Marrëdhëniet dypalëshe
Shqiptarët kanë një pikëpamje më pozitive
të marrëdhënieve dypalëshe bashkëkohore
midis Shqipërisë dhe Greqisë. Gjithsesi, në të
dyja vendet mbizotëron perceptimi se, në për
gjithësi, marrëdhëniet janë përmirësuar në krahasim me dekadat e mëparshme.
Ka mendime të ndryshme, ndërkohë që shqiptarët konsiderojnë si problemet më të rëndësishme që ndikojnë marrëdhëniet dypalëshe,
caktimin e kufijve të zonave detare dhe çështjen e popullsisë Çame. Të dyja çështjet nuk e
tërheqin shumë vemendjen e grekëve, të cilët
janë të shqetësuar për ekspansionizmin e perceptuar shqiptar dhe politikat e Shqipërisë
ndaj minoritetit grek, por edhe këto çështje
tërheqin vëmendjen në rreth 12%.
Ndërgjegjësimi mbi çështjen Çame është dukshëm më i lartë në opinionin publik shqiptar
sesa në atë grek. Pjesa më e madhe e grekëve
mendojnë se qeveria shqiptare nuk respekton të
drejtat e minoritetit grek, ndërsa pjesa më e ma
dhe e shqiptarëve mendojnë të kundërtën. Pjesa më e madhe e shqiptarëve nuk e konsiderojnë minoritetin grek si kërcënim për Shqipërinë,
teksa e shohin si një pjesë tërësisht të integruar
të shoqërisë shqiptare. Po ashtu, pjesa më e ma
dhe e shqiptarëve e përkufizojnë si pozitive ma
rrëdhënien midis shqiptarëve dhe minoritetit
grek.

Si grekët, edhe shqiptarët, nuk i konsiderojnë emigrantët shqiptarë si kërcënim për Greqinë, ndërsa të
dyja palët bien dakord se marrëdhëniet midis grekëve
dhe emigrantëve shqiptarë janë të mira. Pjesa më e
madhe e grekëve dhe shqiptarëve bien dakord se
fëmijët e emigrantëve shqiptarë janë integruar tërësisht në shoqërinë greke. Për më tepër, të dy shtetet e
vlerësojnë pozitivisht ndikimin e emigrantëve shqiptarë në zhvillimin ekonomik të Greqisë. Gjithashtu, të
dy shtetet mbështesin faktin se Greqia ka ndihmuar
Shqipërinë në njëzet vitet e fundit.
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Po ashtu, pak nga të anketuarit grekë i konsiderojnë shqiptarët si kërcënim për kulturën e tyre dhe
akoma më pak si në situatë të keqe financiare, por
një në pesë grekë i konsideron ata si të prirur për të
marrë pjesë në veprimtari të paligjshme.
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Qëndrimet personale, vlerat
dhe stereotipat
Qëndrimet tërësisht negative në nivel personal janë
pakësuar në mënyrë të konsiderueshme. Vetëm një në
dhjetë të anketuar në Shqipëri dhe Greqi ka qëndrim
negativ ndaj popullit tjetër. Në përgjithësi, të anketuarit shqiptarë kanë qëndrim më pozitiv për grekët sesa
anasjelltas.
Në Shqipëri, qëndrimet më pozitive ndaj grekëve gjenden kryesisht në jug të vendit. Në Greqi, përqindja më
e lartë e qëndrimeve pozitive ndaj shqiptarëve gjendet
midis të rinjve.
Shqiptarët dhe grekët e shohin njëri-tjetrin si njerëz
punëtorë dhe familjarë. Në një masë më të vogël ata
e shohin njëri-tjetrin si të sjellshëm dhe të sinqertë,
edhe akoma më pak si të besueshëm. Shumë pak
shqiptarë i konsiderojnë grekët si kërcënim për kulturën e tyre, si të prirur për të marrë pjesë në veprimtari të paligjshme ose si në situatë financiare të keqe.
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Njohja dhe njohuritë
Kur bëhet fjalë për njohjen, shumica dërrmuese e
grekëve kanë njohur dikë nga Shqipëria, kurse shumica e shqiptarëve nuk kanë njohur dikë nga Greqia,
madje as dikë nga minoriteti grek në Shqipëri. Si
përfundim, dy shtetet duket se nuk marrin informacione të sakta për tjetrin, pasi, për shembull, pjesa
më e madhe e të anketuarve në të dyja anketat kanë
bindjen e gabuar se dy shtetet kanë luftuar kundër
njëri-tjetrit në të kaluarën.

