
Hulumtim mbi Profilin Socio-Politik 
të Popullatës Rome në Shqipëri





Hulumtim mbi Profilin Socio-Politik 
të Popullatës Rome në Shqipëri

Blendi Çeka   |   ervin kaÇiu

Tiranë
dhjetor 2015



Hyrje………………………………….........................................………………………………………………………….6

1. Arsimi…………………………………………………………………...........................................…………………..9

2. Arsimi gjatë periudhës komuniste………………………………………………………..................................10

3. Shkaqet e diferencave ndërmjet tre grupimeve……………………………………................................…11

3.1. Tipologjia e vendbanimit, ndërveprimi me mazhorancën dhe zotërimi i gjuhës zyrtare....11

3.2. eksperiencat e punësimit në sektorin shtetëror/publik………………………………...................13

3.3. Politika shtrënguese shtetërore për arsimimin 8-vjeçar të detyrueshëm………….................15

4. Martesat e hershme, si faktor përbashkues për të tre grupimet…………………….........................16

5. Arsimi gjatë tranzicionit dhe në ditët e sotme………………………………………................................17

6. Efektet negative të tranzicionit: Të gjithë më pak arsim…………………………….............................17

6.1. rritja e distancës me mazhorancën………………………………………………………......................18

6.2. Përfshirja e fëmijëve në veprimtaritë informale të punësimit; 

 arsimi kundrejt më  pak të ardhurave…………………................………………………………........19

6.3. dobësimi i zbatimit të ligjit për arsimin 8-vjeçar të detyrueshëm dhe 

 degradimi i shkollës si institucion ku shfaqet segregimi dhe paragjykimi........................20

6.4. efektet pozitive të tranzicionit në arsim………………………………………………….....................20

PërMbAjTjA



7. Natyra e shqetësimeve në ditët e sotme lidhur me arsimim………………………………..................23

8. Punësimi……………………………………………………………………………………….....................................24 

9. Punësimi i romëve gjatë komunizmit………………………………………………….............................…25

10. Punësimi gjatë tranzicionit……………………………………………………………................................….28

11. Punësimi në zonat urbane gjatë tranzicionit……………………………………………..........................28

12. Punësimi në zonat rurale…………………………………………………………………................................30

13. Programet sociale dhe strategjitë për përmirësimin e punësimit………………………..................33

13.1. Punësimi si pasojë e programeve të donatorëve……………………………………….................33

14. Punësimi i romëve dhe shteti ligjor………………………………………………………............................36

15. Marrëdhëniet ndërmjet romëve……………………………………………………….............................…..37

15.1. normat,vlerat, tradita dhe identiteti grupor……………………………………………....................39

15.2. Mbështetja tek njëri- tjetri si mekanizëm përballje me varfërinë……………………..............41

15.3 Organizimi komunitar dhe veprimi kolektiv……………………………………………....................42

16. besimi tek institucionet……………………………………………………………………................................44

17. Partitë politike, zgjedhjet dhe praktika e shitjes së votes………………………………......................46

18. Përfaqësimi politik i romëve………………………………………………………………..............................48



Hulumtim mbi Profilin Socio-Politik 
të PoPullatëS rome në SHqiPëri6 

Studimi që keni në duar duhet nënvizuar prej fillimi që shenjohet më 
së shumti si një përpjekje kërkimore e natyrës eksploruese dhe përsh-
kruese se sa shpjeguese dhe analitike. Që në zanafillë nevoja për këtë 
studim u konceptua si reflektim mbi punën e zhvilluar në terren me 
komunitetin Rom. Kryesisht i referohemi inisiativës që mbështetet 
në qasjen e aktivizmit sipas së cilës synimi kryesor është mobilizimi 
kolektiv dhe angazhimi në mënyrë aktive i këtij komuniteti. Pikërisht 
përgjatë procesit të aplikimit të konceptit dhe strukturimit të modelit 
të ri të ndërhyrjes lindën mjaft pikëpyetje, për të cilat u vlerësua si i 
nevojshëm, përpos të tjerash, një hulumtim sistematik dhe i thelluar. 

Në këtë kuptim ndërmarrja e këtij kërkimi ngjizet prej fillimi jo si një 
kërshëri akademike, por më së shumti si një nevojë praktike. Gjithse-
si nuk u lejua që nevoja të bëhej përcaktuese ndaj dhe nuk u operua 
prej fillimi me qasjen klasike të një studimi, në mënyrë që kërkimi 
të ishte sa më pak intencional dhe sa më i çliruar nga paragjykimi i 
subjektit studiues. Si rrjedhim nuk u ndërtuan variabla të mirëfilltë, 
por vetëm fusha të mundshme apo e thënë ndryshe koordinata që 
do të mund të përshkonte trajektorja e hulumtimit. Nuk u formulua 
një hipotezë, por thjesht një pyetje e përgjithshme e studimit, e cila 
artikulohet si një përpjekje për të eksploruar potencialin e Romëve 
për ndryshim.

Metodologjia e përzgjedhur është qëllimisht në rrafshin e kërkimit 
cilësor, si një mundësi për t’u thelluar në zbulimin e shkaqeve apo 
edhe nuancave të fshehura të dukurive të caktuara. Më konkretisht 
u përdorën dy instrumenta kyç në një kërkim cilësor si intervistat e 
thelluara dhe fokus – grupet, duke përftuar në këtë mënyrë si pers-
pektivën e grupit ashtu edhe këndvështrimin individual në lidhje me 
çështjet e trajtuara. 

Fokus-grupet ndahen në tre kategori të ndryshme (meshkuj më vete, 
femra më vete dhe grupe mikse) dhe secila prej tyre përbëhet nga 
8 persona. Në kompozimin e grupeve ashtu si edhe në ndërtimin 
e profilit të intervistave individuale, kërkimi u mbështet në kriterin 
moshor, statusin social, gjininë dhe nivelin arsimor. 

Ndërsa përcaktimi i kampionimit u bazua në një analizë paraprake 
të demografisë, shpërndarjes gjeografike dhe tipologjive të ndryshme 
të vendbanimeve të popullatës Rome, duke iu referuar Censusit të 
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realizuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë(Soros). 
Në këtë kuadër u përcaktuan 10 zona ku do të zhvillohej studimi, 
duke i ndarë në 3 zona rurale, 4 zona urbane dhe 3 zona të tjera, në të 
cilat komuniteti Rom jeton në baraka, në qarkun e Tiranës, Durrësit, 
Elbasanit, Korçës, Fierit, Beratit. Më konkretisht u realizuan 24 fokus-
grupe, 63 intervista të thelluara dhe të dhënat e regjistruara u tran-
skriptuan dhe u analizuan. 

Referuar të dhënave të gjeneruara, cilësisë dhe llojit të gjetjeve si 
dhe përsëritjes së frekuencës dhe konsistencës së tyre në zona të 
ndryshme, analiza u përqëndrua në tre çështje kryesore si: arsimi, 
punësimi dhe marrëdhëniet e anëtarëve të komunitetit ndërmjet tyre, 
me mazhorancën dhe me institucionet. Siç nënvizohet edhe më lart 
u zgjodh që të mos veprohej sipas një qasje deduktive, por të kri-
jonim hapësirë për sa më shumë gjetje brenda kontureve të studimit 
në mënyrë që të ishin gjetjet që të udhëhiqnin drejt përshkrimit dhe 
shpjegimit të situatës. 

Secila prej çështjeve të trajtuara përbën një kategori të rëndësishme 
shpjeguese të situatës, në të cilën gjenden Romët si në vetvete ash-
tu si edhe në raportet me çështjet e tjera që trajtohen. Për shembull 
nuk mund të kuptohet arsimi pa një shpjegim të njëkohshëm të 
marrëdhënies së komunitetit me punën, por dhe me njëri - tjetrin e 
mazhorancën. Natyrisht të interpretuara më gjerësisht si dukuri, siç 
do të vëreni edhe gjatë shpjegimit, analiza bëhet më komplekse duke 
përfshirë në arsyetim edhe koncepte si kapitali njerëzor apo ai social.  

Gjithashtu është me rëndësi të theksohet, nisur nga qasja e këtij stu-
dimi që në fazën e konceptimit të tij ashtu si edhe në fazën finale të 
analizës, Romët nuk konsiderohen si një bashkësi homogjene por 
heterogjene me nëndarje, shtresëzime dhe diferenca brenda struk-
turës së tyre shoqërore. 

Ky studim mund të vlejë si nxitës katalizator për ekspertët e fushës, 
që të ndërmarrin kërkime të tjera më të thelluara për këto çështje, 
gjetje apo nuanca që ndoshta ende nuk janë trajtuar mjaftueshëm 
edhe për shkak të kontureve të vetë studimit. Gjithashtu disa nga gjet-
jet e mëposhtme mund të shërbejnë si si bazë për aktorë të interesuar 
që të ndërmarrin nisma të arsyeshme dhe të mirëmenduara në funk-
sion të interesave të komunitetit.  
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arsiMi

Një ndër rolet kryesore të arsimimit në shoqëri është fuqizimi i anëtarëve të saj për t’u 
përballur më mirë me varfërinë dhe përjashtimin social. Në fokus të arsimimit të mirë 
është gjithashtu dhe kultivimi i vlerave, qëndrimeve dhe sjelljeve, të cilat i mundëso-
jnë çdo individi përgjegjësinë publike dhe bashkëjetesën në një shoqëri gjithmonë e 
më shumë pluraliste. Arsimimi i mirë po ashtu rrit mundësitë për punësim, integrim, 
mobilizim të grupeve të ndryshme qytetarësh rreth interesit të përbashkët dhe përfaqë-
simin e tyre politik. 

Në terma të tjerë, megjithëse të arsimuarit implikon para së gjithash zhvillimin e in-
dividit dhe rrjedhimisht më shumë përfitime në sferën private, për grupe të caktuara 
shoqërore (sidomos për grupimet e margjinalizuara), por edhe për shoqërinë në tërësi 
një individ që zotëron një kapital të tillë zotëron edhe potencialin për t’u transformuar 
në një agjent të ndryshimit social. 

Kjo mund të materializohet edhe si rezultat i aktit të qëllimshëm të individit që ven-
dos intelektin në shërbim të komunitetit dhe interesit publik (kjo natyrisht është më 
e rrallë), por edhe sepse suksesi personal ndikon te anëtarët e tjerë të grupit duke u 
shenjuar si një model i rëndësishëm shoqëror. 

Përsa i përket popullatës Rome, rezulton se niveli arsimimit në ditët e sotme është 
shumë i ulët. Ky nivel arsimimi është i shtrirë në kohë dhe karakterizon gjenerata të 
ndryshme brenda popullatës Rome. Sipas Censusit të realizuar në vitin 2014 mbi “Bane-
sat dhe Popullata Rome në Shqipëri” nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, 
rezulton se 48% e popullatës Rome të rregjistruar në kuadër të Censusit, nuk ka vajtur 
asnjëherë në shkollë dhe 21% e saj ka braktisur shkollën përpara se të përmbushin 
arsimin e detyrueshëm. 

Sipas të njëjtit burim, 59% e personave deklarojnë se janë pa arsim ose nuk kanë arri-
tur të kryejnë 4 klasë shkollë, 19% rezultojnë të kenë kryer 4 klasë, pothuajse e njëjta 
përqindje ka përfunduar arsimin 8-9 vjeçar, ndërsa vetëm 3% kanë përfunduar arsimin 
e mesëm1.

Perceptimi i rëndësisë së arsimit, interesimi për të dhe numri i viteve shkollore të për-
funduara, varion dukshëm tek komunitetet Rome të përfshira në studim. Nga intervi-
stat dhe fokus - grupet e realizuara rezulton se sot ka një marrëdhënie pozitive ndërmjet 
qëndrimit ndaj arsimit të popullatës Rome në disa elementëve të rëndësishëm si: 

1 Census 2014 “Banesat dhe Popullata rome në shqipëri”, Fondacioni shoqëria e Hapur për shqipërinë; 
fq 52.

1
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a. Tipologjisë së vendbanimit dhe ndërveprimit që kushtëzohet nga marrëdhënia në 
hapësirë e këtij komuniteti me mazhorancën. 

b. Eksperiencës së punësimit në sektorë shtetëror/publik.
c. Ekspozimit ndaj politikave shtetërore dhe programeve të organizatave të ndryshme 

(vendase dhe të huaja) në lidhje me fuqizimin e Romëve. Të tre këta faktorë janë 
të shtrirë në kohë para dhe pas rënies së sistemit komunist dhe ndërveprimi mes 
tyre duket se përcakton jo vetëm qëndrimin dhe qasjen aktuale ndaj arsimit por 
edhe natyrën e shqetësimeve që anëtarë të komunitetit artikulojnë në lidhje me të. 
Si pasojë e këtij ndërveprimi mund të kategorizohen tre grupime Rome në marrëd-
hënien e tyre me arsimin:
1. Grupimi i parë e percepton arsimin si instrument për të përmirësuar statusin 

social ekonomik, mundësitë e punësimit, përfaqësimit dhe integrimit të indi-
vidëve dhe vetë komunitetit. 

2. Grupimi i dytë e percepton arsimin (kryesisht arsimin bazë) si instrument që 
mundëson dhe lehtëson plotësimin të nevojave bazë, por nuk kanë pritshmëri 
që arsimi si investim mund të ndikojë në një të ardhme më të mirë për të ndry-
shuar statusin aktual. Përgjithësisht ky grupim karakterizohet nga një nivel 
më i lartë varfërie dhe më pak i integruar se grupimi i parë për shkaqe të cilat 
shpjegohen në vazhdim. 

3. Grupimi i tretë e sheh investimin në arsim jo vetëm si të parakohshëm dhe te 
panevojshëm, por shpesh dhe si pengesë në luftën e tij për mbijetesë. Në këtë 
grupim bëjnë pjesë individë që i përkasin edhe shtresës më të varfër dhe më të 
margjinalizuar brenda komunitetit Rom.   

arsiMi gjaTë PeriudHës 
kOMunisTe

Shumica e të intervistuarve raportojnë të kenë kryer deri në 4 klasë shkollë gjatë siste-
mit komunist. Një pjesë shumë e vogël e të intervistuarve raportojnë se kanë përfund-
uar arsimin e mesëm apo profesional dhe vetëm disa raste të izoluara flasin për studi-
me universitare. Nëse i referohemi grupimeve përgjithësisht kategoritë e mësipërme 
mund të klasifikohen në grupimin e parë dhe të dytë dhe përkojnë me përfaqësues të 
familjeve të fisit ‘Meçkarë’ në zonat urbane dhe rurale ku është realizuar studimi2.  Nga 
intervistat dhe fokus - grupet e realizuara duket se përgjithësisht familjet e fisit ‘Çergar’ 

2 Natyrisht ndarja në fise dhe inkuadrimi i tyre në tipologjitë e lartpërmendura është një përkim rastësor 
dhe jo se prejardhja fisnore përbën një faktor përcaktues në qëndrimet e anëtarëve të komunitetit. 
Domethënë fisi mund të trajtohet si një e dhënë e rëndësishme për sa kohë që shpreh një nivel të 
caktuar të integrimit apo përjashtimit të grupimeve të caktuara brenda këtij komuniteti, për shkak të 
rrethanave historike si vendbanimi, stili i jetesës së tyre, burimet e të ardhurave dhe elementë të tjerë 
që kanë formësuar fizionominë e grupit përkatës dhe marrëdhënien e tyre me arsimin. 

2
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dhe më pas ‘Arli’ dhe ‘Bamill’ deklarojnë se nuk kanë asnjë vit shkollimi ose vetëm 
1-2 vite shkollë. Në fakt edhe nga studime të tjera të karakterit sasior konfirmohet kjo 
diferencë në nivelin e arsimimit dhe prirjes për arsimimim midis fiseve të ndryshme. 3

sHkaqeT e diFerenCave 
ndërMjeT Tre gruPiMeve

3.1 Tipologjia e vendbanimit, ndërveprimi me mazhorancën dhe zotërimi 
i gjuhës zyrtare
Komunitetet Rome të cilat kanë jetuar për periudha të gjata kohore gjatë komunizmit 
pranë ose me mazhorancën kanë realizuar më shumë vite shkollim. Ndërkohë që ato 
komunitete Rome që kanë jetuar përkohësisht në vendbanimet përkatëse duke lëvizur 
sistematikisht nga njëri vendbanim në tjetrin dhe kanë qenë më të izoluar në ndërvep-
rim me mazhorancën kanë më pak ose aspak vite shkollë. 

Afërsia me mazhorancën ka përcaktuar dhe nivelin e zbatimit të politikave asimiluese, 
përfshi këtu dhe politikën arsimore të shtetit komunist. Këto politika asimiluese kanë 
patur më shumë rezultat në komunitetet më të integruara me mazhorancën, ndërkohë 
që forca dhe intensiteti i asimilimit zbehet me rritjen e distancës nga mazhoranca.

  
“Në përg jithësi Romët kanë shkuar shumë mirë me mazhorancën këtu. Ne si fëmijë 
kemi ndenjur dhe f jetur me njëri- tjetrin me mazhorancën. Nëpër shkolla kemi qënë 
bashkë. Para viteve 90’ nëse përmendje termin ‘kurba’t siç na quanin neve, bëje g jashtë 
muaj burg, kështu që nuk kishte diskriminim”. 

