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Ky publikim është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e 
Hapur për Shqipërinë (OSFA), në kuadër të programit “Përdorimi efikas 
i hulumtimit dhe advokimit mundëson politika më të mira evropiane në 
nivel lokal në Shqipëri”, drejtuar pjesëmarrësve të Shkollës Shqiptare 
të Studimeve Politike. Programi ka për qëllim të mbështesë aktivitetet 
kërkimore dhe advokuese të alumnëve të Shkollës (rreth 300 drejtues 
të rinj nga profile dhe eksperienca të ndryshme profesionale) me synim 
përmirësimin e politikave në nivel vendor.

Punimet hulumtuese u fokusuan në këtë fushë për shkak të impliki-
meve të rëndësishme të refomës administrativo-territoriale në nivelin 
e demokracisë vendore si dhe zhvillimeve të vrullshme në qeverisjen 
vendore, të cilat kanë lidhje të drejtëpërdrejtë me shërbimet që afro-
hen dhe janë të prekshme nga çdo qytetar.

Alumnët e përfshirë në këtë program patën mundësi të ndiqnin në ter-
ren pranë njësive të reja vendore ecurinë dhe problematikën e hasur 
në zbatimin e reformës administrativo-territoriale. Duke përballur ek-
speriencën e tyre profesionale dhe vendosur atë në kontekstin e zhvil-
limeve të përditshme të njësive të reja vendore, punimet e alumnëve 
tentojnë që të evidentojnë shembujt pozitivë në njësi të caktuara me 
qëllim replikimin në njësi të tjera, si dhe të ofrojnë rekomandime konk-
rete për përmirësimin e praktikave aktuale.

Këto punime kërkimore synohet të prezantohen në aktivitete publike 
apo advokuese me pjesëmarrjen e vendimmarrësve dhe aktorëve të 
tjerë të rëndësishëm, të cilët vijnë nga rrjeti alumni i shkollës dhe jo 
vetëm. Ofrimi i ekspertizës profesionale të këtyre hulumtimeve ndaj 
politikëbërësve siguron gjithashtu një platformë diskutimesh për 
shkëmbimin e ndërsjelltë të ideve të reja. Nga njëra anë, alumnët 
pjesëmarrës të këtyre aktiviteteve kanë mundësinë të sjellin rekoman-
dimet e tyre për hartuesit e politikave të rëndësishme, por njëkohë-
sisht, edhe vetë ata bëhen më aktivë dhe shërbejnë si përçues nga 
lart-poshtë të këtyre ideve tek shtresat e tjera të shoqërisë. Publikimi 
i mëtejshëm i hulumtimeve dhe ngjallja e interesit të publikut të gjerë 
do të ndihmojnë në krijimin e politikave dhe vendimmarrjen e orientu-
ar nga konsultimi me publikun si dhe angazhimin e mëtejshëm të qytet-
arëve në këto procese politikëbërëse.

Përmbajtja e këtij publikimi nuk pasqyron opinionin zyrtar të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë 
dhe të Akademisë së Studimeve Politike. Përgjegjësia për informacionin dhe pikëpamjet e shprehura në pub-
likim i përkasin tërësisht autorëve. Autorët falenderojnë mentoren znj. Gentiola Madhi për mbështetjen dhe 
sugjerimet e dhëna në hartimin e këtyre punimeve.
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Funksionimi i Mekanizmit Kombëtar të 
Referimit të Dhunës në Familje 
Rasti në Bashkinë Korçë  
dhe në Bashkinë Berat

Drejtor, Drejtoria e Auditimit të Brendshëm
Kontrolli i Lartë i Shtetit

Artur Hasanbelliu

PËRMBLEDHJE

Në Shqipëri dhuna në familje është një problem që 
ndikon negativisht tek gratë dhe fëmijët, si edhe tek 
familjet dhe bashkësitë. Megjithatë, shpesh priremi 
ta konsiderojnë dhunën në familje si një çështje pri-
vate dhe si një pjesë normale të jetës bashkëshortore 
e familjare. Dhuna në familje u shfaq si problem 
shqetësues në Shqipëri në vitet ‘90, kur vendi po për-
jetonte ndryshime të mëdha politike dhe shoqërore. 
Ndonëse dhuna në familje kishte ekzistuar shumë 
kohë përpara kësaj periudhe tranzicioni, rastet e 
dhunës në familje pësuan rritje të ndjeshme në vitet 
‘90, ndërkohë që familjet po përjetonin shumë strese 
dhe trysni si pasojë e tranzicionit. Nisur nga nive-
li, shpeshtësia si dhe kosto sociale, dhuna me bazë 
gjinore mbetet një shqetësim i madh në Shqipëri, si 
një nga dhunimet më serioze dhe të vazhdueshme të 
të drejtave të njeriut në vend.  

Qeveria shqiptare ka hartuar Strategjinë Kombëtare 
për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në Familje, si dhe 
një sërë ligjesh dhe vendimesh kanë krijuar kushtet 
që personat që vuajnë pasojat e këtij fenomeni të 
merren nën mbrojtjen e strukturave të specializuara 
të shtetit. Gjithashtu është krijuar Mekanizmi Kom-
bëtar i Referimit të Dhunës në Familje (MKR), situ-
atën e veprimit të së cilit synon ta paraqesë ky pun-
im. MKR-ja dhe strukturat e saj fillojnë të veprojnë 
menjëherë sapo një rast i dhunës në familje bëhet 
prezent apo denoncohet. Pra, funksionimi i këtij 
mekanizmi është jetik për viktimat e fenomenit të 
dhunës në familje. 

Bazuar në të dhënat dhe materiale e  marra nga in-
stitucionet shqiptare, media e shkruar, vizive dhe 

elektronike, si dhe raportet e ndryshme mbi baraz-
inë gjinore dhe dhunën në familje, u përzgjodh 
Bashkia e Korçës dhe Bashkia e Beratit si raste stu-
dimore të veprimit të MKR-së. 

Në përfundim të këtij punimi do të mundësohen re-
komandime konkrete për përmirësimin e veprimit 
të Mekanizmit Kombëtar të Referimit në këto dy 
bashki, me synim që këto rekomandime të mund të 
vlejnë edhe për njësitë e tjera të qeverisjes vendore.

FENOMENI I DHUNËS NË FAMILJE

Familja është grup individësh i lidhur nga gjaku 
ose nëpërmjet martesës, që jetojnë bashkë, bash-
këpunojnë ekonomikisht dhe ndajnë përgjeg-
jësitë për të rritur fëmijët. Familja është gjithash-
tu një grupim privat individësh, marrëdhëniet 
dhe sjelljet e të cilëve janë të padukshme për 
të tjerët; një organizim social kompleks që 
konsiston në shumëllojshmëri rolesh dhe sta-
tusesh; dhe së fundmi, marrëdhëniet ndërm-
jet anëtarëve të një familje janë më intime, më 
emocionale dhe më të ndjeshme.1

Duke u bazuar në vlerat universale të familjes, 
Organizata e Kombeve të Bashkuara e 
përkufizon dhunën në familje si një akt që 
rezulton, ose ka shumë mundësi të rezultojë në 
dëmtim fizik, seksual ose mendor duke përfshirë 

1 Ohlin, L. dhe Tonry M. ed. “Family Violence”, 
Crime and Review, The University of Chicago 
Press, Cikago dhe Londër, Vol. 11, f. 124-129.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
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kërcënime ose akte të ngjashme, shtrëngimet ose 
heqjen arbitrare të lirisë. 

Dhuna në familje është fenomen i përhapur në 
shoqërinë tonë, i cili ndodh mes partnerëve të 
ngushtë në familje, si dhe ndodh në të gjitha 
klasat shoqërore, pavarësisht moshës, arsimit, 
fesë, gjendjes ekonomike, etnisë ose identitetit 
kulturor. Të dhënat zyrtare sipas anketimit të 
fundit për dhunën në familje në Shqipëri tregojnë 
se të paktën 59.4% e grave kanë përjetuar një nga 
format e dhunës në familje. Dhuna në familje 
është një sjellje e udhëhequr nga nevoja për të 
pasur kontroll. Mund të nisë nga kërcënimet, 
telefonatat bezdisëse dhe ndjekjet e deri tek 
marrëdhëniet seksuale të padëshiruara, goditjet, 
dhe në rastin më të keq deri në vdekje. Dhuna 
në familje zakonisht nuk është një rast i veçuar 
dhe shpesh bëhet më e ashpër dhe më e shpeshtë 
me kalimin e kohës. Në mënyrë të përsëritur 
dhunuesit e mohojnë dhunën në familje dhe 
ashpërsinë e kësaj dhune. Kur ballafaqohen 
me sjelljen e tyre abuzive, ata kanë tendencën 
të fajësojnë partneren e tyre se i ka provokuar, 
ose refuzojnë të pranojnë përgjegjësinë. 
Shpesh abuzuesi shpreh keqardhje dhe viktima 
dëshiron të besojë që abuzimi nuk do të ndodhë 
më. Megjithëse ka një sërë faktorësh që çojnë 
në dhunë në familje, kjo gjithmonë është e 
lidhur me pabarazitë dhe çekuilibrin e pushtetit 
në marrëdhënie. Por më pas, ndodh përsëri 
e përsëri. Dhuna përshkallëzohet nëse nuk 
ndërmerren masa për të ndryshuar situatën. 
Dhuna në familje është problem kompleks që 
përfshin më shumë se sa një akt në vetvete në 
marrëdhëniet personale mes burrit dhe gruas. 
Është një problem social me përmasa të gjera që 
i ka rrënjët në qëndrimet historike ndaj gruas në 
nivel martesor. Socializimi i grave dhe burrave 
në shoqërinë tonë dhe caktimi i grave në role 
dhe pozita inferiore që i mbajnë gratë të varura 
ekonomikisht, i bëjnë ato me të ekspozuara ndaj 
dhunës së burrave. Ky viktimizim i grave nga 
bashkëshortët e tyre përforcohet nga gjendja 
ekonomike, mentaliteti dhe tradita, si dhe 
ndërgjegjësimi jo i mjaftueshëm i njerëzve mbi 
dhunën në familje. Ndërsa dhuna ndaj gruas 
po bëhet gjithmonë dhe më tepër problem 
shqetësues në shoqëri, pasi shumë burra ndihen 
të kërcënuar nga koncepti i lirisë së grave. 

Dhuna në familje u shfaq si problem shqetësues 
në Shqipëri në vitet ‘90, kur vendi po përjetonte 

ndryshime të mëdha politike dhe shoqërore, 
por dhuna në familje ndaj grave nuk është 
dukuri e re në Shqipëri; ajo i ka rrënjët thellë në 
traditat dhe zakonet patriarkale që prej kohësh i 
kanë dhënë formë shoqërisë shqiptare. Studimi 
i dhunës në familje vështirësohet po të kemi 
parasysh edhe një numër tabush që nuk lejojnë 
depërtimin në thelbin e problemit. Kështu, në 
komunitete dhe mjedise të ndryshme sociale 
ndahen mendime se “dhuna prek vetëm një 
shtresë apo grupe të caktuara”, “dhuna është 
një problem i të varfërve”, “gratë e dhunuara 
kanë personalitete të caktuara që e nxisin 
ushtrimin e dhunës nga bashkëshorti”, “gratë 
e dhunuara qëndrojnë në marrëdhënie të 
dhunshme sepse ato e pranojnë dhunën”, 
“dhuna është rastësore dhe ndodh shumë 
rrallë”, etj. Të gjitha këto etiketime çojnë në një 
theksim të stereotipit të shoqërisë patriarkale 
dhe bëjnë të mirëqenë konceptin se dhuna është 
një fenomen i cili vazhdon të pranohet.

Dhuna në familje përbën abuzimin më 
të shpeshtë me të drejtat e njeriut, por 
njëkohësisht mbetet i izoluar në qarkun e 
mbyllur të familjes. Ky abuzim është edhe një 
problem shëndetësor i cili bëhet shkak për 
plagë shpirtërore, fizike madje dhe vdekje. 
Ai cenon mirëqenien e grave dhe gërryen 
dinjitetin dhe vetëvlerësimin e tyre. Është 
fakt i mirënjohur që dhuna në familje është 
një fenomen, i cili i kapërcen të gjithë kufijtë 
dhe gjendet në të gjitha kulturat apo shtresat e 
shoqërisë. Rastet më të shpeshta të dhunës në 
familje kanë për viktima femrat që kryesisht 
janë nëna me fëmijë të mitur (gjithashtu viktima 
të dhunës në familje). Dhuna në familje dhe 
abuzimi ndaj grave është një problem kompleks 
dhe shumëdimensional. Kjo sepse përfshihen 
faktorë familjarë, individualë, shoqërorë 
dhe kulturore. Këta faktorë ndikojnë në 
probabilitetin që gratë mund të bëhen viktima 
të dhunës.

Qëllimi i këtij punimi është paraqitja e situatës 
së veprimit të Mekanizmit Kombëtar të 
Referimit të dhunës në familje. Ky mekanizëm 
është themeli i ofrimit të ndihmës së parë për 
viktimat e dhunës në familje. Për realizimin e 
këtij punimi janë përdorur materiale, të cilat 
janë siguruar  në Ministrinë e Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë, në të cilën ka një sektor 
të veçantë i cili merret me problematikat e 

http://www.undp.org/content/dam/albania/docs/Vrojtim%20Kombetar%20Dhuna%20ne%20Familje%20ne%20Shqiperi%202013.pdf
http://www.undp.org/content/dam/albania/docs/Vrojtim%20Kombetar%20Dhuna%20ne%20Familje%20ne%20Shqiperi%202013.pdf
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barazisë gjinore. Gjithashtu janë shfrytëzuar 
materiale të marra nga media e shkruar dhe ajo 
vizive si dhe raporte të ndryshme mbi barazinë 
gjinore dhe dhunën në familje. Bazuar në këto 
materiale u përzgjodh Bashkia e Korçës dhe 
Bashkia e Beratit si raste studimore të veprimit 
të Mekanizmit Kombëtar të Referimit. Në këto 
dy bashki u kryen intervista dhe pyetësorë me 
punonjësit e bashkisë, të cilët ligji i ngarkon 
me përgjegjësi për zbatimin e Mekanizmit 
Kombëtar të Referimit, si dhe me punonjësit e 
policisë, të cilët në shumicën e rasteve janë të 
parët që përballen me këtë fenomen.

ANALIZA E SITUATËS 

Nga të dhënat e marra nga Ministria e 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë rezulton se 
gjatë periudhës 1 janar - 31 dhjetor 2016 janë 
evidentuar dhe trajtuar 4,157 raste të dhunës në 
familje, ndërsa gjatë të njëjtës periudhë të vitit 
2015 janë evidentuar 3,866 raste të dhunës në 
familje. Duke krahasuar treguesit e periudhave 
të mësipërme, rezulton se gjatë vitit 2016 janë 
evidentuar 297 raste të dhunës në familje me 
shumë, ose rreth 7.7% më shumë.

Gjatë vitit 2015 janë plotësuar 2,148 kërkesë-
padi “Për lëshimin e Urdhrit të Menjëhershëm 
të Mbrojtjes/Urdhrit të Mbrojtjes”, ndërsa për 
vitin 2016 janë trajtuar me kërkesë-padi 2,207  
raste. Gjatë vitit 2016 vërehet rritje e indikatorit 
kërkesë padi për Urdhër të Menjëhershëm 
Mbrojtjeje/Urdhër  Mbrojtjeje me 59 raste ose 
rreth 3% më shumë se sa në vitin 2015.  

Gjatë vitit 2016 të dëmtuara nga dhuna në 
familje  kanë qenë 3,062 gra/vajza ose 78% 
të numrit total të viktimave të dhunës, ndërsa 
1,095 ose 22% janë burra. Viktimat gra/vajza 
janë bashkëshorte, motra, kunata nëna, bija dhe 
numri i madh i tyre tregon qartë për ndikimin 
gjinor të dhunës. Ndërkohë vetëm bashkëshorte 
të dëmtuara nga dhuna janë 1,531 ose rreth 
36.8 % të numrit total të viktimave të dhunës në 
familje, ose 50% e numrit total të grave/vajzave 
të dëmtuara nga dhuna në familje. Sa i përket 
të miturve nën 18 vjeç, të dëmtuar nga dhuna 
dhe krime të tjera të ndodhura në familje, janë 
186 raste.

Për vitin 2016 vihet gjithashtu re se në 119 
raste janë shkelur Urdhrat e Menjëhershëm 
të Mbrojtjes//Urdhrat e Mbrojtjes të dhëna 
nga Gjykatat e Shkallës së Parë, ndërsa gjatë 

Tabela 1: Rastet e evidentuara të dhunës në familje sipas qarqeve të vendit

Totali

Drejtoritë e Policisë së Qarqeve

Ti
ra

në

D
ur

rë
s

Vl
or

e

Sh
ko

dë
r

B
er

at

Fi
er

K
uk

ës

D
ib

ër

El
ba

sa
n

K
or

çë

Le
zh

ë

Evidentuar 4163 1594 626 255 166 249 276 48 66 252 80 312 239

Urdhër Mbrojtjeje 2207 711 469 163 73 146 104 20 20 131 56 181 133

Shkelje e Urdhrit të 
Mbrojtjes 119 50 16 3 4 12 7 0 2 7 1 9 8

Fillim Procedimi Penal 1956 883 157 92 93 103 172 23 46 121 24 131 106

Vepër Penale Neni 130/a 1488 658 97 73 66 82 149 25 37 101 19 105 76

Arrestuar  total/
Vepër Penale neni 130/a 944/742 415 65 44 39 526 86 15 31 52 13 76 56

Ndaluar  total/
Vepër Penale neni 130/a 173/111 82 17 4 7 5 29 2 1 5 4 14 3

Rastet e vrasjeve/viktima 16/17 6 1 1 2 1 2 0 0 1 0 2 0

Tentativë vrasje/ viktima 7/10 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1

Burimi: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, 2017.
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vitit 2015 janë evidentuar/trajtuar 112 raste të 
shkeljes së Urdhrave të Mbrojtjes. 

Gjatë vitit  2016 janë referuar materialet në 
prokurori, në bazë të nenit 130/a të Kodit 
Penal2  për 1,488 raste, kundrejt 1,299 rasteve 
të referuar në 2015.  Nga krahasimi i treguesve 
rezulton se, gjatë vitit 2016 janë referuar në 
prokurori 189 raste, ose 14.5% me shumë vepra 
penale, si dhe janë arrestuar 154 autorë më 
shumë. Rritja e numrit të arrestimeve është një 
masë parandaluese ndaj dhunës dhe krimit në 
familje. 

Gjatë vitit 2016 kanë ndodhur 16 vrasje në familje 
(përkatësisht sipas nenit 79/c të Kodit Penal)3, 
me 17 viktima. Gjatë vitit 2015 u evidentuan 18 
vrasje me 20 viktima. Nga krahasimi i numrit të 
vrasjeve, gjatë vitit 2016 u evidentua një vrasje 
më pak se në vitin 2015, si dhe 3 viktima më 
pak.

Në tabelën 2 paraqitet situata krahasuese 
për vitet 2015-2016 lëshimit të Urdhrave të 

2  Neni 130/a i Kodit Penal: Dhuna në familje: 
Rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune, ndaj 
personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, 
bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt 
ose krushqi e afërt me autorin e veprës penale, 
me pasojë cenimin e integritetit fizik, psiko-so-
cial dhe ekonomik të tij, dënohet me burgim 
gjer në dy vjet. Kanosja serioze për vrasje ose 
plagosje të rëndë, ndaj personit që është bash-
këshort, ish-bashkëshort, bashkëjetues apo 
ish-bashkëjetues, gjini e afërt ose krushqi e afërt 
me autorin e veprës penale, me pasojë cenimin 
e integritetit psikik të tij, dënohet me burgim 
gjer në tre vjet. Plagosja e kryer me dashje, ndaj 
personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, 
bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt 
ose krushqi e afërt me autorin e veprës penale, 
që ka shkaktuar paaftësi të përkohshme në punë 
më tepër se nëntë ditë, dënohet me burgim gjer 
në pesë vjet. Po këto vepra, të kryera në mënyrë 
të përsëritur, ose në praninë e fëmijëve, dënohen 
nga një deri në pesë vjet.

3  Neni 79/c i Kodit Penal: Vrasja për shkak të 
marrëdhënieve familjare: Vrasja me dashje e 
personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, 
bashkëjetues apo ish-bashkëjetues, gjini e afërt 
ose krushqi e afërt me autorin e veprës penale, 
dënohet me burgim jo më pak se njëzet vjet 
oseme burgim të përjetshëm.

Mbrojtjes, Urdhrave të Menjëhershëm të 
Mbrojtjes, rasteve te arrestuar dhe atyre të 
ndaluar.