Marrëdhëniet e grekëve me
migrantët shqiptarë që jetojnë
në Greqi

57%
Të mira

54%
Të mira

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
(OSFA), në bashkëpunim me Fondacionin Helen
për Evropën dhe Politikat e Jashtme (ELIAMEP)
eksploruan ‘Marrëdhëniet midis Shqipërisë
dhe Greqisë’ me qëllimin për të kuptuar qëndrimet e opinionit publik në të dyja vendet
rreth marrëdhënieve dypalëshe dhe dimensionet e ndryshme të kësaj marrëdhënie komplekse. Projekti hulumtues i përbashkët përfshiu dy sondazhe paralele opinionesh të kryera
në Shqipëri dhe Greqi dhe të zbatuara nga
agjencia e sondazheve – Instituti Kërkimor Data
Centrum me qendër në Tiranë dhe nga Njësia
e Hulumtimit të Opinionit Publik të Institutit të
Hulumtimit të Universitetit të Maqedonisë me
qendër në Selanik. Anketa në Shqipëri u bazua
në një kampion përfaqësues mbarëkombëtar, sipas teknikës së kampionimit shumështresor, me
1,200 qytetarë të intervistuar, duke përdorur intervistat ballë për ballë dhe derë më derë, gjatë
muajit shkurt të vitit 2020. Anketa greke përdori një kampion përfaqësues mbarëkombëtar,
sipas teknikës së kapionimit shumështresor me
shumë faza, me 1,128 qytetarë të intervistuar
duke përdorur Intervistat Telefonike të Asistuara
nga Kompjuteri (CATI) në dhjetor të vitit 2019.

Konteksti i Politikës 		
Ndërkombëtare dhe Sigurisë
Grekët e konsiderojnë Francën si miken më të mirë
të vendit të tyre në arenën ndërkombëtare, me BEnë që vjen në vend të dytë. Shqiptarët i rezervojnë
vendet e para për SHBA-në dhe Gjermaninë.
Pjesa më e madhe e grekëve e konsiderojnë vendin
si të kërcënuar nga Turqia, kurse pjesa më e madhe
e shqiptarëve nuk konsiderojnë asnjë vend të huaj si
kërcënim. Në përgjithësi, shqiptarët dhe grekët nuk
e konsiderojnë njëri-tjetrin si kërcënim.
Për sa i përket vendeve fqinje, shqiptarët kanë mendim pozitiv për Kosovën, Italinë dhe më pak për Turqinë; Grekët kanë mendim më pozitiv për Serbinë
dhe më pas për Izraelin.

SHQIPTARËT

Në përgjithësi, më shumë shqiptarë kanë një mendim pozitiv për Greqinë sesa anasjelltas. Megjithatë,
mendimi negativ për Shqipërinë është shumë më
i ulët te të rinjtë grekë. Mesatarisht, të anketuarit
shqiptarë e konsiderojnë zhvillimin e marrëdhënieve
me Greqinë si më të rëndësishëm, sesa e konside
rojnë të anketuarit grekë zhvillimin e marrëdhënieve
me Shqipërinë.
Gjithashtu, dy shtetet kanë perceptime të ndryshme
mbi Bashkimin Evropian. Vetëm katër në dhjetë
grekë e konsiderojnë BE-në si diçka të mirë, ndërsa në të kundërt nëntë në dhjetë shqiptarë e konsi
derojnë Bashkimin Evropian si diçka të mirë.
Shumica dërrmuese e shqiptarëve janë pro pranimit
të vendit të tyre në BE, ndërsa grekët kanë ndjenja
të paqarta për pranimin e Shqipërisë.
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