(Intervistë djalë Pogradec).

“Të them unë pse është ndryshe, pse jemi më të integruar dhe bashkuar ne me mazho-
rancën. Ne si Rom në vitet 70’ i kemi patur shtëpiat në anë të malit. Pastaj filluan të 
bëheshin pallate dhe në këto pallate futeshin në një hyrje një familje Rome dhe një e 
dorës së bardhë. Kemi jetuar dhe rritur bashkë për shumë vite. Prandaj shkojmë mirë. 
Pra jo vetëm kemi punuar bashkë në fermë, bashkë në shkollë, por kemi jetuar në një 
hyrje, me banjo të përbashkët”. 

(Fokus-grup me gra, Grabian, Lushnje).

“Unë kam jetuar jashtë komunitetit që fëmijë. Babi im ka qënë mësues, kemi pasur 
shtëpinë në qendër të Korçës. Unë g jithë pjesën e shoqërisë e kam patur nga dora e 
bardhë. Xhaxhai im ka jetuar në komunitet dhe fëmijët e tij kanë mbetur pa shkolla. 
Prandaj them unë kur je më i integruar jashtë komunitetit do ecësh si g jithë të tjerët 

(Fokus - grup me gratë, Korçë)”.

3 Census 2014, Banesat dhe Popullata rome në shqipëri, Fondacioni shoqëria e Hapur për shqipërinë 
(soros). Fq. 58.

3
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“Këta Çergarët p.sh lëviznin edhe g jatë komunizmit nga një fshat në tjetrin dhe nuk e 
çonin fëmijën në shkollë. Kështu e kanë patur traditën. Nga të g jithë fiset janë Meçkarët 
që ia kanë ditur rëndësinë shkollës dhe prandaj kanë më shumë shkollë se fiset e tjera”. 

(Fokus- grup me burrat, Shkozë, Tiranë). 

Ndërveprimi i larmishëm dhe i qëndrueshëm në një mjedis të përbashkët me 
mazhorancën ka ndikuar dhe në nivelin e zotërimit të gjuhës zyrtare shqipe, ku sa më 
i lartë ndërveprimi aq më i mirë bëhet zotërimi i gjuhës zyrtare dhe aq më i mundur 
është integrimi në sistemin zyrtar të shkollimit. 

Ndërkohë që edhe e anasjellta është e vlefshme ndaj jo rastësisht fisi i Meçkarëve, kraha-
simisht me të tjerët, rezulton që ta ketë humbur më shumë zotërimin e gjuhës Rome. 
Kornizat e këtij studimi nuk lejojnë që të thellohemi më shumë në këtë dukuri, por kjo 
e dhënë mund të interpretohet edhe si dëshmi e qasjes së gabuar të integrimit e cila më 
shumë se integrim mbart trajtat e asimilimit, siç edhe nënvizohet më lart.      

Gjithashtu është e qartë që në komunitetet Rome më të izoluara zotërimi i gjuhës 
shqipe është i pamjaftueshëm duke vështirësuar shumë ndjekjen e programeve mësi-
more dhe duke shërbyer si argument racional në braktisjen e shkollimit. Në fakt shumë 
teori mbi edukimin mbështesin tezën se performanca e fëmijës përgjatë procesit të 
nxënies në kuadrin e edukimit formal që në fillesat e tij kushtëzohet nga formimi që ai/
ajo përfiton paralelisht në familje. 

Madje sipas Bernstein apo edhe Bourdieu4 (duke i trajtuar këtu në mënyrë përgjithësu-
ese dhe sipërfaqësore) kjo marrëdhënie, midis këtyre dy instancave, kushtëzon edhe 
riprodhimin e ndarjes apo shtresëzimit klasor të shoqërisë. 

Mbështetur në këtë logjikë është e kuptueshme se si mos zotërimi i gjuhës standarte 
të shkollimit (sepse gjuha me të cilën komunikon në familje dhe në bazë të së cilës for-
mëson kategoritë e tij të menduarit është një tjetër gjuhë) bëhet një faktor përcaktues 
për performancën e dobët të fëmijës, si pasojë braktisjen e shkollës dhe si përfundim, 
në riprodhimin e gjendjes sociale në të cilën lind.

 

“Një ndër arsyet për mos vazhdimin e shkollës është dhe vështirësia që ne kemi patur 
me g juhën. Në fillore kemi qënë 50 nxënës. Shokët e mi që në klasë të parë nuk arrinin 
dot të mësonin g juhën, sepse në familje bashkë me prindërit flisnin Romisht. Prindërit 
e këtyre fëmijëve vetë nuk dinin të lexonin dhe shkruanin. Si mund ata të ndihmonin 
fëmijët e tyre”? 

(Intervistë me të ri Rom në Drizë).

4 Basil Bernstein, Class, Codes and Control, volume i,ii,iii theoretical studies toward a sociology of 
language. routledge, 1 edition, 2003. Pierre Bourdieu and jean Claud Passeron, sage Publication, 
1990. 
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Romët, të cilët klasifikohen si pjesë e grupimit të parë dhe të dytë, tregojnë se kanë 
jetuar për periudha të gjata kohore pranë ose me mazhorancën. Këtu përfshihen ko-
muniteti Rom në Pogradec, Baltëz, Grabian, Levan, Moravë, Korçë, Nish Tulla, Elbasan 
(stadium)  dhe një pjesë e Romëve në Kinostudio/Allias. Ndërkohë që në grupimin e 
tretë përfshihen një pjesë e komunitetit Rom në Drizë, Elbasan (Rrapishtë), Allias (Bre-
gu Lumit), Shkozë dhe Levan.  

“Bashkëjetesën me mazhorancën e shoh si të nevojshme sepse do të ndikojë dhe në atë 
që fëmijët Romë do të shkojnë më shumë në shkollë. Edhe pse flitet shumë në seminare 
shoqatash dhe në televizion për rëndësinë e arsimit, ndikimi tek mentaliteti i Romëve 
është i paktë. Po të jetojnë bashkë me mazhorancën në një lag je do të ishte ndryshe 
sepse e ke shembullin përballë përditë”. 

(Fokus- grup me burra, Kinostudio). 

3.2 Eksperiencat e punësimit në sektorin shtetëror/publik
Punësimi në sektorin shtetëror gjatë komunizmit dhe shumë më pak në sektorin pu-
blik gjatë periudhës së tranzicionit dhe në ditët e sotme, duket se ka patur një ndikim të 
trefishtë në qëndrimin e Romëve lidhur me investimin në arsim. 

Të gjitha ato raste punësimi gjatë komunizmit, të cilat kërkonin një specialitet minimal, 
e kishin të domosdoshme kriterin e arsimit përkatës. Si pasojë e kësaj marrëdhënie 
duket se për grupimin e parë të popullatës Rome ekziston kujtesa dhe shembujt poziti-
vë brenda familjes, që kanë mundësuar një qëndrim pro investimit në arsim, si instru-
ment që ndihmon në përmirësimin e statusit social dhe ekonomik të Romëve. 

Në të vërtetë marrëdhënia me punën është një faktor ndikues në mënyrën e jetesës në 
përgjithësi (siç do të shohim më poshtë në kapitullin e posaçëm për punën), por mbart 
një peshë edhe më ta madhe në raport me arsimin. 

Për të qenë më konkret në këtë linjë arsyetimi, mjafton të lexojmë atë çka është e evi-
dentueshme nga ky studim, se zanatet e  trashëguara nga familja si për shembull tre-
gtia apo muzika (zanate të cilat mund të ushtrohen edhe në mungesë të arsimimit) të 
garantojnë më shumë përfitim financiar atëherë nuk ka asnjë arsye për t’u orientuar 
drejt arsimimit. 

Ndërkohë që, siç u shpreh edhe më lart, në qoftë se profesionet e ushtruara nga rrethi i 
të njohurve që kanë garantuar përfitime materiale të kënaqshme mbështeten në njohu-
ri të përftuara përmes arsimimit, prirja është që të vijojë kjo traditë arsimi, por edhe e 
kundërta është e vlefshme. Domethënë në qoftë se individë të shkolluar brenda komu-
nitetit nuk kanë arritur të gjejnë punë përmes kualifikimit të tyre, kjo dekurajon edhe të 
tjerët për të investuar në këtë drejtim.
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“Gjatë komunizmit babai im ka mbaruar shkollë 4-vjeçare të mesme të Insitutit të Lu-
shnjës dhe të bëje 4 vjet shkollë atëherë ishte sikur të bëje sot shkollë të lartë. Ka punuar 
agronom i parë. Ka punuar g jithashtu dhe shef llogarie”. 

(Intevistë me burrë Rom, Levan). 

“Babai im ka mbaruar shkollën e ndërtimit me kategorinë e shtatë. Kurse unë po 
vazhdoj infermieri”. 

(Intervistë me të ri Rom, Levan). 

Ngjashmëria në status social ekonomik me mazhorancën dhe ndërveprimi intensiv me 
të si në vendbanimet përkatëse ashtu dhe në mjedisin e punës ka rritur trysninë dhe 
presionin horizontal tek Romët lidhur me investimin në arsim. Si pasojë e kësaj mar-
rëdhënie dhe ngjashmërie me mazhorancën është rritur dhe niveli bashkëpunues i 
Romëve ndaj mbështetjes së arsimimit bazik të fëmijëve të tyre. 

Ndikimi horizontal i modelit të ofruar nga mazhoranca ka ndikuar tek grupimi i dytë i 
Romëve, të cilët kanë punuar në sektorë shtetërorë në punë të paspecializuara dhe ku 
niveli minimal i arsimimit ka qenë mëse i mjaftueshëm. 

Me fjalë të tjera për këtë grupim puna ka shërbyer jo për të ndërtuar një model së 
brendshmi, por si një mjedis social në të cilin raportet e ndërveprimit me mazhorancën 
ishin intensive, duke sheshuar në këtë mënyrë ndasitë dhe duke përvetësuar e për-
brendësuar modelin dominues të sjelljes në marrëdhënie me arsimin. 

Më konkretisht, edhe në qoftë se Romët e kësaj gjenerate kishin trashëguar një qëndrim 
jo fort pozitiv ndaj arsimit, krahasuar me mazhorancën dhe pavarësisht nivelit të tyre të 
arsimimit si pasojë e marrëdhënies intensive me këtë të fundit në mjedisin e punës, me 
kalimin e kohës rimodeluan pikëpamjen e tyre kundrejt arsimimit.   

Ndërkohë që grupimi i tretë i Romëve ka patur pak ose aspak eksperienca pune në 
sektorin shtetëror gjatë kohës së komunizmit. Punësimi informal gjatë kësaj periudhe 
ka ndikuar tek ky grupim që sigurimin e të ardhurave mos t’ia atribuojë arsimit. Po 
ashtu zhvendosja sistematike në kërkim të punës ka mundësuar më pak ndërveprim 
komunitar dhe mjedis pune të përbashkët me mazhorancën dhe si rrjedhojë më pak 
ekspozim ndaj presionit horizontal të mazhorancës. 

Në tërësi ky grupim vijon të konservojë një mënyrë të ndryshme jetese në raport me 
mazhorancën si pasojë e përjashtimit nga jashtë dhe vetëizolimit, një gjendje sa e tra-
shëguar po aq edhe e kultivuar si pasojë e rrethanave të reja gjatë post-komunizmit. 

Megjithëse sot profesionet apo zanatet e trashëguara nuk mjaftojnë për sigurimin e të 
ardhurave, duke qenë se kryesisht janë grupime shoqërore homogjene dhe të segregua-
ra, në pamundësi për të artikuluar modele të reja zhvillimi të krijuara së brendshmi që 
mund të ndryshonin mënyrën e tyre të jetesës,vazhdojnë të riprodhojnë vetveten. 
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Si rrjedhim megjithëse arsimimi mund t’i ndihmonte gjer në një farë mase për të ndry-
shuar gjendjen e tyre, të ngërthyer në kushtet e mbijetesës dhe në atë të dekurajimit 
kolektiv, ata nuk kanë asnjë motivim nga brenda për të ndryshuar qëndrimin e tyre ndaj 
arsimimit. Në këtë grupim më shumë se sa në dy grupimet e tjera artikulohet dendur 
shprehja “kështu jemi ne Romët”, si manifestim i zvetënimit të vullnetit për të ndry-
shuar dhe pranimit në heshtje i “fatit” që na ka rënë. 
 

3.3 Politika shtrënguese shtetërore për arsimimin 8-vjeçar të 
detyrueshëm
Edhe pse arsimi 8-vjeçar ka qënë i detyrueshëm për të gjithë shtetasit, duket se kjo poli-
tikë e shtetit komunist ka patur ndikim jo të njëjtë në grupimet e ndryshme të Romëve. 
Për dy grupimet e para efektet e kësaj politike shtetërore kanë qënë shumë më të prani-
shme, ndërkohë që për grupimin e tretë ndikimi ka qënë minimal. 

Nga intervistat e realizuara duket se sa më të integruara të jenë komunitetet Rome me 
mazhorancën si në mjedisin komunitar ashtu dhe në atë të punës, aq më efektive ka 
qenë respektimi dhe zbatimi i kësaj politike duke mundësuar krijimin e një gjenerate 
të tërë brenda komuniteteve Rome me arsimin 8-veçar të përfunduar. 

Ndërkohë që tek komunitetet Rome që kanë patur më pak integrim me mazhorancën 
(kanë jetuar pranë, por jo me mazhorancën dhe kanë punuar në profile punësh apo 
sektorë të dedikuar vetëm për Romët), efekti i kësaj politike ka qenë më i reduktuar. Në 
këto raste Romët kanë përfunduar disa vite shkollë por nuk kanë përmbyllur arsimin 
8-vjeçar. 

“Unë të jap shembullin tim personal. Unë rrita pesë fëmijë me shkollë. Atëherë nëse 
fëmija nuk shkonte në shkollë, të nesërmen të dërgonte një letër në shtëpi mësuesi apo 
drejtori shkollës. Nëse sërish nuk i dërgoje fëmijët në shkollë, njoftohej brigadieri që 
fëmija i filanit që punon tek brigade jote nuk është paraqitur në shkollë. Brigadieri ishte 
i detyruar të më thoshte mua. Unë, sido që të ishte puna, isha e detyruar të linja punën 
dhe do shkonja në shkollë te fëmija. Nëse fëmija nuk kishte dëshirë të rrinte në shkollë, 
orën e parë isha e detyruar ta mbaroja me të atje brenda. Po sot, këta prindërit e sotëm, 
nuk kanë preokupimin mbas fëmijëve. Ka nëna që i marrin dhe me vete fëmiëjt për të 
mbledhur kanaçe”. 

(Intervistë me grua Rome, 55 vjeç Moravë).           

Komunitetet Rome më të izoluara nga ndërveprimi me mazhorancën dhe me pak ose 
aspak eksperienca pune në sektorët shtetërorë, efekti i kësaj politike ka qënë minimal 
ose jo i pranishëm. 



Hulumtim mbi Profilin Socio-Politik 
të PoPullatëS rome në SHqiPëri16 

MarTesaT e HersHMe si FakTOr 
PërBasHkues Për Të Tre 
gruPiMeT

Tradita e martesave të hershme është e pranishme gjatë komunizmit për të tre grupi-
met e identifikuara. Në intevistat dhe fokus - grupet e realizuara martesa e hershme 
identifikohet si një ndër arsyet kryesore që shpjegon arsimin e mangët tek komunitetet 
Rome. 

Martesat e hershme sipas të intervistuarve shpjegojnë dhe diferencën gjinore në arsi-
mimin e fëmijëve, ku vajzat kanë mesatarisht 2-3 vite arsim më pak se djemtë. Referuar 
edhe të dhënave nga Censusi për Romët vërtetohet dallimi gjinor në arsim.5 

Kësisoj përpos faktit që niveli i arsimimit të Romëve në të tre grupimet është problema-
tik (pavarësisht dallimeve midis tyre), femrat që kanë një rol të rëndësishëm në eduki-
min e fëmijëve janë edhe më pak të arsimuara duke u bërë në këtë mënyrë një hallkë e 
rëndësishme në ruajtjen e status quo- së.
  

“Bashkëjetesën me mazhorancën e shoh si të nevojshme, sepse do të ndikojë dhe në atë 
që fëmijët të mos martohen shpejt. Edhe g jatë komunizmit ne i martonim vajzat shpejt 
sepse flasin njerëzit. Po nuk e martove ta ngacmojnë gocën. Nuk del dot nga shtëpia se 
ta marrin”. 

(Fokus- grup me gratë, Levan).

“Edhe dje edhe sot ne martohemi shpejt, sepse janë kushtet shumë të vështira në familje. 
Dhe vetë prindërit thonë që më mirë të iki të krijojë familjen e vet sepse unë se mbaj 
dot”. 

(Fokus - grup me gratë, Shkozë)”. 

“Nëse një vajzë mbaron shkollën e lartë, e ka shumë të vështirë që të martohet se nuk 
mund të g jejë një djalë të asaj moshe dhe ndoshta kjo është dhe arsyeja përse vajzat nuk 
e vazhdojnë shkollën e lartë. Ndërsa për djemtë është ndryshe”. 

(Intervistë me të ri Rom, Pogradec).