Gjatë vitit 2015, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kryer 
Auditimin e Performancës me temë “Efektiviteti 
i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore 
dhe Reduktimin e Dhunës me Bazë Gjinore 
dhe Dhunës në Familje 2011-2015”. Mesazhi i 
këtij auditimi ishte: “Strategjia Kombëtare për 
Barazinë Gjinore dhe Reduktimin e Dhunës 
me Bazë Gjinore dhe Dhunës në Familje 
rezulton të jetë pjesërisht efektive. Ekziston 
kuadri ligjor për mbrojtjen e viktimave të 
DHF por është i pa plotë dhe ka nevojë për 
përmirësim. Nuk funksionon mekanizmi i 
cili duhet të ofronte mbrojtjen administrative. 
Anëtarët e MKR, policia, prokuroria duhet të 
marrin përsipër përgjegjësitë që u ngarkon ligji. 
Burimet financiare dhe ato njerëzore janë të pa 
mjaftueshme. Niveli profesional i personave 
që ofrojnë shërbimet është në përputhje me 
pozicionet përkatëse por mungojnë trajnimet 
specifike profesionale dhe teknike të stafit 
sipas nevojave. Strukturat përgjegjëse kanë 
miratuar standardet e shërbimeve bazuar tek 
ato ndërkombëtare por implementimi i tyre në 
terren lë për të dëshiruar. Ekzistojnë mundësitë 
që shërbimet sociale për këtë grup shoqëror 
vulnerabil të ofrohen nga operatorët privatë të 
licencuar në këtë fushë dhe ku fitues përzgjidhet 
ofruesi i cilësisë më të lartë të shërbimit dhe 
jo çmimit më të ulët të tij”. Në përfundim të 
auditimit Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit 
me Vendimin nr. 185, datë 31.12.2015 ka 
miratuar Raportin përfundimtar të Auditimit 
dhe ka dërguar rekomandimet përkatëse në 
MMSR si dhe për njësitë vendore të marra nën 
auditim.

MEKANIZMI  KOMBËTAR I REFERIMIT

Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe 
Reduktimin e Dhunës me Bazë Gjinore dhe 
Dhunën në Familje 2016-2020 është dokumenti 
themelor i shtetit shqiptar për të përmbushur 
angazhimet e rëndësishme ligjore, kombëtare 
dhe ndërkombëtare në parandalimin dhe luftën 
kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në 
familje. Ky dokument synon mbështetjen me 
shërbime ligjore, psiko-sociale, riintegrimin në 
shoqëri dhe ndihmë ekonomike për viktimat e 
dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje.

https://www.un.org.al/sites/default/files/SKGJB-AL-web.pdf
https://www.un.org.al/sites/default/files/SKGJB-AL-web.pdf
https://www.un.org.al/sites/default/files/SKGJB-AL-web.pdf
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Në zbatim nenit 8/8 të Ligjit nr. 9669 datë 
18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar, është 
miratuar VKM-ja nr.334 datë 17.02.2011, “Për 
mekanizmin e bashkërendimit të punës për 
referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet 
familjare dhe mënyrën e procedimit të tij”. 
Bazuar në këtë VKM, ngrihet dhe funksionon 
Mekanizmi Kombëtar i Referimit, i cili përcakton 
në mënyrë të qartë institucionet e përfshira si 
dhe rrugën që duhet ndjekur për trajtimin e një 
rasti të dhunës në familje. MKR në nivel vendor 
përbëhet nga  Komiteti Drejtues, Ekipi Teknik 
Ndërdisiplinor dhe Koordinatori Vendor.  

1. Komiteti Drejtues drejtohet nga kryetari i 
njësisë vendore dhe ka në përbërje përfaqësues të 
strukturës së policisë, gjykatës së rrethit gjyqësor, 
prokurorisë së rrethit, drejtorisë arsimore, 
drejtorisë së shëndetit publik, strukturës për 
shërbimet sociale pranë njësisë vendore, zyrës 
së përmbarimit, përfaqësues i prefekturës, 
përfaqësues i zyrës përkatëse të punësimit, 
drejtues të organizatave jofitimprurëse që në 
merren me çështje të dhunës në familje, drejtues 
të qendrave/strehëzave të ngritura për viktimat 
e dhunës, përfaqësues të institucioneve fetare, 
që mund të ofrojnë shërbime për viktimat e 
dhunës në marrëdhëniet familjare dhe drejtuesi 
i Dhomës së Avokatisë së Rrethit.

Komiteti Drejtues raporton në Ministrinë e 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë çdo tre muaj të 
dhënat dhe problematikën e dhunës në familje. 
Ky komitet miraton në parim marrëveshje 
bashkëpunimi ndërmjet institucioneve 
shtetërore për realizimin e detyrave në funksion 
të zbatimit të ligjit, gjithashtu organizon 
trajnime të përbashkëta ndërdisiplinore të 
personelit në varësi të tyre, të cilët merren me 
çështjet e dhunës në marrëdhëniet familjare, si 
dhe siguron njohjen e qytetarëve me funksionet 
e Komiteti Drejtues dhe strukturave të tjera 
teknike të rrjetit si dhe mënyrat e kontaktimit 
të tyre. 

2. Ekipit Teknik Ndërdisiplinor ngrihet me 
vendim të Komitetit Drejtues dhe ka në 
përbërje përfaqësues teknik të institucioneve 
të përfaqësuara në këtë komitet, përfaqësues të 
njësisë për mbrojtjen e fëmijëve dhe nëpunës 
vendorë të barazisë gjinore, pranë asaj njësie 
të qeverisjes vendore, si dhe nga profesionistë 

të lirë (avokatë, psikologë etj.). Ky ekip ka këto 
detyra: 

•	 ndjekjen e rastit dhe plotësimin e 
nevojave të viktimave, duke siguruar 
edhe lidhjen e tyre me shërbimet e 
përshtatshme;

•	 koordinimin dhe mbikëqyrjen e ofrimit 
të shërbimeve; 

•	 menaxhimin e rasteve; 
•	 përcjelljen e të dhënave për rastet 

konkrete të drejtuesit të ekipit teknik 
ndërdisiplinor;

•	 monitorimin dhe raportimin në 
komitetin drejtues, për bashkërendimin 
e veprimtarisë së institucioneve të 
autoriteteve përgjegjëse, në nivel vendor, 
dhe referimin e rasteve të dhunës në 
familje, duke u kujdesur që të ruhet 
fshehtësia e të dhënave personale të 
viktimave.

3. Kordinatori Vendor për referimin e rasteve të 
dhunës në familje, caktohet pranë çdo bashkie 
dhe është përfaqësuesi i zyrës së shërbimeve 
sociale pranë asaj njësie të qeverisjes vendore. 
Ai/ajo drejton punën e Ekipit Teknik 
Ndërdisiplinor; bën ndërmjetësimin pranë OJF 
dhe strukturave të tjera shtetërore që ofrojnë 
shërbimet, policisë, gjykatave; bën asistimin 
e viktimave për ndjekjen e procedurave për 
marrjen e Urdhrit të Mbrojtjes dhe Urdhrit 
të Menjëhershëm të Mbrojtjes; mbikëqyr 
mirëmbajtjen dhe përditësimin e dosjeve të 
referuara; organizon dhe monitoron takimet 
për menaxhimin e rasteve; mban lidhje me 
strukturën përgjegjëse në ministrinë përkatëse 
nëpërmjet koordinimit të organizimit të 
trajnimeve që ndërmerr kjo strukturë për ekipin 
teknik ndërdisiplinor dhe personelin tjetër që 
punon me komunitetin; mban e një data baze 
për rastet e referuara, harton raporte tre mujore 
të cilat paraqiten në Komitetin Drejtues, etj.

RASTI BASHKISË SË KORÇËS

Në Bashkinë e Korçës marrëveshja e 
bashkëpunimit ndërmjet aktorëve që më pas 
kanë përbërë edhe Komitetin Drejtues është 
nënshkruar në 19.05.2010. Mbledhja e radhës 
së Komitetit Drejtues u realizua në 7.12.2016, 
gjatë së cilës u rinënshkrua “Marrëveshja e 
Bashkëpunimit” pasi  kanë ndryshuar rrethanat 
si më poshtë: 

http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2016/12/30437.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2016/12/30437.pdf
http://www.oit.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94182/110439/F-428843712/ALB-94182.pdf
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•	 Së	 pari,	 janë	 shtuar	 shërbimet	 e	 Zyrës	
Kundër	Dhunës	në	Familje;

•	 Së	 dyti,	 me	 ndryshimet	 e	 reja	
administrativo-territoriale	 u	 përfshinë	
shtatë	 njësitë	 e	 reja	 administrative	 në	
marrëveshje	 dhe	 do	 të	 ndryshojnë	
emërtimet;

•	 Së	 treti,	 Fondacioni	 Kenedi	 është	
zëvendësuar	 me	 Fondacionin	 “Kisha	
e	 Jezu	 Krishtit	 për	 Ballkanin”	 dhe	 do	
të	 administrojë	 strehëzën	 për	 rastet	
emergjente	të	dhunës	në	familje;

Ekipi	 Teknik	 Ndërdisiplinor	 gjatë	 vitit	 2016	
ka	 realizuar	 4 mbledhje të zakonshme,	
(përkatësisht	në	datat	04/02/2016;	20/04/2016;	
21/09/2016;	 21/11/2016),	 ku	 kanë	marrë	 pjesë	
shumica	e	anëtarëve	të	saj,	por	jo	të	gjithë.	Vihet	
re	 që	 duhet	 një	 përpjekje	 e	 herë	 pas	 hershme	
që	 secili	 nga	 institucionet	 ta	 marrë	 seriozisht	
detyrimin	që	i	buron	nga	ligji,	përfshi	e	marrjen	
pjesë	në	mbledhjet	periodike.

Koordinatori	 Vendor	 në	 Bashkinë	 e	 Korçës	
është	në	pozicionin	e	Specialistit	për	Mbrojtjen	
nga	 Dhuna	 në	 Familje	 dhe	 Barazinë	 Gjinore,	
në	 Drejtorinë	 e	 Kujdesit	 Social.	 Specialistja	 e	
ushtronte	këtë	detyrë	që	prej	hyrjes	në	 fuqi	 të	
VKM-së	nr.	334/2011,	kohë	që	përkon	edhe	me	
krijimin	e	pozicionit	të	punës.	

Koordinatori	Vendor	ka	arsimin	përkatës,	sipas	
specifikimeve	 të	 parashikuara	 në	 rregulloren	
e	 institucionit	 të	Bashkisë	 së	Korçës	 si	 dhe	 ka	
marrë	 pjesë	 në	 trajnime	 për	 problematikat	 e	
dhunës	në	familje	të	organizuara	nga	Ministria	
e	Mirëqenies	 Sociale	 dhe	 Rinisë	 dhe	 partnerë	
të	 tjerë	 aktivë	 në	 mbrojtjen	 e	 të	 drejtave	 të	
personave	që	vuajnë	dhunën	në	familje.	

Nga	sa	më	sipër	vërehet	se	aktorët	që	kanë	për	
detyrë	zbatimin	e	MKR-së	ushtrojnë	detyrën	e	
tyre	 konform	 kuadrit	 ligjor	 dhe	 për	 rrjedhojë	
trajtimi	 i	 rasteve	 të	 paraqitura	 bëhet	 sipas	

legjislacionit	dhe	në	kohën	e	duhur,	duke	bërë	të	
mundur	ofrimin	e	ndihmës		dhe	parandaluar	në	
këtë	mënyrë	agravimin	e	 situatës	për	personat	
viktima	të	dhunës	në	familje.

RASTI BASHKISË SË BERATIT

Në	Bashkinë	e	Beratit	edhe	pse	kanë	kaluar	mbi	
6	vjet,	nga	hyrja	në	 fuqi	e	VKM	nr.	334/2011,	
Komiteti Drejtues nuk është krijuar ende.	
Ka	 patur	 një	 tentativë	 nga	 ana	 e	 Kryetarit	 të	
Bashkisë,	i	cili	ka	kërkuar	nga	institucionet	e	tjera	
të	 dërgojnë	 përfaqësuesit	 e	 tyre	 në	 Komitetin	
Drejtues	 si	 dhe	 të	 përgatisin	 marrëveshjen	 e	
bashkëpunimit	 të	 anëtarëve	 të	 Mekanizmit	
Kombëtar	 të	 Referimit	 por	 marrëveshja	 nuk	
është	 nënshkruar,	 pra	 Komiteti	 Drejtues	
nuk	 është	 mbledhur	 asnjëherë.	 Duke	 bërë	 të	
pamundur	ngritjen	 zyrtarisht	 të	Ekipit	Teknik	
Ndërdisiplinor.

Situata	e	Ekipit	Teknik	Ndërdisiplinor	paraqitet	
e	paqartë.	Edhe	pse	Komiteti	Drejtues	nuk	e	ka	
ngritur	zyrtarisht	Ekipin	Teknik	Ndërdisiplinor,	
ai	 mblidhet	 me	 iniciativën	 e	 specialistes	
përgjegjëse	në	strukturën	e	Bashkisë	së	Beratit	
për	Dhunën	në	Familje	 e	 cila	 sipas	 ligjit	 është	
Koordinatori	Vendor.	Në	këtë	situatë konfuze,	
ajo	përpiqet	 të	kryejë	detyrat	me	 të	cilat	 është	
ngarkuar.	Nuk	është	realizuar	asnjë	mbledhje	e	
Ekipit	Teknik	Ndërdisiplinor	për	vitin	2016.	

Koordinatori	Vendor	në	Bashkinë	e	Beratit	është	
në	 nivelin	 e	 Specialistit	 të	Nivelit	 të	 Lartë	 për	
Shërbimet	 Sociale,	 Barazinë	 Gjinore,	 Dhunën	
në	Familje,	Marrëdhëniet	me	OJF-të	dhe	Rininë	
në	Drejtorinë	e	Shërbimit	Social	dhe	Rinisë.

Bashkëpunimi	ndërmjet	Koordinatorit	Vendor	
dhe	 specialistes	 së	 zyrës	 për	 të	 miturit	 dhe	
dhunën	në	familje	në	Drejtorinë	e	Policisë	Berat	
nuk	 realizohet;	por	 rastet	 trajtohen	vetëm	nga	
ana	 e	 strukturave	 të	 Policisë	 Shtetit	 dhe	 jo	 në	
përputhje	me	VKM-së	nr.	334/2011.
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Bazuar	 në	 analizën	 e	 të	 dhënave	 të	 vëna	 në	
dispozicion	 nga	 ana	 e	 Sektorit	 të	 	 Barazisë	
Gjinore	në	Drejtorinë	e	Përfshirjes	Sociale	dhe	
Barazisë	 Gjinore	 të	 Ministrisë	 së	 Mirëqenies	
Sociale	 dhe	 Rinisë,	 intervistave	 të	 kryera	 me	
personat	 të	cilët	kanë	përgjegjësi	për	zbatimin	
e	Mekanizmit	Kombëtar	të	Referimit	në	Njësitë	
Vendore	 të	Korçës	e	Beratit,	 si	dhe	analizës	 së	
raportimeve	të	botuara	në	median	e	shkruar	për	
situatën	e	fenomenit	të	dhunës	në	familje,	dalim	
në		konkluzionin	se:

•	 Fenomeni i Dhunës në Familje ka 
pësuar rritje në vitin 2016	 krahasuar	
me	 një	 vit	 më	 parë.	 Kësaj	 rritjeje	
institucionet	përgjegjëse	për	zbatimin	e	
kuadrit	ligjor	në	fuqi	duhet	ti	përgjigjen	
me	 intensifikim	 e	 bashkëpunimit	
ndërmjet	tyre.	

•	 Në Bashkinë e Korçës	 rezulton	 se	
Koordinatori	 Vendor	 është	 në	 nivelin	
e	 specialistit	 të	 Mbrojtjes	 nga	 Dhuna	
në	 Familje	 dhe	 Barazisë	 Gjinore	
dhe	 bashkëpunimi	 ndërmjet	 tij	 dhe		
institucioneve	 të	 ngarkuara	 për	 për	
zbatimin	 e	 Mekanizmit	 Kombëtar	
të	 Referimit	 është	 i	 mirë.	 Trajtimi i 
rasteve të paraqitura bëhet konform 
legjislacionit dhe në kohën e duhur,	
duke	bërë	të	mundur	ofrimin	e	ndihmës	
dhe	 parandaluar	 në	 këtë	 mënyrë	
agravimin	 e	 situatës	 për	 personat	
viktima	të	dhunës	në	familje.

•	 Në Bashkinë e Beratit situata është 
e paqartë.	 Nuk	 është	 nënshkruar	
marrëveshja	 e	 bashkëpunimin	
ndërmjet	 institucioneve	 përgjegjëse,	
e	 cila	 automatikisht	 do	 të	 krijonte	
edhe	 Komitetin	 Drejtues	 i	 cili	 më	
pas	 duhet	 të	 krijonte	 Ekipin	 Teknik	
Ndërdisiplinor	me	të	cilin	Koordinatori	
Vendor,	nëpunës	i	bashkisë	do	të	duhet	
të	 trajtonte	 rastet	 e	 dhunës	 në	 familje.	
Personi	i	ngarkuar	me	ligj	si	Koordinator	
Vendor	 është	 specialist	 për	 Shërbimet	
Sociale,	 Barazinë	 Gjinore,	 Dhunën	 në	
Familje,	 Marrëdhëniet	 me	 OJF-të	 dhe	
Rininë,	 nga	 vetë	 emërtimi	 që	 ka	 ky	
punonjës	 kuptohet	 se	mundësia	 për	 tu	

marrë	 me	 problematikën	 e	 dhunës	 në	
familje	është	shumë	e	vogël.	Praktikisht	
rastet	e	dhunës	në	këtë	bashki	trajtohen	
përgjithësisht	 nga	 ana	 strukturës	 së	
Policisë	së	Shtetit	dhe	në	pak	raste	nga	
ana	e	Koordinatorit	Vendor.

Për	 të	 adresuar	 nevojat	 e	 sipërpërmendura	
rekomandohet	 sa	 më	 poshtë	 për	 institucionet	
qendrore	dhe	vendore,	të	cilat	kanë	për	detyrë	
trajtimin	e	fenomenit	të	dhunës	në	familje.

Për Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive 
të Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale	në	Ministrinë	e	Shëndetësisë dhe Mbroj- 
tjes Sociale:

•	 Me	 anë	 të	 mekanizmave	 ligjorë	 të 
ushtrojë presion	 mbi	 Njësinë	 e	
Qeverisjes	 Vendore,	 përkatësisht	 mbi	
Bashkinë	 e	Beratit,	 si	 dhe	 institucionet	
e	 tjera	 anëtare	 të	 Komitetit	 Drejtues	
që	 të	 nënshkruhet	 marrëveshja	
e	 bashkëpunimit	 të	 anëtarëve	 të	
Mekanizmit	Kombëtar	të	Referimit.

•	 Për Bashkinë e Beratit: Mungesa	 e	
marrëveshjes	 së	 bashkëpunimit	 e	 për	
pasojë	mos	krijimi	i	Komitetit	Drejtues	
në	 këtë	 bashki	 ka	 bërë	 që	 Mekanizmi	
Kombëtar	 i	Referimit	 të	mos	 ekzistojë.	
Për	 pasojë	 rastet	 e	 dhunës	 në	 familje	
nuk	janë	trajtuar	në	përputhje	me	Ligjin	
nr.	9669	datë	18.12.2006	“Për	masa	ndaj	
dhunës	 në	 marrëdhëniet	 familjare”,	
i	 ndryshuar,	 si	 dhe	 VKM-në	 nr.	 334	
datë	 17.02.2011	 “Për	 mekanizmin	 e	
bashkërendimit	 të	 punës	 për	 referimin	
e	 rasteve	 të	 dhunës	 në	 marrëdhëniet	
familjare	 dhe	 mënyrën	 e	 procedimit	
të	 tij”.	 Kryetari i Bashkisë së Beratit 
duhet të marrë masa të menjëhershme 
për thirrjen e Komitetit Drejtues, 
nënshkrimin e Marrëveshjes së 
Bashkëpunimit  dhe ngritjen e Ekipit 
Teknik Ndërdisiplinor.

•	 Personi	i	ngarkuar	me	ligj	si	Koordinator	
Vendor	 për	 dhunën	 në	 familje	 në	
Bashkinë	 e	 Beratit	 është	 në	 nivelin	
e	 Specialistit	 për	 Shërbimet	 Sociale,	
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Barazinë	 Gjinore,	 Dhunën	 në	 Familje,	
Marrëdhëniet	 me	 OJF-të	 dhe	 Rininë.	
Kryetari i Bashkisë së Beratit duhet të 
ndërmarrë hapat e duhur për të bërë 
ndryshime në organikën e Drejtorisë 

së Shërbimit Social dhe Rinisë, duke 
ndarë nga funksionet e tjera specialistin 
e ngarkuar si Koordinator Vendor për 
dhunën në familje.

