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Konkursi mbarëkombëtar i eseve “Një mundësi më tepër”, u organizua në muajin nëntor 008 nga Moving Culture (www.movingculure.org), me mbështetjen e Raiffeisen Bank
(www.raiffeisen.al) dhe Universitetit Evropian të Tiranës (www.universitetieuropian.com).
Konkursi i ftoi maturantët e shkollave të mesme, shtetërore dhe private, në të gjithë Shqipërinë, që të shkruanin një ese mbi një nga  temat e mëposhtme:
. Çfarë është demokracia?
. Edukimi universitar: e drejtë apo privilegj?
. A është matura shtetërore sistemi më i mirë për pranimin në universitet?
4. Çfarë është korrupsioni, si ju ka ndikuar në jetën tuaj, dhe si mund të luftohet?
5. Çfarë është globalizimi: Avantazhet, disavantazhet, impakti në Shqipëri.
6. Çfarë është terrorizmi dhe si mund të luftohet?
7. Si e dua universitetin tim të ardhshëm?
8. Aborti, zgjedhje apo imoralitet?
9. Pjesëmarrja në votime, e drejtë apo detyrim?
0. Cilin konsideroni një nga konfliktet etnike më të rëndësishme dhe si mund
të zgjidhet ai?
. Në një shoqëri që orientohet gjithnjë e më tepër drejt tregut të lirë, a është
detyrë e qeverisë të mbrojë shtresat e varfra?
. Në universitet do të ndjek degën që kam pasion apo atë që ka më shumë
mundësi punësimi?
. Çfarë është përgjegjësia sociale e korporatave?
Për 4 esetë më të mira u ndanë çmime duke përfshirë  bursa tre-vjeçare studimi, 5 bursa
një-vjeçare dhe 6 kompjuter portativë. Ndër 9 ese të vlerësuara,  janë përzgjedhur për
t’u botuar në këtë libër.
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Dy fjalë në hyrje
Ishte një kënaqësi e veçantë leximi i një numri esesh që u paraqitën për këtë konkurs, e
jo vetëm i atyre që fituan çmime.
Të bënte përshtypje niveli gjuhësor dhe ai i mendimit në këto ese, të papërfytyrueshme
në Shqipërinë e dy-tri dekadave më parë.
Kuptohet menjëherë që lehtësia e marrjes së informacionit sot është arsyeja e parë që
sjell këtë ngritje të përgjithshme intelektuale. E ndërthurur kjo me aftësinë gati natyrore
të të rinjve shqiptarë për thithur njohuri të reja e për të mësuar gjuhë të huaja, ajo krijon
kushtet ideale që të shkruhet një ese e mirë, një ese e bukur, një ese e fortë.
Po çfarë është eseja? Eseja është në thelb një bisedë e mençur që e dëgjojmë nga njeri,
i cili ose pse di më shumë se ne, ose pse di t’i shprehë shumë bukur ato që kumton, na
mbërthen me forcën e fjalës së tij.
Në lashtësi kishte filozofë dhe poetë. Ndërsa eseistë, në kuptimin e sotëm, nuk kishte,
por kishte oratorë. Ashtu siç ndodh sot me eseistët e shquar – këta natyrisht mund të jenë
edhe filozofë, edhe shkrimtarë, edhe politikanë etj. – të cilëve nuk rrimë dot pa ia lexuar
fjalën, dikur kur fliste një Perikli, një Demosten ose një Ciceron njerëzit mbanin frymën
dhe dëgjonin.