Por pavarësisht këtij faktori të përbashkët influencues në arsimim, intensiteti veprues 
i tij është i ndryshëm për grupime të ndryshme. Sa më i asimiluar komuniteti gjatë 
kohës së komunizmit, aq më pak homogjene janë komunitetet Rome, aq më pak e pra-

5  Census 2014, Banesat dhe popullata rome në shqipëri, Fondacioni shoqëria e Hapur për shqipërinë, 
2014. 

4
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nishme është tradita dhe presioni horizontal brenda Romëve. Si pasojë e kësaj marrëd-
hënie komunitetet e grupimit të parë dhe të dytë kanë realizuar më shumë vite shkollë 
sesa komunitetet e klasifikuara brenda grupimit të tretë. 

arsiMi gjaTë TranziCiOniT dHe 
në diTëT e sOTMe

Periudha e tranzicionit dhe ndryshimet shumëpërmasore të ndodhura 25 vitet e fundit 
kanë sjellë dy lloj efektesh tek të tre grupimet e identifikuara brenda popullatës Rome. 
Efekti i parë i periudhës së tranzicionit është kryesisht negativ për të tre grupimet. 
Ndryshimet e karakterit ekonomik, shoqëror, dobësimi i rolit të shtetit si punëdhënës, 
dobësimi i forcës së zbatimit të ligjit, rritja e distancës nga mazhoranca, duket se kanë 
sjellë një sërë zhvillimesh negative që kanë bërë të mundur ruajtjen e të njëjtëve tregues 
të arsimimit ose përkeqësimin e tyre, krahasuar me periudhën e mëparshme. 

Efekti i dytë edhe pse me shtrirje shumë të izoluar dhe jo sistemike është më pozi-
tiv. Dhjetëvjeçari i fundit i periudhës postkomuniste ka dëshmuar rritjen progresive të 
numrit të të rinjve Romë, të cilët jo vetëm përfundojnë arsimin e mesëm por dhe atë 
universitar. 

Ndryshimet kushtetuese që reflektojnë liritë, të drejtat e njeriut dhe minoriteteve, lindja 
dhe zhvillimi i një sërë shoqatatsh Rome dhe jo Rome të cilat kanë kanë promovuar 
identitetin dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së këtij komunitet, zhvillimi i shumë 
programeve dhe strategjive të donatorëve të huaj dhe vetë shtetit shqiptar për trajtimin 
e komunitetit Rom si një ndër komunitetet më të varfra në Shqipëri, kanë bërë të mun-
dur krijimin e hapësirave dhe stimulimin e të rinjve Romë për të investuar në arsim. 

eFekTeT negaTive Të 
TranziCiOniT: Të gjiTHë Më Pak 
arsiM

Niveli i ulët i arsimit ishte një ndër arsyet që ndikoi në mënyrën sesi u përballën Romët 
gjatë periudhës së tranzicionit. Arsimi i pakët gjatë kohës së komunizmit i ka pamun-
dësuar Romëve ri integrimin në tregun e ri të punës. 

5

6
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Mbyllja e ndërmarrjeve shtetërore dhe krijimi i një sektori publik më të reduktuar, zhvilli-
mi i një tregu të lirë i cili kishte gjithnjë e më pak nevojë për punë të paspecializuar, rritën 
nivelin e papunësisë tek Romët dhe ndikuan në gjetjen e formave alternative informale të 
punësimit ku arsimimi ishte më pak i nevojshëm.

“Gjatë komunizmit Romët edhe mazhoranca ishin në punë, por mazhoranca i dërgoi 
fëmijët në shkollë dhe pas viteve 90’ fëmijët e tyre g jetën punë sërish sepse kishin shkollë, 
ndërsa tonët u morën me tregti rrobash dhe kanaçe” 

(Fokus- grup me gratë, Nishtulla).    

Nga ana tjetër ndryshimet e mëdha që ndodhën në tranzicion kanë ndikuar në rritjen e 
vështirësive për arsimimin e fëmijëve Romë, duke bërë që niveli i arsimimit të mbetet i 
njëjtë ose të përkeqësohet për të tre grupimet Rome të identifikuara.  

6.1 rritja e distancës me mazhorancën
Mbyllja e ndërmarrjeve shtetërore dhe sektori i reduktuar publik pas rënies së komuniz-
mit pothuaj eleminoi një ndër hapësirat e ndërveprimit ndërmjet Romëve dhe mazhoran-
cës: hapësirën e përbashkët të mjedisit të punës. 

Në këtë mënyrë mungesa e një mjedisi të tillë në të cilin krijoheshin edhe rrjete sociale 
që ndihmonin në integrimin e Romëve si në përfitimin e shumëfishtë individual ashtu 
edhe në emancipimin e grupit në tërësi implikon në mënyrë të tërthortë përjashtim, stig-
matizim dhe si rrjedhim bjerrje të vullnetit për të ndryshuar në përgjithësi dhe përmes 
arsimimit në veçanti. 

Ndërkohë dhe hapësira e përbashkët e vendbanimit komunitar (Romë-mazhorancë) pësoi 
ndryshime si pasojë e profileve të ndryshme të punës të secilës prej palëve. Ndërveprimi 
dhe në nivel komunitar bëhet më i zbehtë, ndërkohë që dallueshmëria Romë-mazhorancë 
vjen e theksohet.

  
“Atëherë g jatë komunizmit komunikonim më mirë me dorën e bardhë. Kemi pas afrimi-
tete me njëri- tjetrin. S’kishte shumë dallim racial. Më përpara punonim bashkë, në një 
vend. Pastaj filloi g jithsecili për vete”. 

(Fokus - grup me burra, Levan). 

“Përsa i përket marrëdhënieve me maxhorancën në komunizëm ishin të mira. Kalonim 
mirë në shkollë, punë dhe lag je. Nuk kishte dallim që të thoshte ‘gabel’. Edhe po të thoshte 
atëherë të fuste në burg shteti”. 

(Fokus - grup me burra, Kinostudio). 

“Të dorës së bardhë tani kur të shohin që je me ng jyrë, të shohin shtrembër, kurse më parë 
në atë kohë të ndaloshin, të përshëndesnin. Tani nuk ke asnjë komunikim”. 

(Fokus - grup me gratë, Shkozë). 
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Komunitetet e integruara pranë njëri - tjetrit janë lënë vendin gjithmonë e më shumë atyre 
më homogjene (ndërveprim brenda llojit), që ndajnë hapësirë të përbashkët, por ndërvep-
rojnë më pak me njëri - tjetrin. 

Si pasojë e këtyre ndryshimeve gjatë viteve të tranzicionit zbehet dukshëm treguesi i pre-
sionit social horizontal nëpërmjet modeleve pozitive që mazhoranca ushtronte ndaj komu-
niteteve Rome, duke ndikuar dukshëm dhe tek raporti me arsimimin. 

Kjo është arsyeja përse këtë efekt negativ të rritjes së distancës me mazhorancën tek ar-
simimi e kanë pësuar kryesisht komunitetet Rome të grupimit të parë dhe dytë të identi-
fikuar.

Në të njëjtën llogjikë format alternative informale të punësimit si pasojë e rrethanave të 
reja, i kanë sjellë Romët më afër me njëri – tjetrin, duke ndarë jo vetëm punën si veprimta-
ri, por dhe pritshmëritë dhe qëndrimin ndaj arsimit. Presioni horizontal pozitiv lidhur me 
arsimimin i mazhorancës zëvëndësohet nga presioni negativ brenda vetë Romëve.

 “Janë vetë familjet, vetë prindërit që nuk i lënë fëmijët të arsimohen sepse i përdorin për 
punë shtëpie, rrisin vëllezërit dhe motrat, punojnë bashkë me prindërit apo lypin”. 

(Intervistë me një grua, Kinostudio). 

“Modelet pozitive ndikojnë shumë. Se fëmija im do shohi fëmijët e tjerë dhe do të shkojë 
dhe ai në shkollë. Kur shumica e fëmijëve Romë nuk shkojnë në shkollë ndikojnë keq dhe 
tek fëmija im”. 

(Intervistë burrë, Rrapishtë). 

Ndërkohë që komunitetet Rome të klasifikuara brenda grupimit të tretë, nisur nga ekspe-
rienca e shkuar ku distanca nga mazhoranca ka ekzisuar edhe gjatë kohës së komunizmit 
janë prekur më pak nga ky efekt. Edhe gjatë tranzicionit për këtë grupim niveli arsimit 
është minimal (1-2 klasë) ose jo i pranishëm. 

6.2 Punësimi i reduktuar në sektorin publik dhe cikli i pamundësisë
Si pasojë e eksperiencës në të shkuarën grupimi i parë dhe i dytë i komuniteteve Rome 
vlerësojnë punën në sektor publik si një zgjedhje e mirë dhe e sigurt. Garancia që jepte 
shteti në punësim dhe me arsim minimal ka kultivuar një traditë pozitive për punësimin 
në sektorë publikë, që për një pjesë të madhe të të intervistuarve shihet dhe si zgjidhje afa-
tgjatë e situatës së tyre ekonomike. Por ndryshe nga më parë sektori publik gjatë tranzicio-
nit rrudhet, ndërkohë që nivelet e larta të arsimimit bëhen kusht i domosdoshëm formal 
për t’u punësuar në këtë sektor.  

Pavarësisht pritshmërisë, niveli i ulët arsimor i kufizon dukshëm hapësirat e Romëve për 
të punuar në ndërmarrje publike. Pozicionet e punës në sektorin publik ku janë angazhuar 
Romët gjatë periudhës së tranzicionit përfshin ndërmarrjet e gjelbërimit, kanalizimeve 
dhe ujësjellësave.
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Në këto ndërmarrje numri i të punësuarve është i vogël, ndërkohë që dhe konkurimi 
dhe interesimi për këto vende pune nga pjesa e varfër e mazhorancës është rritur ndje-
shëm. Raporti i punësimit Romë-mazhorancë në këto ndërmarrje ka ndryshuar duk-
shëm nga koha e komunizmit. Nga ndërmarrje që dikur ishin “ekskluzive për punës-
imin e Romëve”, tashmë janë kthyer në ndërmarrje ku Romët humbasin gjithnjë e më 
shumë terren.

“Nëna vet punon në spital pastruese. Ishte infermiere, por e nxorrën nga infermiere, 
tani është pastruese. E nxorrën se deshën lekë edhe për vendin e punës si pastruese ka 
dhënë 3 milionë lekë”. 

(Intervistë me një djalë, Nishtulla).

Pse në çdo punë është raca e bardhë. Edhe këtu në këtë qendër komunitare që mena-
xhohet nga bashkia pastruesja është e bardhë. Pse gocat tona nuk e bëjnë dot pastrue-
sen? Nuk i merr njeri në punë Romët 

(Fokus- grup me gratë, Elbasan).

Hapësira tjetër e punësimit në sektorin publik përveç konkurencës me mazhorancën, 
klientelizmit, përkatësisë partiake, përfshin kriterin formal të arsimit në ciklet e larta, 
kriter të cilin gjithnjë e më pak Romë e kanë plotësuar gjatë viteve të tranzicionit.

6.2 Përfshirja e fëmijëve në veprimtaritë informale të punësimit; arsimi 
kundrejt më pak të ardhurave
Të tre grupimet e identifikuara të komuniteteve Rome gjatë tranzicionit kanë përfs-
hirë fëmijët në moshë shkolle në aktivitetin e përbashkët familjar për sigurimin e të 
ardhurave. Fëmijët në këto aktivitete kanë shërbyer jo vetëm si krah i nevojshëm pune 
në sigurimin e më shumë të ardhurave (më shumë djemtë) por dhe si mbështetje për 
familjen me punët e shtëpisë apo përkujdesjen ndaj motrave apo vëllezërve më të vegjël 
(më shumë vajzat). 

Përfshirja e fëmijëve në punë krijon një tension të ri ndërmjet të ardhurave të nevojsh-
me për familjen dhe arsimimit të fëmijëve. 

Sipas të intervistuarve shkollimi i fëmijëve është i papërballueshëm jo vetëm sepse 
duhen mbuluar një sërë kostosh (veshja,mjetet mësimore,  siguria), por edhe sepse më 
shumë arsim do të thotë më pak krah pune, më pak të ardhura. 

Edhe sipas këtij treguesi, më shumë negativisht lidhur me arsimimin e fëmijëve janë 
prekur grupimi i parë dhe dytë i identifikuar. Ndërkohë që për grupimin e tretë edhe 
gjatë kohës së komunizmit praktika e përfshirjes së fëmijëve në punë duke i larguar nga 
shkolla ka qënë e pranishme.    
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 “Arsimi shtrihet në shumë vite, dhe i thonë që mirë që shkon në shkollë po në shtëpi 
kush do të sjellë bukë 

(Intervistë me djalë të ri, Kinostudio).

“Ai e braktisi shkollën se babain e kishte të sëmurë kurse mamaja ishte papunë. Tani 
babai i tij nuk jeton më dhe ai është shtylla e shtëpisë 

(Intervistë burrë, Kinostudio).  

    

6.3 Dobësimi i zbatimit të ligjit për arsimin tetëvjeçar të detyrueshëm dhe 
degradimi i shkollës si institucion ku shfaqet segregimi dhe paragjykimi   
Arsimi tetëvjeçar i detyrueshëm mbetet si angazhim i shtetit shqiptar edhe gjatë periu-
dhës së tranzicionit, por me ndryshimin që forca e ligjit dhe zbatueshmëria e tij është 
shumë më e zbehtë. Institucionet përgjegjëse kanë dëshmuar gjatë 25 viteve që e kanë 
të pamundur zbatimin e këtij ligji dhe masave shtrënguese që e shoqërojë, duke elemi-
nuar presionin e institucioneve mbi familjet Rome për mos dërgimin e fëmijëve të tyre 
në shkollë. 

“Atëherë ka qënë jeta më e stabiliuar përsa i përket arsimit. Vinin të g jobisnin atëherë, 
ndërsa sot nuk ka masa ndëshkimore. Sot kush të g jobit? Arsimi i sotëm lë për të dës-
hiruar, shumë fëmijë janë të paarsimuar, kanë braktisur shkollën ose janë analfabet 

(Intervistë grua, Kinostudio).

Ndërkohë që dhe vetë shkolla si institucion gradualisht gjatë tranzicionit përshfaq tipare 
të reja si segregimi apo paragjykimi ndaj fëmijëve Rom. Distanca me mazhorancën dhe 
në statusin e ri social ekonomik të palëve gjatë tranzicionit reflektohet dhe në shkollë. 
Gjithnjë e më shumë shkollat mikse pranë komuniteteve të banuara nga mazhornaca 
dhe Romët, ja lënë vendin shkollave të segreguara vetëm për fëmijët Rom. 

Po ashtu sipas të intervistuarve gjatë këtyre 25 viteve forma të ndryshme të paragjykimit 
ndaj fëmijëve Rom në shkolla si nga ana e mësuesve por dhe vetë fëmijëve të mazho-
rancës e kanë shndërruar shkollën në një mjedis më pak të sigurt, më pak familjar, ku 
përjashtimi dhe trajtimi “ndryshe” është pjesë e së përditshmes. 

6.4 Efektet pozitive të tranzicionit në arsim
Numri i të rinjve Rom që janë rregjistruar dhe kanë përfunduar studimet universitare 
sidomos vitet e fundit të tranzicionit është rritur ndjeshëm dhe krahasimisht më i lartë 
sesa numri i Romëve që kanë përfunduar studimet universitare gjatë komunizmit.
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Pavarësisht kësaj tendence në rritje ky numër është shumë i vogël marrë parasysh po-
pullsinë e minoritetit Rom që jetojnë në Shqipëri. Ka një sërë faktorësh që kanë ndikuar 
në këtë tendencë të cilët në mënyrë të kombinuar kanë prodhuar një realitet ndryshe. 

Siç u përmend dhe më lart, ndryshimet kushtetuese që reflektojnë liritë, të drejtat e 
njeriut dhe minoriteteve, lindja dhe zhvillimi i një sërë shoqatash Rome dhe jo Rome 
të cilat kanë  promovuar identitetin dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së këtij ko-
munitet, zhvillimi i shumë programeve dhe strategjive të donatorëve të huaj dhe vetë 
shtetit Shqiptar për trajtimin e komunitetit Rom si një ndër komunitetet më të varfra 
dhe të përjashtuara në Shqipëri, kanë bërë të mundur krijimin e hapësirave dhe stimu-
limin “nga jashtë” e familjeve dhe të rinjve Rom për të investuar në arsim. 

Një grup tjetër arsyesh gjithashtu ka qënë liberalizimi, masivizimi dhe dobësimi i filtra-
ve të cilësisë në gjithë nivelet e arsimit në Shqipëri. Lindja e universiteteve private, ma-
sivizimi i universiteteve publike kombinuar me dobësimin e filtrave të cilësisë në gjithë 
sistemin arsimor ka mundësuar paradoksalisht bashkë me faktorët e sipërpërmendur 
rritjen e numrit të të rinjve Rom që janë rregjistruar në universitete apo kanë përfund-
uar ciklin e lartë të studimeve. 

Bursat e ofruara për të rinjtë e këtij komuniteti nga donatorët, kuotat e lira dhe re-
duktim tarifash që përdorin institucionet e arsimit të lartë publik në vend, bursat e 
plota të ofruara nga universitetet private të dedikuara për të rinjtë Rom kanë qënë disa 
nga praktikat që kanë lehtësuar dukshëm mundësimin e shkollimit të të rinjve Rom në 
nivel universitar. 