		

BURIME:

1. Konventa	 e	 Këshillit	 të	 Evropës	 për	
parandalimin	 dhe	 luftimin	 e	 dhunës	
kundër	 grave	 dhe	 Dhunën	 në	 Familje	
(CETS	Nr.	210),	Stamboll,	11.05.2011;	

2. Ligji	 Nr.	 23/2012,	 “Për	 disa	 shtesa	
dhe	ndryshime	në	 ligjin	nr.	 7895,	 datë	
27.1.1995,	 Kodi	 Penal	 i	 Republikës	 së	
Shqipërisë”,	të	ndryshuar;

3. Ligji	Nr.	9669,	dt.	18.12.2006,	“Për	masa	
ndaj	dhunës	në	marrëdhëniet	familjare”;	

4. Raportet	 e	 monitorimit	 të	 Strategjisë	
Kombëtare	 për	 Barazinë	 Gjinore	 dhe	
Reduktimin	e	Dhunës	me	Bazë	Gjinore	
dhe	Dhunën	në	Familje	2011-2015;

5. VKM,	 nr.	 334,	 dt.	 17.02.2011,	 “Për	
mekanizmin	e	bashkërendimit	të	punës	
për	 referimin	 e	 rasteve	 të	 dhunës	 në	
marrëdhëniet	 familjare	 dhe	mënyrën	 e	
procedimit	të	tij”;

6. VKM	 Nr.	 122,	 datë	 2.2.2009	 “Për	
miratimin	e	rregullores	së	funksionimit	
të	 Këshillit	 Kombëtar	 të	 Barazisë	
Gjinore”;	

7. Urdhër	 Nr.	 230	 datë	 2.12.2013	 të	
Kryeministrit	 “Për	 ngritjen	 dhe	
funksionimin	 e	 Këshillit	 Kombëtar	 të	
Barazisë	Gjinore”;

8. Vendimi	 Nr.	 185	 datë	 31.12.2015,	 i	
Kryetarit	të	Kontrollit	të	Lartë	të	Shtetit	
për	evadimin	e	materialeve	të	auditimit	
të	performancës	“Efektiviteti	i	Strategjisë	
Kombëtare	 për	 Barazinë	 Gjinore	 dhe	
Reduktimin	e	Dhunës	me	Bazë	Gjinore	
dhe	Dhunës	në	Familje	2011-2015”.
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Nga përfaqësimi formal i grave drejt  
influencimit efektiv në politikat vendore
Rasti i Bashkisë Shkodër

Kandidate Ph.D.
Universiteti i Vjenës

Gentiana Ramadani

PËRMBLEDHJE

Pjesëmarrja qytetare në dëgjesat publike kërkon 
besim dhe angazhim të të dy palëve për një 
qeverisje lokale sa më të mirë, transparente dhe 
që plotëson të gjitha nevojat e qytetarit të vet. 
Besim se ky angazhim do të bejë ndryshimin 
në komunitet dhe  që përfshirja  e qytetarëve 
në politikat lokale do të ndikojë sadopak jeten 
social-ekonomike të gjithësecilit prej tyre. Që të 
arrihet një pjesëmarrje e ‘fuqishme’ në proce-
set vendimmarrëse të pushtetit lokal, qytetarët 
duhet të kuptojnë dhe të ushtrojnë të drejtën e 
tyre fillimisht si pjesëmarrës e gjithaq përgjeg-
jësinë për një pjesëmarrje të barabartë edhe mes 
gjinive. Gratë janë ai grup ku prioritetet e politi-
kave të pushtetit lokal përfshijnë çështje, të cilat 
kanë ndikim edhe në sferën familjare. Gratë ar-
tikulojnë interesa, ndërtojnë aleanca, transme-
tojnë shqetësimin e drejtpërdrejtë etj.    Prandaj 
përfshirja e tyre duhet të jetë sa më konkrete 
deri në nivele vendimmarrëse. 

Ky dokument i shkurtër politikash sqaron se si 
pjesëmarrja e grave dhe vajzave në dëgjesat pub-
like të organizuara nga Bashkia e Shkodrës do 
të thotë shumë më tepër se thjesht vetëm ftesa 
për të marrë pjesë. Do të thotë zgjerim në forma 
të tjera domethënëse të veprimit mes vajzave e 
grave dhe pushtetit vendor, për të ‘ngushtuar’ 
hendekun që ekziston sot midis pjesëmarrjes 
‘sociale’ dhe asaj ‘politike’.  Bazuar në rezultatet e 
intervistave të realizuara në njësinë numër 2 në 

Shkodër dhe në njësinë administrative Velipojë, 
me një metodologji mikse sasiore dhe cilësore, 
ky punim sjell në vëmendjen e aktorëve krye-
sorë shqetësimin për humbjen e besimit nga 
ky grup i shoqërisë. Në të njëjtën kohë punimi 
sjell edhe rekomandimet përkatëse, duke nën-
vizuar rëndësinë e formave të reja të përfshirjes 
së grave dhe vajzave tashmë edhe në proceset 
hartuese të politikave lokale.

HYRJE

Disa studime ndër vite në Shqipëri tregojnë se 
gratë janë të (vetë)përjashtuara nga proceset e 
dëgjesave publike, apo edhe kur ka pjesëmarr-
je, ajo është e ulët. Ndërkohë, kjo situatë bën që 
edhe ndikimi në vendimmarrje të jetë në nivele 
të ulta (përfshirë këtu edhe në familje).  Një ar-
sye më shumë pse kjo situatë është e pafavorsh-
me për gruan theksohet edhe nga vete ato, duke 
e argumentuar se nuk çojnë ‘bukën’ në shtëpi. 

Qeverisja lokale në të gjithë Shqipërinë po kalon 
në një proces ndryshimesh dhe transformimesh. 
Kjo sidomos në tre vitet e fundit, ku miratimi i 
reformës administrativo-territoriale, ndoshta 
më e rëndësishmja në vend që prej viteve 1990, 
rikonceptoi edhe njëherë funksionin e pushteti 
vendor në marrëdhënie me qytetarët. Procesi 
i “rindërtimit të një qeverisje” ndërmerret në 
emër të efikasitetit dhe efektshtmërisë, të cilat 
janë të dominuara nga tregu i vlerave në sho-

http://partnersalbania.org/wwp-content/uploads/2015/12/study_citizen_participation.pdf
http://gadc.org.al/v2/index.php%3Foption%3Dcom_fabrik%26c%3Dform%26view%3Ddetails%26Itemid%3D65%26fabrik%3D8%26tableid%3D8%26rowid%3D32%26lang%3Den
http://gadc.org.al/v2/index.php%3Foption%3Dcom_fabrik%26c%3Dform%26view%3Ddetails%26Itemid%3D65%26fabrik%3D8%26tableid%3D8%26rowid%3D32%26lang%3Den
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qëri (Osborne dhe Gaebler, 1992). Pra, kalimi 
nga ‘qeveri lokale’ në ‘qeverisje lokale’ ka në 
përbërjen e saj të gjithë përpjekjen për të gje-
tur forma të reja të përfshirjes së qytetarëve në 
‘bashkëqeverisje’.  

Prandaj, dokumentët e politikave lokale na 
ofrojnë një imazh më të qartë se si shërbimet 
publike janë më afër qytetarëve dhe ku vetë in-
stitucioni angazhon komunitetin lokal në ven-
dimmarrje mbi shërbimet që do duhet të ofrojë 
apo prioritetet e tyre si komunitet. Janë pikërisht 
këto praktika të qeverisjes lokale ato që i jap-
in formë  pjesëmarrjes qytetare. Si çdo koncept 
tjetër edhe ‘pjesëmarrja publike’ është një ide 
tërheqëse për të forcuar demokracinë lokale apo 
qendrore. Ai është një komponent thelbësor në 
qëndrueshmërinë politike, sociale, ekonomike 
e deri edhe kulturore. Sa më shumë demokra-
ci aq më mirë. Fuqizimi i pjesëmarrjes së grave 
në dëgjesat publike, që lidhen ngushtë me për-
ditshmërinë e tyre dhe që rrjedhin nga politikat 
e pushtetit lokal, ka të bëjë me fuqizimin direkt 
të tyre në vendimmarrje nëpërmjet aktivitete 
publike. Kjo mund të çojë deri në instituciona-
lizimin e formave të reja të angazhimit të tyre, 
ku zëri përkatës nuk transmetohet nëpërmjet 
kryefamiljarëvë apo pleqve të fshatit, siç njihet 
si praktikë në Shqipëri. 

Format e institucionalizuara, të cilat bota dhe 
kryesisht Europa i ka identifikuar si hapësira 
publike, kanë zanafillën në punën e Hanah Ar-
endt (1958). Koncept dhe punë që frymëzuan 
dhe gjetën zhvillim të thellë edhe në idenë e filo-
zofit gjerman Jürgen Habermas (1992). Hapë-
sira publike e Habermas është ajo hapësirë e 
cila fton në veprim dhe diskutim qytetarët për 
çështje apo shqetësime të përbashkëta dhe që 
vlerësojnë propozimet për ndryshim në terma 
të një qeverisje të mirë prej të cilave arrijnë të 
shprehen edhe opinione publike. Ideja e hapë-
sirës publike ka ndryshuar shumë që nga shek-
ulli i 18-të, nga ku e fillon analizën Habermas, 
e deri më sot. Sigurisht, një prej shqetësimeve 
më të mëdha në rrethet akademike ka qënë  di-
skutimi i lënies jashtë të çështjeve gjinore. Mirë-
po Nansy Fraser (1990) rikthen në vëmendje 
një prej argumenteve më domethënës në kon-
ceptin e hapësirës publike, duke i dhënë grave 
atë që Habermas i kishte marrë. ‘Një dhomë për 
vete’ - atë dhomë që Virginia Wolf e kërkonte 
me ngulm, ndonëse specifikisht për gratë dhe 

vajzat shkrimtare. Kësaj radhe, sipas Fraser, 
hapësira publike dhe debati publik nuk mund 
të ndodhë pa praninë e të gjithë shtresave dhe 
grupeve të shoqërisë, përfshi këtu edhe gratë të 
cilat nuk vijnë nga familje borgjeze apo nga një 
familje me emër në shoqëri. 

KORNIZA STRATEGJIKE GJINORE  
NË QEVERISJEN LOKALE

Në një vëzhgim dhe analizë të dokumentëve 
strategjikë të pushtetit qendror dhe atij lokal 
kuptohet se Bashkia Shkodër i ka funksionale 
kornizën ligjore si dhe politikat e brendshme 
të funksionimit të pushtetit lokal në raport me 
shërbimet që ofron për gratë dhe vajzat . Ajo 
çfarë ndodh në praktikë, sipas vetë grave dhe 
vajzave, është shumë larg nga kjo kornizë. 

Në takimet publike,  barazia gjinore, tashmë 
përtej kontekstit të pjesëmarrjes, për t’u dëgjuar 
e konsideruar, është në nivele të pafavorshme 
për gruan. Edhe kur pushteti lokal apo qën-
dror ka organizuar dëgjesa publike për çësht-
je të rëndësishme për qytetarin, media na ka 
shfaqur gjithaq pamje ku burrat janë kryefjala 
e pjesëmarrjes. 

“Strategjia kombëtare për barazinë gjinore dhe 
eleminimin e gjitha formave të dhunës me bazë 
gjinore” e rishikuar në vitin 2011, është ai do-
kument politik, i cili i kërkon pushtetit vendor 
ndër të tjera të fokusohet më tepër në ngritjen 
e kapaciteteve administrative për t’iu përgjigjur 
nevojave të grave dhe vajzave. 

Përveç qëndrave sociale dhe rehabilitimit të 
grave dhe vajzave të dhunuara, Bashkia  e Shko-
drës nuk ofron një shërbim më të specializuar 
në drejtim të përmirësimit të gjendjes dhe sit-
uatës së përditshme social-kultore ekonomike 
të grave, e cila ndikon edhe në përmirësimin 
e kulturës si mentalitet për t’u përfshirë, an-
gazhuar dhe marrë pjesë me ide e sugjerime në 
çështje publike.    

Ndërkohë korniza ligjore për barazinë gjinore 
në qeverisjen lokale ka krijuar detyrime lig-
jore për bashkitë, të cilat fillojnë që nga ligji nr. 
9970/2018 për “Barazinë gjinore në shoqëri”, i 
cili ndër të tjera i kërkon pushtetit vendor: 1) të 
punësojë nënpunësin civil për çështjet gjinore 

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/201-2016.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/201-2016.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/201-2016.pdf
http://www.mod.gov.al/images/PDF/barazia_gjinore_shoqeri.pdf
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në bashki, i/e cili/a do të merret me të gjitha 
problematikat apo shqetësimet, të dhëna dhe 
analiza përsa i përket barazisë gjinore; dhe 2) 
të ndërmarrë masa për të rritur dhe fuqizuar 
pjesëmarrjen aktive të grave në pozicione ven-
dimmarrëse me së paku 30%. 

Në korrik të vitit 2009, Bashkia e Shkodrës ka 
vënë në zbatim pozicionin e nënpunësit civil 
për barazinë gjinore dhe vazhdon të jetë funk-
sionale. Ndërkohë, Këshilli Bashkiak Shkodër 
ka në përbërjen e tij 51 anëtarë nga të cilët 21 
janë gra. 

Pikërisht, për të kuptuar më mirë nivelin e përf-
shirjes se gruas në konsultime/dëgjesa publike 
dhe statusin e tyre në këto debate publike, të 
cilat ndikojnë më pas në veprimtarinë e pushte-
tit lokal, është shumë e nevojshme të studiohet 
se sa realisht korniza e lartëpërmendur ligjore  
dhe institucionale manifestohet edhe në prak-
tikë. Prandaj pyetja kryesore që ngrihet në këtë 
dokument është: 

Në çfarë mase mekanizmat ekzistues të 
qeverisjes lokale për pjesëmarrjen publike 
mundësojnë  pjesëmarrjen kuptimplotë të 
grave (përfshirë këtu shtresat e varfëra dhe 
të margjinalizuara) në planifikimin e pro-
grameve zhvillimore?

Për t’iu përgjigjur pyetjes kryesore, nënpyetja 
më poshtë vjen në ndihmë:

Si dhe sa ndikojnë gratë e vajzat në poli-
tikat lokale nëpërmjet pjesëmarrjes dhe 
përfshirjes së tyre në proceset dëgjimore 
publike? 

Të dhënat e paraqitura më poshtë, në përqindje, janë 
rezultate të 44 pyetsorëve të plotësuar nga gratë dhe 
vajzat, 6 prej të cilëve nuk plotesojnë standardin e 
hedhjes së të dhënave. Për përpunimin e të dhënave 
është përdorur programi SPSS. Pjesë nga 50 interv-
istat e hapura janë përfshirë në tekst si citime krye-
sore. 

PO, 35.40%

JO, 63.60%

A PUNONI

Mosha e të pyeturve kryesohet nga grupmosha 
51-60 vjeç (40%), e ndjekur nga grupmosha 31-40 
(35%) dhe ajo e 41-50 me 20%. Niveli i arsimimit ka 
patur një grafikë interesante pasi 48% i përkasin ar-
simit të lartë dhe 51% atij të detyrueshëm. Ndërkohë 
63% e tyre nuk punojnë në krahasim me 37% të cilat 
kanë një punë.

 Gratë dhe vajzat e pyetura vijnë nga një sfond miks, 
por pjesa me e madhe e tyre janë shtëpiake, ku si-
pas grafikës dhe përgjigjet e dhëna sqarohet se me 
‘shtëpiake’ dhe ‘nuk kam punuar kurrë’ gratë nënk-
uptojnë punët që bëjnë në shtëpi. Kjo kategori së 
bashku është në masën 47.7%. Punonjëse në biznese 
të vogla apo si punëtore/mirëmbajtese shtëpie janë 
18.2%, ato që punojnë në profesionin e tyre sipas 
arsimit përkatës 18.2%, dhe agrokulturë ku përmen-
det më tepër puna si fermere shkon në total 15.9%. 
Përzgjedhja ka qënë rastësore me fokus në njësinë 
numër 2 në qytetin e Shkodrës dhe njësinë adminis-
trative Velipojë. 

PËRTEJ NUMRAVE,  
ÇFARË NA FLET REALITETI?

Vështirësitë për t’i mbledhur njerëzit dhe për t’i 
bindur që ato të përfshihen në dëgjesat publike, jo 
vetëm si numër, por si mendime që respektohen dhe 
përkthehen në praktika zyrtare, janë tashmë të njo-
hura edhe në vende të zhvilluara (Abers, 2003). 

Këto vështirësi duket se ‘ndihmohen’ edhe nga vetë 
pushteti lokal i cili dëgjesën publike e ka legjitimuar 
deri në nivele të pjesëmarrjes fizike të individit. Në 
shoqërinë tonë demokratike, njerëzit janë akoma 

Punetore, 
18.2%

Profesionale, 
18.2%Agrikulture, 11.4%

Shtepiake, 
18.2%

Ferme/Prodhoj
4.5%

Nuk kam 
punuar, 29.5%

Me një metodologji mikse cilësore dhe sasiore janë 
intervistuar 100 gra dhe vajza. Intervistat e hapura 
janë realizuar me 50 gra dhe vajza në Shkodër dhe 
në njësinë adminstrative të Velipojës. Ndërkohë py-
etsorëve u janë përgjigjur 50 gra dhe vajza të tjera. 
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vetëm në rolin e pjesëmarrësit. Në këto kushte py-
etje si, pse të rrezikojmë dhe të formojmë struktu-
ra paralele lokale apo pse të mos demokratizojmë 
ekzistueset, i kanë rrënjet tek situata financiare e 
pushtetit lokal. Format e reja dhe inovative kërkojnë 
edhe angazhim financiar. Ndoshta kjo është edhe ar-
syeja pse Bashkia Shkodër mjaftohet më shpalljen e 
njoftimeve për dëgjesat publike vetëm në faqet web 
zyrtare, e cila sipas kërkimeve të kryera në kuadër 
të këtij punimi, rezulton të jetë burimi më i ulët i 
informacionit, me 1%.  

Në fakt dëgjesat publike, si forma më e zhvilluar e 
demokracisë dhe pjesëmarrja publike aktive e qytet-
arëve si ‘përgjegjësi qytetare’, gjenerojnë ide që vijnë 
drejpërdrejtë nga komuniteti. Ide që lidhen me tak-
sat lokale e që një familje duhet të paguajë, kapitalin 
social në shoqëri si përmirësimin e shërbimeve e 
institucioneve publike si biblioteka, qëndra rinore 
sociale, etj, janë përbërësit kyç në zgjidhjen e prob-
lemeve por edhe ndryshimeve, të cilat vijnë si pasojë 
e angazhimit ( Yanow, 2003; Wiseman, 2006, Adam 
dhe Hess, 2007). Mirëpo gra dhe vajza që janë pjesë 
e grupeve të margjinalizuara të shoqërisë dhe jetojnë 
në varfëri nuk kanë shanse ose kanë pak mundësi të 
infuencojnë procese politike ekonomike dhe sociale 
dhe institucione, të cilat kontrollojnë dhe formëso-
jnë ditët dhe jetën e tyre, duke bërë të mundur kësh-
tu që të mbahen në ‘kurthe’ të varfërisë e si rrjedhojë 
edhe të pabarazive (Oxford, 2008:1). 

Në raste specifike dhe në kontekstin në të cilin është 
realizuar edhe punimi, pjesëmarrja publike ndeshet 
edhe me vështirësi kulturore, sociale dhe ekonomike 
të komunitetit. Nga njëra anë është vetë komunte-
ti i cili me të drejtë pyet se ç’ndryshim do të sillte 
pjesëmarrja e tyre në dëgjesat publike? Apo kur 
gratë nuk kanë asnjë mbështetje për kujdesin ndaj 
fëmijeve të tyre në kohën e këtij angazhimi. Edhe 
pse garantimi i pjesëmarrjës vjen nëpërmjet bindjes 
se rezultatet dhe mendimet e tyre do të influencojnë 
politikat lokale, të cilat gjithashtu ndikojnë direkt në 
jetën e tyre të përditshme duke përmirësuar shër-
bimet e kopshteve, shkollave, rrugëve, ambjenteve 
kulturore për fëmijë dhe të rinj etj., sërish gratë 
shprehen se asgjë nuk ndryshon nga mos/pjesëmar-
rja e tyre. 

Vida, 45 vjeçe, e pyetur rreth pjesëmar-
rjes së saj në dëgjesa publike që organi-
zon Bashkia Shkodër, thekson se: “nuk 
kam asnjë besim. Kam provuar dy 
herë të flas dhe të kërkoj, nuk më kanë 
dëgjuar. Nga ky moment nuk kam marr 
më pjesë në të tilla organizime sepse ne 
nuk na konsiderojnë”.  

Ndërkohë Maria, 37 vjeçe, thotë: “Unë nuk i kam 

parë dhe as dëgjuar ndonjëherë dikë të më thotë të 
marr pjesë në një mbledhje. Do të doja të shkoja, por 
nuk e di se ku. Jam kurioze të di çfarë mund të disku-
tojnë në këto mbledhje dhe si mund të na ndihmojnë. 
Jam gjithë ditën në shtëpi dhe nuk më “ka kërcit” asn-
jëherë dera”, përfundon ajo. 

Por ka edhe gra të cilat e dinë çfarë janë dëgjesat 
dhe kanë marrë pjesë disa herë, por zhgënjimi është 
sërish i pranishëm. Ela, 28 vjeçe, thotë se ka marrë 
pjesë dy herë dhe mendon se asnjë reflektim në re-
alitet, nga ana e pushtetit vendor, nuk ka ndodhur. 
“Atëherë pse duhem unë aty?” - pyet ajo. 

