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SHQIPËRIA

Rezultatet nga sondazhi i Shqipërisë tregohen në anën e majtë me tabela me nuanca të së kuqes dhe janë përdorur shifra të 
rrumbullakosura. 

Të gjithë numrat në të dy sondazhet paraqiten në përqindje. 

ND/NP u referohet të anketuarve që u përgjigjen ‘Nuk e di’, ose atyre që refuzuan të përgjigjen në pyetje të veçanta. 
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GREQIA

Rezultatet nga sondazhi i Greqisë tregohen në anën e djathtë me tabela me nuancë të blusë dhe janë përdorur shifra dhjetore 
(jo të rrumbullakosura). 

Të gjithë numrat në të dy sondazhet paraqiten në përqindje. 

ND/NP u referohet të anketuarve që u përgjigjen ‘Nuk e di’, ose atyre që refuzuan të përgjigjen në pyetje të veçanta.
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PARATHËNIE
Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë mbeten 

një enigmë e ndërlikuar në Evropën Juglindore. Shqip-

tarët dhe grekët janë fqinj me lidhje të gjera historike, 

ekonomike dhe shoqërore, ata i përkasin të njëjtës 

sferë gjeopolitike Euro–Atlantike dhe kryesisht bien 

dakord për agjendën e zgjeruar politike makro–his-

torike të rajonit: themelimin e demokracive të shën-

detshme, ekonomive të forta të tregut dhe shteteve 

të së drejtës, sikurse integrimin e të gjithë vendeve të 

Ballkanit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Për më 

tepër, të dy vendet shkuan përtej ndarjes së rëndë të 

Luftës së Ftohtë nëpërmjet ndërveprimit intensiv të 

të gjithë llojeve që nga fillim vitet 1990 e në vazhdim. 

Një ndërveprim i tillë rriti dukshmërinë e njërit vend/

komb ndaj tjetrit, por gjithashtu nxori në pah stereo-

tipa dhe frikëra të vjetra, sikurse burime të reja ten-

sionesh dhe mosmarrëveshjesh. Si rezultat, Shqipëria 

dhe Greqia u gjendën në një situatë paradoksale. Të 

dy shoqëritë dhe ekonomitë janë shumë të ndërlid-

hura, por lidhjet politike dhe diplomatike mbeten për 

tu provuar dhe janë në gjendje paqëndrueshmërie 

thuajse të përhershme. Njëkohësisht, retorika gjith-

një e më armiqësore e shfaqur në mediat sociale dhe 

elektronike, krijon një truall pjellor për të dy kombet të 

zhvillojnë potencialisht identitetin e tyre në kundër-

shtim me njëri-tjetrin.  

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) 

u bashkua me Fondacionin Helen për Evropën dhe 

Politikat e Jashtme (ELIAMEP) në një përpjekje për të 

eksploruar këta faktorë, për të rishikuar marrëdhënien 

e vështirë dhe të ndjeshme midis Shqipërisë dhe 

Greqisë. Hapi i parë i kësaj përpjekjeje të përbashkët 

ishte shqyrtimi i stereotipave dhe keqkuptimeve të 

ndërsjellta. Qëllimi ishte të kuptonim qëndrimet që 

kombet grek dhe shqiptar ruajnë për njëri-tjetrin dhe 

se si këto opinione mund të lehtësojnë ose pengo-

jnë ndërtimin e një partneriteti më të afërt midis dy 

vendeve. 

Projekti i përbashkët hulumtues ndërmori dy son-

dazhe paralele opinionesh të kryera në Shqipëri dhe 

Greqi dhe të zbatuara nga agjencia e sondazheve – 

Instituti Kërkimor Data Centrum me qendër në Tiranë 

dhe  Njësia e Hulumtimit të Opinionit Publik e Univer-

sitetit të Maqedonisë me qendër në Selanik. Për qël-

lime krahasuese, të dy institutet punuan me bazë të 

përbashkët pyetjesh, ndërsa pyetësorët e strukturuar 

të të dy sondazheve kishin ndryshime të pakta e të 

nevojshme. Sondazhi grek përdori një mostër për-

faqësuese në të gjithë vendin (n=1,128), duke ndjekur 

teknikën e kampionimit të shtresëzuar në disa faza. 

Mbledhja e të dhënave u krye nëpërmjet Intervistave 

Telefonike të Asistuara nga Kompjuteri (CATI) midis 

13–20 Dhjetor 2019. Sondazhi shqiptar u bazua në një 

mostër përfaqësuese në të gjithë vendin (n=1,200), 

duke ndjekur teknikën e kampionimit të shtresëzuar 

në disa faza. Mënyra e mbledhjes së të dhënave ishte 

ballë për ballë, duke kryer intervista derë me derë dhe 

puna në terren u zhvillua midis 11–26 Shkurt 2020. 

Gjetjet e analizave të kryera nga partnerët e për-

fshirë në këtë projekt janë paraqitur në këtë raport, 

i cili përmban katër pjesë dhe njëmbëdhjetë sek-

sione. Në Pjesën I, titulluar Konteksti i Politikës 

Ndërkombëtare dhe Sigurisë, raporti shqyrton py-

etjet që kanë të bëjnë me çështjet ndërkombëtare 

të të dy vendeve. Më konkretisht, kjo pjesë përfshin 

pyetje rreth miqve ndërkombëtarë të perceptuar si 

më të mirët të të dy vendeve, perceptimeve të tyre 

për kërcënimin e jashtëm, mendimet e tyre për ven-

det fqinje, dhe mendimit të tyre për çështje të inte-

grimit Evropian, përfshi perspektivën e anëtarësimit 

të Shqipërisë në BE.
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Pjesa II, titulluar Marrëdhëniet Dypalëshe, për-

fshin pyetje rreth vlerësimit të përgjithshëm të 

marrëdhënieve dypalëshe midis Shqipërisë dhe 

Greqisë, problemet kryesore që ndikojnë këto ma-

rrëdhënie siç janë perceptuar nga të anketuarit në 

të dy sondazhet, dhe rreth qëndrimeve mbi emi-

grimin shqiptar në Greqi.

Pjesa III, titulluar Qëndrimet personale, Vlerat dhe 

Stereotipat, përfshin pyetje rreth qëndrimeve per-

sonale të shqiptarëve ndaj grekëve dhe të grekëve 

ndaj shqiptarëve, asocimet e lira që të anketuarit 

në  secilin prej dy sondazheve bëjnë për anëtarët 

e kombit tjetër, dhe vlerat personale e vetitë që të 

anketuarit e secilës anë i lidhin me anëtarët e kom-

bit tjetër.

Së fundmi, Pjesa IV, titulluar Njohja dhe Njohuritë, 

përpiqet të identifikojë shkallën në të cilën të an-

ketuarit njohin anëtarë të kombit tjetër si edhe të 

vlerësojë nëse kanë njohuri të sakta rreth njëri–tje-

trit.

Ekonomitë e Shqipërisë dhe Greqisë janë shumë të ndërlidhura, por 
lidhjet politike dhe diplomatike mbeten në provë dhe në gjendje 

paqëndrueshmërie thuajse të përhershme .
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) 

dhe Fondacioni Helen për Evropën dhe Politikat e 

Jashtme (ELIAMEP) bashkuan forcat në një projekt 

që synon të kuptojë qëndrimet sociale që kombi 

shqiptar dhe kombi grek kanë rreth njëri-tjetrit dhe 

sesi këto mendime mund të lehtësojnë apo pengojnë 

ndërtimin e një partneriteti më të afërt midis të dy 

vendeve. Me qëllim që të kuptohen qëndrimet e të dy 

vendeve, projekti kreu sondazhe në të dy vendet mbi 

bazën e një pyetësori të miratuar bashkërisht, i cili 

pati shumë pak mospërputhje midis dy sondazheve. 

Sondazhet u kryen nga Instituti i Kërkimor Data Cen-

trum në Shqipëri dhe Njësia e Hulumtimit të Opinion-

it Publik e Universitetit të Maqedonisë në Greqi. Të 

dy sondazhet u kryen mbi bazën e një kampioni për-

faqësues mbarëkombëtar, por mbledhja e të dhënave 

u krye duke përdorur metodologji të ndryshme, duke 

ndjekur teknikat standarde që janë në përdorim për 

të tilla studime në të dy vendet. Raporti aktual përsh-

kruan gjetjet kryesore të të dy sondazheve dhe është 

i ndarë në katër pjesë dhe dymbëdhjetë seksione. Një 

përmbledhje e gjetjeve kryesore paraqitet në vijim. 

Konteksti i Politikës 
Ndërkombëtare dhe Sigurisë

Shqipëria dhe Greqia ndryshojnë për sa i përket 

perceptimeve të miqësive përkatëse ndërkom-

bëtare. Grekët shohin Francën si miken më të mirë 

të vendit të tyre në arenën ndërkombëtare, me BE-

në renditur me distancë si e dyta. Shqipëria rezer-

von vendet e para për SHBA-në dhe Gjermaninë. 

Të dy kombet i shohin çështjet ndërkombëtare 

shumë ndryshe, me shqiptarët që e shohin arenën 

ndërkombëtare në terma me bashkëpunues dhe 

grekët më tepër në termat e konfliktit të interesave 

të shteteve. Në mënyrë të ngjashme, pjesa më e 

madhe e grekëve e konsiderojnë vendin e tyre si të 

jetë nën kërcënim nga Turqia, ndërkohë shumica e 

shqiptarëve nuk konsiderojnë ndonjë vend të huaj si 

kërcënim. Shqiptarët dhe grekët përgjithësisht nuk 

e shohin njëri–tjetrin si kërcënim.

Në lidhje me vendet fqinje, shqiptarët kanë men-

dimin më të mirë për Kosovën, Italinë dhe në një 

masë më të vogël për Turqinë. Grekët kanë mendi-

min më të mirë për Serbinë dhe më pas Izraelin. Në 

përgjithësi, shumë më tepër shqiptarë kanë men-

dim pozitiv për Greqinë sesa anasjelltas. Sidoqoftë, 

opinionet negativë për Shqipërinë janë shumë 

më të ulët tek të rinjtë grekë. Midis të anketuarve 

shqiptarë, Greqia ka rekordin më të mirë në fushat 

e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe të drejtave 

të njeriut. Grekët në të kundërt, duke pasqyruar 

preferencat e tyre në lagjen ballkanike, por jo të 

dhënat aktuale dhe renditjen ndërkombëtare për 

këto çështje, përsëri favorizojnë Serbinë si vendin 

më të mirë në këto fusha. Në mënyrë të ngjashme, 

grekët e konsiderojnë më të rëndësishme të zhvillo-

jnë marrëdhëniet me Izraelin dhe Serbinë, ndërkohë 

shqiptarët me Kosovën dhe Italinë. Mesatarisht, të 

anketuarit shqiptarë e konsiderojnë zhvillimin e 

marrëdhënieve me Greqinë si më të rëndësishëm 

sesa të anketuarit grekë konsiderojnë zhvillimin e 

marrëdhënieve me Shqipërinë.  

