëtingëlloren
n në shumicën e rasteve. Këto forma i kemi ballafaquar me gramatikën normative si dhe me
literaturë të ndryshme. Në fund të punimit kemi arritur në disa përfundime.
Fjale Kyçe: Vecori gjuhesore, Anton Harapi, dialect, shqip.

Shtresëzimi i leksikut sipas burimit
Në prozën e Harapit kemi ndeshur :sllavizma ,turqizma dhe më pak "alë me burim
neo-latin. Në gjuhën e Harapit hasim shpesh sllavizma dhe përveç një pjese të vogël
që i përkasin leksikut të përgjithshëm shqip si breg ,çast ,mërzit ,neverit ,oborr
,porosit ,rob ,zakon ,mund të themi se janë "alë vetëm krahinore .
çudit kal . “habit” . Fjalë e mbarë gjuhës ; del në të gjithë pikat e Shqipërisë ,e japin
të gjtihë "alorët e shqipes .
fërlik
gollë
gubere
guzhmë
opangë
përspjetë
prezore
prieça e.f.shm . “lloj këpucësh të kohës së vjetër ” .Fjalë e geg.veriore
Në botimin “Vlerë shpirtërore ” ka më pak "alë me burim sllav.Nga ky botim kemi
vjelë :
Grazhd ; Çudit ; Zakon
Turqizmat
Ashtu si në mbarë leksikun e gjuhës shqipe edhe në vepren e Anton Harapit janë
të pranishme një numër jo i vogël turqizmash .Me përjashtim të tri a katër "alëve
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,huazimet kanë depërtuar në gjuhën tonë drejtpërdrejt nga turqishtja. Nga vepra e
parë e Harapit kemi vjelë këto "alë :
açik ndf.Çiltas ,faqeza ,sheshit ,shkoqur ,etj .
...veç due me t’a pvetë nji _alë ,a të ma açikojsh nji punë ... f.77.
Aksham m.Gjithkund
allahrazólla ! Edhe sot e kësaj dite kthim përshëndetje krejt popullore nga malsorët
e Mbishkodrës .
allti –ja f.pushkë brezi me dollap e me gjasht ﬁshekë
...hjek allton brezi ,e tue i a shkrepë dy plumba në krahnuer ... f.143
alltipus (alltius)
Ndërsa tek vepra e dytë e Harapit kemi gjetur këto "alë që i përkasin kësaj shtrese
të leksikut:
Hordhek –u Horllek ; Hall; Pará-ja ; Gjoks –i ;Rast ; Ilaç ;Inát ; Kazán
Emrat me burim nga gjuhët neolatine
Kjo pjesë e leksikut nuk është shumë e dendur në veprat e Harapit ,por "alët i
përkasin një stili të ngritur dhe pergjithësisht shkencor .
Dimostracjon /demostracjon
nobilitet
okupacjon
proksilitet
intrukcjon
serjozitet etj
Pasuria frazeologjike
del më e pasur në veprën “Andrra e Pretashit” dhe kjo është krejt e natyrshme pasi
proza e dytë nuk është artistike,por janë ligjërata.Më poshtë kemi marrë në shqyrtim
njësitë frazeologjike duke i klasiﬁkuar sipas vlerës leksiko-gramatikore .
Njësitë frazeologjike me vlerë foljore
Paraprakisht mund të themi se kjo është edhe pjesa më e pasur e frazeologjisë.Dalin
më në dukje ndërtimet me "alën kyç:mendje ,zemër etj .
(si) të bani zemra “s’më bën zemra,nuk dua të bëj diçka të keqe a të shoh një gjë të
rëndë ,më prek shumë ,ligështohem ” ;1 mu ngi zemra “m’u mbush zemra ;m’u ngop
zemra,u gëzova shumë ,u lumturova” ;2 zemra më ra në fashë “m’u zbut zemra ,u
qetësova” ,si ta kishe zemrën plot ; me frskohet zemra ; prishen zemrat etj .
E pasur paraqitet kjo frazeologji edhe me "alën mendjen-mendim, si:
më prishej mendja “ u prish nga mendja, u çmend”3; më krisë mendja “ i krisi koka,
u çmend,foljore”;4 do ta mbajë të varur mendjen “nuk më hiqet nga mendja, s’e
harroj dot kurrë, foljore”; tretë në mendim “e tret mendjen, mendoj për diçka tjetër”;
nuk më kanë dalë mê’t “doli mendsh (dikush), s’është më në vete, u çmend”;5 tretë
në mendim; ia blem mendimin “ i blej mendjen, e gjykoj dhe e kuptoj se ç’mendon
për një çështje të caktuar”; me të vojtë mendja; të bjen në mend etj.
Me pjesë të tjera trupi: u epte krah “ e ndihmonte, e përkrahte, e mbështeste”; ra në
sy “bie në sy, bën diçka që tërheq vëmendjen e të tjerëve”; zbardhë faqen “e nderoi
duke punuar,a duke u sjellë mirë”; me tu dridhë këmisha në shtat “ m’u ngjeth
shtati”; m’u pre @ala në gojë “m’u lidh "ala në grykë, nuk munda të ﬂisja më, u
shtanga”; -mos ia kthe shpinën “ i ktheu shpinën (dikujt), i ktheu krahët (dikujt); në
1
2
3
4
5

J.Thomai,Fjalori frazeologjik I gjuhës shqipe ,Tiranë ,2010 ,f.566.
J.Thomai,Fjalori frazeologjik I gjuhës shqipe ,Tiranë ,2010 ,f.573
J. Thomai, Fjalori frazeologjik i gjuhës shqipe, Tiranë, 2010, 323
J. Thomai, Fjalori frazeologjik I gjuhës shqipe, Tiranë, 2010 319
J. Thomai, Fjalori frazeologjik I gjuhës shqipe, Tiranë, 2010 311
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një tjetër faqe; tue ba buzën në gaz ia ka zbardhë faqen; -nuk na e bán fytyra; me
ua marrë fëtyren; ndërruan fëtyrë; fëtyra i shkonte e i vinte; u merrte nepër gojë
etj.
Interesante janë edhe njësitë që nga pikëpamja sintaksore na paraqiten me strukturën
e një "alie, por që kanë rëndësi edhe leksinore se brenda tyre gjenden mja% leksema
të ngurosura, si:
me iu dhimbët gurit e drunit ; i bahet ferra Brahim “ ka frikë për çdo gjë “,trembet
për çdo gjë.6
Harapi përdor prapashtesën –a për të formuar shumësin edhe të emrave të sendeve
edhe të frymorëve, kur ai shruan në gegërsisht. Për këtë kategori të fundit në
toskërisht ai përdor shumësin me –ë. Përzgjedh prapshtesën – e për emrat e klasës së
parë kur përdor toskërishten:
përfaqsuesa, elementa, detyra etj.
Lakimi i emrave
“Andrra e Pretashit”
Klasa e përemrave
Llojshmëria e formave përemërore vërehet sidomos tek klasa e përemrave të
pacaktuar.
Vetorë:ai, aj,
Vetvetorë:vetvetes,
Dë%orë: kësi, aso, asish,
Pronorë: i imi, joti
të pacaktuar: tërë, shoqi-shoqin, ca, vetes, njëri-tjetrin,kurrkush, dokush, kurrnjë, pakkush,
gjithfarë, kurrkujt, çdokund
Koha e tashme
Forma veprore
Forma joveprore
shpërthen
ndihen
thërrasin
naltohet
gjegjin
falet, falen
mbahet
Në përmbledhjen”Vlerë shpirtërore” format foljore të kësaj kohe janë më afër
standardit të sotëm, me ndonjë ndryshim fonetik s/t. Por, autori rregullisht mbaresat
me mbaresën fundore –ë:-jmë, -jnë etj. p.sh.
“...Idealet njerëzore janë për ne vetëm një tym: na nxitin, por nuk na mbushin; na
martirizojnë, por nuk na bëjnë të lumtur... “ (Vlerë..., f.6)
Të dendura janë edhe format foljore të kësaj kohe në joveprore, si:gëzohem, gjendem,
quhet,
•
kah kthejnë –formë analitike e së tashmes e formës veprore (në kët rast
kah= ndërsa, por jo gjithmonë ndodh kështu).
•
Përveç formës së thjeshtë ndeshet e përdorur edhe forma e shoqëruar me
pjesëzën caktuese po. Folja mund të jetë në formën veprore ose edhe atë joveprore
p.sh:
•
“...kandshëm po u kapshin në Sukën e Grudës ..”.(f.3,joveprore); “..kur qe për
s’afërmi ,po ndjej nji za ”. (f.4.veprore) ; “Po rrnojmë sa të rrnojmë e mbandej ,po desim
.” (f.7 ,veprore ).
•
Ndërsa nga përmbledhja “Vlerë..” kemi veçuar : “..Po e dergjin ,po e prishin....
6

J. Thomai, Fjalori frazeologjik I gjuhës shqipe, Tiranë, 2010, f.108.
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janë plagët që po e dergjin dhe po e prishin jetën moderne”. (Vlerë)
E pakryera 7
në këtë kohë marrin mbaresat karakteristike për gegërishten veriore :
veta e parë (njëjës ) :
- (j) she
veta e dytë (njëjës) :
veta e tretë (njëjës) :
- te
veta e parë (shumës) :
- (j) shim
veta e dytë (shumës):
-jshi
veta e tretë (shumës):
-(j) shin
“...vĳshe e rrishim bashkë ... ” (f.44) :
“ Pritshin të delte rrogtarja ...” (f.4) :
Krahaso : “... nuk u gjend njeri që ta riprodhonte dhe ta shpikte as me mendim ,as me _alë
...” (Vlerë.., f.75 -76)
Veta e parë e të pakryerës del në formën me mbaresë –shëm p.sh .:
“kishëm një randim të madh ,si t’ishëm un i kërkuemi...rrĳshëm si ndër grepa..” (f.17)
Shpesh folja themelore në të së pakryerën shoqërohet me një trajtë analitike të
pashtjelluar,zakonisht një përcjellore p.sh.
“...shkojshin tue gjarpnue dyshime gjithnduerësh ...” (f.176).
Forma joveprore
a. Me anë të mbaresave vetore të njëjta për mbarë shqipen : -(h)ej –(h) eshin
p.sh. “...më prishej mendja ... “ (f. 41)
“...më freskohet zemra...” (po aty)
“...nuk i bahej me besue ... “(f.161)
b.
Me anë të paravendosjes së pjesëzës me burim përemëror u trajtave
korresponduese të së pakryerës së formës veprore (si e kryera e thjeshtë)
Psh “... sa vetë u mblidhshin, vetë u vendojshin ...” (f. 39)
c.
Ndërtohet duke sjellë në formën joveprore përcjelloren e foljes gjegjëse.
p. sh. “...shkojshin tue u ba ma të rralla ...”
(f. 176)
•
Me formën joveprore të foljes ndihmëse + përcjelloren e foljes themelore.
p.sh.: “ ...kjenë tue u dhan kambëvet sa ku mundeshin.. “ (f. 13)
Ndërsa kjo kohë joveprorja paraqitet vetëm me mbaresat (-hem, -hesh, -hej –hemi,
-heni, -hen) etj.
“...ideja e krishterë njëjtësohej me idenë komb dhe shtet.... “ (Vlerë..., f. 141)
E kryera e thjeshtë
Format foljore që përfshihen në të kryerën e thjeshtë e kanë ruajtur në një farë mase
kundërvënien e hershme aoriste sigmatik-aorist asigmatik. E kryera e thjeshtë
(asigmatike) te ky autor dëshmon me zgjerim teme: me –v (lexova, dava ) me –n (bana,
hina), me –jt (mbajta, vuejti ) për librin e pare, ndërsa në të dytin vihe re ndërrimet n/r
dhe mbaresat: -i, -u, -a: madhnoi, e zmadhoi, zgjau, gaboi, bëri, dha, shprehu, e shpura etj.
“...e shpura deri në fund, por ka edhe më! “ (Vlerë.. f.80);
“...në vend të epsheve madhnoi virtytin... “ (Vlerë.. f.117).
Me veçori dialektore paraqiten:
Me mbaresë zero –veta e tretë njëjës .
“Kuptimi themelor i të pakryerës është të tregojë një veprim në zhvillim e sipër në një çast të caktuar të së
shkuarës”,Gramatika e gjuhës shqipe I ,Tiranë ,2002 ,f.308.
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Nga romani “Andrra..” kemi përzgjedhur shembujt :
p.sh.”...muer frymë nji herë të madh ..” (f.10)
“..si bani e duel tallalli..”
“..qiti e mblodh disa djelm malesh..” (f.10)
“...pranë qejt...” (f.52)
-Me mbaresë –i
p.sh. bani ,qiti
-Format e parregullta
Tek ky autor kemi ndeshur edhe mja% folje të parregullta në kohën e kryer të thjeshtë.
Disa prej tyre dalin me ndryshime dialektore ç/-të ,-shë p.sh.
“Atë qi paçë e martova ...” (Andrra ,f.41)
“...gruen ia dhaçë si kurrkund ...” (Andrra ,f.41)
Forma joveprore
-Paravendosja e pjesëzës – u trajtave vetore të foljes në të kryerën e thjeshtë ,si :u
shumuan,u falsiﬁkua ,u modernizua , u bor , u grumbulluan , u bënë ,u plotësuan,u çfaq etj:
“Pa tjetër u çuem ,u falëm dhe u damë ..” (Andrra ,f.9)
“...Jeta moderne pothuaj u falsiﬁkua qëkurse u modernizua ...” (Vlerë ,f.68) ;
Kohët e përbëra
“Ka thënë i moçmi ... ” (Andrra ., fq.26)
Trajtat foljore të kësaj kohe përgjithësisht janë të afërta në të dyja prozat ,por ka
dallime sidomos tek pjesorja e foljes :keni ardhur /keni ardhë ,keni gabuar ,keni pritur /
keni pritë,ka zënë p.sh.
“...Mos keni gabuar ,zotërinj ?! Keni ardhur këtu të njihni At Antonin prej Shkodre”
Në ndonjë rast vihet re rendi ,kemi vënë re edhe trajta dialektore të foljes ndihmëse
p.sh.
...se t’i ko ndjejë "alës .. “ (Andrra ., fq.50)
i anasjelljetë pjesore + foljen ndihmëse :
“... kapë i kishte 70 vjetat ...” (Andrra ,f .39)
Forma joveprore
Kohët e përbëra të mënyrës dë%ore ndërtohen me foljen ndihmëse jam + pjesore p.sh.
“...banorët trima të këtyre viseve u janë kundërshtue me armë në dorë ...” (Andrra ,f.170)
Krahaso :” Jemi lindur pa qëllim ” (Vlerë ,f.61)
Disa forma të mbipërbëra
E kryera e dytë
“...kam pas hjekë keq dikur ,zotni ...” (veprore ) (f.5)
Më se e kryera e dytë
Veprore
“ Kishim pasë kenë jetë –gjatë ...”;(f.160) “...nuk e kishin pasë ndie rrugën aspak...”
(f.162)etj.
Joveprore
“...mik përjashta shpĳe ,e kudo ishte kenë gjetë ...” (f.59)
Më se e kryera e tretë
“Por nuk kishte pasë kenë thanë .” (veprore ) (f.141)
Në prozën e Harapit dëshmohen disa tipa të së ardhmes .
1.
Tipat e së ardhmes që përputhen me ato të mbarë shqipes :
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a)
E ardhmja e ndërtuar me paravendosjen e pjesëzës do formave vetore të
foljes në të tashmen e lidhores ,si : do të ketë ,do t’ia dalim etj.
Shembuj :
“...Do ta mbajmë "alën e dhënë ...” (Vlerë .., f.62) ; “...Do t’ju bëj ta prekni me dorë se
sa e vërtetë është ...” (Vlerë ..,f.63) ; “...do të dalim bashkë në Triepsh...” ; (Andrra..,f.55)
“me ndihmë të Zotit do t’ia dalim me nderë ” (Andrra .., f.163)
b)
E ardhmja e ndërtuar nga paravendosja e formave vetore të së tashmes së
dë%ores të foljes ndihmëse kam formës së pashtjelluar të tipit “për të ba” si :kemi për
të çue.
“...sot kemi për të çue mushkun në pazár...” (Andrra ,f.59)
“Nga pikëpamja kuptimore ,e ardhmja kam + paskajore e ruan në një fare
mase kuptimin e domosdoshmërisë që ka edhe ndërtimi i lirë ” .8
E ardhmja e përparme
“...dikush do të na ketë namë fort ...” (Andrra ,f.102)
E ardhmja e së shkuarës
“...do të kishim në dorë nji provë...” (Andrra ,f.30)
b.E ardhmja e së shkuarës ndërtuar nga paravendosja e formave vetore të së
pakryerës së dë%ores së foljes ndihmëse kam formës së pashtjelluar të tipit “për të
thënë” ,si: kishte për të thanë.
“Ai kishte për të thanë...” (Andrra ,f.88)
E ardhmja e përparme e së shkuarës .
“...pse do të kishte ardhë Luca...” (Andrra ,f.60)
“...do të ishte kenë turp i madh ...” (Andrra ,f.153)
Format e pashtjelluara
a.
Formanti –në : lanë ,thanë
“lanë ç’ka pat në shpi...” (Andrra ., f .175)
b.
Formanti –ë : mbetë ,ndejë
“Fjala më kish mbetë mue ...” (Andrra ..,f.6)
“Kishim ndejë mbi një gur...” (Andrra ...,f.4)
Prapashtesa –ur
Harapi e përdor kryesisht në botimin “Vlerë shpirtërore ” : ngjeshur ,veshur ,mbështetur
,ardhur ,pritur .
Formanti zero : pre ,vra ,pru ,shkue ,lajmue .
“...kishin pru do tesha ...”
(Andrra ., f.14)
“...këta kishin shkue e lajmue ...” (Andrra ,f.1750)
Paskajorja
Forma analitike gramatikore të tipit për të ba (si në shqipen e sotme )ndërtuar nga
paravënia e para"alës për emrit prejfoljor të gjinisë anjanëse: për të ba ,për të marrë atj.
Ndeshet e përdorur më rrallë se format e tjera .
“...kanë dalë në mal për të marrë gjakun...” (Andrra ,f.15)
“...qan edhe vetëm për t’u tallur ...” (Vlerë .., f.88)
8

M.Domi ,Morfologji historike e shqipes ,f.69.
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Forma analitike gramatikore karakteristike për gegërishten :
a.
Forma e paskajores gege ndërtuar nga paravendosja e pjesëzës formant me
pjesores së foljes : me ba ,me la etj .Është forma me përdorim më të gjerë në prozën
“Andrra...”
“...si vajti kujë mendja me ba farë dyshimit për te...”

(Andrra ,f.11)

b.
Forma e paskajores gege ndërtuar nga paravendosja e para"alës për formës
së paskajores gege të tipit : me ,me vlue. Është karakteristike për të folmet e gegërishtës
veriperendimore dhe në prozën e Harapit ndeshet dendur .
“...për me vlue tamblin ...” (Andrra ,f.4)
“..kishin pru do tesha per me e mbulue ” (Andrra ,f.24).
Forma joveprore
Kjo formë del e ndërtuar me ndihmën e pjesëzës u ,që vihet ndërmjet pjesëzës
fromant të paskalores së foljes themelore ,p.sh : m’u ba ,për m’u nxjerr ,për t’u ba etj
.: por edhe :Për t’u tallur . (f.88)
Mohorja
Kjo formë e pashtjelluar në prozën e Harapit haset me dy struktura të ndryshme të
ndërtimit të saj : pa+ pjesore (pa pritë ,pa pajtue ) dhe pa + pjesore toskërishtes (pa folur
f.102) .Formalisht kjo kohë quhet koha e tashme .
“...disi pa pritë ,më del para ...” (Andrra ,f.4) ;
“.. m’i nguli sytë dhe më vështroi pa folur ...” (Vlerë ,f.102 ) ;
Përcjellorja
Kjo formë e pashtjelluar foljore në prozën e Harapit haset e përdorur në dy të
ashtuquajtura kohë: e tashme (tue ba) dhe e kryer (tue pasë ba) në veprën “Andrra
..” ,ndërsa në botimin “Vlerë..” gjejmë një tjetër ndërtim duke + pjesore : duke dashur
,duke vuajtur ,duke nënshkruar etj
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Photography and painting, their relationship in the visual art education
Rubin Mandĳa
Abstract
The inﬂuence of photography in painting and vice versa is a ma&er of practical and also
aesthetical discusion. One of the pioneers of photography, Fox Talbot, mentions the great
diﬃculty he encountered when trying to draw with the camera lucida, as one of the urges
that pushed him to work toward inventing the photography.1 So the painting-photography
relationship, somehow was born even before the la&er. This article seeks to provide a review
on the reciprocal interference between painting and photography, and the impact of such
interference on art education.
Keywords: photography, painting, relationship, visual art education.

Methodology
The methods used are those of investigating the history of photography and its direct
impact on painting in the early years. This investigation includes texts from the early
years of photography. History of art provides many examples when individual artists
used painting and photography interchangeably at their ends. Also whole currents
were and continue to be based on such relationship. The analysis of these artists
and currents is important in providing a wider panorama of the general scene. The
oﬃcial curricula of art schools in Albania is the core source to evaluate the approach
of artistic educational institutions toward this relationship between painting and
photography. Beside the oﬃcial curricula, art is by its intrinsic nature inclined to
subjective stances. On such ma&ers, my own experience in teaching both in high
and higher art education, has provided me with ﬁrst hand evidence in the practical
implementation of the curriculum during diﬀerent themes.
The importance of painting in creating images and the invention of photography
When photography was invented in the early 19th century, the way people looked the
world changed for ever. During all its history up to then, humankind had relied on
painters and sculptors for the imagery of any kind. Images illustrating the worldly
aﬀairs or religious stuﬀ, all depended on the artist’s ability for their accuracy. Images
from remote places and older times, told people about the story of life. Although
artistic interpretation is evident in almost any culture, the mimesis question had
been one of a dominant feature, especially regarding illustration work. Painting has
been concerned with ﬁgurative images since prehistoric times. Cave depictions of
animals, are an eloquent example of painting as an early activity of humankind. So
when Nicephore Nipsce’s ﬁrst photography appeared in 18262, millennia of pictorial
tradition were duly shocked. The way images were produced changed radically.
The mimesis question was once and for all resolved. Now and on, the poor or good
quality of an artist was not the case in order to have faithful images. Painting as
a documentary activity seemed doomed in front of the automated process of
1
2

Fox Talbot, H. “The Pencil of Nature” Longman, Brown, Green and Longmans, London 1844 pp. 3-4.
https://www.britannica.com/technology/photography#ref886566 20.01.2017.
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photography. However impressionism and la&er the modernist movements of
early 20th century kept painting “aﬂoat” in the realm of artistic endeavor. And it
was precisely art, where the painting-photography debate shi%ed. Given the evident
advantage of photography as a reliable and simple method of recording images form
nature, the debate since the very ﬁrst days aimed at establishing whether photography
qualiﬁed as an art or not. Figurative painters were quick to get practical advantage
of the new medium. Leaving apart speculations whether photography was an art or
not, or if painting was worthy any more, they used photographs instead of sketches.
The use of photography as an auxiliary tool for ﬁgurative painting has continued
and is still used extensively.
The Idromeno case
A late discovery in the Marubi National Museum of photography in Shkdora, has
brought to light some very interesting photographs. There are 12 photographs of
people in strange poses. These shots belong to the renowned Albanian painter Kol
Idromeno.3 Idromeno was the leading artist in the art of Albanian Renaissance.4 Two
of the photographs are for sure used for paintings. Some of these poses are evidently
used instead of sketches in preparation for paintings. In one of the discovered glass
negatives, squares used to copy are still visible today. It seems Idromeno used the
negative to copy directly from it, without printing. The exhibition “The two roads
of Idromeno” opened in the Marubi Museum on January 26, 2017. This exhibition
celebrated the discovery of such special photographs, which till lately were labeled
as “anonymous”. It was curated by renowned artist Adrian Paci. One of the most
important paintings of Idromeno is “The two roads”. It is a religious large painting.
The sheer similitude of one the photographs with the personages of the painting
“The Perjury” leave li&le to no doubt about their authorship. We see here once again
a clear example of using photography as a preparatory stage for a painting. The
composition in the negative is exactly the same as in the painting. Idromeno in this
case, used his time not in sketching but in staging. Apparently a%er continuous
tryouts with the models, the ﬁnal scene was captured with the camera. A%erwards
he just “copied” the photograph into the painting. Nevertheless his “copying” almost
stopped at the composition stage. The ﬁgures are heavily stylized, and only certain
details are refered from the photograph.
Some painting-photography related currents in the visual arts
“Pictorial eﬀect in photography” was ﬁrst published in 1869 from English
photographer Henry Peach Robinson.5 Pictorialism6 was one the ﬁrst and most
important currents that promoted photography as an art. Secessionist movements
in photography, had largely embraced pictorialism by the turn of the 19th century. In
America as well, Alfred Stieglitz spearheaded pictorialism fervently7.
3
Prenushi Mikel “Kolë Idromeno” Tiranë 1984.
4
Hudhri, Ferid, “Arti i Rilindjes Shqiptare” Onufri Tiranë 2000.
5
https://www.britannica.com/biography/Henry-Peach-Robinson 17.01.2017.
6
Robinson, H. P. “Pictorial effect in photography” Edward L. Wilson, Philadelphia 1881.
7

Stieglitz, Alfred “Pictorial photography” “Classic essays on photography” Leete's Island Books New
Haven 1980 p. 120.
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Decades later, Hyperrealism also called Photorealism, would be a lucid example of
photographic interference into painting approach by the artist.8 The deliberate literal
copy of photographs into paintings challenged the very foundations of painting as
an art, as an interpretative act of the artist. Controversial as it was, photorealism
not only legitimated the use of photography as a primary source, but had far more
reaching eﬀects, creating a new aesthetics of literal mimesis of reality in painting.
Lately there have been interesting stances in the contemporary art scene that recall
this primordial love-hate relationship between the two arts. A revival of the Dutch
golden age in painting has been brought by contemporary photography in an
emulating way. Australian photographer Bill Gekas, creates photographs in the very
manners of 16-17th century Dutch painters. His photographs may even hint to certain
speciﬁc paintings. Hi photographed his daughter in the vests of “Girl with a pearl
earring” of Vermer.9 Many other photographers have brought once more in stage
the glory of Dutch still lifes. Sco& Peterson10, Kevin Best11, Paule&e Tavormina12 etc.
are but a few engaged in the Dutch still life movement, if we may name it so. It is
obvious that a strong component in this surging trend is the market values of these
photographs. This public appetite for so% embellished images makes a timeless
market value. Here we have also in the same time a Pictorial revival movement of
the 21st century photography. Alexa Meade, is another young artist that has pushed
the painting photography question to the limits. As her own website states: “… a
technique that optically transforms the 3-dimensional world into a 2-dimensional
painting”13. Her painted live models resemble paintings, and when photographed,
the eﬀects are bewildering, casting the viewer into a reality-illusion dilemma.
Photography as an unrivaled propagation means of painting
We must bear in mind that immense impact of photography in dissemination of art
images and paintings in particular. The myriad of art books and albums that have been
published ever since, have enabled the artists and the large public as well to appreciate
potentially any creation of the art world. Endless masterpieces sca&ered all around
the globe can comfortably be contemplated through photographic reproductions.
Obviously we can assume that quite a few of us would aﬀord the necessary means
to travel and see every masterpiece in its proper place. No need to say that most of
paintings would be inaccessible to most of us in lack of photographic reproduction.
Yet we have to bear in mind the poor quality of early printing of photographs. For
a student who could not visit ﬁrst hand the museums, but had to rely on books to
se the masterpieces, the results have been really disappointing. I remember myself
seeing old art books where instead of appreciation one could get the opposite for
an art work. One of the ﬁrst art books I came to read was “Mjeshter te piktures” by
Eduard Guxholli.14 It was an important text, bringing to the Albanian public the most
famous painters of history up to the 19th century. But published in 1990, in the eve of
8
Janson, Horst Woldemar “History of Art” Harry N. Abrams New York 1986 pp. 723-4.
9
http://www.billgekas.com/p1014938437/h3424efbe#h3424efbe 17.02.2017.
10
http://scottpetersonproductions.com/still-life/ 15.02.2017.
11
http://www.lumas.com/artist/kevin_best/ 16.02.2017.
12
http://www.widewalls.ch/artist/paulette-tavormina/ 17.02.2017.
13
http://www.alexameade.com/ 17.02.2017.
14
Guxholli, Eduard “Mjeshter te piktures” Tirane 1990
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economical and political collapse of the Albanian state, the printing quality was far
from satisfactory. I remember I had a hard time to link the text to the illustrations!
The situation has undoubtedly changed for be&er in recent years. Improvements in
printing process have provided for excellent reproductions quality. Still it is obvious
that watching a museum is far be&er than watching just its editions. One can never
grasp the immensity of painting in Sistine chapel, merely by looking at some leaﬂet,
regardless of the high quality the photographs might be. Although the feeling of
watching a masterpiece close in cannot be equaled by watching a reproduction on
a book, there are certain cases when the contrary can occur! When it becomes more
comfortable to look a photograph rather the work of art itself! Mona Lisa is the case
par excellence. Any one who has visited Louvre, is familiar with the never-ending
crowd queuing to see the masterpiece. In such circumstances, when forced to look
through the crowd to a distant image a%er a sheet of glass, except for the emotional
feeling, one deﬁnitely gets a be&er view from a high quality reproduction.
The high art school system
The art education in general has a strong tradition of drawing from nature.
Especially the system of high art schools in Albania is based on long sessions of
painting and drawing of live models. Plaster models are also extensively used,
but never photographs. In the whole curriculum of artistic high schools, using of
photography as an alternative model is never mentioned except for the old master
reproduction. With one single exception, in the collage exercise,15 there is no other
reference to photography as a painter’s means. While the term “model” is refered
dozens of times, it is not the same with photography, except for the collage already
mentioned. When I was a pupil in “Prenke Jakova” high school of art in Shkoder,
the use of photographs was discouraged, as it purportedly prohibited the pupil to
see the world with his/her own eyes. With exemption of old master reproductions,
the use of photography as a model in painting was traditionally considered some
sort of blasphemy. A more tolerable stance has been taken in the subject of so called
applications, such as graphics or textile design, where interdisciplinary methods
were encouraged to achieve artistic results. As our teachers pointed out, such practice
of avoiding photography, had a long tradition in the school, since its inception, and
was not merely a trend of the moment. Generations of Albanian artists were brought
up this way. Many of these artists became subsequently art teachers continuing
the tradition. I was myself one of these art teachers that pushed on this scholastic
stance. Between 2003-13, while teaching in “Prenke Jakova”, the very school where
I was once a pupil, I and my colleagues continued the tradition of urging our pupils
toward direct experience with nature. This has proven to be of utmost beneﬁt in
creating those experiences that are crucial to the cultivation of a young visual artist.
The higher art education
In the late ’90 when I was a student in then the Academy of Arts in Tirana, the
digital photography was in its ﬁrst days and seemed far from being mainstream.
15
http://www.vet.al/ﬁles/skelet/artistike/KURRIKULA%20Per%20Degen%20profesionale%20
artistike%20ART%20FIGURATIV%20Sistemi%204%20vjecar.pdf pp. 48 11.02.2017
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Celluloid photography was the standard, and we used to shoot with the “Praktica”
of the Academy. Internet also was in its initials in Albania and its overwhelming
plentitude of images was yet to come. So in those days, although using a photograph
as a reference was common among artists and art students, its use as a proper “copy
unit” in creating new artworks was limited.
The curriculum of Painting course at the Art Department of “Luigj Gurakuqi”
University in Shkodra, reﬂects the pluralist conemporary view on art creation, where
limits on the art practice are virtually inexistent. Since conceptual discourse prevails
over technical approach, predilection of technique is le% at individual choice. There
is no comment whatsoever on using or not photography in the painting process. This
is duly le% to the teacher’s and student’s personal choice over a certain subject. What
ma&ers, is a proper process of creativity and not the technical means to achieve it.
While teaching photography at the Art Department, with a few exceptions, I can see
a general unwillingness of students to learn the photographic technical principles
such as aperture, shu&er speed, sensitivity etc. The abundance of fully automatic
cameras has made the student “sedentary”. People are enough pleased by sharp clear
images since they are children, and so when they grow up, the force of habit makes
it through even to an art student! Aware that they can always adjust their shoots
through postproduction, they simply don’t care to properly capture a scene through
photography. This trend is depriving the photograph from its innermost capability:
that of impartial projection of reality. The retouching of photography was one of the
very ﬁrst signs of painterly intrusion in photography. Embellishment of detail would
please the looks of any subject. This has cast dubious shadows on photography
values as an anthropological means. Early photography brings us relatively exact
images of 180 years ago, and however staged these scenes might be, we still are able
to look at a true person that lived that time. But when thinking that retouching began
almost simultaneously, this anthropological-historical a&ribute of photography is
challenged, maybe not so much in principle, but certainly in its purity. Nowadays
the digital manipulation has virtually erased any limits of any potential alteration.
The very essence of photography as a pure, uncontaminated and neutral recorder is
at stake more than ever.
While teaching drawing (similar situation can be observed in the painting classes
as well) still at the Art Department, I could observe that with the advent of digital
photography and still more with the proliferation of mobile devices, a further degree
of use and misuse of photographic images has made its way into the visual art practice.
The possibility to capture promptly anything, has given the art student a mighty
weapon. But as a true weapon can be misused, so is the case with photography too.
Useful and adverse eﬀects alike may be observed in this practice of “locking” every
possible image into the phone. Painting or drawing tend to become a postproduction
of a snapshot. Photography, while being a subordinate in the painting or drawing
practice, has become sometimes more and sometimes less, a sort of dictator. A dictator
that determines the outcome of painting.
Albeit artists dedicated to digital art are growing rapidly, the art for art’s sake has
taken li&le to no advantage of digital technology. Artists as it is true to be among the
most ardent of innovators, tend to be in particular cases also the most conservative.
This is the case especially when talking in terms of what might be called a sort of
“technological intrusion”. The purity of artistic gesture should be protected from the
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easy shiny lures of technology. In this refractory stance, the questions of paintingphotography intertwining fates, seem to be bound to remain open to endless
discussion.
Conclusions
The relationship photography-painting remains as strong as ever. Photography
changed not only the physical way images were created, but also the way people
percept them. The autonomous way, that photography operates in creating the
image, relives it from any constraint of whatsoever nature that is inherent in the
artist.
Since the very advent of photography, retouching challenged its very essence as a
means of absolute mimesis. With the limitless capabilities of digital manipulation
today, we may assert that photography has ceased to be a reliable source of reality
anymore. On the other hand, such overwhelming manipulation has created reliable
ways for artistic endeavor.
In the art education, digital photography, especially the mobile devices, have provided
the student with a powerful tool of prompt imagery. This tool has permi&ed the
student to get references in whatsoever circumstances, and exploit these references
in their artistic approach.
As it randomly happens with the divulgation of a practice the other side of the coin
forces its face into the scene. Photography becomes more than scarcely a tyrant in
the painting class. In such cases, sometimes more and sometimes less, photography
dictates the outcome of a painting, constraining the student’s stance within the
photographic imagery.
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Abstract
Corruption represents an abuse of entrusted authority with the aim of realizing personal gain.
In modern state, corruption is a risk, because it undermines the performance of social work,
lowers the level of moral, hinders public administration and renders the court ineﬀective.
Long-term economic and political crisis, poverty, as a dominant state of the population,
aﬀected particularly countries in the transition, as is Kosovo, represent an important
factor that favor corruption. Corruption is present in all aspects of life through various
forms, while its impact hits business of enterprises, but also the whole social community.
Social development of the society, inter alia, depends on the ability to withstand a crime, in
particular its heavier forms. Condition for the successful ﬁght against all forms of crime is
undertaking comprehensive political, judicial and social reforms. All professions, institutions
and individuals have their own duty, while particular responsibilities in achieving the
deﬁned goals have judicial institutions from consistent commitment of which depends the
success on the ﬁght against corruption. In order to achieve their mission, judicial institutions
must have adequate legislative framework, successful implementation of which will present
adequate preventive and repressive mean to ﬁght crime eﬀectively. Institutions of justice of
the Republic of Kosovo, working on implementation of the agenda of the Government and
judiciary regulatory bodies and strengthening the rule of law, continuously have undertaken
various activities in this regard. The ﬁrst thing is to create a social environment in which it
would have been incentive to every individual, every institution, to contribute in daily basis
to the development of society and the state, to constrict and limit the scope for corruption and
crime, as one of the greatest threats of democratic and free society. In this paper on corruption
in Kosovo, are closely given explanations to corruption, deﬁnition of the notion of corruption,
its forms, administrative and legislative framework which refers to combating corruption,
and state authority to implement these provisions.
Keywords: Corruption, Kosovo, legislative framework, ﬁghting corruption.