Kjo situatë aktuale për të cilën gratë flasin, është një 
situatë që na njeh me nuancat jo fort optimiste të 
marrëdhënies qytetar-qeveri lokale. Një situatë që 
ka hapësirë për debat dhe përmirësim në favor të 
këtij target-grupi.

DEMOKRATIZIMI I  
DEMOKRACISË LOKALE 

Hipoteza e ngritur që në fillim të këtij punimi se 
gratë dhe vajzat janë një zë i munguar në dëgjesat 
publike apo në debatin publik lokal konfirmohet 
nga vetë ato.

Në takimet ballë për ballë me gratë dhe vajzat, 
shqetësimi kryesor i tyre ishte se ato nuk konsidero-
hen duke filluar nga familja e deri tek politika. Në 
intervistat e realizuara mbi matjen e pjesëmarrjes 
së grave dhe vajzave në dëgjesat/konsultat publike 
rezultojnë probleme serioze me besimin ndaj insti-
tucionit të bashkisë dhe të njësive administrative. 
Humbja e besimit shihet  si një prej arsyeve kryesore 
të mospjesëmarrjes në dëgjesa. 

•	 Në përgjithësi, ka pak ose aspak gra dhe vajza 
që marrin pjesë në këtë proces. Ekzaktësisht 
93.2% e të intervistuarave nuk kanë marrë 
asnjëhërë pjesë, ndërkohë vetëm 6.8% pohojnë 
pozitivisht. Edhe në rastet kur ato kanë qënë të 
pranishme në këto dëgjesa, sërish nuk e kanë 
kuptuar qartë rolin e tyre.

•	 Informacioni që kanë për organizimet e 
dëgjesave është shumë i ulët. 70.5% e të 
intervistuarave nuk kanë dëgjuar dhe nuk kanë 
informacion se çfarë ndodh aty, ndërkohë që 
vetëm 19.5 % kanë informacion. Kryesisht 
burimi i këtij informacioni është media dhe jo 
bashkia apo rrugët e tjera institucionale.

•	 Interesi që kanë për të marrë pjesë në këto 
dëgjesa dhe për t’u dëgjuar është po ashtu i ulët. 
62% nuk kanë më interes ne raport me 38% të 
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cilët shprehen se do të donin por nuk e dimë 
kur ndodhin ato. 

•	 Një prej shqetësimeve të tyre është edhe 
drejtuesi i këtyre dëgjesave. Ato shprehen se 
do të preferonin të merrnin pjesë në dëgjesa 
publike të cilat drejtohen nga gratë në masën 
88.6%, ndërkohë që 8.4 % e tyre nuk do e kishin 
problem drejtimin edhe nga nje burrë. 

•	 Gratë dhe vajzat humbjen e besimit të tyre 
tek institucionet lokale e bazojnë tek fakti se 
mendimet dhe shqetësimet e tyre nuk merren 
parasysh nga drejtuesit e këtij procesi. 70% 
mendojnë se nuk merren në konsideratë 
mendimet e tyre dhe se ato duhet thjesht të jenë 
aty, 13.6% mendojnë pozitivisht dhe 9.3% nuk 
e dinë. 

•	 Ndërkohë arsye kryesore e mospjesëmarrjes së 
tyre në këto dëgjesa është mosbesimi me 92%, 
ndërkohë që 8% nuk kanë pranuar ti përgjigjen 
kësaj pyetje.

Këto të dhëna tregojnë se nëse qeverisja lokale dhe 
shoqëria në përgjithësi dështon të krijojë një amb-
jent ku gratë dhe vajzat lejohen të jenë pjesë e “lojës” 
dhe të luajnë një rol vërtetë aktiv e domethënës në 
hartime politikash dhe vendimarrje publike, atëherë 
ato vendime që merren nuk do kenë pothuajse asnjë 
efekt si politika publike. Kjo do të thotë që politi-
ka nuk po merr në konsideratë pikërisht gjysmën e 
popullsisë së saj, duke nënkuptuar që vendimet nuk 
janë ‘fushë’ apo ekspertizë e gruas. 

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Është e qartë që ndërhyrjet duhet të jenë në dizenjim 
sa më të qartë të politikave pjesëmarrëse dhe aktive 
të këtij grupi. Nivelet e zbatimit duhet të japin siguri 
për angazhim aktiv të tyre. 

Për të adresuar në të dy drejtimet, poshtë-lart dhe 
lart-poshtë ndryshimet që mund të ndodhin në 
përfshirjen e grave deri në procese vendimmarrëse 
të sipërpërmëndura, një kombinim i politikave in-
formuese në terren me krijimin e forumeve të vog-
la funksionale brenda njësive administrative bash-
kiake është i nëvojshëm. Në këtë dokument, mendoj 
së është shumë e rëndësishme të mos humbim dre-
jtimin e nisur për impaktin e fortë që ka pjesëmarrja 
e grave dhe vajzave në gjitha dëgjesat publike duke 
kthyer besimin tek ato se dëgjohen, por edhe duke 
ofruar mbështjetje për fëmijët e tyre, edukimin dhe 
fuqizimin e tyre si zë i rëndësishëm në hartimin e 
politikave lokale. 

Duket sikur mekanizmi i pjesëmarrjes, në praktikë, 

ka dështuar. Duke munguar një zë i rëndësishëm në 
këtë proces, ai i gruas. Megjithatë, çështja e përfaqë-
simit të tyre në këtë proces është vetëm një element i 
komponentit të gjerë i pjesëmarrjes së gruas në pro-
cese politiko-hartuese në qeverisjen vendore. Kjo 
hapësirë publike, e cila u takon edhe grave, ka nevojë 
për transformim, duke bërë të mundur prezantimin 
e rregullave të reja, ndryshimin e mendësisë që kry-
epleqtë marrin vendimet për të gjithë komunitetin si 
dhe teknika të reja përfshirëse.

Prandaj, duhet theksuar se ka arsye të mira për të 
besuar në një zhvillim të mëtejshëm demokra-
tik të përfshirjes së grave dhe vajzave në proceset 
pjesëmarrëse dhe publike edhe nëpërmjet edukimit 
joformal. Kjo do të thotë si më poshtë:

Bashkia Shkodër së bashku me njësitë administrative 
të qarkut të mundësojnë:

1. Ndërhyrje në nivele informuese rreth 
rëndësisë së pjesëmarrjes së grave dhe 
vajzave në proceset konsultative për 
hartimin e politkave lokale.

2. Krijimi i mundësive për ngritjen e ‘Jurive’ të 
qytetarëve në përbërje ekuilibruese gjinore, 
të cilët sigurojnë të dhëna dhe informacione 
për procesin e hartimit të politikave lokale. 
Kjo juri mund të njohë në kompozimin e 
saj afërsisht rreth 25 qytetarë të përzgjedhur 
në mënyrë rastësore dhe që angazhohen të 
takohen periodikisht. Këto juri shërbejnë 
për të integruar në procese diskutimesh të 
gjera dhe shkëmbim informacionesh dhe 
opinionesh. Kjo është një praktikë e vjetër 
në Gjermani, qysh në vitin 1970 dhe njihet 
si model i sukseshëm.  

3. Panelet e qytetarëve janë një tjetër 
rekomandim. Ata lejojnë rritjen e besimit 
dhe vendosjen e një komunikimi më të mirë 
midis komunitetit dhe pushtetit lokal.

4. Krijimin e forumit të gruas në çdo njësi 
administrative. Këto forume angazhohen 
posaçërisht vetëm në çështjet dhe 
përditshmërinë e grave dhe vajzave, 
problemet që ato kane dhe mënyrat si 
mund të zgjidhen. Këto forume mund të 
menaxhohen nga nënpunësi i barazisë 
gjinore, i cili kryen funksionin e tij pranë 
sektorit të shërbimit social në bashki.

5. Marrja në konsideratë nga ana e Bashkisë 
Shkodër të sigurimit të balancës gjinore në 
drejtimin e dëgjesave publike. 
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Sfida dhe mundësi për riintegrimin e  
fëmijëve të kthyer nga emigracioni
Rasti i Bashkisë Gjirokastër

Eksperte në Drejtorinë e Shërbimeve  
të Punësimit dhe Migracionit
Shërbimi Kombëtar i Punësimit

Evis Fico

PËRMBLEDHJE

Shqipëria ka krijuar një mekanizëm për riinte-
grimin e emigrantëve të kthyer, por vetë duku-
ria komplekse e migracionit dhe krizat globale 
kanë treguar se ky mekanizëm nuk ka arritur 
të përmbushë qëllimin për të cilin u krijua. Të 
shumtë janë faktorët PULL and PUSH (tërheqës 
dhe shtytës) për këtë situatë, por është e vështirë 
të rëndojë përgjegjësia vetëm tek ky mekanizëm 
apo tek mungesa e koordinimit mes institucio-
neve përgjegjëse qeveritare; moskoordinim që 
fare mirë mund të kompromentojë zbatimin e 
politikave kombëtare. 

Nisur dhe nga vala e paprecedentë migratore e 
viteve të fundit, qasja e re e politikave evropia-
ne ndaj migrimit dhe riintegrimit, në mungesë 
të një strategjie afatgjatë migracioni, e kalon 
detyrën tek pushteti vendor si i vetmi autori-
tet më afër individit dhe nevojave të tij. Parë 
në këtë optikë, lind pyetja se siështë përqasja e 
pushtetit vendor në vendin tonë ndaj riintegri-
mit të migrantëve dhe sidomos fëmijëve të tyre. 
A ka kapacitete njerëzore dhe financiare për të 
menaxhuar një riintegrim të suksesshëm dhe të 
qëndrueshëm, aspak denigrues apo shtytës për 
të riemigruar?

Ky dokument i shkurtër politikash synon të 
analizojë dhe vlerësojë riintegrimin e fëmijëve 
të kthyer nga emigrimi, si një kategori e ndje-
shme dhe me rrezik përjashtimi social. Punimi 
do të fokusohet në rastin e Bashkisë së Gjiroka-
strës, duke marrë nën analizë kapacitetet dhe 
nivelin e përgatitjes së strukturave të pushtetit 

lokal përgjegjëse për monitorimin dhe riinte-
grimin e emigrantëve.

HYRJE

Si vetë vala e paprecedentë e fenomenit të mi-
gracionit në të gjithë Evropën, nga ‘polikrizat’ 
e deri tek e ashtuquajtura ‘pranvera arabe’, edhe 
konfigurimi i‘migracionit të kthimit’ në Shqi-
përi ka pësuar ndryshime. Migracioni i kthimit, 
ashtu si dhe përqasja politike e qeverisë shqip-
tare ndaj tij, u shfaqën fuqishëm në vitet 2006 
– 2010. Kjo periudhë përkoi me hyrjen në fuqi 
të Marrëveshjes së Ripranimit dhe me mirati-
min e Strategjisë së riintegrimit të shqiptarëve 
të kthyer, si dy hapa të rëndësishëm dhe kompo-
nentë bindës për procesin e liberalizimit të vi-
zave. Migracioni i kthimit si dukuri u referohet 
si migrantëve të rregullt edhe atyre të parregul-
lt. Ndërsa në vitet e fundit këtij konfigurimi të 
kthimit i është shtuar edhe grupi i personave të 
cilët përdorën instrumentin e azilkërkimit1 si 
mjet për të emigruar në vendet e BE-sëpër mo-
tive punësimi.

1 Sipas Eurostat (2016), termi azilkërkues përku-
fizohet si“një individ i cili ka aplikuar për mbro-
jtje ndërkombëtare ose është i përfshirë për herë 
të parë në këtë aplikim si anëtar i një familjeje”. 
Ndërkohë IOM (2015) e përkufizon azilkërkues-
in si “një person i cili kërkon mbrojtje dhe sig-
uri prej persekutimit serioz në një vend tjetër i 
tij apo në vendin e tij, dhe pret një përgjigje të 
kërkesës për statusin e refugjatit sipas instru-
mentave ndërkombëtarë dhe kombëtarë”.

http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/02/VisionEurope%E2%80%93PolicyPapersweb.pdf
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/02/VisionEurope%E2%80%93PolicyPapersweb.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2010/PDF-2010/95-2010.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2010/PDF-2010/95-2010.pdf
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Kutia 1: Fakte dhe të dhëna mbi migrimin e 
kthimit në Shqipëri.

Statistikat tregojnë se migracioni i kthim-
it për periudhën 2009-2013 kap shifrën 
e 133,544 shqiptarëve. Ndërkaq sipas 
shifrave të Eurostat, janë afro65, 935shqip-
tarë që kanë aplikuar për azil në vendet e 
BE-së për vitin 2015, duke përbërëkësh-
tu 5% të totalit të aplikantëve në vendet e 
BE-së gjatë këtij viti. Në të gjithë këtë kom-
pozim numrash emigrantësh të kthyer nuk 
mund të harrojmë një kategori të veçantë 
sociale, siç janë fëmijët. Ata zënë jo pak por 
36% të azilkërkuesve për periudhën 2014-
2015.

 
Burimi:Instat & IOM, 2013; Eurostat, 
2016.

Nëse do të flasim me gjuhën e shifrave, është e 
vështirë të përcjellësh një panoramë të qartë të 
kësaj dukurie komplekse lëvizjeje në vlera sasi-
orë. Burimet e Ministrisë së Mirëqenies Sociale 
dhe Rinisë (MMSR) për vitin 2015 deklarojnë 
se 1/3 e të kthyerve në Shqipëri janë fëmijë2. Kë-
sisoj, kthimi jo vetëm i migrantëve të rregullt - 
të cilët zgjedhin vullnetarisht të kthehen në vend 
- por dhe kategorisë së cilës u është refuzuar 
kërkesa për azil, është shoqëruar nga një masë 
e konsiderueshme e fëmijëve dhe të rinjve të 
paarsimuar apo kualifikuar. Ata “vuajnë” apo 
“gëzojnë” pasojat e vendimeve të kthimeve apo 
lëvizjeve migratore të prindërve të tyre, ndaj 
shfaqin qartazi nevojën për një riintegrim të 
përshtatshëm, përfshirë këtu aspektin psiko-so-
cial, arsimor, kulturor dhe gjuhësor.

Nga sa më sipër, ky dokument i shkurtër 
politikash synon të analizojë dhe vlerësojë 
riintegrimin e fëmijëve të kthyer nga emigrimi, 
si një kategori e ndjeshme dhe me rrezik për-
jashtimi social. Punimi do të fokusohet në ras-
tin e Bashkisë së Gjirokastrës, duke marrë nën 
analizë kapacitetet dhe nivelin e përgatitjes së 
strukturave të pushtetit lokal përgjegjëse për 
monitorimin dhe riintegrimin e emigrantëve.

Në veçanti, ky dokument politikash adreson 
këto pyetje specifike:

•	 A funksionon sistemi integrues i fëmij-
ëve? A ekziston një plan social në nivel 
qarku në kuadër të sistemit të integruar 
të mbrojtjes së fëmijëve?

•	 Si bashkërendohet puna midis Bashki-
së, Drejtorisë Arsimore Rajonale-Zyrës 
Arsimore dhe Shërbimit Social apo or-
ganizatave që operojnë në këtë fushë për 
riintegrimin e familjeve të të kthyerve 
dhe veçanërisht të fëmijëve të tyre? 

Përsa i përket metodologjisë së hartimit të këtij 
punimi, u mblodhën të dhëna nga institucionet 
publike si dhe intervista të drejtpërdrejta me 
përfaqësues/zyrtarë përgjegjës që merren me 
trajtimin e fëmijëve dhe shërbimet ndaj tyre 
të këtyre institucioneve: Ministria e Mirëqëni-
es Sociale dhe Rinisë, Agjencia Shtetërore për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, organizata 
‘Observatori për të Drejtat e Fëmijëve’, organi-
zata ‘Terre Des Hommes’, Ambasada Austria-
ke, Bashkia e Gjirokastrës, Drejtoria Arsimore, 
Qendra Kombëtare e Fëmijëve, Drejtoria Rajo-
nale dhe Shërbimi Social Shtetëror në Gjiroka-
stër.

KUADRI POLITIK, LIGJOR  
DHE INSTITUCIONAL

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeri-
ut (1948) thekson në nenin 13/2 se “çdokush 
ka të drejtën të kthehet në vendin e tij”. Këtu  
përfshihet riintegrimi kulturor, ekonomik dhe 
shoqëror i të kthyerit në komunitetin/vendin ku 
vendoset.Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, 
edhe pse nuk e ka te shprehur në formë afirma-
tive të drejtën e kthimit, e trajton atë në nenin 
39/1 si ndalimtë dëbimit të shtetasit shqiptar 
nga territori.Gjithashtu, edhe në nenin 15/2 
sanksionohet që “organet e pushtetit publik, në 
përmbushje të detyrave të tyre, duhet të respek-
tojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si 
dhe të kontribuojnë në realizimin e tyre”.

Sipas një studimi të kryer në 2015,aktual-
isht ekzistojnë73 dokumente të Qeverisë së 
Shqipërisë që trajtojnë të drejtat dhe mbrojt-
jen e fëmijëve si dhe kthimin dhe riintegrim-

2 Deklaratë B.Klosi ish-Ministër i MMSR-së 
gjatë fjalës së tij në prezantimin e projektit për 
riingrimin e fëmijëve të emigrantëve të kthyer.

http://www.instat.gov.al/media/2965/return_migration_and_reintegration_in_albania_2013_.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/�p-content/uploads/2015/03/Doktoratura-Teuta-Grazhdani-Fakulteti-i-Shkencave-Sociale-Departamenti-Pune-Sociale.pdf
http://www.doktoratura.unitir.edu.al/�p-content/uploads/2015/03/Doktoratura-Teuta-Grazhdani-Fakulteti-i-Shkencave-Sociale-Departamenti-Pune-Sociale.pdf
http://www.albania.iom.int/publications/reports/06.2017/Profili returnees_social_ekonomik_ENG.PDF
http://www.albania.iom.int/publications/reports/06.2017/Profili returnees_social_ekonomik_ENG.PDF
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/sq/al/al057sq.pdf
http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2014/02/Hartezimi-dhe-analiza-MAESTRAL.pdf
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in të tyre. Mes tyre mund të përmendim këto 
dokumente:

•	 Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Inte-
grim, 2015-2020;

•	 Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauni-
versitar, 2014 – 2020;

•	 Dokumenti Politik i Përfshirjes Sociale, 
2016 – 2020;

•	 Strategjia Kombëtare për Punësim dhe 
Aftësi, 2014 – 2020;

•	 Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmij-
ëve, 2017-2020;

•	 Ligji i ri nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe 
mbrojtjen e fëmijës” në nenin 46 sanksio-
non: 

“Roli i Bashkisë është i veçantë dhe ka një 
sërë detyrash përpara në lidhje me kate-
gorinë e fëmijëve, por këtu do të veçonim 
pikërisht më konkretisht mbledhjen, anali-
zimin dhe raportimin e të dhënave, në ba-
shkëpunim me institucionet e tjera vendo-
re, për situatën e të drejtave të fëmijës dhe 
familjeve, me qëllim hartimin e programe-
ve që krijojnë një mjedis mbështetës për zh-
villimin optimal të fëmijës.”

•	 Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 573, 
datë 24.6.2015, specifikon se:

Standardet e Shërbimeve të Njësive të 
Mbrojtjes së Fëmijëve shërbejnë për të ma-
tur dhe përmirësuar cilësinë e shërbimeve 
për mbrojtjen e fëmijëve në bashki dhe 
krijojnë edhe bazën për inspektimin e tyre 
nga strukturat në nivel qendror. Standar-
det janë mbështetur në pesë fusha specifike, 
por të ndërlidhura midis tyre që përfshij-
në kriteret për cilësinë. Duhet theksuar se 
fëmijët e kthyer trajtohen në kuadër të 
mbështetjes së fëmijëve në nevojë.

•	 Udhëzimi i Përbashkët “Për mënyrat, for-
mat e bashkëpunimit dhe procedurat e 
ndërhyrjes në ndihmë të fëmijëve në rrezik 
për institucionet dhe strukturat kryesore 
përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijës” i nëns-
hkruar nga katërministra (Ministri i Arsi-
mit, i Shëndetësisë, i Mirëqenies Sociale dhe 

Rinisë, si dhe Ministri i Brendshëm), me 
qëllim përcaktimin e detyrave, përgjegjësive 
dhe procedurave standarde për institucio-
net dhe strukturat kryesore përgjegjëse për 
ofrimin e shërbimeve lidhur me mbrojtjen e 
të drejtave të fëmijës’’.