Të dy kombet gjithashtu ndahen në mendimet e 

tyre për Bashkimin Evropian. Vetëm katër në dhjetë 

grekë kanë mendim pozitiv për BE-në, ndërsa në 

kontrast, nëntë nga dhjetë shqiptarë kanë mendim 

pozitiv për Bashkimin. Shqiptarët janë me shumicë 

dërrmuese në favor të hyrjes së vendit të tyre në BE, 

ndërsa grekët duken se kanë ndjenja të përziera për 

pranimin e Shqipërisë.
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Marrëdhëniet dypalëshe

Shqiptarët kanë një vështrim më pozitiv të ma-

rrëdhënieve dypalëshe bashkëkohore. Në të dy 

vendet, megjithatë, ekziston një perceptim se mar-

rëdhëniet përgjithësisht janë përmirësuar krahasuar 

me dekadat e mëparshme. 

Opinionet divergjojnë dukshëm për sa i përket proble-

meve kryesore që ndikojnë marrëdhëniet e dyanshme. 

Për shqiptarët, problemet më të rëndësishme duket të 

jenë caktimi i zonave detare dhe çështje të ndryshme 

që lidhen me popullsinë çame. Të dyja këto çështje 

nuk shënojnë shumë interes midis të anketuarve grekë. 

Çështje që kanë përqindjet më të larta tek të anketuarit 

grekë janë ekspansionizmi i perceptuar shqiptar dhe 

politikat e Shqipërisë ndaj minoritetit grek. Por, edhe 

këto çështje tërheqin rreth 12% të të anketuarve.

Mes të anketuarve të të dy vendeve që kanë dëgjuar 

diçka për çamët, çështjet rreth këtij grupi janë kon-

sideruar të jenë një pengesë kryesore për marrëdhëniet 

dypalëshe. Opinionet e publikut në të dy vendet, ndry-

shojnë kur bëhet fjalë për minoritetin grek në Shqipëri. 

Pjesa më e madhe e të anketuarve grekë nuk mendojnë 

se qeveria shqiptare respekton të drejtat e minoritetit 

grek, ndërsa pjesa më e madhe e të anketuarve shqip-

tarë mendojnë të kundërtën. Pjesa më e madhe e të an-

ketuarve shqiptarë nuk e konsiderojnë minoritetin grek 

si kërcënim për Shqipërinë e përkundrazi ata e shohin 

atë si të integruar plotësisht në shoqërinë shqiptare. 

Në mënyrë të ngjashme, të anketuarit shqiptarë, shu-

mica e tyre, i konsiderojnë pozitive marrëdhëniet midis 

Shqipërisë dhe Greqisë. 

Ekziston një konsensus midis të dyja shoqërive rreth 

çështjeve që i përkasin emigrantëve shqiptarë në Greqi. 

Edhe të anketuarit grekë, edhe shqiptarë, në një numër 

të madh, nuk i konsiderojnë emigrantët shqiptarë si 

kërcënim për Greqinë, ndërkohë të dyja palët bien da-

kord se marrëdhëniet midis Greqisë dhe emigrantëve 

shqiptarë janë të mira. Në mënyrë të ngjashme, shumi-

ca e grekëve dhe shqiptarëve bien dakord se fëmijët e 

emigrantëve shqiptarë janë plotësisht të integruar në 

shoqërinë greke. Për më tepër, të dy kombet mendojnë 

se emigrantët shqiptarë kanë kontribuar në zhvillimin 

e ekonomisë së Greqisë. Të dy kombet gjithashtu bien 

dakord se Greqia ka ndihmuar Shqipërinë në njëzet-

vjeçarin e fundit.

Qëndrimet personale, vlerat dhe 
stereotipat 
Qëndrimet qartësisht negative në nivel personal janë 

dobësuar ndjeshëm. Vetëm një në dhjetë të anketuar 

në Shqipëri dhe Greqi mbajnë qëndrime negative për 

kombin tjetër. Në përgjithësi, të anketuarit shqiptarë 

mbajnë më tepër qëndrime pozitive në lidhje me grekët 

sesa anasjelltas. Në Shqipëri, qëndrimet pozitive ndaj 

grekëve gjenden kryesisht në jug të vendit. Në Greqi 

përqindja më e lartë e qëndrimeve pozitive ndaj shqip-

tarëve u gjet mes të rinjve.

Kur bëhet fjalë për lidhjet spontane që të anketuarit e 

të dy sondazheve bëjnë ndaj anëtarëve të kombit tjetër, 

pamja që marrim ndryshon midis të dy anëve. Në son-

dazhin grek, përqindja më e lartë nuk shprehin, ose 

shprehin lidhje asnjanëse. Janë një përqindje më e vogël 

e lidhjeve të emigrantëve dhe punëtorëve dhe gjithash-

tu lidhje negative. Në sondazhin shqiptar, gjenden disa 

lidhje pozitive, por në të njëjtën kohë një në pesë i lidh 

grekët me racizëm dhe diskriminim.

Shqiptarët dhe grekët duken se e lidhin njëri–tjetrin 

me disa vlera dhe veti pozitive. Shqiptarët dhe grekët 

e shohin njëri–tjetrin si njerëz familjarë dhe punëtorë. 

Në një masë më të vogël ata e shohin njëri–tjetrin 

si të ndershëm dhe të përzemërt, dhe edhe më pak 

si të besueshëm. Vetitë negative që shoqërojnë 

kombin tjetër manifestohen shumë më pak. Shumë 

pak shqiptarë i shohin grekët si një kërcënim për 

kulturën e tyre, si të prirur për të bërë veprimtari 

të paligjshme, ose që të jenë në situatë të keqe 

financiare. Në mënyrë të ngjashme, pak të anketuar 
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grekë i konsiderojnë shqiptarët si rrezik për kulturën 

e tyre, por një në katër i shohin ata si të prirur për 

të bërë veprimtari të paligjshme, dhe më pak që të 

jenë në gjendje të keqe financiare. Ka hapësirë për 

të përmirësuar perceptimet që secili komb ruan për 

njëri–tjetrin, por qartazi stereotipat shumë negativë të 

së shkuarës duket se janë qetësuar.

Njohja dhe njohuritë

Kur bëhet fjalë për njohje, pjesa më e madhe e grekëve 

kanë takuar dikë nga Shqipëria, ndërsa shumica e shqip-

tarëve nuk kanë takuar dikë nga Greqia ose një anëtar të 

minoritetit grek në Shqipëri. Si përfundim, të dy kombet 

nuk duket se gjithmonë kanë informacion të saktë rreth 

njëri–tjetrit. Me rëndësi të veçantë, duke patur parasysh 

ligjëratën ndonjëherë mediatike luftarake në të dy ven-

det, është se shumica e të anketuarve janë të bindur në 

mënyrë të pasaktë se të dy kombet kanë luftuar kundër 

njëri–tjetrit në luftëra në të kaluarën.

Në përgjithësi, ka disa lajme të mira në gjetjet e të dy 

sondazheve, por gjithashtu disa çështje që kërkojnë 

vëmendje dhe analizim më të thelluar. Gjetjet e të dy 

sondazheve e bëjnë plotësisht të qartë se ka patur 

përmirësime në qëndrimet sociale midis dy vendeve, 

por shumë më tepër punë duhet për të përmirësuar 

më tej qëndrimet, marrëdhëniet dhe mirëkuptimin e 

ndërsjellët. Më tepër analizë kërkohet për të kuptuar 

bazat e keqkuptimeve dhe stereotipave negative, dhe 

më shumë punë për të rritur nivelin e njohjes së saktë 

dhe informacionit. Qeveritë dhe shoqëria civile në të dy 

vendet do duhet të investojnë në përpjekje energjike 

dhe ide krijuese që do të rrisin nivelin e besimit midis të 

dy shoqërive dhe do të krijojnë bazën e një partneriteti 

të ardhshëm.

Shqiptarët kanë një 
vështrim më pozitiv 
të marrëdhënieve 

dypalëshe 
bashkëkohore . Në të 

dy vendet, megjithatë, 
ekziston një perceptim 

se marrëdhëniet 
janë përgjithësisht 

përmirësuar krahasuar 
me dekadat e 
mëparshme .
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PJESA

A
KONTEKSTI 
I POLITIKËS 

NDËRKOMBËTARE 
DHE SIGURISË 
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Perceptimet e 
marrëdhënieve 
me jashtë 
Të anketuarve në të dy vendet iu kërkua të përmendnin 
miqtë më të mirë të vendeve të tyre përkatëse në arenën 
ndërkombëtare. Për grekët, Franca kryeson listën me BE-
në renditur me distancë si e dyta. Për shqiptarët, SHBA 
vjen e para dhe Gjermania e dyta, ndërsa Greqia renditet në 
vendin e pestë me 8%. Përzgjedhja e Greqisë si mikja më 
e mirë e Shqipërisë megjithëse mund të gjendet pothuaj 
ekskluzivisht në jug të vendit ku me 19% është më shumë 
sesa nëntë herë më e lartë sesa përqindja në qendër dhe në 
veri të vendit. Nominimi i Greqisë është gjithashtu shumë i 
kufizuar në moshat e reja (2% në grup-moshën 18-24 vjeç 
dhe 4% në grup-moshën 25-34 vjeç). 

Ndryshime domethënëse shfaqen në perceptimet e 
kërcënimit të opinionit publik në të dy vendet.  

1.
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SHBA Gjermani BE Itali Greqi Kosovë Tjetër NATO

29

22
16

12

8
6

1
5

Perceptimet e shqiptarëve për ‘Miku më i mirë’ i Shqipërisë 

SHBA konsiderohet nga 3 në 10 të anketuarve shqiptarë si miku më i mirë i Shqipërisë në sistemin ndërkombëtar . 
Gjermania dhe BE, ndjekur nga Italia, janë ndër vendet e perceptuara si miq të Shqipërisë në sistemin 
ndërkombëtar . Greqia konsiderohet se miku më i mirë nga 8% e shqiptarëve, shifër veçanërisht më e lartë në 
jugun e Shqipërisë (19%) nga banorët e jugut të Shqipërisë .
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Perceptimet e grekëve për ‘Miku më i mirë’ i Greqisë
Franca konsiderohet nga 3 në 10 grekë si mikja më e mirë e Greqisë . Një në 4 grekë nuk ndihet i afërt me asnjë 
nga vendet e organizatës ndërkombëtare .

Franca Asnjë Nuk e di Tjetër BE Rusia Qipro SHBA

29 .5
24

1111 .5 10 .5

45 4 .5
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e shqiptarëve besojnë se 
ekziston një shtet që paraqet 
kërcënim për Shqipërinë

Mendoni se ekziston një shtet i huaj që do të konsiderohej kërcënim 
për Shqipërinë?

Vetëm 26% e shqiptarëve besojnë se ekziston një shtet që paraqet kërcënim për Shqipërinë . 
Kjo përqindje është më e lartë midis banorëve të Shqipërisë qendrore (30%) dhe më e ulët 
midis atyre në Shqipërinë jugore (19%) .

73%

1%

26%
Po

Jo

Nuk e di
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e grekëve besojnë se 
ekziston një shtet që paraqet 
kërcënim për Greqinë

Mendoni se ekziston një shtet i huaj që mund të konsiderohej si 
kërcënim për Greqinë? 

89%
Po

Jo
Nuk e di

11 .5%
0 .5%
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Vendet nuk e shohin njëri–tjetrin si kërcënim 

domethënës. Perceptimi i kërcënimit nga Shqipëria 

mes grekëve është  0, ndërsa perceptimi i kërcënim-

it nga Greqia mes shqiptarëve është i ulët 3%. 