Introduction
Corruption as a phenomenon, through which certain individuals misuse their
authority in the private or the public sector, is developing more and more throughout
the world. It is presented as a particular problem in transition countries, because of
abuses by state oﬃcials, nepotism, receipt of funds, etc. As a special form, corruption
appears as a result of organized crime, which is dependent on corruption, while one
cannot develop without the other (Beka, 2015, pg.160). In the ﬁght against corruption,
the biggest problem appears to be the lack of experts to detect corruption. There
are beneﬁts in corruption, a person who promises and/or gives ﬁnancial means and
other person receiving them, therefore none of them is interested in denunciation.
Corruption manifests itself in diﬀerent ways and in diﬀerent countries, cultures and
time periods, so depending on this, the deﬁnition of corruption changes, respectively
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the activities which are considered elements of this phenomenon. Corruption
represents a very dangerous phenomenon, which destroys society and state. Risk
of corruption is that it jeopardizes the institutions, values of democracy, ethical
values and justice. Corruption a&acks the principle of the rule of law, by violating
the principle of equality before the law, undermines the foundations of rule of law.
Corruption destroys faith in state and its institutions, leading to citizens not being
sure in the realization of their rights and freedoms guaranteed by the constitution
and law. Therefore, many international documents have provided ways of combating
corruption and alert to the seriousness of corruption as an international problem.
Republic of Kosovo also has a host of provisions and measures by which tries to
successfully ﬁght corruption.
II. Deﬁnition and basic characteristics of corruption
1. Deﬁnition of corruption
Corruption is as old as the state. With the introduction of organized human
community comes to the unwanted phenomenon in which individuals have
desired and managed to take advantage of their position at the expense of public
interests (Gashi, 2009, pg.25). Corruption is a phenomenon and multidisciplinary
problem (historical, psychological, economic, legal, political, sociological, etc.), while
compliance regarding unique understanding on the deﬁnition of corruption does not
exist. It is subject to review between politicians, lawyers, economists and sociologists
who deﬁne corruption from diﬀerent viewpoints and, considering the subject, they
are very much focused on various aspects of corruption.
The term itself is derived from the Latin word “corruptere” meaning corruption, the
“decay (materials), corruption (moral)” (Zajmi et al., 1974) Corruption represents
the realization of any right or interest to which the certain person or group has no
legal basis or realization of rights and interests for which they have a legal basis, but
in a way that creates a privileged position in relation to the rights and interests of
others that have the same legal bases for their realization (Demolli, 2005, pg.65).This
means that we are dealing with illegal forms to inﬂuence the orientation of the state,
public and economic bodies, aiming the realization of material beneﬁts. According to
a broader notion, corruption poses any misuse of public authority in order to achieve
private beneﬁt by the person who performs public service. The narrow notion of
corruption deﬁnes corruption as procedure in which two people on impermissible
exchange, aiming the realization of personal beneﬁts; operate at the expense of
public interest by violating moral and legal norm and undermining foundations of
the democratic development and moral and legal foundations of rule of law.
Corruption is closely linked with economic and organized crime at the national and
international levels (Gjonca, 2004, pg.48-49). In the legal system of the Republic of
Kosovo corruption is deﬁned by the Law on Anti-Corruption Agency as “any abuse
of power or any other behavior of oﬃcial person, responsible person or other person
for the purpose of achieving or obtain of an advantage for himself or for illegal proﬁt
for his/her self or any other person” (Law No. 03/L-159).
In comparative practice in the world, corruption is usually understood as an
abuse of authority for the purpose of personal gain. Accumulation of decision
monopolies and unlimited discretionary powers without individual legal and moral
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responsibility suits the beginning of corruption in society, country or institution.
The most simple and acceptable deﬁnition has given international organization
Transparency International and says: “Corruption is the abuse of entrusted power
for private gain”( Transparency International). This deﬁnition was approved by
the largest international ﬁnancial institution, World Bank: “Corruption is misuse
or the abuse of public oﬃce for private gain” (World Bank, September 1997). Some
deﬁnitions are focused on narrow sectors, therefore World Bank operates with a
deﬁnition regarding supply abusers, while in the ﬁeld of criminal law there are a
host of oﬀenses related to corruption. However, usually it is spoken about giving
and taking bribes. The United Nations Convention against Corruption emphasizes
the oﬀense “Bribery of national public oﬃcials”, ( United Nation Convention against
Corruption) and states that countries which ratify the Convention should establish
as a criminal oﬀense situations where: promised, oﬀered or given, to a public oﬃcial,
directly or indirectly, of an undue advantage, for the oﬃcial himself or herself or
another person on entity, in order that the oﬃcial act or refrain from acting in the
exercise of his or her oﬃcial duties, and situation where public oﬃcial (personally or
through someone) demands or accepts unreasonable gains, directly or indirectly, to
act or refrain from acting in the exercise of his or her oﬃcial duties.
Irrespective of the diﬀerent meanings of the deﬁnition, scope and the manner or
format how it is carried out, the truth is that corruption undermines the state,
development of democracy and economy, causing ﬁnancial damage through impact
in reducing the level of investment, jeopardizes the normal functioning of internal
market and reduces the level of public revenues. It causes damage to entire society,
in a manner that organized criminal groups are served with corruption to commit
other serious oﬀenses, such as narcotics trade, human traﬃcking, etc.
2. Types of corruption
There are diﬀerent classiﬁcations of corruption depending on the area in which it
appears and the shape it takes. Firstly, I think it is necessary to distinguish between
the type and form of corruption. Types of corruption is a deﬁnition much wider
because they include various forms of corruption, while, on the other hand, forms
of corruption closely describe what constitutes corruption, respectively which
corrupt elements are present in behavior and diﬀerent actions. Usually, corruption is
associated with public sector because of the basic characteristic of corruption derives
from public authorizations (Vula, 2013, pg.206) and discretionary power in issuing
decisions. In the paper we will discuss political, administrative and systematic
corruption.
2.1. Political corruption or grand corruption - represents the misuse of political
processes, where politicians use their position for the acquisition of money and
power or to cause harm to opponents. Political corruption is present among public
oﬃcials and politicians who have the right to issue political decisions, respectively
high delegated powers from which comes the responsibility higher than during
the exercise of duties representing the public interest. Forms of political corruption
usually are: acquisition of money in the political system of a country by political
candidates and politicians in power, intransparency of funding in politics; enabling
the private sector to buy political inﬂuence; corruption in the elections; inﬂuence on
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the legal system of the state in order not to proceed eﬃciently and thus to protect from
corruption oﬀenses; inﬂuence on legislative power to legalize favorable treatment
for certain interest groups.
2.2. Administrative corruption or corruption in public administration - is related
to the corruption of the state administration oﬃcials in charge of implementing the
decisions, regulations and policy measures. Public administration oﬃcials have
much lower powers than public oﬃcials and politicians, however, the discretionary
rights in the implementation of political measures enables oﬃcials to realize the
complementary gains and revenues in the form of bribes or favor in return gained
for services within the competence of public administration. In what way public
oﬃcials take away from citizens the right of access to public services in accordance
with the provisions which apply to all citizens. Administrative corruption is present
when individuals or companies from the private or public sector corrupt public
oﬃcials in order when implementing provisions of law, contrary to the rules allow
a beneﬁt, right, privilege or permission or when public oﬃcial is aware and with
purpose of personal gain unlawfully violate existing rules, in order to make possible
a beneﬁt, right or permission; unlawful grant of permission and conﬁrmation of
public administration oﬃcial who took bribe or favor in return; Enabling the special
treatment in the provision of public services; Enabling the avoidance of punishment
or tax payment. Administrative corruption is lesser on volume than political
corruption and more easily combated with intensive supervision and with a proper
organization of public services.
2.3. Systemic corruption - as a particular type of corruption presents major
expansion of phenomenon of corruption which includes all sectors of society. This
type of corruption is so vast that the institutions, rules and norms of behavior are
now framed in the corrupted manner of action. The problem is even greater if the
majority of people in any institution are participating in corruption, while others
see this as acceptable behavior, making it an integral part of the way of business,
leading to expansion and making it very diﬃcult to ﬁght. Forms of systematic
corruption are: promising, oﬀering or giving any beneﬁt aﬀecting the outcome of
the decision of a public oﬃcial; Bribery can be direct if given to public oﬃcial or
indirect if it is given through another person or entity; unlawful beneﬁt by which is
considered the the% of funds by the person entrusted with the authority and control
over those funds; Conﬂict of interest meaning a situation in which private interests
of oﬃcials are contrary to the public interest or private interest aﬀects or may aﬀect,
the impartiality of the oﬃcial in the performance of oﬃcial duty; bias involving the
allocation of work and beneﬁts to individuals regardless of ability; implied threat
posed by unlawful and purposeful taking of any tangible or intangible beneﬁt from
another person or subject by making illegal pressure in the form of the threat or
blackmail to force provision of certain beneﬁts.
III. Legislative framework
1. Documents for ﬁghting corruption
Social and political progress of any society depends on its ability to confront corruption
or criminality, particularly its heavier forms. The assumption for successful ﬁght
against all forms of crime and corruption is undertaking comprehensive political,
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institutional and social reforms. All professions, institutions and individuals have
their duty; while special responsibility to achieve the goals deﬁned have only
institutions from consistent commitment of which depends success on the ﬁght
against corruption and crime. Corruption and organized crime are one of the biggest
threats to the rule of law and democratic development of contemporary society.
The Republic of Kosovo is commi&ed to develop and advance the legal framework,
institutions and capacities to cooperate with states in the region and international
organizations, and to use all available capacity to understand and ﬁght corruption
and organized crime.
In the Republic of Kosovo, the main documents for combating corruption are:
Strategy against corruption and Action Plan 2013-2017, which were approved by
the Assembly of the Republic of Kosovo. The action plan is designed to implement
the overall strategic objectives through speciﬁc and concrete measures against
corruption. It consists of speciﬁc objectives of the action plan, measures or actions
along with indicators of success and pre-determined deadlines. Anti-Corruption
Agency is responsible for monitoring and controlling the implementation of the
Strategy through the measures foreseen in the Action Plan against corruption.
The aim of the strategy, above all, is the progressive and sustainable reduction
of corruption, strengthening of integrity and building of trust among citizens
for institutions of public governance and promotion of policy 'zero tolerance to
corruption' in the implementation of international standards for ﬁghting corruption.
This Strategy and Action Plan aims to achieve: increase of integrity, accountability and
transparency of the legislative, executive and judiciary, strengthening of cooperation
between these institutions, as well as the strengthening of anti-corruption capacities
of public institutions at central and local level; creation of conditions for a corruptionfree economy and minimization of corruption opportunity in economy; boosting the
role and participation of civil society in the oversight of the process by the public;
increasing the parliamentary oversight of anti-corruption policies; development of
international cooperation in the ﬁeld of prevention and ﬁght against corruption.
Dra%ing, adoption and implementation of this document suggested the existence
of awareness and understanding that in the Republic of Kosovo, corruption is a
serious problem of society and that is needed constant action from all directions
and parts of society in order to reduce corruption. The seriousness of the problem
of corruption in the Republic of Kosovo has been warned by many assessments on
corruption. According to global Corruption Perceptions Index (CPI) of Transparency
International in 2014, the Republic of Kosovo is ranked 110, respectively in the group
of countries with extended corruption.
2. The legislative framework of measures against corruption in Kosovo
The Republic of Kosovo has wide legislative framework for ﬁghting corruption. In
addition to national legislation, international agreements also contain a framework
for ﬁghting corruption in the Republic of Kosovo, agreements which under
constitutional provisions have superiority over the laws (The Constitution of the
Republic of Kosovo, art.19).
These international standards, in accordance with the obligations accepted by the
signing and ratiﬁcation of conventions and contracts, should be incorporated in
the legal system and practice of the Republic of Kosovo. As noted above, the main
274

document against corruption in Republic of Kosovo is Anti-Corruption Strategy and
Action Plan. Following will be presented legal framework for ﬁghting corruption.
A series of laws, at least partially, contains anti-corruption framework. Besides laws,
there are numerous legal acts, which will not be mentioned here because of the time
and space limitations. From the legislative framework we will only emphasize the
fundamental laws which contain diﬀerent framework for the ﬁght against corruption.
2.1. Law No.03/L-159 on Anti-Corruption Agency (Oﬃcial Gaze&e of the Republic
of Kosovo no. 65/05 February 2010) contains provisions which deﬁne the status
and responsibilities of the Anti-Corruption Agency in the ﬁeld of combating
and prevention of corruption, particularly in the area of reporting, detection
and investigation of corruption, and implementation of the Strategy and Action
Plan against Corruption. The Agency is an independent and specialized for the
implementation of state policies for combating and preventing corruption in Kosovo,
in order to protect the rule of law, democracy and human rights, good governance,
social fairness and justice, competition, economic growth, general trust in public
institutions and moral values of society.
Basic competencies of the Agency (Law No. 03/L-159) are as following: Initiates and
undertakes the detection and preliminary investigation procedure of corruption,
and forward criminal charges if, for the suspected cases of corruption in competent
public prosecutor’s oﬃce, if for the same case the criminal procedure has not been
undertaken; Cooperates with local and international institutions that have as a
mission ﬁghting and preventing corruption; dra%s anti-corruption strategy and
action plan in cooperation with the Commission, the Government, other institutions
and non-governmental organizations; Monitors and supervises the implementation
of the Strategy against Corruption and action plan; Supervises and prevents cases
of conﬂict of interest and undertakes the measures as foreseen by a special Law;
Supervises the property of senior public oﬃcials and other persons, as required by
speciﬁc Law; supervises the acceptance of gi%s relating to the performance of oﬃcial
duty and undertakes measures foreseen by Law; Cooperates with public authorities
responsible for dra%ing, implementation and harmonization of legislation for
combating and preventing corruption; represents in international meetings that have
to do with combating and preventing the corruption and takes part in the process
of negotiations to conclude bilateral and multilateral agreements or the adoption of
international legal instruments against corruption; cooperation with the competent
institutions of the Republic of Kosovo to fulﬁll obligations arising from international
acts against the corruption and oﬀers recommendations for the fulﬁllment of their
obligations, etc.
2.2. Law no. 04/L-051 on preventing conﬂict of interest in discharge of public
functions (Oﬃcial Gaze&e of the Republic of Kosovo, no. 16/14 September 2011) this law is in group of laws against corruption, although with no other normative
measures, but with improving social and economic circumstances it is not suﬃcient
for combating corruption in Kosovo. The object of this law is to deﬁne rules, subjects,
responsibilities and competencies required for identiﬁcation, treatment and solution
of cases of the conﬂict of public and private interests of senior oﬃcials in discharge
of public functions (Law no. 04/L-051).
During the dra%ing of law were taking into account the international documents:
Resolution 51/59 of the United Nations Organization “Action against Corruption and
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the International Code of Conduct for Public Oﬃcials” dated December 12, 1996, then
the Recommendation of Council of the OECD “Improving Ethical Conduct in the
Public Service including principles for managing in the public service,” dated April
23, 1998 and Recommendation no. P (2000) of the Commi&ee of Ministers to member
states of the Council of Europe for the codes of conduct of oﬃcials on 11 May 2000.
During the dra%ing of law were taking into account the international documents:
Resolution 51/59 of the United Nations Organization “Action against Corruption
and the International Code of Conduct for Public Oﬃcials” dated December 12,
1996, (General Assembly - Resolution 51/59) then the Recommendation of Council
of the OECD “Improving Ethical Conduct in the Public Service including principles
for managing in the public service,” dated April 23, 1998 (Recommendation of the
OECD Council ) and Recommendation no. P (2000) of the Commi&ee of Ministers to
member states of the Council of Europe for the codes of conduct of oﬃcials on 11
May 2000. With the issuance of this law are created normative factual on combating
of conﬂict of interest in performing public duties. Main ﬁeld of regulation of this law
are to establish a set of mandatory rules for public oﬃcials during the exercise of the
function to prevent conﬂict of interest in between public and private interests, as well
as the determination of the basic constraints for public oﬃcials in discharge of public
function and other functions that are not of a public nature (Law no. 04/L-051).
The law, ﬁrst of all, a&empts to obstruct the creation of conﬂict between public and
private interest. It contains principles of action and inaction of a public oﬃcial, in
particular, it stipulates that the senior oﬃcial during the discharge of public functions,
a senior oﬃcial: shall protect the public interest and has no right to put his/her private
interest above public interest since he/she has been selected or appointed to protect
it; should exercise his/her functions in compliance with Law and with the Code of
Conduct; should perform his/her work with integrity, impartiality, to protect senior
oﬃcial’s and institutional’ authority and through his/her work shall increase public
trust to the institutions; has no right to use public functions for illegal beneﬁts for
himself/herself or for the others; has no right to establish dependency relations with
other persons that may have an impact on the impartiality and on the expression of
his/her free volition in decision making (Law no. 04/L-051).
In addition, the law extends in the wide spectrum of senior oﬃcials in exercising of
public functions. Starting from senior state oﬃcials of Republic of Kosovo, President,
Prime Minister, Deputy prime ministers, Ministers, Deputy ministers, members of
Assembly and all persons elected or appointed by the Parliament or the Chairperson
of the Assembly, permanent Secretaries of the ministries, Head Chiefs of agencies to
senior oﬃcials in bodies of local self-government, members of regulatory boards and
public companies, the Board of the Central Bank, members of the Central Election
Commission, the Commission or other agencies established by law or by any other
act, judicial and prosecutorial regulatory bodies, Judges, State Prosecutors, Judges
of the Constitutional Court, the Directors of all Departments, Heads of Finance and
Public Procurement throughout public institutions, Ambassadors, Consuls, Deputy
Consuls, Secretaries of Embassies or consulates of the Republic Kosovo, rectors and
vice-Rectors of public universities, Deans and Vice-deans, the Ombudsperson and
his deputies, to the other senior public oﬃcials mentioned in Article 7 of this law.
The law generally sets up obligations of senior oﬃcial for the prevention of conﬂict
of interest (Article 8), and then explicitly counts the actions that are prohibited for
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senior public oﬃcial, for example: to solicit or accept any reward, promise of reward
associated with undertaken action or inaction that is obliged to undertake within the
discharge of public functions; to gain any right or accept promises to gain any right
in cases when legal principal of equality is violated; to solicit, appropriate, accept
valuables or rewards for himself or other persons as a compensation for his/her vote
during decision making process; to inﬂuence the decision of any oﬃcial or any public
entity for personal gains or for the beneﬁt of a person related to him/her; to promise
employment or any other right in exchange of a gi% or of a promised gi%; to inﬂuence
on contracting – awarding public works or public supplies for personal gains; to use
conﬁdential information on his/her possession or information obtained in good faith
during the discharge of public functions for personal gains or for the gains or his/her
close or trusted persons; to inﬂuence the decision making of legislative, judicial or
executive entities, while using public function, with the intention to gain a personal
proﬁt or a proﬁt for his/her close or trusted persons, etc.
With this law, Anti-Corruption Agency is the authority to oversee the implementation
of the provisions of this law, which in addition to performing the duties and
responsibilities set out in this Article, regarding the provision of professional and
technical assistance for advising and supporting legal and sublegal initiatives,
undertaken by public institutions for the prevention of conﬂict of interests and
strengthen capacities for managing conﬂicts of interest in public institutions, is
authorized to conduct administrative procedures for conﬂicts of interest (Law no. 04/
L-051, art. 18). The law stipulates that the procedure for the Agency begins oﬃcially
at the request of the senior oﬃcial and a%er approval from his/her manager, but
can begin even on the on bases of a notiﬁcation of another person or on bases of
anonymous information. (Article 18, paragraph 1 and 2 of this law). In particular it
emphasizes that this procedure is conﬁdential and the Agency shall make known
the ﬁnal results of the conducted procedure only. (Article 18, paragraph 4 of this
law). To develop a fair and impartial procedure, the Law also envisages that the
facts are veriﬁed independently by the Agency, while other institutions within
their competencies are obliged to promptly supply the agency with all required
facts and data (Article 18, paragraph 6 of this law). A special provision of the law
foresees sanctions for violations of the provisions of this Law, stipulating that any
violation of the obligations stipulated by this law, if it does not constitute a criminal
oﬀence, is considered a minor oﬀence punishable by a ﬁne, while for violation
of obligations deﬁned by this Law, senior public oﬃcials, managers or leaders of
managing institutions apart from the ﬁne may be punished by Court with other
protective measures: prohibition of exercise of public functions in duration from
three (3) months up to one (1) year (Law no. 04/L-051, art.20). The law also regulated
to not exclude other legal responsibilities, not excluding criminal and disciplinary
responsibility by the senior oﬃcial under the legislation in force (Law no. 04/L-051,
art.21).
2.3. Law Nr. 04/L-050 on declaration, origin and control of property of senior
public oﬃcials and on declaration, origin and control of gi$s of all public oﬃcials
(Oﬃcial Gaze&e of the Republic of Kosovo/Nr. 16/14 September 2011) contains
provisions which regulates the declaration, origin and control of property of senior
public oﬃcials and control of gi%s of all public oﬃcials, and which may be useful as
the anti-corruption measures.
277

Senior public oﬃcial his declaration on property envisaged in this law is obliged to
submit to the Agency in person or other persons authorized by him/her. The law
explicitly has counted cases when the senior public oﬃcial is obliged to make a
declaration of property, as follows: 1) declaration when taking over a public function;
2) regular annual declaration; 3) declaration upon request of Agency; 4) declaration
a%er completing or a%er being dismissed from a public function (Law no. 04/L-050).
This law, in principle, emphasizes which property the senior public oﬃcial is obliged
to declare (Article 5). Indeed, the declaration regarding the property of senior public
oﬃcials and their family members, contains information about the property, their
income, such as real estate; movable property in value of over ﬁve thousand (5 000)
Euros; possession of shares in commercial enterprises; valuable le&ers; savings in
banks and other ﬁnancial institutions; ﬁnancial obligations towards physical and
juridical persons and annual revenues. If the property of family members is separated
and registered as such in relevant bodies of state or court administration, declaration
is submi&ed separately for each member of the family with property registered on
his/her name and is a&ached to the declaration of the person who is obliged for
declaration(Law no. 04/L-050, art5). The Law regulates the issue of acceptance of
gi%s by senior public oﬃcials with special provisions, prohibiting solicitation or
acceptance of gi%s or other favors for himself and family members. In principle, the
oﬃcial person in particular, shall not solicit or accept gi%s or other favors, neither for
him/her nor for his/her close family members, related to exercising oﬃcial duties,
which inﬂuence or may have an inﬂuence on the exercise of oﬃcial duties, except
protocol gi%s or casual gi%s; shall not accept more than one gi% per year from the
same person or institution; shall not accept monetary gi%s (Law no. 04/L-050,art.11).
Law with special provisions also establishes rules for registration of declared
property and revenues. By this law, Anti-Corruption Agency is foreseen as basic
authority for registration, administration and maintenance of the declarations. To
ensure accurate record, Article 13 of this Law provides regarding the content of
declaration of property of senior public oﬃcials (name, last name, function, name
of institution, appointment date, date when declaration form has been submi&ed,
functions and other activities exercised by public oﬃcial besides the public function,
real estate and its types, surface, origin, its prejudged value, ownership, movable
property and its type, etc. (Law no. 04/L-050, art.13).
Under the speciﬁc provisions of this law, the control of property declaration of senior
public oﬃcials is the responsibility of the Agency. Initially, it is foreseen a preliminary
control, which is performed for each form to verify the existence or not of material
mistakes or wrong ﬁllings in the form. For mistakes or wrong and incomplete ﬁllings
in material, the Agency is obliged to notify the presenter of declaration for correction
of mistakes within the deadline stipulated in this law (Law no. 04/L-050, art.15). The
law gives special importance to the regulation of the obligation to provide data when
the Agency requires declaration of property and its origin and can check the accuracy
of these declarations. While, following the request of the Agency, banks and other
entities that exercise the banking and ﬁnancial activity in Kosovo are obliged to give
information related to deposits, accounts and transactions by persons that under the
law, have the obligation to declare(Law no. 04/L-050, art.16).
For violation of the obligations deﬁned by this law, there are foreseen ﬁnes and
measures prohibiting the exercise of the function up to one (1) year. However, if the
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violation of the obligations deﬁned by this law constitutes a criminal oﬀense, under
this law Agency is authorized to press criminal charges(Law no. 04/L-050,art.17).
2.4. Law Nr. 04/L-043 on protection of informants (Oﬃcial Gaze&e of the Republic
of Kosovo No.14/September 9, 2011) - unequivocally enters in the group of anticorruption laws and comprehensively regulates the protection of persons who report
suspicion of corruption and other unlawful action. The ﬁght against corruption is one
of the national priorities of the Republic of Kosovo in the process of Euro-Atlantic
integration. Eﬀective opposition against corruption requires the active participation
of government, all sectors of public life, civil society actors and citizens. Therefore,
with the issuance of this law were undertaken the necessary steps to establish the
normative framework and the capacity to consistently ﬁght against corruption, and
for realization of the obligations accepted by the international laws and the Civil
Law Convention on Corruption of the Council of Europe (GRECO) which contains
provision in the Article 9 which provides that each contracting party in its own
right should ensure adequate protection from any sanction against employees who
have reasonable grounds to suspect corruption and who report in good faith their
suspicion to responsible persons or authorities. The aim of this law is to establish the
legal basis for encouragement of oﬃcials to report unlawful actions (Law no. 04/L043, art.1) and protect those who report the suspicion of corruption. The scope of this
law is to protect the informants, in particular: the basic principles; responsibilities of
public institutions at central and local level, institutions, public or private enterprises;
delivery of information; admission and identiﬁcation of information for unlawful
actions; veriﬁcation and processing of reports; reporting unlawful action; and other
issues related to the protection of whistleblowers.
Under the Article 2 of this law, term "whistle blower" has following meaning:
any person, who, as a citizen or an employee reports in good faith the respective
authority within public institution at central or local level, institutions, public
enterprises or private for any reasonable doubts about any unlawful actions. The law
speciﬁcally deﬁnes the basic principles for the protection of whistle blower. The basic
characteristics that distinguish between these principles (Law no. 04/L-043, art.3) are
as follows:
•
The rights of the whistle blower who reports/discloses in good faith unlawful
actions of oﬃcials or responsible persons within public institutions at central or local
level or within institutions, public or private enterprises are guaranteed;
•
Whistle blower disclosing unlawful actions should act in good faith and
should reasonably believe that the facts and information given in the disclosure are
true;
•
Whistle blower who discloses unlawful actions in good faith shall not be
subject of punitive or disciplinary measures, dismissal or suspension from work and
shall not be exposed to any form of discrimination;
•
Whistle blower employee who was subject to discriminatory measures,
including dismissal from work, is entitled to address the competent court, which,
if proven that the whistle blower employee has been dismissed because of the
disclosure of information, shall reinstate him/her and shall order the public institution
at central or local level, institution, public or private enterprise to provide him with
a compensation for the suﬀered damage;
•
Whistle blower’s anonymity is guaranteed. If in case of disclosure of
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information about the commission of serious criminal oﬀence, there is a potential
risk for the security and integrity of the whistle blower and his/her close family
members and to a larger scale to his/her property, whistle blower’s protection is to
be provided in accordance with the Special Law for Protection of Witnesses through
the methods stipulated by this law.
The law explicitly deﬁnes the responsibilities of public institutions (central and local)
and other public institutions and private to create conditions for independent and
unhindered informing of whistle blowers for potential unlawful actions (Article 4), to
protect the integrity, rights and interests of whistle blowers who inform on unlawful
actions and other ma&ers related to the admission of information, preservation of
material and personal, disclosure and decision upon unlawful action (Article 5),
delivery of information and other ma&ers related to admission, processing and
archiving of information
Conclusions
Normative measures to combat corruption in Kosovo have not given the expected
results. In one hand, created gaps and incompliance of the normative framework
make it possible to escape from provisions and open up opportunities for corruption.
However, the normative framework for combating corruption exists, so ineﬃciency
of politics cannot be charged to legal shortcomings, but to the fact that measures for
combating corruption are not implemented.
For implementation of anti-corruption policy, political will and determination to
implement the measures which are already contained in legal provisions is necessary.
At the same time, normative and institutional framework needs to be enhanced. At
the same time, the normative framework for combating corruption and political will
to ﬁght corruption and increase conﬁdence in the structures of authority and public
administration should be perfect.
The system of detection, prosecution and punishment of corrupt practices will be
eﬃcient only in terms of full eﬀective rule of law. Internal control system, protection
of whistle blowers who inform about corruption, training and motivation of
police, represents another string of measures oriented towards greater eﬃciency of
prosecution of corruption.
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Mbi lirinë dhe barazinë : J. Rowls
PhD (C.) Suela Ibraimllari
Abstrakt
Në ﬁlozoﬁnë politike shpesh vihen përballë koncepte të ngjashme për nga kuptimi, por që në
realitet shpesh derivojnë në nocione antonimike të njëra-tjetrës. Kjo ndodh, sepse edhe vetë
sistemet demokratike ndryshojnë nga njëri vend në tjetrin, në mënyrën e njohjes dhe vënies
së tyre në jetë. Kështu Holmes shprehet se: “Nuk kam asnjë respekt për barazinë, që për mua
s’është veçse idealizim i smirës”(Kis,J.,1998, fq.59), duke e lidhur barazinë me elementë të
moralit, asaj që është e mirë dhe është e keqe.
Por lind pyetja: A janë liria dhe barazia koncepte që i vishen etalone matëse të moralitetit
në sistemet politike, siç është demokracia përfaqësuese? Apo mos ndoshta në këto sisteme
konceptet ngrejnë dilema dhe paradokse, sepse i atashohen elementëve të tjerë të sistemit
politik, siç janë pushteti, sovrani, e drejta, ligji etj…? Deri ku shkon ky atashim dhe a mund
të bëhemi skeptikë për t’i vendosur konceptet si brenda sistemit politik ashtu edhe brenda
moralit?
Ky punim ka për qëllim t’u japë përgjigje pyetjeve të mësipërme, duke u fokusuar dhe
thelluar në njohjen dhe reﬂeksionin ﬁlozoﬁk të ideve të Rowls. Njohja e ﬁlozoﬁsë së tyre, si
përfaqësues të ﬁlozoﬁsë politike postmoderne, do të orientojë diskutimin mbi demokracitë
e sotme përfaqësuese si dhe mbi mënyrën se si këto koncepte në varësi të përdorimit të tyre
çojnë në denigrim dhe jo vetëm në konsolidim të demokracive të sotme.
Fjalët kyçe: liria, barazia, demokracia përfaqësuese, Rowls.