Ndërkohë ekzistojnë 21 institucione 
shtetërore në nivel kombëtar, 15 organiza-
ta joqeveritare dhe 9 institucione në nivel 
Qarku Gjirokastër që merren me të dhën-
at dhe trajtimin e fëmijëve.Në veçanti do të 
përmendim:

•	 Drejtoria e kufirit dhe migracionit;

•	 Sportelet e migracionit në nivel lokal 
brenda 36 zyrave të punës;

•	 Agjencia për mbrojtjen e fëmijës në ni-
vel qëndror dhe lokal;

•	 Shërbimi Social Shtetëror;

•	 Drejtoria Arsimore/Zyrat Arsimore;

•	 Njësitë për fëmijët në nivel qarku dhe 
në nivel bashkie (njëra është për të drejtat 
e fëmijëve dhe tjetra për mbrojtjen e fëm-
ijëve);

•	 Këshilli Kombëtar për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Fëmijëve - organ i krijuar me 
ligjin për mbrojtjen e të drejtave të fëmij-
ëve, i cili qëndron në krye të koordinimit 
programor dhe mbikëqyr përmbushjen e 
këtyre të drejtave. 

SITUATA AKTUALE

Një numër i konsiderueshëm i emigrantëve sh-
qiptarë të sapo kthyer janë fëmijë, si pjestarë të 
familjeve që kohët e fundit rezultojnë të vijnë 
nga vendet si Gjermania, Franca, Suedia dhe 
Hollanda. Kthimi i tyre sipas studimit të bërë 
nga Organizata Ndërkombëtare për Migra-
cion (IOM) për“identifikimin e zonave më të 
prekura nga migracioni i kthimit”, kap kryesi-
sht prefekturat Durrës, Tiranë, Vlorë, Kukës, 
Peshkopi, dhe Gjirokastër. Edhe pse studimi 
është kryer vite më parë, sipas INSTAT, duku-
ria e kthimitmë të lartëvihet re pikërisht në këto 

https://ssl.kryeministria.al/SKZHI_final_qbz.pdf
https://ssl.kryeministria.al/SKZHI_final_qbz.pdf
http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/apu/2016/FLETORJA-ZYRTARE-STRATEGJIA-APU_2014_2020.pdf
http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/apu/2016/FLETORJA-ZYRTARE-STRATEGJIA-APU_2014_2020.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/20-2016.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/20-2016.pdf
http://www.sociale.gov.al/files/documents_files/Strategjia_per_Punesim_dhe_Aftesim_2014-2020.pdf
http://www.sociale.gov.al/files/documents_files/Strategjia_per_Punesim_dhe_Aftesim_2014-2020.pdf
http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2017/05/Permbledhje-e-Agjendes-Kombetare-per-te-Drejtat-e-Femijeve-2017-2020.pdf
http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2017/05/Permbledhje-e-Agjendes-Kombetare-per-te-Drejtat-e-Femijeve-2017-2020.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2017/PDF-2017/43-2017.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2017/PDF-2017/43-2017.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/33-2015.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/33-2015.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/33-2015.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/33-2015.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/33-2015.pdf
http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2014/02/Hartezimi-dhe-analiza-MAESTRAL.pdf
http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2014/02/Hartezimi-dhe-analiza-MAESTRAL.pdf
http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2014/02/Hartezimi-dhe-analiza-MAESTRAL.pdf
http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2014/02/Hartezimi-dhe-analiza-MAESTRAL.pdf
http://www.albania.iom.int/publications/research/3%20Zonat%20me%20te%20prekura%20-%20profili.pdf
http://www.instat.gov.al/media/241762/migracioni_ne_shqiperi.pdf
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prefektura për shkak të vendodhjes gjeografike 
dhe zhvillimit ekonomik në to.

Shqipëria nuk ka kryer ende ndonjë vlerës-
im të mirëfilltë të nevojave të komuniteteve 
ku migrantët vendosen pas kthimit. Gjitha-
shtu nuk ka bërë përpjekje për të hartuar 
politika riintegruese që marin në konside-
ratë nevojat e migrantëve por edhe të ko-
muniteteve.

 
Përballja e parë e të kthyerve janë institucio-
net e pushtetit lokal. Në këndvështrimin ligjor 
dhe strategjik ekziston një Mekanizëm Kom-
bëtar Referimi(MKR), të cilinqeveria shqiptare 
e ngriti në vitin 2010. Ai është i detyrueshëm 
për t’u zbatuar nga të gjithë njësitë administra-
tive, për realizimine njëriintegrimitëqëndru-
eshëm dhe të suksesshëm të të kthyerve.
Hallka kyçe e këtij procesi janë sportelet e mi-

gracionit. Të ngritura si pjesë integrale e 36 
zyrave të punësimit për të pritur dhe dhënë 
informacionin më të domosdoshëm tek të 
kthyerit, ato shërbejnë si urë lidhëse me in-
stitucionet e tjera të shërbimeve publike dhe 
private. Ky proces, nga pritja deri në një riin-
tegrim real apo referim tek institucionet përk-
atëse në varësi të problematikës, në praktikë 
has jo pak vështirësi, për shkaqe subjektive 
dhe objektive. Raporti i MMSR-së për vitin 
2016 ilustron se paraqitja e shtetasve bëhet 
vullnetarisht dhe për pasojë ka vetëm 289 
shtetas shqiptarë të kthyer nga emigracioni, 
një shifër që nuk i përgjigjet fluksit të lartë 
real. Në karakteristikat sipas moshës nuk 
reflektohen fëmijët deri në 18 vjeç, duke mos 
raportuar asnjë të dhënë për fëmijët.  Shkaqet 
kryesore të kësaj situale lidhen me mungesën 
e plotësimit të kushteve primare,  mevullnetin 
e vakët për bashkëpunim, si dhe me mosko-
ordinimin midis institucioneve shtetërore. 
Duhet theksuar që ky është një proces zinxhir 
që kërkon kohë dhe përkushtim profesional.

RASTI I GJIROKASTRËS

Referuar edhe ligjit më të ri ndërsektorial nr. 
18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, 
vihet re një fuqizim i rolit të bashkisë si institu-

cion kryesor në trajtimin dhe zhvillimin e pro-
ceseve.3 Në frymën e këtij ligji do të krijohet një 
rrjet i sigurtë rreth fëmijës kudo ku ai ndodhet, 
në shtëpi, në shkollë, në komunitet. Ky ligj, 
përveç të drejtave të fëmijëve, trajton për herë 
të parë aspektin e mbrojtjes së fëmijëve si një 
trajtim jo rast pas rasti por, si një detyrë insti-
tucionale, duke parashikuar masat mbrojtëse që 
jepen nga strukturat e pushtetit vendor. 

Por pse u mor në analizë rasti i Bashkisë së Gji-
rokastrës? 

Së pari, Gjirokastra është një prej prefekturave 
më të prekura nga fenomeni i migracionit të 
kthimit, kjo dhe për shkak të pozitës gjeogra-
fike pranë shtetit grek. Së dyti, gjatë hulumtimit 
nuk rezultoi asnjë studim mbi zonat që trajtojnë 
fëmijë të kthyer, veçanërisht në këtë zonë. Së tre-
ti, nga intervistat e kryera me aktorët shtetërorë 
dhe të shoqërisë civile u përcoll shqetësimi i një 
numri të lartë të kthyerish në këtë bashki. Si një 
njësi vendore me vlera të patjetërsueshme në 
trashëgiminë kulturore, shërbimi ndaj fëmijëve 
i jep shtysë për të treguar po kaq vlera edhe në 
aspektin social.

PROBLEMATIKA

Në nivel gjithpërfshirës dhe jo vetëm në Bash-
kinë e Gjirokastrës mbetet ende punë për të 
bërë lidhur me funksionimin e Mekanizmit 
Kombëtar të Referimit. I ashtuquajtur ndryshe 

3  Sipas nenit 46 të ligjit nr. 18/2017 : “Bashkitë 
janë përgjegjëse për ngritjen në nivel bashkie 
dhe në nivel njësie administrative në varësi të 
tyre të strukturave përkatëse për mbrojtjen e 
fëmijës, në zbatim të standardeve dhe, nëpërm-
jet tyre, të një sistemi të integruar të mbrojtjes 
së fëmijës, duke siguruar, ndërmjet të tjerash: 
a) pasqyrimin dhe respektimin e të drejtave të 
fëmijës në planet e zhvillimit vendor, në pro-
gramet dhe projektet, në përputhje me politi-
kat kombëtare; b) parashikimin, në buxhetet e 
tyre, të fondeve për realizimin progresiv të të 
drejtave të fëmijës; c) zhvillimin e programeve 
dhe projekteve për të garantuar të drejtat dhe 
mirëqenien e fëmijës, për parandalimin dhe 
reduktimin e faktorëve që vënë në rrezik jetën 
dhe integritetin moral, fizik, psikologjik e emo-
cional të fëmijës”.

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2010/PDF-2010/95-2010.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2010/PDF-2010/95-2010.pdf
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‘mekanizëm riintegrimi’, ai shpjegon proce-
durën e informimit dhe referimit të të kthyerit 
drejt shërbimeve, që nga momenti i hyrjes në 
pikën e kalimit kufitar në Shqipëri dhe deri në 
momentin e aksesimit të shërbimeve publike. 

Nga hulumtimet e kryera vërehet se nuk ekzis-
ton ende një raport i impaktit të këtij mekanizmi, 
apo i ndjekjeve të rasteve të riintegrimit nga 
fillimi deri në fund.Duhetthënë gjithashtu se 
rastet e asisitimit tek ky grup shoqëror(si të mi-
tur të pashoqëruar, fëmijë të komunitetit rom 
apo emigrantë të kthyer) mungojnë.

Vihet re një keqfunksionim i Grupeve të Punës 
Multidisiplinore për sigurimin e një qasjejse/
koordinimi ndërsektorial në trajtimin e ras-
teve. Sipas studimit të hartëzimit dhe analizimit 
për mbrojtjen e fëmijës në Shqipëri dëshmohet 
qartazi se në mbarë qarqet dhe bashkitë e 
vizituaraGrupet ePunës Multidisiplinorelënë 
shumë për të dëshiruarnë funksionimin e tyre.

Në shembullin e Gjirokastrës këto referime lid-
hur me fëmijët janë sporadike. Njësia e mbro-
jtjes së fëmijës në Bashki nuk ka të dhëna lid-
hur me fëmijët e kthyer nga emigracioni. Sipas 
intervistës me punonjës të bashkisë4 ,  puna me 
trajtimin e fëmijës është zinxhir dhe nuk duhet 
të presë të jetë në rregull vetëm me pjesën bu-
rokratike të shkresave duke vonuar kështu tra-
jtimin e rastit.  Njësia për të Drejtat e Fëmijës 
(NJDF) dhe Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës 
(NJMF) janë krijuar dhe funksionojnë në Gji-
rokastër ashtu sikundër edhe në shumicën e 
qarqeve dhe bashkive, por koordinimi i punës 
mbetet në nivele të pakënaqshme.

Ligjërisht Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës në 
bashki ngrihet dhe funksionon si njësi e posaçme 
brenda strukturës përgjegjëse për shërbimet 

shoqërore në nivel bashkie. Ajo ka për detyrë në 
mënyrë të posaçme parandalimin, identifikim-
in, vlerësimin, mbrojtjen dhe ndjekjen e ras-
teve të fëmijëve në rrezik ose/dhe në nevojë për 
mbrojtje. Por, në praktikë kjo njësi nuk ka facili-
tetet për realizimin e detyrimit të mësipërm si në 
aspektin e burimeve njerëzore dhe detyrave funk-
sionale, po ashtu fëmijët e emigrantëve të kthyer 
trajtohen në kuadër të fëmijëve në nevojë. Njësia 
mbulohet nga një person i vetëm në organikë i 
njohur me emërtesën: Specialist për Diskrimin-
imin, Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Komuniteteve në 
Drejtorinë e Shërbimeve Sociale dhe Kulturor.5 

 Plani individual i padokumentuar, mungesa 
e buxhetit të nevojshëm dhe e stafit, zvogëlon 
mundësinë e ndjekjes dhe riintegrimit.

Shërbimet e Bashkisë së Gjirokastrës kundrejt 
fëmijëve janë: 

1. Regjistrim në zyrën e Gjendjes Civile 
në bashkëpunim me organizatën jo 
qeveritare TLAS (asistencë juridike 
falas);

2. Regjistrim në kopësht (parashkollor) pa 
pagesë;

3. Regjistrim në klasat e shansit të dytë;
4. Regjistrim në Qendrën Kulturore të 

Fëmijëve;
5. Fushatë sensibilizuese ne komunitet.

Ndërsa për familjet në vështirësi ekonomike 
Bashkia e Gjirokastrës parashikon kryesisht of-
rimin e paketave ushqimore, në bashkëpunim 
me Fondacionin NEHEMIA apo Kryqin e Kuq 
dhe organizata të tjera joqeveritare.

Për vitin akademik 2015-2016 ka një nu-
mër të regjistruarish prej 10 nxënësish në 
ciklin fillor dhe 11 në ciklin e lartë.

Për vitin akademik 2016-2017 ka një nu-
mër prej 3 nxënësish në ciklin fillor dhe 7 të 
tillë në ciklin e lartë.

Në Bashki ka njësi të mirëfillta për fëmijët por 
që ende nuk kanë raporte përsa i përket fëmi-
jëve të kthyer. Njësia që rezulton me të dhëna 
koherente të fëmijëve nga emigracioni është 
Drejtoria Arsimore Gjirokastër, e cila për vitin 
akademik 2015-2016 ka një numër të regjistru-

4 Sipas nenit 50 pika 2.  , e cila ka më shumë se 
3000 fëmijë, ka, minimalisht, një punonjës për 
mbrojtjen e fëmijës. Ata nuk mund të angazho-
hen në detyra të tjera brenda njësisë së vlerë-
simit të nevojave dhe referimit.Në rastet kur 
njësia administrative e bashkisë ka më pak se 
3000 fëmijë, këtë detyrë mund ta kryejë njëri 
nga punonjësit e njësisë së vlerësimit të nevo-
jave dhe referimit, i cili ka të përcaktuar në për-
shkrimin e punës funksionin si punonjës për 
mbrojtjen e fëmijës.

 

5 Është pak i argumentueshëm ky formatim or-
ganike për shërbimet sociale dhe kulturore.

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2015/03/Doktoratura-Teuta-Grazhdani-Fakulteti-i-Shkencave-Sociale-Departamenti-Pune-Sociale.pdf
http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2014/02/Hartezimi-dhe-analiza-MAESTRAL.pdf
http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2014/02/Hartezimi-dhe-analiza-MAESTRAL.pdf
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arish prej 10 nxënësishnë ciklin fillor dhe 11 
nxënës në atë të lartë; ndërsa për vitin akade-
mik 2016-2017 ka një numër prej 3 nxënësish 
të regjistruarish në ciklin fillor dhe 7 të tillë në 
ciklin e lartë. Ndërkohë në Qendrën Kulturore 
të Fëmijëve nuk rezulton asnjë raport mbi situ-
atën e e fëmijëve të kthyer nga emigracioni që 
marrin pjesë në kurse.

Për vitin akademik 2015-2016 ka një nu-
mër të regjistruarish prej 10 nxënësish në 
ciklin fillor dhe 11 në ciklin e lartë.

Për vitin akademik 2016-2017 ka një nu-
mër prej 3 nxënësish në ciklin fillor dhe 7 të 
tillë në ciklin e lartë.

Nga intervistat e kryera vërehet senuk ka të dhë-
na jo vetëm për trajtimin dhe kujdesin psikoso-
cial të fëmijëve por as të emigrantëve të kthyer. 
Madje, nuk ekziston as një sistem i mirëfilltë i 
dokumentuar për ndjekjen e rasteve. Për shem-
bull, nuk jepet informacion nga administrato-
ri i ndihmës ekonomike për familjet në nevo-
jë. Gjithashtu, çështje akute mbetet mungesa e 
stafit përkatës dhe një zë i dedikuar në buxhetin 
e bashkisë. 

Në intervistat me përfaqesues të organizatave 
“Observatori i të Drejtave të Fëmijës” dhe “Terre 
des Hommes” u theksua fakti se Gjirokastra do 
të jetë ndërhyrja e radhës me projektet e tyre për 
fëmijët. Sipas deklarimit të tyre ende nuk ekzis-
ton një vëzhgim apo studim për të vlerësuar se 
cilat zona janë më tëpër të prekura apo kanë më 
shumë fëmijë të kthyer me familjet e tyre nga 
emigracioni. Në supozimin se ata trajtohen 
përmes programeve specifike shumë shpesh ky 
grupim e gjen veten jashtë skemave të ndihmës. 

ANALIZA E ZGJIDHJEVE

Duke qënë se koordinimi nuk është funksion-
al dhe shpesh herë vuan për shkaqe subjektive, 
facilitetesh apo për mungesë vullneti dhe fryme 
kolektive në ndërmarrje vendimesh të përbash-
këta, shihet i nevojshëm një planifikim dhe me-
naxhim efektiv i shërbimeve ndaj fëmijëve. Ai 
kërkon profesionalizëm dhe punë të bashkëren-
duar, po aq edhe një advokim të përqasjes së 
politikave për zbatimin më të mirë të tyre. 

Strategjia Kombëtare e Mbrojtjes Sociale 2014-

2020 parashikon nevojën që udhëheqja ven-
dore të zhvillojë shërbime cilësore të kujdesit 
shoqëror përmes një angazhimi më të madh të 
vlerësimit të nevojave dhe proceseve të plani-
fikimit të shërbimeve. Për trajtimin e fëmijëve 
nevojiten shërbimet të shumëllojshme më të 
përgjegjshme dhe të integruara. Kjo nuk do të 
thotë pasja e shumë institucioneve, por shtim 
të shërbimeve. 

Kështu, pavarsisht numrit të lartë të fëmijëve 
të kthyer dhe problematikës të hasur me ta, 
aktualisht po punohet vetëm me 80 familje në 
kuadër të nje projekti pilot të financuar nga Ag-
jensia Austriake për Zhvillim (ADA), në rajonet 
e Fierit, Shkodrës, Korçës dhe Lezhës.6 Po më 
tej a do të vazhdojë kjo mbështetje? Përballë 
institucioneve shtetërore lind detyra e shtrirjes 
së shërbimeve dhe sigurimittë vijueshmërisë së 
tyre kudo ku haset fenomeni i migracionit të 
kthimit të fëmijëve. 

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Ky punim nxorri në pah një sërë problematikash 
në zbatimin e politikave dhe legjislacionit për 
riintegrimin e shtetasve të kthyer nga emigra-
cioni me fokus fëmijët. Moskoordinimi ndërin-
stitucional, mbivendosja e detyrave, paqartësia 
e kompetencave dhe padyshim mungesa e një 
raporti aktual të fakteve dhe të dhënave për kat-
egorinë e fëmijëve të kthyer nga emigracioni i 
vendosin institucionet qëndrore dhe pushtetin 
vendor përballë një sfide dhe detyre të rëndë-
sishme: atë të shërbimit të drejtëpërdrejtë me 
qytetarin, konkretisht fëmijët dhe dhënien e 
ndihmës të nevojshme ndaj tij. Mbi bazën e 
gjetjeve, ky punim vjen me disa rekomadime 
për institucionet që merren me mbrojtjen dhe 
trajtimin e fëmijëve. 

1. Për institucionet qëndrore

•	 Ndarja	 e	 qartë e përgjegjësive përkatëse 
dhe bashkëpunimi ndërinstitucional është 
kyç për funksionimin e sistemit të referimit 
dhe shkëmbimin reciprok të informacionit 

6  Projekt i financuar nga ADA me titull “Përmirë-
simi i kushteve të jetesës dhe riintegrimit të 
fëmijëve të migrantëve në Shqipëri”, Nisja më 
01.04.2016 dhe përfundimi më 31.03.2019.
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ndërmjet Sporteleve të Migracionit dhe 
institucioneve qendrore e në varësi; 

•	 Mbetet	 domosdoshmëri	 hartimi	 i	 një	
strategjie afatgjatë për riintegrimin dhe 
i politikave riintegruese e që marrin në 
konsideratë nevojat e migrantëve por edhe 
të komuniteteve. Gjithashtu, nevojitet 
një monitorim konstant iimpaktit të 
Mekanizmit të Referimit;

•	 Rekomandohet	 inserimi	 	 në	 buxhetin	 e	
shtetit i një zëri të veçantë për kategorinë e 
emigrantëve të kthyer dhe fëmijëve të tyre;

2. Për Ministrinë e Arsimit, Rinisë dhe 
Sportit 

•	 Rekomandohet	 hartimi	 i	 një	 studimi	 të	
mirëfilltë për kategorinë e fëmijëve të 
kthyer me qëllim përshtatjen e kurrikulave 
në ndihmë të tyre dhe rritjen e kapaciteteve 
te stafit mësimor.

3. Për Shërbimin Social Shtetëror

•	 Edhe pse hartëzimi i shërbimeve sociale ka 
ngritur struktuarat e nevojshme me ligjin 
e ri të shërbimeve sociale hyrë në fuqi në 
nëntor 2016, sërish nga studimi rezultoi një 
gjendje e vakët për sa i përket trajtimit të fa-
miljeve të kthyera apo fëmijëve të tyre. Në 
këto kushte del si prioritet që duhet punuar 
shumë me rritjen e ndërgjegjësimit për 
këtë shërbim në lokalitet dhe njëkohësisht 
bashkëpunim më të fuqishëm në lidhje me 
planin social. 