Shtetet që paraqesin kërcënim për Shqipërinë
3 në 4 shqiptarë mendojnë se nuk ekziston një shtet që paraqet kërcënim për Shqipërinë . Megjithatë, një në dhjetë 
shqiptarë konsiderojnë Serbinë si një kërcënim të mundshëm për vendin e tyre . Një tjetër në njëzet shqiptarë 
gjithashtu konsideron Iranin si një kërcënim të mundshëm për Shqipërinë, gjë që shpjegohet me zhvillimet më të 
fundit në këtë vend dhe deklaratat për Shqipërinë . Greqia përcaktohet si një kërcënim i mundshëm për vendin nga 
vetëm pak shqiptarë (3%) .

Jo, nuk ekziston  73

Nuk e di nëse 
ekziston  1

Po, është Serbia  11

Po, është Irani  5

Po, është Rusia  4

Po, është Greqia  3

Po, është Franca  1

Po, është Turqia  

Po, është Maqedonia 
e Veriut

Po, shtet tjetër  2
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Shtetet që paraqesin kërcënim për Greqinë
Tetë në dhjetë grekë konsiderojnë Turqinë si një kërcënim . Pothuaj çdo i intervistuar që konsideron 
një shtet të huaj si kërcënim zgjedh Turqinë, duke lënë kështu të gjitha shtetet e tjera në numër një 
shifror . Shqipëria nuk konsiderohet si kërcënim nga asnjë i intervistuar .

Jo, nuk ekziston  11 .5

Nuk e di nëse 
ekziston  1

Po, është Turqia  80 .5

Po, është Gjermania  1 .5

Po, është Shqipëria  

  Po, është Maqedonia 
e Veriut  0 .5

Po, është Rusia  0 .5

Po, është SHBA  2 .5

Po, është Bullgaria  

Po, shtet tjetër    1 .5

Po, por ND/NP  0 .5
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11 8 18
27

35

1-the 
international 

system is a field 
of conflict of 

interests of states

1 2 3 4 5 5-the international 
system is a field 
where countries 
develop dialogue 
and co-operate

Këto qëndrime përputhen gjithashtu me pikëpamjen 

e të dy kombeve për çështjet ndërkombëtare, me 

shqiptarët që i perceptojnë ato si më dashamirëse 

dhe grekët që i shikojnë ato sa konfliktuale dhe 

potencialisht kërcënuese në masë të barabartë. 

Pothuajse një në katër grekë (23.5%) mendon 

absolutisht se sistemi ndërkombëtar është fushë e 

konfliktit të interesit të shteteve, ndërsa vetëm një 

në dhjetë shqiptarë (11%) ka të njëjtën pikëpamje.

Në shkallën nga 1 deri në 5, ku 1 shpreh pikëpamjen se sistemi ndërkombëtar është një fushë 
e konfliktit të interesave të shteteve dhe 5 se është një fushë ku shtetet zhvillojnë dialog dhe 
ndër-veprojnë, cila është pikëpamja juaj për sistemin ndërkombëtar?

11 8

17
27

35

2

1 2 3 4 5 ND/NP

fushë e 
konfliktit

të interesave 
të  shteteve

shtetet 
zhvillojnë 
dialog dhe 

ndër-veprojnë

Perceptimi i shqiptarëve mbi sistemin ndërkombëtar 
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Në shkallën nga 1 deri në 5, ku 1 shpreh pikëpamjen se sistemi ndërkombëtar është një fushë 
e konfliktit të interesave të shteteve dhe 5 se është një fushë ku shtetet zhvillojnë dialog dhe 
ndër-veprojnë, cila është pikëpamja juaj për sistemin ndërkombëtar?

23 .5

12 .5

23 .5

12

25 .0

3 .5

1 2 3 4 5 ND/NP

fushë e 
konfliktit

të interesave 
të  shteteve

shtetet 
zhvillojnë 
dialog dhe 

ndër-veprojnë

Përqindja e grekëve që e shohin sistemin ndër-

kombëtar shumë ose disi si një fushë ku shtetet 

zhvillojnë dialog dhe ndërveprojnë është 37%. Në 

të kundërt, mes shqiptarëve, kjo pikëpamje më 

dashamirëse mbi çështjet ndërkombëtare shfaqet 

nga 62% e të intervistuarve.

Perceptimi i grekëve mbi sistemin ndërkombëtar 
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Opinionet rreth 
shteteve fqinje
Qëndrimet ndryshojnë kur të anketuarve u është kërkuar të shprehin 

mendimet e tyre për vendet fqinje. Shqiptarët kanë opinionin më të 

mirë për Kosovën, Italinë dhe në një masë më të vogël për Turqinë, me 

Greqinë që vendoset me distancë si e katërta. Grekët kanë opinionin 

më të mirë për Serbinë e pastaj për Izraelin. Shqipëria renditet e pesta 

me distancë mes vendeve të anketuara. Duke thënë këtë, ekziston 

një ndryshim i qartë në mendime kur vjen fjala se si të dy kombet e 

shohin njëri–tjetrin. Më konkretisht, 62% e shqiptarëve kanë mendim 

pozitiv për Greqinë, ndërsa 15.5% e grekëve kanë opinion pozitiv për 

Shqipërinë. Katër nga dhjetë grekë (41%) kanë opinion negativ për 

Shqipërinë, ndërsa vetëm pak më shumë sesa 1 në dhjetë shqiptarë 

(12%) kanë opinion negativ për grekët. Interesant, mendimet negative 

për Shqipërinë janë shumë më pak të pranishme (vetëm 16%) tek të 

rinjtë grekë (17-34 vjeç) dhe shumë më tepër të pranishme (66%) tek 

ata grekë me vetëm arsim fillor.

2.
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Opinioni i shqiptarëve mbi shtetet fqinje
Shqiptarët kanë mendimin më pozitiv për Kosovën dhe Italinë, ndërsa mendimin më negativ për Serbinë .

Kosova
 95

 5
 0
 0

Italia
 94

 5
 1

 0

Turqia
 84

 12
 4

0

Maqedonia e 
Veriut

 69
 25

 4
 2

Mali i Zi
 67

 27

 4
 2

Greqia
 61

 27

 12
0

Serbia
 13

 27

 59
 1

  Pozitiv           Neutral           Negativ             Nuk e di
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Opinioni i grekëve mbi shtetet fqinje
Grekët kanë mendimin më pozitiv për Serbinë dhe Izraelin, ndërsa mendimin më negativ për Turqinë . 

Turqia
 3 .5

 20
 75 .5

 1

Bullgaria
 21 .5

 57
 20 .5

 1

Maqedonia e 
Veriut

 17
 40 .5
 40 .5

 2

Shqipëria
 15 .5

 42 .5
 41

 1

Serbia
 61 .5

 33
 3 .5
 2

Izraeli
 50 .5

 36
 10 .5

 3

 Pozitiv           Neutral            Negativ           Nuk e di
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Të anketuarve iu kërkua të vlerësojnë vendet fqinje, 

specifikisht kur bëhet fjalë për demokracinë, të dre-

jtat e njeriut dhe shtetin e së drejtës. Shqiptarët e 

shohin Greqinë si më të suksesshmen në rajon kur 

bëhet fjalë për këto çështje. Në të kundërt, grekët e 

shohin Serbinë të jetë vendi më i suksesshëm në ra-

Cili nga shtetet në vijim përshtatet më mirë me frazat e poshtëshënuara …
Shqiptarët e konsiderojnë Greqinë, më shumë se fqinjët e tjerë, si një vend me një sistem të përparuar demokratik 
(56%), dhe me një shtet të përparuar të ligjit (44%), ku ka respekt për të drejtat e njeriut (37%) . Rreth 2 në 3 
shqiptarë e konsiderojnë Kosovën si vendin që duket më së shumti si Shqipëria .

Greqia  56
Turqia  21

Mali i Zi  9
Kosova  4

Maqedonia e Veriut  2
Serbia  2
Asnjë  4

Të gjithë  2

Greqia  37
Turqia  18

Mali i Zi  8
Kosova  13

Maqedonia e Veriut  6
Serbia  1
Asnjë  8

Të gjithë  5

Greqia  44
Turqia  27

Mali i Zi  8
Kosova  5

Maqedonia e Veriut  2
Serbia  2
Asnjë  7

Të gjithë  2

Greqia  3
Turqia  8

Mali i Zi  5
Kosova  63

Maqedonia e Veriut  14
Serbia  1
Asnjë  4

Të gjithë  1

Ka sistem demokratik  
të përparuar

Respektohen të 
drejtat e njeriut

Ka të përparuar shtetin e së 
drejtës, që do të thotë se ligji 
e drejtësia funksionojnë me 

efektivitet

Ngjan më shumë me  
vendin tonë
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jon, ndërkohë ata shohin Shqipërinë të jetë në fund 

të listës në lidhje me këto tre çështje. Kur iu kërkua 

të identifikojnë vendin që i ngjan më tepër vendit 

të tyre, shqiptarët zgjodhën Kosovën me një normë 

prej 63%, ndërsa grekët zgjodhën Serbinë me një 

normë prej 51%.

Cili nga shtetet në vijim përshtatet më mirë me frazat e poshtëshënuara …
Në përgjithësi, Serbia konsiderohet si një shtet me një sistem të përparuar demokratik, shtet ligjor i 
përparuar,  respekton të drejtat e njeriut dhe me ngjashmëri me Greqinë . Shqipëria nuk favorizohet në 
këtë krahasim .

Turqia  4
Bullgaria  10 .5

Maqedonia e V .  5
Shqipëria  1 .5

Serbia  53
Asnjë (spontan)  20

Të gjithë (spontan)
ND/NP  6

Turqia  0 .5
Bullgaria  13

Maqedonia e V .  5 .5
Shqipëria  1

Serbia  52 .5
Asnjë (spontan)  18 .5

Të gjithë (spontan)  1
ND/NP  8 .5

Turqia  3
Bullgaria  11

Maqedonia e V .  4
Shqipëria  1

Serbia  45
Asnjë (spontan)  23 .5

Të gjithë (spontan)
ND/NP  12 .5

Turqia  6
Bullgaria  11 .5

Maqedonia e V .  6 .5
Shqipëria  6 .5

Serbia  51
Asnjë (spontan)  12 .5

Të gjithë (spontan)  1 .5
ND/NP  4 .5

Ka sistem demokratik  
të përparuar

Respektohen të 
drejtat e njeriut

Ka të përparuar shtetin e së 
drejtës, që do të thotë se ligji 
e drejtësia funksionojnë me 

efektivitet

Ngjan më shumë me  
vendin tonë
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Të anketuarve iu kërkua gjithashtu të vlerësonin 

nëse zhvillimi i marrëdhënieve me vendet fqinje 

ishte pak a shumë i rëndësishëm. Të anketuarit 

grekë mendojnë se është më e rëndësishme për 

Greqinë të zhvillojë marrëdhënie me Izraelin dhe 

Serbinë, ndërsa marrëdhëniet me Shqipërinë 

renditen në vendin e pestë mbas lidhjeve me 

Bullgarinë e Maqedoninë e Veriut. Të anketuarit 

Shqiptarët: rëndësia për të zhvilluar marrëdhënie me … 
Zhvillimi i marrëdhënieve me Kosovën, ndjekur nga Italia dhe Turqia, janë konsideruar si të rëndësishme nga 
shumica e shqiptarëve . Marrëdhëniet me Greqinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, janë vlerësuar si shumë të 
rëndësishme nga 2 deri 3 ne 10 të anketuar shqiptarë .