“Ne kishim Danielin këtu. Danieli ka ndenjur më shumë me jo Romët dhe ka bërë 
diçka për vete duke u integruar. Ka bërë universitetin, kërkoi ndihmë nga organizatat 
dhe eci. Sot është në punë shteti. 

(Intervistë individuale, Korçë).

Ajo çka është përbashkuese e gjithë këtyre përpjekjeve dhe rrethanave lehtësuese që po 
mundësojnë arsimimin e të rinjve Rom është vetë përkatësia në grupin minoritar. Të 
qënit “Rom” në këtë kuadër është kushti themeltar që mundëson përfitimin në “terma” 
pozitivë. Lidhur me këto raste suksesi, diferencimi dhe të qënit ndryshe nga maxhoran-
ca shërbejnë si mundësi investimi, formimi dhe punësimi në të ardhmen. 

Të rinjtë të cilët kanë kryer ose janë në vazhdim të studimeve universitare vinë kryesisht 
nga ato komunitete/familje që kanë qënë më të ekspozuara ndaj punës shumë vjeçare 
të shoqatave, komunitete që kanë jetuar me ose pranë maxhorancës, që kanë kujtesë 
pozitive lidhur me arsimimin dhe që lehtësisht mund të klasifikohen në grupin e parë 
dhe të dytë të identifikuar. 

Nëse krahasojmë nivelin e arsimimit të Romëve në dy periudhat, gjatë komunizmit dhe 
tranzicionit (përfshi të tashmen) shihet se është rritur hendeku ndërmjet Romëve të 
arsimuar dhe të arsimuar pak ose aspak. 
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Gjatë komunizmit diferenca në vite arsim ndërmjet komuniteteve Rome  refletonte 
një hendek të vogël, ku pjesa më e madhe kishin 4-6 vite shkollë dhe një pakicë me 
pak ose aspak vite shkollë. Gjatë tranzicionit niveli i arsimimit të mazhoritetit absolut 
të Romëve mbetet në të njëjtat nivele ose përkeqësohet, ndërkohë që kemi një numër 
shumë të vogël Romësh “elita e re” që arrijnë të përfundojnë studimet universitare.       

naTyra e sHqeTësiMeve në diTëT 
e sOTMe lidHur Me arsiMiM

Nëse i referohemi pritshmërive dhe shqetësimeve të sotme lidhur me arsimimin të tre 
grupet duket se ndahen qartazi në mënyrën e artikulimit të tyre. Grupimi i parë është 
më i shqetësuar për mundësitë e punësimit në të ardhmen, konkurimin e vështirë me 
përfaqësues të mazhorancës për pozicione specialistësh në sektorin publik, segregimin 
në shkolla, ofrimin e kurseve mbi gjuhën dhe traditën rome në shkollat publike të çdo 
niveli dhe krijimin e modeleve pozitive për Romët e tjerë.

 
“Kjo shkolla këtu duhet bashkuar me shkollën lart dhe kështu mund të ecet. Në këtë 
shkollë ka vetëm Rom. Ndikohen nga njëri tjetri, nuk mësojnë, nuk marrin librat, dalin 
lypin me prindërit. E kanë mendjen tek patatinat, tek lodrat dhe harrojnë mësimin 

(Intervistë me grua Rome, Moravë).

Grupimi i dytë ka pritshmëri minimale lidhur me arsimimin e fëmijëve nisur nga 
mungesa e besimit dhe e shpresës se në të ardhmen fëmijët e tyre do të kenë një fat 
të ndryshëm nga i tyri. Për ta arsimimi është thjesht një instrument që ndihmon në 
përballjen e varfërisë.

“Tani Romët thonë kështu, nëse vazhdoj shkollën ku do të shkoj më pas? Unë nuk kam 
asnjë mik që të hy në punë, asnjë nuk na preferon ne 

(Intervistë individuale burrë, Rrapishtë).

“Edhe po të kesh shkollë dora bardhë do marri në punë dorën e vet. E për çfarë ta bëj 
shkollën (Fokus grup me burrat, Elbasan). 

“Kështu e kanë këta, thonë se mos dola unë e babi yt doktor që të bëhesh ti nesër 
(Intervistë me grua jo Rome, Drizë). 

“Fëmijët e mi do të doja të kishin një punë të përditshme dhe sa për të mbajtur fëmijët 
e tyre dhe për të jetuar normal. Unë dëshiroj pak por nuk mendoj se ne ia dalim të 
dëshirojmë shumë ose për më lart, se dhe arsimin përkatës nuk e kemi. Do të dëshiroja 
që fëmijët e mi të kenë një shkollë 

(Intervistë me burrë, Grabian).
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Grupimi i tretë, që korrespondon me pjesën më të varfër të Romëve e shikojnë arsimin 
e fëmijëve si nevojë e parakohshme marrë parasysh rrethanat dhe shpesh si pengesë 
për përballjen e mbijetesës.

    
“Janë fëmijët e lag jes këtu që shkojnë dhe lypin tek rruga e Elbasanit g jatë g jithë ditës. 
Edhe ky çuni im ka qenë shumë i rregullt në shkollë por e ka braktis sepse i pëlqejnë lekët 
dhe shkon lyp me shokët. Më mirë tek semafori thotë me fëmijët e lag jes se në shkollë. 
Po dhe ne na ndihmon të themi të drejtën me lekët që fiton nga lypja 

(Intervistë grua Shkozë). 

“Po çfarë modeli të jenë këta me shkollë tek ne. Po nuk pate për të ngrënë nesër do 
mbledhësh kanaçe. Shkolla do lekë 

(Intervistë me grua Rome, Drizë). 

“Unë do të dëshiroja që Romët të ishin më të integruar. Të kishin punësim, dmth të mos 
e shikoja babain të mblidhte g jëra të riciklueshme. Mos të kishim atë frikën çfarë do 
të hamë nesër. Do të doja të ishim në punë tamam me pagë mujore që të mos braktisja 
shkollën që të jem krahë pune për prindërit 

(Intervistë me të ri Rom, Kinostudio). 

PunësiMi 

Krijimi dhe promovimi i mundësive për burrat dhe gratë për të patur një punë në 
kushtet e garantuara të lirisë, barazisë, sigurisë dhe dinjitetit njerëzor është dhe fokusi 
kryesor i standardeve ndërkombëtare mbi punësimin. Këto standarde janë përshtat-
ur dhe në legjislacionin shqiptar dhe politikat e punësimit të ndërmarra nga qeveritë 
shqiptare pas rënies së komunizmit. Pavarësisht përmirësimit të kuadrit ligjor lidhur 
me punësimin, politikave dhe strategjive në këtë fushë të ndërmarra 25 vitet e fundit, 
zbatimi i këtyre standardeve sa i përket minoritetin Rom që jeton në Shqipëri, ka ardhur 
duke u përkeqësuar ndjeshëm. 

Niveli zyrtar dhe real i papunësisë tek Romët si popullatë ka peshë shumë më të madhe 
brenda numrit të të papunëve në Shqipëri krahasuar me peshën që zë ky minoritet në 
popullsinë e Shqipërisë6. Ndërkohë që punësimi si veprimtari prodhuese tek Romët, 
gjatë këtyre 25 viteve dominohet nga informaliteti në shkallë të gjerë, mungesa e sig-

6  sipas rezultateve të censusit rom 74% e të rriturve në moshë pune deklarohen të papunë kjo një shifër 
mjaft e lartë krahasuar me shifrën zyrtare të papunësisë në popullatën e përgjithshme e cila rezuton në 
rreth 15% sipas insTaT.

8
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urimit shoqëror dhe shëndetësor, kushtet e rrezikshme të punës që cënojnë jetën dhe 
shëndetin dhe degradimi përsa i përket dinjitetit njerëzor. 

Nëse krahasohet punësimi i Romëve, bazuar në treguesit e mësipërm ndërmjet dy peri-
udhave para dhe pas komunizmit (përfshi të tashmen), sipas të intervistuarve ka një 
përkeqësim në rritje. Ky përkeqësim ka ardhur si rezultat i ndërveprimit të katër fak-
torëve kryesorë: 

a.  minimizimi i rolit të shtetit në ekonomi dhe rrudhja e sektorit publik gjatë tran-
zicionit; 

b. nivelit të ulët arsimor dhe kapaciteteve profesionale që karakterizonte popullsinë 
Rome pas rënies së komunizmit; 

c. mos efikasitetit të programeve sociale për grupet në nevojë të ndërmarra nga qever-
itë gjatë këtyre 25 viteve; 

d. mungesës së ndërveprimit me mazhorancën dhe konformizmit tradicional-kul-
turor brenda vetë Romëve i kushtëzuar nga varfëria. 

Për të analizuar secilin nga faktorët e mësipërm dhe dinamikën e tyre gjatë viteve të 
tranzicionit 25-vjeçar është e rëndësishme së pari të vlerësojmë punësimin si kategori 
prodhuese gjatë komunizmit dhe asetet e trashëguara nga Romët pas rënies së sistemit 
komunist. 

PunësiMi i rOMëve gjaTë 
kOMunizMiT:    

Sipas intervistave dhe fokus grupeve të realizuara në kuadër të studimit janë identifi-
kuar disa praktika punësimi të Romëve gjatë komunizmit të cilat mund të grupohen si 
më poshtë:

 • Romë të cilët kanë qënë me vendbanim në zonat urbane dhe kanë punuar 
vetëm në sektorin shtetëror (ndërmarrje shtetërore industrial apo sektorin e 
shërbimeve).  

 • Romë të cilët kanë qënë me vendbanim në zonat rurale dhe kanë punuar vetëm 
në sektorin shtetëror (kooperativat bujqësore dhe fermat shtetërore).

 • Romë të cilët kanë qënë me vendbanim në zonat urbane dhe rurale dhe kanë 
punuar jo vetëm në sektorë shtetëror por janë marrë dhe me aktivitete tregtare 
informale private.

 • Romë të cilët kanë qënë me vendbanim në zonat urbane dhe rurale dhe janë 
marrë me aktivitete tregtare informale dhe më pak të punësuar në sektorin 
shtetëror.

9
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Pjesa më e madhe e të intervistuarve në moshë pune para vitit 90’ tregojnë se kanë 
qenë të punësuar në profesione dhe sektorë të ndryshëm të ekonomisë në varësi të 
vendndodhjes, gjinisë dhe vendbanimit të familjes së tyre. Punësimi i Romëve në 
këtë periudhë varion nga sektori industrial, bujqësor dhe në atë të shërbimeve. Pa-
varësisht llojit të punësimit pjesa më e madhe e të intervistuarve rrëfejnë se punët që 
ata kanë kryer kanë qenë “punë krahu” e pa specializuar. Shumë të rralla janë rastet 
ku evidentohen Romë që kanë patur specialitete të cakuara apo role administrative në 
qëndrat e punës ku ata angazhoheshin.

Në Tiranë, pjesa më e madhe e Romëve kanë punuar në ndërmarrjet e “Pastrim Gjel-
bërimit” dhe shërbimet komunale. Një pjesë më e vogël kryesisht burra sipas të inte-
vistuarve kanë punuar në sektor industrial si Kombinati I Autotraktorëve, Uzina “Di-
namo” dhe uzina të tjera të industrisë ushtarake. E njëjta gjë mund të thuhet dhe për 
komunitetet e Romëve në Korçë, Pogradec dhe Durrës. Ndërkohë që Romët vendosur 
në zona rurale si në Fier, Lushnje dhe pjesërisht në Elbasan (në zonën e Rapishtës) 
kanë punuar në ferma dhe kooperativa bujqësore. 

Vetëm një pjesë e vogël e komuniteteve Rome në Elbasan dhe Fier (kryesisht në 
Drizë) kanë patur pak ose aspak eksperienca pune në sektorë të ndryshëm shtetëror 
të punësimit. Kryesisht këto komunitete Rome janë marrë me tregti kafshësh, veshm-
bathjesh, punimesh dore me thupra dhe me muzikë. 

Nëse flasim për shumicën e Romëve që kanë punuar vetëm në sektorë shtetëror (me 
vendbanime në zonat urbane dhe rurale) vërehet se eksperienca e punës në këto sek-
torë ka qenë e shtrirë në kohë (disa breza) e qëndrueshme dhe me status më të ng-
jashëm me mazhorancën. 

“Unë ashtu si g jithë familja ime ka qenë e përqendruar me punë në kombinatin e 
autotraktorëve “Enver Hoxha”, me profesionin kovaç. Ashtu ishte koha atëhere, për 
ne që punonim në këto profesione po edhe në g jelbërim, i thonim shefit mu rrit çuni 
tani ma fut në punë. Të njëjtën g jë ka bërë dhe babai im për mua, që i tha mu rrit 
çuni ma fut në punë të ndihmoj familjen. Bëra shkollën e natës nja 2 vjet, po nuk 
e mbarova dot se filloj puna vullnetare dhe ndërtuam pallate për t’u strehuar vetë. 
Punova deri në vitet 90’ që u prish sistemi, pastaj morra dhe një vit përkrahje sociale, 
pastaj si g jithë shoqëria”.

Ndërkohë që pjesa tjetër e Romëve të cilët kanë zhvilluar dhe veprimtari tregtare in-
formale, përveç punësimit në sektorë shtetërorë, rezulton të ketë më pak eksperienca 
pune në sektorë shtetërorë dhe në periudha kohore më të shkurtra.

 

 “Enver Hoxha na linte të shëtisnim neve. Shisnim kusira, kazane, qebape dhe sita”. 

(Fokus-grupe me burra, Drizë-Fier)”.
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Të gjithë të intervistuarit të cilët kanë patur vetëm eksperienca pune në sektorin 
shtetëror para vitit 90’ tregojnë se të ardhurat kanë qenë të qëndrueshme, gjë që 
mundësonte planifikim të shpenzimeve dhe një siguri ekonomike relative. Ndërkohë 
që ato familje/fise Rome që merreshin krahas punës në sektorë shtetërorë dhe me 
veprimtari tregtare tregojnë se të ardhurat e tyre shpesh ishin dhe më të larta se pjesa 
më e madhe e mazhorancës. 

“Dora e bardhë g jatë komunizmit punonte në kooperativë, merrte 30 lekë në prashi-
tje. I binte dielli në tokë. Ndërsa unë zija 2-3 mijë lekë në ditë. Shkoja në dasëm dhe 
fitoja 2 mijë lekë”. 

(Intervistë me të moshuar Rom, Drizë). 

Të ardhurat për pjesën më të madhe të të intervistuarve kanë qenë pjesërisht të 
mjaftueshme (sidomos në rastet ku vetëm një pjestar i familjes punonte) duke marrë 
parasysh familjet numerike Rome. 

Lidhur me marrëdhëniet horizontale në punë me mazhorancën të gjithë grupimet 
e Romëve, pavarësisht kohëzgjatjes së punës në sektorë shtetërorë, e cilësojnë këtë 
marrëdhënie përgjithësisht si pozitive dhe jo diskriminuese. Intensiteti i vlerësimit 
pozitiv dhe jodsikriminues është më i lartë tek ata Romë që kanë punuar në pozici-
one të njëjta me mazhorancën dhe me nivel ndërveprimi të lartë ndërmjet palëve, siç 
është p.sh. rasti i punësimit në industri dhe në disa kooperativa bujqësore. Intensiteti 
i vlerësimit pozitiv dhe jodiskriminues është më i ulët tek ata Romë që kanë punuar në 
pozicione pune më “ekskluzive” për Romët, ku Romët përbënin dhe mazhorancnën 
e sektorit (si p.sh. ndërmarrjet e “Pastrim – Gjelbërimit” ose në disa kooperativa ku 
Romët ishin organizuar në brigadë më vete siç është rasti i Moravës). 

“Në kohën e Enverit në Grabian në kooperativë ne punonim bashkë me maxhoran-
cën. Këtu në Moravë kur erdha unë nuse kishte dy brigada një për dorën e bardhë 
dhe një për Romët”. 

(Intervistë grua Moravë).

Ato grupime që kanë punuar vetëm në sektorë shtetërorë kanë një kujtesë më pozi-
tive ndaj punësimit në sektorë shtetërorë, krahasuar me grupimet që kanë punuar 
për periudha kohore më të pakta. Kjo kujtesë pozitive e ndryshme reflektohet më pas 
dhe në vitet pas rënies së komunizmit në pritshmëritë e diferencuara ndërmjet dy 
grupimeve ndaj qeverisë për punësimin në sektorë publik.

      



Hulumtim mbi Profilin Socio-Politik 
të PoPullatëS rome në SHqiPëri28 

PunësiMi gjaTë TranziCiOniT 

Pas rënies së sistemit komunist, ndryshimet dinamike që pasuan gjithë sferat e zhvil-
limit të shoqërisë kanë ndikuar në varfërimin progresiv të Romëve. Punësimi i tyre 
gjatë tranzicionit 25 vjeçar bëhet gjithnjë e më informal, i përkohshëm, i pasigurt, i zh-
vendosur në periferi të aktivitetit ekonomik të shoqërisë dhe më “ekskluziv” për Romët. 
Në varësi të vendbanimit urban/rural dhe trajektoret që karakterizuan punësimin e 
Romëve janë të ndryshme. Ajo çka i përbashkon këto trajektore punësimi është degrad-
imi drejt kategorive të punëve më të pasigurta dhe gjithnjë e më të pamajftueshme për 
të siguruar mbijetesën.