•	 Rritja e efiçencës përtej aspektit ligjor ka 
të bëjë dhe me angazhimin profesional të 
stafit. Kjo me qëllim njohjen e shërbimeve 
të tyre në komunitet për të mos u kthyer 
në shërbime të rëndomta burokratike por 
në shërbime koordinuese sociale me qëllim 
përfshirjen e kategorive në nevojë.

4. Për bashkitë

•	 Rekomandohet	 një rritje e burimeve 
njerëzore dhe financiare nw nivel njësie 
për Mbrojtjen e Fëmijë në nivel bashkie. 
Gjithashtu, punonjësit për mbrojtjen 
e fëmijëve kanë nevojë për forcim të 
kapaciteteve dhe lehtësim të procedurave 
për mirëkoordinim dhe gadishmëri 

operative në trajtimin e rasteve. 

•	 Ekzistenca	 e	 njëkohshme e Njësive 
Rajonale për të Drejtat të Fëmijëve, të cilat 
bëjnë raporte në nivel qarku, tregon shpesh 
një mbivendosje të punës. Ndërkohë që 
me ligjin e ri, ku pritet të miratohen aktet 
nënligjore për zbatimin e tij, kompetencat 
mund t’i kalojnë bashkive si institucionet 
kryesore në nivel lokal referuar ligjit dhe këto 
njësi në qark të mos ekzistojnë si struktura të 
fryra dhe pafunksion.

•	 Për	aq	kohë	sa	ende	punohet	për	hartimin	e	
akteve nënligjore, të propozohet ristrukturim 
i këtyre njësive dhe bashkimi i tyre me qëllim 
mirëorganizimin dhe bashkërendimin e 
punës në mbrojtje të fëmijës dhe rritjen e 
efiçencës së shërbimeve riintegruese ndaj tyre.  

5. Për Drejtoritë Arsimore

•	 Edhe	pse	një	nga	elementët	e	rëndësishëm	
të shërbimeve të informacionit ka qenë 
edhe ofrimi i informacionit për arsimimin e 
fëmijët të emigrantëve të kthyer (regjistrimi 
në sistemin arsimor, procedura e njohjes 
së diplomave të fituara jashtë shtetit, dhe 
referimi i tyre në Drejtoritë Rajonale të 
Arsimit), ka nevojë për më shumë shërbime 
mbështetëse për riintegrimin e shtetasve të 
kthyer në sistemin arsimor shqiptar. 

•	 Rekomandohet	 hartimi	 i	 një raporti 
vlerësues mbi situatën e fëmijëve emigrantë 
të kthyer dhe shërbimet e ofruara pas 
përfundimit të orarit të mësimit për të 
ndihmuar përfshirjen dhe integrimin e 
tyre gjuhësor e social.

6. Për organizatat joqeveritare

•	 Organizat	 që	 operojnë	 në	 këtë	 fushë	
të jenë operative jo vetëm në pjesën e 
trajnimit të personelit por edhe të ngritjes 
së kapaciteteve infrastrukturore në 
menaxhimin e rasteve7.

7 Referuar intervistës së bërë në 22 Gusht 2017 
me punonjësen F.B rastet i ndiqte me mjetet 
personale pasi nuk ka patur mundësi të tjera.
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Potenciali i demokracisë direkte në  
mirëqeverisjen vendore 
Rasti i Bashkisë Tiranë

Këshilltar i Kryetarit
Bashkia Tiranë

Indrit Puteci

PËRMBLEDHJE 

Demokracia  direkte është një koncept plotësis-
ht i ri për realitetin shqiptar dhe një praktikë e 
munguar në hapësirën demokratike. Shembulli 
i Zvicrës tregon se demokracia  direkte është një 
mekanizëm me potencial të jashtëzakonshëm 
për të zhvilluar demokracinë në përgjithësi e 
veçanërisht atë vendore. Zhvillimet e viteve të 
fundit në Bashkinë e Tiranës, si edhe ritmi i zh-
villimit të gjithanshëm të kryeqytetit, kanë sjel-
lë nevojën e aplikimit të demokracisë direkte. 
Qëllimi final mbetet zhvillimi i mëtejshëm i de-
mokracise vendore dhe rritja e cilësisë së jetës së 
banorëve të Tiranës nëpërmjet gjithpërfshirjes 
së tyre deri në vendimmarrjen  direkte përmes 
referendumeve, si pjesë e ushtrimit të demokra-
cisë  direkte. Cilat janë ‘stekat’, kalimi i të cilave 
provon prezencën e demokracisë së zhvilluar?

- Demokracia nuk është vetëm zgjedhje 
(që ushtrohet përmes demokracisë së 
deleguar apo përfaqësuese), por është 
edhe pjesëmarrje (që ushtrohet përmes 
referendumeve). 

- Në një demokraci të zhvilluar politikat 
jo vetëm që bëhen për njerëzit, por 
edhe bëhen nga njerëzit. Qytetarët janë 
subjekt dhe jo objekt i politikave dhe i 
shtetit. 

- Në vendet me demokraci të zhvilluar të 
gjithë ata që lidhen në një mënyrë apo 

tjetër me një vendim duhet të jenë di-
rekt ose tërthorazi pjesë e procesit të 
vendimmarrjes. 

- Demokracia u mundëson njerëzve të 
jenë të lirë. Por, liri do të thotë më shu-
më se të kesh një zgjedhje; liri do të thotë 
e drejta, kapaciteti dhe mundësia për të 
ndikuar së bashku në një bashkëjetesë të 
shëndetshme. 

- Vetëm duke i ftuar të gjithë të bëhen 
pjesë e vendimmarrjes garantohet prem-
timi themelor që ka të bëjë me dhënien 
e mundësive të barabarta për këdo. De-
mokracia është një proces i vazhdue-
shëm që nuk ka fund. 

Le ta shohim në këtë këndvështrim de-
mokracinë direkte dhe Tiranën.

HYRJE

Si pasojë e zbatimit të reformës administrati-
vo-territoriale, hapësira e Bashkisë së Tiranës 
është rritur më shumë se 20 herë krahasuar me 
hapësirën (në kuptimin territorial gjeografik) 
që ajo zinte deri përpara dy vitesh. Të 24 njesitë 
administrative, në të cilat është ndarë Bashkia 
e Tiranës, përballen me problematika nga më 
të larmishmet dhe shpesh herë shumë sfiduese 
sa i takon zgjidhjeve që kërkohen. Këto mori 
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nevojash e bëjnë më të rëndësishëm procesin 
e identifikimit të prioriteteve sipas këndvësh-
trimit të qytetarëve dhe marrjen në konsideratë 
të zgjidhjeve që ata do të mendonin si të duhu-
rat. 

Që qasja e institucionit të Bashkisë së Tiranës 
dhe këshillit të saj bashkiak të prodhojë zgjidhje 
optimale, nevojitet përfshirja e qytetarëve si 
në procesin e përcaktimit të prioriteteve ashtu 
edhe gjetjen dhe zbatimin e zgjidhjeve. Dëgjes-
at dhe konsultimet publike të organizuara në të 
24 njësitë administrative kanë treguar që këto 
praktika janë mekanizma shumë efikas për të 
marrë mendimin e qytetarëve, për t’u këshill-
uar me ta dhe për të marrë aprovimin e tyre 
përpara se të ndërmerret p.sh. një ndërhyrje 
infrastrukturore, apo përpara se të zbatohet një 
projekt në një zonë të qytetit. Përfshirja e qyte-
tarëve në praktika të mirënjohura si dëgjesa 
publike dhe këshillimi është pozitive. Megjitha-
të, ende duhet mundësuar përfshirja  direkte e 
qytetarëve në procesin e vendimmarrjes përmes 
aplikimit të demokracisë  direkte. Zbatimi i kës-
aj demokracie krijon mundësinë për çlirimin e 
një potenciali të jashtëzakonshëm të kontributit 
të shoqërisë për të përmirësuar më tej cilësinë e 
jetës, që është edhe misioni kryesor i çdo organi 
të qeverisjes vendore.

ÇËSHTJET QË ADRESON DEMOKRACIA  
DIREKTE DHE STATISTIKAT 

Shpesh herë politika ka treguar tendencën e saj 
për të prodhuar konflikt përmes politizimit ek-
strem, deri sa frenon ritmet e zhvillimit dhe cën-
on standardet e jetës së qytetarëve. Mentaliteti i 
një pjese të madhe të shoqërisë është që ‘vendi-
marrja u takon vetëm të zgjedhurve’ apo atyre 
që mund të ushtrojnë demokracinë e deleguar. 
Madje ka edhe organe që ushtrojnë demokra-
cinë e deleguar që e konsiderojnë demokracinë 
direkte si ‘rrezik’ dhe se aplikimi i saj e kufizon 
ushtrimin e demokracisë së deleguar; edhe pse 
praktikat e vendeve me demokraci të zhvilluar 
kanë provuar që këto dy forma të demokracisë 
vetëm plotësojnë dhe krijojnë më shumë hapës-
irë për efikasitetin dhe produktivitetin e secilës 
në zhvillimin e mëtejshëm të shoqërisë. Jo rrallë 
ndodh që subjektet politike, përmes anëtarëve 
të tyre në organet që ushtrojnë demokraci të 

deleguar, të ushtrojnë presion përmes kushtëz-
imit të vendimarrjes që ‘kanë në duar’ jo duke 
u fokusuar në mënyrë të paanshme në intere-
sin publik, por duke u munduar të çojnë ujë në 
‘mullirin’ e forcës së tyre politike.  

Bashkia e Tiranës mund të konsiderohet një 
‘kantier i madh ndërtimi’ dhe nevojat e per-
spektivat e qytetit i tejkalojnë kapacitet e orga-
neve që ushtrojnë demokracinë e deleguar për 
t’ju përgjigjur ritmit dhe dinamikës së zhvillimit. 
Madje mund të ndodh që në vend të zgjidhje-
ve, politika e mbrapshtë dhe jo e përgjegjshme 
e disa subjekteve politike të prodhojë konflikt 
dhe vështirësojë apo pengojë gjetjen dhe zbati-
min e zgjidhjeve. E thënë më shkoqur, organet 
e demokracisë së deleguar mund të kthehen 
në kundërshtarë kryesorë të vetë demokracisë, 
duke abuzuar me të drejtën e përfaqësimit që u 
është dhënë nga qytetarët.

Hapësirat dhe shoqëritë me demokraci të avan-
cuar shquhen nga ‘prania’ e një elementi shumë 
të rëndësishëm që është ‘debati’. Në ‘traditën’ 
shqiptare të komunikimit debati shpesh per-
ceptohet si ‘zënkë’ apo ‘konflikt’ dhe jo si nor-
më komunikimi konstruktive ku të gjithë kanë 
mundësi të japin mendimet dhe opinionet nga 
këndvështrimet e tyre. Gjithashtu, debati është 
një instrument demokratik për të dëgjuar men-
dime dhe opinione që janë të ndryshme apo 
edhe të kundërta. Debati konstruktiv mbetet  ‘i 
munguar’ në shoqërinë shqiptare, çka zvogëlon 
mundësitë e zhvillimit dhe pengon krijimin 
e një ambienti shoqëror të shëndetshëm. De-
mokracia dhe debati janë të lidhur ngushtë me 
njëra-tjetrën. 

Në vitet e tranzicionit ka shembuj pa fund që 
dëshmojnë se nuk ka qenë e lehtë apo deri e 
mundur që qytetarët të bëhen bashkë për të 
mbështetur një kauzë ose për të ‘imponuar’ 
vendime qoftë në organet e qeverisjes qendrore 
qoftë ato vendore me interes të gjerë publik. Në 
muajt e fundit ka pasur ngjarje shumë të rënda 
që u kanë ndodhur individëve/qytetarëve ‘të 
pambrojtur’ duke zbuluar plagë të rënda sho-
qërore të trashëguara nga e shkuara për të cilat 
ndjeshmëria qytetare ka reaguar fare pak. Veçoj 
rastet e ushtrimit të dhunës në familje që kanë 
qenë fatale. Rasti mbase më i rëndë ishte vrasja 
nga ish-bashkëshorti i gjyqtares znj. Fildes Ha-
fizi. Pati një reagim deri diku në rrjetet sociale, 



27

por nuk pati inisiativa të fuqishme qytetare apo 
nga OJF-të për të protestuar kundër dhunës në 
familje e veçanërisht asaj të ushtruar ndaj grave.

Tendenca për të individualizuar ‘pronësinë’ e 
problemit nuk është shenjë e demokracisë së 
zhvilluar ndaj edhe shërbimi që mund të bëjë 
demokracia direkte ndaj demokracisë në përg-
jithësi është shumë dimensional dhe me një 
dobi shoqërore të jashtëzakonshme. 

Për të argumentuar ndryshe këtë tendencë të 
individualizimit të problemit le t’i referohemi 
të dhënave zyrtare të Bashkisë së Tiranës, ku 
konstatohet lehtësisht se ka një numër të lartë 
të kërkesave dhe ankesave që qytetarët i dërg-
ojnë bashkisë apo kryetarit të saj. Si do të mun-
det, cilido qoftë organi i qeverisjes vendore, të 
menaxhojë dhe të zgjidhë të gjitha këto kërkesa?! 
A është kjo forma më e mirë e bashkëpunimit të 
komunitetit me organet e qeverisjes vendore që 
vetë i kanë zgjedhur?! 

Tabela 1 më poshtë ilustron një pjesë të shkresa-
ve (kërkesë-ankesa) hyrëse dhe dalëse në insti-
tucionin e bashkisë, numrin e shkresave që nuk 

kanë marrë përgjigje, thirrjet telefonike në nu-
mrin e gjelbër dhe shkresat e mbërritura me po-
stë. Pasqyra tregon vetëm të dhënat e 3-mujorit 
të katërt të vitit 2016 dhe numri total arrin në 
21’526 kërkesa dhe ankesa.

Po të bëjmë një përllogaritje të thjeshtë duke 
pjestuar numrin e kerkesave/ankesave 21’526 
për numrin e ditëve të punës për periudhën 
tetor - dhjetor 2016, pra 72 ditë, vërejmë që 
janë mesatarisht 308 kërkesa në ditë për 
t’u administruar dhe zgjidhur. Edhe po të 
marrim në konsideratë kapacitetin e burimeve 
njerëzore, sigurisht që është shumë e vështirë 
që të zgjidhen dhe t’u jepen përgjigje të gjithë 
këtyre kërkesave/ankesave.

Një pjesë e mirë e këtyre kërkesave/ankesave 
kanë përmbajtje të ngjashme dhe dërguesit 
mjaftohen duke e sjellë problemin si individ. 
Në një mënyrë a në një tjetër, të gjithëve u in-
tereson çfarë ka brenda shtëpisë së tyre, kur në 
fakt problemi që përcjellin është i komunitetit 
të zonës ku ata banojnë. Një tjetër problem i ha-
sur është përmbajtja e paqartë e shkresave që e 
bën shumë të vështirë për t’u ‘deshifruar’ se cila 

Tabela 1: Kërkesë ankesat e ardhura nga qytetarët për periudhën tetor-dhjetor 2016

Struktura përgjegjëse Shkresa 
hyrese

Shkresa 
dalese

Shkresa 
pa pergji-

gje

Thirrje 
tek nr. i 
gjelbër

Posta TOT.

Kabineti i Kryetarit 230 230 0 32 129 621

Posta e Kryetarit 93 93 0 0 0 186

Drejtoria e Përgjithshme  
Juridike e Aseteve dhe Licensimit

3’446 3’426 20 27 74 6’993

Drejtoria e Përgjithshme  
e Shërbimeve Sociale

1’626 1’622 4 47 27 3’326

Drejtoria e Strehimit Social 1’516 1’516 0 0 0 3’032

Drejtoria e Përgjithshme e Punëve 
Publike

479 429 50 392 154 1’504

Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit 
dhe Zhvillimit të Territorit

1’202 1’018 184 82 88 2’574

Drejtoria e Planifikimit të Territorit 181 126 55 0 0 362

Drejtoria e Kontrollit të  
Zhvillimit të Territorit

737 686 51 0 0 1’474

Drejtoria GisKadastres 274 196 78 0 0 548

Policia Bashkiake 123 116 7 83 25 354

Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit 233 172 61 26 60 552

TOTALI 10’140 9’630 510 689 557 21’526

Burimi: Bashkia e Tiranës, 2017.
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është arsyeja/problematika. Në veçanti, do të 
përmendej pritshmëria e qytetarëve që bashkia 
t’i ofrojë zgjidhje problemeve ndërmjet ‘fqin-
jëve’ apo banorëve të një pallati. Sa probleme të 
tilla ka në një qytet të madh si Tirana?! Si do të 
ishte praktikisht e mundur që bashkia të zgji-
dhte secilin prej tyre?! 

PSE DEMOKRACIA  DIREKTE MUND TË 
KONSIDEROHET SI ZGJIDHJA E DUHUR?

Bashkëjetesa komunitare duhet të jetë një rea-
litet mbizotërues e normal në Tiranë dhe çdo 
bashki tjetër. Individët/qytetarët nga ‘ankues’ 
apo ‘spektatorë’ duhet të kenë mundësi të bëhen 
bashkëpunues dhe aktorë të rëndësishëm të zh-
villimit vendor. Për këtë duhen aplikuar meka-
nizma të ushtrimit të demokracisë direkte që u 
mundësojnë qytetarëve përmirësimin e cilësisë 
së jetesës dhe krijimit të mundësive më të mëd-
ha për ardhmërinë e shoqërisë shqiptare.

Eksperiencat jo të mira të qeverisjeve ven-
dore në të shkuarën i kanë bërë qytetarët të 
jenë skeptikë e të dekurajuar për të zgjeruar 
pjesëmarrjen e tyre në hapësirën e përbashkët 
demokratike. 

Ka rëndom përfaqësues të subjekteve politike 
që mendojnë se ‘qytetarët’ nuk janë në gjendje 
të vendosin, pasi sipas tyre ata ‘nuk kanë infor-
macionin e nevojshëm që u duhet për të marrë 
vendimet e duhura’. Këta politikanë e konside-
rojnë informacionin të drejtë ekskluzive vetëm 
për ta, e transparencën e shohin si të panevojsh-
me. Por zgjerimi i procesit të vendimmarrjes së 
qytetarëve apo komunitetit dhe gjithëperfshirja 
e tyre garantojnë vendime më të drejta dhe in-
kurajojnë përgjegjshmërinë dhe pjesëmarrjen 
qytetare, e ndihmojnë në krijimin e një mjedisi 
shoqëror e politik më pak konfliktual e më të 
shëndetshëm.

Mentaliteti i një pjese të shoqërisë ka ende 
nuancat e sistemit të shkuar dhe duhet patjeter 
të ndryshojë, e kjo është sfidë jo e lehtë. Nuk 
është e lehtë të ‘shkërmoqësh’ e të ‘zhbësh’ men-
talitetin e ‘ndërtuar’, apo më shumë duhet thënë 
imponuar, nga sistemi politik nën të cilin vuajti 
për një kohë të gjatë shoqëria shqiptare. Lëvizja 
e madhe demografike, në një pjesë të mirë të saj, 

ka pasur ndikim pozitiv në ‘misionin’ e ndry-
shimit të domosdoshëm të mentalitetit të cilin 
tranzicioni i tejzgjatur e ka frenuar të ndodh në 
një kohë më të shpejtë. Sipas deklarimeve pu-
blike të bëra nga Bashkia e Tiranës dhe Kryeta-
ri i saj Z. Erion Veliaj, kryeqytetit i bashkohen 
mesatarisht çdo ditë më shumë se 50 banorë 
të rinj. Sado të ‘huaj’ mund të ndjehen në fil-
limet e banimit të tyre në Tiranë shumë shpejt 
ata ‘konvertohen’ në banorë organik të Tiranës 
dhe ndajnë të njëjtat probleme dhe shqetësime 
që kanë banorët në dukje më ‘të vjetër’. Të gjitha 
këto prurje të reja kanë vitalizuar Tiranën dhe 
kanë shtuar ritmet e zhvillimit të saj të gjithan-
shëm. Mjafton të përmendet numri i studentëve 
të rinj, nga gjithë Shqipëria apo edhe jashtë saj, 
që fillojnë çdo vit akademik studimet në univer-
sitetet publike dhe jo-publike në Tiranë.

Në morinë e problematikave me të cilat Tirana 
dhe bashkia e saj përballen çdo ditë, demokra-
cia  direkte sjell zgjidhje në vend të kërkesave pa 
fund dhe si pasojë këto përfitime:

•	 reduktim të shpenzimeve për burimet 
njerëzore që merren me trajtimin e kërkesave 
dhe ankesave; 

•	 kursim të kohës së qytetarëve dhe reduktim 
të shpenzimeve që lidhen me procedurat e 
aplikimit; 

•	 ushtrim direkt të vullnetit të qytetarëve për 
çështje që kanë lidhje direkt me to.  