Më e 
rëndësishme

Pa rëndësi

Kosova Italia Turqia Greqia
Maqedonia 

e Veriut Mali i Zi Serbia

93 88 70 58 57 55 11

6

11

26

30 37
40

28

1 1 4 12 5 4 60

 0-4           5-7            8-10
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shqiptarë mendojnë se është më e rëndësishme për 

Shqipërinë të zhvillojë marrëdhënie me Kosovën 

dhe Italinë; Greqinë e rendisin në vendin e katërt 

mbas Turqisë. Mesatarisht, të anketuarit shqiptarë 

e konsiderojnë zhvillimin e marrëdhënieve me 

Greqinë si më të rëndësishme sesa të anketuarit 

grekë konsiderojnë zhvillimin e marrëdhënieve me 

Shqipërinë.

Greqia: rëndësia për të zhvilluar marrëdhënie me…
Izraeli dhe Serbia konsiderohen si shtetet me të cilat Greqia duhej ti zhvillonte marrëdhëniet më tepër . Maqedonia 
e Veriut është në vendin e tretë (44%) . 

Më e 
rëndësishme

Pa rëndësi

Maqedonia 
e Veriut Turqia Bullgaria Shqipëria Serbia Izraeli

18 28 14 22 6 9

37

30 .5 44 .5
39 .5

36
28 .5

44 40,5 41 37 .5 57,5 61 .5

 0-4           5-7            8-10
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Opinionet rreth 
çështjeve të 
integrimit në BE 
Të dy kombet ndryshojnë në perceptimet e tyre për BE-në. Katër në 
dhjetë (39.5%) e të anketuarve nga Greqia, anëtare e organizimit 
për katër dekada, kanë mendim asnjanës rreth BE-së, ndërsa ata që 
e konsiderojnë si disi ose shumë të mirë janë 41.4%. Në të kundërt, 
të anketuarit nga Shqipëria, një vend që ende pret të nisi negociatat 
për anëtarësim, në një normë prej 91% e konsiderojnë të jetë disi ose 
shumë e mirë.

3.
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Bashkimi 
Evropian  është 
gjë e mirë 

Bashkimi 
Evropian 
është vend i 
konvergjencës e 
bashkëpunimit

Opinioni i shqiptarëve rreth Bashkimit Evropian

1
0

8 24

67

0
1 2 3 4 5 NA/NP

Gjë 
shumë e 

keqe

Gjë 
shumë e 

mirë

10 9 16
25

40

0
1 2 3 4 5 NA/NP

1--BE është një vend ku  
të fuqishmit imponojnë 

interesat e tyre

5-BE është vend i 
konvergjencës e 

bashkëpunimit që zbut 
mosmarrëveshjet
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Bashkimi 
Evropian  është 
gjë e mirë 

Bashkimi 
Evropian 
është vend i 
konvergjencës e 
bashkëpunimit

7 .5 8 .5

39 .5

22 .5 19
3

1 2 3 4 5 NA/NP

Gjë 
shumë e 

keqe

Gjë 
shumë e 

mirë

44

17 18 .5 7 .5 10 3

1 2 3 4 5 NA/NP

Në një shkallë nga 1 në 5, ku 1 shpreh pikëpamjen se Bashkimi Evropian 
është gjë shumë e keqe dhe 5 që është gjë shumë e mirë, cila shkallë 
shpreh pikëpamjen tuaj për Bashkimin Evropian

1--BE është një vend ku  
të fuqishmit imponojnë 

interesat e tyre

5-BE është vend i 
konvergjencës e 

bashkëpunimit që zbut 
mosmarrëveshjet
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Opinionet ndryshojnë kur bëhet fjalë për perspek-

tivat e integrimit të Shqipërisë në BE. Shqiptarët 

janë me shumicë dërrmuese në favor të aderimit të 

vendit të tyre, ndërsa grekët janë të ndarë mbi këtë 

çështje. Spikat që një në tre grekë nuk e dëshirojnë 

aspak hyrjen e Shqipërisë në BE. Mbështetja për 

hyrjen e Shqipërisë në BE  është më e lartë midis të 

rinjve grekë (17-34 vjeç), atyre me arsim universitar, 

votuesit e SYRIZA dhe ata që vetëidentifikohen me 

Qendrën e Majtë. Mbështetja më e ulët mund të 

gjendet midis atyre që i përkasin grup-moshave 35-

54 vjeç dhe 55+ vjeç, atyre me vetëm arsim fillor, 

votuesve të Demokracisë së Re, dhe atyre të cilët 

vetëidentifikohen me Të Djathtët.

Deri në çfarë masë shqiptarët do ta mbështesnin kandidaturën e 
shteteve në vijim, për tu bërë anëtare të Bashkimit Evropian …
9 nga 10 shqiptarë mbështesin shumë kandidaturën e vendit të tyre për tu bërë anëtar i BE-së . Për të njëjtën kauzë, 
Kosova mbështetet në një mase të madhe nga 83% e të anketuarve . Turqia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut janë 
mbështetur nga më shumë sesa gjysma e shqiptarëve për tu bërë anëtare të BE . Kandidatura e Serbisë mbështetet 
vetëm nga 20% e të anketuarve .

Shqipëria

 91
 5

 3
 2

0

Kosova

 83
 14

 2
 1

0

Turqia

 64
 25

 7
 3

 1

Mali i Zi

 59
 29

 10
 2

0

Maqedonia e 
Veriut

 53
 32

 12
 2
 1

Serbia

 20
 17

 23
 39

 1

                                                       Shumë            Disi           Pak           Aspak           ND/NP 
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Grekët duket se e lidhin të ardhmen evropiane të disa 

vendeve me vlerësimet e veta pozitive ose negative 

për këto vende. Ata me shumicë dërrmuese refuzojnë 

aderimin e Turqisë. Ata kanë ndjenja të përziera për 

pranimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut 

dhe me shumicë dërrmuese mbështesin aderimin 

e Serbisë. Këto opinione nuk korrespondojnë me 

dëshirën e kombeve përkatëse për t’iu bashkuar BE-

së. Ndër opinionet publike të tre kombeve të Ballkanit 

Perëndimor, i Shqipërisë dhe i Maqedonisë së Veriut, 

janë me shumicë dërrmuese në favor për t’iu bashkuar 

BE-së, ndërsa shoqëria serbe ishte e ndarë në gjysmë 

me afërsisht sa janë ata kundër bashkimit, aq janë 

edhe ata të cilët janë në favor. Sondazhet u kryen 

përpara sesa Këshilli i Evropës të jepte më në fund një 

dritë jeshile të kushtëzuar për të filluar negociatat për 

pranimin. Të dy kombet e konsiderojnë mosfillimin e 

negociatave të integrimit si negative për Shqipërinë. 

78% e shqiptarëve e konsiderojnë mosfillimin e 

negociatave si diçka negative, ndërsa 69.5% e grekëve 

e konsiderojnë këtë diçka negative për Shqipërinë. 

Kur bëhet fjalë për mendime rreth efekteve në Greqi, 

opinionet janë të ndarë. Gjysma e grekëve nuk e 

konsiderojnë këtë të jetë zhvillim pozitiv apo negativ 

për Greqinë, 21.5% e konsiderojnë këtë si pozitiv dhe 

25.5% si negativ.

Deri në çfarë mase grekët do ta mbështesnin kandidaturën e shteteve 
në vijim, për tu bërë anëtare e Bashkimit Evropian …
Në përgjithësi, opinion publik grek mbështet pranimin e Serbisë (87 .5%), Maqedonisë së Veriut (53%) 
dhe Shqipërisë (51%) . Ndërsa Serbia mbështetet në mënyrë dërrmuese, në të kundërt rruga e Turqisë 
në BE nuk mbështetet nga afërsisht 8 nga 10 grekë .

Shqipëria

 26
 25

 15
 32

 2

Turqia

 10
 9 .5
 10

 69
 1 .5

Maqedonia e 
Veriut

 29
 24

 15
 30 .5

 1 .5

Serbia

 65 .5
 22

 7
 4 .5

 1

                                                       Shumë            Disi           Pak           Aspak           ND/NP 
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PJESA

B
MARRËDHËNIET  

DYPALËSHE 
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Vlerësimi i 
marrëdhënieve 
dypalëshe mes 
Shqipërisë dhe 
Greqisë  
Shqiptarët kanë pikëpamje qartazi më pozitive për marrëdhëniet e 
sotme midis dy vendeve. Një në tre grekë i shohin marrëdhëniet midis 
të dy vendeve si të mira ose shumë të mira, ndërsa të njëjtin mendim 
ndajnë pothuaj gjashtë në dhjetë shqiptarë. Gati një në pesë grekë 
i shohin marrëdhëniet si të këqija ose shumë të këqija; të njëjtën 
pikëpamje kanë më pak se një në dhjetë shqiptarë. Një në dy grekë dhe 
një në tre shqiptarë i shohin marrëdhëniet e tanishme midis Shqipërisë 
dhe Greqisë si as të mira, as të këqija. Në Shqipëri, një vlerësim shumë 
pozitiv i marrëdhënieve është i përhapur në jug të vendit, ndërsa në 
pjesën tjetër të vendit opinioni është i ndarë midis vlerësimeve pozitive 
dhe vlerësimeve asnjanëse. Vlerësimet negative janë në përgjithësi 
mjaft të pakta.

4.
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Marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë në ditët 
e sotme 
6 nga 10 shqiptarë mendojnë se në ditët e sotme Shqipëria ka marrëdhënie të mira me Greqinë . Sidomos, në jug 
të Shqipërisë ku 8 nga 10 e të anketuarve mendojnë se marrëdhënie të tilla janë në një formë të mirë .

12

45
36

5
2

Shumë të 
mira

Të mira As të mira,
as të këqija

Të këqija Shumë të 
këqija
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Marrëdhëniet e Greqisë me Shqipërinë në ditët 
e sotme
1 nga 3 grekë mendojnë se në ditët e sotme Greqia ka marrëdhënie të mira me Shqipërinë .   

2

31 .5

48

16

2 0 .5
Shumë të 

mira
Të mira As të mira,

as të 
këqija   

Të këqija Shumë të 
këqija

ND/NP
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Në të dy vendet, ekziston perceptimi se marrëdhëni-

et përgjithësisht janë përmirësuar në krahasim me 

dekadat e mëparshme. Këtë mendim ndajnë një në 

dy grekë dhe pothuaj një në dy shqiptarë. Opinio-

Marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë: Dekada 
e fundit kundrejt dekadave të kaluara 
Pothuaj 1 në 2 shqiptarë mendojnë se marrëdhëniet e dekadës së fundit (2010- 2019) me Greqinë janë më të mira 
krahasuar me dekadat e mëparshme (2000-2009) . Veçanërisht, në jug të Shqipërisë ku 7 nga 10 e të anketuarve 
mendojnë se marrëdhënie të tilla për dekadën e kaluar janë në një formë më të mirë krahasuar me më parë .

13

34

47

5

0
1

 Shumë më 
mirë

Më mirë As më 
mirë, as 
më keq

Më keq Shumë më 
keq

ND/NP 
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net janë përsëri të ndryshme në jug të Shqipërisë 

krahasuar me pjesën tjetër të vendit. Shtatë në  

dhjetë shqiptarë në jug i konsiderojnë marrëdhëni-

et e tanishme se janë më të mira sesa dekadat e 

mëparshme.