Hyrje
Vlerat e lirisë dhe barazisë, janë bërë pjesë e reﬂeksioneve ﬁlozoﬁke që kur ato u
bënë pjesë e diskutime historike nga Revolucioni Francez. Por ato janë atashuar me
koncepte të tjera siç është “drejtësia” , “ proporcionaliteti”’ “paanësia” etj...
Ndryshe nga nocioni i lirisë, që mund të jetë lehtësisht i përvetësueshëm nga cdo
qënie njerëzore; nocionet “barazi” dhe “drejtësi” si nocione të lidhura në mënyrë
të pashmangshme me njëri-tjetrin; kthehen në nocione subjective dhe relative. Nga
pikëpamja ﬁlozoﬁke nocioni i mbirenditur është ai i “drejtësisë”, si nocion qartësisht
i pasur me parakushte që përmes kompromisit shoqëror përcaktojnë se çfarë është
e drejtë ose jo. Përmes reﬂeksionit në fushën e ﬁlozoﬁsë politke le t’i kuptojmë
konceptet më gjerësisht.
1. Rreth kuptimit të lirisë dhe barazisë në ﬁlozoﬁnë politike
Një nga elementët thelbësorë në ideologjinë politike bashkëkohore është liria. Dy
pyetjet kryesore që lindin në lidhje me këtë element janë:
a. Çfarë është liria dhe çdo të thotë që dikush gëzon liri për të bërë ose jo një
veprim të caktuar?
b. Cilat janë caqet e lirisë vetjake?
Filozofët e kanë përkuﬁzuar lirinë, si diçka që varet nga alternativat që shtrohen
para individit dhe a%ësia e tĳ për të zgjedhur mes tyre. Kështu sipas Mill: “Hapësira
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e përshtatshme e lirisë së njeriut, përfshin sferën e brendshme të vetëdĳes, duke kërkuar
lirinë e ndërgjegjies në kuptimin më të gjerë lirinë e mendimit dhe të ndjenjës, lirinë absolute
të opinionit dhe shprehjes për të gjitha çështjetet: praktike, ose teorike, shkencore, morale
ose teologjike…, lirinë e prirjeve dhe realizimit të tyre, e ndërtimit të planeve të jetës sonë
në mënyrë të tillë që t’i përshtaten karakterit tonë, e veprimit sipas dëshirës sonë, në bazë
të pasojave që mund të rrjedhin pa pengesë nga të tjerët… liria, brenda të njëjtëve kuﬁj, e
bashkimit të individëve, liria për t’u bashkuar për çdo qëllim, që nuk sjell dëmtimin e të tjerëve
…”( Stumpf, S. E., fq145) Në këtë këndvështrim dallojmë se liria është e brendshme
dhe varet prej a%ësive personale; dhe e jashtme e kushtëzuar nga alternativat e
paraqitura para individit në funksion të realizimit të interesave të tĳ.
Në një këndvështrim tjetër, liria në veprim përcaktohet si pozitive dhe negative. “Liria
shoqërore negative realizohet kur veprimet e një personi tjetër nuk e ndalojnë dikë të bëjë atë
që do. Liria shoqërore positive realizohet kur njerëzit e tjerë janë të gatshëm të ndihmojnë
dikë të bëjë sic dëshiron…Liritë pozitive bien ndesh me ato negative.”(Kis, J. 1998, fq196197) Këto forma të shqyrtimit të lirisë në veprim janë vënë shpesh herë në diskutim,
madje Isaiah Berlin, reﬂekton me mosbesim ndaj lirisë pozitive, duke shpalosur më
pas realitetin e shfaqjes së saj në format e rregjimeve totalitare. Lind pyetja: po kur
një individ nuk ka mundësi zgjedhjeje mes alternativave për të vepruar? Përgjigjet
e pyetjes do të ishin të larmishme, por thelbi i tyre përqëndrohet në tre drejtime:
pamundësia ﬁzike për të zgjedhur, sanksionet, kostot e zgjedhjes.
Përgjegjësinë për pamundësinë e realizimit të zgjedhjes e mban edhe qeveria. Në
këtë rast mendohet se shtetasit kanë më pak liri zgjedhjeje, kur qeveria është më
aktive në marrjen e vendimeve të ndryshme politike. Por në fakt qeveritë:
- Kuﬁzojnë liritë, herë me të drejtë dhe herë pa të drejtë në forma të ndryshme.
- Zgjerojnë lirinë, duke ofruar alternativa të ndryshme.
- Por ka dhe politika të caktuara, të cilat kërkojnë një vlerësim kritik për
mundësitë e reja që ofrojnë, mundësi që kanë efekte anësore të prishjes së
mundësive ekzistuese.
Atëherë kur zgjedhja e një individi është e mirëﬁlltë? Mendimet në lidhje me
përgjigjen e kësaj pyetje ndahen në dy drejtime:
a. Zgjedhja e lirë është e mirëﬁlltë, kur individi nuk është nën varësinë apo
shtrëngesën e diçkaje
b. Zgjedhja e lirë është e mirëﬁlltë kur nuk përcaktohet nga forma të jashtme.
Isaiah Berli shkruan për sa më sipër: “ Ata që e kanë vlerësuar ndonjëherë lirinë për hir
të saj, besonin se të jesh i lirë për të zgjedhur dhe jo që të jesh i zgjedhur është një përbërës i
patjetërsueshëm në atë që njeriun e bën njeri.” ( Dupré, B., 2012, fq.6)
Kjo nënkupton idenë se, një zgjedhje e mirëﬁlltë është ajo që kërkon pavarësi dhe
individi ndjehet i lirë. Por në realitet individi ﬁllon të humbasë lirinë e tĳ dhe bën
zgjedhje jo të mirëﬁllta individuale, si rrjedhojë e trysnimit të shoqërisë ku ai bën pjesë.
“T’u japësh njërëzve të drejtën positive për të vepruar sit ë duan, do të thotë të imponosh një
kërkesë shoqërore sipas së cilës të tjerët duhet t’i ndihmojnë ata. Por, të imponosh një kërkesë
të tillë do të thotë t’i detyrosh ata që ta ofrojnë këtë ndihmë dhe, për rrjedhojë, të kuﬁzosh
lirinë e tyre.” (Kis, J. 1998, fq.196) Kështu liria vendos caqet e veta ashtu si kundër
edhe pushteti poltitik. Kjo do të thotë se liria personale është e kuﬁzuar dhe format
e kuﬁzimit të saj janë përcaktuar në legjislacione përkatëse nga autoritetet politike
shtetërore kombëtare dhe ndërkombëtare. Por edhe format e kuﬁzimit të pushtetit
politik në relacion me lirinë janë të përcaktuara në këto dokumenta. John Rowls do
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të shkruante se: “ Meqënëse liritë e ndryshme themelore janë të destinuara të bien ndesh me
njëra-tjetrën, rregullat institucionale që përkuﬁzojnë këto liri duhen rregulluar në mënyrë që
të përshtaten me një skemë të pranueshme të lirive. Në praktikë, përparësia e lirisë nënkupton
që baza e lirisë mund të kuﬁzohet ose të mohohet për hir të një apo më shumë lirish të tjera,
dhe kurrë për arsye të së mirës publike apo të përsosjes së vlerave.” (Kis, J. 1998, fq135)
Pra, liria është një vlerë e rëndësishme politike, por ajo nuk mund të kuﬁzojë
tërësisht autoritetin politik, i cili synon garantim dhe zbatim të saj. Megjithatë forma
e lirisë ndryshon bashkë me shfaqjen e sistemeve të ndryshme politike, nevojave dhe
problemeve të reja të shoqërisë.
Ndërkohë që ideja e barazisë, po në këndvështrimin e politikës është bërë pjesë
e reﬂeksionit ﬁlozoﬁk referuar teorisë e ideologjive barazitare dhe praktikës
për të vendosur barazi. Si ideal i iluminizmit ajo teorizohet me John Locke dhe
përfaqësuesve të tjerë të shekullit XVII-të. Ky ideal u bë frymëzues për Deklaratën e
të Drejtave Të njeriut, dhe më pas për vendosjen e parimit të barazisë pothuajse në të
gjitha kushtetutat e vendeve demokratike.
Një çështje që i ka ndarë ﬁlozofët ka qënë pyetja nëse barazia është një vlerë e
brendshme apo e jashtme e instrumentale. Ata që e shohin barazinë si vlerë të
brendshme priren të argumentojnë se barazia duhet realizuar me çdo kusht dhe
me përparësi ndaj vlerave të tjera. Ndërkohë që ata që e shohin si një të mirë
instrumentale, për të arritur një mirëqënie më të lartë apo drejtësi, argumentojnë se
barazia duhet realizuar vetëm aq sa është e domosdoshme për arritjen e vlerave të
tjera.
Prej Aristotelit, barazia shihej si barazi formale që jepej përmes trajtimit të drejtësisë
proporcionale në formulën : “ padrejtësia lind kur të barabartët janë trajtuar jobarabar
dhe po ashtu kur të pabarabartët janë trajtuar barabar”. Por në antikitet nëse jepej një
përkuﬁzim i tillë, mbetej vetëm një formulë e cila nuk na shpalos përmbajtjen e
barazisë. Ndërsa nëse do të ndaleshim tek barazia në përmbajtje, atëherë do të ishim
të detyruar t’i referoheshim një kriteri: autoriteti, pushteti, prestigji, klase, statusi,
ligji. Drejtimi liberal i ideologjive politike, edhe pse e gjen veten brenda kuﬁzimeve
të konceptit të “lirisë”; dallon në politikat e veta tre lloje të barazisë në kuptimin
përmbajtësor: barazi të shanseve në jetë, meritat dhe autonomine e familjes.
Lidhur me qëndrimin e barazisë si një e mirë instrumentale në kushtet e zbatimit
të saj si një parim demokratik ku individi gëzon të drejta dhe detyra të barabrta,
të sanksionuara në ligjet e vendeve përkatëse vecojmë dy qëndrime: Hayek dhe
Narveson.
Sipas Hayek: “ Barazia para ligjit ka qënë gjithmonë synimi i madh i lu$ës për liri”( Kis, J.,
1998,fq.59). Por ky pohim ngre diskutikin drejt faktit se duhet të pranojmë që askush
nuk është i barabartë edhe në sistemet demokratike. Kjo përpjekje për barazi: “është jo
e vërtetë- një mendësi tekanjoze dhe një dëshirë e kotë, e nxitur politikisht” ( Dupre, B.,2012,
fq.13). Kjo do të thotë sipas Hayek se barazia ka kuptimin e barazisë së shanseve.
Doktrina e shanseve të barabarta nënkupton:
a. Meritokracinë: praktikën e emërimit të personit më të kualiﬁkuar në një
pozitë të caktuar
b. Rezultatet e barabarta, në kuptimin e një konkurrence ku ai që spikat si më
I talentuari apo me a%ësi më të kompletuara përzgjidhet për tu shpërblyer
më shumë.
Pra, sipas kësaj doktrine barazia nënkupton njëkohësisht heqjen e pengesave, fetare,
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racore, gjinore, etj., përballë konkurrencës mbi a%ësitë dhe talentet për tu shquar ai
që ka potencialin më të madh. Kjo formë e barazisë shoqërohet me ndërlidhjen e saj
me konceptin e drejtësisë. Rreth nocionit të drejtësisë, ngrihen një sërë pyetjesh:
a. Ç’është drejtësia?
b. Cili është relacioni i saj me qeverisjen?
c. Cilat janë elementët e saj dhe parimet mbi të cilat ajo mbështetet?
d. A mund të ﬂasim për drejtësi sociale?
Drejtësia është një vyrtyt individual dhe një tipar thelbësor i institucioneve në
një komunitet politik. Ajo përbën një kusht të domosdoshëm për legjitimitetin e
autoritetit politik. Dy format e shfaqjes së saj janë:
1. Drejtësia distributive, e cila në të njëjtën kohë dënon fajtorin dhe shpërblen
të pafajshmin.
2. Drejtësia komutative, e cila shfaqet si realizim i një marrëdhënieje kontraktore
midis dy individëve në përpjekje për të zbuluar barazvlefshmërinë e
veprimtarisë së tyre.
Në këtë kontekst drejtësia përfshin nocionet e ndëshkimit dhe shpërblimit, por që të
mund t’i ndajë ato drejtësia kërkon:
a. trajtim konsistent të veprimeve për të reﬂektuar mbi thyerjen ose jo të
rregullave
b. barazinë , për t’i trajtuar të gjithë njëlloj
c. relevancë, në rastet kur trajtimi i individëve bëhet i ndryshëm për shkaqe te
ndryshme.
d. proporcionin, kur si rrjeshojë e relevancës, trajtimi i individëve bëhet në
propocion me atë që kanë bërë.
Me anë të këtyre elementëve formohen dhe parimet mbi të cilat mbështet drejtësia:
a. parimi i barazisë
b. parimi i nevojës
c. parimi i meritokracisë.
Kështu mund të themi se pa drejtësi nuk mund të kishte një qeverisje të mirë dhe
anasjellas.
Një nga debatet e ﬁlozofëve poltikë të shekullit të njëzetë është edhe ai mbi teorinë e
drejtësisë sociale, duke u parë ky koncept si mundësi krĳimi të institucioneve sociale
dhe politike, që sigurojnë shpërndarje të drejtë të kostove dhe përﬁtimeve në shoqëri.
Një ndër këto debate ka qënë ai midis Fridrich Hayek dhe John Roëls.
Hayek kundërshtonte teorinë e të drejtës sociale, duke thënë se në thelb e drejta
është një veti e veprimeve vetjake të individit përballë rregullave të vendosura nga
shoqëria. Me anë të kësaj ideje, ai linte mënjanë faktin se modeli i shpërndarjes së
kostove dhe përﬁtimeve bëhej nga institucionet e krjuara prej individëve. Kështu e
drejta sociale ishte shuma e veprimeve vetjake të individëve. Në kundërshtim me
teorinë e tĳ, Roëls propozon se një shoqëri e drejtë duhet të plotësojë tre kushte:
1. të mund t’i ofrojë çdo individi numrin më të madh të mundshëm të lirive
dhe të drejtave
2. pozitat shoqërore, që ofrojnë një status më të lartë të jenë në dispozicion të të
gjithve duke respektuar shanset e barabarta
3. pabarazia e të ardhurave të jetë e ligjshme, kur u sjell dobi pjesëtarëve më
nevojtarë të shoqërisë.
Edhe kjo teori ofron një formë radikale të konceptimit të një teorie të së drejtës sociale.
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Nëse do të përpiqeshim të jepnim parimet e një drejtësie sociale do të pohonim se
ajo kërkon:
a. parimin e lirive të barabarta
b. parimin e shanseve të barabarta
c. minimumin e garantuar social për jetesë cilësore
d. parimin e meritës.
Ashtu si demokracia dhe nocioni i drejtësisë sociale mbetet një nocion i papërfunduar,
si rrjedhojë e ndryshimit të shoqërisë apo dhe inﬂuencave globale.
2. John Rowls: rreth lirisë dhe barazisë në kushtet e drejtësisë paanshmëri
Diskutimi që lind si rrjedhojë e reﬂeksionit mbi të drejtën tek Roëls mund të
dimensionohet në tre drejtime kryesore:
1. Përcaktimi i fushës në të cilën do te reﬂektohet mbi te drejtën
2. Përcaktimi i marrëdhënieve të së drejtës me individin dhe shoqërinë
3. Përcaktimi i elementëve që implikohen në kuptimin e së drejtës si paanshmëri.
Që të realizohet efektivisht ky reﬂeksion duhet të ndalemi në disa koncepte kyce për
tiu dhënë atyre orientimin dhe dimensionimin lidhur me të drejtën. Veçojmë:
a. Shoqëri historike - shoqëri politike - shoqëri demokratike
b. Sistem- sistem i paanshëm - sistem i paanshëm kooperimi- sistem i paanshëm
kooperimi drejt të mirës racionale - sistem i paanshëm kooperimi drejt të
mirës racionale ndonjëherë të paarsyeshme
c. Rend - rend i duhur( në kuptimin e përgjithshëm dhe atë të veçantë) - rend i
duhur në koncepsionin publik - rend i duhur ne koncepsionin politik - rend
i duhur në koncepsionin e efektshmërisë
d. Strukturë - strukturë themelore - strukturë themelore si objekt parësor i së
drejtës politike - strukturë themelore e përcaktuar nga principet e drejtësisë
e. Drejtësi - drejtësi politike: lokale, në nivel shoqëror, në nivel global.
f. Pozicioni i individit - pozicioni ﬁllestar i individit
g. Marrëveshja - marrëveshja politike - marrëveshja ﬁlozoﬁke e morale marrëveshja hipotetike e johistorike.
h. Liri - liri e personit- liri politike e personit - liri politike në kuptimin normativ(
Identitet moral, të pajisur me a%ësi morale për të konceptuar të mirën
i. Barazi – a%ësi morale- etj….
j. Pluralizëm i arsyeshëm; term që do e shohim në çdo trajtesë të reﬂeksioneve
rreth së drejtës.
Le të ﬁllojmë të analizojmë drejtimin e parë, fushën ku lind diskutimi për të drejtën
sipas Rowls-it. Çështja e së drejtës shtrohet shpesh herë si një çështje parimore, mbi
të cilën ngrihen vlerat që i japin kuptim botës morale të qënies humane. Kështu në
përcaktimin e vlerave morale; shohim se e drejta bën pjesë në mënyrën e interpretimit
subjektiv të individit, mbi parime të klasiﬁkuara prej tĳ si të moralshme. Kjo do të
thotë se nëse Rowls do të nisej për t’i dhënë një kuptim “ së drejtës si paanshmëri” në
fushën e moralitetit; atëherë përcaktimi do të mbetej i papërfunduar dhe jo objektiv
pasi do të interpretohej si: “ e drejtë subjektive, personale, e qënies humane”. Rowls
shkruan: “ Drejtësia si paanshmëri është një koncepsion politik i drejtësisë , jo një koncepsion i
përgjithshëm i saj…” (Rowls, J., 2007, fq.40). përmes kësaj ideje; Rowls speciﬁkon faktin
se: nga njëra anë drejtësia do të studjohet brenda fushës së ﬁlozoﬁsë politike dhe nga
ana tjetër se përcaktimi i saj në kuptimin politik do të implikojë marrëdhënien e saj
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me elementë të tjerë brenda rrafshit të një shoqërie politike. Kështu drejtësia duhet
parë në relacion me individin; i cili më pas bëhet pjesë e një shoqërie, e cila merr
kuptimin e saj politik në varësi të sistemit politik nga i cili drejtohet dhe orienton
institutet e saj drejt realizimit të efektshëm të drejtësisë sipas një rendi të duhur.
Ky koncepsion mbështetet në idenë e Rowlsit se drejtësia funkionon kur kemi një
shoqëri politike në rendin e duhur; çka do të thotë se: “të gjithë të tjerët pranojnë të
njëëjtin koncepsion politik të drejtësisë” ( Rowls, J., 2007, fq. 36); apo “ shoqëria me rendin
e duhur është një shoqëri efektivisht e rregulluar nëpërmjet koncepsionit (publik) politik të
drejtësisë…” (Rowls, J., 2007, fq. 37).
Kështu për të argumentuar dhe mbështetur idenë e tĳ, se drejtësia duhet parë në
rrafshin politik, Rowls shkruan se tre karakteristikat që i japin koncepsion politik
drejtësisë janë:
1. Në kuptimin moral, brenda fushës speciﬁke të politikës dhe angazhimit të
shoqërisë në struktura politike
2. “në kuptimin e një koncepsioni të arsyeshëm dhe racional”, ku ngrihen vlerat
politike që zbatohen në strukturat e ndërtuara të shoqërisë
3. “ në kuptimin e realizimit të mundshëm të një kulture politike publike”, të
përbërë nga idetë themelore të njohura apo të nënkuptuara të drejtësisë.
Po kështu dallohen edhe 3 nivele të drejtësisë: niveli lokal, në nivel shoqërie dhe
në nivel global apo ndryshe drejtësia e popujve. Rowls speciﬁkon se: “ Drejtësia si
paanshmëri ﬁllon me nivelin e dytë të drejtësisë- në drejtësinë e strukturës themelore. Së
këtejmi, ajo projektohet jashtë, në të drejtën e popujve, dhe brenda në të drejtën lokale”
(Rowls, J., 2007, fq. 40).
Për të konkluduar në faktin se drejtësia në këndvështrimin e Rowls është veç një
drejtësi politike; e parë në rrafshin e politikës. Për ta bërë atë të dallueshme nga
përcaktimet moralizuese të drejtësisë; Rowls identiﬁkon dy identitete të individit:
atë moral dhe atë politik. Identiteti moral është lehtësisht i ndryshueshëm; ndërsa
ai politik jo. Për këtë arsye, “… kërkojmë në kulturën politike publike të shoqërisë
demokratike, si dhe në traditat e interpretimit të kushtetutës e të ligjeve të saj themelore, disa
ide të zakonshme që mund të përpunohen për të ndërtuar një koncepsion të drejtësisë politike”
(Rowls, J., 2007, fq. 31).
Le të ﬁllojmë nga individi, për të kaluar në përcaktimet ideore dhe kuptimore të
koncepteve të Rowls, që i atashohen institutive nga të cilat merr kuptim “ drejtësia si
paanshmëri”. Lidhur me individin, Rowls evidenton:
1. Pozocionin ﬁllestar
2. Personin e lirë dhe të barabartë
3. Roli i tĳ në idenë e përligjies publike
4. Roli i tĳ në një sistem kooperimi
5. Koncepti i qytetarisë.
Pozicioni ﬁllestar i individi; në marrëdhënie me të tjerët brenda një shoqërie ,
përcaktohet në mënyrë krahasuese si “ veli i paditurisë” sepse individi ende nuk e di
pozicionin e tĳ, statusin që ka në të. Kjo do të thotë se nevoja për bashkëveprimin e
tĳ lind me të, para se ai të jetë i orientuar drejt statusit politik. Ai gëzon një identitet
moral, por kjo e bën të pamundur bashkëpunimin me të tjerët; duke u nisur nga fakti
se vlerat morale kanë dhe marrin përcaktime subjektive. Po kështu autoriteti moral,
nuk është ai që e orienton individin për të kuptuar vendin e tĳ në një shoqëri politike.
“Veli i padĳes” i vendos individët përballë njëri-tjetrit në kushte të “barabarta” për të
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rrënë në një marrëveshje, për mënyrën se si duhet kuptuar drejtësia. Kjo marrëveshje
e paanshme bazuar në principet e drejtësisë politike, çon në një bashkëpunim të
paanshëm social të individëve. “ Së këtejmi edhe emërtimi: drejtësia si paanshmëri” (
Rowls, J., 2007, fq.47).
Ky pozicion shihet si abstrakt sespe ende nuk është përcaktuar roli i individit në
marrëveshje dhe pozicioni apo statusi që merr prej saj deﬁnohet apriori. Për këtë
arsye, Rowls evidenton se marrëveshja e paanshmërisë është një marrëveshje
hipotetike sepse nuk dihet se për çfarë janë marrë vesh individët; dhe marrëveshje
johistorike sepse nuk supozohet realizimi i saj.
Rowls shkruan se: “ Rëndësia e pozicionit ﬁllestar qëndron në faktin se ai është një
mekanzëm përfaqësimi…një eksperiment mendor për qëllime sqarimi publik dhe
vetësqarimi” ( Rowls, J., 2007, fq.49). Pozicioni ﬁllestar i individit modelon sipas
Rows kushtet e paanshmërisë dhe propozon se cilat principe janë ato mbi të cilat
bazohet marrëveshja e bashkëpunimit me tjetrin.
Që të mund të kuptohet drejtësia në rrafshin politi; duhet të kuptojmë dhe të
interpretojmë konﬂiktin e koncepteve “ liri dhe barazi e individit”. Kërkesa për
liri dhe barazi është një kusht i qytetarisë por dhe një nga kriteret që kushtëzon
bashkëveprimin mes individëve për të pranuar koncepsionin politik të drejtësisë.
Sipas Rowls, zotërimi minimal i a%ësive morale për kooperim përbën sipas tĳ
bazën e barazisë brenda një shoqërie politike. Kjo do të thotë se a%ësitë morale që
nxitin kooperim, nuk kuﬁzohen në kuﬁjtë e komunitetit apo shoqatave duke bërë të
dallueshëm prej tyre shoqërinë politike dhe shoqërinë demokratike. Duke gëzuar një
identitet moral, i cili mund të ndryshojë si rrjedhojë e përligjies publike të së drejtës;
identiteti politik e vendos atë në kushtet e barazisë për një drejtësi politike.
Ndërsa i lirë; sipas Rowls , personi konsiderohet në dy pikëpamje:
1. “… të lirë në pikëpamjen se ata e shohin vetëveten dhe njeri-tjetri si të pajisur
me a%ësi morale për të konceptuar të mirën” ( Rowls, J., 2007, fq. 55).
2. në kuptimin e identitetit “ të speciﬁkuar në raport me disa synime e angazhime
më të thella të qytetarëve. Le ta quajmë identitet joligjor, ose moral” (Rowls,
J., 2007, fq.56).
Po kështu, ai evidenton se koncepti i lirisë mund të përcaktohet nga individët si: “
burim vetë-autentiﬁkimi pretendimesh të vlefshme” ( Rowls, J., 2007, fq. 57). Por sipas
tĳ, ky përcaktim bie në kontradiktë me faktin se jo gjithmonë në kuptimin praktik
e politik, një shoqëri mund ta shohë veten si burim vetë-autentiﬁkimi, duke sjellë
shembullin e shoqërive skllavopronare, ku klasa e skllevërve nuk është një shtresë që
mund të ketë pretendime. Përmes nocioneve, liri dhe barazi; merr kuptim konceptimi
i qytetarit në një shoqëri demokratike. Roli i individit në përligjien publike,
shtrohet atëherë kur kemi konﬂikte gjykimesh për cështjet e drejtësisë politike. Ky
rol, i jep individit përgjegjshmërinë për të bindur me anë të aryetimit të saktë dhe
argumentimit të plotë gjykimin e tĳ mbi çështjet e trajtesave politike të së drejtës
përballë të tjerëve, në mënyrën që çdo individ të bëhet pjesë e kooperimit.
Në mbështetje të kësaj ideje ai shkruan: “Sigurisht, një nga synimet kryesore të përligjies
publike është ruajtja e kushteve për një kooperim social efektiv dhe demokratik, mbi bazën e
respektit të ndërsjellë midis qytetarëvetë të vështruar si të lirë e të barabartë” ( Rowls, J.,
2007, fq.65). Nga ana tjetër, Rowls dallon se ekzistojnë dy forma të përligjies publike:
1. sipas doktrinave fetare, ﬁlozoﬁke e morale; ta cilat përpiqen të evidentojnë se
cilat janë gjykimet politike të vërteta; me anë të intuitës…
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2. sipas koncepsionit politik, liberal; i cili nuk pranonn apo kundërshton ndonjë
doktrinë speciﬁke, por evidenton se roli i doktrinave është të mbështesim
kuptimin politik të përligjies publike me synimin për të zbutur konﬂiktin
që buron nga dallimet e doktrinave për të kuptuarit e lirisë dhe barazisë,
renditjes dhe peshës së tyre; dhe për të vendosur rendin e duhur.
Përsa i përket rolit të individit brenda një kooperimi është e rëndësishme që të kalojmë
në një përcaktim tjetër të Rowls duke identiﬁkuar sistemin e bashkëpunimit dhe
mënyrën e tĳ të funksionimit. Ky përcaktim është cilësor në teorinë e tĳ si kuﬁzues;
sepse trajton teorinë e drejtësisë vetëm për shoqëritë demokratike.
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Dilema pedagogjike mbi adoleshencën
Dr. Denis Celcima
Universiteti Aleksander Moisiu
Abstrakt
Jo pa qëllim trajtesën e ﬁlloj me mesimdhënësit. Bazën e studimit dhe reagimit e shikojmë në
thelbin e shfaqjes së psikologjisë, me nevojën e zbatimit në praktikë të normave të saj, jo vetëm
për rregullimin e marrëdhënieve mësues - adoleshent, por drejt organizimit të vetëdĳes tonë.
Kjo merr vlera shumë pozitive në punën tonë. Veprimtarisë mbrojtëse kundër agresivitetit
në sjelljen psikike, “duhet t’i japim mundësinë e ekzistencës dhe të zhvillimit të parrezikshëm”. Jemi
pikërisht ne që duhet të vlerësojmë këtë çështje, pasi në duart dhe mendjen tonë kalon e
ardhmja e kombit.
Atëherë: A e kemi gjetur linjën e duhur të sjelljes njerëzore në harmoni me jetën tonë shoqërore
dhe a jemi ne në gjendje të bindim këtë moshë delikate të njohin dhe të pranojnë gabimet e tyre
dhe më tej, t’u tregojmë atyre se cilat janë rrugët që harmonizojnë marrëdheniët individuale
me mjedisin shoqëror?
Fjalë kyçe: Dilema pedagogjike, mësues , adoleshent ,mjedis akademik dhe social.