PunësiMi në zOnaT urBane gjaTë 
PeriudHës së TranziCiOniT

Pas rënies së komunizmit, në zonat urbane, si pasojë e mbylljes së ndërmarrjeve 
shtetërore dhe zvogëlimit të sektorit publik pjesa më e madhe e Romëve në moshë 
pune e gjejnë veten të papunë, pjesë e skemave mbështetëse afatshkurtra dhe pa asnjë 
perspektivë rikthimi në tregun formal të punës. Ulja e numrit të vendeve të punës në 
sektorin publik nuk preku vetëm Romët por masivisht dhe mazhorancën duke i ekspo-
zuar Romët për herë të parë në një garë për punësim të pamundur me mazhorancën 
në këtë sektor. Kjo garë ishte e pamundur për disa arsye ku ndër më kryesoret mund 
të konsiderohen, arsimimi në nivele më të larta i mazhorancës, specializimi, rrjetet 
e fuqishme informale mbështetëse brenda mazhorancës, klientelizmi dhe përkatësitë 
politike 7. 

Romët nga ana tjetër trashëguan në fillim të tranzicionit shumë pak asete konkururese 
si arsimimi minimal, mungesën e profilizimit në punë, rrjete shumë të dobta informale 
shoqërore kryesisht brenda popullatës Rome dhe tërësisht periferik në garën ndërmjet 
kampeve të reja politike.

Programet mbështetëse të përkohshme në vitet e para të tranzicionit dhe strategjitë për 
përmirësimin e situatës së këtij minoriteti më vonë ishin tërësisht të pamjaftueshme 
dhe jo efikase në përmirësimin e situatës ekonomike dhe punësimit. 

Shumica e Romëve në zonat urbane përballë valës masive të papunësisë, pamundësisë 
për rintegrim në sektorin e rrudhur publik, shtetit të ri të “dobët” me politika jo efikase 
sociale gjetën “zgjidhjen” tek vetvetja. Pjesa më e madhe e tyre në zonat urbane filluan 

7 Nga gjithë intervistat dhe fokus grupet e realizuara janë identifikuar shumë pak raste ku anëtarë të 
komuniteteve rome të kenë punuar më shumë se disa vite në sektor publik pas rënies së komunizmit.      
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të zhvillojnë veprimtari informale, nëpërmjet të cilave arrinin të siguronin mbijetesën 
si tregti me pakicë e rrobave të përdorura, tregti kafshësh, prodhim artizanal, muzikë, 
lypje dhe riciklim hekurishtesh e mbetjesh urbane. 

“Romët këtu merren me shitjen e rrobave dhe këpucëve të përdorura, shesin kazana 
rakie nëpër fshatra dhe ata që s’kanë lekë për të blerë mall shkojnë dhe merren me 
riciklim”. 

(Intervistë me aktivist Rom, Drizë). 

Ndryshe nga më parë, ku mjedisi i punës ndahej me mazhorancën tashmë mjedisi i 
punës ndahej mes vetë Romëve. E shkuara e largët, tradita dhe marrëdhëniet mes vetes 
shërbyen si zgjidhja më e mirë për t’u përballur me sfidat e reja të tranzicionit. 

Natyra e punëve informale i solli më afër Romët me njëri - tjetrin. Të gjitha aktivitetet e 
sipërpërmendura më shumë se zgjedhje racionale, përfaqsonin zgjedhje të imponuara 
nga rrethanat e reja por që kishin një emërues të përbashkët, asnjë prej këtyre veprim-
tarive të punësimit nuk “preferohej” nga popullata jo Rome. 

Kategoritë e veprimtarive informale për sigurimin e të ardhurave, ndikuan gjithashtu 
në krijimin e një mobiliteti të Romëve nga zonat më pak urbane drejt qendrave kryesore 
urbane aty ku dhe “tregu i ri i punës” ishte dhe më i gjerë. 

“Me hyrjen e demokracisë, shumë Romë janë përqëndruar në Tiranë për një jetesë më 
të mirë. Duke qënë qytet i madh ka më shumë punë me tregtinë e robave të vjetra, ri-
ciklimin dhe lypjen. Romët nuk mund të lypin në qytetet e tyre të orig jinës sepse atje i 
njohin dhe nuk i jep njeri para 

(Fokus grup me burrat, Kinostudio)”.   

Një pjesë e vogël Romëve të ardhur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë drejt “tregut 
të ri të punës” u vendosën në komunitetet ekzistuese Rome, ndërsa pjesa më e madhe 
krijuan vendbanime të reja të përkohshme si Bregu i Lumit, ndërmarrje të vjetra të 
rrënuara dhe Shkoza. Aty ku të afërm të familjes në komunitetet ekzistuese Rome në 
qendrat e mëdha urbane mundësonin  strehimin dhe punësimin ishte dhe më e lehtë 
zhvendosja. Romët që u zhvendosën pranë komuniteteve ekzistuese ndërtuan grad-
ualisht banesa e tyre të reja të ngjashme (ndërtime njëkatëshe të qëndrueshme) me 
banesat e komuniteti pritës.

Ndërkohë që në rastet e tjera ku kjo mundësi nuk ishte e pranishme, Romët krijuan 
komunitete të reja të përkohshme. Strehimi në këto vendbanime të reja sigurohej 
nëpërmjet barrakave provizore. Mungesa e të ardhurave dhe frika se institucionet mund 
të ndërhynin për prishjen e vendbanimeve të reja informale ka bërë që një numër i 
madh familjesh Rome të jetojnë në barrakat provizore prej shumë vitesh pa marrë 
ndonjë iniciativë për ndërtimin e banesave më të qëndrueshme.
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“Nuk kemi patur mundësi të ndërtojmë banesa prej tulle në vend të barrakave sepse kemi 
patur frikë se mund të na i prishin”. 

(Intervistë me burrë, Bregu i Lumit).   

Drejt vendbanimeve të reja të përkohshme u zhvendosën dhe Romë nga vetë qendrat e 
mëdha urbane të cilët si pasojë e varfërisë, familjeve numerike, divorceve dhe martesave 
të hershme shihnin barrakat në vendbanimet e reja si mundësinë e vetme për t’u strehuar. 

 

“Para 90’ kemi pas jetuar në pallat me të bardhë komplet, u bëmë shumë veta në shtëpi 
dhe lëvizëm. Në atë kohë plaku im e ndërroi shtëpinë dhe shkuam në Laprak në një shtëpi 
përdhese. Më pas u plaku u nda, morri grua tjetër dhe ne vajtjëm për 2-3 vjet tek g jyshja. 
Pastaj me barraka këtu tek pallati me shig jeta”. 

(Intervistë me të ri Rom, Qendra Emerg jencës). 

Duket se mobiliteti brenda vendit në kërkim të mbijetesës dhe ndarja e llojit dhe mjedisit 
të punës me njëri-tjetrin bëri të mundur krijimin e komuniteteve Rome gjithnjë e më 
shumë homogjene dhe njëkohësisht më të veçuara dhe përjashtuara nga mazhoranca dhe 
shoqëria. 

Ndërkohë që të dy këta faktorë i larguan gradualisht Romët nga pjesa jo Rome, duke ndi-
kuar drejtpërdrejt në krijimin e realiteteve paralele të Romëve dhe jo Romëve. Janë pikër-
isht këto realitete paralele të krijuara si pasojë e tregut të ri të punës që mundësojnë zh-
villimin e pritshmërive, qëndrimeve, imazheve, vlerave, normave, steriotipeve të reja mes 
grupimeve. 

“Unë mendoj se të qëndruarit në grup i izolon, sikurse edhe në Elbasan. Lag je të tëra 
jetojnë bashkë dhe kjo i izolon për t’u integruar me të tjerët dhe kjo nuk është g jë e mirë. 
Gjithashtu kam parë se edhe vetë ata nuk duan të integrohen. Ata kanë dëshirë të jetojnë 
në bashkësi. I shitën disa apartamentet por jo për t’u pasuruar, por është kompleksi që të 
jetojnë bashkë. Duke jetuar kështu ndjekin shembullin e njëri tjetrit për punën, arsimin, 
martesat etj”. 

(Intervistë me burrë nga mazhoranca që ka jetuar pranë me Romët prej dekadash, Po-
gradec).

PunësiMi në zOnaT rurale

Pas rënies së sistemit komunist, në Qershor të vitit 1991, Parlamenti Shqiptar miratoi 
ligjin 7501 “Për ndarjen e tokës bujqësore”. Sipas këtij ligji toka bujqësore në pronësi të 
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kooperativave dhe fermave bujqësore ndahej ndërmjet familjeve bujqësore me pasapor-
tizim në fshat, bazuar në numrin e anëtarëve për familje pavarësisht moshës.  Jo të gjithë 
Romët që jetonin në zona rurale u trajtuan me këtë ligj. Disa prej tyre nuk u pajisën me 
tokë bujqësore. Trajtimi ose jo me tokë bujqësore duket se përcaktoi dhe llojin e punësimit 
në vitet në vijim të tranzicionit, sikundër edhe në shumë raste migrimin e brendshëm dhe 
vendosjen në zona të mëdha urbane në kushte të këqija jetese dhe në një mjedis të veçuar 
nga pjesa tjetër e popullatës.   

Me këtë ligj u trajtuan një pjesë e madhe e komuniteteve Rome që jetonin në zonat ru-
rale para rënies së komunizmit. Më së shumti nga ky ligj përfituan ata Romë të cilët e 
kishin ushtruar aktivitetin bujqësor prej dekadash dhe kishin nivel ndërveprimi shumë të 
mirë me mazhorancën. (Romët në Grabian, në Moravë të Beratit dhe një pjesë e madhe e 
Romëve në Levan). 

Ndërkohë që grupimi i Romëve që banonte gjatë komunizmit në zonat rurale dhe kishte 
ushtruar veprimtari tregtare informale përkrah punës në bujqësi përgjithësisht nuk përfi-
tuan nga zbatimi i ligjit 7501, pasi u trajtuan nga autoritetet vendore të kohës me asistencë 
sociale në vend të tokës bujqësore. Sipas të intervistuarve çdo familje bujqësore kishte 
mundësinë e zgjedhjes ndërmjet trajtimin me tokë bujqësore apo me asistencë sociale për 
një periudhë 2-vjeçare dhe pjesa më e madhe e këtij grupimi janë trajtuar me asistencë 
sociale, pra nuk përfituan tokë bujqësore. Sipas tyre kjo zgjedhje është bërë në disa raste 
pa dijeninë e tyre apo në mungesë të plotë informacioni duke akuzuar autoritetet e kohës 
për “përjashtimin” e tyre nga pronësia tokës që ju takonte.

“Kur u nda toka kishte dy mundësi të merrje tokë sipas lig jit 7501 ose të merrje përkrahje 
sociale. Ne zg jodhëm përkrahjen sociale dhe nuk menduam për fëmijët dhe nipërit”. 

(Intervistë me burrë Rom, Drizë). 

“Bamillët nuk e donin vetë tokën. Zg jodhën ndihmën sociale. E dinin atëherë se ndihma 
sociale do të vazhdonte g jithmonë”. 

(Intervistë burrë Rom, Levan). 

“Vetëm meçkarët kanë përfituar nga ndarja e tokës me 7501 sepse të tjerët ishin lëvizës. 
Nuk ishin në kooperativa. Dhe ata që ishin preferuan asistencën sociale”. 

(Fokus - grup me burra, Moravë). 

“Në atë kohë kur u prish ferma, unë burrin e kam patur të shtruar në spita. Ne na thanë, 
na lini tokën të përfitoni asistencë”. 

(Fokus - grup me grate, Levan).

“Bamillët nuk janë marrë me bujqësi. Ata merreshin me kanistra, me shosha, kurse neve 
jemi marrë me bujqësi. Pasi punuam në fermë u ndanë tokat dhe ne ju futëm tokave”. 

(Intervistë me grua, Levan).

Aktiviteti bujqësor si punësimi kryesor g jatë tranzicionit për grupimin e Romëve që u trajtuan 
me tokë bujqësore.         
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Sipërfaqja e tokës bujqësore që morën familjet bujqësore të cilat përfituan sipas ligjit 
7501 ishte në varësi të numrit të personave në familje pavarësisht moshës. Sipas këtij 
kriteri familjet bujqësore Rome të cilat u trajtuan me tokë bujqësore morën sipërfaqe 
toke të ngjashme ose edhe më të madhe se familjet bujqësore të mazhorancës, duke 
marrë parasysh numrin e pjestarëve për familje. 

Këto familje bujqësore Rome kishin aftësitë bazike të fermerit që lidheshin me kultivi-
min e tokës dhe si pasojë punësimi në bujqësi dhe sigurimi i të ardhurave familjare prej 
saj ishte dhe punësimi kryesor i këtij grupimi për pjesën më të madhe të tranzicionit. 

Si pasojë e mungesës së investimeve publike përgjatë viteve, shkaqeve natyrore, rritjes 
së kostos së kultivimit të tokës, varfërisë, mungesa e njohurive dhe e rrjetit të mar-
rëdhënieve për tregun bujqësor dhe zbehjes së ndërveprimit me mazhorancën bëri 
që kultivimi i tokës (kryesisht vitet e fundit të tranzicionit) të ishte gjithmonë e më i 
vështirë, më i kushtueshëm dhe më i pamjaftueshëm për sigurimin e të ardhurave bazë 
familjare. 

“Mua ma hëngri tokën lumi. Gjashtë dynym m’i mori erozioni dhe komuna nuk bëri 
asg jë”. 

(Intervistë me grua, Moravë). 

“Shiko do ta them kështu. Kam mbjellë g jashtë dynym grurë. E zuri lumi, iku 200.000 
lekëshi. Mbolla serën po ashtu e zuri lumi. Iku prodhimi. E çfarë do të bëjmë ne”? 

(Fokus- grup me burra, Moravë). 

“Po naftën e do toka? Po traktorin? Toka do 1-2 milion për tu punuar, ku ti g jej unë 
këto lekë. Unë për vete për arsye sepse m’u zg jerua familja (m’u martua djali) shita 
tokën dhe i bëra djalit një shtëpi”. 

(Fokus grup me gra, Grabian).

Për shkak të këtyre arsyeve gjithmonë e më pak Romë punojnë tokën të cilën e kanë në 
pronësi, disa prej tyre kanë shitur një pjesë të tokës ose e kanë lënë atë me qera. Ten-
denca që vihet re lidhur me punësimin gjatë viteteve të fundit të tranzicionit është të 
punuarit me pagesë (në bazë dite pune sipas sezonit) tek tokat e mazhorancës, riciklimi 
në zonat urbane pranë lokalitetit përkatës, emigrimit stinor ose zhvendosja drejt qen-
drave më të mëdha urbane. 

 “Familjet që kanë 3-4 dynym tokë janë të mbaruar, nuk u del asg jë. Pra Romët kanë 
një fare të drejte kur thonë se nuk ia vlen të punosh tokën. Se edhe nëse do punojë me 
serë, ajo do një investim të madh. Edhe nuk iu del as të punojnë për bukën e gojës se 
nuk kanë edhe arsimin përkatës që edhe ai tek mulliri mos t’jua hedh kur të venë për 
të bluar grurin”. 

(Intervistë me fermer jo Rom, Grabian). 
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“Këtu Romët e lënë tokën me qera për pesë vite. E lënë me 50.000 lekë për vit. Marrin 
lekët dhe i prishin  për një muaj. Po pastaj çfarë do të hanë? Po ata thonë çfarë kam 
sot do ha sot”. 

(Intervistë grua Moravë). 

“Tokën e vet nuk e punojnë. Por po ti marrë dikush si argat shkojnë dhe punojnë me 
ditë pune. Nuk e punojnë tokën se kërkon para për plugim, plehra dhe më pas kujdes 
për bimën, e shitje në treg. Këtë g jë Romët nuk e bëjnë dot. Kurse punëtor tek tjetri 
shkon”. 

(Intervistë grua, Moravë).  

Romët të cilët nuk u trajtuan me tokë bujqësore
Si pasojë e mungesës së tokës ky grupim Romësh janë marrë që fillimet e tranzicionit 
me veprimtari informale si shitja e rrobave të vjetra, tregti kafshësh nëpër fshatra, 
kanistrash, shoshash, kazanësh, muzikë, riciklim hekurishtesh e më vonë mbetjesh 
urbane, lypje etj. Një pjesë e tyre janë zhvendosur në qendrat e mëdha urbane si pasojë 
e reduktimit të të ardhurave.  

PrOgraMeT sOCiale sHTeTërOre 
dHe sTraTegjiTë Për 
PërMirësiMin e PunësiMiT  

Kryesisht pas dekadës së parë të tranzicionit deri në ditët e sotme ka një interes në rrit-
je për përmirësimin e kushteve të Romëve në Shqipëri si nga institucionet shtetërore 
ashtu dhe nga organizata ndërkombëtare dhe vendase që kanë pjesë të programeve të 
tyre minoritetin Rom në Shqipëri. Ky interes në rritje ka ardhur si pasojë e proceseve 
integruese të Shqipërisë në BE dhe kritereve që duhet të plotësojë Shqipëria për mi-
noritetet. Në këtë interes në rritje kanë ndikuar dhe një sërë studimesh mbi varfërinë të 
ndërmarra nga institucione vendase dhe të huaja sipas të cilave Romët kategorizohen si 
grupimi më i varfrër në Shqipëri. 