8

42 .5
35

11
1 2 .5

 Shumë më 
mirë

Më mirë As më 
mirë, as 
më keq

Më keq Shumë më 
keq

ND/NP 

Marrëdhëniet e Greqisë me Shqipërinë: Dekada 
e fundit kundrejt dekadave të kaluara
Një në dy grekë mendon se marrëdhëniet dypalëshe janë përmirësuar krahasuar me dekadën e mëparshme .  
Afërsisht një nga tre e mendon gjendjen si të qëndrueshme, ndërsa vetëm 12% besojnë se në ditët e sotme 
marrëdhëniet janë  më të këqija sesa më parë . 
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Këndvështrimet e të dy kombeve ndryshojnë 

shumë kur bëhet fjalë për vlerësimin e përfitimeve 

nga marrëdhëniet e tyre ekonomike. Një në dy 

shqiptarë dhe një në tre grekë besojnë se të dy 

vendet kanë përfituar në mënyrë të barabartë. Por, 

katër në dhjetë shqiptarë besojnë se Greqia përfitoi 

më tepër sesa Shqipëria dhe katër në dhjetë grekë 

besojnë krejt të kundërtën se Shqipëria përfitoi me 

tepër sesa Greqia. Në rastin e Greqisë, ka gjithashtu 

15% të tjerë që besojnë së vetëm Shqipëria përfitoi. 

Perceptimet e shqiptarëve për marrëdhëniet 
ekonomike mes Shqipërisë dhe Greqisë
4 nga 10 shqiptarë kanë mendimin se Greqia përfiton më tepër sesa Shqipëria, përsa i përket kontekstit ekonomik 
që nga vitet 1990 .

Vetëm Shqipëria ka 
përfituar  0

Vetëm Greqia ka 
përfituar  3

Shqipëria ka përfituar 
më tepër sesa Greqia  9

Greqia ka përfituar më 
tepër sesa Shqipëria  39

Të dy vendet kanë përfituar 
në mënyrë të barabartë  49

ND/NP 0
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Këto qëndrime të të anketuarve shqiptarë janë 

përhapur në mënyrë të barabartë përgjatë kufirit 

dhe nuk duket të ketë divergjenca midis jugut 

shqiptar dhe pjesës tjetër të vendit. Në Greqi, 

pikëpamja se të dy vendet përfitojnë në mënyrë të 

barabartë nga marrëdhëniet ekonomike është më e 

popullarizuar tek të rinjtë dhe më pak e popullarizuar 

tek më të vjetrit. Shumica e atyre me vetëm arsim 

fillor dhe të mesëm duket të besojnë se Shqipëria 

ka përfituar më shumë, dhe e njëjta gjë vlen për 

ata që vetëidentifikohen si Qendra e Djathtë ose E 

Djathta. Duke thënë këtë, pikëpamjet janë përhapur 

në mënyrë të ngjashme në të gjithë vendin, kështu 

që nuk ekziston ndonjë ndryshim gjeografik në 

vlerësimin e grekëve për marrëdhëniet ekonomike. 

Perceptimet e grekëve për marrëdhëniet 
ekonomike mes Greqisë dhe Shqipërisë
Përkundër asaj që beson opinioni publik shqiptar, opinioni publik grek konsideron se Shqipëria kishte përfituar më 
shumë sesa Greqia (56 .5%) . Opinioni publik grek gjithashtu mbështet në një masë më të vogël sesa shqiptarët, 
mendimin se të dy vendet përfituan në mënyrë të barabartë (34%) .

Vetëm Shqipëria ka 
përfituar  15

Vetëm Greqia ka 
përfituar  0 .5

Shqipëria ka përfituar 
më tepër sesa Greqia  41 .5

Greqia ka përfituar më 
tepër sesa Shqipëria  4 .5

Të dy vendet kanë përfituar 
në mënyrë të barabartë  34

ND/NP  4,5
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Problemet 
që ndikojnë 
marrëdhëniet 
e dyanshme 
midis Shqipërisë 
dhe Greqisë
Dallimet në qëndrime midis dy opinioneve publike janë domethënëse 

kur bëhet fjalë për perceptimin e problemeve kryesore që ndikojnë në 

marrëdhëniet dypalëshe. Dy çështje duket se dominojnë shqetësimin 

e të anketuarve shqiptarë: tre në dhjetë (30%) e të anketuarve 

e konsiderojnë caktimin e Zonës Ekskluzive Ekonomike si më të 

rëndësishmen, ndërsa një në katër (26%) e të anketuarve konsiderojnë 

si më të rëndësishmet çështje të ndryshme që i përkasin Çamëve. Këto 

dy çështje janë pothuaj njëlloj të rëndësishme (përkatësisht 50% dhe 

51%) kur të gjitha problemet konsiderohen së bashku. Një 15% jo e 

parëndësishme e të anketuarve nuk përmendin ndonjë çështje që të 

ndikojë marrëdhëniet dypalëshe.

5.
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Problemet që ndikojnë marrëdhëniet shqiptaro-greke, sipas shqiptarëve
Opinioni publik shqiptar beson se ka dy çështje që ndikojnë disi në marrëdhëniet dypalëshe me Greqinë; 
dhe këto janë çështja e Zonës Ekonomike Ekskluzive / caktimi i zonave detare, i ndjekur nga çështja 
e Çamëve - që nuk njihen nga Greqia dhe/ose pretendimet e Shqipërisë për pronat e tyre në Greqi .

Nuk ka problem – Nuk mund të përmend 
ndonjë  15

 Çështja e ZEE (Zona Ekskluzive 
Ekonomike) 

| Caktimi i zonave detare
 30

Çështja Çame që nuk njihet nga Greqia  17

Pretendimet Çamëri - Shqipëri në lidhje me 
pronat e Çamëve  9

Çështja e ligjit të luftës me Shqipërinë – 
Ruajtja e gjendjes së luftës  10

Emigrantët shqiptarë në Greqi (në 
përgjithësi)  6

Shkelja e të drejtave të emigrantëve 
shqiptarë në Greqi  4

Çështje të tjera  10



53MARRËDHËNIET MIDIS GREQISË DHE SHQIPËRISË

Problemet që ndikojnë marrëdhëniet greko-shqiptare, sipas grekëve
Opinioni publik grek nuk ndan ndonjë shqetësim të dukshëm për çështje që mund të rrezikojnë 
marrëdhëniet dypalëshe . Të thënat e përmendura nga të anketuarit, si ekspansionizmi shqiptar (p .sh . . 
“Shqipëria e madhe”, qëndrimet ndaj minoritetit grek apo ndryshimit kulturor në përgjithësi, hasen si 
besime të shpërndara, më tepër sesa një pamje konkrete e një pjese të konsiderueshme .

Asnjë/Nuk mund të përmend ndonjë 
problem  5

Tjetër  17

ND  12 .5

Ekspansionizmi shqiptar - “Shqipëria e 
Madhe“    12 .5

Çështja e Epirit Verior  8

Qëndrimet e shqiptarëve ndaj minorietit 
grek  12

Çështja “Çame”  2 .5

Emigrantët shqiptarë në Greqi  8

Çështja e ZEE (Zona Ekskluzive Ekonomike)  1 .5

Marrëdhëniet shqiptaro - turke  3

Kriminaliteti (në përgjithësi)  1

Ndryshimet kulturore  10

Steriotipizim - Paragjykim  7
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ND/NP

1%

Nuk i konsideroj pronat e 
Çamëve në Greqi si pengesë 
për marrëdhëniet dypalëshe 

19%

Nuk jam fare në dijeni 
për pronat e Çamëve në 

Greqi

15%

I konsideroj pronat 
e Çamëve në Greqi 
një pengesë për 

marrëdhëniet dypalëshe

65%

e shqiptarëve janë të 
vetëdijshëm për pronat e 

Çamëve në Greqi

Ndërgjegjësimi mbi Çamët dhe pronat e tyre në 
Greqi, midis shqiptarëve 
85% e shqiptarëve kanë dëgjuar rreth Çamëve dhe pronave të tyre në Greqi . Ndërgjegjësim më i ulët është 
vënë re midis grupmoshave më të reja . Dy ndër tre shqiptarë e konsiderojnë një çështje të tillë si pengesë në 
marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë .



55MARRËDHËNIET MIDIS GREQISË DHE SHQIPËRISË

ND/NP

2%

Nuk i konsideroj pronat e 
Çamëve në Greqi si pengesë 
për marrëdhëniet dypalëshe 

17%

Nuk jam fare në dijeni 
për pronat e Çamëve në 

Greqi

41%

I konsideroj pronat 
e Çamëve në Greqi 
një pengesë për 

marrëdhëniet dypalëshe,

40%

e grekëve janë të 
vetëdijshëm mbi pronat 

e Çamëve në Greqi

Ndërgjegjësimi mbi Çamët dhe pronat çame në 
Greqi midis grekëve 
Gjashtë nga dhjetë grekë janë të vetëdijshëm për çështjen e pronave të çamëve . Kjo përqindje është edhe më 
e madhe midis njerëzve të moshës 55+, ndërkohë, në kontrast, vetëm 1 nga 3 njerëz të moshës 17-34 janë të 
vetëdijshëm për këtë .  
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Kur bëhet fjalë për minoritetin grek në Shqipëri, 
opinionet ndryshojnë tepër . Kur pyeten nëse qeveria 
shqiptare respekton të drejtat e minoritetin grek, 
një shumicë dërrmuese prej 78% e të anketuarve 
grekë përgjigjen negativisht dhe vetëm 15% e të 

anketuarve përgjigjen se të drejtat e minoritetin grek  
respektohen . Në të kundërt, 94% e të anketuarve 
mendojnë se qeveria shqiptare i respekton të drejtat e 
minoritetit grek .

Dakord  
(disi/bindshëm)

94%

Nuk jam dakord 
(disi/bindshëm)

4%
ND/NP 

3%

Qeveria shqiptare 
i respekton 
të drejtat e 

minoritetit grek 
në Shqipëri

Perceptimet e shqiptarëve mbi të drejtat e 
minoritetit grek 
9 nga dhjetë shqiptarë mendojnë se minoriteti grek që jeton në Shqipëri është plotësisht e integruar në shoqërinë 
shqiptare dhe se qeveria shqiptare i respekton të drejtat e minoritetit grek, dhe gjithashtu qeveria shqiptare, i 
kushton të njëjtin trajtim minoritetit grek që jeton në Shqipëri, ashtu si për shtetasit e tjerë shqiptarë .
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Nuk jam 
dakord  
78%

Dakord 
15%

ND/NP  
7%

Qeveria shqiptare 
respekton 
të drejtat e 

minoritetit grek 
në Shqipëri

Qeveria shqiptare respekton të drejtat e minoritetit 
grek në Shqipëri
Rreth 8 nga 10 grekë besojnë se qeveria shqiptare nuk i respekton të drejtat e minoritetit grek . Në këndvështrim 
krahasues, kjo përbëhet nga një imazh i pasqyruar i opinionit publik shqiptar . Për sa i përket grupmoshave të 
krahasuara, mosha 17-34 janë të orientuar më pozitivisht, sikurse 3 nga 10 mbështesin që qeveria shqiptare e 
trajton minoritetin grek në mënyrë të drejtë .
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I trajton të dy 
komunitetet njëlloj 

- mirë 
 50

I trajton të dy 
komunitetet njëlloj 

- keq 
 1

E trajton 
komunitetin grek 

më mirë
 9

E trajton 
komunitetin 

shqiptar më mirë
 4

Nuk e di se si 
qeveria shqiptare 

trajton minoritetin 
grek

 1

Pak/Jo i vetëdijshëm 
për minoritetin grek  35

Mirë/Shumë mirë  75

As mirë as keq  22

Keq/Shumë keq    1

ND/NP  2

Minoriteti grek që 
jeton në Shqipëri 

paraqet rrezik për 
vendin tonë

  11
 85

 4

Trajtimi i minoritetit grek nga 
qeveria shqiptare

Marrëdhëniet e perceptuara midis 
shqiptarëve dhe minoritetit grek në Shqipëri

Perceptimet e shqiptarëve se sa komuniteti grek paraqet një rrezik për Shqipërinë 

  Dakord  (disi/bindshëm)             Nuk jam dakord (disi/bindshëm)           ND/NP

3 nga 4 shqiptarë i konsideron po aq të mira marrëdhëniet midis komunitetit shqiptar dhe minoritetit grek 

që jeton në vend.  