Ndryshe nga filozofi, psikologu, historiani etj., eseisti nuk thotë se po bën shkencë dhe
nuk është i detyruar t’i vërtetojë tezat e tij. Kjo i jep një liri të madhe në shprehje. Por,
edhe pse nuk është i detyruar t’i vërtetojë mendimet e tij me citime, me referime te mendimtarë paraardhës, vërtetësia dhe fuqia e atyre që thotë maten megjithatë me realitetin. E
vlerësojmë vërtet fjalën e bukur, por vlerësojmë shumë më tepër mendimin e saktë, që edhe
zbërthen realitetin edhe na tregon rrugën e mbarë ku mund të shkelim në të ardhmen. Kjo
peshë e së vërtetës është ajo që i siguron qytetarinë këtij lloji: dikur si oratori a predikim,
sot si ese apo edhe fjalë për publikun. Kurse zbrazëtia prej së vërtetës, sajesat e sendërgjimet nën një cipë të bukur mbështjellëse, janë ato çka e bëjnë esenë deri dhe të rrezikshme,
vegël në duart e oratorëve, shkruesve, politikanëve demagogë.
Në këtë konkurs ne vlerësuam, natyrisht, fjalën e bukur, vlerësuam, kuptohet, saktësinë
e pohimeve dhe logjikën e ndërtimit, por vlerësuam mbi të gjitha origjinalitetin. Koha kur
jetojmë, shpejtësia e qarkullimit të informacionit dhe diturive andej e këndej, sidomos falë
internetit, sa është lehtësi në të shkruarit e një eseje, po aq është edhe kurth. Kurth, sepse
ndodh që vetëm shton zhurmën në autostradën e fjalëve; tek e fundit, nuk ka ndonjë vlerë
t’i kumtosh publikut dituri që kushdo me pak klikime të miut i gjen edhe vetë. Pra vlera
më e parë e një eseje është origjinaliteti i saj – kjo ka qenë kështu në të gjitha kohërat, kjo
mbetet kështu – madje ca më shumë - edhe sot në epokën e masmediave dhe globalizimit
të informacionit. Prandaj vlerësuam njëkohësisht me origjinalitetin, lidhjen e ngushtë të
asaj që shkruhet me realitetin ku jeton hartuesja ose hartuesi i esesë. Dhe esetë më të mira
ishin pikërisht ato më të shqetësuarat, me shqetësimin mundues të mjedisit të së resë a të
riut, që nganjëherë duket aq i vështirë e i pandryshueshëm sa ai mali të cilit deshi t’i binte
me grusht dikur Migjeni.
Por edhe vetë fakti që janë shkruar këto ese tregon se ekziston shpresa për t’i kapërcyer nyjet e vështira për të cilat flitet në to e që janë disa nga problemet më të mëdha të
shoqërisë sonë. Derisa ekziston shpresa, është e mundur të punohet dhe derisa mund të
punohet, puna me fjalën e mençur është ndër më të dobishmet.
Dr. Ardian Klosi, studiues, publicist
Kryetar i jurisë për esetë më të mira
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Pjesëmarrja në votime, e drejtë apo detyrim?
Elda Ali
Shkolla “Petro Nini Luarasi”, Tiranë

U

në në shtator të këtij viti mbusha 18 vjeç, kjo do të thotë që akoma nuk
kam pasur shansin të votoj. Shans që mendoj se do ta kem në qershor të
vitit që do të vijë, kur do të zhvillohen zgjedhjet elektorale dhe unë do
të jap mendimin tim për të ardhmen që dua. Këto 18 vjet që kanë kaluar të jetës
sime unë kam qenë një individ i padukshëm për këtë shoqëri sepse nuk kam pasur mundësi të reflektoj mendimin tim me anë të votës. Unë kam qenë një njëri
me gojë të mbyllur rreth çështjeve që më rrethonin. Por vitin që do të vij unë do
të kem mundësinë të flasë dhe ta ngre zërin tim deri në qiell me anë të një të drejtë që siç e kam unë e kanë edhe shumë të tjerë por që më shumë e shohin si një
detyrim sesa e drejtë që të dalin nga hija ku janë futur dhe të ngrenë zërin bashkë
me mua për një të ardhme që na takon neve që do ta jetojmë ta zgjedhim.