13.1 Programet sociale shtetërore
Në lidhje me punësimin programet sociale shtetërore kanë patur pjesë të tyre ofrimin 
e një sërë kursesh profesionale pa pagesë për kategori të ndryshme në nevojë (përfshi 
Romët) në nivel rajoni. Këto kurse profesionale kanë synuar paisjen e këtyre shtresave 
në nevojë me kapacitete të ndryshme profesionale me qëllim lehtësimin e punësimit 
të tyre në të ardhmen. Pavarësisht synimit, suksesi i këtyre kurseve kur i referohemi 
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minoritetit Rom ka qënë shumë i limituar. Arsyet për mungesën e suksesit të këtyre 
kurseve profesionale përfshinë mungesën e besimit se pas mbarimit të kursit mund të 
punësohen, kostot bazike për ndjekjen e kurseve (transporti), probleme me gjuhën dhe 
koha e shpenzuar për ndjekjen e tyre.
  
Mungesa e besimit tek gjetja e një pune pas përfundimit të kursit lidhet dhe me eksperi-
encat jo të suksesshme të disa të rinjve Romë, të cilët kanë përfunduar kurset dhe edhe 
pas disa viteve nuk kanë arritur të punësohen qoftë dhe përkohësisht në profesionin për 
të cilin është ofruar kursi.

 
 “Është puna këtu, merr çertifikatë për kurse, por a ka punë për Romin me çertifikatë? 
Ku do shkosh, kush të merr në punë”. 

(Intervistë me burrë Rom, Kinostudio).

“I rreg jistrova unë disa të rinj për kurse por e lanë. Disa thonin që dëshironin ushqim, 
disa të tjerë lekët e transportit, të tjerë thoshin do ndihmojmë familjet me riciklim por 
unë besoj se problemin kryesor kanë patur kuptimin e kursit si pasojë e g juhës, nuk 
kuptonin f jalët”. 

(Intervistë me djalë Rom, Drizë).  

“Edhe këto kurset që janë falas për të mësuar zanat, nuk i ndjek dot se ato tre orë që do 
më duhen për kursin mund t’i shfrytëzoj për të g jetur ndonjë punë që të ushqehemi”. 

(Intervistë me të ri Rom, Korçë).

Siç u theksua më lart këto kurse ofrohen për shtresat në nevojë dhe jo veçanërisht për 
Romët. Sipas të intervistuarve Romët në komunitetet ku jetojnë nuk janë pyetur për 
natyrën e kurseve dhe interesat e tyre specifike. 

Natyra e kurseve profesionale dhe tipologjia e tregut të punës bën një lidhje të drejt-
përdrejt ndërmjet kursit dhe sektorit privat të punësimit. Sektori privat i punësimit 
zotërohet nga mazhoranca dhe Romët hasin vështirësi për t’u punësuar si pasojë edhe 
e diskriminimit. Edhe ato pak raste të suksesshme ku gra apo burra Romë kanë për-
funduar kurset profesionale dhe kanë filluar punë në sektorin privat, tregojnë se pas 
pak kohësh e kanë lënë punën si pasojë e diskriminimit dhe pagesave me të ulta se 
mazhoranca (për të njëjtin pozicion pune).

  

“Shkon një grua Rome për të punuar dhe kur vjen puna e shajn, e bëjn, ose paguajnë 
më pak se është Rome dhe s’ka ku të shkoj të ankohet se e heqin. Kanë qënë dy goca 
e provuan në rrobaqepësi dhe i dhanë 4 mijë lekë të vjetra për dy ditë pune kur dita e 
punës ishte 5 mijë lekë”. 

(Fokus- grup me gratë Rome, Elbasan). 
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Efekti i limituar i kurseve profesionale evidentohet tek Romët që jetojnë në zonat ur-
bane. Ndërkohë që për Romët në zonat rurale ka shumë më pak informacion për këto 
kurse dhe efekti i tyre është pothuaj jo ekzistent.

Mungesa e ndikimit të pritshëm nga kurset profesionale ka sjellë dhe një efekt tjetër 
negativ në përforcimin e steriotipeve për Romët nga ana e mazhorancës. Pjesmarrja e 
ulët në kurse profesionale, mosndjekja e tyre në përditshmëri, ka përforcuar imazhin 
e Romit që reziston të “integrohet”, “që nuk e do punën” që zgjedh të “punojë me 
riciklim”, “lypje”, Romit “që nuk bëhet”. Ky imazh negativ dominon kryesisht tek 
punonjës të administratës që kanë lidhje me këtë “realitet” (si burokracia në qendrat e 
kurseve profesionale apo zyrat e punësimit). Sa më shumë përforcohet dhe përhapet ky 
steriotip aq më shumë ulen gjasat që tregu i punës të pranojë Romët dhe për rrjedhojë 
formësohet një rreth vicioz.

13.2 Punësimi si pasojë e programeve të donatorëve  
Programet e donatorëve lidhur drejtpërdrejt me punësimin e qëndrueshëm të Romëve 
janë shumë të pakta, të përkohshme dhe me ndikim minimal. Nëse marrim parasysh 
natyrën e këtyre programeve (kryesisht lidhur me problematikën sociale) ato kanë ndi-
kuar direkt në krijimin e një profesioni të ri (puna me projekte) dhe jo drejtpërdrejt në 
punësimin e vetëm disa Romëve. 

Për zbatimin e programeve, donatorë të ndryshëm kanë bashkëpunuar me një sërë 
organizatash Rome dhe jo Rome dhe “persona me influencë në komunitetet” kundrejt 
fondeve dhe pagesave të konsiderueshme (marrë parasysh të ardhurat mesatare për 
familje Rome). Si pasojë e këtyre bashkëpunimeve në kohë, gjithmonë e më shumë u 
profilizua një profesion i ri i panjohur më parë për Romët, profesioni i OJQ-istit (kor-
dinatorit të projektit, kordinatorit të komunitetit, drejtuesit të organizatave, lehtësuesit, 
ndërmjetësuesit). Nëpërmjet eksperiencave në vite këta pak Romë që po zotëronin këtë 
profesion të ri, duke marrë parasysh jo vetëm të ardhurat, por edhe statusin (si lider 
komunitar) dhe aksesin tek donatorët dhe institucionet e shndërruan/përdorën profe-
sionin e ri si formë e përhershme punësimi. Sipas intervistave, fokus grupeve dhe dis-
kutimeve në terren të realizuara, ka dy kategori gjeneracionale Romësh të cilët zotëruan 
profesionin e ri dhe përdorën atë si formë punësimi të përhershme. Kategoria e parë 
përfshinë ata Romë që kanë punuar para komunizmit në sektorë shtetërorë për shumë 
kohë, të specializuar në punën e tyre, në pozicione menaxhuese dhe mbi të gjitha në 
marrëdhënie shumë të mira me mazhorancën. Këto cilësi i kanë ndihmuar ata të spika-
sin në vendbanimet e tyre krahasuar me shumë Romë të tjerë të cilët nuk i përmbush-
nin këto cilësi. Interesi i dyanshëm (donatorë/ “persona me influencë në komunitet”) 
lehtësoi dukshëm përfshirjen e këtyre personave fillimisht si punonjës në projekte e më 
pas me eksperiencën e fituar si drejtues organizatash.

Kategoria e dytë përfshin të rinjtë Romë të arsimuar (që kanë përfunduar ose në pro-
cess përfundimi të studimeve universitare) të cilët si pasojë e arsimimit kishin gjithë 
cilësitë e kërkuara (nga donatorët apo organizatat Rome dhe jo Rome) për t’u përfshirë 
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në programe të ngjashme. Një pjesë e tyre janë përfshirë edhe në institucione publike 
kryesisht në drejtori apo sektorë që kanë të bëjnë me Romët. Ajo çka i bashkon të dy 
kategoritë është profili i ngjashëm i punës dhe fokusi i saj. Në të dyja rastet arsyeja e 
punësimit është vetë puna me Romët, “Romët për Romët”. Si pasojë e këtij profili të ri 
pune gradualisht është krijuar “elita Rome” shumë e vogël në numër, por me status, ak-
ses, mundësi të shumëfishta dhe shpesh të ardhura shumë më të larta nga mazhoranca 
absolute e Romëve. 

Si pasojë e këtyre programeve më shumë sesa përmirësim i kushteve të jetesës për 
minoritetin Rom në Shqipëri është mundësuar krijimi i një hendeku të dukshëm, i 
cili nuk ka ekzistuar më parë ndërmjet “elitës Rome” dhe pjesës tjetër të pa “integru-
ar”. Shpesh këto raste suksesi reklamohen nga institucionet dhe donatorët si shem-
buj konkret të ndryshimeve që ka pësuar minoriteti Rom si pasojë e programeve të 
ndryshme, ndërkohë që nga vetë Romët  e tjerë (jo pjesë e elitës) shihen si modele të 
paarritshme dhe jo përfaqsuese. 

“Po çfarë modeli të jenë këta me shkollë. Po nuk pate për të ngrënë nesër do mbledhësh 
kanaçe. Shkolla do lekë” 

(Intervistë me grua jo Rome, Drizë). 

PunësiMi i rOMëve
dHe sHTeTi ligjOr

Nismat e qeverisë aktuale për forcimin e shtetit ligjor dhe luftën kundër informalitetit 
duket se kanë prekur drejtpërdrejtë Romët dhe veprimtaritë e tyre të punësimit, duke 
ndikuar  në thellimin e varfërisë tek ky minoritet. Si pasojë e këtyre nismave, skemave 
jo efiçente të mbështetjes sociale dhe pamundësive objektive të Romëve për t’u për-
shtatur me kërkesa e tregut të punës në sektorin publik dhe privat duket se në vend 
të përmirësimit të jetesës së minoritetit Rom vitet e fundit në mënyrë të përshpejtu-
ar kemi një zhvendosje të mazhorancës së këtij minoriteti nga varfëria relative drejt 
varfërisë ekstreme.    

Mbyllja e tregjeve për shitjen e rrobave të vjetra si pasojë e formalizimit të ekonomisë, 
kufizimi dhe përjashtimi gradual nga aktiviteti riciklues si pasojë e përqëndrimit të 
këtij aktiviteti nga opertorë privatë, kombinuar me shërbime jo efiçente publike i bëjnë 
Romët gjithmonë e më shumë vulnerabël, në kërkim të sigurimit të mbijetesës së për-
ditshme, në pritje të një zgjidhje nga shteti, një shteti që është larg. 

14



B. Çeka & e. kaÇiu 37 

 “Ja ta them unë, nëse prindi nuk arrin të të le diçka ty, jeta është zinxhir. Sepse babi 
s’ka pas mundësi të punojë. Jeta ime vazhdoj me po atë varfvëri. Mirë për ne por puna 
është për fëmijët, se do rriten nesër pasnesër”. 

(Intervistë me një prind Rom, Bregu Lumit). 

MarrëdHënieT ndërMjeT rOMëve

Marrëdhëniet ndërmjet Romëve në vendbanimet të tyre gjithashtu kanë pësuar ndry-
shime pas rënies së komunizmit. Efektet e tranzicionit janë pasqyruar dhe në ndërvep-
rimin komunitar, nivelin e besimit reciprok, normat, vlerat, respektimin e traditës dhe 
vendimmarrjes së përbashkët. Sipas intervistave dhe fokus - grupeve të realizuara janë 
identifikuar tre faktorë kryesorë që kanë përcaktuar zhvillimin e këtyre marrëdhënieve.

1. Periudha kohore e të jetuarit bashkë. Komunitete të vendosura në kohë në ven-
dbanimet përkatëse (para rënies së komunizmit), kundrejt komuniteteve të reja të 
krijuara pas tranzicionit. 

Komunitetet Rome që kanë jetuar së bashku për një periudhë të gjatë kohore përfshijnë 
ato raste ku jetëgjatësia e vendbanimit është mbi 40 vjet. Këtu përfshihen komunitetet 
e Romëve në Kinostudio, një pjesë e komunitetit të Nish - Tullës Durrës, komuniteti 
Rom pranë stadiumit dhe një pjesë e lagjes Rrapishtë në Elbasan, komuniteti Rom në 
Baltëz, Drizë dhe Levan, komuniteti Rom në Korçë në zonën e pazarit, komuniteti Rom 
në Grabian të Lushnjës dhe Moravë të Beratit. 

Këto vendbanime gjatë regjimit komunist banoheshin kryesisht nga shumicë Rome, 
por për shkak të strukturës së punës kolektive komuniteti nuk ka patur një natyrë tërësi-
sht homogjene sepse ka qenë i përbërë edhe nga banorë të mazhorancës. Ndërsa pas 
rënies së regjimit komunist këto komunitete janë bërë më homogjene duke u shndërr-
uar në komunitete gjithmonë e më shumë të përbëra vetëm nga Romë. Kjo ka ardhur 
si pasojë e dy prirjeve të kundërta: 

1. zhvendosja e anëtarëve të mazhorancës gjatë tranzicionit nga vendbanimet ku je-
tonin së bashku me Romët, drejt zonave më të preferuara urbane, tërësisht të ba-
nuara nga mazhoranca; 

2. ardhja e Romëve nga pjesë të ndryshme të Shqipërisë drejt vendbanimeve Rome 
në ato zona ku tregu i punës krijonte më shumë hapësirë dhe mundësi për këtë 
komunitet dhe në disa raste për t’u bashkuar me të afërmit.    
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Ndërsa komunitetet Rome që kanë jetuar së bashku për një periudhë kohore më të 
shkurtër përfshin komunitetet Rome tek Bregu i Lumit, Shkozë dhe gjithë vendbani-
met e përkohshme me barraka në Tiranë apo dhe qendrat e tjera urbane. Përsa i përket 
homogjenitetit, këto komunitete që në krijmin e tyre kanë qënë tërësisht homogjene, 
vetëm të banuara nga Romë.   

1. Afërsia e vendbanimeve me mazhorancën dhe ndërveprimi me të. Komunitete që 
kanë jetuar me/pranë mazhorancës kundrejt komuniteteve që kanë jetuar në peri-
feri të zonave urbane apo tërësisht të izoluara nga ndërveprimi me mazhorancën. 

Siç është përmendur dhe më herët komunitetet Rome që kanë jetuar me/pranë mazho-
rancës, sidomos gjatë kohës së komunizmit dhe më pak gjatë tranzicionit (si pasojë e 
zbehjes së ndërveprimit), kanë trashëguar gjatë periudhës së tranzicionit më shumë 
kapital njerëzor në terma të kapaciteteve dhe njohurive krahasuar me ato komunitete 
që kanë jetuar më larg mazhorancës apo tërësisht të izoluar prej saj dhe që si rrjedhojë 
kanë bashkëvepruar më pak me të. 

Komunitetet Rome që kanë jetuar më pranë mazhorancës dhe kanë ndërvepruar gjerës-
isht me të si në mjedisin e përbashkët komunitar dhe atë të punës, kanë patur më shu-
më eksperienca pune të qëndrueshme në sektorin shtetëror, më shumë arsim, zotërim 
më të mirë të gjuhës shqipe, më shumë ndërveprim social me mazhorancën dhe si 
rrjedhojë më shumë kapital njerëzor për t’u përballuar gjatë tranzicionit. Ndërkohë që 
të gjithë këto tregues janë më të zbehtë ose tërësisht jo të pranishëm për komunitetet 
Rome që kanë jetuar më të izoluar nga ndërveprimi me mazhorancën. 

Siç edhe e dimë me rënien e regjimit komunist ndryshoi në tërësi struktura sociale po-
litike dhe ekonomike ndaj dhe ashtu si të gjithë qytetarët edhe Romët duhej të përshtat-
eshim me kushtet e tranzicionit drejt sistemit të ri. Natyrisht që në më i penalizuar dhe 
i destinuar për të dështuar në këtë proces përshtatjeje ishte ai segment i komunitetit 
Rom që kishte trashëguar një kapital njerëzor të pakët nga regjimi komunist. 

Kjo, jo sepse dija përbënte apo përbën ndonjë avantazh krahasues në këto vite por për 
t’u orientuar brenda kaosit të tranzicionit dhe siguruar kushtet e nevojshme të jetesës 
është i domosdoshëm zotërimi i kapitalit njerëzor të paktën në përmasa të krahasuesh-
me me shtresëzime të caktuara brenda mazhorancës. 

Përballja e parë e vështirë për komunitetin Rom, ashtu si edhe për shumë qytetarë të 
tjerë shqiptarë gjatë tranzicionit, konsiston në marrëdhënien me tregun e punës. Duke 
qenë se oferta e punësimit është shumë e paktë krahasuar me kërkesën, prirja është që 
të kenë sukses më shumë individët që zotërojnë më shumë kapital njerëzor. 

Në këtë logjikë kapitali njerëzor i domosdoshëm në rrethanat e tranzicionit reduktohet 
në zotërimin e disa njohurive dhe instrumentave bazikë që garantojnë mbijetesën në 
disa raste apo rritjen e mirëqënies dhe kapitalit material në disa raste të tjera. 