1 në 2 shqiptarë mendon se qeveria shqiptare i 
trajton njëlloj mirë si komunitetin shqiptar, ashtu 
edhe minoritetin grek që jeton në vend . 1 tjetër në 10 
shqiptarë mendon se trajton më mirë komunitetin grek . 

9 nga 10 shqiptarë mendojnë se minoriteti grek që jeton 
në Shqipëri janë plotësisht të integruar në shoqërinë 
shqiptare dhe pak më pak prej tyre (85%) bien dakord 
se minoriteti grek që jeton në Shqipëri nuk paraqet 
rrezik për vendin tonë .
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Qëndrimet ndaj 
migracionit 
shqiptar në 
Greqi

Të dy shoqëritë duket se i kanë zbutur qëndrimet e tyre në lidhje 

me migrimin e shqiptarëve në Greqi, një çështje e cila i kish ndarë 

të dy vendet në të kaluarën. Migrantët shqiptarë tani duket se janë 

një urë e rëndësishme midis të dy kombeve. 74% e grekëve dhe 97% 

e shqiptarëve e hodhën poshtë pikëpamjen se migrantët shqiptarë 

paraqesin kërcënim për Greqinë. Për më tepër, 85% e grekëve dhe 

79% e shqiptarëve besojnë se fëmijët e migrantëve shqiptarë të cilët 

u rritën në Greqi janë plotësisht të integruar në shoqërinë greke. 

Tabloja u nda kur të anketuarit shqiptarë u pyetën rreth mirëqenies së 

migrantëve shqiptarë në Greqi. 47% e shqiptarëve besojnë se Greqia 

respekton të drejtat e migrantëve shqiptarë në Greqi, ndërsa 52% 

besojnë të kundërtën. Për më tepër, 52% e shqiptarëve besojnë se 

shtetasit grekë i trajtojnë migrantët shqiptarë në të njëjtën mënyrë që 

ata trajtojnë shtetasit grekë, ndërsa 47% besojnë të kundërtën. 

6.
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Perceptimi e shqiptarëve për emigrantët shqiptarë që jetojnë në Greqi
Të gjithë të anketuarit shqiptarë mendojnë se emigrantët shqiptarë kanë kontribuar në zhvillimin ekonomik edhe 
të Shqipërisë edhe të Greqisë, dhe 8 nga 10 prej tyre mendojnë se fëmijët e emigrantëve shqiptarë të cilët janë 
rritur në Greqi janë plotësisht të integruar në shoqërinë greke .

Emigrantët 
shqiptarë që 

jetojnë në Greqi 
paraqesin rrezik 

për Greqinë

 Fëmijët e 
emigrantëve 

shqiptarë që janë 
rritur në Greqi 
janë plotësisht 
të integruar në 
shoqërinë greke

Dakord
2%

ND/NP
2%

Nuk jam 
dakord 
97%

Dakord
79%

ND/NP  
1%

Nuk jam 
dakord 
19%
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Perceptimi i grekëve për emigrantët shqiptarë që jetojnë në Greqi
Shumica dërrmuese e të anketuarve bien dakord se integrimi i fëmijëve të emigrantëve shqiptarë ishte 
i suksesshëm (85%) dhe se emigrantët shqiptarë nuk përbëjnë rrezik për Greqinë (74%) . Këto gjetje 
pasqyrojnë një përshkrim të ngjashëm me qëndrimin e opinionit publik shqiptar .

Emigrantët 
shqiptarë që 

jetojnë në Greqi 
paraqesin rrezik 
për vendin tonë

Fëmijët e 
emigrantëve 

shqiptarë që janë 
rritur në Greqi 
janë plotësisht 
të integruar në 
shoqërinë greke

Dakord
24%

Dakord
85%

Nuk jam 
dakord 
74%

Nuk jam 
dakord 
14%

ND/NP
2%

ND/NP
1%
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Të dy kombet besojnë se migrantët shqiptarë kanë 

kontribuar në zhvillimin e ekonomisë së Greqisë, 

por në shkallë të ndryshme. Një 99% domethënës 

i shqiptarëve besojnë që është kështu, ndër-

sa e njëjta pikëpamje është shfaqur nga 64.5% e 

grekëve, me 34.5% të konsiderueshme që besojnë 

A janë dakord shqiptarët që Greqia e ka ndihmuar Shqipërinë në njëzet 
vitet e fundit?
Më tepër sesa 8 nga 10 shqiptarë mendojnë se Greqia e ka ndihmuar Shqipërinë gjatë 20 viteve të fundit . Një 
mendim i tillë është më i fortë midis banorëve në jug të Shqipërisë me 9 në dhjetë që e mbështesin atë .

Dakord 
(disi/bindshëm)

85%

Nuk jam dakord 
(disi/bindshëm)

13%

ND/NP  
2%

Greqia ka 
ndihmuar 

Shqipërinë në 
njëzet vitet e 

fundit



65MARRËDHËNIET MIDIS GREQISË DHE SHQIPËRISË

të kundërtën. Të dy kombet gjithashtu bien dakord 

se Greqia ka ndihmuar Shqipërinë në njëzet vitet e 

fundit. 90% e grekëve dhe 86% e shqiptarëve bien 

dakord në këtë pikë.

A janë dakord grekët se Greqia e ka ndihmuar Shqipërinë në njëzet 
vitet e fundit?
Edhe një herë, opinioni publik grek ndan pikëpamje të përbashkët me shqiptarët, duke mbështetur me 
pjesë të ngjashme (90%) se Greqia ka ndihmuar Shqipërinë në njëzet vitet e mëparshëm . Besimi është 
edhe më i fortë midis moshave 55+ (92 .5%) .

Dakord 
90%

Nuk jam 
dakord   

7%

ND/NP  
3%

Greqia e ka 
ndihmuar 

Shqipërinë në 
njëzet vitet e 

fundit
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Të anketuarit në të dy vendet gjithashtu duket 

se pajtohen kryesisht në vlerësimin e tyre për 

marrëdhëniet midis Greqisë dhe migrantëve shqiptarë 

që jetojnë në Greqi. Në atë që mund të shihet 

vetëm si lajm i mirë, në të dy anët përqindja e të 

anketuarve të cilët vlerësuan marrëdhëniet si të 

këqija është nën 10%; mes të anketuarve grekë 

vetëm 7% dhe mes të anketuarve shqiptarë vetëm 

9% mendojnë se marrëdhëniet janë të këqija. 

Vlerësimi i marrëdhënieve si të mira është tek 54% 

midis të anketuarve grekë dhe tek 57% midis të 

anketuarve shqiptarë.

 

Perceptimet e shqiptarëve rreth marrëdhënieve në përgjithësi të 
grekëve me emigrantët shqiptarë që jetojnë në Greqi 
76% e të anketuarve mendojnë se shqiptarët kanë marrëdhënie të mirë me minoritetin grek në Shqipëri, ndërsa 
57% e tyre e perceptojnë si të mirë marrëdhënien e grekëve me migrantët shqiptarë në Greqi .

Mirë
57%As mirë, as 

keq 
34%

Keq  
9%

ND/NP 
0%

Marrëdhëniet 
në përgjithësi 
të grekëve me 
emigrantët 

shqiptarë në Greqi 
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Ashtu si me pyetjet e tjera, qëndrimet në jug të 

Shqipërisë janë dukshëm më optimiste me opin-

ione pozitive në shkallën 71%. Në ndryshim nga 

pyetjet e tjera të paraqitura, qëndrimet më pozi-

tive mes të anketuarve grekë mund të gjenden në 

grup-moshën 55+ vjeç (60%) dhe më pak pozitive 

në grup-moshën 17-34 vjeç (47%). Gjithashtu, qën-

drimet më pozitive mund të gjenden mes të anket-

uarve grekë të cilët vetëidentifikohen si Të Majtë 

(59%).

Mirë  
54%

As mirë, as 
keq 
37%

Perceptimet e grekëve rreth marrëdhënieve në përgjithësi të grekëve 
me emigrantët shqiptarë që jetojnë në Greqi 
Në përgjithësi, marrëdhëniet e grekëve me shqiptarët që jetojnë në Greqi janë konsideruar të mira 
(54%), ose as të mira as të këqija (37%) . Qëndrim më pozitiv është raportuar nga njerëz të moshuar 
të moshave 55+ (60% mirë) dhe ata që u pozicionuan në anën e majtë të spektrit e majtë- e djathtë 
(60 .5%) . 

Keq 
7%

ND/NP  
2%

Marrëdhëniet 
në përgjithësi 
të grekëve me 
emigrantët 

shqiptarë në Greqi
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PJESA

C
QËNDRIMET 
PERSONALE, 
VLERAT DHE 
STEREOTIPET
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Qëndrimet 
personale ndaj 
shqiptarëve dhe 
grekëve   
Qëndrimet krejtësisht negative në nivel personal janë dobësuar 

ndjeshëm. Vetëm një në dhjetë (10% e shqiptarëve; 9.5% e grekëve) 

mbajnë qëndrime negative për kombin tjetër. Në përgjithësi, të 

anketuarit shqiptarë mbajnë qëndrime më pozitive sesa grekët. Më 

konkretisht, qëndrimet pozitive të shqiptarëve ndaj grekëve janë në 

normën 60% ndërsa qëndrimet pozitive të grekëve ndaj shqiptarëve 

janë në normën prej 47.5%. Qëndrimet neutrale janë tek 30% në 

Shqipëri dhe 42% në Greqi.

7.
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Qëndrimet personale të shqiptarëve ndaj grekëve në përgjithësi 
Shumica e shqiptarëve (60%) kanë qëndrim pozitiv ndaj grekëve në përgjithësi . Qëndrimi më i lartë pozitiv vërehet 
midis banorëve në jug të Shqipërisë (80%) .

Pozitiv
60%

As pozitiv, as 
negativ

30%

Negativ  
10%

TOTAL

Pikëpamjet shqiptare, sidoqoftë, janë të ndara qa-

rtë gjeografikisht. Qëndrimet pozitive ndaj grekëve 

arrijnë 83% në jug të vendit, por janë tek 47% dhe 

50% përkatësisht në qendër dhe në veri. Në dy ra-

jonet e fundit, qëndrimet asnjanëse arrijnë përkatë-

sisht 41% dhe 37%. Qëndrimet e grup-moshave të 

ndryshme janë gjithashtu interesante. Në Greqi, 

qëndrimet negative ndaj shqiptarëve zbresin 

ndjeshëm në vetëm 3.5% në grup-moshën 17-34 

vjeç, ndërsa qëndrimet pozitive rriten në 54%. Në 

Shqipëri në kontrast, përqindjet më të larta të qën-

drimeve pozitive ndaj grekëve mund të gjenden në 
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TOTAL

Qëndrimet personale të grekëve ndaj shqiptarëve në përgjithësi 
Gati një në dy të anketuar shprehin qëndrim pozitiv ndaj shqiptarëve në nivel personal, ndërsa një 
nga dhjetë shprehin qëndrim negativ . Qëndrimet më pozitive raportohen nga njerëzit më të moshuar 
(55+) dhe ata që janë vendosur në anën e majtë të spektrit e majtë – e djathtë .