Hyrje
Në të gjitha mjediset, pika ose çështja kryesore është, të mësuarit brenda dhe jashtë
shkollës dhe mënyra se si eksperiencat e ndryshme ndikojnë tek nxënësit. Psikologë
të ndryshëm kryesisht Erick Erikson, [1968, 1980] kanë argumentuar se, individët
ndeshen në nevoja të ndryshme psikologjike, në periudha të ndryshme të jetës së
tyre. Në rastin e edukimit dhe të formimit profesional, gjetjet e studimeve tregojnë
që, dështimi i shkollave në plotësimin dhe përmbushjen e kërkesave dhe nevojave të
nxënësve, rezulton në rënien e motivimit dhe si rrjedhojë, të arritjes. [Eccles, Land,
Midgley, 1991; Eccles, Midgley 1993]. Jo pa qëllim trajtesën e ﬁlloj me mesimdhënësit.
Bazën e studimit dhe reagimit e shikojmë në thelbin e shfaqjes së psikologjisë,
me nevojën e zbatimit në praktikë të normave të saj, jo vetëm për rregullimin e
marrëdhënieve mësues - adoleshent, por drejt organizimit të vetëdĳes tonë. Kjo merr
vlera shumë pozitive në punën tonë. Veprimtarisë mbrojtëse kundër agresivitetit në
sjelljen psikike, “duhet t’i japim mundësinë e ekzistencës dhe të zhvillimit të parrezikshëm”.
Jemi pikërisht ne që duhet të vlerësojmë këtë çështje, pasi në duart dhe mendjen tonë
kalon e ardhmja e kombit.
Atëherë: A e kemi gjetur linjën e duhur të sjelljes njerëzore në harmoni me jetën
tonë shoqërore dhe a jemi ne në gjendje të bindim këtë moshë delikate të njohin
dhe të pranojnë gabimet e tyre dhe më tej, t’u tregojmë atyre se cilat janë rrugët që
harmonizojnë marrëdheniët individuale me mjedisin shoqëror?
Këtu përpiqemi të japim disa shpjegime për rrugëzgjidhje të mundshme për
grupmoshat në adoleshencë, duke shpallur një %esë - diskutimi, për të gjithë ata
që mendojnë se duhet të japin këshilla dhe të kujtojnë në çdo rast se, "ala "e artë kujdes", nuk është mosbesim ndaj një brezi që po provon vërshimin e fenomeneve të
kohës në ndryshim, nuk është injorim për moshën, a%ësitë dhe intelektin e tyre, nuk
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është frenim për ndjenjat dhe psionet për jetën, nuk është depersonalizim, por është
"koraca mbrojtëse", është “ekrani mbrojtës antivirus”, kundër mjegullës amorale, e cila
"të zë frymën" dhe pa e kuptuar arrin të "$oh" dëshirën për të mësuar, dëshirën drejt
dĳes dhe jetës produktive me interesa personale e sociale.
Në këtë fushë studimi, është e arsyeshme të trajtojmë çështje të konﬁgurimit
psikologjik, në kushte zhvillimi për dy periudhat më delikate; moshën e adoleshencës
dhe të asaj të rritur të herëshme, të cilat janë vazhdim i njera - tjetrës, pasi përgatitja në
periudhën e parë dominohet nga efektet e formimit të personalitetit të qëndrueshëm,
si bazë e paraqitjes së tĳ në moshën e rritur të herëshme.
Farërat e veprimtarisë shkollore akademike dhe rritja e mirëqënies personale, pa
mohuar shqetësimet shkollore e familjare, nuk pengojnë të mendojmë dhe gjykojmë
që, e kundërta e tyre, ndikimi gradual me situatat intriguese dhe joshëse, do të jenë
përherë rrezik potencial në sistemin e edukimit. Është kjo arsyeja për shkak të moshës
delikate, pse duhet qëndruar larg këtĳ lloj rreziku, të cilat do t’i shtjelloja në detaje
pak më poshtë. Gabimet në veprimtarinë praktike studimore, kushtojnë shtrenjtë
dhe ato meritojnë keqardhjen, por gabimet në zgjedhjen e rrugës jetësore “mund të
vënë në rrezik vetë jetën e njeriut”. Qëllimi ynë duhet të ngulmojë drejt synimit.
Atëherë, cila është veprimtaria psikike dhe natyra e adoleshentëve në aspektin social
dhe arsimor
Ndikimi psikologjik në fazat e rritjes së moshës. “Adoleshenca është periudhë
transformimesh; biologjike, psikologjike, sociale dhe ekonomike”. Sipas
studiuesve të kësaj moshe, fazat e zhvillimit janë: Adoleshenca e herëshme (11-14
vjeç), Adoleshenca e mesme (15-18 vjeç), Adoleshenca e vonë ose rinia, siç njihet
shpesh herë (18-21). Është periudha më emocionale e jetës. Individët interesohen
në marrëdhëniet intime seksuale dhe biologjikisht janë të a%ë të riprodhohen.
Ata bëhen më të zgjuar, të soﬁstikuar dhe të a%ë të marrin vendime. Ajo njihet si
faza kalimtare, ku ndahet fëmĳëria nga mosha madhore dhe gjatë kësaj periudhe,
individët vlerësojnë ato prirje, të cilat kontribuojnë në prodhimin e aspekteve
pozitive në fusha të veçanta, në varësi të prirjeve që kanë. Përpjekjet për të kultivuar
gjak%ohtësinë, ndjenjën e vetëpërmbajtjes dhe të vetëkontrollit, të vetëbesimit,
origjinalitetin, ndjenjën e realitetit, ambicjen, ndjenjën e humorit dhe cilësi të tjera
të personalitetit, janë vënë përballë tronditjes shpirtërore, ndjenjës së tepërimit, të
sinqeritetit të tepëruar, të rrebelimit me ngacmueshmëri të tepruar, rënies në apati,
agresivitetin , të qenit i pavlerësuar, depresionit, pamundësisë për të reaguar, për të
mposhtur dhe kapërcyer streset madhore të mjedisit social dhe jetës etj. Identiteti i
adoleshentëve shihet si diçka që ata duhet dhe mund ta krĳojnë për veten e tyre. Ai
është një çështje shumë e rëndësishme për të gjithë, pasi atyre u duhet të përcaktojnë
se “kush janë” dhe “çfarë duhet të bëhen”? “Shkolla luan rolin e saj si mjedis social dhe
kulturor, mja$ i rëndësishëm”. [Erikson 1968]. Intepretimet në mënyrë të ndërgjegjshme
të adoleshentëve, përzgjedhjet e tyre dhe mënyra se si ata përshtaten, ndikojnë
në nivelin e tyre të vet - vlerësimit, kujt ata ia atribuojnë arritjet / dështimet. Sipas
Erikson-it, “adoleshentët përjetojnë ndjenjën e mosbesimit kundrejt besimit dhe arritjeve;
ndjenjën e turpit kundrejt autonomisë; ndjenjën e fajit kundrejt iniciativës dhe ndjenjën e
inferioritetit kundrejt superioritetit”. Në përputhje me këto ndjenja, formimi i identitetit
dhe në vĳim të tĳ i vetëvlerësimit, atribuimit, lokusit të kontrollit, janë procese të cilat
i drejtojnë adoleshentët drejt qëllimeve të tyre në shkollë.
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Sﬁda dhe mbështetja në edukim
Mbështetur në teorinë e Zimermman, do të trajtohen katër varjantet e mbështetjes në
sﬁdat dhe edukimin e adoleshentëve:
•
Shumë mbështetje / pak sﬁdë: Pavarësisht se kanë shumë mbështetje, nëse
adoleshentët nuk sﬁdohen ka shumë mundësi që ata të mos japin maksimumin, për
shkak të mërzisë dhe monotonisë.
•
Shumë mbështetje / shumë sﬁdë: Ky lloj kombinimi arrin të nxjerrë më të
mirë a%ësitë tek adoleshentët, pasi ata kështu mësojnë të korrigjojnë të metat dhe
mangësitë e tyre.
•
Pak mbështetje / shumë sﬁdë: Përballë shumë sﬁdave pa mbështetjen e duhur,
ata janë pak produktivë, kanë probabilitet të madh për humbje, duke përjetuar
vetëvlerësimin e ulët për veten.
Pak mbështetje / pak sﬁdë: Këtu adoleshentët nuk mund të përﬁtojnë asgjë. Duket
sikur janë përfshirë brenda rrethit vicioz, ku rutina plotësohet hap pas hapi. Pak
mbështetje, pak sﬁdë, pak vlerësim për veten, plogështi dhe mungesë dëshire për të
ecur përpara[Zimmerman, 2000, fq. 13-39].
Shkolla është institucion shoqëror, ndërsa edukimi duke qenë një proces shoqëror,
e kthen shkollën në formë jete në komunitet, sa më efektive në edukimin e
adoleshentëve. “Shkolla ndikon fuqimisht në arritjet dhe rezultatet e tyre, mja$on që ata
të integrohen maksimalisht brenda saj”. [Wigﬁeld, Eccles, & Pintrich, 1996, fq. 148-185].
Shkolla ka natyrën e familjes së madhe të zgjeruar. Në mjedisin e saj “theksi vendoset
në mësimin brenda dhe jashtë klasës, vet mënyrës mbi atë që është mësuar dhe si ndikon ajo
tek adoleshentët”. [Steinberg, Brown & Dornbusch, 1996]. Kultura në ditët e sotme
parashtron kërkesa komplekse, duke e cilësuar shkollën domosdoshmëri në rolin e
saj shumë të rëndësishëm.
Në shkollat e vlerësuara pozitivisht, mjedisi i ngrohtë në klasë, inkurajon dialogun
e mirë dhe nivel të lartë komunikimi ndërmjet mësuesit dhe adoleshentëve,
adoleshentëve me njëri - tjetrin. “Mësuesit efektivë që paraqesin sistem të vlefshëm të
mësimdhënies, janë etikë, të përgatitur edhe me kërkesa të qarta” [Pintrich, 1995, fq. 13-28].
Gjithashtu, “klima në shkollë ka ndikim të madh në procesin e të mësuarit dhe arritjet e
nxënësve” [Pajares, 1999, fq. 543-578; Pai & Adler, 1997]. Në përgatitjen e adoleshentëve
për të ardhmen, shkolla duhet t’u japë atyre a%ësinë për të zotëruar vetveten. Tek
ata, shkolla duhet të përfaqësojë jetën aktuale, jetën të cilën ata e jetojnë në shtëpi,
në grupin social ku bëjnë pjesë. Është detyra e shkollës të thellojë dhe të zgjerojë
kuptimin e vlerave të ﬁtuara në mjedisin familjar apo grupin social.
Në ditët e sotme rëndësi i kushtohet komunikimit, “si baza e gjithë procesit mësimor
në shkollë”. [Pai & Adler, 1997]. Duke komunikuar me mësuesit apo me njëri - tjetrin
brenda klasës, adoleshentët gjejnë gjithmonë ide për të folur, përfshihen në diskutime,
njihen me ide të reja, pranojnë apo kundërshtojnë mendimet ndryshe, plotësojnë
mendimet dhe për rrjedhojë, përﬁtojnë sasi më të madhe informacioni të vlefshëm.
Komunikimi në klasë është tregues shumë i rëndësishëm mbi cilësinë e të nxënit dhe
kjo është arsyeja përse adoleshentët janë shumë të lidhur me klasën ku zhvillojnë
mësimin. “Komunikimi mësues - adoleshentë në klasë i orienton ata drejt shkollës” [Pai
& Adler, 1997]. Në 200 djem dhe vajza të intervistuar në dy gjimnazet e qytetit të
Durrësit, pyetjes se, “si i keni marrëdhëniet me mësuesit tuaj”, 99 nxënës, ose 49 % e
tyre mendojnë se ato janë “mja$ueshëm” të mira; 48 nxënës ose 24 % e tyre, mendojnë
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se ato janë “të mira” dhe 54 nxënës, ose 26 % e tyre mendojnë se ato janë “shumë të
mira”. Këto të dhëna evidencojnë praninë e “klimës së $ohtë” në marrëdhëniet mësues
- nxënës, ku vetëm ¼ e tyre gjykojnë se ato janë “shumë të mira”. Ky është një problem
delikat, që ndikon në aspekte të tjera të marrëdhënieve që dëshirojnë të ndërtojnë
adoleshentët brenda klasës në formimin akademik të tyre.
Gjatë kohës në klasë, ata mund të ndikojnë në performancën e njëri - tjetrit. Megjithatë,
detyra e shkollës është të krĳojë mjedisin e përshtatshëm për adoleshentët. Krĳimi i
mjedisit ku nxitet komunikimi, marrëdhëniet e përshtatshme mësues - adoleshent në
klasë mbështetur në cilësinë e lartë të mësimdhënies, komunikimit të përshtatshëm,
vlerësimit të vlefshëm, “janë faktorë ndaj të cilëve, të gjithë janë tepër të ndjeshëm”
[Steinberg, Brown & Dornbusch, 1996].
Harmonia midis shfaqjes dhe thelbit pasqyrohet në një komunikim jo verbal, të
cilin mund ta quajmë edhe gjuhë trupore. Pra shfaqja e asaj që kemi ndërmend të
bëjmë apo të shprehim ta reﬂektojmë nëpërmjet shprehjeve të fytyrës, lëvizjeve të
kontrolluara të trupit, të kryera në mënyrë të vullnetëshme. Ky lloj komunikimi
është pasqyrë e procesit të të menduarit, e kontrollit të shprehjeve dhe emocioneve,
e shprehjes së syve si "dritare të shpirtit"; është transmetim i mesazhit, i pushtetit;
është kontroll i gjuhës etj. Pra, komunikimi gojor e inteligjent i mësuesit me nxënësit,
duhet të harmonizohet me një gjuhë të përkyer.
Për të gjykuar mbi ngrohtësinë dhe entuziazmin e përgjithshëm të mësuesve në
shkollë, kërkohet thjeshtë sjellje e përshtatshme . Mësuesit presin shumë nga
adoleshentët, ndërkohë që secili prej tyre ka stilin e vet unik për të mësuar. Nisur nga
ky fakt, mësuesit në shkollë duhet të jenë të përgatitur për të kuptuar nevojat e tyre.
Nëpërmjet vlerësimeve që japin gjatë mësimit, “ata ndikojnë në arritjet e adoleshentëve,
pasi të dy këta faktorë janë të lidhur ngushtë me njëri – tjetrin” [Pintrich, 1995, fq. 13-28].
Në trupin pedagogjik duhet të jetë e pranishme norma e përgjegjësisë sociale, bazuar
në rolin e tyre në shkollë. Janë mësuesit ata që ndihmojnë adoleshentët në shkollë,
sepse notat dhe arritjet e tyre do të varen prej mësuesve. Puna e mësuesve synon që
vështirësitë të kalohen së bashku me adoleshentët, nëpërmjet programit të përcaktuar,
sepse shkolla cilësohet si i vetmi institucion nëpërmjet të cilit shoqëria shpreson të
ndryshojë të ardhmen. Mënyra efektive konsiton në nivelin e lartë të komunikimit
në klasë ndërmjet mësuesve dhe adoleshentëve apo ndërmjet adoleshentëve me njëri
- tjetrin.
Autoriteti i institucionit të shkollës nuk varet nga forca, “por ai duhet të bazohet
tërësisht mbi ndjenjën sociale”[Wigﬁeld, Eccles & Pintrich, 1996, fq. 148-185].
Adoleshentët priren gjithmonë ta shikojnë shkollën si raport komunikimi ndërmjet
tyre dhe mësuesve, si dhe midis njeri - tjetrit në klasë. Opsioni primar i nevojshëm
për zhvillimin e bashkëveprimit mësues - adoleshentë në klasë, është përparimi nën
drejtimin dhe kujdesin e mësuesve.
Ambienti shkollor dhe ambienti social
Sa më e madhe të jetë kërkesa në shkollë për të mësuar duke u mbështetur në
monitorimin konstant, sa më shumë informacion i nevojshëm dhe kërkesa për
performimin e detyrave, aq më të motivuar do të jenë adoleshentët. Luajtja e roleve
dhe mospranimi i roleve sociale në shkollë, “mund të rrisë stresin dhe pasigurinë, duke
ndikuar në shpërndarjen e përgjegjësive dhe rritjen e konfuzionit të ideve” [Zimmerman,
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1995, fq. 202-231]. Megjithatë, interpretimi pozitiv dhe mbështetja sociale ndihmojnë
adoleshentët të përballojnë situata të ndryshme në shkollë gjatë procesit të edukimit.
Eksperiencat dhe sﬁdat në edukim kanë karakteristika të ndryshme, “pasi përjetimet
dhe interpretimet janë personale për cilindo nga adoleshentët”. [Zimmerman, 1995, fq.
202-231]. Kjo bazohet në perceptimin, produktin dhe mënyrën e të menduarit.
Ndërgjegja është diçka thelbësore për identitetin e adoleshentëve dhe mënyrën e
tyre të të menduarit, sepse lidhet pikërisht me gjykimet e tyre morale, me përvojën
subjektive për të nxjerrë përfundime.
•
Lidhja e adoleshentëve me procesin e edukimit; sa më shumë të jenë të lidhur
me shkollën, aq më shumë mësojnë.
•
Lidhja me autoritetin në shkollë; sa më i largët të jetë autoriteti në shkollë, aq
më pak binden dhe aq më pak ata mësojnë.
•
Rrethanat institucionale; klasat, shkolla, mjediset e tjerë.
•
Ndrydhja e konformitetit; në qo%ë se rrethi social bindet dhe edukohet,
atëherë adoleshentët do të synojnë edukimin.
Roli i mësuesit; meqenëse ky rol është i legjitimuar, mësuesi shihet si ﬁgurë qëndrore,
e a%ë gjatë procesit të edukimit [Zimmerman, 1995, fq. 202-231].
Në librin, “An Introduction to Philosophy of Education”, pjesa 3 [the concept of
education] shtrohet opsioni se, çfarë nënkuptojmë me termat, “edukim”; “edukatë”;
dhe “i edukuar”. Mendimi për të marrë përgjigje, nuk duhet të jetë aq i thjeshtë sa
për të kënaqur veten, por duhet të synojë përgjigjen për të siguruar udhëzime të
ndryshme dhe zgjidhje të përshtatshme për edukimin, në lidhje me faktorë të
ndryshëm që ai alternohet si; edukatorët, edukimi të realizohet sipas mënyrës që
ata janë formuar ta plotësojnë këtë mision. Termi “edukim” është i lidhur ngushtë me
termat, “edukatë”; “i edukuar”. Nocioni mbi edukimin ndër vite është modiﬁkuar në
shumë fusha. Mbi Etikën dhe Edukimin [sipas R. S. Peter], “termi edukim ka përfshirje
normative. Ai ka kriterin e ndërtuar brenda një të tëre, ku diçka duhet të zbatohet dhe të
realizohet”. Kjo do të thotë se, diçka ka ﬁlluar ose është transmetuar me kujdes sipas
mënyrës së pranuar moralisht. Funksionon logjika, sipas të cilës tregohet se, një njeri
është i edukuar, por në të njëjtën kohë ai nuk ka mënyra të tjera që të ndryshojë për
mirë dhe për të edukuar brezat që vĳnë, nuk do të përpiqet asnjëherë të dalë jashtë
kësaj tërësie. Të shikojmë disa opsione:
A] Nuk mund ta quajmë një person të edukuar, që thjeshtë ka përﬁtuar një a%ësi të
caktuar. Për një njeri të edukuar është e pamja%ueshme që ai të disponojë edukatën.
Ai duhet të ketë gjithashtu një grup dĳesh thelbësore, esenciale si dhe disa skema
konceptuale për të ngritur nivelin e tĳ të grumbullimit dhe përjetimit të fakteve.
B] Grupi i dĳeve thelbësore duhet të karakterizojë natyrën e njeriut, të të parit të gjërave prej
tĳ si njeri “me dĳe”, por ai nuk mund të cilësohet njeri i edukuar, sepse edukimi përfshin
bashkë me pamjen e jashtëme edhe atë se si ai trasformohet nëpërmjet asaj që di.
C] Njeriu i edukuar duhet të kujdeset në lidhje me standardet që ka fusha e tĳ e
interesit, sepse ai duhet të kuptojë në mënyrë shkencore synimin drejt të dhënave të
duhura për të ndërtuar hipoteza të ndryshme në këtë fushë. Forma e mendimit dhe
ndërgjegjësimi kanë standardet e tyre të brendshme për t’u vlerësuar.
D] Njeriu i edukuar duhet të ketë “perspektivë kognitive”, duke vepruar në përputhje
me tre kriteret e mësipërme dhe ajo çfarë e lidh atë, është perspektiva e tĳ kognitive.
Njeriu mund të ketë koncept të limituar mbi atë çfarë ai bën, por ai duhet të punojë
shumë me shkencën, pa parë lidhjen e tĳ me të tjera gjëra. Vetëm kështu ai plotëson
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modelin e jetës së tĳ. Për të ky është një aktivitet me të cilin është i lidhur në mënyrë
kognitive. [Woods, & Barrow. 1988].
Etika është shprehje e koncentruar e kulturës dhe e edukatës. Ajo përmbledh veçoritë
dhe shprehitë, pamjet dhe pasqyrimet, sjelljet dhe veprimet, vlerat dhe polivlerat
njerëzore, zotimet dhe qëllimet më të qensishme të personalitetit të individit, të
tipareve themelore të tĳ. Në funksion të edukimit dhe perspektivës kognitive,
mësuesit mund të kenë në vëmendje disa nga kërkesat e Etikës Profesionale, në
formën e kodit të thjeshtë: Të njohin normat e etikës në punë; të administrojnë drejt
kohën; të ruajnë paraqitje të jashtëme shembullore; kohezioni civil, të pranojnë njëri
- tjetrin; të mendojë e të veprojnë së bashku; të përvetësojnë artin e komunikimit; të
shmangin vetëpengimin në funksion të detyrës.
Në librin e tĳ “How Children Fail”, John Holt thekson:
“Tërësia e dĳeve njerëzore ka disa pjesë të cilat mund t’i cilësojmë si pjesë thelbësore, esenciale
dhe shumë të rëndësishme, të cilat janë të nevojshme që të njihen nga të gjithë. Shtrirja në
të cilën një njeri mund të cilësohet i edukuar dhe i kualiﬁkuar për të jetuar në një mënyrë
inteligjente ditët e sotme dhe përpjekjet e tĳ për të qenë një anëtar i suksesshëm i shoqërisë,
varet nga sasia e këtyre dĳeve thelbësore dhe esenciale që ai njeri ka ﬁtuar; është detyra e
shkollës që t’u japë njerëzve sa më shumë të jetë e mundur dĳe thelbësore dhe esenciale dhe t’i
fusë këto brenda mendjes së fëmĳëve. Në këtë mënyrë, ne e gjejmë veten duke u përpjekur të
ndërtojmë fakte dhe të zhvillojmë ide të nevojshme për çdo fëmĳë në shkollë. Shkolla duhet të
jetë një vend, ku fëmĳët mësojnë atë çfarë ata duhet të mësojnë.”
Në librin, “Educational Psychology Cognition & Learning, Individual Diﬀerences &
Motivation”, [kapitulli 2 & 9], trajtohet fusha e psikologjisë së edukimit, e cila është e lidhur
fuqimisht me mësimdhënien dhe të mësuarit. Ajo ndërthuret gjithashtu me topikët e
motivimit, inteligjencës, kujtesës, kognicionit, zhvillimit intelektual dhe vlerësimit. Konceptet
teorike, [situativë dhe individualë] të motivimit, kanë rëndësi të madhe në psikologjinë e
edukimit për arësye se ato nxjerrin në pah fenomene që lidhen me kognicionin, me të
mësuarit dhe zhvillimin individual. “Motivimi lidhet në mënyrë predominuese me perspektivën
kognitive dhe ky proces ndërfutet brenda strukturës individuale mendore”. [Larson, 2009].
Qëndrimet ndaj shkollës shpjegohen duke përfshirë motivimin dhe emocionet, “që
lidhen me a$ësitë akademike, duke ekzaminuar kështu strukturën e marrëdhënies ndërmjet
qëndrimeve ndaj motivimit, emocioneve dhe arritjeve akademike”. [Zimmerman, 1995].
Gjithashtu, është i nevojshëm veriﬁkimi i eﬁkasitetit të trajnimit edukativ që fokusohet
tek motivimi dhe emocionet, duke improvizuar qëndrime ndaj shkollës, për të
vërtetuar rolin e rëndësishëm të këtyre qëndrimeve në formësimin e marrëdhënies
ndërmjet variablave afektivë / motivues dhe arritjeve akademike në shkollë.
Komunikimi mësues - adoleshentë në shkollë
Gjuha cilësohet instrument logjik, por në thellësi ajo është kryesisht një instrument
social. “Gjuha është mjeti për komunikim, mjeti nëpërmjet të cilit mësuesit dhe adoleshentët
shprehin dĳet, idetë, qëndrimet dhe qëllimet e tyre”. [Howes, Phillipsen & Peisner
- Feinberg, 2000, fq.113-132]. A%ësitë për të folur dhe për të dëgjuar ndikojnë në
jetën shkollore të adoleshentëve, në qëndrimin e tyre në klasë. Mbështetja dhe
ndershmëria përbëjnë bazën e komunikimit në shkollë. Kur komunikimi bëhet
tërheqës, atëherë adoleshentët do të kenë kontakt të pashkëputur me shkollën, me
dĳet dhe realitetin. Si rrjedhim, komunikimi i tyre me mësuesin bëhet më i plotë, më i
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rrjedhshëm, sepse informacioni udhëhiqet nga dĳa dhe realiteti. Është e rëndësishme
që me adoleshentët duhet zgjedhur gjuha e përshtatshme dhe e kuptueshme. Gjuha
që përdoret në komunikimin ndërmjet mësuesve dhe adoleshentëve në mjedisin e
shkollës bazohet në nivelin e tyre intelektual. “Në qo$ë se komunikimi nuk përshtatet
me mjedisin e klasës, atëherë adoleshentët do të humbasin shansin për komunikim efektiv”
[Howes, Phillipsen, & Peisner - Feinberg, 2000].
Gjatë procesit të komunikimit adoleshentët ndërveprojnë me njëri - tjetrin dhe
nga këndvështrimi i tyre, përpiqen njëkohësisht të kuptojnë çfarë duan të thonë
të tjerët. Kur ﬂet mësuesi, ai bëhet i rëndësishëm për adoleshentët, pasi nuk kanë
rëndësi vetëm dĳet që mësuesi transmeton, por ka shumë rëndësi mënyra se si
mësuesi i përcjell ato tek nxënësit. Ata duke qenë në mjedis të përbashkët, procesi
i komunikimit mbetet i pashkëputur. “A$ësia e komunikimit nga mësuesi është faktor
kryesor për të bindur nxënësit adoleshentë”. [Pai & Adler, 1997]. Duke pasur a%ësi të
mira komunikimi, mësuesit dhe nxënësit [adoleshentë] arrĳnë t’i përdorin shumë
mirë kanalet e komunikimit. Në këtë mënyrë ata arrĳnë t’i marrin dĳet e ofruara
në mënyrë të përshtatshme. Komunikimi ndërmjet mësuesve dhe adoleshentëve në
klasë përfshin tre ide më të spikatura:
•
komunikimi ndërmjet mësuesit dhe adoleshentëve ndodh gjithmonë në të
njëjtin mjedis;
•
mësuesit dhe adoleshentët janë të ndërgjegjshëm për dĳet që jepen dhe
merren çdo ditë gjatë qëndrimit në shkollë;
•
kur ndodh komunikimi i përshtatshëm dhe efektiv, ky është tregues për
rritjen e cilësisë së të nxënit tek adoleshentët; [Howes, Phillipsen, & Peisner - Feinberg,
2000, fq.113-132].
Të gjitha këto shfaqje psikologjike në komunikim kërkojnë analizë të momentit,
të çastit, reagime të shpejta për korrigjim të sjelljes dhe për krĳimin e kushteve
maksimale për një mjedis mikpritës dhe aspak shqetësues për të dy palët. Arti i
komunikimit luan rol kryesor në shkallën e besueshmërisë së mesazhit që duam të
përcjellim tek individi apo grupi, që ata të mendojnë se... "sa mirë foli..., e trajtoi drejt
problemin, ... i ra shkurt... etj". Mendime të tilla, të krĳuara nga komunikimi ndërtojnë
marrëdhënie të drejta. Prandaj, në komunikim, si më të rëndësishme në dukuritë reale
të marrëdhënieve, duhet të vlerësojmë të dëgjuarit aktiv, perifrazimin, riformulimin
dhe së fundi, përmbledhjen.
Në serinë e këtyre nocioneve, transmetimi i mesazhit duhet të kuptohet si “hapi i
parë”. Dhe përcjellja e tĳ kërkon përqëndrim të plotë. Përveç komunikimit gjuhësor
përcjellja e mesazhit dhe e përmbajtjes së mësimit mund të bëhet në forma të tjera të
shprehjes së fytyrës, të kontanktit të syve dhe të "hapësirës" së pranueshme midis dy
individëve apo individit e grupit etj. Çdo njëra prej tyre jep informacion tek nxënësit.
Kuptimi i plotë mbi marrjen e mesazhit, perceptimin, interpretimin dhe përgjigjen
ndaj mësuesit do të mundësonte efektivitet dhe komunikim normal, të brendëshëm,
bindës dhe aspak të ndërlikuar. Gjuha më e kuptueshme është ajo e folur me zemër.
Burokracitë akademike dhe edukimi i adoleshentëve
Edukimi i adoleshentëve përmes shkollës
Formimi dhe botëkuptimi shkencor tek nxënësit është detyra kryesore e shkollës.
Mësimi i organizuar mirë, duhet të arrĳë qëllimin, të nxisë interesat e nxënësve për të
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ditur. Materiali akademik synon t’i ofrojë nxënësve lëvizjen drejt progresit. Garancia
më e lartë për edukimin mbi një botëkuptim të formuar, të qëndrueshëm dhe të
bazuar mbi faktet logjike, është suksesi në mësim, kërkesa thelbësore për formimi
intelektual. Me "alën shkollë, kuptojmë institucionin për formimin intelektual të
njeriut. Shkolla është agjencia e dytë e socializimit, duke ndikuar në formimin e
personalitetit të nxënësve. Formimi intelektual konsiderohet si element i rëndësishëm
i zhvillimit harmonik të personalitetit të individit në raport me botën që e rrethon.
Shkollat tona synojnë zhvillimin e personalitetit të përgjithshëm të individit. Në
arsimin e mesëm sot nuk synohet vetëm a%ësimi profesional i brezit të ri, por pajisja
me kulturë të përgjithëshme. A%ësimi i kompetencave dhe kulturës profesionale,
është detyrë e rëndësishme e shkollës, “por detyra parësore e saj është formimi intelektual
i të rinjve, pajisja e tyre me kulturën e përgjithshme dhe a$ësimin e gjithanshëm”. [Strategjia
e Arsimit Parauniversitar 2014-2015].
Lidhja e mësimit me jetën
Ekziston lidhja e ndërsjellë midis jetës, realitetit, shkollës dhe edukimit. Në vështrimin
historik, “kërkesa për të ditur është urdhërore për edukimin dhe vet jeta është burim i arsimit
dhe edukimit”. [Rousseau, 1762]. Ajo u ka mësuar njerëzve se si duhen a%ësuar brezat
e rinj. Ajo është edukatorja dhe edukuesja e parë dhe kryesore e tyre. Grumbullimi i
përvojave jetësore çoi në nevojën e edukimit dhe shkollimit të brezit të ri. Pavarësia
dhe varësia, si domosdoshmëri e edukimit nga jeta dhe realiteti, shënoi hapin e
rëndësishëm në shoqërinë njerëzore dhe zhvillimin e saj. “Rilindasit, lidhjen e mësimit
me jetën e vlerësuan si kushtin e rëndësishëm për një edukim sa më të drejtë të brezit të ri”.
[Pestalozzi, 1801].
Lidhja e mësimit me jetën, do të thotë lidhja me praktikën. Kjo lidhje formon
botëkuptimin objektiv dhe real, i cili është bazë e mendimit kritik dhe sintezës
racionale të dukurive sociale ekonomiko - politike. “Planet dhe programet mësimore
bazohen në parimin e lidhjes së mësimit me jetën. Të gjitha lëndët mësimore kushtëzojnë këtë
lidhje”. [Dewey, 1915].
Në ditët e sotme, me zhvillimin teknologjik dhe shoqëror, shkolla nuk mund të
identiﬁkohet direkt me jetën, por ajo duhet të respektojë ligjet e veta, duke shmangur
izolimin e saj nga jeta. Planet dhe programet mësimore nuk bëjnë identiﬁkimin e
shkollës me jetën, por paraqesin kërkesat kryesore të kësaj lidhjeje. I gjithë procesi
mësimor në tërësi, lidhet me çështjet aktuale shoqërore.
Sipas humanistëve, lidhja e mësimit me jetën mban parasysh cilësinë sa më të mirë në
edukimin e nxënësve. Meqenëse suksesi, ka të bëjë me lidhjen e teorisë me praktikën,
atëherë rëndësia qëndron në zbatimin e teorisë së përﬁtuar nëpërmjet praktikës.
Suksesi në shkollë, është më i madh; “sa më tepër që nxënësit a$ësohen për të kuptuar
jetën dhe për ta zbatuar dĳen më së miri në praktikën shoqërore” [Dewey, 1915].
Rregulli dhe disiplina: Në procesin e edukimit, është i domosdoshëm zbatimi i
rregullit dhe disiplinës. Disiplina nuk ka të bëjë vetëm me kërkesat formale, të cilat
imponohen nga jashtë. Disiplina ka të bëjë me shtytjen e brendshme të çdo individi,
“ajo është shprehje e ndërgjegjes dhe pasqyrë e botëkuptimit të nxënësit”. [Rousseau, 1762].
Nëse do të analizojmë rezultatet e ulëta të nxënësve, do të kuptojmë se një nga
shkaqet është disiplina e ulët në punë, si pasqyrë e papërgjegjshmërisë për detyrat
e ngarkuara.
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Mungesat dhe braktisja e shkollës është një nga problemet e arsimit që lidhet
drejtpërdrejtë me disiplinën dhe rregullin. Pavarësisht kushteve të vështira, numrit
të madh të nxënësve, disiplina dhe rregulli duhet të jenë pjesë e pandarë e procesit
të edukimit. Në harmoni me situatën juridike që dominon jetën dhe aktivitetin në
shkollë, mësuesit dhe nxënësit mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve që kanë,
bëhen objekt i disiplinës, në kuptimin e gjerë të saj. Në 200 djem dhe vajza të
intervistuar në dy gjimnazet e qytetit të Durrësit, pyetjes se, “a mendoni se vepron
drejt ligji shtetëror mbi mjediset shkollore”, 107 nxënës, ose 51 % e tyre, mendojnë se
ligji vepron në përputhje me detyrimet e tĳ ndaj shkollës, ndërsa 86 nxënës, ose 43 %
e tyre nuk mendojnë kështu. Vetëm 1 % e nxënësve nuk preferon përgjigje për këtë
pyetje. Këtu vlerësimi ndahet pothuajse në mënyrë të barabartë. Një sasi e madhe
e nxënësve shikojnë se brenda shkollës ndihen diferencime në raport me zbatimin
e ligjeve dhe rregullave administrative. Jo rrallë nxënësit e kësaj grupmoshë e kanë
lënë mësimin dhe janë përdorur për qëllime politike, jo rrallë militantizmi partiak
ka zbehur zbatimin e ligjeve në shkolla dhe këto dukuri nuk kalojnë pa u vlerësuar
realisht nga adoleshentët, një dukuri kjo që lidhet me rritjen efektive të shkallës së
pjekurisë së tyre intelektuale. Vlerësimi i drejtë i efekteve të disiplinës formale dhe
thelbit botkuptimor të disiplinës morale, profesionale, juridike, akademike, sociale,
do të përcjellin tek nxënësit, mësuesit dhe prindërit konceptim bazë të “ligjit të
shkollës”, si një sistem vlerash në interes të edukimit.
Vetëeﬁkasiteti në drejtim të disiplinës: Mësuesit e pyetur mbi faktin se, sa ata mund
të ndikojnë në çështje të disiplinës me nxënësit, mbi 50 % përgjigjen se kanë ndikim
“mja$ueshëm”. Pra besimi i tyre mbi rolin që ata mund të kenë është mbi mesataren,
në drejtim të ruajtjes së disiplinës në klasë dhe sjelljes së nxënësve jashtë saj.
Pengesat dhe burokracitë në procesin e edukimit
Periudha kalimtare e tej zgjatur në vendin tonë, ka lënë pasoja të dukshme në
procesin e edukimit, duke mos lejuar mbarvajtjen normale të tĳ. Problemi kryesore në
edukim është, braktisja e shkollave nga nxënësit duke mos u regjistruar në studime
të mëtejshme.
Sipas U.N.E.S.C.O E.F.A. GLOBAL Monitoring Report 2008 Innocenti Research,
“regjistrimet në gjimnaz janë nga më të ulëtat në rajon”. Sipas matjeve statistikore,
Shqipëria ka shumë për të bërë në proceset e të nxënit. Rreth 80 % e nxënësve të
regjistruar në klasën e parë, e mbarojnë ciklin e arsimit ﬁllor; 3 % e nxënësve shqiptarë
braktisin shkollën që pas klasës së parë, për të vazhduar më tej në të dytën, e kështu
me radhë.
Në të dhënat rajonale, studentët studentët shqiptarë mbeten pas nga bashkëmoshatarët
e tyre në a%ësitë për të lexuar, kuptuar dhe a%ësitë kalkulative. Sipas raportit të
O.C.D.E. mbi provimin e P.I.S.A. - 2000, Shqipëria u reshtua në fund të listës, para
Perusë. Këto rezultate të ulëta ndjejnë nevojën për investime në arsim. Shqipëria nuk
mori pjesë në provimin e P.I.S.A. - 2006. Ajo mori pjesë në 2009, ku sipas raporteve
të O.C.D.E. “shënonte rritje në cilësinë e arsimit, sepse studentët shqiptarë kishin dalë me
rezultate më të mira se sa ato të vitit 2000. Por sërish zhvillimet e raportuara nga Shqipëria
nuk përkonin me arritjet e studentëve”. [P.I.S.A. report 2009]. Sﬁda në botën e edukimit
është përmirësimi i teknikave të mësimdhënies. Theksi vihet mbi mësimdhënien,
e cila fokusohet në përﬁtimin e njohurive të duhura për tregun e punës. Arsimi
shqiptar duhet të synojë ndikimin e a%ësive dhe zhvillimin e burimeve njerëzore.
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Gjithashtu, për të nxitur a%ësitë e analizës dhe mendimit kritik, sﬁda e arsimit është
metoda me qendër nxënësin. Në këtë rast, mësuesi është promotor i ideve të reja.
Edhe pse në bazë ligjore klasat duhet të kenë 30 - 35 nxënës, akoma sistemi arsimor
shqiptar vuan nga klasa me shumë nxënës.
Fenomeni bëhet nxitës për një tjetër dukuri, [dhe pse nuk përjashtohet në klasat më
të vogla]; ai i braktisjes së fshehtë nga nxënës, të cilët shpesh injorohen në klasë, kanë
arritje të ulëta akademike dhe kalojnë pa asnjë vëmendje individuale nga mësuesit.
Pa mbështetje, këta nxënës nuk angazhohen në mësim dhe pa u ndjerë, ngelin
gjithmonë. Ata domosdoshmërisht braktisin sistemin dhe u bashkohen nxënësve të
tjerë që braktisin shkollën. Ministria e Edukimit dhe Unicef po punojnë shumë për të
arritur objektivat minimale të nevojshme që çdo student brenda një klase, duhet t’i
zotërojë. [U.N.E.S.C.O. 2007 / 8, E.F.A. Global monitoring report 2008].
”Njeriu bëhet njeri vetëm me anën e edukatës. Në edukatë qëndron fshehtësia e madhe e
përsosmërisë së natyrës njerëzore.” Immanuel Kant
“Më parë se për pasurinë, mjeshtërinë dhe tregtinë e një bashkësie [njerëzore], duhet menduar
për edukimin e saj, sepse edukata e mirë është baza e bashkësisë njerëzore”. Sami Frashëri.
: Të gjithë përpiqen dhe "janë të gatshëm" të japin këshilla.
Konceptimi psikosocial dhe metodologjik i studimit
Natyra njerëzore është e vështirë të njihet apo të zbulohet, sepse asaj i përkasin
të gjitha llojet e tjetërsimit mbi të pavërtetat apo ndikimin e fenomeneve negative
mbi të. Vĳueshmëria historike e emancipimit urban, ligjor, etik, kulturor dhe moral
të shoqërisë, nuk ka mundur t’i përcaktojë asaj sistemin më të mirë të edukimit,
apo modelin më të frytshëm të organizimit psiko - pedagogjik, as prototipin më
të mirë të prindit, mësuesit, apo administratorit pedagogjik, as formën më të mirë
të pacënueshme të marrëdhënieve brenda trinomit psikosocial familje - shkollë shoqëri, por nuk ka dhënë as ndonjë tregues të masës së lejueshme dhe të palejueshme
brenda sistemit të edukimit dhe të formimit akademik.
Në këtë konstatim, mendimi njerëzor në veprimtari apo në formatimin e
metodologjive, e ka të pamundur uniﬁkimin, për shkak të shumllojshmërisë së
problemeve, mjedisit, kushteve social ekonomike, tradicionalizmit dhe veçorive
karakteristike, të cilat diku mund të shfaqin probleme, por diku tjetër mund të sjellin
suksesin. Nëse do të biem në kurthin e pamjes së jashtëme të kohës me probleme të
thella sociale, atëherë do të rëndojmë në fshehjen e të vërtetave mbi karakterin dhe
personalitetin e individit në hapësirë të lirë, e cila jo gjithmonë ofron shkëlqimin e
saj. Individi dhe procesi i të menduarit dhe sjelljes së tĳ, duhet të shfaqen në unitet,
për të depërtuar me sukses në këtë realitet problematik.
Metodologjia komplekse e marrëdhënieve në ndërtimin e sjelljes me adoleshentët,
sot përbën shqetësimin kryesore të institucioneve të mësimit dhe edukimit, drejt të
cilave punohet shumë për të arritur në nivele të standartizuara bashkëkohore, në
interes të përgatitjes së kontigjentit të studentëve të ardhshëm. Përballemi në këtë
fushë delikate me dukurite “makro”, të cilat lidhen me informacionin në hapësirë
shumë të gjerë, që shpesh nxit dëshirat dhe pasionet për të mësuar. Kjo ofertë e
sistemit nëse nuk do të administrohet mirë, mund të kthehet në të kundërtën e vet,
pasi direkt dhe indirekt i kundërvihet cilësisë së programit, ose mund të ndikojë në
formimin e bindjeve dhe të moralit të dëmshëm shoqëror.
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Konstatim: Duke parë e vlerësuar ekzistencën e mjegullës sociale, kjo është një
shtysë më shumë e simulimit gradual të situatës së rëndë sociale, prej të cilës buron
ndryshueshmëria (relativizmi) moral. Ende mungojnë metodikat psikopedagogjike
standarde, të mbështetura në harmoninë midis normave të detyrimit dhe lirisë
individuale. Si domosdoshmëri e jetës shoqërore, ajo do të krĳojë tek kjo shtresë
bindjen e plotë dhe përshtatjen me mjedisin që i rrethon.
Duke vlerësuar mja%ueshëm literaturën dhe përvojat, kulturën e servirur liberale,
traditën e mirë, ekzistojnë shumë norma të moralit jetësor, të shkruara e të pashkruara,
të cilat duke u mbështetur në bazat e edukimit të karakterit që aplikohen në traditën
e mirë, janë kthyer në “standarte”. Ato u përkasin të gjithëve. Ato nuk ndryshohen
sipas rastit dhe dëshirave personale.
Në këto kushte, kërkohet vlerësim idealist i tyre me kërkesa për zbatimin korrekt
në jetën e përditshme. Për të shmangur "traumat", është i nevojshëm elasticiteti,
ndryshueshmëria, kundër vetëvlerësimit konstant. Përherë, ndikimi psikologjik në
fazat e ndryshimit, nxit tek shtresat sociale dilema, të cilat po aq sa mbështeten me
zgjidhje të rekomanduara, po aq kundërshtohen mbi vlerësimin joreal të nocionit
"jetesë në demokraci": A duhet të ruajmë një nivel (nënkupto: masë) të caktuar
idealizmi në vlerësimin e përgjithshëm të normave të ndërtimit të jetës sociale,
kundër mjegullës morale që ekziston.
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Creating a qualitative environment aﬀects the behavior of children and
stimulates their game in early childhood
PhD (C.) Valbona Keçi
Abstract
The environment aﬀects the children’s behavior. The majority are not aware enough of the
eﬀects of the physical environment, just like the air around them. (Zimring 1981) Studies have
shown that the physical environment aﬀects our behavior and learning. Just like the physical
environment of our houses aﬀects the behaviors and actions of the family members, so does
the kindergarten environment aﬀect the behaviors of children and teachers. (Greenberg 2002,
NAEYC) The idea that the physical environment can aﬀect behaviors is not new. Rousseau
believed that a clean and free environment, just like in nature, was in itself enough to educate
a child. Frobel, too, accepted the power of a prepared environment in educating a child. He
speciﬁed that the environment aﬀects strongly the socialization of the child. He is one of the
initiators of building kindergartens like separated institutions, specifying their standards. The
pioneers of early childhood education did not doubt that the physical environment has a strong
power and aﬀects the growth and learning of children. Harriet Johnson (1935) was precise
on her idea that the environment should secure the basic needs of children to interact with
others and materials. A%er the development of ecological psychology, the interest about the
environment as an aﬀecting factor grew. This was proved from studies that were made relating
the eﬀects of the physical environment in the children’s game. These studies showed that
correctly contoured and with speciﬁed boundaries physical environment, improves the game
quality. When the game zones are clearly speciﬁed and with dividing walls children interact
more with their peers and adults, and they stay for a longer period of time in the group and
talks, too. Narrow environments and over compression with children aﬀect them negatively.
An aﬀect has using games with functional complexities too. The environment should create
the opportunity that children, through exploration and interaction with others and materials,
can succeed in the process of learning. To fully stimulate the physical development, social
and emotional development of the child, should be shown a greater interest in building game
environments in nature, like a very important part of the environment, where development
and education of a child during early childhood should be developed.
Keywords: Physical environment, game, learning, behavior, early childhood.