Parakusht i rëndësishëm për përvetësimin e këtij kapitali bëhet ndërveprimi i pjesës me 
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të tërën apo i njësisë me bashkësinë, për sa kohë që edhe struktura e re politiko-ekono-
mike që po ndërtohet është përpos të tjerash edhe rezultat i ndërveprimit. 

Në fakt kjo hallkë e rëndësishme në ndërtimin e mënyrës së jetesës (brenda një bote 
të re dhe të panjohur) siç është kapitali njerëzor nuk mund të lexohet e ndarë nga fe-
nomene të tjera të rëndësishme që kanë shoqëruar tranzicionin në Shqipëri sic janë 
për shembull rrjetet informale të marrëdhënieve shoqërore, të cilat kanë zëvendësuar 
mungesën e një shteti funksional. 

Grupimet brenda komunitetit Rom që kanë ndërvepruar dhe ndërveprojnë më shumë 
me mazhorancën, jo vetëm që përfitojnë më shumë njohuri nga kapitali i përbashkët i 
shoqërisë, por kanë mundësi që edhe të bëhen pjesë e këtyre rrjeteve të cilat në një vend 
në tranzicion të sigurojnë më shumë akses në të mirat e përbashkëta.        

1. Prezenca e aseteve në zotërim të komuniteteve Rome. Komunitete që kanë trashëg-
uar pronësi mbi shtëpitë dhe tokën bujqësore (pavarësisht statusit legal të tyre), 
kundrejt komuniteteve që nuk kanë trashëguar asete të ngjashme pas rënies së 
komunizmit. 

Pronësia mbi shtëpitë (ndërtesa të qëndrueshme dhe jo të përkohshme) dhe tokën buj-
qësore ka ndikuar drejtpërdrejt në kapacitetet e këtyre komuniteteve për t’u përballur 
me sfidat e tranzicionit në përgjithësi dhe varfërinë më në veçanti. 

Komunitetet më të vjetra, që kanë jetuar më pranë me mazhorancën kanë trashëguar 
dhe më shumë asete të paluajtshme. E kundërta ndodh me komunitetet më të reja dhe 
më të izoluara nga mazhoranca. 

15.1 Normat, vlerat, tradita dhe identiteti grupor  
Ato komunitete Rome që kanë jetuar së bashku për periudha të gjata kohore, më pranë 
mazhorancës dhe me më shumë asete të trashëguara kanë arritur të kultivojnë nor-
ma, vlera, traditën dhe identitetin grupor (si minoritet Rom) të përbashkëta shumë 
më tepër, krahasuar me komunitetet e tjera Rome, janë ndikuar ndryshe nga faktorët 
e mësipërm. 

Si pasojë e këtyre normave dhe vlerave të përbashkëta dhe identitetit kulturor të përforc-
uar në vite edhe ndikimi i grupit (konformizmit si pasojë e të identifikuarit me komu-
nitetin) tek vetë Romët është më i madh. Ndër të tjera rikthimi tek tradita dhe normat e 
përbashkëta kanë qenë produkt i ndryshimeve sociale dhe ekonomike si pasojë e tran-
zicionit dhe mekanizmit përballës me varfërinë. 

Në këtë prizëm edhe ky grupim fillon të ndjehet i përjashtuar dhe zakonisht çdo for-
macion shoqëror që përjeton këtë ndjesi priret më shumë drejt gjetjes së “rehatisë” në 
shtratin e tij subkulturor si mënyrë mbrojtjeje ndaj tjetrit të huaj, duke u orientuar në 
këtë mënyrë drejt përforcimit të stigmës dhe vetëizolimit. 
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“Ne i martojmë vajzat shpejt sepse flasin njerëzit. Po nuk e martove ta ngacmojnë 
gocën. Nuk del dot nga shtëpia se ta marrin” 

(Fokus - grup me graëe, Levan).

“Martesat në moshë të re bëhen që të mësohet vajza sa më e vogël me zakonet e familjes 
së burrit” 

(Intervistë me burrë Rom, Korçë).

Në përforcimin e identitetit dhe traditës, përveç faktorëve të mësipërm, kanë ndikuar 
dhe një sërë politikash institucionale, programesh, trajnimesh, seminaresh të ndërm-
arra nga institucionet publike dhe donatorët në kuadrin e të drejtave të njeriut dhe 
grupeve minoritare në Shqipëri.

Këto politika dhe programe kanë qënë të përqendruara shumë më tepër në komunitetet 
që kanë jetuar së bashku për periudha të gjata kohore, më pranë mazhorancës dhe me 
më shumë asete të trashëguara. Kjo vjen për arsye sepse këto komunitete kishin më 
shumë kapacitete humane për të përthithur dhe brendësuar këto nisma duke garantuar 
njëkohësisht “suksesin” e tyre. 

Jo rastësisht në këto grupime u krijuan edhe kushtet për konstituimin e të ashtëq-
uajturës shoqëri civile Rome përmes organizimit institucional e konvencional në orga-
nizata jo fitimprurëse. Megjithëse në qoftë se i referohemi tezës së Putnam supozohej 
që këto organizime të shërbenin si shkolla për angazhimin aktiv të qytetarëve dhe përf-
orcimin e kapitalit social, në të vërtetë u arrit te lëvrimi i disa komponentëve kulturorë 
të identitetit, por jo në dimensionin politik.    

Këto komunitete gjithashtu si pasojë e faktorëve të mësipërm kanë shumë më pak kon-
flikte brenda vetes dhe mekanizma organizimi fisnor dhe kolektiv shumë më efikase në 
parandalimin e tyre. 

Bashkëjetesa për një kohë të gjatë, pavarësisht ndryshimeve radikale dhe kaotike të 
pas-komunizmit, ka mundësuar stabilizimin dhe rutinizimin e disa rregullave të përb-
ashkëta të jetesës në komunitet që veprojnë si instanca kompensuese në ruajtjen e 
ekuilibrit shoqëror edhe në rende shoqërore të çoroditura ku mungon funksionaliteti i 
institucioneve shtetërore. 

Ndërsa komunitetet e tjera që kanë jetuar më pak kohë së bashku, më larg mazhoran-
cës apo tërësisht të izoluar prej saj dhe me më pak asete të trashëguara, kanë më pak 
norma, vlera, traditë të unifikuar dhe identitet grupor të përbashkët. Anëtarët e këtyre 
komuniteteve e shohin njëri- tjetrin si pasojë e varfërisë dhe mungesës së besimit reci-
prok më shumë si kundërshtarë në mbijetesën e tyre të përditshme. 

Domethënë bashkëjetesa në një kohë relativisht të shkurtër e anëtarëve të këtij komuni-
teti dhe sidomos në kushtet e një sistemi që gjeneron konkurencë të ashpër, e gërryen 
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vazhdimisht kohezionin shoqëror, rrit mos-besimin dhe e bën të vështirë krijimin e 
kapitalit social që mund të shërbente si një mekanizëm për përmirësimin e realitetit. 

Edhe ndërhyrjet nga “jashtë”, përsa i përket të drejtave të njeriut e minoriteteve, kanë 
qenë më periferike në këto komunitete për arsye të mungesës së kapaciteteve njerëz-
ore për t’i përthithur ato, vështirësisë në krijimin e aksesit dhe si rrjedhojë vënies në 
pikëpyejte të “suksesit” të nismave. 

E shprehur ndryshe, prirja e organizatave të shoqërisë civile lokale dhe ndërkombëtare 
në raport me këtë grupim është artikuluar si ndihmë e përkohshme në logjikën e hu-
manitarizmit dhe jo si një ndëryrje kapilare dhe e qëndrueshme në fuqizimin e vetë 
komunitetit. Pra është trajtuar si subjekt fatalist i nështruar ndaj kushteve të mbijetesës 
dhe jo si një aktor që ka mundësi për të ndryshuar realitetin në të cilin gjendet. 

Lidhur me nivelin e konfliktualitetit në komunitetet të cilat kanë jetuar më pak kohë së 
bashku dhe me më pak kapacitete njerëzore dhe asete, ai është i lartë, shpesh i pame-
naxhueshëm si pasojë e mungesës apo dobësisë së organizmave komunitar për t’i pa-
randaluar ato. Si rrjedhojë dhe niveli i pasigurisë fizike në këto komunitete është i lartë.

15.2 Mbështetja tek njëri- tjetri, si mekanizëm përballjeje me varfërinë 
Në të dy grupimet komunitare të identifikuar sipas faktorëve të mësipërm, kapacitetet 
e komuniteteve për të ofruar mbështetje për anëtarët e tyre si mekanizëm përballje me 
varëfërinë janë të ndryshme. 

Në grupin e parë (ato komunitete Rome që kanë jetuar së bashku për periudha të gjata 
kohore, më pranë mazhorancës dhe me më shumë asete të trashëguara) edhe pse ni-
veli i varfërisë është shtuar vitet e fundit për të gjithë anëtarët e këtyre komuniteteve, 
ato vazhdojnë të kenë më shumë kapacitete dhe ndërveprim horizontal që shërben si 
mekanizëm përballje ndaj varfërisë. 

Ndihma e kërkuar me karakter ekonomik (para, ushqime etj) ndjek një logjikë të përc-
aktuar qartë, e cila respekton dhe rrathët e besimit dhe fortësisë së marrëdhënieve tek 
njeri - tjetri. Ndihma i kërkohet fillimisht familjarëve të afërm (vëllezër, motra, prindër), 
krushqive, komshinjve, anëtarëve të tjerë të fisit dhe më pas anëtarëve të tjerë të komu-
nitetit. 

Me rritjen e varfërisë për të gjithë komunitetet Rome gjatë periudhës së tranzicionit 
dhe rrathët e mbështetjes janë ulur ndjeshëm, duke u reduktuar tek mjedisi i afërm 
familjar. Kjo në tërësi është pasojë e të të jetuarit në tranzicion ku e gjithë shoqëria 
shqiptare preket nga ulja në përmasa kritike e besimit horizontal, krahasuar edhe me 
vende të tjera të Europës8. 

Kjo dukuri theksohet edhe më shumë në shtresat më të varfra të shoqërisë, të cilat me 
vështirësi arrijnë të mbajnë veten dhe e kanë të pamundur të ndihmojnë të tjerët edhe 
sikur të ekzistonte vullneti. 

8  shih european social survey 2012
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“Ne kemi shoqëri, miq, vëllazëri, por tani është një moment që të g jithë janë të varfër 
njësoj nuk ke se çfarë t’i kërkosh”. 

(Intervistë me të ri Rom, Nishtulla). 

“Po pata ndonjë hall familjar, në fillim shkoj të kërkoj ndihmë tek vëllezërit e mi apo të 
burrit dhe më pas tek kushërinjtë e fisit tim, komshinjtë dhe më pas tek të tjerët”. 

(Femër Levan). 

Në raste fatkeqësish familjare (raste vdekjesh dhe pamundësi për të kryer ritualet dhe 
shërbimet) rrathët e mbështetjes tek njëri - tjetri janë më të zgjeruar dhe solidariteti në 
këto komunitete është më i spikatur.  

Në komunitetet e tjera që kanë jetuar më pak kohë së bashku, më larg mazhorancës apo 
tërësisht të izoluar prej saj dhe me më pak asete të trashëguara, niveli i varfërisë është 
shumë më i lartë (në nivelet e varfërisë ekstreme) dhe kapacitetet e përballjes në nivel 
komuniteti dhe mbështetja tek njeri-tjetri është shumë më e zbehtë. 

Ndryshe nga komunitetet e mësipërme me më shumë kapacitete përballje ku prit-
shmëria për t’u mbështetur tek tjetri si pasojë e varfërisë ka ardhur duke u rrudhur, në 
këto komunitete pritshmëria pothuaj nuk ekziston. 

Natyrisht pamundësia për të ndihmuar njëri-tjetrin si pasojë e kushteve të mbijetesës, 
ndryshe nga grupime të tjera shoqërore që shfrytëzojnë pikërisht këtë lloj marrëdhënie 
informale për të përmirësuar jetën e tyre, është një faktor më shumë në “çimentimin” 
e rrethit vicioz të varfërisë.

15.3 Organizimi komunitar dhe veprimi kolektiv
Organizimi komunitar dhe veprimi kolektiv me synimin për të zgjidhur problemet e 
përbashkëta që shqetësojnë gjithë komunitetin, shfaq tipologji të ndryshme për dy gru-
pimet e komuniteteve të identifikuara. 

Për grupimin e parë (ato komunitete Rome që kanë jetuar së bashku për periudha të 
gjata kohore, më pranë mazhorancës dhe me më shumë asete të trashëguara) edhe pse 
kanë më shumë kapacitete njerëzore dhe emërues të përbashkët përsa i përket norma-
ve, vlerave dhe identitetit, niveli i organizimit komunitar dhe veprimit të përbashkët 
është i ulët si pasojë e zhgënjimit sistematik nga çfarëdo ndërhyrje nga “lart” (persona 
me influencë, shoqata Rome dhe jo Rome) për t’i nxitur artificialisht ato. 

Ndërhyrjet nga “lart” etiketohen nga të intervistuarit si dështim, abuzim në emër të 
Romëve si pasojë e instrumentalizimit për interesa private të aktorëve që i kanë ndërm-
arrë, shpesh në emër të nevojave “sajuara” të komunitetit dhe mbi të gjitha pa pjesmar-
rjen masive të anëtarëve të tij në konceptim dhe zbatim. 

Megjithëse këto janë grupe që krahasimisht me të tjerët në kushtet e tranzicionit kara-



B. Çeka & e. kaÇiu 43 

kterizohen nga një nivel i pranueshëm i kohezionit social, zhgënjimi i vazhdueshëm 
me organizatat apo me të ashtëqujturit lidera të komuniteteve ka prodhuar një qëndrim 
kritik dhe mosbesues ndaj çdo forme të organizimit kolektiv. 

Pra shfrytëzimi i organizimeve komunitare në funksion të interesit të një grupi të vogël 
individësh ka shkaktuar një efekt eroziv në potencialin organizativ kolektiv dhe politik 
të këtyre grupimeve. 

“Besim tek shoqatat nuk ka fare, sepse vetëm interesin e vet shohin. Ne si aktivistë 
hasim shumë problem për të bindur komunitetin që nuk jemi si ata. Ne jemi ndryshe 
sepse lëmë punët tona për të ndihmuar komunitetin, por është e vështirë ta besojnë. 
Komuniteti na thotë na linin të qetë. Ne duam të jetojmë të punojmë, na lini të qetë në 
hallet tona. Në disa zona si Allias, Kinostudio janë liderët e vjetër që kanë bërë prem-
time dhe nuk i kanë kryer”. 

(Intervistë me djalë Rom, Kinostudio).

“Unë vetë nuk kam besim tek shoqatat se e di se çfarë bëhet nëpër shoqata. Ato vjedhin 
lekët e Romëve dhe asg jë nuk bëjnë për Romët. Gënjejnë kot sepse kanë interesin e tyre. 
Ne na vinin këto të shoqatave dhe na bënin takime, ose na sillnin bebelina, por ne 
kishim nevoja të tjera. Ato që thonë nuk i bëjnë”. 

(Intervistë me burrë Rom, Moravë). 

“Për mendimin tim Romët nuk bëhen bashkë. Duket sikur për momentin dikush bën 
mirë por, nga ana tjetër mendojmë që ky po ma dredh ose po më shfrytëzon, nuk kanë 
besim tek njëri- tjetri”. 

(Fokus- grup me gra Rome, Korçë).

Një ndër efektet negative të këtyre ndërhyrjeve (projekte të shumta të ndërmarra krye-
sisht nga organizatat gjatë 15 viteve të fundit) në organizimin komunitar, përveç kulti-
vimit të klimës së mosbesimit, është edhe krijimi i një pritshmërie për zgjidhjen e pro-
blemeve nga “lart” duke përforcuar me kohë pasivitetin dhe mungesën e mobilizimit 
nga “poshtë” me bazë të gjerë komunitare. 

Pavarësisht nga klima e mosbesimit në organizimin e përbashkët, si pasojë e ndërhyrjeve 
nga “lart”, këto komunitete si pasojë e kapaciteteve të trashëguara organizohen shumë 
më lehtë së bashku në rrethana emergjence ku rreziku apo kërcënimi është i prani-
shëm për të gjithë. 

Situata të tilla përfshinë rrezikun e prishjes së banesave si pasojë e planeve urbanistike 
apo zgjerimit të rrugës (rasti i Romëve në zonën e Selitës dhe Elbasanit), prishja e tre-
gjeve ku Romët zhvillojnë veprimtarinë e tyre të shitjes së rrobave të vjetra apo mungesa 
e infrastrukturës bazike që vë në rrezik jetesën e përditshme. 

Megjithëse në këto raste që po evidentohen është për t’u theksuar se mobilizimi i ko-
munitetit është edhe rezultat i ndërhyrjes së mirëmenduar nga aktivistët e rinj Rom dhe 
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Egjyptian që para së gjithash janë përpjekur të rindërtojnë marrëdhënien me komunite-
tin duke u mbështetur në parimin e reciprocitetit dhe përfshirjes së komunitetit.   