Positiv  
47 .5%

As pozitiv, as  
negativ 

42%

Negativ 
9 .5%

Nuk e di 1%

grup-moshat 55-64 dhe 65+ përkatësisht me 69% 

dhe 65%. Shqiptarët më të rinj janë relativisht më pak 

pozitivë ndaj grekëve sesa më të vjetrit, por ende jo 

në numra të konsiderueshëm. Kur bëhet fjalë për 

identitetin politik të të anketuarve grekë, përqindjet 

më të ulëta të qëndrimeve negative ndaj shqiptarëve 

mund të gjenden midis atyre të vetëidentifikuar si 

Qendra e Majtë dhe Qendra, ndërsa përqindja më e 

lartë, dyfishi i mesatares kombëtare, mund të gjendet 

midis atyre të vetëidentifikuar si E Djathta.
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Vlerësimet 
spontane      
U kërkuam të anketuarve të shprehin çfarë u vjen së pari në mendje 

kur dëgjojnë për një anëtar të kombit tjetër. Këto pyetje gjeneruan 

përgjigje interesante dhe mjaft të ndryshme. Në sondazhin grek, katër 

nga dhjetë (40%) e të anketuarve duket se bëjnë një vlerësim neutral, 

ose asnjë. Vlerësimet specifike janë të ndryshme, por gjithashtu me 

përhapje të kufizuar në të gjithë kampionin. Shumë të anketuar duket 

se i asocojnë shqiptarët me migrantë (10%) ose si punëtor (10%); të 

dyja shumë afër eksperiencës së grekëve me shqiptarët në tridhjetë 

vitet e fundit si migrantë në Greqi dhe përgjithësisht, megjithëse jo 

vetëm këto kohë, si punëtorë. Hasen gjithashtu edhe disa asocime të 

ndryshme negative, të cilat më vete nuk tërheqin përqindje të lartë në 

kampionim: ndjesi negative (6%), kriminelë (5%), frikë (3%), njeri dinak 

(1.5%). Të mbledhura bashkë, gjithsesi, gjithë këto asocime negative 

përbëjnë një normë jo të vogël prej 15%. Së bashku, vlerësimet 

spontane të shqiptarëve shfaqin indiferencë, asnjanësi, role sociale me 

status të ulët dhe ngjyrime negative jo të parëndësishme.

8.
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Vlerësimet e lira të shqiptarëve me grekët
Shumica e asocimeve të shqiptarëve me grekët kanë ngjyrim pozitiv . Pavarësisht se vetia e parë që përmendet është 
“të qenët racist” të tjerat që përmenden më shumë janë pozitive, të tilla si: të qenët person pozitiv dhe fqinjët e 
shqiptarëve, ndjekur nga mikpritja greke për shkak të besimit se ata kanë mbështetur integrimin e emigrantëve 
shqiptarë në Greqi .

Racist / Diskriminues  19

Pozitiv / Njeri i mirë  15

Fqinj  14

Mikpritje / Emigrantët 
shqiptarë të integruar  9

Ngjyrime të tjera negative  9

 Ngjyrime të tjera pozitive  8

Negativ / Njeri i keq  7

Neutral / si çdo njeri tjetër  4

Qytetar i Evropës / Ballkanas  4

Njeri shumë punëtor  4

Histori, kulturë, lashtësi  4

Konotacione të tjera neutrale  3

Në sondazhin shqiptar, gjetjet janë në tërësi më 

pozitive, pasi shumë përgjigje spontane ofrojnë 

asocime pozitive. Këto janë persona pozitivë/të 

mirë (15%), mikpritja dhe integrimi i migrantëve 

shqiptarë (9%) dhe të tjera. Duke thënë këtë, 

përqindja më e lartë e vlerësimeve spontane, një 

Qëndrime pozitive Qëndrime pozitive

Qëndrime negative Qëndrime negative

Qëndrime neutrale Qëndrime neutrale

Mendimi i parë Të gjitha asocimet

44% 52%

34% 40%

21% 31%
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në pesë të anketuar ose 19%, i shohin grekët si 

racistë ose diskriminues, diçka që mund të lidhet 

me eksperiencën e migrimit në Greqi ose mënyrën 

si kjo eksperiencë është raportuar në median 

shqiptare. Në përgjithësi, asocimet spontane të 

grekëve mes të anketuarve shqiptarë mund të 

klasifikohen si 40% pozitive, 34% negative dhe 21% 

si asnjanëse.

Vlerësimet e lira të grekëve me shqiptarët 
Katër nga dhjetë të anketuar nuk mund të ilustrojnë një asocim specifik, ndërsa pjesa tjetër ilustron 
pamje mjaft të shpërndara .

Asgjë/Neutral  40

Tjetër  17,5

Punëtor  10

Emigrant  9

Ndjesi negative  6

Kriminel  5

ND/NP  4

Frikë  3

Mik  2 .5

Njeri dinak  1,5

Fqinj  1,5
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Vlerat dhe tiparet 
personale 
Në përgjithësi, shqiptarët dhe grekët duket se e asociojnë njëri-tjetrin  

me disa vlera dhe tipare pozitive që u matën nga sondazhet tona, dhe 

disi më pak me disa të tjera. Shqiptarët i shohin grekët si punëtorë 

(63%) dhe njerëz familjarë (58%). Ata gjithashtu i shohin ata - në 

normë më të ulët - si të përzemërt (37%), të ndershëm (34%), dhe të 

besueshëm (28%). Grekët i shohin shqiptarët si punëtorë (63%) dhe 

njerëz familjarë (54%). Në një normë dukshëm më të ulët, ata i shohin 

shqiptarët gjithashtu si të përzemërt (20.5%), të ndershëm (19%), dhe 

të besueshëm (15.5%).

9.
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Ne gjithashtu matëm disa tipare që janë konsideruar 

si qartazi negative ose disi negative. Të dy kombet 

nuk duket se i asociojnë këto tipare negative me 

njëri-tjetrin në norma të larta, që do të thotë se per-

ceptimet negative që mbahen për tipare personale 

të anëtarëve të kombit tjetër janë minimale tashmë. 

Më konkretisht, vetëm një në njëzet shqiptarë (5%) 

i shohin grekët kërcënim për kulturën e tyre, një 

në njëzet (5%) i shohin ata si të prirur për të kryer 

veprimtari të jashtëligjshme, dhe më pak se një në 

dhjetë (8%) i shohin ata si në gjendje të keqe finan-

ciare. Në mënyrë të ngjashme, pak më shumë sesa 

Përshkrimi i një greku nga shqiptarët
Karakteristikat më të përmendura të drejtuara një greku janë “të qenët punëtor”, “një person familjar”, “njeri 
i ndershëm dhe i përzemërt”, ndërsa tiparet më pak negative lidhen me një grek (të minoritetit grek ose nga 
Greqia) .

I ndershëm
 34

 50
 11

 5

Shumë punëtor
 63

 29
 8

 0

Një kërcënim për 
kulturën tonë

 5
 14

 80
 1

Njeri familjar
 58

 33
 8

 1

Njeri i përzemërt
 37

 48
 12

 3

I besueshëm
 28

 48
 18

 6

I prirur për veprime 
të jashtëligjshme

 5
 35

 46
 15

Në gjendje të keqe 
financiare

 8
 37

 50
 5

  8-10          5-7           0-4           ND/NP
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një në dhjetë (11.5%) e të anketuarve grekë i konsid-

erojnë shqiptarët të jenë një kërcënim për kulturën 

e tyre, një në pesë (21%) i shohin ata si të prirur 

për të bërë veprimtari të jashtëligjshme, dhe 14.5% 

i shohin ata si në gjendje të keqe financiare. Ndërsa 

ka ende hapësirë për të përmirësuar perceptimet 

që secili komb mban për njëri-tjetrin, ne mund të 

vlerësojmë qartazi se stereotipat shumë negative 

të së shkuarës duket të jenë qetësuar.

I ndershëm
 19 .5

 52 .5
 22

 6

Shumë punëtor
 63

 30
 4 .5

 2,5

Një rrezik për 
kulturën tonë

 11 .5
 23

 63
 2,5

Njeri familjar
 53 .5

 38 .5
 5

 3

Njeri i sjellshëm 
dhe dhurues

 21
 48 .5

 26
 4 .5

Njeri i përzemërt  
dhe i ngrohtë 

 21
 49 .5

 25
 4 .5

I besueshëm
 15 .5

 45
 35

 4 .5

Priret të bëjë 
veprimtari të 

jashtëligjshme 

 21
 44

 31
 4

Në situatë të keqe 
financiare

 14 .5
 52

 30 .5
 3

  8-10          5-7           0-4           ND/NP

Përshkrimi i një shqiptari nga grekët
Karakteristika më e popullarizuar që i është caktuar një personi shqiptar është shumë punëtor (63%), pasuar 
nga të qenët person familjar (53 .5%) . Asocimet negative, të tilla si përfshirja në veprimtari të paligjshme, ose 
të qenit në gjendje të keqe financiare, nuk mbështeten nga shumica e të anketuarve .
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PJESA

D
NJOHJA DHE 
NJOHURITË
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Njohja     
Të anketuarit e të dy sondazheve u pyetën nëse njohin personalisht 

një anëtar të kombit tjetër. Më konkretisht, sondazhi grek pyeti nëse të 

anketuarit njohin personalisht dikë me origjinë shqiptare, me supozimin 

e nënkuptuar që në shumicën e rasteve kjo do të thotë një migrant 

shqiptar në Greqi; sondazhi shqiptar drejtoi dy pyetje: një pyetje nëse 

të anketuarit njohin personalisht dikë që i përket minoritetit grek në 

Shqipëri dhe një pyetje nëse ata njohin dikë nga Greqia.

Pothuaj të gjithë të anketuarit grekë (98%) u përgjigjën pohimisht se 

ata njohin personalisht shqiptarë. 

Kur bëhet fjalë për të anketuarit shqiptarë, vetëm një në pesë (20%) 

u përgjigjen pohimisht se ata kanë takuar dikë nga minoriteti grek. Në 

mënyrë të parashikueshme, në jugun e Shqipërisë ka shumë më tepër 

të anketuar (39%) të cilët njohin personalisht një anëtar të minoritetit 

grek . Në qendër dhe në veri të Shqipërisë përqindjet janë përkatësisht 

13% dhe 6%. Akoma, më tepër të anketuar kanë takuar grekë nga 

Greqia: mesatarisht 37% mes të të gjithë të anketuarve shqiptarë; 74% 

në jug, 21% në qendër dhe 13% në veriun e Shqipërisë.