Introduction
The majority are not aware of the eﬀects of physical environment, just like they are
about the air around them, says Zimring (1981). However, studies have shown that
the physical environment aﬀects our behavior and learning .Just think about how
we behave inside our house, we behave diﬀerently in our room and diﬀerently in
the kitchen. Exactly, like the physical environment of the house aﬀects the behaviors
of the family members so will the kindergarten environment aﬀect the behaviors
and actions of children and teachers (Greenberg 2002, NAYEC). The idea that the
physical environment may aﬀect behaviors is not new. Rousseau believed that a clean
environment , like a nature was enough in itself for the education of the child. Frobel
too accepted the power of a prepared environment in the education of the child. The
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pioneers of early childhood did not doubt that the physical environments had a great
power and can aﬀect the growth and learning of the child. Harriet Johnson (1935)
was strict in her idea that the environment should secure the basic needs of children
to interact with others and materials. For her a great importance had the regulation
of the environment and selecting materials. Historically, the interest in the quality
of learning environment of children has grown, especially a%er the development
of the psychological ecology. Psychologists have the idea that the type and
systematization of the content in an environments , shows how people will behave in
that environment aﬀected the game of children. Studies regarding the organization
of the physical space of the environment that is reﬂected on the children’s behavior,
bring the fact that areas separated with speciﬁed boundaries improve the game
quality of children. When the game areas are speciﬁed with carpeting and separating
walls, children interact more with their peers and adults and stay for a longer time in
conversations and groups (Neil 1982). While ensuring tight spaces separated by open
areas increase the behaviors that lead to the development of knowledge and skills
of children (Fit, Sheen and Day 1974). Environments with a series of small rooms or
alcoves to separate works areas or game reduce noise levels and increase the level
of concentration and a&ention. Closed spaces provide privacy for the child or for
small groups of children, increasing their commitment in carrying out activities and
achieving success. In separated classes is also noticed a greater density of interactive
game compared to open classes (Field 1980). When separate areas or private centers
for children are similar to tenderness and atmosphere of the house, they tend to be
frequented more by small children or group of children (Presco& 1978). Most studies
on the density per capita highlight the tight spaces or saturation with children exert
negative eﬀects on children especially when space ratios are below 2.3 square meters
per child. Presler (1972) has noted that in conditions of greater density per capita
more children manifested a passive contemplative and static behavior. Smith and
Connolly (1972) announcing that staggers per capita entail frequent interruptions to
operations and growth the social interactions, including aggression. With the way
that children play concerning the type quantity, quality, diversity and complexity
of toys and other materials. Studies have shown that the type of toys or materials
bring about changes in the type and level of the game. Starting from this, teachers
indirectly control the game of children from materials they choose to play with.
There exist some types of games that require salving some speciﬁc learning tasks
that are called didactical games. Some early childhood education programs like the
traditional; Montessori, Reggio Emilia, etc. focus more on didactical materials that
have speciﬁc usages. There are others that encourage multiple usages of toys and
game materials like “Step by Step”. In the ﬁrst case children are more oriented in their
activity, whereas in the second case children, through the pleasure of interacting with
the toy, try themselves to ﬁnd and solve some new tasks. The number and chance of
using game materials aﬀect the game quality. When Doke and Risslei diminished the
number of objects in the game, from 24 per child to 1 per child, it was noticed that the
participation in the game went down by half. When the children were conﬁned in an
area without having the opportunity to play other game, the level of participation
fell again. Studies show that children like more complex structures than the simplest
ones. When using a climbing structure with complex internal environment, we
noticed a big boost in the interaction compared to when the structure was simple.
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Regarding the usage of computers in preschool classes, as a particular type of game,
contradictory a&itudes are observed. Some believe that when computers are placed
in a medium, as a choice of free play, in the beginning they could disrupt the progress
of the activity, but do not change the pa&erns of the game. For game scenarios with
computers, she says that they resemble those that are a&ended in the blocks angle
or in the playground. A very interesting aﬀect in the children game has using toys
and materials with functional complexity, so with counteraction opportunity. The
complexity of computer games is related with three usage levels:
a)
Research;
b)
Realization of fantasies and goals;
c)
Fascinating challenge game.
These levels make computer games suitable for education environments of early age.
Malone states that the sizes of the challenge, fantasy and curiosity that computer
games give, are in accordance with the theory of Piaget about acquisition. The
presence of television aﬀects the game. Game categories seen on television add the
humor and beauty of the fantasy game of preschool children.
But in reality, what should a kindergarten environment include?
It is known that children learn through interaction with the environment. In order of
their learning to be productive, certainly that classes should be carefully regulated.
It should be structured in such a way that all children, while exploring and playing
with others and materials, are able to achieve success in the process of learning.
Teaching environment should also allow the group of children the opportunity to
operate together in a regular pa&ern, partnering, communicating, acting and playing
together. On the other hand, the physical environment should enable the introduction
of children with disabilities into the mainstream of other children. Space ideal for
indoor education group is between 3.2 to 4.6 meters square per child, but this may
change depending on the group size. However, it is good that the surface is not
less than 3.2 meters square per child. It should be kept in mind to design suﬃcient
spaces for platforms, tables or ﬁelds where children put their game materials. Since
children have a need for privacy, in the environment should be included places like
annexes, co&ages, small surrounded structures and big boxes. Areas of the game
must be clearly delineated by surface and good lightning, to promote concentration
of children and normal development of their activities. Each area of the game
must have toys and materials in abundance, o%en circulated, and to promote
interoperability of children. The presence of raw materials like sand, water or clay
promote the complex game and solving problems. These materials can be tailored
with materials of hand work and drawing. Tools and materials must be realistic
and unrealistic, so toys. To develop to the maximum physical and motor, cognitive,
emotional and social development, should be shown interest in the establishment of
facilities to play In nature. They are predicted around the kindergarten building and
usually with surface four times bigger than the inner environment, so as to include
four play areas:
a)
The active area for general physical activities like running, climbing,
swimming;
b)
A passive area for calm activities like playing with sand and water;
c)
The nature area that can be separated in the playground or can be in the form
of a garden with children’s favorite animals;
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d)
The social activities’ area that can be used for fantasy or social – dramatic
game.
To organize and regulate such an environment, should be taken under consideration
the following requests:
The purposes and objectives of the program;
Security and health of the children;
The esthetical, informative and stimulating values of the environment.
To make the space work for the program, it is very important to have before a
realistic idea abut the purposes to be achieved (Kritchevsky, Presco& and Walling
1969). The general purposes and speciﬁc objectives help you specify how the
educative environment should be regulated. Purposes and objectives change with
the increasing of the number and maturation of children. When children change,
the number and type of selected game materials to be involved in each center will
change, too, becoming more challenging for the learning ability of children.
The physical health and security of children should be one of the primary interests of
the teacher and kindergarten. (Kendall and Moukadem 1992). Healthy children are
more able to achieve the purposes of the program. The environments of the children
should not be just secure and clean, but also pleasing esthetically, informative and
stimulating (New 1990). Since babyhood until the age of 7 – 8 years old children can
proﬁt from game area and working with topics, delineated and organized clearly, and
diﬀerently called interest centers. Interest centers are projected to achieve purposes
and objectives of the program and to fulﬁll the needs of children for activity, taking
decisions and interaction with others and materials. Each center should have enough
materials to be used simultaneously from diﬀerent children and functional to grow
the interest Ÿ children to play with them. Common centers for early childhood
programs can be as following:
1.
Art;
2.
Library;
3.
Drama play;
4.
Manipulating and math game;
5.
Science;
6.
Blocks;
7.
Audiovisual games;
8.
Writing – reading;
9.
Music;
10.
Computers.
Art: It is really the center that secures children a variety of materials to experiment, e
xplore and create. In this center children choose to draw, model, build, cut and stick.
Library: Possibly, is placed as far as possible from noisy centers. Children books
should be exposed in shelves, so as to be seen and chosen from children.
Drama play: Is the center where children ﬁnd a relation between their hose and
kindergarten. Each drama play center should reﬂect elements of the community and
families where children liv. Tols and materials of this center generally involve toy –
objects of home environments. To ﬁll this space families should also help.
Manipulating and math game: It is interesting and valuable. The purpose of this
center is to build a coordination between the hand and eye muscles, and help children
acquire watching and hearing abilities.
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Science: In this center children can explore actively. This center should be enriched
continuously with diﬀerent materials. If children lose their interest, then the material
type is changed, or other materials are added.
Blocks: It is important for children of all ages. These materials are put in open closets
and can be freely selected from children. A&ention should be shown so as to control
several times, regarding the children health.
Audiovisual games: Prepares children to manipulate and use audiovisual tools. In
this center, parental advisory is required.
Writing – reading: Is usually put near the library or becomes one with it.
Music: Should be positioned in a quiet area of the class, away from other activities.
There, children can listen to a registration or can experiment with diﬀerent musical
instruments.
Organization of nature games: Just like the game environment inside the class, the
game environment in nature, too, can be organized in interest centers. Should be kept
under consideration these topics: passages, selection of tools and the development
level of children.
Lastly, we can say that the kindergarten environment should be organized in a way
that it can secure the health and activity of children, and stimulate children to learn
through exploring and trying, like an active agent in this process.
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Abstrakt
Ky studim paraqet nje model të analizës së procesit kalimtar të përhapjes së valës
elektromagnetike të rrufesë në rrjetën mbrojtëse të vendosur mbi tarracat e ndërtesës së UPT
Me anë të këtĳ studimi të simuluar me ndihmën e paketës so%were ATPDraw, llogaritim vlerat
e tensioneve e të rrymave të shkarkimit dhe bëjmë analizën e tyre. Modelimi i segmenteve të
përcjellësave të rrjetës mbrojtjese është bërë me linja me humbje, me parametra të shpërndarë
sipas modelit të Klark -ut. Goditja direkte e rrufesë në rrjetën mbrojtëse është modeluar me
burimin e rrymës të tipit Haidler.
Shprehjet analitike per qarqet me parametra të shpërndarë dhe me parametra të përqëndruar
jepen nga derivatet e metodes së potencialeve. Numri i segmenteve te kerkuara varet nga
frekuenca e impulsit te injektuar. Ky punim paraqet nje model linje transmetimi Goditja
direkte e rrufesë është konsideruar në rrjetën mbrojtëse të vendosur mbi tarracën e ndërtesës
së Universitetit Politeknik të Tiranës.
Duke krahasuar rezultatet e marra nga modeli i linjës së transmetimit me ato te zhvilluara nga
modeli elektromagnetik vërejmë ngjashmeri speciﬁke te mirë, ne amplituden e mbitensionit,
po ashtu dhe ne shperndarjen e mbitensionit sipas kohës dhe hapesirës Per shkak te
limitimeve te perafrimeve te linjes se modelit te transmetimit dhe aplikimit të so%ware ATP
nuk merret parasysh bashkimi elektromagnetik midis segmenteve. Modeli i tokes eshte i
limituar ne toke heterogjene.
Fjalë kyçe: Simulim, proces kalimtar, linjë me parametra të përqëndruar, goditja direkte e rrufesë,
mbitension, mbirrymë.

Hyrje
Rrufeja mund të përkuﬁzohet si një shkarkesë e lartë e përkohshme drejt tokës,
që ndodh kur rajone të caktuara të atmosferës arrĳnë një ngarkesë elektrike mja%
të madhe në lidhje me tokën. Nga kjo dukuri lind një rrymë e madhe që ndikon
në sistemet e ndjeshme elektrike dhe elektronike dhe shkakton mosfunksionimin
ose shkatërrimin e tyre. Nga goditja e rrufesë, rryma është madhësia e vetme më
e rëndësishme e shkarkimit të rrufesë. Problemet elektrike të mbrojtjes kundër
rrufesë mund të trajtohen dhe janë të zgjidhshme duke njohur formën e valës dhe
amplitudën e rrymës, Eﬁkasiteti i mbrojtjes nga dukuritë e padëshiruara të rrufesë,
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është i lidhur ngushtë me projektimin e duhur të sistemeve mbrojtëse. Qëllimi
kryesor i çdo sistemi mbrojtës nga goditja direkte e rrufesë është të shkarkojë në nje
kohë sa më të shkurtër në tokë rrymën e lindur nga rrufeja.
Gjate kësaj kohe mund të dëmtohen objektet dhe njerëzit, si dhe sistemet elektrike
dhe elektronike. Për sistemet e tokëzimit janë bërë shumë kërkime, si nga ana teorike
ashtu edhe nga ana eksperimentale. Trajtimi teorik është bazuar në metoda analitike,
empirike dhe më së shumti në metoda numerike [1].
Në vendin tone nuk ka një studim të plotë dhe llogaritje për sistemet e mbrojtjes nga
rrufeja. Mbrojtja nga goditja direkte e rrufesë sipas standardit IEC-62305, paraqet
një problem të rëndësishëm të mbrojtjes. Studimi i kryer nga autorët, mbështetet
në këtë standard dhe është simuluar me anën e paketës so%were ATP (Alternativ
Transient Program). Për simulimin është përdorur modeli i Clark –ut, ku segmentet
janë zëvëndësuar me linja me humbje, me parametra të shpërndarë. Vendosja e
rrufepritësave është kontrolluar me anën e metodës së këndeve mbrojtës dhe sferave
rrotulluese.
II. Përmbajtja
II. 1. Llogaritja e parametrave R,L,C të sistemeve të mbrojtjes nga goditja
direkte.
Çdo sistem mbrojtës, nga goditjet direkte të rrufesë, përbëhet nga përcjellësat që
kanë vendosje të caktuar në hapsirë. Në rastin e veçantë, përbëhet nga përcjellës
me vendosje vertikale dhe horizontale Në funksion të pozicionit, bëhet llogaritja e
kapacitetit e më tej në funksion të tĳ, llogaritet induktiviteti i përcjellësit.

lj
a

hj

sipërfaqja e tokës

Fig. 1 Një përcjellës rrethor me gjatësi

lj

lartësi nga toka

hj

dhe rreze a

Sipas [4] për përcjellësin me vendosje horizontale ﬁgura 1 kapaciteti i tĳ llogaritet:

Cj =

2 ⋅π ⋅ε 0 ⋅ l j
[F]
2h j
ln(
) − D1
a

(1)
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( 4h j ) 2

D1 = ln (1 + 1 +

(l j ) 2

)+(

2h j
lj

) − 1+

( 4h j ) 2
(l j ) 2

) + 0.307

(2)

kurse për përcjellësin që ka vendosje vertikale, si në ﬁgurën 2 kapaciteti i tĳ
llogaritet:

Cj =

2 ⋅ π ⋅ ε 0 ⋅ lk
l
ln ( k ) − D2
a

[F]

(3)

a

lk

hk

sipërfaqja e tokës

Fig.2 Një përcjellës me gjatësi lk lartësi nga toka hk dhe rreze a
Për llogaritjen e kapacitetit të segmenteve vertikalë, le të shohim rastet e
mëposhtme:

Rasti parë: kur raporti

D2 = 1 +

(4)

hk
< 1 atëherë konstantja D2 ka trajtën:
lk

h
hk
h
4h
2h
2h
⋅ ln ( k ) + (1 + k ) ⋅ ln (1 − k ) − (1 + k ) ⋅ ln (1 + k )
lk
lk
lk
lk
lk
lk
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Rasti dytë: kur raporti

hk
> 1 atëherë konstantja D2 ka trajtën:
lk

D2 = 0.307 + (1 +

(5 )

hk
l
l
2h
) ⋅ ln (1 + k ) − (1 + k ) ⋅ ln (1 + k )
lk
hk
lk
2hk

II. 2. Ndarja e përçuesëve të sistemit mbrojtës, në segmente të veçantë me gjatësi
që janë pjesë e gjatësisë së valës elektromagnetike që përhapet në mjedisin
rrethues dhe llogaritja e frekuencës maksimale të burimit të rrymës së rrufesë
Çdo funksion në lidhje me kohën, mund të transfomohet në zonën e frekuencës,
me anë të transformimit integral Furie. Duke e konsideruar të fundëm, spektrin e
frekuencave, pra duke mos përﬁllur frekuencat tepër të larta, frekuenca maksimale,
për qëllime praktike, llogaritet duke u nisur nga koha e frontit të valës τ f :

f max ≈

1

(6)

τf

Në funksion të frekuencës maksimale, është e mundur të përcaktohet, gjatësia
minimale e valës elektromagnetike. Kështu në funksion të gjatësisë së valës
elektromagnetike λmin , llogaritet gjatësia e segmentit ∆L që do të përfaqësohet
me qarkun elektrik ekuivalent. Si kriter për llogaritjen e e gjatësisë së segmentit,
shërben formula (7):

∆L <

λmin

(7)
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Në mjediset e jashtme, pra për sistemet e jashtme të mbrojtjes nga goditja direkte
e rrufesë konstantet dielektrike dhe magnetike të zbrazëtisë janë:

ε = ε o ; µ = µ0

(8)

λmin =

c
f max
(9)

λmin =

300
[m]
f max [ MHz ]
(10)
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Pra në sistemet e jashtme të mbrojtjes nga goditja e rrufesë gjatësia e segmentit,
llogaritet nga formula (11):

∆L <

30
f max [ MHz ]

[m]

(11)

II. 3. Llogaritja e parametrave të përcjellësave rrethorë të pjerrët
Llogaritja e kapacitetit, ﬁgura 3, bëhet duke shfrytëzuar formulën e mëposhtme:

4πε ⋅ ∆L
4π
ε ⋅ ∆L
=
'
∆L ⋅ ∆L I vetiak − I çiftuar
∆L ⋅ ∆L
∫' ∫Γ r − Γ∫ ∫Γ Sr
Γ
S

C=

(12)

ku duke llogaritur integralet dyﬁshe, në formulën (12) mbështetur në ﬁgurën 3,
marrim formulën (13):

I vetiak

(∆L) 2 + (r0 ) 2 + ∆L
= 2 ⋅ [∆L ⋅ ln (
) − (∆L) 2 + (r0 ) 2 + r0 ]
r0

(13)

ku: r0 - është rrezja e përcjellësit.
Integrimi i dyﬁshtë në njërën nga integralet e formulës (12), është bërë gjatë aksit të
segmentit (kurba gama prim, në ﬁgurën 3) dhe sipas kurbës në sipërfaqen e segmentit
që është paralel me aksin e tĳ
V
u'

r0

u ⋅ r0

r ⋅ dl
r '⋅dl '

u ,u '

a
∆L/2

∆L/2

Fig. 3 Mënyrat e integrimit sipas aksit dhe sipas sipërfaqes në segmentin e
përcjellësit me gjatësitë e treguara në ﬁgurë
Integrali i dytë në formulën (12), kur segmenti (përcjellësi) është i pjerrët, ﬁgura 4,
llogaritet:
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Z

ZK
ZP

α

toka
sipërfaqja

h1

d

h2
XP
XK

X

Fig. 4 Segmenti i pjerrët, koordinatat ﬁllim dhe mbarim, këndi i pjerrësisë
Llogaritim gjatësinë e përcjellësit:

∆L = d 2 + (h2 − h1 ) 2

(14)

Koordinatat llogariten:

X P = ZP =

min{h1 , h2 }
⋅ ∆L
[h2 − h1 ]

(15)

X k = Zk =

max{h1 , h2 }
⋅ ∆L
[h2 − h1 ]

(16)

cos (α ) =

2⋅ g2
−1
(∆L) 2

(17)

Integrali i dytë i mësipërm, formula (12), ka trajtën:

I çiftim = 2 ⋅ [B( X P , Z P ) + B( X K , Z K ) − B( X P , Z K ) − B( X K , Z P )] (18)
ku funksioni B (X,Z), me kusht që rrezja e segmentit të jetë: r0 < ∆L
llogaritet në trajtën:

(

B( X , Z ) = X ⋅ ln Z − X ⋅ cos α + X 2 + Z 2 + r02 − 2 ⋅ X ⋅ Z ⋅ cos α

)

(19)

II. 4. Mbrojtja e ndërtesës kryesore të UPT, nga goditja direkte e rrufesë
Në ﬁgurën 5 është paraqitur mbrojtja me rrufepritësa me lartësi 5 m e ndërtesës
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kryesore të UPT
5
m

5
m

5
m

5
m

Fig. 5 Mbrojtja me rrufepritësa me lartësi 5 m e taracave të ndërtesës kryesore të
UPT
Duke u mbështetur në standardin ndërkombëtar: IEC-62305 janë gjetur këndet e
mbrojtjes, referuar planeve të ndryshme, të paraqitura në ﬁgurën 6.

70 0

70

0

70 0
49 0

49 0

49 0

70 0
49 0

Fig. 6 Përcaktimi i këndeve mbrojtëse, kundrejt planeve referuese që përcaktohen
me ndihmën e nivelit III të mbrojtjes
Në ﬁgurën 7 paraqiten zonat e mbulimit nga goditjet e rrufesë. Shihet që ka tri pika
të pa mbuluar plotësisht.

Fig. 7 Zonat e mbulimit nga goditja e rrufes sipas këndeve të mbrojtjes në ﬁgurën
6
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Në ﬁgurën 8 është paraqitur pamja nga sipër e tarracave të ndërtesës kryesorte të
UPT, ku shihen qartë zonat e mbulimit nga rrufepritësit të vendosur në tarracat e
ndërtesës kryesore sipas planimetrisë së paraqitur në ﬁgurën 9. Nga këto ﬁgura,
shihet qartë që ka disa vende të dyshimta në të cilat nuk sigurohet mirë mbulimi i
këtyre zonave nga goditja direkte e rrufes. Për të siguruar mbulimin e plotë si dhe
për të rritur sigurinë e mbrojtjes së këtyre zonave nga goditjet e rrufesë, janë shtuar
tri rrufepritësa, në pikat të cilat dallohen qartë në planimetrinë e paraqitur në ﬁgurën
10.

Fig. 8 Pamje nga sipër e zonave të mbulimit nga rrufepritësit me gjatësi 5 m
14,6 m

14 m

6m

6m

9,6 m
21,8 m

21,8 m

9,6 m
20 m

26,2 m

14 m

14 m

10 m

10 m

27 m
12,5 m

27 m

20 m
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63,8 m

14 m

63,8 m

14 m

14 m

14 m

14 m

14,6 m

Fig. 9 Planimetria e vendosjes së rrufepritësave ma gjatësi 5 m mbi tarracat e UPT

Fig. 10 Planimetria e vendosjes së rrufepritësave shtesë mbi tarracat e UPT
45 0

70 0
45

70 0

70

70 0

70 0

0

45 0

70 0

0

70 0

70 0

45 0

Fig. 11 Zonat e mbulimit nga goditja e rrufesë, sipas këndeve të mbrojtjes, pas
vendosjes së rrufepritësave shtesë.
Në ﬁgurën 12 është paraqitur pamja nga sipër e taracave të ndërtesës kryesore të
UPT, pasi kemi shtuar edhe tri rrufepritësa shtesë. Sikurse shihet qartë nga ﬁgura
12, bëhet mbulimi në mënyrë të përkryer i mbrojtjes nga goditja direkte e rrufesë i të
gjithë taracave të ndërtesës së UPT.
315

Fig 12 Pamje nga sipër e zonave të mbulimit nga rrufepritësit me gjatësi 5 m, pas
vendosjes së rrufepritësave shtesë
Nga ﬁgura 12, duket që mbulimi është i kënaqshëm, nga ana e mbrojtjes nga goditja
direkte e rrufesë. Autorët kanë përdorur edhe metodën e sferave rrotulluese, duke
marrë rrezen e sferës R = 45 [m], mbështetur ne nivelin III të mbrojtjes.

Fig 13 Pamje e mbulimit të plotë duke përdorur, metodën e sferave rrotulluese.
Ngjyra e gjelbër tregon zonat e mbuluara nga rrufepritësit.
. Në ﬁgurën 14 kemi paraqitur modelin e simulimit në ATP të rrjetit të
rrufepritësave.
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Fig 14 Modeli në ATP i rrjetës së mbrojtëse në taracat e UPT
Nga analiza në ﬁgurën 15 janë dhënë vala standarde e rrymës së rrufesë: 1.2/50 [µs]
me kreshtë 10 [kA] si dhe.valët e rrymave në përcjellësat zbritës

Fig 15 Rryma kryesore e rrufesë 1,2 / 50 µs dhe rrymat në degët zbritëse 15 m dhe
30 m.
Në ﬁgurën 16, jepet ligji i ndryshimit të tensionit ne nyjen ku godet rrufeja me valën
përkatëse
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Fig 16 Ligji i ndryshimit të tensionit në nyjen goditëse të rrufesë 1,2 / 50 µs 10
[KA].
Nga analiza e kryer, kemi nxjerrë edhe ligjin e ndryshimit të tensionit në përcjellësin
zbritës me gjatësi 15 [m], nga taraca deri në tokë, në pikën ku bashkohet me
rezistencën e tokëzimit, me vlerë Rt = 15 [Ω].

Fig 17 Tensioni në nyjen ku lidhet rezistenca e tokëzimit.
Përfundime
1. Në këtë studim, autorët kanë kryer mbrojtjen e ndërtesës kryesore të Universitetit
Politeknik të Tiranës, duke përdorur metodën e këndeve mbrojtës si dhe metodën e
sferave rrotulluese. Nga analiza doli se duke shtuar edhe tri rrufepritësa, plotësojmë
kërkesat e mbrojtjes nga goditja direkte e rrufesë.
2. Si pasojë e goditjes së valës standarde të rrufesë: 1.2/50 [µs], me kreshtë 10 [kA],
ndodhin mbitensione dhe mbirryma të mëdha, të cilat duke vendosur tokëzime me
rezistenca tokëzimi të vogla deri në 2 [Ω], mundësohet zvogëlimi i mbitensioneve
në pika të ndryshme të rrjetës mbrojtëse të dhënë nga autorët.
3.Për analizën e mbrojtjes së objekteve mbi tokë nga goditjet
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direkte të rrufesë, duhet të përdoren standardet evropiane IEC 62 350-1, deri në
serinë IEC-62 530-4.
Kjo për shkak të mungesës së standardeve të miratuar në vendin tonë.
4. Para se të ﬁllohet me projektimin e sistemit të mbrojtjes nga goditjet direkte të
rrufesë, duhet të bëhet më parë analiza e risqeve nga goditjet direkte. Pas kësaj
përcaktohet niveli i mbrojtjes së objektit, në se risqet e llogaritura, janë më të vogla
se risqet e tolerueshme.
5. Për analizën e risqeve autori ka përdorur një so%ware Dehn Toolbox Support, me
një modul të të cilit duke futur të dhëna nga planimetria e objektit, sikurse është rasti
i projektimit të ndërtesës të UPT, nga e cila rezultoi niveli i mbrojtjes i kategorisë
së III. Kjo u përcaktua pas shumë të dhënash për performancën e objektit sipas
standardit përkatës, ku pas së cilës shuma e risqeve të llogaritura ishte më e vogël
nga risqet e toleruara.
6. Për llogaritjen e sistemit të mbrojtjes, pasi është llogaritur niveli i mbrojtjes
përkatës, bëhet me dy metoda, ate të këndit të mbrojtjes dhe ajo e sferës rotulluese.
Kështu nisur nga niveli III i mbrojtjes, u përcaktuan këndet e mbrojtjes, për taracat
anësore dhe kullën kryesore, të UPT.
7. Nga analiza e mbitensioneve si dhe mbirrymave të sistemit të mbrojtjes ka rezultuar
se rritja e kohës së frontit të valës goditëse të rrymës së rrufesë, ka sjell zvogëlimin e
mbitensioneve në nyje të veçanta të sistemit.
8. Me rritjen e vlerës së rezistencës së tokëzimit, rritet sidomos, tensioni në pikën e
lidhjes së përcjellsave zbritës me tokëzuesit. Kjo sjell rritjen e tensionit të hapit, të
prekjes duke sjell rrezik të madh për shokun elektrik të organizmave të gjalla.
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Fondacioni LDF- (Fund Local Development), ndikimi në rritjën e
kapaciteteve të fermerve dhe punesimin në Komunën e Suharekës
Ajete Bujari
Fondacioni LDF
Mustafë Kadriaj
Ekuiliber Projekt SH.P.K
Abstrakt
Republika e Kosovës si një vend speciﬁk si për nga tranzicioni dhe me një rrugë të veqant
të shtetndëritmit kishte ngritjet dhe rënjet ekonomike. Me një ekonomi të orientur në ish
krĳesën e ashtuquajtur Jugosllavi deri në vitet 90’, një ekonomi vendnumro dhe e dhunuar
nga masat e dhunshme të Serbies përgjat viteve 90’, poashtu me një goditje vdekjeprurëse nga
lu%a e fundit 1998-1999. Pas çlirimit me një adminstrim nga Kombet e Bashkuara me misionin
e quajtur UNMIK pothuajse një dekadë ekonomia e Kosovës përjetoi adminstrimin shum
autoritar nga misioni UNMIK por njëherit përﬁtoi përkrhje nga Shtetet Ndërkombëtare me
përkrahje emërgjente , ngritjen e institucioneve të pavaruara por edhe ngritjen e kapacitevete
tek bizneset si në grante dhe këshillime që të jenë në hap me kërkesat që i kërkon ekonomia
e tregut. Fondacioni i Qeverisë Austriake për Zhvillim Lokal (Local Development Fund LDF)
prej vitit 2011 me programet e tyre në përkrhjen e fermerve përmes granteve, aktiviteitn e tyre
përkrahës e zhvillojn në regjonin e Prizrenit me theks të veqant në Komunën e Suharekës ku
përmes granteve për një kohë jubilare për 5 vite përﬁtojn mbi 300 fermer si në teknikë dhe
këshillim se si të jetsojn aktivitetin biznesor dhe të jenë në hap me ekonomin e tregut që ka
rezultuar me ngritjën e kapaciteteve prodhuese poashtu edhe në zbutjën e papunsisë. Për me
qenë më konkret përmes metodave të anketimit dhe të krahsimit dhe me hulumtimin në teren
si rezultat i granteve përveq rritjes së kapaciteteve fermerët kan ndiku në uljën e papunsisë ku
si puntor të rregullt kanë punsuar 130 dhe 98 puntor sezonal .
Fjalët kyce: Tranzicioni ekonomik, Fermerët, Fondacioni LDF.