Demokracia direkte do t’u krijojë mundësinë 
individëve që të advokojnë në komunitetet ku 
ata banojnë për të marrë mbështetjen e nisma-
ve të tyre dhe ua përcjellin më pas organeve 
përkatëse të qeverisjes vendore, për të marrë 
vlerësimet dhe argumentet në përgjigje të tyre 
dhe të vendosin nëse duan ta zhvillojnë nismën 
deri në referendum të shtrirë në atë hapësirë (në 
një apo disa njësi administrative) të Bashkisë 
Tiranë, ku çështja është me interes të veçantë 
publik.

Vendimmarrja përmes demokracisë direkte është 
më e drejtë, më e paanshme, më profesionale e 
produktive dhe krijon sinergji. Gjithashtu, përm-
irëson klimën politike duke balancuar pushtetin 
dhe duke rritur për këdo mundësinë e dhënies së 
kontributit në procesin e zhvillimit të përgjiths-
hëm social – ekonomik.
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Balancimi i pushtetit përmes aplikimit të de-
mokracisë direkte ndikon ndjeshëm edhe në 
përmirësimin e klimës politike dhe mjedisit 
shoqëror për të krijuar hapësirën e nevojshme 
që demokracia vendore të zhvillohet më tej dhe 
të ‘pushtojë’ Tiranën.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Tirana është ajo pjesë e shoqërisë dhe hapësirës 
mbarëkombëtare që i ka paraprirë zhvillimit të 
mbarë vendit, ndaj edhe roli i saj për të sjellë 
në këtë hapësirë një dimension të ri të ushtrimit 
të demokracisë merr rëndësi të veçantë. Kush 
më mirë se Bashkia e Tiranës mund të jetëso-
jë praktikën e ushtrimit të gjerë të pjesëmarrjes 
dhe vendimarrjes qytetare përmes ushtrimit të 
demokracisë direkte?!

Ushtrimi i kësaj forme të demokracisë siguron 
përcaktimin e prioriteteve sipas këndvështrimit 
të qytetarëve dhe mundëson dhënien prej tyre 
të kontributit më të plotë në dobi të zhvillim-
it të gjithanshëm e të mëtejshëm të Tiranës. 
Inkurajon dhe krijon mundësinë që individët 
të integrohen në grupe komunitare ku e kanë 
shumë më të lehtë të bashkëpunojnë me organet 
e qeverisjes vendore, të identifikojnë probleme 
që kanë një ndikim më të gjerë në shoqëri e të 
gjejnë zgjidhjet më racionale si dhe të marrin 
vendimet e duhura.

Demokracia direkte e inkurajon debatin mbi 
çështje dhe rrethana që kanë interes të kon-
siderueshëm në komunitet. Ajo është një formë 
e avancuar e komunikimit ndërmjet palëve, 
edhe kur janë në pozita të kundërta, përsa i ta-
kon interesave që mbështesin. Gjithashtu u jep 
mundësinë e nevojshme palëve që të prezan-
tojnë në publik argumentat e tyre pro dhe 
kundër për çështje specifike që mund të jenë 
objekt i propozimeve konkrete apo vendimeve 
nëpërmjet organizimit të referendumeve.

Këto janë rekomandimet për Bashkinë e Tiranës 
për të zbatuar demokracinë direkte:

•	 Në mënyrë që koncepti i demokracisë direkte 
të pranohet e përqafohet nga qytetarët e 
Tiranës, si për çdo koncept të ri, është e 
nevojshme një fushatë sensibilizimi përmes 
takimeve të drejtpërdrejta dhe përdorimit 
të të gjithë elementëve të mundshëm për 
sensibilizimin dhe informimin. Është 

e nevojshme të organizohen takime të 
veçanta me anëtarët dhe kryetarin e Këshillit 
Bashkiak të Bashkisë së Tiranë.

•	 Duke qenë se mungon baza ligjore për ta bërë 
‘të detyrueshëm’ aplikimin e demokracisë 
direkte rekomandohet të përzgjidhen një 
ose dy njësi administrative të Bashkisë së 
Tiranës për t’u konsideruar si njësi pilot. Për 
të mbuluar më mirë tipologjinë e Bashkisë 
së Tiranës dhe mundësuar zbatimin e 
demokracisë direkte do të ishte e nevojshme 
që një njësi administrative të përzgjidhej nga 
ato njësi që i përkasin hapësirës urbane të 
Tiranës dhe një nga ato njësi që i përkasin 
hapësirës rurale të saj. Në këtë mënyrë do të 
merrej njëkohësisht reagimi nga banorë të 
Tiranës që banojnë si në zonat urbane ashtu 
edhe ato rurale. Me gjithë ngjashmëritë 
që mund të ketë ndërmjet problematikave 
që paraqesin të dy zonat apo hapësirat 
me karakteristika thellësisht të ndryshme 
në kuptimin demografik, ekonomik dhe 
social, sigurisht ka edhe ndryshime të 
rëndësishme dhe çështje që do të bëheshin 
objekt i zbatimit të demokracisë direkte. 
Shumë interesante është të mendosh që në 
një të ardhme të shpejtë banorët e zonave 
urbane dhe rurale do të bashkonin zërin dhe 
vullnetin e tyre për të adresuar çështje për të 
cilat të dy komunitetet e këtyre zonave do të 
kishin interes të përbashkët.

•	 Duke qenë se shumë herë ritmet e zhvillimit 
të një vendi janë shumë të lidhura me 
aksionin qytetar të të rinjve të një komuniteti, 
do të duhet të organizohen në mënyrë të 
veçantë takime të hapura debati mes të 
rinjve të shkollave të mesme dhe padyshim, 
studentëve.

•	 E gjithë e drejta e të shprehurit të vullnetit të 
banorëve të Bashkisë së Tiranës do të duhet 
të mundësohet në formë sa më komode 
për ta. Për këtë shihet si zgjidhje optimale 
zhvillimi i një software/aplikacioni që 
mundëson votimin elektronik në rastin që 
iniciativa e një grupi qytetarësh shkon deri 
në referendum. 

•	 Kryetari i Bashkisë së Tiranës, si i zgjedhuri 
i vetëm nëpërmjet ushtrimit të demokracisë 
direkte, përmes zgjedhjeve vendore, ka tagrin 
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e duhur për t’i ftuar  banorët e kryeqytetit 
të bëhen pjesë e ushtrimit të demokracisë 
direkte në dobi të tyre dhe gjithë qytetit të 
Tiranës.

•	 Për të monitoruar procesin dhe për të siguruar 

BURIMET 

•	 Aplikacioni ‘Tirana ime’ i disponueshëm tek: 
http://www.tirana.al/aplikacioni-tirana-i-
me/  

•	 Portali i të dhënave të hapura të Bashkisë së 
Tiranës: http://opendata.tirana.al/?q=sear-
ch/type/dataset 

transparencën e nevojshme, përfaqësues të 
shoqërisë civile rekoman-dohet të ndjekin 
nga afër të gjitha hapat dhe mund të japin 
në fund komentet dhe sygjerimet e tyre për 
përmirësime të mundshme.

•	 Bruno Kaufman, “How direct democracy 
makes Switzerland a better place”, The 
Telegraph, 27 Maj 2007: http://www.
telegraph.co.uk/news/1435383/How-direct-
democracy-makes-Switzerland-a-better-
place.html
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Mangësitë dhe problemet në përdorimin e 
mediave sociale nga ana e bashkive
Analizë e rasteve në Facebook të  
Bashkisë Sarandë dhe Bashkisë Mat

Universiteti i Tiranës 
Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit

Dr. Alban Tartari

PËRMBLEDHJE

Faqet në mediat sociale të institucioneve publike 
në Shqipëri ofrojnë problematika të ndryshme 
për nga mënyra e ndërtimit, funksionimit dhe 
përmbajtjeve. Ky dokument i shkurtër politi-
kash merr në shqyrtim  dy faqe zyrare në faqen 
Facebook të dy bashkive në vend, duke anal-
izuar situatën aktuale dhe sugjeruar disa ndry-
shime. Komunikimi në mediat sociale është 
kthyer sot në elementin më të rëndësishëm të 
komunikimeve publikë, për këtë arsye, komu-
nikimet e qeverive vendore me publikët e tyre 
nuk mund të jenë më “një-kalimshe”. Synimi 
mbetet ndërtimi i komunikimeve publike që 
janë në interes të qytetarëve dhe që ndihmojnë 
në zhvillimin e zonave përkatëse. Ndërtimi i 
komunikimit të duhur në këto kanale siguron 
pikë së pari informimin, orientimin dhe përf-
shirjen demokratike të qytetarëve në aktivitetet 
e qeverisjes vendore. Ndërkohë, ky komunikim 
sjell më shumë transparencë, bashkëbisedim 
dhe bashkëpunim mes palëve të përfshira në 
këtë proces. Qeverisjet vendore sigurisht që 
nuk mund të kenë të njëjtën brendi të përm-
bajtjeve komunikative, pasi ato menaxhojnë 
zona të ndryshme gjeografike, me specifika 
të ndryshme. Por, qeverisjet vendore nevo-
jitet të kenë dhe të zhvillojnë në vijimësi një 
politikë të madhe të përbashkët të ndërtimit të 
komunikimeve publike në rrjete, si një model 
komunikues tashmë i detyruar nga teknologjia 
dhe i kërkuar nga qytetarët. 

HYRJE

Sot individët, institucionet, organizatat e bi-
znesit dhe të gjitha grupimet që kanë interesa 
publikë, i ndërtojnë komunikimet e tyre më së 
shumti përmes internetit. Rrjeti ndërkombëtar 
ka zhdukur kufijtë në komunikim dhe ofron 
mundësi të pafundme, përditë të ndryshueshme 
e gjithëpërfshirëse. Brenda gjithë varieteteve që 
ofron interneti, komunikimi përmes mediave 
sociale (quajtur në fillim rrjete sociale), mbetet 
komunikimi më i rëndësishëm dhe efektiv në 
kohën që jetojmë. Kjo për faktin se këto me-
dia sociale marrin përditë e më shumë rëndësi 
nga shtimi i numrit të përdoruesve, që janë të 
të gjitha rretheve shoqërore, kategorive ekono-
mike dhe grupeve me nivele të ndryshme arsi-
more. Facebook (FB) është faqja më e vizituar 
sot në Shqipëri me 1.3 milionë përdorues1 dhe 
siç e thotë edhe studiuesi Manuel Castells2, ne 
sot jetojmë në kohën e vetë-komunikimit masiv. 

Në Shqipëri studimet lidhur me marrëdhëniet 
publike në tërësi dhe komunikimin dhe Mar-
rëdhënieve  Publike (MP) në internet në veçanti 
janë në fillimet e tyre. Pra, ne ende nuk kemi 
analizuar plotësisht realitetet tona dhe nuk 
kemi përpunuar modele lidhur me këto komu-
nikime. Për këtë arsye, shpesh, si komunikimet 

1  www.alexa.com 
2  Castells, Manuel. 2009. Communication Power. 

Oksford: Oxford University Press Inc. F. 55.
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individuale në mediat sociale ashtu edhe komu-
nikimet institucionale shfaqen të pastrukturu-
ara, të paplota dhe ç’është më e rëndësishmja në 
rastin tonë, duket se ato bazohen në interesa të 
caktuara dhe jo në interesin e publikut. 

Ky dokument i shkurtër politikash synon qa-
rtësisht që të hedhë dritë mbi mënyrën se si 
dy bashki të vendit ndërtojnë aktualisht dhe si 
duhet t’i ndërtojnë komunikimet e tyre publike 
në faqet e tyre në Facebook. Janë përzgjedhur 
në mënyrë të rastësishme Bashkia e Sarandës 
dhe Bashkia e Matit, duke respektuar edhe 
një përcaktim të thjeshtë mes veriut dhe jug-
ut të vendit, ndarjes politike mes dy forcave të 
mëdha si dhe drejtimin nga një mashkull (Bash-
kia e Matit) dhe një femër (Bashkia e Sarandës). 
Këto bashki, por edhe të tjera që nuk janë pjesë 
e këtij kërkimi të shkurtër politikash, ndërtojnë 
komunikime përmes adresave të tyre zyrtare në 
Facebook duke synuar dhënien dhe shpërndar-
jen e mesazheve të ndryshme drejt publikëve të 
tyre.3 

Pyetja e parë është: Si i ndërtojnë komunikimet 
në FB këto dy bashki?

Pyetja e dytë është: Si duhet ndërtuar ky komu-
nikim duke patur parasysh interesin e publikut, 
dhe jo të partive politike që janë zgjedhur apo 
edhe interesave vetjake të drejtuesve të momen-
tit. 

Qëllimi i këtij dokumenti shkurtër politikash 
është të analizojë mënyrën se si ka ndrysh-
uar dhe po ndryshon në vijimësi komunikimi 
publik i dy qeverive vendore dhe si mund të 
formësohet dhe ndërtohet ky komunikim duke 
patur si qëllim: interesin e qytetarëve, mirëme-
naxhimin e qeverisjes vendore, përgjegjësinë 
sociale, si dhe fokusimin në çështje me rëndësi 
afatgjatë zhvillimore  lidhur me këto zona. Në 
kuadër të këtij qëllimi, duhen theksuar teknikat 
e bindjes që “babai” i marrëdhënieve me pub-
likun, Edward Bernays, i shpjegon në librin e 
tij të famshëm “Propaganda”, të vitit 1928. Pra, 

3  Një analizë e detajuar e komunikimeve pub-
like dhe specifikisht marrëdhënieve publike të 
qeverisjeve vendore është kryer në librin Mar-
rëdhëniet me Publikun (Botimet Toena, 2017) 
të autorit të këtij punimi. Janë analizuar disa 
bashki të vendit, dhe ky punim është një studim 
i thelluar duke u fokusuar vetëm në dy prej tyre. 

qëllimi i mediave sociale, nuk mund dhe nuk 
duhet të jetë propaganda, por interesi i publi-
kut. 

FACEBOOK NUK ËSHTË FAQJA  
JUAJ ZYRTARE, AJO ËSHTË  
FAQJA E PËRDORUESVE

Bashkia e Sarandës dhe ajo e Matit zotërojnë 
faqe zyrtare me prapashtesën gov.al si dhe faqet 
e tyre në FB. Ato nuk zotërojnë faqe në media 
të tjera sociale si Twitter, Instagram, Pinterest, 
LinkedIn etj. 

Faqet zyrtare të këtyre bashkive janë:

http://bashkiamat.gov.al/ 

•	 http://bashkiasarande.gov.al/sq-al/
Pages/default.aspx

Faqet e analizuara janë:4

•	 https://www.facebook.com/Bashkia-
Mat-Faqja-Zyrtare-272118479618581/

•	 https://www.facebook.com/bashika.
sarande/

Ndryshimi kryesor që duhet evidentuar mes 
rrugëve të ndryshme të komunikimit në in-
ternet është ai mes faqeve zyrtare në ëeb dhe 
faqeve të tyre në median sociale. Ashtu siç e 
thonë edhe studiues dhe ekspertë të MP si Andy 
Green, David Meerman Scott apo Rob Brown, 
komunikimi i një organizate në këto platforma 
është krejt i ndryshëm. Elementi kryesor është 
ndërveprimi (interaktiviteti) që ofrohet nga 
mediat sociale dhe që nuk mund të ofrohet nga 
faqet zyrtare. Pra, organizatat dhe institucionet 
nuk mund të botojnë të njëjtën përmbajtje në 
këto dy kanale. Janë kanale krejt të ndryshme 

4  Të dy linket e adresave të bashkive në FB kanë 
problemet e tyre. FB u jep të gjitha subjekteve 
të drejtën për të patur prapashtesën e tyre, pra 
www.facebook.com/emri.juaj. Në fakt, Bash-
kia e Sarandës e ka bërë gabim këtë emër duke 
vështirësuar edhe gjetjen përmes Google kur 
kërkohen fjalët kyçe “Bashkia Sarandë”. Ndër-
kohë, Bashkia e Matit nuk e ka kërkuar nga FB 
këtë prapashtesë dhe siç vihet re linku është i 
gjatë dhe i pastrukturuar. 
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që kanë nevojë të kenë gjuhë të veçantë si dhe 
u flasin publikëve të ndryshëm. Faqja zyrtare 
është fytyra parësore e një institucioni dhe aty 
jepen të dhënat kryesore bazuar në ligjin për 
funksionimin e pushtetit vendor. Nga ana tjetër, 
faqja në FB është tërësisht një media popullore, 
që mund të përballet në çdo çast me qëndrimet 
e qytetarëve. Profesor Artan Fuga flet për nev-
ojën për media lokale dhe këto kanale zyrtare 
në Facebook janë tashmë edhe media lokale që 
ndikojnë në zhvillimin demokratik të zonave. 

Në dy faqet zyrtare nuk kemi një link që t’i dre-
jtojë vizitorët (qytetarët e interesuar) edhe në 
faqet në FB, ku mund të ketë komunikim më 
të shpeshtë, informacione më të bollshme etj. 
Pra, faqet zyrtare nuk janë të lidhura me faqet 
sociale. Zakonisht organizatat dhe institucio-
net i vendosin linket e mediave sociale në faqen 
zyrtare me qëllim drejtimin e qytetarëve në këto 
kanale ku mund të marrin informacione më të 
plota. 

Në një analizë të thelluar të përmbajtjeve të 
publikuara në faqen e Bashkisë së Matit mund 
të thuhet se:

Kjo faqe përdoret për të njëjtat funksione ash-
tu si edhe faqet zyrtare (gov.al). Pra, faqet për-
doren bazuar në logjikën e vjetër të mediave me 
komunikim me një kalim, pra nga dërguesi tek 
marrësi. Njësoj si një gazetë e shtypur që nuk i 
lejon lexuesit të reagojë, pyesë, komentojë, lë-
vdojë apo kritikojë, ashtu edhe faqet zyrtare të 
këtyre bashkive, si edhe bashki edhe instituci-
one të tjera, përdoren si mjete të komunikimit 
të njëanshëm. Logjikimi dhe ndërtimi i përm-
bajtjeve në këtë mënyrë edhe në faqet në FB i 
bën këto faqe të njëjta me faqet zyrtare dhe po 
aq pa ndikim sa ato. 

Faqja në FB përditësohet në mënyrë të ngadaltë. 
Ka një mesatare prej 4-5 publikimesh çdo muaj, 
që do të thotë se frekuenca është shumë e ulët. 
Faqja, në këtë mënyrë, nuk ka ndikim sepse nuk 
ka vijueshmëri në paraqitjen e saj në publik. 
Në përgjithësi këto publikime janë foto, video 
dhe tekste që tregojnë kryrjen e projekteve të 
ndryshme të investimeve si rrugët, ujësjellë-
sat etj.; projektet infrastrukturore zënë vendin 
kryesor. Gjithashtu, përmes faqes promovohen 
edhe aktivitete social-kulturore, si dhe përkuj-
timore për emra të rëndësishëm të kësaj zone. 
Një vend të rëndësishëm i është dhënë edhe 

promovimit të turizmit dhe pikave historike të 
kësaj treve. Gjithësesi, edhe në këto raste nuk 
kemi një lidhje të këtyre njoftimeve me adre-
sa të vendeve, foto dhe video, me linke dhe 
hiperlinke që të mund të drejtohen më mirë 
vizitorët. Faqja nuk ka ndërveprim me për-
doruesit. Shënjestra (targeti) kryesore duket se 
janë vetëm qytetarët e kësaj zone. 

Në një analizë të thelluar të përmbajtjeve të pub-
likuara në faqen e Bashkisë së Sarandës mund 
të thuhet se:

Faqja në Facebook e Bashkisë së Sarandës 
është ndërtuar si një “billboard” reklame. Pra, 
më tepër sesa në funksion të MP, faqja mbart 
elementë të theksuar të marketingut. Kjo nis 
që me videon prezantuese në “kreun” e faqes 
(header) ku një reklamë promovuese e turizmit 
në Sarandë dhe zonën përreth fton pushuesit. 
Logjika e marketingut i përshtatet më shumë 
bizneseve sesa institucioneve publike. 

Gjatë muajve të sezionit turistik, numri i pos-
timeve është 15-20 në muaj, ndërkohë që me-
satarja në muajt jashtë sezionit është 10-15 
postime. Nisur nga të gjitha studimet e kryera 
kohët e fundit, kjo është një frekuencë e mirë. 
Një postim mesatarisht në dy ditë konsiderohet 
i pranueshëm nga përdoruesit e internetit, duke 
mos krijuar shumë mbingarkesë informative 
dhe duke terhequr vëmendjen e përdoruesve 
të FB. Rreth 30 mesazhe të publikuara në 
muaj konsiderohet si një frekuencë e ngopur. 
Nëse postimet janë më të shpeshta, mund të 
përballemi me atë që quhet infobezitet. 

Njoftimet lidhen kryesisht me turizmin dhe 
kjo jo vetëm në muajt e sezionit por edhe gjatë 
muajve të tjerë. Në analizën e faqes duket se 
grupi kryesor i shënjestruar janë vizitorët dhe 
turistët dhe jo qytetarët e Sarandës, që janë edhe 
votues. Qytetarët paraqiten si përfitues nga ele-
menti kryesor ekonomik i zonës, turizmi. Pra, 
turizmi, është elementi pozitiv i lëvruar në 
funksion të të cilit duket se vendoset tërësisht 
bashkia. 