10.
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PO
20%

JO
80%

Mjedisi familjar
/ i afërt  41

Fqinj  38

Në punë  25

Nga shkolla/ 
shkollimi  9

Tjetër  11

Mjedisi familjar
/ i afërt  64

Fqinj  17

Në punë  14

Nga shkolla/ 
shkollimi  3

Tjetër  15

Njohin personalisht dikë nga 
minoriteti grek

Njohin personalisht dikë nga Greqia

Si e njohin ata këtë person
Baza: ata që njohin dikë nga minoriteti grek

Si e njohin ata këtë person
Baza: ata që njohin dikë nga minoriteti grek

JO
63%

Po
37%

Rezultatet e studimit tregojnë se 1 në pesë shqiptarë 

njohin personalisht dikë që i përket minoritetit grek  

që jeton në Shqipëri, i cili është pjesë e mjedisit të 

familjes ose lagjes së tyre. Ndërsa 1 në 3 shqiptarë 

njohin personalisht grekë që jetojnë në Greqi ose 

punojnë në Shqipëri, dhe që janë pjesë e mjedisit të 

tyre familjar. Këto shifra janë veçanërisht të larta në 

Shqipërinë e Jugut, përkatësisht 39% dhe 74%.
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Njoh dikë 
me origjinë 
shqiptare

JO
2%

PO 
98%

Fqinj  46 .5

Familjar/I afërt  15 .5

Profesioni  62 .5

Shkollimi  31

Tjetër  5

A njihni dikë me origjinë shqiptare?  
Pothuaj të gjithë grekët njohin dikë me origjinë shqiptare nga mjedisi i tyre i punës/profesional ose fqinjësia . 

Nga e njihni atë? (Baza: vetëm ata që u përgjigjën 
se njohin dikë me origjinë shqiptare)
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Saktësia e 
njohurive      
Pavarësisht afërsisë gjeografike dhe lidhjeve të forta ekonomike e 

shoqërore, të dy kombet nuk kanë gjithmonë njohuri të sakta rreth 

njëri-tjetrit. Më specifikisht: 

• Edhe grekët dhe shqiptarët, përkatësisht me 73.5% dhe 58%, janë 

të bindur se të dy kombet kanë bërë luftëra kundër njëri- tjetrit 

në të kaluarën. Vetëm një në pesë grekë dhe një në tre shqiptarë 

zotërojnë njohuri të sakta që të dy kombet nuk kanë luftuar kurrë 

njëri-tjetrin. 

• Edhe grekët dhe shqiptarët, dinë saktë, në normat përkatësisht 

63% dhe 66%, se qeveria greke e mbështet perspektivën evropiane 

të Shqipërisë.

• Të anketuarit shqiptarë mendojnë me saktësi (72%) se grekët nuk 

e konsiderojnë Shqipërinë si një kërcënim, por vetëm 44% e dinë 

se Greqia është një avokate e fortë e anëtarësimit në BE e gjithë 

Ballkanit.

• Të anketuarit grekë e dinë saktë (80%) se kombi shqiptar përfshin 

myslimanë, ortodoksë dhe katolikë, por vetëm 27% e dinë se 

Shqipëria është anëtarësuar në NATO dhe është shtet anëtar që në 

2008-ën (48% mendojnë se Shqipëria nuk është anëtare dhe 25% 

nuk e njohin aspak çështjen).

11.
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Njohuritë e shqiptarëve për çështje mbi Greqinë
Pothuaj të gjithë shqiptarët janë të vetëdijshëm se Greqia është anëtare e BE-së dhe NATO-s dhe se kombi grek 
me shumicë dërrmuese ortodokse . Një në tre shqiptarë besojnë se qeveria greke mbështet perspektivën evropiane 
të Shqipërisë .

Grekët dhe shqiptarët nuk 
kanë luftuar kurrë njëri- 

tjetrin

 34
 8

 58

Greqia është anëtare e 
NATO-s

 94
 5

 2

Greqia është anëtare e 
Bashkimit Evropian

 98
 1
 1

Qeveria greke mbështet 
perspektivën evropiane të 

Shqipërisë

 66
 7

 28

Greqia ka advokuar fort 
anëtarësinë e të gjithë 

vendeve të Ballkanit në BE

 44
 13

 43

Greqia dhe grekët nuk e 
konsiderojnë Shqipërinë si 

një kërcënim

 72
 4

 24

Kombi grek me shumicë 
dërrmuese ortodokse

 99
 0
 1

  Po, e vërtetë             Jo, e pavërtetë         ND/NP 
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Njohuritë e grekëve për çështje mbi Shqipërinë
Shumica dërrmuese e grekëve (80%) janë të vetëdijshëm që kombi shqiptar përbëhet nga besime fetare të 
përziera, ndërsa pothuaj 1 në 3 grekë pretendojnë se qeveria e tyre mbështet perspektivën evropiane të Shqipërisë .

Grekët dhe shqiptarët nuk 
kanë luftuar kurrë njëri- 

tjetrin

 20
 73 .5

 6 .5

Shqipëria është anëtare e 
NATO-s 

 27
 48

 25

Shqipëria është anëtare e 
Bashkimit Evropian

 3 .5
 93

 3 .5

Qeveria greke mbështet 
perspektivën evropiane të 

Shqipërisë 

 63
 18

 19

Kombi shqiptar përfshin 
myslimanë, ortodoksë dhe 

katolikë   

 80
 12 .5

 7 .5

  E vërtetë           Jo, e pavërtetë           ND/NP 
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PËRFUNDIMET DHE 
VAZHDIMËSIA
Ka disa lajme pozitive në gjetjet e të dy sonda-

zheve. Të dy anët duket të bien dakord se mar-

rëdhëniet janë përmirësuar krahasuar me dekadën 

e mëparshme. Të dy kombet kryesisht nuk e sho-

hin njëri-tjetrin si një kërcënim. Shqiptarët e sho-

hin minoritetin grek në Shqipëri gjithashtu të inte-

gruar dhe se marrëdhëniet ndërmjet shumicës dhe 

anëtarëve të minoritetit janë të mira. Qëndrimet 

krejtësisht negative në nivel personal midis grekëve 

dhe shqiptarëve janë dobësuar ndjeshëm. Për më 

tepër, të dy kombet duket se e lidhin njëri-tjetrin me 

disa vlera dhe veti pozitive.

Përtej gjetjeve pozitive, të dy sondazhet tregojnë se 

migracioni shqiptar në Greqi, një çështje e cila në 

mënyrë të përsëritur në të kaluarën ishte bërë burim 

fërkimi, nuk shihet më si një aspekt problematik. 

Ka disa divergjenca në mënyrën se si perceptohet 

çështja në të dy anët dhe, natyrisht, shumë më tepër 

që mund të bëhet për të zgjidhur problemet e mbe-

tura. Por, në përgjithësi, mund të deklarohet se mi-

gracioni shqiptar në Greqi nuk është më një burim 

i problemeve të dukshme dhe migrantët janë bërë 

urë midis dy vendeve dhe potencialisht një faktor 

bashkimi midis dy shoqërive.

Megjithatë, në sondazhe ka edhe gjetje që kërko-

jnë ekzaminim më nga afër dhe vëmendje ose 

duhet të jenë një burim shqetësimi. Të dy kombet 

vazhdojnë të mbajnë disa opinione negative dhe 

steriotipe rreth njëri-tjetrit, dhe gjithashtu të aso-

ciojnë njëri-tjetrin me disa vlera dhe veti negative. 

Në mënyrë të ngjashme, dija që njëra anë ka për 

tjetrën është shpesh e pasaktë. Situata është edhe 

më tepër problematike në nivelin politiko- diplo-

matik.  Ka një hendek të dukshëm kur bie fjala te 

mosmarrëveshjet dhe çështjet shqetësuese 

për të dyja anët, në kuptimin që të dy anët kanë 

perceptime shumë të ndryshme për probleme që 

sfidojnë marrëdhënien e dyanshme.

Shqiptarët dhe grekët ndryshojnë në çështje të cilat 

ata i konsiderojnë si problemet më të rëndësishme 

në çështjet dypalëshe: shqiptarët përqendrohen 

në çështjen e kufizimit të zonave detare midis të 

dy vendeve dhe çështje të ndryshme të lidhura 

me Çamët, ndërsa për grekët problemi kryesor në 

marrëdhënie është nacionalizmi shqiptar. Të dyja 

anët gjithashtu duken se nuk bien dakord mbi karak-

terin e çështjeve të ndryshme dhe se kush fajëso-

het për to. Një shembull karakteristik është çështja 

e minoritetit grek në Shqipëri. Grekët me shumicë 

dërrmuese konsiderojnë se të drejtat e minoritetit 

grek janë dhunuar, ndërsa shqiptarët me shumicë 

dërrmuese konsiderojnë se minoriteti grek është 

trajtuar mirë nga shteti shqiptar. Duhet gjithashtu 

të theksohet se çështjet që identifikohen nga të 

dyja anët, janë probleme kyçe që duket se përpu-

then me ato që zakonisht mbulohen nga media në 

të dy vendet në terma nacionaliste dhe emocionale.

Mund të nxirren edhe përfundime të tjera intere-

sante. Duket se ka një paragjykim, i cili mund të 

argumentohet si një mbetje dhe trashëgimi e viteve 

të trazuara 1990 në mënyrën se si grekët i shohin 

kombet fqinjë, përfshirë shqiptarët.  Me sa duket, 

grekët vlerësojnë shumë pikëpamjen e tyre pozi-

tive për Serbinë, e cila u farkëtua kryesisht gjatë 
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luftërave jugosllave, në masën që kjo ndikon per-

ceptimin e tyre për çështje të tjera rajonale, të til-

la si integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor apo 

gjendja e demokracisë në këto vende. Në të një-

jtën kohë, duket se ekziston një paragjykim ndaj 

Shqipërisë, e cila mund të gjurmohet në stereotipet 

dhe konceptimet e formuara ose të përforcuara në 

tridhjetë vitet e fundit.

Të dyja anët gjithashtu duket se kanë ndryshime 

domethënëse kur vjen fjala tek perceptimet e 

tyre për sigurinë dhe çështjet ndërkombëtare, me 

grekët që shqetësohen për sigurinë e tyre dhe që 

identifikojnë Turqinë si kërcënimin kryesor. Ana 

shqiptare është më e kënaqur rreth këtyre 

çështjeve, por njëra mbetet për tu parë nëse, në 

kontekstin e nevojës për të rritur mirëkuptimin  

midis të dyja anëve,  shqiptarët kuptojnë 

ndjeshmëritë e grekëve kur bie fjala tek siguria e 

tyre dhe marrëdhëniet me Turqinë. 

Në përgjithësi, gjetjet e të dy sondazheve bë-

jnë absolutisht të qartë se ka përmirësim në  

qëndrimet shoqërore midis dy vendeve, por duhet 

të bëhet shumë më tepër punë për të përmirësuar 

më tej qëndrimet, marrëdhëniet dhe mirëkuptimin e  

ndërsjellët. Kërkohet më shumë analizë për të 

kuptuar bazat e keqkuptimeve dhe steriotipizimit 

negativ, dhe më tepër punë për të rritur nivelin e njohu-

rive dhe informacionit të saktë. Qeveritë dhe shoqëria 

civile në të dy vendet duhet të investojnë në përpjekje  

energjike dhe krijuese që do të rritin nivelin e besimit 

ndërmjet të dy shoqërive dhe do të krijojë bazën e 

një partneriteti të ardhshëm. 

Ka disa lajme pozitive 
në gjetjet e të dy 

sondazheve . Të dyja 
anët duket se bien 

dakord që marrëdhëniet 
janë përmirësuar 

krahasuar me dekadat 
e mëparshme . Të dy 

kombet kryesisht nuk 
e shohin njëri-tjetrin si 

një kërcënim



94