Hyrje
Komuna e Suharekës gjendet në juglindje të Kosovës. Largësia nga qendra regjionale,
nga Prizreni, është 18 km, ndërsa distanca nga kryeqyteti i Kosovës është 57 km. Ajo
ka një sipërfaqe prej 361 km² dhe paraqet 3.3% të territorit të Kosovës. Vetë qyteti
i Suharekës gjendet në lartësi mbidetare prej 400m. 15074ha apo 41.7% e komunës
është pyll ndërsa 19373ha apo 53.7% është tokë bujqësore. Popullsia sipas të dhënave
të mbledhura nga vendbanimt e komunës së Suharekës, në vitin 2000 ishin 81,311
banorë ndërsa në 2010 ishin 87,564 banorë. Ata jetojnë në 41 vendbanime ndërsa
qyteti i Suharekës numëron përafërisht 17,500 banorë. (h&p://www.invest-ks.org/
repository/docs/Investo_ne_Suhareke_263324.pdf, n.d.)
Fondi i tokës dhe mundësit e zhvillimit
Fondi i tokës është një pasuri shumë e rëndësishme e natyrës. Njeriu tani jeton
gjithnjë e më mirë dhe lu%on gjithnjë e më energjikisht për ekzistencën e vet. Me
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përparimin e shkencës dhe mbi bazat e saj me përparimin e teknikës e të teknologjisë,
njeriu zgjeron mundësitë e ekzistëncës së vet, zgjeron vëllimin e strukturën e
lëndëve të para, të burimeve të energjisë dhe të ushqimit. Megjithkëtë shtimi i shpejt
i popullsisë, rritja e konsumit, mënyra e shfrytëzimit të lëndëve të para, i energjisë
dhe i ushqimit të eliminohet. Ushqimi vazhdon të jet problem me gjith përparimin
evident të vëllimit e të cilësisë së prodhimit. Në vendin tonë poashtu i kushtohet një
rëndësi e madhe prodhimit të ushqimit, kështuqë ai hyn në radhën e prioriteteve
të zhvillimit. S’ka dyjshim se për prodhimine lëndëve të para rigjeneruese piknisje
janë madhësia, struktura dhe cilësia e fondit të tokës. (Gusia, 2010, p. 129). Prodhimi
i ushqimit është problem i ndërlikuar i njerzimit. Bota është e preokopuar me këtë
propblem, prandaj është gjë normale që çështja e ushqimit mbizotron gjithnjë e më
shum në kërkimet shkencore dhe në politikën e vendeve. (Gusia, 2010, p. 133)
Roli i faktorëve natyrorë dhe shoqëror në zhvillimin ekonomik
Rreth rolit të faktorve natyror dhe atyre shoqëror, në zhvillimin ekonomik të
vendeve që prej kohësh janë kristalizuar dy pikpamje, dy botkuptime. Njëra është
e njohur si teoria e determinizimit natyror ose gjeograﬁk ndërsa tjetra teoria e
determinizimit shoqëror. E para mbivlerëson, deri në fetishizëm rolin e faktorëve
natyrorë në përgjithsi e të klimes në veqanti duke potencuar rolin parësor kryesor e
vendimtar të klimes në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të shteteve. Njëkohësisht
kjo teori nënvlerëson, e margjinalizon rrolin e faktorit njeri, faktorit shoqëror, forcave
prodhuese dhe marrdhënia në prodhim. (Blaku, 2005, p. 10)
Drejt një mjedisi të pastër dhe të gjelbërt
Ndërlidhja e zhvillimit njrëzor me shëndetin dhe mjedisin kakrakterizohet me dy
trende të ndryshme. Në pikpamje afatgjate, nivelet e rritura të aktivitetit shoqëror
dhe ekonomik të njeriut mund të kenë efekt të dëshëm në mjedis, resurset natyrore
dhe në ekosistemin shtazor dhe bimor. Kjo mund të shkaktojë zvoglimin e ushqimit
dhe të energjisë për popullatën, si dhe rritjen e niveleve të ndotje, që paraqet kërcënim
të drejtpërdrejtë për shëndetin e saj. Me modiﬁkimin e aktiviteteve shoqërore dhe
ekonomike, shoqëria gjithashtu mund të bëjë ndryshime pozitive në mjedisin e sajndryshime që përmirsojnë cilësinë e ekosistemeve natyrore dhe zvogëlojnë rreziqet
shëndetësore nga shum faktor mjedisorë. Për këto arsye, është e domosdoshme që të
përcaktohen politikat zhvillimore të cilat inkorporojnë në vete zhvillimin shoqëror,
ekonomik dhe mjedisor. Nivelet e tanishme të ndotjes së mjedisit në Kosovë janë
shaktuar nga dekadat e politikave të ndryshme socio-ekonomike, të cilat nuk i kanë
marrë parasysh përherë edhe efektet e zhvillimit industrial, prodhimtarisë bujqësore
dhe ekspansionit urban. Krĳuesit kosovarë të politikave tani e kanë rastin ta kthejnë
prapa këtë trend, duke përcaktuar politika të reja afatgjate të zhvillimit të ambientit,
si dhe duke punuar njëkohësisht në uljen e niveleve ekzistuese të ndotjes. Vetëm
në këtë mënyrë shoqëria kosovare mund të gëzojë nivele të njejta të mbrojtjes së
mjedisit dhe të shëndetit publik që tanimë janë arritur gjetiu në Europë. (Blaku, 2005,
pp. 328,329)
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Fondacioni si deﬁnicion
Fondi tregon tërësinë e burimeve ﬁnanciare (monetare ose në letra me vlerë),
që përdoren për krĳimin e zhvllimin e një veprimtarie, kryerjen e investimeve,
ﬁnancimin e shpenzimeve të caktuara ose për përballimin e disa nevojave të tjera
speciﬁke. Buxheti i shtetit me fondet e tĳ ﬁancon shpenzimet për investiemt publike,
arsimin, shëndetësinë, ,mbrojtjen e vendit, administratën e nevoja të tjera sociale.
(Skenderi, 2010, p. 81) Fondemmentalizëm bujqësor: qëndrim sipas të cilit bujqësia
është baza e çdo pasurie. Fondementalizmi bujqësor është baza justiﬁkuese për
masa të veqanta mbështetëse përzhvillimin e bujqësisë. (Skenderi, 2010, p. 82)
Fondacioni LDF si Partner
LDF është një fondacion i themeluar në 2011 nga Agjencioni Austriak për zhvillim,
përmes projektit IRDS në Komunën e Suharekës.
Vizioni i Fondacionit LDF është mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik
përmes avancimit të agrobizneseve dhe bizneseve rurale në tërë territorin e Kosovës.
Misioni I Fondacionit LDF është ﬁnancimi i aktiviteteve të cilat rrisin dhe
përmiresojnë prodhimin bujqësor, përpunimin dhe marketingun si dhe promovojnë
zinxhirin e vlerave në Regjionin Ekonomik Jugor dhe më gjerë.
Donatorët dhe Partnerët e LDF-së: Si donator janë ADA(AgjencioniAustriak per
Zhvillim) dhe Zyra e BE-së në Kosovë, ndërsa si partner janë Komuna e Suharekes,
Komuna e Rahovecit, Komuna e Dragashit, Komuna e Shterpces.
Motoja e Fondacionit LDF është jetsim i punës tone “ Ne krĳojmë ndryshime që
zgjasin”. (h&p://ldf-ks.org/sq/wp-content/uploads/2017/02/Leaﬂeat_Shqip-1-1.pdf,
n.d.)
Projektet e Financura nga LDF
Nga viti 2012, LDF ka menaxhuar grante për fermerë individual, shoqata të
fermerëve, pika grumbulluese dhe të përpunimit në Regjionin Jugor dhe Lindor
të Kosovës. Këto grante janë ﬁancuar nga ADA(Agjencioni Austriak për Zhvillim).
Është themeluar Agro Zona në fshatin Samadraxhë të Komunë së Suharekës si
projekt i ﬁnacuar nga zyra e BE-së në Kosovë dhe implementuar nga LDF. Gjithashtu
përﬁtuesit e granteve kanë perﬁtuar edhe nga asistenca teknike në fusha të ndryshme.
Si sektor të mbështetur përmes granteve janë: Kultivimi jashtë sezonal i frutave dhe
perimeve, blegtoria, pikat grumbulluese, objektet e përpunimit, objektet për ruajtjen
e frutave pyjore jo-drusore, pemishtet e mjedrave. (h&p://ldf-ks.org/sq/wp-content/
uploads/2017/02/Leaﬂeat_Shqip-1-1.pdf, n.d.). LDF përgjat fazave nga viti 2011
deri me 2014 ka kompletuar fazat 1&2, duke përfshirë edhe projektet e ﬁnancuara
nga IRDS. Që nga Janari i vitit 2015, LDF ka zgjeruar veprimtarinë duke ﬁlluar
implementimin e dy projekteve të ﬁnancuara nga ADA, si: 1.SUSI-LDF dedikuar
fermerëve të vegjël të Komunës së Suaharekës dhe 2. Ln Ter Dev projekt i realizuar
ne partneritet me UNDP, dedikuar fermereve te vegjel te Kornunave Dragash
dhe Shterpce si dhe Projekti i ﬁnancuar nga Zyra e BE-se ne Kosove: "Zhvillirni
Ekonornik Regjional ne Regjionin Ekonornik Jugor te Kosoves" Themelirni i Zones
Agro Industriale ka përfunduar në Janar 2016. (h&p://ldf-ks.org/sq/wp-content/
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uploads/2017/02/Leaﬂeat_Shqip-1-1.pdf, n.d.)
Përkrahja në aspektin e gjinisë femrore dhe etnike
LDF jep mundësi të barabarta për të gjitha grupet etnike dhe inkurajon përfshirjen
e grave në projekte. Përmes dhënies së granteve, shumë familje nga komuniteti
Shqiptare, Serb dhe Goran, kanë përﬁtuar dhe kanë përmiresuar kushtet e jetesës
. Janë krĳuar mundësi punësimi për përﬁtuesit direkt dhe indirekt, duke përfshirë
vetpunësimin, punë të përhershme dhe sezonale. Përfshirja e grave në projekte është
e rëndësishme por mundësi të njejta jepën edhe për përsona me nevoja të veqanta.
LDF jep kontribut edhe në aspektin ligjor duke inkurajuar përﬁtuesit e granteve të
regjistrojnë bizneset e tyre.
Hulumtimi dhe anketimi i përﬁtuesve nga Fondacioni LDF
Për të qenë sa më i sakt hulumtimi jemi shkuar në metodën e anketimit dhe
krahasimit që të marrim rezultatet se sa kanë ndikuar grantet tek fermerët si
në ngritjën e kapaciteteve teknike dhe profesionale për një zhvillim në hap me
kërkesat e tregut.
1.A ka qenë i mja%ueshëm përkrahja nga LDF?
a)

Po

42

b)

Jo

0

c)

Deri diku

8

Në pytjën e parashtruar për respodentët njëherit edhe përﬁtuesit e fondacionit LDF sa ka
qenë i mjaftueshëm përkrahja nga LDF nga 50 të anketuarit, 42 të anketuarit ose 84% janë
përgjigjur pozitivisht ose PO, neativ ose me JO nuk kemi asnjë nga të anketuarit si dhe
me përgjigjëjen Deri diku janë përgjigjur 8 nga të anketuarit ose 16%. Çka do të thotë se
përkrahja nga fondacioni LDF është mirpritur nga përﬁtuesit dhe fermerët në rrethienën e
komunës së Suharekës.

Graﬁkoni.1 Mja%ueshmëria nga LDF në përmirsimin e kushteve.
Burimi: Hulumtim I autorit
2. A ka ndikuar në zhvillimin dhe permirsimin e kushteve të fermës tuaj
përkrahja nga LDF?
a)
Pak
8
b) Shumë
39
324

c)

Deri diku

3

Sa ka ndikur në zhvillimin dhe përmirsimin e kushteve të fermva të përﬁtuesve përkrahja nga LDF, nga 50 të anketuarit me përgjigjëjen Pak janë përgjigjur 8 veta ndërsa me
përgjigjëjen Shumë janë përgjigjur 39 nga të anketuarit dhe me përgjigjëjen deri Deri diku
janë përgjigjur 3 nga 50 të anketuarit. Sipas përgjigjëjve të anketuarve tregon se përkrahja
nga LDF ka ndikur pozitivisht në përmirsimin e kushteve për zhvillimin e aktivitetit të tyre.

Graﬁkoni.2 Ndikimi i Fondacionit LDF në përmirsimin e kushteve të fermave.
Burimi: Hulumtim i autorit
3.Sa vende pune janë krijuar në fermën tuaj nga përkrahja e LDF-së?

a)
Të rrergull
130
b) Sezonal
98
………………………………………
Aka ndikuar pozitivisht përkrahja nga fonadacioni LDF tek fermerët e Suharekës tregon mësë
miri përgjigjëjet që kemi marr kur janë pytur se sa ka ndikuar në krijimin e vendeve të punës në
fermën tuaj nga 50 të anketuarit dhe njëkohësisht 50 fermerët si puntor të rregullt kanë angazhuar
130 ndërsa si puntor sezonal 98. Pra përkrahja nga fondacioni ka arritur efektin e vet duke krijuar
kushte më të mira poashtu duke zvogluar papunsinë në një vend siq është Republika e Kosovës
dhe në këtë rast komuna e Suharekës.

Graﬁkoni 3. Ndikimi i LDF në krijimin e vendeve të punës.
Burimi: Hulumtim i autorit

4.Keni marr këshillime profesionale nga LDF ?
a)
Po
50
b)
Jo
0
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Në bazë të përgjigjëjeve të dhëna nga anketuesit se a keni marr këshllime profesionale nga fondacioni LDF se si të organizoni fermën tuaj që të jeni në treg me
konkurencën kjo tregon se nga 50 të anketuarit të gjith kanë dhënë përgjigjëje
pozitive. Kjo tregon se sa është e nevojshme këshilla për fermerët dhe njëherit
tregon që fondacioni po e kryen misionin e tyre në përgaditjën e fermerëve në
rrethinën e Suharekës që të jenë në hap me kohën dhe me kërkesat e ekonomisë
së tregut.
Graﬁkoni 4. Përkrahja
ja e LDF në Keshillime profesionale.
p

Burimi: Hulumtim I autorit

5.Ku duhet të ju ndihmoj LDF?
a) Këshillim
5
b) Grante
32
c) Dyjat
13
Sipas përgjigjëjeve të dhëna në pytjën që ju është bërë të anketuarve tregon
që ende fermerët kanë nevoj në grante ku nga 50 të anketuarit 32 nga ata janë
përgjigjur që kanë nevoj për grante ndërsa këshillim 5 prej tyre ndërsa të dyjat
kombinim 13 prej të anketuarve. Bizneset kosovare dhe në këtë rast fermerët
ende kanë nevoj që të përkrahën përms granteve që të jenë në hap me tregun si
në rritjën e sasisë dhe përmirsimin e cilesisë.
Graﬁkoni 5. Perkrahja
ja nga
ga LDF

Burimi: Hulumtim i autorit
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6.Opinioni juaj si përﬁtues për LDF?
a)
Pozitiv
50
b)
Negativ
0
Natyrisht që përkrahja e fermerëve është mirpritur dhe kjo tregon më se miri që
përmes pytjes tonë kemi kërkuar opninonin si përﬁtues nga të gjith të anketuerit
kemi marr përgjigjëje pozitive.
Graﬁkoni 6. Oinioni për LDF

Burimi: Hulumtim i autorit
Swot Analiza e Fermerëve
S-Fuqitë: Përparsi e fermerëve është sepse kanë traditë në lëminë caktuar kështuqe
përkrahja nga Fondacioni LDF vetëm çka i bënë të kenë epërsi ndaj konkurencës
si për nga staﬁ dhe cilësia e produkteve dhe gjysëmproduktëve
W- Dobësitë: Dobësi e fermerëve është mungesa e njohurive të nevojshme që të
jenë në hap me konkurencën.
O-Mundësitë: Mundësi e fermerëve për të përmirsuar gjendjën aktuale është
interesimi i konsumatorit për ushqimet bio ose natyrale.
T-Rreziqet: Si fermer të rinjë janë të pa mbrojtur nga konkurenca e egër dhe jolegale
që si fermer të rinjë që të kalojn nëpër rrisk si ﬁnanciar dhe matrial.

S

W

O

T

Graﬁkoni 7. SWOT Analiza e fermërve përﬁtues
Burimi: Autori
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Konkluzionet
Në përgjithësi, mund të konkludohet se rajoni ka ende rezerva të pashfrytëzuara në
zhvillimin ekonomik. Numri i kompanive të suksseshme është relativisht i vogël.
Shumë biznese të vogla ﬁllestare kanë mungesë të përvojës për zhvillimin e biznesit
të tyre në mënyrë të duhur, me zhvillimin përkatës të ndërmarrësisë. Burime të
kualiﬁkuara dhe sisteme të ofrimit të mbështetjes për bizneset ﬁllestare kryesisht
mungojnë dhe si pasojë ata i ekzekutojnë idetë e tyre pa kryer hulumtime paraprake
të tregut, pa vlerësime apo hartim të biznes planit të plotë, pa siguruar ﬁnancim
adekuat dhe pa trajnim të duhur.
Rekomandimet
Repulika e Kosovës si një vend që pretëndon të jetë pjesë familjës së madhe
Europiane dhe me një ekonomi që është e orientur nga ligji i tregut që përveq rritjës
së kapaciteteve prodhuese gjithsesi kërkohet cilësia e produktit ﬁnal me qëllim që
të jetë konkuruse si në nivel vendor rajonal por edhe më gjerë. Me këtë mund të
konkludojm që në bazë të hulumtimit në teren fermerët kosovare në këtë rast në
komunën e Suharekës kanë nevojë si për përkrahje teknike përmes granteve poashtu
edhe për këshilla profesionale.
Me këtë mund të rekomandojm për një kujdes si në nivel të qevirsë poashtu edhe në
nivel lokal që të përkrahën fermerët si dhe bizneset ﬁllestare si një rrugë për krĳimin
e vendeve të punës poashtu edhe si kontribues në arkën e shtetit.
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Pinterest, a challenging web
Elona Mazari
Abstract
This paper explores what Pinterest site represents, its history of creation, what a pin and a
pinboard are. It examines the steps that are being used to become members of this sharing site.
A special focus is given to the advantages of using this website. This paper also examines how
Pinterest is viewed compared with other websites such as Facebook, Youtube, Google plus,
Linkedln and Twi&er. An interesting point is given to the methods being used to add a pin in
Pinterest from computer, diﬀerent websites or Pinterest itself. This study has a comparative
nature. From one side it shows that the most frequent users of Pinterest are women and from
the other side it reﬂects that western women are more familiar to it. There are one hundred
and ﬁ%y brands on Pinterest focused mainly on food, television, media, beauty, fashion,
travel, apparel, retail, home improvement, sport and health. Despite the fact that men are
not frequent users of Pinterest , their pinnings are commonly based on categories of cars,
sport and motorcycles. Women prefer more pinboards of fashion and weddings. But diﬀerent
studies have come to the conclusion that a large category of women living in developing
countries use rarely this website or does not know it at all.It results from the investigation
that Pinterest is mostly used for business purposes commonly for image sharing, pushing
out content and for supplemental purposes. Studies also show that pinterest is beneﬁcial for
a variety of reasons, higly community focused, frequent notiﬁcations, intensely visual, easy
to understand. Pinterest is used to promote a lifestyle, as a crowdsourse, to run contests,
like a focus group and to drive sales. It won the Best New Startup of 2011 at the Techcrunch
Crunchies Awards. It also won the Best Social Media App and People,s Voice Award for best
functioning visual design. Though launched in 2016 it counts a number of 10 million viewers,
approximately 2 million a day. Thus the successful future of Pinterest is guaranteed.
Keywords: Pinterest, pinning, pinboard, women, followers, business.

What Pinterest represents
Pinterest is the world’s catalog of ideas. Its mission is to help people discover the
things they love, like and inspire them to do those things in their daily lives. Ben
Silbermann, Evan Sharp and Paul Sciarra co-founded Pinterest back in March 2010.
Since then, they have helped millions of people around the world ﬁnd recipes,
parenting hacks, style inspiration and other ideas to try. It is located in diﬀerent
places in the world such as San Francisco, CA (headquarters) with oﬃces in New
York, Chicago, Atlanta, Los Angeles, London, Paris, Berlin, Tokyo and Sao Paulo. It is
comprised by 500 employers and its platforms are wri&en in 30 diﬀerent languages.
There are a few ways to hear from Pinterest such as ; Pinterest blog, Pinterest
Engineering Blog, Pinterest for Business or press@pinterest.com.
How to use it
Pinterest is a free website that requires registration to use.Users can upload, save,
sort, and manage images—known as pins—and other media content (e.g., videos)
through collections known as pinboards.Pinterest acts as a personalized media
platform. Users can browse the content of others in their feed. Users can then save
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individual pins to one of their own boards using the "Pin It" bu&on, with pinboards
typically organized by a central topic or theme. Users can personalize their experience
by pinning items, creating boards, and interacting with other members. The end
result is that the "pin feed" of each user displays unique, personalized results.
Content can also be found outside of Pinterest. People have the option of sending
a pin to other Pinterest users and email accounts through the "Send" bu&on. Some
websites include red and white "pin it" bu&ons on items, which allow Pinterest users
to pin them directly.
Initially, there were several ways to register a new Pinterest account. Frequent users
could either receive an invitation from an already registered friend, or they could
request an invitation directly from the Pinterest website. An account can also be
created and accessed by linking Pinterest to a Facebook or Twi&er proﬁle. When a
user re-posts or re-pins an image to their own board, they have the option of notifying
their Facebook and Twi&er followers. This feature can be managed on the se&ings
page.On the main Pinterest page, a "pin feed" appears, displaying the chronological
activity from the Pinterest boards that a user follows.A "board" is where the user's
pins are located. Users can have several boards for various items such as quotes,
travel or, most common ones, weddings. A "pin" is an image that has either been
uploaded or linked from a website. When users create boards and add pins, other
users can now repin, meaning they can pin one user's image to their board as well.
Once the user has set up their account and boards, they can browse, comment, and
like other pins. Users might be discouraged by repeated images and diﬃcult-tofollow direct linking features. Pinterest has also added the option of making boards
"secret" so that the user can pin to and view boards that only the user can see when
logged into their own account.
How to deal with a pin and a pinboard
There are certain startegies to save a pin using the browser bu&on or without using
it ,saving an image form computer using Pinterest.
Firstly to save a Pin using the browser bu&on it ia advisable to follow these steps:
1.
If you haven't done so, install the Pinterest browser bu&on
2.
Click the browser bu&on (the P)on your browser's toolbar
3.
Find your favorite image and click Save
4.
Add or edit the description
5.
Pick the board you want to save to
Secondly to save a Pin without using the browser bu&on follow these steps:
1.
Click +at the bo&om right corner of Pinterest and choose Add from a website
2.
Type in the website URL
3.
Click Find Images
4.
Find your favorite image and click Save
5.
Add or edit the description
6.
Pick the board you want to save to
You can save JPG, PNG and GIF image ﬁles, and YouTube, Vimeo and Ted videos.
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Thirdly to save an image from your computer it is be&er to follow this route:
1.
Click+ at the bo&om right corner of Pinterest and click Upload a Pin
2.
Click Choose Image and ﬁnd the ﬁle on your computer
3.
Pick a board for your Pin and add a description
4.
Click Save
Thourthy to edit or delete a Pin:
1.
Hover over the Pin you want to edit and click the pencil bu&on
2.
Edit the Pin description or pick a new board
3.
Click Save Changes when you're done
4.
Or click Delete Pin if you want to get rid of it—you can't undo this, so be
careful!
Fi$hly to move, copy or delete a bunch of Pins at once:
1.
Go to any of your boards on the web (using a laptop or computer)
2.
Click the arrows icon
3.
Select up to 50 Pins to move, copy or delete
At this point, you have three options
• Click Move and select a board to move the Pins to another board
• Click Copy and select a board to copy the Pins to another board (so that they live
on both boards)
• Click Delete to delete the selected Pins - you can't undo this!
Keep in mind, you can't move Pins to secret boards and this feature is currently only
available on the web (not in the apps or the mobile web).
Creating a board
Log in toPinterest.You can log in using your Facebook or Twi&er account, or you can
just use your email address.
Click the "+" bu&on in the tool bar at the top. A list of options will appear.
Choose the "Create a Board" option.
Choose a name. The name can be something as general as "The Color Yellow" or
something speciﬁc like "My Brother's Favorite Movies." Then, choose from the list of
categories and decide if you're gonna keep the board as a secret or not. When you're
done, click "Save Changes." You will be redirected to your home page.
Click the "+" bu&on in the tool bar at the top again. This time, choose the "Upload a
Pin" or "Add from a website" option.
If you are uploading a pin, choose an image ﬁle from your computer and click "Open."
If you're adding a pin from a website, paste the URL of the website you're drawing
from into the bar. Then click "Find Images"
Describe the image. Once you have chosen the image you'd like to share, type a short
description into the provided box. Then click "Pin It"
Advantages of Pinterest
1. Focused Functionality
Pinterest have embraced the less is more ethos that initially propelled Google search
and Twi&er to the forefront of their respective ﬁelds. It is very well- organized and
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well- deﬁned.
2. Intuitive Interface
Ease-of-use is the killer app. Pinterest would never have crossed the chasm to become
the darling of the o%en non-technical cra%ing and fashion crowd if it was a hassle to
ﬁgure out. It’s simple, possibly because of its focused features, as its mpacting Web
design best practices in widespread and profound ways.
3. Passion Pit
Pinterest allows us to chronicle and share what we love,our hobbies. our desires, our
preferences. our aspirations. It’s akin to the Facebook “like” phenomenon, but with
a far more visceral psychological anchor.
4. Massively Browsable
You can enjoy Pinterest without reading anything. In a world where the tweet
and status update have reigned supreme for years, you can now fully immerse
yourself in a powerful community experience that is 100% visual. It’s no wonder
that Pinterest broke out at roughly the same time as Instagram,Path, and other social
sharing opportunities t
hat revolve around pictures, not words. It’s the natural evolution of communication.
A picture may not be worth 1,000 words, but it’s deﬁnitely worth 140 characters,
and when the vast majority of the population began possessing a camera at all times
via their mobile phone, this type of photo-driven culture was a natural to “buy”
products.
5. Equality
There are no Sneetches with stars and Sneetches without stars on Pinterest. Brands
have pages and access to the same features that individual users have. This
democratizes the community in an important and powerful way, making Pinterest
the only major social opportunity (other than Twi&er) where people and companies
are singing from the same hymnal.
Pinterest for business purposes
Beside this Pinterest is also used for economic purposes. At Pinterest small business
owners can sign up for an account. This site is built on a social network that is growing
at an extremely fast pace. On Pinterest, smallbusiness owners can take advantage of
all the excellent marketing beneﬁts. Some of the most powerful marketing advantages
that Pinterest has to oﬀer are adding relevant pins, Pinterest Bot free trials, adding
images and video, adding content, and so%ware that is available with a variety of
features. The Pinterest marketing robot can help generate more traﬃc to the business
owner’s site. It can also help them gain leverage in the social media world and add
content easy and fast.
Pinterest is an excellent place for bloggers too. Bloggers can gain many visitors,
share images, meet other bloggers and more. At Pinterest, you will ﬁnd there is a
lot of fun and many contests to enjoy. Many people enjoy using Pinterest for scrapbooking and recipes. Pinterest is very beneﬁcial for blogs and websites. Images that
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are posted on Pinterest boards can be linked backed to the original site and this is an
excellent way to drive traﬃc to your website. This is also a great way to increase the
ranking of web pages. You can check out Pinterest now and see how it may beneﬁt
you. You can sign up for Pinterest free and start pinning right away. Pinterest is open
to everyone and you can use it for business or personal purposes. On Pinterest, you
can follow others, pin, repin, and repeat. You will never experience one moment of
boredom on this exciting site.
This site focuses more on the interests of people. This growing social media site
is known to send you more traﬃc than Twi&er. Pinterest is a great site to share
content with friends and family. Pinterest launched two years ago and has more
than 10 million users. On this amazing site, you can integrate with other social media
platforms. You can be creativewith pin board names too. Topics and categories can
reﬂect business, culture, products, services and just about anything you can think of.
You can also add original content and place a watermark on it showing people that
it is completely your own.
You can add prices,web-links and times to your pins as well. This site also oﬀers
image creation tools to help you add wonderful and exciting eﬀects to your images.
Pinterest app for mobile is also available so you can take Pinterest along with you
when you travel. This growing on-line social media site is ge&ing ﬁve-star on-line
reviews and ratings. People who join Pinterest are seeing amazingly positive results
really fast. If you are an on-line freelance writer, it is also an excellent place for
promoting your articles or marketing your content. There is something for everyone
to enjoy on Pinterest, even the most pickiest person. Keep everything organized and
share the things you love all in one place on Pinterest.
Using Pinterest for Education
Pinterest is a social network which allows you to share and comment on visual
material, which could be photographs, sketches, videos or web pages. Like a
virtual scrapbook, but very public, you can collate the items that you love. There is
no copyright in the world of Pinterest: you can a&ach images from other people’s
web pages, or repin content from other people’s boards (see this article from JPC
Law). In fact sharing content from other people is actively encouraged - this is
about the social activity of interaction and sharing and gaining followers, rather
than keeping ownership of your work. When the Pin It bu&on is used to select pins
from a web page, the pin automatically includes a link to the source web page, so
you can remember where you found it, and other people can go to the source for
more information.Pinterest has taken the social media world by storm in the past 12
months. It’s actually been around since 2008, when it was mainly used for sharing
interests, particularly arts and cra%s. It was a great way to discover new interests and
hone your skills by looking at other people’s boards and gaining inspiration.Content
is organised around boards, which are split into themes. You can add visuals to your
own, or other people’s boards, either by clicking a special bu&on in your browser,
adding the URL or uploading images from your computer. The boards reﬂect a
person’s lifestyle, and the objects which deﬁne it.
However Pinterest can also be a great tool for use in education. It is great for
organising vast quantities of information and brainstorming ideas. The visual
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nature of Pinterest makes it particularly suited to engaging learners. You can use it
to:
• Compile content, including educational video
• Organise and store idea
• Connect and comment on students’ wor
• Make connections with other teachers and get ideas for future projec
• Create group projects: community boards can be perfect for collaborative
projects
One of Pinterest’s main advantages is its ability to save links to resources that you
discover on the web. We all ﬁnd really interesting articles, images or videos which
would be useful for another day. The problem until now has been to ﬁnd a way to
save these items in one place where you can refer back to them. The visual nature
of Pinterest makes it easy to rediscover resources we have saved previously and
to store them under a relevant topic title. The beauty of this is the fact that all the
images link back to the original source, so you won’t ﬁnd yourself searching around
for the place where you found the image. You can even write a note to yourself as a
reminder of why you chose this particular resource. This can be particularly useful
for teachers when planning lessons and for collating ideas for future lessons.
Pinterest can also be used in classroom for diﬀerent purposes:
1. Creative Team Brainstorming
Pinterest is still one of the best brainstorming sites out there. Students can easily
search for ideas in their topic area and gain inspiration from the resources and
colorful images they ﬁnd.
This works especially well for visual projects. Students can pin the kind of work
they’d like to emulate in shape, content or form, as well as create a portfolio of the
artists and designers that inspire them.
Other kinds of creative projects are also fair game, especially if they have a visual
aspect to them. For example, there are many diﬀerent kinds of science experiments
and Maker projects available. Students will ﬁnd creative inspiration for about every
discipline out there. Give them a few guidelines and send them sleuthing.
2. Research Projects
Pinterest is also a treasure trove for research projects. For example: If students are
researching the history of the suﬀragist movement, each student could create a
Suﬀragist Board where they can pin research, YouTube videos, and pictures from
both Pinterest and around the Internet. When they’re ready to take their project to
the writing or presentation stage, they’ll have everything they need in one organized,
visually intuitive place.
For younger students who are starting out with research, their Pinterest boards can
serve as a virtual bibliography, with all of the necessary links right there for them to
cite down the line.
On a more meta level, having students use Pinterest for research will foster both
digital literacy and modern research skills. Now would be a great time to have a
broader discussion about what makes a good source, where you can ﬁnd them,
how to gather counter-perspectives, and what the various kinds of resources are. If
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you really want to get meta, you could have an entire class Pinterest board devoted
speciﬁcally to Principles of Research, which students can refer back to as they go.
3. Group Projects
It’d be a shame to stop at individual projects. If you’re researching the suﬀragist
movement as a class, create a class Suﬀragist Board that everyone can contribute to,
both for class work and for homework.
Or, if the project is one topic that a group picked to study, that group can create a
board for each student to contribute to individually.
4. Digital Student Portfolios
Another great idea is to have every student create a portfolio board at the beginning
of the year. Whenever they turn in impressive work, teachers can suggest that they
pin it to the board. The board itself can become a portfolio at the end of the year,
or it can become the source for pu&ing together a more formal portfolio outside of
Pinterest. Older students can use Pinterest as a digital resume.
Additionally, as a teacher you can create a class board where you regularly feature
great student work. Students will feel proud when they’re featured, and parents will
love the digital glimpse into the classroom.
5.Teaching Self-Reliance
Using Pinterest can help students develop problem-solving skills while gaining a
sense of independence. As they use Pinterest to develop their creative muscles and
their research skills, they’ll start to gain a sense of self-reliance. When they have
questions in the future, they’ll have a toolbox of research skills to help them answer
those questions, and they’ll have a platform on which to search. Students also learn
that when they’re doing creative projects, the solution they need is a few pins away.
6. Peer Feedback
Peer feedback is no longer relegated to the margins of a student essay. Instead,
students can give and receive feedback in comments directly on individual pins.
As with other peer feedback approaches, leaving feedback in Pinterest comments
should start with a lesson on constructive
7. Virtual Field Trips
Virtual ﬁeld trips are o%entimes hosted via video chat technologies, like Skype or
Google Hangouts, which allow the students to see directly into a museum, a factory
or other destination.
Pinterest, however, can be as powerful a virtual ﬁeld trip venue. If, for example, the
class is studying the rainforest, students can pin information about the rainforest
to the board, along with photos and videos that will really make the class feel like
they are there. Parents can use the board to help plan an in-class rainforest party, in
which they convert the entire room into a mini rainforest based on all of the student
research.
8. Collaborative Stories
There’s a classic writing exercise where one student writes a line of a story on a piece
of paper, folds the piece of paper over so no one else can see it, passes it to the next
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student to write a line, and so on until the class has wri&en an entire story together,
line by line.
You can do the same thing with students on Pinterest by having them add new pins to
a storyboard, one by one. The story could be made entirely of images, with students
pinning photos that represent their meaning. Or students could use a picture editor
to write lines on a graphic, and pin from there.
9. Photo Journals
Have students keep a photo journal of their adventures that they can share with the
class.
Do you have a student who’s je&ing oﬀ somewhere new and exciting during break?
If they’re headed some place that’s relevant to one of the units you’re studying, try to
integrate their photos into that.
Alternatively, have students keep photo journals of their daily lives, either separately
or in addition to a wri&en journal. The photos will add life to the students’ writing,
will be a boon for visual thinkers, and will help give students a direct glimpse into
each other’s lives. Note: students’ photos should be images of educational interest.
It’s important for students to learn and understand that they should not post any
photos of themselves, regardless of context. Learn more about Pinterest and student
privacy.
10. Lessons on Copyright and Digital Rights
Now is the perfect time to teach a lesson about copyright and digital rights, as well
as the diﬀerence between sharing and taking credit for all of those photos, videos
and music ﬁles.
Today’s students are digitally literate and were born into a diﬀerent technological
landscape than teachers. It’s easy for them to think that the material they ﬁnd on
the Internet belongs to them, all the more so if they’re pinning it, which makes that
material feel almost like something they created. It might also be helpful to direct
students to a few sites where they can reprint materials for free, like the Library of
Congress or Flickr Creative Commons.
11. Community News and Current Events
Students will feel a greater connection with their community when they pin breaking
news to a Community News board, which can feature anything from class news to
school news or bigger news in the town, city, county, state or country.
12. Global Connections
Take advantage of digital media’s global reach.
Find a teacher located in a diﬀerent part of the world (perhaps a part of the world
you’re studying) either on Pinterest itself or through other social media channels,
and then arrange some kind of exchange. The possibilities for this are as wide as you
can imagine. You could, for instance, pair kids up in the two classes for picture pen
pals, in which students exchange pictures of their daily life. Alternatively, you could
arrange to teach the other class one thing about your country each week, whether
that’s who the ﬁrst president was or how to make an American-style hot dog, and
they of course could do the same. Really, any kind of global exchange you’d want to
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do on any other medium, you can adapt to Pinterest.
13. Class Music Boards
Pin music to create a class soundtrack, because Pinterest isn’t just for visual learners.
You can have your audiophiles pin music as well when you create a Class Music
board. You can choose tracks to play during free time, or to cue students when it’s
time to quiet down, switch stations, or write down their homework. Music fans will
love contributing to the class ambience.
14. Diﬀerentiated Learning
Create Pinterest boards for novice and expert learners to diﬀerentiate your digital
content.
Have multiple types of learners in your class? No problem. create diﬀerent kinds
of boards within each topic. Using the suﬀragist example again, this would mean
having one board that’s labeled “Suﬀragist — Visual Learners,” one that’s labeled
“Suﬀragist — Kinesthetic Learners,” and so forth.That’s a lot of diﬀerent ways to
use Pinterest in the classroom — and really, it’s the beginning. A%er all, Pinterest is
a tool, and you can do about anything you want with it. The only limits here are on
student privacy and safety online, which we explore further in 8 Practical Safety Tips
for Using Pinterest in the Classroom.