Parë në këndvështrim të përgjithshëm, për të dy 
faqet mund të thuhet se:

Në të dy rastet, kemi një trajtim politik të ko-
munikimit publik. Pra, komunikimet janë të 
ndërtuara në funksion të politikës me qëllim 
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evidentimin vetëm të aspekteve pozitive dhe 
projekteve zhvillimore për të legjitimuar kësh-
tu qeverisjen dhe pse jo, duke punuar në plan 
afatgjatë për të siguruar fitore në zgjedhjet e 
radhës. Këto bashki drejtohen nga dy forcat më 
të mëdha politike Partia Socialiste (në Sarandë) 
dhe Partia Demokratike (në Mat).

Në të dy rastet kemi prani të theksuar të atyre 
që në gjuhën e gazetarisë quhen lajme protokol-
lare; pra njoftime lidhur me axhendat e punës 
së kryetarëve apo nën/kryetarëve. Kjo i fut faqet 
në kategorinë e mediave publike, duke ndjekur 
si shembull politikën editoriale të televizionit 
publik, ku publikohen të gjitha takimet pro-
tokollare të drejtuesve të institucioneve qën-
drore, pavarësisht rëndësisë së tyre për pub-
likët. Shpesh, edhe në pushtetet vendore, këto 
takime protokollare thjesht mbajnë në vëmend-
je të publikut tek drejtuesit, por nuk janë ele-
mentë tërheqës për këtë publik. Nëse vihet re, 
këto postime kanë edhe numrin më të ulët të 
pëlqimeve (like). 

Në të dy faqet kemi një prani të theksuar të la-
jmeve që janë botuar në faqet e lajmeve, gaze-
tave dhe televizioneve. Në këtë kuptim, faqet 
përdoren për të ndërtuar marrëdhënie publike, 
duke përdorur kështu dhënien e mesazhit nga 
palët e treta, pra nga media, dhe për t’i bërë më 
të besueshme këto informacione. Kjo bëhet në 
mënyrë që të mund të krijohet një bindje më e 
madhe te publikët. 

Faqet ofrojnë përmbajtje që janë ndërtuar për 
media të tjera. Për shembull, shohim se janë 
publikuar ftesa për në aktivitete. Ftesa është 
dizajni i njëjtë me ftesën që është printuar për 
aktivitetin, një format që përdorej këtu e 20-
30 vite më parë. Në fakt ftesat që vendosen sot 
në rrjete janë krejt të ndryshme; ndëraktive, 
tërheqëse, që mund të marrin konfirmim edhe 
në FB (kemi një rast në faqen e Sarandës). 

Në faqe shohim shumë video që kanë një 
kohëzgjatje nga një minutë deri në dy orë. 
Në rastin e videove të gjata FB është trajtuar 
si të ishte YouTube dhe ku mund të hedhësh 
çfarëdo lloj videoje. Në fakt, sipas studimeve 
të fundit, përdoruesit në FB nuk dëshirojnë të 
shohin video më të gjata se 30 sekonda. Po ash-
tu ndodh edhe me emisione televizive ku kanë 
marrë pjesë titullarët e institucioneve. Shpesh 
shohim që emisionet janë hedhur aty të plota. 

Nëse do vërejmë me kujdes, numri i përsonave 
që e kanë pëlqyer është shumë i ulët; ndërkohë 
vetë administratorët e faqes mund të shohin 
edhe numrin e shikuesve që e kanë ndjekur këtë 
video një orë të gjatë (dhe që zakonisht numri 
është i vogël). 

Të dy faqet kanë të aktivizuar Vlerësimet (Re-
views) ku çdo vizitor mund të lërë komentin 
specifik për faqen. Shpesh komentet nuk kanë 
asnjë lidhje me faqen por me zonat përkatëse 
ose janë komente për punën e titullarëve. Vihet 
re që Vlerësimet nuk përdoren për të kuptuar 
se çfarë kërkon vizitori, përse ai është i intere-
suar që të vizitojë këtë faqe, çfarë informacioni 
kërkon, cilat janë elementët që i interesojnë lid-
hur me faqen, institucionin, fushat e aktivitetit 
të institucionit, vlerat kulturore, artistike dhe 
turistike të zonave përkatëse etj. 

LIDERI DHE MENAXHIMI  
I MEDIAVE SOCIALE

a. Kujt i drejtohet ky dokument i shkurtër 
politikash?

Ky dokument i shkurtër politikash u drejtohet 
tre rangjeve menaxheriale në bashkitë përkatëse 
si dhe qeverisë qendrore:

− Kryetarit të Bashkisë;

− Nën/Kryetarit që merret me çështjet 
organizative;

− Drejtuesit/menaxherit/këshilltarit që 
është përgjegjës për komunikimin e 
bashkisë me publikun;

− Drejtuesit të institucioneve qëndrore që 
koordinojnë përcaktimin e burimeve 
njerëzore dhe financiare të pushteteve 
vendore.

Në ciklin e politikëbërjes, ky dokument i 
shkurtër politikash i flet fazës së parë, pra për-
caktimit të axhendës. Komunikimit në medi-
at sociale nuk i është dhënë rëndësi parësore 
nga ana e këtyre institucioneve. Për këtë arsye, 
dëshirohet të sillet si një problem në vëmendjen 
e këtyre drejtuesve. 

Ashtu si edhe në rangje të tjerë të qeverisjes, 
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vendimi lidhur me komunikimet publike në 
institucionet shqiptare jepen nga titullarët më 
të lartë. Për këtë arsye, zgjidhja e problemit 
të ndërtimit të faqeve është një kompetencë e 
tyre. Në këto faqe ndërtohet, formësohet ose 
përmirësohet imazhi i tyre publik, qoftë në ra-
ngun personal ashtu edhe atë profesional. Për 
këtë arsye, ky dokument i shkurtër politikash i 
drejtohet titullarit të bashkisë. Ai duhet të ven-
dosë nëse dëshiron të adoptojë teknikat më të 
reja të komunikimeve në rrjet (dhe specifikisht 
në median sociale) ose të vijojë me mënyrën 
tradicionale të komunikimit, pra komunikimi i 
njëkahshëm. Në këtë pikë, edhe titullari duhet 
të njohë median sociale, dhe të përcaktojë se 
cilat përmbajtje të lidhura më të duhet të publi-
kohen dhe mënyrën se si duhet të publikohen. 
Të mos harrojmë se që nga viti 2008, kandida-
ti demokrat për postin e Presidentit në ShBA, 
Barack Obama, i ndryshoi përgjithmonë komu-
nikimet politike në rrjete, duke i kthyer ato në 
kanale primare. Në disa raste, nën/kryetarët e 
bashkisë mbulojnë edhe çështjet organizative. 
Ky dokument i shkurtër politikash u drejtohet 
edhe atyre, pasi shpesh shihet që janë aktivë në 
daljet e tyre publike. 

Drejtuesi i MP është personi kyç lidhur me 
të gjitha komunikimet publike të Bashkisë, e 
specifikisht për komunikimet në rrjet. Bashkitë 
kanë ndryshuar shpesh struktura, ku drejtoritë 
e komunikimit me median dhe ato që mbulo-
nin komunikimet dhe marrëdhëniet direkte me 
publikun shpesh kanë ndërthurur punën e tyre. 
Drejtoria e MP, nevojitet të ketë një profil pro-
fesional që njeh në detaje komunikimet e reja. 

b. Komunikim i ndërtuar brenda apo 
jashtë institucionit?

Të dy faqet e analizuara duket se janë ndër-
tuar “in house”. Pra, faqja është ndërtuar nga 
punonjës të Bashkisë. Në fakt në fushën e MP, 
njihen të dy praktikat: si ndërtimi i faqeve bren-
da organizatës (in house), ashtu edhe përmes 
agjencive të jashtme që hyjnë te konsulenca. Të 
dyja këto kanë avantazhet dhe dezavantazhet 
e tyre.5 Bashkitë duhet të vendosin përfundi-
misht nëse këtë punë do të mund ta kryejnë siç 
duhet me burimet e tyre njerëzore, apo do të 
duhet të marrin shërbime të jashtme. Ndërtimi 

5  Tartari, Alban. 2017. Marrëdhëniet me Publi-
kun, Botimet Toena. F. 218.

i brendshëm i përmbajtjeve, ka një ndikim më 
të madh, por kërkon një staf të kualifikuar për 
këtë fushë. Kjo do të thotë se stafi duhet të jetë 
përherë i përgatitur dhe trainuar për këtë fushë 
që ndryshon përditë, në varësi të mundësive që 
ofrojnë mediat sociale, të cilat ndryshimin dhe 
përmirësimin e kanë moto të punës së tyre. 

c. Lideri apo organizata?

Vihet re se në disa bashki të vendit, ashtu si 
edhe në qeverisjen qëndrore, shpesh ka një ev-
identim të theksuar të liderit dhe një lënie në 
hije të institucionit/organizatës. Edhe në faqen 
e Bashkisë Sarandë ka një trajtim të tillë. Kjo 
vjen për faktin se shpesh qeveritë vendore mar-
rin modelet e qeverisë qëndrore, duke i trajtuar 
titullarët si “yje spektakli”. Në fakt, drejtuesit e 
qeverive vendore janë përgjegjës edhe për as-
pektet më të thjeshta të jetës së një qyteti dhe 
zone të caktuar. Për këtë arsye, më shumë se 
sa profili i tyre personal-politik, është i rëndë-
sishëm profili i tyre profesional-institucional, 
dhe mbi të gjitha është i rëndësishëm ndërtimi i 
komunikimit institucional me publikët që për-
zgjedhin të lidhen me bashkinë përmes faqes së 
saj në FB. 

d. Elementë të rëndësishëm të menaxhimit 
të mediave sociale

Në menaxhimin e përgjithshëm të profileve të 
organizatave në mediat sociale janë të rëndë-
sishme:

− “Ndjekja dhe vijimësia në dhënien e 
mesazheve;

− Më shumë informacion sesa reklamë;

− Ndërtimi i atyre që quhen info-charte, 
pra foto me informacione dhe grafikë; 

− Marrja dhe matja e reagimit të publikut;

− Drejtimi i mesazheve të përdoruesve në 
departamentet përkatëse të organizatës;

− Kujdesi me shpeshtësinë e mesazheve 
që jepen”.6

6  Po aty. F. 198. 
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Në faqet e analizuara vihet re se nuk ka një vi-
jimësi (konsistencë) të mesazheve që jepen. 
Institucionet janë organizma që kanë një të 
shkuar dhe sigurisht një të ardhme. Vijimësia e 
mesazheve bazuar në një politikë afatgjatë është 
e rëndësishme për ndjekësit. Nga ana tjetër, më 
shumë sesa përcaktimi i faqeve si tabela reklam-
uese (nuk është kjo detyra e qeverive vendore), 
faqet duhet të shihen si platforma informative, 
të dykahshme, pra, ndërvepruese. Ngaqë faqet 
shihen si platforma reklamuese, dizenjuesit e 
tyre presin vetëm komente pozitive; nëse këto 
nuk vijnë, ose edhe më tej, nëse këto janë nega-
tive, shpesh vihet re një censurë, pra fshirje e ko-
menteve edhe kur ato janë brenda kuadrit etik. 
Në mesazhet e ndërtuara vihet re një thjeshtësi 
e cila nuk i përgjigjet ndërveprimit në FB. Këtu 
nuk po flasim për komplikim të mesazheve, por 
për teknika të reja siç janë info-chartet, foto dhe 
video me info dhe grafikë që janë tërheqëse për 
publikët. 

Faqet në FB të ofrojnë mundësira të shkëlqyera 
për të matur pjesëmarrjen dhe reagimin e pub-
likut. Kjo ndjekje nevojitet të kryhet në mënyrë 
të vazhdueshme dhe bazuar në qëllimet që ka 
institucioni. Siç u theksua më lart, faqet shpesh 
kthehen në platforma të njëkahshme komuni-
kimi; nga ana tjetër, ajo që nevojitet sot është që 
çdo reagim etik i qytetarëve duhet të përcillet 
në instancat përkatëse të institucionit me qël-
lim zgjidhjen e problemit në fjalë. Organizatat e 
biznesit e aplikojnë këtë politikë pasi nuk dëshi-
rojnë që klientët të largohen. Po kështu edhe in-
stitucionet duhet ta aplikojnë këtë politikë, pasi 
kjo është një e drejtë e qytetarit. 

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Duket se ligji për të drejtën e informimit, që 
përcakton fushëveprimin e institucioneve pub-
like në Shqipëri, nuk është më i mjaftueshëm 
kur bëhet fjalë tashmë për komunikim interak-
tiv përmes faqeve zyrtare në mediat sociale. Ko-
munikimet e ndërtuara në mediat sociale, e kanë 
kapërcyer me kohë “dëtyrimin e informimit të 
publikut”. Sot bëhet fjalë për NDËRVEPRIM, 
gjë e cila nuk është e shkruar në asnjë ligj. Për 
këtë arsye, ndërtimi i komunikimeve të tilla 
vetëm për të përmbushur detyrimin ligjor, nuk 
është as konform ligjit dhe as konform rregul-
lave të komunikimeve të reja. 

1. Disa rekomandime lidhur me këtë 
fushë mund të renditen në këtë mënyrë 
për drejtuesit e bashkive dhe qeverinë 
qendrore:

− Më shumë vëmendje në çështjet e 
komunikimeve të reja publike; 

− Më shumë burime financiare;

− Më shumë burime njerëzore të 
kualifikuara; 

− Më shumë standarde etike.

Institucionet publike në tërësi dhe bashkitë 
(të cilat janë të detyruara të komunikojnë me 
qytetarët përditë) nevojitet t’i kushtojnë një 
vëmendje të veçantë komunikimeve të reja pub-
like. Në disa raste vihet re se këto faqe ndërto-
hen “vetëm se i kanë të tjerët”. 

Qeveritë vendore nevojitet që të alokojnë 
burime financiare për këtë fushë. Kjo do të 
thotë se mbi të gjitha nevojitet që këto faqe të 
jenë të paguara, dhe jo ato që quhen faqe falas 
(free) që mund t’i hapë edhe një individ. Këto 
faqe kërkojnë buxhete që të promovohen, që 
të blihen përmbajtje cilësore për të promovuar 
zonën (sot këto thuajse nuk ekzistojnë). Për 
shembull Bashkia e Sarandës mund të ndërtojë 
edhe komunikime dhe informacione në gjuhë 
të huaja për të tërhequr sa më shumë vizitorë 
të huaj. E nga ana tjetër Bashkia e Matit, e cila 
zotëron disa pika turistike dhe historike, mund 
të tërheqë vizitorë fillimisht nga brenda vendit 
e më tej pse jo edhe nga zona të tjera. 

Që të kryhen MP “in house”, nevojitet një 
shtim i stafit të kësaj fushe në kuadër të struk-
turave të MP të institucionit. Sigurisht që syn-
imi i qeverisë shqiptare në vitet e fundit është 
ulja e shpenzimeve në qeveritë vendore, por 
me zhvillimet e reja teknologjike stafi i ri dhe 
i kualifikuar për këtë fushë duket i nevojshëm. 
Në këtë mënyrë mund të ndërtohen komuni-
kime ndëraktive me qytetarët, t’u jepet përgjigje 
kërkesave dhe nevojave të tyre. 

Nga ana tjetër mund të punohet sëbashku me 
qytetarët që të promovohen këto zona. Ne sot 
nuk shohim fare në këto faqe teknika të reja ko-
munikuese siç janë hashtag-et, siç për shembull: 
#VizitoSaranden #EjaNeMat #visit-Tirana etj. 
Siç mund të vihet re në fushatat e promovimit të 
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Tiranës, Bashkia e Tiranës punon me hashtage 
dhe fushata specifike për të cilat nuk i beson 
vetëm fuqisë së mediave sociale që zotëron, por 
mbi të gjitha shpërndarjes së këtyre përmbajt-
jeve dhe fushatave nga qytetarët e Tiranës. Pra, 
një shtim i stafit në fushën e MP dhe kualifikim 
i vazhdueshëm në teknikat e komunikimeve të 
reja duket i domosdoshëm. 

2. Problemet e përmbajtjes (Sugjerim për 
drejtuest e marrëdhënieve publike në 
bashki)

Nevojitet një punë më e madhe me tekstet. 
Vihet re që tekstet janë të gjatë. Kjo është një 
specifikë e mediave tradicionale, e konkretisht 
gazetave. Në mediat e reja, nevojiten tekste të 
shkurtër, specifikë, me fjalët kyçe dhe sloganet 
që janë pjesë e komunikimit të bashkisë. Tek-
stet shpesh shfaqen të paredaktuar. Ndonëse FB 
është një media sociale popullore, sërish disa 
standarde të gjuhës duhet të ruhen, pasi kjo 
është gjuha e institucionit. Megjithë problemet 
në tastierat, sërish tekstet duhet të shkruhen 
duke mos përjashtuar gërmat ë dhe ç, të cilat 
nuk gjenden në tastierat qwerty. 

Fotot në faqet e analizuara shpesh lënë shumë 
për të dëshiruar. Janë evidente që pjesa më e 
madhe e tyre janë kapur në mënyrë spontane 
nga telefonë celularë dhe nganjëherë edhe nga 
individë që nuk e njohin fotografinë. Kjo, ul se-
riozitetin e këtyre komunikimeve.    

Të drejtat e autorit në videot, fotot, tekstet e sl-
loganet duhet të jenë një pikë e panegociueshme. 
Çdo gjë që publikohet në këto faqe duhet të 
ketë miratimin e autorit apo të zotëruesit të së 
drejtës. Ky shfaqet si një problem, kur sheh se 
shumë përmbajtje merren në internet pa ditur 
burimin dhe pa respektuar pronësinë intelek-
tuale të të tjerëve. 

3. Shënjeshtra (Sugjerim për drejtuesit e 
bashkisë dhe drejtuesit e marrëdhënieve 
publike në bashki)

Cili është grupi i shënjestruar i komunikimit 
publik në faqet sociale të institucioneve? Është e 
qartë se nuk mund t’u flitet të gjithë “publikëve” 
me të njëjtën gjuhë, në të njëjtën mënyrë.  FB 
u flet përgjithësisht dhe më së shumti njerëzve 
nga mosha 40 vjeçare e më poshtë (studiuesja 
Elda Tartari thekson se mosha e përdorimit të 

FB nga fëmijët në Shqipëri nis nga 10 vjeç). 

Duhet patur parasysh që bashkia ka disa publikë 
të cilët duhet t’u adresohet. Studiues si Grunig 
dhe Smith bëjnë disa kategorizime, që nga 
punonjësit, konsumatorët, votuesit etj. Komu-
nikimet në internet në institucioneve shqiptare 
dhe specifikisht të dy bashkive të analizuara, 
duket se përpiqen t’u flasin të gjithë publikëve 
në një dorë. Por kjo është e pamundur. Duhet 
të kihet parasysh që edhe brenda kategorive të 
përdoruesve të FB kemi grupime të ndryshme. 
Kjo e vështirëson punën e ekspertëve të komu-
nikimit dhe komplikon ndërtimin e komuniki-
meve në rrjete. 

Ndërkohë për të dhënë informacione për 
moshat mbi 40 vjeç (këtu nuk përjashtohet 
në asnjë mënyrë që ka përdorues aktivë të FB 
edhe në moshat mbi 40), bashkitë por edhe in-
stitucione të tjerë përdorin kanale tradicionale 
si televizionet, gazetat e shtypura apo faqet e 
tyre, radiot, broshurat, tabelat me drita në qytet 
(citylights) apo tabelat e mëdha mbi ndërtesa 
apo në rrugët nacionale. 

4. Etika (Sugjerim për drejtuesit e bashkisë 
dhe drejtuesit e marrëdhënieve publike 
në bashki)

Fusha e MP në Shqipëri përballet sot me prob-
leme organizative dhe etike, që shpesh kanë të 
bëjnë me ndikimin që kanë në këtë fushë ele-
mentë si politika dhe biznesi. Në këtë kuadër, 
edhe MP në institucionet e qeverisjes vendore, 
ndikohen nga një lloj paqartësie dhe amullie në 
këtë fushë. MP dhe të gjitha komunikimet pub-
like të institucioneve, janë një e drejtë e qytet-
arëve. Për këtë arsye, etika në faqet në rrjetet so-
ciale është shumë e rëndësishme. Është vënë re 
në faqe të institucioneve të vendeve të përparu-
ara perëndimore se sa më etik të jetë komuni-
kimi publik në këto faqe, aq më i madh është 
ndikimi te përdoruesit për të qenë edhe ata etikë 
në reagimet e tyre. Sa më i polarizuar, i njëan-
shëm dhe i ndikuar politikisht apo personalisht 
të jetë komunikimi i këtyre institucione, po aq 
i polarizuar dhe jo etik do të jetë edhe komuni-
kimi i publikëve. Shpesh institucionet mund të 
shpëtojnë nga përballjet me median lidhur me 
probleme të ndryshme, por nuk mund të shpë-
tojnë nga reagimi i drejtpërdrejtë i publikëve në 
median sociale. Teknologjia tashmë i ka dhënë 
fuqinë qytetarit. 
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