Një arsye tjetër që shpjegon suksesin e organizimit të tyre në këto raste (përveç emer-
gjencës dhe lehtësimit të organizimit nga aktivistët e rinj Rom dhe Egjyptian) është 
baza e gjerë e pjesmarrjes dhe perceptimi i fuqisë së organizmit pa patur nevojë për 
ndërhyrje nga “lart”. 

Pavarësisht suksesit përfundimtar lidhur me realizimin e qëllimit të këtyre organizi-
meve si pasojë e emergjencës, këto lloj reagimesh kolektive kanë arritur të mundësojnë 
artikulimin e qartë të shqetësimeve tek institucionet përgjegjëse, media dhe aktorë të 
tjerë dhe të ushtrojnë presion tek institucionet nëpërmjet peticioneve dhe protestave.    

Pra këto komunitete kanë vështirësi  në organizimin kolektiv si pasojë e mosbesimit, 
për të adresuar problemet e tyre të përbashkëta “normale” (si arsimi, punësimi, strehi-
mi, shëndetësia) dhe potencial organizues të mirë kolektiv në raste emergjencash.

Ndërkohë komunitetet e tjera (që kanë jetuar më pak kohë së bashku, më larg mazho-
rancës apo tërësisht të izoluar prej saj dhe me më pak asete të trashëguara) nuk kanë 
kapacitete organizimi kolektiv. 

Emergjenca dhe mbijetesa për ta është “normalitet” dhe mungesa e mobilizimit ko-
lektiv më së shumti mund t’i atribohet pafuqishmërisë së tyre si cilësi permanente. 
Mbijetesa nuk perceptohet më si një gjendje e përkohshme, por si ‘fati i përhershëm”. 
Gjatë intervistave kur pjestarë të komunitetit Rom nxiteshin të ëndërronin për të ardh-
men e fëmijëve të tyre, dëshira më e madhe e tyre ishte që të kishin një çati për të futur 
kokën ose një punë e çfardoshme.

 

BesiMi Tek insTiTuCiOneT

Për të dy grupimet e komuniteteve të identifikuara besimi tek institucionet është shu-
më i ulët, por forma e shfaqjes së këtij mosbesimi është e ndryshme për të dy grupimet. 

Për grupimin e parë të komuniteteve (ato komunitete Rome që kanë jetuar së bashku 
për periudha të gjata kohore, më pranë mazhorancës dhe me më shumë asete të tra-
shëguara) mungesa e besimit tek institucionet vjen si pasojë e zhgënjimit sistematik 
nga ndërveprimi me to. Sipas tyre institucionet janë të “shurdhta” për problemet e 
Romëve dhe shpesh udhëhiqen nga një qasje ndaj tyre, e cila mund të kategorizohet si 
përjashtuese dhe diskriminuese.

Nëse do të bëhet një kategorizim i institucioneve qendrore dhe lokale duket se sa më i 
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madh ndërveprimi aq më i ulët besimi tek to. Institucionet qendrore si pasojë e ndërvep-
rimit të ulët, shihen më larg dhe përgjegjëse për mos ndryshimin e gjendjes së Romëve, 
por jo për diskriminimin ndaj tyre. Ndërsa institucionet lokale, si komunat apo shërbimet 
e ndryshme publike më pranë komuniteteve, shihen si përgjegjëse dhe diskriminuese 
njëkohësisht.

 

“Shteti nuk na ka përkrahur fare, se po të kishim shtet do kishim ndonjë rrugë e ndonjë 
kanalizim, a ndonjë ndihmë sepse jemi shtresë e varfër”. 

(Intervistë me grua Rome, Elbasan). 

“Ja ne kemi kanalin, asg jë nuk kanë bërë. Ne i paguajmë tatimet e tokës, por dhe ti si 
komunë apo qeveri duhet të bësh disa rregullime. Vetëm justifikime kanë por asg jë nuk 
bëjnë”. 

(Intervistë me grua Rome, Levan).  

“Sa herë drejtohemi tek institucionet, shoh një mos interes. Në institucione na trajtojnë 
ndryshe. Shkon tek zyrat e punës dhe sillen keq. Paraqesin kërkesa të ndryshme që ti të 
mos shkosh më”. 

(Intervistë me burrë Rom, Nishtulla).  

“Pushteti lokal nuk ka bërë asg jë për ne. Kemi vajtur me grupe të vogla por asg jë. Tani të 
shikojmë këtë Bashkinë e Beratit sepse komuna e Otllakut asg jë nuk bëri”. 

(Intervistë me burrë Rom, Moravë).

“Ne nuk kemi besim as tek minibashkia, as bashkia dhe as shteti. Asg jë nuk bëjnë për ne. 
Vetëm na sorollasin dhe gënjejnë për votime”. 

(Fokus grup me burra, Kinostudio). 

“Kemi vajtur tek kryetari komunës, na priti brenda. Na tha unë nuk kam kokërr leku në 
xhep. Komuna nuk ka fonde. Po andej tek lag jia e bardhë i pastron kanalet ai, për atje 
ka lekë”. 

(Fokus grup  me gratë, Levan).

“Kemi bërë ankesa tek kryeatri komunës, na gënjeu për kanalizmet, pavarësisht se na 
tha që ti japim votat të g jithë atij se do na bëj kanalizmet. Rrugët këtu tek ne janë gropa 
gropa. Për zonat e tjera pse kanë bërë investime apo sepse ne jemi Rom. Në këto kushte që 
jetojmë ne të g jitha paratë që fitojmë nga tregtia apo riciklimi i bëjmë ilaçe apo i japim 
nëpër spitale”. 

(Fokus - grup me gratë, Drizë).

Ndërsa grupi i dytë i komuniteteve (që kanë jetuar më pak kohë së bashku, më larg mazho-
rancës apo tërësisht të izoluar prej saj dhe me më pak asete të trashëguara) si pasojë e 
ndërveprimit shumë më të ulët me institucionet, mungesës së kapaciteteve, ndihen të bra-
ktisur dhe frikësuar prej tyre njëkohësisht. Frika nga prishja e mundshme e vendbanimeve 
të tyre të përkohshme dhe ndërprerja e veprimtarisë së tyre të punës (kryesisht riciklimi) 
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është shpesh pikëprerja e ndërveprimit të tyre me institucionet. Ndërveprimi me shte-
tin për këtë grupim ka qenë aq i pakët për këto vite, saqë përgjithësisht perceptohet si 
një entitet abstrakt që e rrit edhe më shumë pafuqinë e tyre për të reaguar. 

“Komuniteti bëhet bashkë, por të shkojnë të prostestojnë kanë frikë se i rreh policia”. 

(Intervistë me grua Rome, Shkozë). 

“Kanë problem së pari me shqipen sepse nuk e dinë. Po ashtu nuk dinë nga ana lig jore 
çfarë kërkesash duhen. Për çdo g jë që ke ti duhesh të bësh një kërkesë për hallin që has. 
Kërkesën ja jep sekretares, lë datë takimi me kryetarin dhe ngrihet një grup pune për 
problemin. Por Romët nuk i kuptojnë këto se nuk i dinë procedurat. Çfarë kërkese do 
bëj Romi kur s’di të shkruaj”?

(Intervistë me aktivist Rom, Drizë). 

Ajo çka i përbashkon të dy grupimet është pritshmëria e tyre për zgjidhjen që vjen nga 
“shteti”. Por edhe lidhur me pritshmëritë ndaj “shtetit” ato ndryshojnë. Grupimi i parë 
i komuniteteve është më i artikuluar në pritshmëri sipas kategorive të problemeve që 
ata i konsiderojnë më të ngutshme. Ndërsa grupimi i dytë ka pritshmëri më abstrakte 
dhe më pak të artikuluara ndaj “shtetit”. Ashtu si e gjithë shoqëria shqiptare edhe të dy 
grupimet e Romëve në thelb qëndrojnë në një marrëdhënie disfunksionale me shtetin. 
Nga njëra anë ja faturojnë atij cdo problem dhe në këtë mënyrë pohojnë ekzistencën e 
tij (megjithëse shpeshherë në terma abstrakt) dhe nga ana tjetër përmes veprimit dhe 
mos veprimit mohojnë ekzistencën e shtetit dhe të tyren si nënshtetas apo qytetar. 

ParTiTë POliTike, zgjedHjeT dHe 
PrakTika e sHiTjes së vOTës  

Marrëdhënia e Romëve me partitë politike shqiptare ka bashkëshoqëruar marrëdhënien 
e mazhorancës me këto parti, por ndryshe nga mazhoranca, Romët si qytetarë mos besi-
min dhe marrëdhënien “tregtare” me partitë e kanë përjetuar më herët në kohë. Kjo ka 
ardhur edhe si pasojë e varfërisë më të theksuar, mungesës së kapaciteteve dhe numrit 
relativisht të vogël të votuesve.

Qëndrimet dhe preferencat politike të Romëve kanë qënë shumë të ngjashme me ko-
munitetet e mazhorancës që kanë jetuar pranë tyre. Por si pasojë e zhgënjimit dhe 
premtimeve të mosmbajtura, qëndrimet dhe preferencat politike (gjatë intervistave 
vërehen tek gjenerata më e vjetër e Romëve) janë lënë vendin me kalimin e viteve të 
tranzicionit një sjellje “pragmatiste” racionale.  
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Kjo sjellje “pragmatiste” racionale që korrespondon me praktikën e shitjes së votës kun-
drejt parave, ka ardhur si pasojë e zhgënjimit, mos besimit tek ndryshimi i premtuar, 
varfërisë në rritje dhe mbi të gjitha ofertës të ardhur nga partitë për blerjen e saj.

“Më parë nuk shitej vota. Vinin politikanët gënjenin dhe nuk i mbanin premtimet. Sot 
nuk premtojnë asg jë, thjesht na e blejnë votën”. 

(Intervistë me grua Rome, Moravë). 

Partitë politike shqiptare (pothuaj të gjithë partitë domethënëse në Shqipëri që kanë 
përfaqësim parlamentar) e kanë zbatuar praktikën e blerjes së votës në mënyrë të 
përsëritur duke shfrytëzuar varfërinë dhe mungesën e shpresës së këtyre komuniteteve. 

Si pasojë e përsëritjes në kohë zgjedhjesh të kësaj praktike nga ana e partive politike (të 
përgjithshme apo lokale) është zhvilluar dhe pritshmëria për ofertën në para kundrejt 
votës tek vetë Romët. Aq masive është kjo praktikë tek komunitetet Rome sa mosbërja 
pjesë e saj (rastet ku anëtarë të komuniteteve nuk e shesin votën por votojnë në bazë të 
qëndrimeve të tyre politike apo pasi kanë vlerësuar programet e kandidatëve apo partive 
të ndryshme) cilësohet nga shumica e anëtarëve të këtyre komuniteteve (atyre që e kanë 
shitur votën) si “paaftësi”, “mungesë shkathtësie”, “hedhje e votës kot”. 

“Kur vinë zg jedhjet votën e shesin të g jithë si Meçkarë e Bamill. Kur na i blejnë votat 
ata na thonë nesër, unë të dhashë lekë për votën çfarë do ti tani? Për ta shitur e kemi 
shitur votën por në ditën e votimit kemi votu për partinë që kemi dashur”. 

(Fokus-grup me burrat Shkozë).

“Politika është e ndyrë. Komuniteti Rom kur vjen fushata gënjehen me një thes miell 
dhe me 20 mijë lekë”. 

(Intervistë me grua Rome, Elbasan).

Shitja e votës edhe pse pranohet masivisht nga të intervistuarit duke ia atribuar atë 
varfërisë dhe mungesës së shpresës, vlerësohet negativisht si praktikë për zgjidhjen e 
problemeve të tyre. Sipas tyre shitja e votës është një arsye më shumë që institucionet 
lokale dhe qendrore të mos bëjnë asgjë për të ndryshuar situatën e tyre, me pretendi-
min e përfaqësuesve të tyre se “kontrata me Romët dhe detyrimi ndaj tyre si qytetar” 
është përmbyllur me paratë e dhëna në këmbim të votës. 

“Sipas meje shitja e votës është gabim i madh, se ne duhet të mblidhemi që të mos 
lejojmë shitje votash. Nuk duhet të shesësh votën për lëmoshë sepse nesër nuk ankohesh 
dot”. 

(Intervistë me të ri Rom, Kinostudio). 
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Praktika e blerjes së votës nga partitë gjithashtu ka theksuar edhe më shumë steriotip-
in brenda mazhorancës “se Romët shesin votën” duke i fajësuar drejtpërdrejt ata, për 
mungesë përgjegjshmërie qytetare dhe politike. Ky lloj steriotipi negativ ka ndihmuar 
në zgjerimin e hendekut ndërmjet mazhorancës dhe Romëve9. 

PërFaqësiMi POliTik i rOMëve   

Ka një sërë faktorësh të cilët ndikojnë negativisht në përfaqsimin politik të Romëve 
si nëpërmjet partive politike ekzistuese ashtu dhe partive potenciale Rome (brenda 
kornizës kushtetuese) në të ardhmen apo kandidatëve të pavarur. Sistemi elektoral që 
përdoret për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri (proporcional rajonal), reforma e re ad-
ministrative, praktika e blerjes së votës nga partitë politike, dështimet dhe zhgënjimet 
në të kaluarën me eksperienca të ngjashme dhe mungesa e besimit brenda vet këtij 
komuniteti, janë pesë faktorët kryesorë që e bëjnë të vështirë aktualisht përfaqsimin 
politik të Romëve. 

Sistemi aktual që përdoret për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri është proporcional 
rajonal me lista të mbyllura. Shqipëria për efekt të sistemit zgjedhor është ndarë në 12 
zona zgjedhore të cilat korrespondojnë me qarkun si njësi territoriale. 

Duke marrë parasysh shpërndarjen e Romëve në të gjithë Shqipërinë, peshën e tyre të 
vogël numerike, formulat zgjedhore që përdoren për shpërndarjen e mandateve e bëjnë 
të pamundur konkurimin e Romëve me kandidatë të pavarur dhe me partitë poten-
ciale të the meluara prej përfaqsuesve të tyre (brenda kuadrit kushtetues). Mundësia e 
konkurimit të përfaqsuesve Romë në listat e partive ekzistuese (në pozicione potencial-
isht fituese në listë) është gjithashtu shumë e vogël, duke marrë parasysh konkurencën 
brenda partive pavarësisht peshës së tyre elektorale. E njëjta situatë paraqitet edhe për 
zgjedhjet lokale, nëse i referohemi përfaqësimit në këshillat e reja bashkiake. 

Praktika e blerjes së votës nga partitë gjithashtu i mundësojnë atyre votat e këtij komu-
niteti pa patur nevojë për përfshirjen e përfaqësueve Romë në rradhët e tyre. Edhe në 
rastet kur ka ndodhur më shumë sesa përfaqësim i interesave Rome dhe shqetësimit 
për përfaqësimin politik të këtij minoriteti, partitë i kanë përdorur përfaqësues të ndry-
shëm të këtij komuniteti për të krijuar imazhin e “gjithëpërfshirjes”. 

Si pasojë e projekteve apo iniciativave nga “lart” 10 vitet e fundit ka disa raste ku për-
faqësues të komunitetit Rom kanë konkuruar sipas moduleve të ndryshme, por per-
ceptimi që komuniteti dhe ata vetë kanë nga procesi është dekurajues, duke përforcuar 
mungesën e besimit në nisma të ngjashme. 

9 Është për t’u theksuar se ky lloj steriotipi negativ ka qënë më pak i artikuluar specifikisht për Romët, 
pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013, ku praktika e blerjes së votës nga ana e partive politike u 
shtri masivisht dhe në segmente të gjera të mazhorancës në zonat më të varfra të shqipërisë.                
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“Në Korçë ka patur dy iniciativa me kandidatë nga komuniteti Rom dhe Eg jyptian. 
Në njërin rast janë vjedhur votat në tjetrin personi nuk është lejuar të rreg jistrohet si i 
pavarur me justifikime teknike”. 

(Intervistë me burrë Rom, Korçë).

Pavarësisht shembujve jo pozitivë të përfaqsimit apo dështimit të nismave të intervi-
stuarit e shikojnë pozitivisht përfaqësimin e tyre politik kryesisht në këshillat bashkiak 
lokal por edhe në parlament. Pjesa më e madhe e të intervistuarve e shohin përfaqësi-
min politik me përfaqësues të tyre si lehtësim për aksesin në institucione, artikulim të 
problemeve të tyre brenda institucioneve dhe si një derë më shumë për të trokitur për 
problemet e tyre të panumërta.   

“Po të jetë kandidat nga dora jonë mbështetet sepse atje kur të vejë do të bëhet një mble-
dhje të bëhet një punë dhe ky do të ngrihet të flasë. Do kërkojë llogari për fondet. Po të 
jetë i joni e takon më kollaj se këtu do të jetojë kurse këta të mazxhorancës nuk i sheh 
më pas votimeve”. 

(Intervistë me burrë Rom, Levan). 

“Tani kjo punë mund të ndryshojë në këtë mënyrë se ne kemi çuna të aftë, me shkollë të 
lartë. Ne të kemi mbështetje, të kemi një Rom, na duhet një deputet që të ketë marrëd-
hënie të mira me shtetin. Mua më duhet një punë atëherë të ma g jej deputeti punën. 
Nëse arrijmë të kemi një mbështetje dhe mund të rregullojmë dicka”. 

(Fokus- grup me burra, Levan). 
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