Disadvantages of Pinterest
1. Link Spam
One of the digital marketing advantages of Pinterest is the fact that all links on the
site are followable by Google and other search engines. On a pin, the from link, the
image link, and even the description link (if you insert one) are all followable by
Google, passing juice back to your site. This is too good an opportunity for SEO
pros to pass up, and link spam on Pinterest will pick up signiﬁcantly in the next few
weeks. Pinterest will likely have to change links to no-follow, or risk SEO spammers
dragging down the quality of the user experience.
2. Shopping Spam
On a related front, the aﬃliate marketing opportunity on Pinterest is astounding.
Already, you can set up an API feed of Amazon’s top sellers (or other products) onto
a Pinterest board, create a potentially lucrative, automated revenue stream. This
is going to explode soon, with a potentially overwhelming number of low quality,
aﬃliate boards cropping up like mushrooms. Even Pinterest itself is ge&ing into the
act,inserting aﬃliate links automatically wherever it can do so, using Skimlinks.
Again, this commerce-ﬁrst shi% may threaten the idyllic user experience that has
made Pinterest successful.
3. Copycats
The fact that Pinterest is so focused is terriﬁc (see #1 above), but also makes it far
easier to copy it’s oﬀering. Like daily deal sites aping Groupon, Pinterest is massively
prone to other sites chipping away at its user base by creating more relevant
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oﬀshoots. Already, you see clones like Gentlemint.com vying for the “Pinterest for
dudes” audience, and angel investor online community Angel List includes several
companies that describe themselves as “Pinterest for Architects” “Pinterest for
Beauty” and so forth.
4. Too Good to Stay Solo
The most likely reason that Pinterest as we know it today will disappear is that it’s
simply too ripe for acquisition. Suitors are plentiful, as Pinterest makes tremendous
strategic sense for many social behemoths, but for diﬀerent reasons.
Google could buy Pinterest to add pins and repins as a social signal for photos,
serving as a de facto +1 for images and adding an entire new layer of relevancy
to Google images search results. It would be a tidy add-on to Google Plus as well,
and give it a meaningful advantage over Facebook. For that ma&er, Facebook could
buy Pinterest and make it the core of its still nascent social shopping eﬀorts, giving
Facebook pages an easy way to monetize “likes” at the product level.
Twi&er could buy Pinterest and make boards and pins part of users’ proﬁle page,
taking today’s uninteresting “Recent Images” to an exciting new place.
Group on could get into the game, using what you’ve liked and pinned as a relational
database to improve the relevancy of deals you’re oﬀered.Certainly, in the interest
of possessing a revolutionary new social commerce front-end, Pinterest would be
a&ractive to Amazon, and probably eBay as well. Even Wal-Mart – which has quietly
been ge&ing very serious about social– would be an interesting and viable candidate.
Facebook Vs Instagram Vs Twi&er Vs Pinterest
Social media has quickly become one of the primary channels being utilized by any
size company in order to reach a target audience. The major issue is that with so
many networks, it can be daunting for companies to choose which is best for their
needs and industry, as well as budget. It does need to be noted that the solution is
not one size ﬁts all, and it depends on the nature of your business and the types of
customers you have.
For instance, research that has been recently conducted shows that millennials and
adolescents are beginning to move from Facebook and more towards Snapchat and
Instagram. Therefore, should your target audience include teens, you will need to
focus resources on presence building outside of Facebook.In order to learn about
the weaknesses and strengths of Twi&er, Pinterest Instagram and Facebook, we have
compiled pertinent information below. The following information will cover key
statistics as well as the pros and cons for each of the networks listed above. With
a working understanding of the various social networks, your company will know
how to publish and create content that is engaging and have it placed on the network
that is best for your company.
Facebook
Facebook has more than one billion users that are active and engaging on a daily
basis. Research has shown that this is the number one network on the internet
to date. The marketplace feature allows for you sell products directly from your
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business page. For service based companies, the network’s “live” feature is ideal.
Also, pictures, videos, articles, wri&en content and more can be shared and placed
on the network as a measure of advertising and increasing presence.Transversely,
Facebook [in regards to advertising] has become a “pay to play” network. Also, page
owners are o%en the victim of news feed algorithms that can prevent widespread
noticeability. In fact, it has been shown that Facebook may only show your posts
to as li&le as 10% of your audience, which means it is ignoring a large sub-sect of
potentially interested parties. What makes Facebook intriguing is how cost eﬀective
their marketing platform is. It is extremely cheap to spend a few dollars a day and
get potentially thousands of viewers and hundreds of clicks for a few bucks. You
have to use your Google Analytics Demographics & Interest Groups data to be&er
narrow down who you want to target with your ads on their platform, but once that
is out of the way then the right people will ﬂock to your business, and thus far we
have found FB’s platform to be the most eﬀective for advertising when compared
with the other social media platforms.
Twi&er
Twi&er has an estimated 310 million users and features periscope that is gaining
popularity with its users. This is a social network that allows you to provide
consumers with real time updates regarding your company’s products or services.
Shor videos or video links along with pictures and minimal content can be posted
as o%en as desired. This is also a network that aﬀords companies with [virtually]
instantaneous consumer engagement.Unfortunately, most companies that are
successful via Twi&er have invoked the assistance of PAID celebrities with a high
number of followers. Additionally, the membership growth of the network has been
stalling recently, therefore the opportunity for unlimited presence is not available
at this time. Companies should note that this is not a network for a novice, and any
missteps are swi%ly pointed out and shared among subgroups within the network
delivering bad press within moments. Just as with Facebook, algorithmic timelines
have been implemented which can limit who actually sees the content that you post.
Moreover, Twi&er is strongly inundated with information and marketing overload
from thousands of companies at once, and thus only reputable major brands have a
strong following which is turning a&ention into money. It is a diﬃcult platform for
a startup due to how saturated it’s become, and it’s not the ﬁrst place you think of
when wanting to sell a product or service.
Instagram
With an estimated 400 million users, Instagram is also the home of the top advertisers
on Facebook. This visually appealing social platform is the top go to for millennials
as well as teens. Recently the network has added a “story” feature that mimics that of
Snapchat. Do keep in mind that any pictures or brief videos added to the feature will
disappear a%er a predetermined amount of time. It is an invented way to capture
the a&ention of your audience regarding new services or products as well as up to
the minute customer reviews.Companies must take note of the fact that some of the
key features of the network are only available to advertisers. In addition, increased
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amounts of advertising are beginning to push out organic content. With that being
said, just as with Twi&er, many companies are beginning to enlist the PAID help
of celebrities. For thousands to millions of dollars are being paid for celebrities to
post a picture with a company’s product, etc.One of the negative aspects we found
with Instagram is that the users don’t engage with the posts as well as Facebook.
They don’t go beyond the initial picture, a Like or a comment is good, but you want
them to come to your website, take some action, seek out product info, or ultimately
contact you about what they saw. In this case, many of our ad dollars that were spent
on Instagram resulted in a strong amount of Likes on our photos, but it didn’t have
any great eﬀect in the end in terms of conversions and sales.It is a solid marketing
platform if you’re interested in brand reputation and ge&ing people noticing you,
but for a startup it needs to have a profound eﬀect on the bo&om line, which it
doesn’t unless you’re willing to pay the big bucks for models and highly followed
Instagram accounts to show oﬀ your products or services subliminally.
Pinterest
For businesses that have a target audience that is women, Pinterest is the very best
option. It has been discovered that the network is growing in popularity with men,
but it is not [currently] the best place to target men. The “buy bu&on” is ideal for
direct commerce. You are also able to share images directly from your company site,
which allows for a direct link back to a particular product.
Do note that the site can be confusing at ﬁrst to navigate. The learning curve is
initially daunting, but a%er a few tries, members begin to share, comment and “pin”
quite rapidly. This is a network that allows consumers to do most of your advertising
work for you. Pinterest has a strong female user base when compared to males, it is
perfect for home improvement, lifestyle, beauty, and retail brands.You have every
chance to grow your audience through engaging pictures and videos, and can expect
people to actually clickthrough and buy your products
All in all it’s easy to see why each social platform oﬀers a variety of diﬀerent things,
but Facebook, Instagram, and Pinterest stick out the most in that particular order.
Women the most frequent users of Pinterest
Pinterest is all for the ladies.TIME declared that men are from Google+, women
are from Pinterest”back in February, and in January Gizmodo published an article
in January describing Pinterest as“Tumblr for Ladiez.”Clumsy phrasing, but it is
true that 72 percent of Pinterest users are female. Some interesting facts about this
research reveal:
1.
Pinterest is far from the only social media site dominated by women. Just
look at Twi&er: Sixty-two percent of Twi&er’s users are female, and each month 40
million more women visit Twi&er than men.
2.
Fi%y-eight percent of the social network’s users are women.
3.
Despite users spending very li&le time on the network, people are still using
Google and over 50 percent of those people are male.
4.
Despite its user base declining steadily since 2008, people are still using
MySpace and over 50 percent of those people are female.
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5.
Men make up the majority of users on music-based social networking sites,
such as last.fm and Spotify.
6.
More women are on Instagram but barely. The breakdown is 53 percent
women, 47 percent men.
6.
Only three social networking sites have gender parity:Scribd.,orkut and
foursquare.
Conclusions
Pinterest is a new webpage with its advantages and disadvantages but which
represents in itself an avanguardie in the era of technology. It might be used in
diﬀerent ﬁelds such as business, education etc. The number of users of Pinterest
is growing rapidly day by day. The most frequent users are women but the statics
show that women living in eastern countries are not so much familiar with this
catalog of ideas. However, Pinterest is not only a social media platform it is a
community where people share their aspirations hopes dreams and more. Pinterest
oﬀers a creative outlet for people to interact with what they want. And therefore
allows your business to interact with users and engage in a meaningful way that
will drive business.
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Shpjegim lidhur me edukimin e hershëm
Shkelzen Limani
Abstrakt
Zhvillimi i njeriut është një proces kompleks i cili ﬁllon që nga lindja e tĳ e vazhdon e përcillet
për gjatë gjithë jetës së tĳ. Të rriturit, të zhvilluarit, të punuarit,të trashëguarit, të përsosurit
shpirtërisht e intelektualisht janë disa nga qëllimet themelore gjatë këtĳ procesi. Ndër këto
parime themelore të jetës së njeriut është krĳimi i familjes dhe rritja e trashëgimtarëve.
Kënaqësia e të qenurit prind, në vete mbart edhe përgjegjsitë e kujdesit, mirërritjes, edukimit
dhe krĳimin e shprehive kulturore, morale e normave shoqërore për pasardhësin. Cikli i
zhvillimit dhe mirërritjes në fëmĳrin e hershme nis duke iu përkushtuar disa nga aspekteve
më kryesore të qenies njerzore duke ﬁlluar nga: zhvillimi ﬁzik, përceptiv, kognitiv, social,
emocional, moral, gjuhësor etj. Të gjitha këto dimensione janë të ndërthurura njëra me tjetrën
dhe janë përgjigjëset kryesore për formimin e një individi.
Fjale Kyce: edukim, zhvillim, njeriu.

Hyrje
Gjatë formimit të njeriut që nga fëmĳria e tĳ paraqiten mja% sﬁda, vështirësi apo
situata që mund të ndodh ndonjëhere të ndikojnë gjeneratat më të vjetra për tejkalimin
apo zgjidhjen e atyre problemeve fal përvojës së tyre jetësore. Shpesh mund të
rastisë që kënaqsia e të qenurit prind shëndrohet edhe në përgjegjsi për mirërritjen
edukimin dhe arsimin ndaj fëmĳëve. Krĳimi i raporteve të bashkëpunimit dhe
mbajtja e komunikimit në mes prindërve dhe fëmĳëve ka rolin jetik në mundësimin
e prindërve që të ndikojnë pozitivisht tek fëmĳët e tyre. Pastaj nuk është sasia e
kohës që prindërit kalojnë me fëmĳët, por është cilësia e ndërveprimit ajo që ndikon
më shumë në rritjen e një fëmĳe. Duke Bashkëpunuar dhe ndar së bashku me fëmĳët
shumë prej aktiviteteve, ngjarjeve apo punëve shtëpiake-shkollore e të ngjajshme
prindërit më së miri vërejnë sipas asaj që dĳnë ata, se fëmĳa i tyre është duke u
zhvilluar normalisht apo në ndonjë aspekt është duke paraqitur vështirësi apo edhe
çrregullim apo problem konkret.
Deri sa fëmĳa rritet e zhvillohet në familje është në ambeint që ai e ka njohur nga
ardhja në jetë, prindërit tashmë janë të njohur për të pasi kalojnë disa muaj. Po ashtu
pas një periudhe dhe kalimit të moshës 1 vjeçare ai arrin ti dallojë mirë antarët
e familjes së ngusht hapsirën ku jeton e të ngjajshme. Mirëpo, ardhja e shpejtë e
periudhës së ndarjes së butë në mes prindërve dhe fëmĳëve kur ata arrĳnë një moshë
të caktuar shpesh mu këtu ﬁllojnë të paraqiten vështirësit e fëmĳëve dhe shqetësimet
e prindërve. Studimet e fundit psikopedagogjike vërtetojnë se 6 vitet e para të jetës
së fëmĳës kanë ndikim të madh në formësimin e personalitetiti të njeriut (kurrikula
e edukimit parashkollor në Kosovë 3-6 vjeç, MASHT.Prishtinë, 2006). Organizimi i
arsimit parashkollor është hallka e parë zyrtare (pas prindërve) që fëmĳët ﬁllojnë ta
vĳonë ciklin e edukimit dhe arsimimit. Në shumë shtete sistemi parashkollor është
i obligueshëm dhe njihet si klasa zero. Por në kuadër të këtĳ sistemi funksonojnë
edhe cikle apo nivele të ndryshme shërbimesh sidomos për ata prindër që janë
të punësuar dhe nuk kanë kujdestar për fëmĳët e tyre në shtëpi. Këto shërbime
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kryesisht kanë qëllim mirërritjen dhe kujdesin e fëmĳëve dhe organizohen zakonisht
në të ashtuquajtura “foshnjore: që përfshĳnë moshën nga 1 deri 2.5 vjeç. Kurse nivel
tjetër shërbimi është edhe çerdhja apo kopshti që përfshĳn fëmĳët nga mosha 2.5
deri 5 vjeç. Duhet theksuar se në sistemin edukativo arsimor të shtetiti të Sërbisë
(ku dhe administrativisht bënë pjesë qyteti i Preshevës) këto nivele apo shërbime
nuk janë obligative apo nuk mbulohen tërësisht nga buxheti shtetror, kurse niveli i
arsimit parashkollor është formë e obliguar e edukimit dhe llogaritet si klasë zero.
Organizimi i procesit edukativo arsimor për parashkollorët orientohet në parimet
e edukimit të hershëm dhe përfshin disa fushveprimtari kryesore të zhvillimit të
njeriut.
Vĳimi i parashkollores për shumicën e fëmĳëve është një proces i ri që nuk kanë qenë
të njo%uar apo përgaditur konkretisht për këtë ndryshim në rutinën e jetës së tyre.
Për disa fëmĳë ambientet e reja, bashkëmoshatarët, numër i caktuar i të rriturve të
pa njohur, ritmi ditor për ushqim e lojë pranohen pa ndonjë vështirësi të theksuar.
Por, një pjesë tjetër ky ndryshim është i papranueshëm lehtë dhe jo vetëm muajin e
parë e kalojnë në fazë adaptimi por edhe disa muaj pas. Përveç gëzimit, socializimit,
bashkëpunimit dhe ndjenjave të tjera pozitive që përjetojnë ata gjatë qëndrimit në
parashkollore. Mirëpo, nuk janë të pakta rastet kur fëmĳët shfaqin ndjenja ankthi,
paniku, pasigurie, frike, neglizhence e të ngjajshme. Ndër qëllimet kryesore të
edukatoreve dhe staﬁt tjetër profesional në parashkollore është që ta krĳojnë një
atmosferë që secili nga fëmĳët prezent ta ndjejnë veten të barabartë, të sigurt, të ken
besim tek më të rriturit e tj. Mund të rastisë që këto ndjenja jo të mira të vërehen
lehtë nga prindi, edukatorja apo profesionisti dhe të merren masa për tejkalimin e
atyre situatave. Por, disa prej fëmĳëve i ndrydhin këto ndjenja dhe mund ti vërejmë
gjatë bisedave direkte me ta, përmes ndonjë loje apo aktiviteti të caktuar apo përmes
formave e metodave alternative siq është vizatimi i fëmĳëve dhe interpretimi i asaj
që është paraqitur.
Mënyra e paraqitjes dhe shenjat e ankthit dhe frikës te fëmĳët
Frika është "shpatë me dy teha” nëse mbetet në kuadër të normales dhe formës së
saj të natyrshme; ndikon në ruajtjen e qenies njerzore dhe mbrojtjen e tĳ nga shumë
rreziqe. Ndërsa nëse tejkalon kuﬁrin e saj shndërrohet në (fobi), kjo do të shndërrohet
në pengesë të patejkalueshme, gjë që do të ndikojë në pakësimin e a%ësive të tĳ, që
të ballafaqohet me sﬁdat e jetës që e presin në të ardhmen një njeri (Shahin Murtez,
Frika te fëmĳët dhe shkaqet e trajtimit)
Frika është ndjenjë shqetësimi të thellë kur jemi përpara një rreziku që na kanoset
drejtpërdrejt a përpara një rreziku të ardhshëm, përpara një fatkeqësie etj. Dyshim,
pasiguri. (Fjalori elektronik i gjuhës së sotme shqipe 2017).
Llojet e frikës te fëmĳët janë të ndryshme, ku shpesh prindërit nuk mund ti vërejnë,
sepse u duken të çuditshme. Nga përvoja jonë si prindër apo të rritur, mund të
konsiderojmë normal faktin që një fëmĳë ka frikë nga errësira, bluza e bardhë e
mjekut, nga kafshët, shtrigat apo diçka që mund të sjell imagjinata e tyre dhe është
normale që këto kalojnë apo humbasin me kohën dhe rritjen e fëmĳës. Fëmĳët me
shumë lehtësi na dërgojnë mesazhe që ne si prindër apo edukator jo gjithmonë
dĳmë ti lexojm. Do të mja%onte një “dëgjim aktiv” dhe analizim i vëmendshëm i
mesazheve verbale dhe joverbale që ata në çdo moment na dërgojnë, për të kuptuar
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nevojat e tyre reale çka e çfar thonë sidomos kur nuk përdorit "alët. Ekzistojnë
tipe të ndryshme frike, që prezentojnë karakteristika të ndryshme. Një element që
shërben për të diferencuar natyrën e frikës është shkalla e intenzitetit të veprimit
që provokohet te fëmĳa. Nuk është e thjesht të matet niveli i përjetimit të frikës, por
mund të na vĳnë në ndihmë disa teknika që na i sugjeron edhe psikologjia, si ajo e
interpretimit të vizatimit e cila na jep në një mënyrë, masën dhe na tregon se kur
është e nevojshme të ndërhyhet. Duke u nisur nga rezultatet analitike të pedagogëve
italian Evi Cro&i dhe Alberto Magni, si dhe në bazë të shkallës së intenzitetiti, frikat
mund të klasiﬁkohen: ﬁziologjike natyrale e lidhur me ndërtimin e fëmĳës, Normalja
ështe frika e drejtëpërdrejtë e lidhur me rritjen e fëmĳës. Vigjilenca është tipi i frikës që
favorizon kapacitetin e reagimit të fëmĳës. Paralizuese është ajo që bllokon kapacitetin
e reagimit. Patologjike që shikon në kuadrin klinik. (pedagogjia e specializuar, Xh.Z,
A.Zh, Tiranë). Disa prindër në mungesë të njohurive në pikopedagogji, mund të
ndodh, që të jenë burim i ndonjë ndjenje frike, në ato raste kur mundohet ta vendos
në gjumë apo kur dëshiron të ketë kohë të lirë, u tregon fëmĳëve përralla ose ngjarje
me fantazma, kafshë, hajdut, plaka e të ngjajshme që ndikojnë zakonisht jo mirë në
gjendjen e qetësis te fëmĳët.
Manifestimi i frikës te fëmĳët e moshës parashkollore
Janë të njohura studime apo hulumtime të ndryshme lidhur me identiﬁkimin e
ankthit dhe frikës te fëmĳët nga autor të ndryshëm për arsyeje dhe hulumtime si
shkencore ashtu edhe praktike. Hulumtime të shoqatës së mësuesve të shkollave të
ciklit të ulët të qytetit të Milanos, të kryera disa vite më parë, mbi shenjat që një fëmĳë
mund të na transmetojë mbi një frikë të mundshme. Këto shenja që janë vërejtur
thuajse tashmë dy dekada më herët, janë aktuale edhe në ditët tona gjatë punës me
fëmĳët. Ndër shenjat më kryesore që vërehet frika te fëmĳët dhe forma e manifestimit
të tyre janë: Regresioni kur fëmĳa manifeston sjellje që nuk bëjnë pjesë në mënyrën
e tĳ të reagimit, por që kujtojnë ato të fëmĳëve shumë më të vegjël. Urimnimi
riurinimi natën edhe pse ka shumë kohë që nuk e bënë. Demotivimi apo tendenca
për tu menjanuar, dhuna e pamotivuar, pasivitetireagimi të pa shpjegueshme etj.
(Pedagogji e specializuar, Zh. Zekaj, A. Zhapaj fq 218) Këto janë disa nga format e
manifestimit të frikës që me pak vëmendje mund të vërehen si nga prindërit ashtu
edhe nga edukatorët dhe shikohen mundësit e tejklaimit të këtyre situatave. Fëmĳët
që nuk ballafaqohen me emocione jo të mira, do të ishte pasiv, i paqasur nga bota
që e rrethon, e shpesh here i pa zot për të reaguar. Në shumë raste, tranzicioni nga
mjedisi familjar te mjedisi i jashtëm, adaptimi i fëmĳës nuk bëhet në mënyrë të
harmonizuar. Kur fëmĳët nuk përgaditen për ciklin e ri jetsor që e kanë përpara në
forma të përshtatura, ai shpesh ballafaqohet me situata të papërballueshme. Kur nuk
kalohet nëpër këto periudha kalimtare, fëmĳa i nënshtrohet me mendje pushtetit
të plotfuqishëm të parashkollores. Ai krĳon përshtypjen se edukatorja gëzon të
gjithë pushtetin mbi të (Françoise Dolto, Etapat kryesore të fëmĳës, 1994). Fëmĳët
parashkollor e shohin botën si një tërësi të plotë jo shumë dimensionale, për këtë
arsyeje atyre duhet mësuar gjatë aktiviteteve sidomos të edukimit ﬁgurativ ti ndajnë
gjërat dhe ti vërejnë detajet e secilës ﬁgurë apo element (Grup autorësh, Udhëzues
për edukator, Edukimi ﬁgurativ, Novi Sad, 2009).
Studiuesit Cro&i dhe Magni (Italian) në studimet e tyre mbi personalitetin e fëmĳëve,
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shprehur përmes vizatimeve të tyre, dalin me ato rezultate që çdo edukator apo
pedagog i vëmendshëm i has në aktivitetin e tĳ. Pra në një mënyrë konstatohen
këto funksione: ruajtja e unit-t, frikat favorizojnë formimin dhe strukturimin e
personalitetiti si dhe rritjen e sistemit të vigjilencës, garancia e mbĳetesës, përgaditje
për rreziqe, zhvillimi i kapaciteteve të bashkëpunimit.
Shprehja emocionale e fëmĳëve përmes vizatimeve
Në studim janë përfshier 40 fëmĳë parashkollor të moshës nga 5 deri 6.5 vjeç. Brenda
këtĳ numri 5 fëmĳë janë të nacionalitetit rom, 9 të nacionalitetit sërb, 26 fëmĳë të
tjerë të nacionalitetit shqiptar. Këta fëmĳë jetojnë në komunën e Preshevës dhe
programin përgaditor parashkollor e vĳojnë në të njejtin institucion publik.Vizatimi
sipas shumë psikologëve, nuk është vetëm për ta kaluar kohën edhe pse të gjitha
ato që janë brenda tĳ, ndërtojnë një çelës për të hyrë në botën e të vegjëlve. Ajo që
vizatimi shpreh është një sintez e të shkuarës dhe e të tashmes. Teorit e ndryshme
të komunikimit na mësojnë se çdo gjë komunikon dhe çdo gjë e ka një synim, pra
asgjë nuk mund të konsiderojmë pa vlerë apo të pa logjikshme. Por nga të ﬁllojmë ta
shohim një vizatim te fëmĳët Gjatë studimit fëmĳëve u është kërkuar që ta vizatojnë
një pemë siq duket tani pra gjatë muajve të stinës së dimrit si dhe veten pran saj.
Kur fëmĳa duket i irituar, ankthioz, i çrregullt dhe i lëvizshëm kërkon mbështetje
nga ana e të rriturve që të qëndroj në mënyrë korrekte etj. Këto ndjenja mund të
vërehen nga paraqitja e pemës-trungut formës së saj dhe ﬁgurës njerzore. Po si e
kanë paraqitur pemën-njeriun disa nga rastet me simptoma më dominante nga të
gjithë do t’i paraqesim në vĳim.
Vizatimi i ﬁgurës së njeriut është një test i vërtet që lejon të regjistrohet maturimi
emocional i fëmĳës dhe përceptimi i tĳ që ka për veten. Fëmĳët që kanë një përceptim
korret për veten paraqet një dimenzion të njejtë, nëse ndjehet i dobët, ﬁgura është
e vogël dhe e brisht, kur ka shkoll të caktuar mbivlerësimi bënë një ﬁgurë më të
madhe. Ndërsa vizatimi i pemës, e njohur nga psikologji si “testi koch” është
projeksioni simbolik i imazhit të personit, struktura e uni-t në rrënjë njihet mëmësia,
në trung vjen uni personal i ushqyer nga rrënjët, transmeton energji duke shprehur
kapacitetet e subjektiti për të hyrë në kontakt me botën e jashtme.

Vizatimi i pemës me trup të gjat e degë jo të gjata, është më shpesh te fëmĳët që janë
emocional. Të ndjeshëm. Këto lloje vizatimesh i kanë paraqitur 5 fëmĳë. Zakonisht
këta fëmĳë kanë problem me krĳimin e shoqërisë dhe për këtë arsye i rekomandohet
që të qetësohen dhe të bashkëpunojnë. Në këto raste është evidente pasiguria që
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ndikon direkt në rritjen e frikës dhe ndjenjave të tjera, kështu që duhet me qëndrime
të qarta jo me përgdheli e asesi me dhunë ti jepet mbështetja e nevojshme.
Kurse në vizatimet kur pema është pak e lulëzuar, ka degë të prera e me disa zgavra.
Po ashtu ato mund të ngjajn në ndonjë selvi apo bredh është në rastet e fëmĳëve që janë
të ndjeshëm. Këso lloje pemësh janë paraqitur në 8 raste, mirëpo këtu po i paraqesim
vetëm tri më identiket me atë të testitmodel. Kurse ﬁgura njerzore paraqitet shpesh
me qaf ka forma të ndryshme por është e hollë, ka raste kur vizatohet vetëm koka
dhe goja është e thjesht.

Gjatë punës me këta fëmĳë nuk duhet komunikuar me mënyrat urdhëruese. Këta
fëmĳë kërkojnë shumë nga vetja, prandaj duhet ti forcohet vetëvlersimi duke i afruar
nëse është nevoja edhe përgdhelje ﬁzike.
Fëmĳët që janë të ndrojtur zakonisht paraqesin në vizatimet e
tyre pemë me trugn të dobët e delikat. Me këtë lloj peme kemi
identiﬁkuar vetëm një rast të përafërt. Në këto raste ﬁgura
njerzore paraqitetet zakonisht e vogël dhe e vendosur në ajër,
duar me gishta të çuditshëm ose që mungojnë.
Rekomandohet që këtyre fëmĳëve ti forcohet besimi në
mundësit që kanë. Kur fëmĳa mban me vete ndonjë objekt,
ﬁgurë apo lodër karakteristike kur shkon për të "etur nuk
duhet ti ja heqim sepse aty ai mund ta shkarkojë energjin
jo të mirë. Kështu që këta fëmĳë nuk duhet shikuar si raste
delikate sepse kanë ndikim të kundërt.
Femĳet e irituar ne pergjithësi kur vizatojnë pemën e paraqesin me shumë dege të
shpeshta në munges te luleve, frutave apo gjalleris nëpër dege. Kete lloj vizatimi e kanë
bërë dy raste. Zakonisht ﬁgura njerzore paraqitet si diçka e vogël dhe me ngjyra të hapura
dhe mund
të ndodh
të
futet
edhe
në
korrnizë. Ti
ndihmohet
fëmĳeve ta
mbarojnë
punën
e
tyre deri ne
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fund te aktivitetit.Të apliko-hen sa më shumë "ale motivuese dhe shpërblyese e të
shmanget toni i lartë.
Por si është shprehur përmes vizatimit gjendja ﬁzike nga fëmĳët apo thënë më mirë
si e ndjejnë veten fëmĳët që kanë ndonjë vështirsi apo çrregullim mund ta vërejmë
përmes këtyre dy rasteve.
Këtë vizatim e ka paraqitur një fëmĳë nga
nacionaliteti rom. Siq mund të vërehet me lehtësi
ﬁgurës njerzore i mungojnë anësit e sipërme dhe
pjesët e poshtme të
këmbëve pra komplet
shputa. Edhe pema
nuk ka formën e saj
të rregullt. Ky fëmĳë
ka dëmtime ﬁzike në
duar e nuk mund ti përdor thuajse tërësisht shuplakat
e shumicën e aktiviteteve ku nevojitet përdorimi
i gishtrinjëve përdor pëllëmbën e dorës. Po ashtu
edhe me shputat ka vështirësi dhe i ka më të dobta se
bashkëmoshatarët e tyre dhe në vizatim e ka bërë veten
pa këto pjesë të trupit.
Ndërsa këtë vizatim e ka realizuar një fëmĳë shqiptar
me shenja autizmi, i cili ka mbi 6 muaj që vĳon
parashkolloren. Nga ky vizatim mund të vërehen leht se si ai e përcepton veten dhe
botën që e rrethon.

Konstatime dhe rekomandime
Raste me trung në formë të furçës apo edhe trung të pa formë nuk është paraqitur
asnjë nga fëmĳët. Në përgjithësi vizatimi i pemës nga fëmĳët e perfshirë nuk janë që
dallojnë në mes vete për nga nacionaliteti sepse minim një fëmĳë nga secili grupë
i perfshier i fëmĳëve ka vizatuar thuajse pemën-trungun njejtë. Kështu që duke u
nisur nga vizatimet mund të shprehemi se ndjenja e frikës është evidente te të gjithë
fëmĳët pa dallim kombësie. Por, dallimi është se disa fëmĳë e kanë më të shprehur.
Klima dhe atmosfera familjare ku jeton fëmĳa ka ndikim dhe efekt direkt në
formimin e personalitetiti dhe vetbesimit te fëmĳët. Gjatë studimit kam vërejtur se në
secilin grupë të fëmĳëve parashkollor, pra duke i ndarë ata sipas nacionalitetit dhe
gjinis, thuajse nuk ka dallime të theksuara. Në secilin grupë fëmĳësh ka elemente
që tregojnë prezencë të ankthit e frikës. Kështu që në rastet që janë identiﬁkuar
shenja frike rekomandohet që të rriturit përveç që me "alë të ofrojnë edhe ngrohtësi
edhe përmes ﬁzikut me përqaﬁme ledhatime ﬂokësh apo ndonjëhere edhe mimika
pozitive mja%on. Të lexohen, tregon më shpesh përralla që ndikojnë në zvoglimin e
frikës duke e prekur direkt imagjinatën e fëmĳëve. Në përgjithësi duhet heqet dorë
nga edukimi i rreptë sepse te fëmĳët mund të motivojë ndjenja faji të cilat mund të
dërgojnë në veprime të vetëdenimit. Frikrat duhet konsideruar sikur sﬁdat për të
rriturit që fëmĳët duhet ti tejkalojë gjatë përballjes me realitetin. Të përgaditen fëmĳë
me personalitet të kalitur që vetvetiu të arrĳnë ta mundin frikën apo dikur me vonë
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armikun apo edhe sﬁdat e ndryshme që do të ja servojë jeta.
Baza më e fortë edukative është rrespetkimi i personalitetiti të fëmĳës në formim e
sipër. Po ashtu nuk duhet nënvlersuar në asnjë mënyrë frika që paraqitet te fëmĳët
e nuk duhet përdorur shprehjet se nuk ka ndodhur asgjë e se nuk ka nevojë për tu
trembur se pastaj fëmĳët do të mendojnë se nuk e kuptoni dhe herave të tjera nuk
mund të gjejë mbështetje dhe mund ta ndrydh emocionin apo ndjenjën në situata të
vështirë. Në mënyrë që ta vendosim fëmĳën në gjendje më të mirë duhet ta kuptojmë
atë. Gjithashtu nuk duhet as mbivlersuar e as përdorur "ali apo tonin dramatik.
Fëmĳëve ti tregohen përvoja pozitive se si keni arritur të ja dilni ti mposhtni frikrat
dhe emocionet e tjera negative dhe mënyrën e kontrollit të vetes si dhe rritjene
vetbesimit.
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E-contracts. Albanian legislation and EU legislation
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The last years, the traditional scheme of contract has changed. The use of diﬀerent means of
communication, especially the use of internet, has crossed the border barriers. People contract
with each other without physic contact, without knowing each other. Electronic contracts are
the most used nowadays. Regardless, the way of contracting, the parties must fulﬁll their
obligations
A%er signing the Stabilization and Association Agreement, Albania should harmonize its
legislation with Acquis Communautaire.
This article oﬀers a general overview of the legal framework of electronic contracts. This
analyze will be based on the speciﬁc elements of this contract, the autonomy of will, the oﬀer
and the acceptance and its form.
The main point of this paper is to compare our legislation with the EU one in this ﬁeld. Also,
and the last but not the list we will focus on the steps that our state has taken in order to
protect consumer in electronic contracts.
In the end, the authors will give their recommendations in the process of approximation of
Albanian Law with the Acquis.
Keywords: Electronic contracts, autonomy, information, the form, consumer protection.

Introduction
In the recent years it has been noticed a great increase of the use of internet, online
communication and the dissemination of information in our country. The speed
with the one the use of internet has increased is very high, reducing distances and
approaching people. There is a large increase of its use at work, school and obviously
in the everyday life. Internet’s use has brought a number of beneﬁts to the society by
reducing the geographical distances and facilitating the dissemination of information
to the maximum. The increase of internet’s use has its own impact in the economy
and contractual ﬁeld. The number of internet users increases each day and more the
number of contracts concluded through it.
So, the individuals conclude various contracts between them, but infrequently
happens that the contractual parties are in great geographical distances from each
other and concluding such contracts in the presence of both parties is impossible.
However the development of technology has surpassed this kind of problem and the
contracts can be concluded throughout internet and can be signed by the so-called
electronic signature. This kind of contractual form is widely used in banks, where
transactions and CPIs should relate to diﬀerent countries and the physical presence
may require high opportunity costs, something which is not advantageous to the
parties and the stipulation of such contracts would bring big proﬁts to the companies
and save excesses expenditures.
But electronic contracts are not used only in the banking system, they ﬁnd great
applicability in the everyday life and perhaps we may have done it a few times but
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we didn’t’ understand the importance of the actions performed. Example of their use
in our everyday life are the online purchases through credit cards, when each one of
us carries a purchase online it automatically has commi&ed an electronic contract,
where the purchasing party pledges to pay the required amount through the card
and sends to the other party the terms and conditions speciﬁed.
2. The meaning and the importance of the electronic signature
An electronic signature is an electronic veriﬁcation tool. This term is usually deﬁned
as the veriﬁcation of the identity of the holder and the signed data. The electronic
signature is a tool, and as such should be used in ways and in appropriate cases.
The deﬁnition of electronic signature is made by law. Thus, under Article 3, paragraph
1 of the Law "On Electronic Signature" the electronic signature would mean "all data
in electronic form, aﬃxed to or logically associated with other electronic data, serving
as a way of identifying the signatory and the authenticity of the signed document
[1]."
The electronic signature is required when signing a document should have to
guarantee the data integrity and the authenticity of information signed by the
signatories [2]. The electronic signature is needed e.g. when it is required to place
an online relationship, a document is sent by email, or as mentioned above through
online shopping. To have the assurance that the data are unchanged, there is no
added / removed part of the original document, the document is sent by the person
himself not by an unauthorized third party, it’s conﬁdential, it’s viewed only by those
who should view, and that recipient / sender can not deny receiving / sending the
data in a given time.
Typical examples of the use of electronic signatures can be found in all the procedures
employed in public administration: denunciation, property declarations, pouring
contributions, online procurement etc.
Mainly in practice, taking into account their actions, the contracts are listed in three
groups:
a.
Contracts that create obligations
b.
Contracts with the ones vary the obligations
c.
Contracts that cancel obligations
In the private sector you can ﬁnd an interesting application of contract signing,
orders etc. The electronic signature is used for a long time in electronic protocols
archiving procedures documentation in electronic payment term, the procedures of
online shopping, etc. [3].
The electronic signature can be used as an instrument of data authenticity of any
electronic communication. It can also be used in online contract signatures. An
electronic contract is an agreement created and signed in electronic form. In other
words, there is no le&er used and signatories do not take "hard copy" of the agreement
as a contract e.g. you write a contract on your computer and you send it by e-mail
to another business you deal with. If the other partner will accept your oﬀer he will
send back your e-mail together with the corresponding electronic signatures.
Taking into account the fact that the contemporary economic relations today are
increasingly being developed in the circulation of goods, services, capital and
technologies which require a high level of intellectual preparation of the contracting
350

parties based on an advanced technology electronic system so the importance of
signing electronic contracts has increasingly occupied a central location and is
applicable in relations due to diﬀerent subjects...
Of course, it should be ensured that the parties have established a valid and binding
contract in the one both parties trust and which will be mandatory by the court. For
both parties in the process, it requires a review and analysis of some basic concepts.
3. Time and place of the contract
Time and place of the contract is one of the key issues in the contractual relationship,
when the contract is concluded and signed electronically, no ma&er what the means
of communication are (telephone, fax or email). There are two theories about the
timing of the contract:
a.
The theory of delivery
b.
The acceptance theory
Theory of delivery as may be understood by the term is that of sending the contract
through electronic means and conﬁrmation of arrival by the recipient party.
The application of the theory of acceptance will be due to the associated contracts
when considered the acceptance of the oﬀer. In terms of the place connectivity the
contract will be considered concluded in the place where the oﬀer was made. The
theory of acceptance for determining place and time of the contract goes a%er the
European model agreement to data exchange of EDI [5].
Also the rights of the Anglo-Saxon system are expressing relationship trends
to contract through electronic exchange of documents and accept the theory of
acceptance. [6] Our Law "On Electronic Signature" does not specify any particular
arrangement by which the time determines the contract. But on the other hand our
legislation provides formal prosecution in court in cases of violation or abuse of
contract stipulates online.
4. Form of electronic contracts
The issue of the ﬁnal electronic document is of great importance. It is necessary to set
precise criteria, in order to guarantee the completion of the validity of their contract.
To be a valid electronic document and equal to the one in writing, it is necessary to
satisfy two basic purposes for which the legal order requires the use of a wri&en
form:
a.
Safety on the identity of the contracting party
b.
Safety on the content of electronic document itself [7].
Finally for the equalization of the electronic document with the one that is wri&en it
is necessary to ensure the identity and integrity as well.
The safety of this integrity intends:
- Ensuring that the content of the electronic document shall not be revealed by an
unauthorized person and to abuse with personal data...
- Ensuring the authenticity of electronic documents in order to protect it from
possible changes or deletion [8]
This can be reached by sending the signed contract electronically to the
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participating parties in order to avoid allegations of excessive contractual posting.
So an electronic contract to fulﬁll the terms of a genuine contract, must contain all the
terms and forms a CPI which can be performed in the physical way.
5. Legal validity of contracts signed electronically and exclusions
Contracts dra%ed by natural and legal, public or private persons, are made through
an electronic document, which is a&ached to an electronic signature. Under the
legislation in force, the law no. 9880, dated 25.02.2008, "On Electronic Signature",
only qualiﬁed electronic signature is legally known and proved by law. Thus, the
contract signed electronically has the same legal validity and probative force of the
documentary form:
- Holds the name of signatory
The document must contain the full name of the person who signed electronic
document.
- Correct personal data
When we correct the personal data its ment: birthday, birthplace, no. of the identity
card, the exact address etc.
- Keeps qualiﬁed signature
Qualiﬁed electronic signatures are advanced electronic signatures, which are:
a) based on a qualiﬁed certiﬁcate, which is valid at the time of the creation of the
signature
b) Certiﬁcates of qualiﬁed electronic certiﬁcates that bind the signature codes
controlling a person and conﬁrm his identity. [9] These certiﬁcates are issued
by certiﬁcation service providers in accordance with this law, which meets the
requirements of stipulated in this Law and the regulations issued pursuant to
it. Qualiﬁed electronic signatures and qualiﬁed certiﬁcates are issued by the
Certiﬁcation Service Provider accredited to the National Authority for Electronic
Certiﬁcation (NAEC).
c) are produced by a secure signature-creation
- Each of the parties signs the same document
A%er signing the electronic document, it cannot be modiﬁed because a%er the
veriﬁcation process the changes are identiﬁable....
The contents of a signed contract with a qualiﬁed electronic signature is presumed
to be true and cannot be changed, unless the contrary is proved [10]. So the law
presumes the contents of a true contract. Who claims that the content of a contract
signed with a qualiﬁed electronic signature is not true or that it has changed it has
to prove the contrary. The electronic signature of a contract is considered invalid if it
is proved that it does not meet the safety requirements as stipulated in the law "On
electronic signature" and the laws issued in its implementation.
As a rule all types of contracts can be signed electronically.
An exception is made whenever the law does not allow the use of electronic form e.g.
contracts in the areas of family law and contracts that require public legalization, a
notarial act or authorization by the court.
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6. Advantages and disadvantages of electronic signature of contracts
Electronic signing of contracts has its positive and negative side.
The positive side of electronic signature as innovation in contractual right has to do
with:
1. Economization of the procedure for connecting a contract because people do not
need to travel thousands of miles just to put a signature as the same may now
decide electronically through the electronic signature of contracts [11]. So we are
saving costs by means of motion.
2. A second advantage is the high speed with which contracts can be signed....
The negative side of signing the contract electronically:
It has to do with the fact of the security of the signature of this contract, especially
for contracts which provide large amounts of cash as liabilities [12]. The risk of
manipulation of these contracts may result from various interventions especially
hackers, a recently computer crime has taken a great momentum. But to avoid this
risk countries have adopted a legislation on electronic signature and have established
specialized agencies which are responsible for the creation of security and protection
of the contracting parties which are signatories to the contracts in electronic and ﬁght
the electronic crime:
Conclusions
In conclusion we can say that the electronic signature law was approved by the
Parliament in February 2008. Pursuant to this law are approved structure and the
National Authority for Electronic Certiﬁcation which has been supplemented with
regulations. The "Law on Electronic Signature" opened a new era in the history of
communications, banking transactions and online services in Albania. Even though
the law was adopted in 2008, it has not worked. This factor indicates that people
should work more for the spread of this form of contracting.
The signing of contracts by electronic means has begun to ﬁnd application, but these
are minimum ﬁgures.
According to my personal opinion this non-proliferation and these low ﬁgures come
for several reasons:
- First: electronic signing of contracts is the biggest innovation in the contracting of
our country and society is not familiar with this system.
- Second: This has to do with the security of signing this contract. Many societies
still have to trust the security of these contracts.
- Third: The Albanian economy is unfortunately still very informal and more
businesses enter into agreements directly with words. Verbally, or because of
distance and small border mobility that allow lower cost.
- Fourth: it has not been made a big promotion of this system by the National
Authority for Electronic Certiﬁcation or from diﬀerent trainings and the law is
still unknown by many, many activities
To ﬁnd more pronounced implementation of contracts signed electronically we think
we should take these steps:
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1.
Undertake a wide ﬁeld of business information on how does the electronic
signature of the contract work and its advantages.
2.
Encourage major competitors in the market that have the name of high
repute in the country to use the electronic signature. In this way they would serve as
a good example of the contract in electronic way for others who are reluctant to do
so [13]. Also the awareness of such contracts with developed countries and the most
experienced in the ﬁeld of contracts.
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Detention on remand under criminal procedure code of Kosovo
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Abstract
The overall process of statehood in Kosovo, with the aim to become part of the
EU, has imposed changes even for the legislation in force, by accepting new values
(institutes) that aim to respect the human rights and freedoms. All this has led
towards the harmonization of legislation with international legal acts, which these
freedoms and rights, see as fundamental.
Detention on remand is a sensitive issue that aﬀects freedoms and human rights, or
infringes the freedom of movement, which in recent years has become the topic of
discussion and debate in various institutional and professional circles.
Criminal Procedure Code of Kosovo has provided certain measures to ensure the
presence of the defendant in criminal proceedings. The detention in remand measure
is the most severe measures determined and as such it is set as the last measure
which should be applied, if other measures are insuﬃcient to achieve the procedural
purpose. Undertaking procedural actions by law enforcement oﬃcials should be
made with caution, always based on the law, in order not to come into violation of
freedoms and human rights.
Despite legal requirements in regard to detention on remand, judicial practices in
Kosovo are being followed by an inadequate approach, and as such this practice
leaves room for discussion. Consequently, in judicial practice emerge violations
of national and international legal standards regarding the detention on remand,
proved by numerous reports arising from monitoring the court proceedings.
Therefore, this paper will deal with certain problems encountered in practice during
the assignment, extension, alteration or termination of detention on remand, namely
from the failure to implement the provisions that have to do with this measure. Given
that these actions in criminal proceedings directly aﬀect the basic human freedoms
and rights, it is imperative that this issue be addressed in a scientiﬁc manner.
Keywords: Kosovo, Kosovo Code of Criminal Procedure, security measures,
detention on remand.
Introductory reviews
The true functioning of law in a democratic state is a necessary condition to ensure
progress in a civilized human society. This objective can be achieved only when the
legal norms base their implementing power in respect of human rights, within the
limits provided and allowed by law (Rrapi, 2000,p.152). Only this way safety and
increased public trust in the justice system can be established.
To realize successful implementation of criminal proceedings, inter alia, the Criminal
Procedure Code of Kosovo in Chapter X has set some security measures for the
presence of the defendant in criminal proceedings. These measures open up paths, or
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create the conditions for undertaking further procedural actions, in order to complete
a criminal case (Hajdari, 2011, p.27). The last and most serious is the measure of
detention on remand, a measure which restricts the freedom of movement.
Judicial practices in Kosovo referring to the decision and extension of detention
on remand, reasoning of their decisions, supervision of detention on remand, etc.,
threatens to violate the freedoms and human rights, as well as the principles which
are well known in the international spectrum.
O%en, a selective justice or applications of double standards emerges, when deciding
on detention on remand. Such a situation violates the principle of equality before
the law, a principle which has constitutional (art.3) and other international acts
guarantees.
Numerous data indicate a large number of detentions on remand against defendants,
o%en with unfounded decisions. In such cases, law enforcement become law abusers,
violating or denying the rights they are entitled by law. The consequences of such
a situation are multidimensional and aﬀect far more than just freedom of a person
suspected for a crime. Therefore, law enforcement must pay special a&ention, to
examine cases where we are dealing with restriction of freedom of movement or the
decision and extension of detention on remand. From the analysis of legal provisions
that refer to the issue of security of defendants in criminal proceedings, it appears
that more and more law favors so% measures in relation to detention on remand
(Code No. 04/L-123, art.173and 161). In the domain of the Code of Criminal Procedure
of the Republic of Kosovo in relation to the former Code of Criminal Procedure,
it has introduced an innovation by deﬁning the principles upon interpretation of
provisions concerning security measures, part of which is the detention on remand,
by obliging law enforcement to favor the right for liberty in relation to its restriction
(Code No. 04/L-123, art.161). It is considered that this interpretive principle is in line
with the principle of the presumption of innocence, a principle recognized in law,
especially in the early stage of criminal proceedings (The Universal Declaration of
Human Rights, art. 11; Constitution of the Republic of Kosovo, Art. 31; Code No.
04/L-123, art. 3).
I.

Detention on remand under the criminal procedure code of Kosovo
1. The purpose of detention on remand

Criminal proceeding is set in motion immediately upon appearance of assumption
that a crime was commi&ed, the purpose of which is to identify whether the crime
was commi&ed and who is the perpetrator, based on the legal provisions, to impose
deserved punishment to the perpetrator (Sahiti & Murati, 2013, p.298). In order to
realize successful implementation of proceedings, or ﬁnding the complete truth, the
legislation has determined that multiple procedural actions should be undertaken.
Measures for the safety of the defendant in criminal proceedings are part of group of
procedural actions which pave the way for the determination of relevant facts.
Criminal Procedure Code of Kosovo in Chapter X has deﬁned a range of safety
measures for the presence of the defendant in criminal proceedings (art.173). These
measures create conditions for taking further procedural actions, or ensure the
eﬀectiveness of the criminal proceedings (Hajdari, 2011, p.27). Part of these measures
is the measure of detention on remand.
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In comparative practice in world, detention on remand has various meanings as: a
preventive measure, security measure, detention in prison, but the common point is
that, detention on remand as a measure of criminal procedure consists on defendant's
deprivation of liberty on the basis of a judicial decision.
Given the naming of the chapter itself, part of which is the measure of detention on
remand, implies that the only purpose of this measure is to ensure the presence of
the defendant in the proceedings, meaning that detention on remand is a security
measure. But analysis of the provisions referring to this institute delivers results
beyond this goal. Consequently, from the substantive provisions that refer detention
on remand, namely the conditions that are speciﬁed in the law regarding the
decision and extension of detention on remand, it appears that detention on remand
has a wider dimension to its procedural meaning, which consists on the progress of
criminal proceedings by not allowing the intervention or inﬂuence of evidence, as
well as prevention of non-repetition of the oﬀense.
2. Conditions for detention on remand
Our law of criminal procedure belongs to the group of positive laws that adhere
to the explicit system of se&ing conditions for detention on remand (Sahiti, 2005,
p.119). Only when these conditions are met, as deﬁned by law(Code No. 04/L-123,
art. 187) the court is authorized to take a decision on detention on remand against the
defendant. According to the Criminal Procedure Code of Kosovo, the basic condition
for detention on remand is grounded suspicion (art. 19) a person has commi&ed
a crime, and there is another speciﬁc conditions indicating the risk of escape,
inﬂuence the evidence, or the risk of repeating or completing the a&empted crime
(art. 187 par.1). Given that criminal proceedings based on a set of basic principlesrules, it is obvious that when applying the measure of detention on remand, comes
in consideration:
•
Principle of legality, because there are conditions to be met under Article 187
of the Code of Criminal Procedure;
•
Principle of subsidiary, because upon deciding which measure should be
applied to ensure the presence of the defendant, the court shall ensure that it does
not apply a more severe measure if a less severe measure would suﬃce;
•
Principle of proportionality, because the court is obliged to reduce time of
detention on remand to as short as possible, etc.
I.1.

The basic condition for detention on remand

Under the Criminal Procedure Code of the Republic of Kosovo, the basic condition
for detention on remand is that there is a grounded suspicion that the person has
commi&ed a criminal oﬀense(Article 187, par. 1, sub-par. 1.1). According to explicative
legal provisions, grounded suspicion means, knowledge of information which
would satisfy an objective observer that a criminal oﬀence has occurred, is occurring
or there is a substantial likelihood that one will occur and the person concerned is
more likely than not to have commi&ed the oﬀence. Grounded suspicion must be
based upon articulable evidence (art. 19, point 1.9).
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2.2. Other conditions for detention on remand
In order to be lawful detention on remand, lawmakers have determined that in
addition to the basic conditions for detention on remand (grounded suspicion
that the defendant commi&ed the crime) there must be met at least one of special
conditions. When analyzing the special conditions for detention on remand, it can be
seen that they have diﬀerent purposes, as following:
1.
To ensure the presence of defendant in procedure;
2.
Successful development of the criminal procedure;
3.
Protection of social interests(Sahiti et al. 2014, p.490).
Point 1.2.1., subparagraph 1.2., paragraph 1 of Article 187 of the Criminal Procedure
Code, foresees the case when the defendant is hiding, his or her identity cannot be
established or other circumstances indicate that there is a danger of ﬂight;
Given the content of this provision it can be seen that the lawmaker has deﬁned
several possible alternatives. Hiding can be considered in cases where the defendant
is avoiding contact with state authorities, cannot be found at his residence although
he/she is not ﬂeeing, when not accepting the invitation by the procedure body,
when changing residential address, etc.(Ibid.) Inability of identiﬁcation of defendant
through identiﬁcation documents or other methods may be factor for detention, and
this can be done when the defendant does not provide data which identify him/
her. While in the last part, the lawmaker in general emphasizes other circumstances,
which indicate the escape of the defendant. In the description of this provision, it
depends on the assessment of the court regarding a circumstance, if there is risk of
ﬂight or escape, in order to avoid criminal responsibility.
Point 1.2.2., subparagraph 1.2., paragraph 1 of Article 187 of the Criminal Procedure
Code provides cases “when there are grounds to believe that he or she will destroy, hide,
change or forge evidence of a criminal oﬀence or speciﬁc circumstances indicate that he or
she will obstruct the progress of the criminal proceedings by inﬂuencing witnesses, injured
parties or accomplices.”
Given the content of this provision, it can be seen that there are two types of
possible alternatives for inﬂuencing the evidence: material and personal evidences.
However, in order for these circumstances to be base for determination or extension
of detention on remand, in no way they should be abstract concerns, assuming that it
can aﬀect the evidence, but must be concrete circumstances, e.g. a&empt to inﬂuence
the witness, injured parties or accomplices (whether as co-perpetrator, incendiary or
aide); their intimidation, threat, etc.(Ibid. p.491).
Point 1.2.3., subparagraph 1.2., paragraph 1 of Article 187 of the Criminal Procedure
Code provides case when “the seriousness of the criminal oﬀence, or the manner or
circumstances in which it was commi*ed and his or her personal characteristics, past conduct,
the environment and conditions in which he or she lives or other personal circumstances
indicate a risk that he or she will repeat the criminal oﬀence, complete an a*empted criminal
oﬀence or commit a criminal oﬀence which he or she has threatened to commit.”
Given the content of this provision, it can be seen that the possibility for detention
on remand appears in three situations, when there is a risk that the defendant: a)
may repeat the oﬀense; b) may complete the a&empted criminal oﬀense; or c) may
commit the oﬀense which has threatened to commit (Ibid.).
As seen, the legislator has set some objective and subjective circumstances which
may be taken as criteria for the establishment or extended detention on remand by
358

the court. Since we are dealing with being restricted to freedom of movement as
a fundamental human right, the Criminal Procedure Code being in harmony with
the international legal acts, has deﬁned strict rules on decision and extension of
detention on remand.
However, positive reﬂection of our legislation regarding achieving the objectives
relating to the respect of fundamental freedoms and human rights does not end
there. It is speciﬁed that the courts should always take into account the fact not to
take decision for detention on remand when less severe measures are suﬃcient,
respectively when the same eﬀect is achieved with other measures. Not only because
of legal literature, but also by detailed analysis of the legal provisions, it comes to the
conclusion that freedom is a rule, but the detention is an exception.
3. Decision on detention on remand
A host of provisions of our legislation in force has paid a&ention and dedication
to the deprivation of liberty. Under Article 164 of the Criminal Procedure Code
prescribes that: “As soon as possible, but no later than within forty-eight (48) hours of
arrest, the pretrial judge shall hold a hearing to determine whether the defendant shall be held
in detention on remand”, (art.164, par.10).
This deprivation of liberty has to do with the detention on remand as a form of
restriction of liberty. So based on this provision, lawmaker has obliged the court,
which upon notiﬁcation about the defendant's arrest and the ﬁling of the request for
detention on remand by the prosecution, to hold a hearing as soon as possible, but
no later than forty-eight (48) hours from the moment of his arrest.
In Article 188 of the Criminal Procedure Code of Kosovo it is determined that the
decision on detention on remand brings the pretrial judge, a%er the conclusion of
the hearing. At the hearing, both sides present their claims and the reasons which in
most cases are diametrically opposite. Consequently, the state prosecutor presents
the reasons for detention on remand, and the defendant and his defense (if lawyer
was assigned or engaged by defendant) may respond with their arguments. So
here comes into consideration the principle of contradiction. Because in practice,
oﬀenses may be commi&ed by many people, o%en there are times when the request
for detention on remand is ﬁled against several persons. In such cases, it is not easy
for courts to analyze for such a short time when there are many people involved as
accomplices. Therefore, the law has determined that: “As soon as possible, but no later
than forty-eight (48) hours a$er the hearing under Paragraph 10 of this Article, the pretrial
judge shall issue a decision determining whether the defendant shall be held in detention on
remand”.(art.164, par.11).
If we analyze such a provision in the criminal cases of co-perpetration, it is grounding
and acceptable, because any order issued by the court should be promptly justiﬁed
why court decided in one way and not the other. However, this legal deﬁnition, this
space that law has reserved for the court that a%er holding a hearing should bring
a decision for detention on remand or not, which has created confusion in practice.
Because, by the time of the end of the hearing session until the decision whether
the defendant shall be held in detention on remand or not, the detention status of
the defendant is not clear. Put diﬀerently, it cannot be called arrestee because fortyeight hours have passed from the time of his arrest, but neither detainee because the
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defendant has not been notiﬁed with the wri&en decision that he/she is detained.
I consider that it would be more righteous if legislators would deﬁne another
alternative, e.g. immediately a%er the conclusion of the hearing, a%er hearing both
parties presenting their arguments, for and against the decision of detention on
remand, to inform the parties verbally about the decision that will be taken, while the
wri&en decision to submit to the parties within forty-eight hours a%er the hearing.
(From interviews I had in the capacity of a lawyer with the clients, who had the
opportunity to be awaiting a decision a%er the hearing, I was informed that this was
the most impatient waiting of their lives).
3.1. Extension and time limits of detention on remand
In criminal ma&ers in practice some cases are complicated(Code No. 04/L-123, art.19,
par.1,dubpar.1.2) and require investigative actions which take more time towards
the ﬁnalization of the criminal process, and therefore there is a need for extension of
detention in remand.
Detention on remand may only be extended by the pretrial judge, single trial judge
or presiding trial judge upon the request of the state prosecutor, who shall show that
there are grounds for detention on remand under Article 187 of the present Code,
that the investigation has been initiated and that all reasonable steps are being taken
to conduct the investigation speedily. The injured party or victim advocate may
formally or informally ask the state prosecutor to request an extension of detention
on remand. The defendant and his or her defense counsel shall be informed of the
motion no less than three (3) days prior to the expiry of the current ruling on detention
on remand(art.191). From this provision it appears that, during the investigation,
detention on remand is extended only by the request of the state prosecutor. But
a%er the ﬁling of indictment, detention on remand is extended, replaced with other
lesser measures or terminated by the court even without a motion of the parties,
but according to legal provisions(art.193), it is deﬁned that the court before taking a
decision hears the opinion of parties. Expressed opinion of parties does not bind the
court in its decision.
Against any decision or extension of detention in remand, may be ﬁled an appeal by
the dissatisﬁed party within twenty-four (24) hours from the time of receiving the
decision.
So, given that freedom of the person is very important and by this measure the
freedom of movement is deprived, the deadline for appeal, but also for a ruling on
the appeal, was reduced in couple of hours, as foreseen by the law.
Criminal Procedure Code regulates the issue of the length of detention in remand in
two ways:
1) There are limits to the length of detention in remand which can be called functional
boundaries, which are not speciﬁed in strict time limits, on any basis for detention
on remand or detention in general. But the court as a law enforcement body should
always take care not to decide on a severe measure when lesser measures are suﬃcient,
and to terminate these measures when the causes that have cause the measure have
ceased, or to replace by other lesser measures when conditions are met.
2) Restrictions on detention on remand are determined by strict deadlines beyond
which detention on remand may not be extended whether his purpose is achieved
or not(Sahiti, et al. 2014, p.498).
Criminal Procedure Code prescribes that prior to indictment detention on remand
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may last no more than four (4) months if proceedings are conducted for a criminal
oﬀense punishable with less than ﬁve (5) years. But another situation appears to
oﬀenses punishable with more than ﬁve (5) years, because as a rule, detention on
remand may be extended up to eight (8) months. Exceptionally, for criminal oﬀense
punishable by at least ﬁve (5) years of imprisonment and if the case is complex,
the delay is not a&ributable to the state prosecutor, prior to the ﬁling of indictment,
detention on remand may be extended by up to four (4) months for a maximum of
twelve (12) months in total. Whereas, upon a convincing and grounded cause to
believe that public danger or a threat of violence exists upon the pretrial release of a
defendant, an extension of the detention on remand under Paragraph 3 of this Article
can be extended for another six (6) months for a maximum of eighteen (18) months
in total. If the indictment is not ﬁled before the expiry of the prescribed periods of
time, the detainee shall be released (Code No. 04/L-123, art.190). If you compare
the Provisional Criminal Procedure Code and Criminal Procedure Code in force in
Kosovo, we note that the la&er provides the long-term detention on remand prior
to ﬁling of indictment. I think that at ﬁrst glance of prima facie, Criminal Procedure
Code which is in force may seem unfavorable, but if analyzed in detail, surely this
new solution will contribute to the very principle of truth. So, the prosecutor will not
be limited by time and driven to ﬁle indictment by the pressure of time, because in
such cases potential errors can occur.
III. Detention on remand in practice of basic court in Pristina
The Criminal Procedure Code being in harmony with the international legal
acts, have set strict rules in decision, extension, implementation, monitoring and
termination of detention on remand. So, since we are dealing with restriction of
freedom of movement as a fundamental human right, we note that the Criminal
Procedure Code is very fruitful and prosperous. In order that these provisions be true
guardian of protection of freedoms and human rights, it is certain that this depends
from their implementation in practice. Therefore, implementation with consistency
and precision of these legal provisions is the best indicator of the functioning of the
justice system.
Judicial practice in Kosovo, with particular emphasis on Basic Court in Pristina,
despite requirements deﬁned in the law regarding the detention on remand,
whether on decision or extension on detention on remand, it appears that measure
of detention on remand is favored in relation to alternative measures.
From the statistical data for the period of 2014 provided by the Basic Prosecution in
Pristina, it appears that in the General Department were submi&ed 148 requests for
detention on remand and approved 123 by the court, respectively only 25 requests
throughout the year 2014 were are rejected, or were approved 83% of the requests
submi&ed by the prosecution.
While in the Department for Serious Crimes, were submi&ed 575 requests for
detention on remand by the Basic Prosecution in Pristina, while 270 of them were
approved by the court, respectively 305 requests during the year 2014 were rejected,
or 47% of submi&ed request by prosecution were approved (see table 1).
From the statistical data for the period of 2015 provided by the Basic Prosecution in
Pristina, it appears that in the General Department were submi&ed 76 requests for
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detention on remand and 65 of them were approved by the court, or 85.5%, while
only 11 requests during the year 2015 were rejected.
While in the Department for Serious Crimes, were submi&ed 348 requests for
detention on remand by the Basic Prosecution in Pristina, and were approved by
the court 166 of them, respectively 182 requests during the whole year 2015 were
rejected, or were approved 47.8% of request submi&ed by the prosecution.
For the period of 2016, from the statistical data provided by the Basic Prosecution
in Pristina, it appears that in General Department were submi&ed 191 requests for
detention on remand, from which 149 or 78% of requests submi&ed by the prosecution
were approved by the court, respectively only 42 requests throughout the 2016 were
rejected.
While in the Department for Serious Crimes were submi&ed 267 requests for
detention on remand by the Basic Prosecution of Pristina, and were approved by the
court 164 of them, respectively 103 requests throughout 2016 were rejected, or 61.5%
of requests submi&ed by the prosecution were approved.
Department for serious
crimes

2014

2015

2016

575

348

267

Approved requests and
decisions for detention on
remand

270

166

164

Rejected requests and other
decisions

305

182

103

47%

47.8%

61.5%

Request submitted for detention on remand

Decision on detention on
remand, in percentage

Table 1.
General Department

2014

2015

2016

Request submitted for detention on remand

148

76

191

123

65

149

25

11

42

83.1%

85.5%

78 %

Decisions for detention on
remand
Rejected requests and other
decisions
Decision on detention on
remand, in percentage

Table 2.
These statistics show that the Basic Court in Pristina was shown “generous” upon
taking decisions on detention on remand, despite legal requirements to use detention
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on remand use as a last mean(art.1 par.3; art.5 par.3; art. 185) to ensure the presence
of the defendant in criminal proceedings.
Content analysis of a part of decisions for detention on remand of this Court, gives
the impression that the decision for detention on remand has become a routine and
practice, but not a necessity for progress of criminal cases. Perhaps this is the main
reason why a part of the decisions are the same on the content, without any speciﬁc
analysis or adaptation of arguments of each particular case (In the discussions,
conversations or surveys conducted with some of the judges emphasize as a key
factor the small number of judges in pretrial proceedings, the territory covered
by the Basic Court in Pristina, as well as the short time from the moment of arrest
(police detention of 48 hours) to the appearance before the pre-trial judge, which
preliminarily the prosecution in its requests for detention on remand uses the same
phraseology and description of the legal provisions, but no concrete evidence and
facts for the case. Of course, in terms of third factor, I consider that the Provisional
Criminal Procedure Code in this regard was far more convenient when police
detention was 72 hours, for the reason that the prosecution has had available the
necessary time to analyze whether or not will initiate a request for detention on
remand). Respectively, in the majority of decisions for detention on remand, there is a
general deﬁcit of presentation, referral, and reasoning of the facts necessary to appear
in a court decision(art.189 par.1). These deviations from the legal requirements, in
practice appear particularly when there are many defendants in a criminal case.
Well, terms and conditions are not individualized for each defendant separately, but
with a general formulation include all circumstances, despite the fact that they may
not be suitable for all defendants.
Another issue which seems to be of particular importance is the supervision of
detainees by the court, especially their treatment in detention centers, as required
by legal provisions. However, the fact that detainees are visited rarely or not at all
by the president of the court or the judge who ordered detention on remand, it is
worrying. But even more disturbing is the fact where the new Criminal Procedure
Code has facilitate such a thing, because while the former Criminal Procedure Code
had stipulated that related to supervision and treatment of detainees, the President
or the judge appointed by him, was obliged to visit detainees at least once a week and
directly get informed on the general conditions ranging from nutrition, cleanliness,
family members visits and communication with them etc., now with the current
Code in force, this obligation has become alternative/option(reg. 2003/26, art. 297
and Code No. 04/L-123, art. 203).
Conclusions and recommendations
The justice system in Kosovo in general and criminal proceedings in particular, has
been gripped by a crisis that threatens the violation of rights and freedoms of the
citizens and, consequently, loss of trust in the state institutions. A sensitive issue,
where law enforcement bodies should be dedicated is the decision and extension
of detention on remand. When we say law enforcement bodies, we should take into
account the fact of a broader involvement, which in addition to the courts, would
include the prosecution, police and other authorities. The process of decision on
detention on remand is preceded by a series of action which are carried out by
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police and prosecutors, and if it happens that their versions are wrong, then there is
a possibility that the court could proceed in same manner on decision or extension
of detention on remand. From a comparative analysis of the former legislation and
the current Criminal Procedure Code in force, it emerges that restrictive (shorter)
time limit, for undertaking action in the preliminary procedure may lead to a
situation of unnecessary request submission for measure of detention on remand
by the prosecution, with irrelevant and abstract reasoning. From judicial practice
and enormous number of decisions and extensions of detention on remand, we note
that the Basic Court in Pristina has shown great “generosity” in terms of the order
for such a measure, although in most cases, on the occasion of replacement with
other lesser measures, was noticed that the measure of detention on remand has
been inadequate.
Another defect of the judicial practice in the Basic Court in Pristina is the inadequate
reasoning of court decisions referred to the measure of detention on remand, just as
provided by law, or general formulations for co-defendants, regardless that it may
not suit to presented circumstances.
Another not less important concern, as highlighted by a TV program (h&ps://www.
youtube.com/watch?v=2R0UcKKeqPE , published on November 21, 2016), is also
application of double and standards and selective justice. This means that for the
same oﬀense with roughly the same circumstances, the Court decides diﬀerently.
For someone the Court orders severe measure, as is detention on remand and
for someone else much lesser measure, or orders release of the person on regular
procedure on pending trial. It cannot be excluded the possibility that the court
faces such a situation because of political or even medial pressure and inﬂuence.
Therefore, I recommend, prosecution to have commitment, to analyze and research,
and in the end to take care not to submit for every criminal case, the request for
detention on remand. Court before deciding on a request to consider seriously the
submissions of defendant and his defense. When deciding on detention on remand,
decision should be reasoned for all those facts that have led the court to take such
a decision. The judges, in particular pre-trial judges should favor and apply other
measures which are deﬁned by law. To visit detainees and to monitor conditions and
implementation of detention on remand in detention centers in order to shorten or
reduce time limits of detention on remand.
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