Ne jemi të gjithë shqiptar dhe e dimë shumë mirë historinë e vendit tonë
sidomos periudhën e Komunizmit1 ku ne kemi jetuar të izoluar për 50 vjet dhe
jetonim me frikë se po të flisnim dhe nga goja jonë të dilnin fjalë që nuk përshtateshin me sistemin do të përfundonim të internuar në ndonjë fshat të largët
familjarisht. Në këtë periudhë sado që votimet zhvilloheshin rregullisht dhe të
gjithë pa përjashtim merrnin pjesë në votime sepse përndryshe përndiqeshin penalisht. Votonin për të vetmen parti që ekzistonte atëherë Partin Komuniste me
në krye diktatorin Enver Hoxha. Por unë një gjë të tillë nuk e quaj votim ose liri
të të shprehurit sepse nuk kishte liri zgjidhjeje dhe votimi nuk ishte i fshehtë.
Më duket e çuditshme që shumë njerëz që kanë jetuar në këtë periudhë që më
lejoni ta quaj “të tmerrshme” të historisë shqiptare dhe tashmë po jetojnë në këtë
periudhë tranzicioni ku Shqipëria është zhytur prej kohësh dhe nuk po arrin të
dali, këta njerëz në vend që ta vlerësojnë këtë liri e të drejt për të thënë mendimin
e tyre për të ardhmen e fëmijëve dhe nipërve të tyre ata e neglizhojnë e këtë po
e shohim tek numri i pjesëmarrësve në votime që sa vjen e po ulet2. kjo vjen si
shkak i këtyre njerëzve që e shohin pjesëmarrjen në votime si një detyrim dhe jo
si të drejtë. Ata kur vjen puna për të votuar mbyllin sytë, gojën dhe bëjnë veshë
të shurdhër, me pak fjalë nuk duan t`ia dinë për të ardhmen e tyre. Unë jam e
mendimit se këta njerëz janë mësuar me padukshmërinë dhe e kanë të vështirë
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të ndryshojnë edhe kur e shohin që është e nevojshme. Këta njerëz nuk duan ta
shohin Shqipërinë të eci përpara sepse iu pëlqen gjendja ku ndodhen, ju pëlqen
të jetojnë me frikën se ça do iu ndodh të nesërmen p.sh. po ngelën pa punë, në
vend që të votojnë të bëjnë atë që iu takon me të drejtë nga kushtetuta por edhe
si qytetar të një shteti që prej 18 vjetësh jeton në Demokraci.
Mospjesëmarrja në votime e shumë njerëzve tregon që ata e shohin si të pavlerë këtë proces të cilin kanë qenë të detyruar ta kryejnë për gjysmë shekulli gjatë
periudhës komuniste. Ata e shohin akoma si detyrim një veprim të tillë dhe nuk
e kuptojnë sesa rëndësi mund të ketë vetëm një votë e vetme. Të shohësh pjesëmarrjen në votime si një detyrim nuk është e drejtë dhe nuk janë këto ide që do ta
çojnë përpara këtë vend ku të gjithë kërkojnë të drejtat e tyre pa kryer të drejtën
themelore dhe më të rëndësishme “të votojnë”. Gjithandej kur ecë nëpër rrugët
e këtij qyteti të cilin e kam parë të ndryshoj dita ditës dëgjoj njerëz të ankohen
për politikan të korruptuar ose që nuk e kryejnë detyrën e tyre siç duhet. Njerëz
që vetëm flasin por që nuk dinë çfarë të bëjnë për të ndryshuar këtë gjendje në të
cilën ndodhen sepse nuk e dinë që ata duke votuar kanë të drejtën e qeverisjes së
këtij vendi.
Diku kam dëgjuar një herë një shprehje që më ka bërë vërtet përshtypje por
nuk më vjen ndër mend kush e ka thënë. Shprehja ishte kështu: “Politikanët janë
thjeshtë njerëzit që populli ka zgjedhur për të tejçuar mendimin e tyre në parlament”. Kur e dëgjova për herë të parë këtë shprehje nuk e kuptova dhe duke parë
gjendjen në Shqipëri mu dukë si diçka pa kuptim, por kur më vonë e analizova
me vëmendje dhe arrita ta kuptoja më mirë, arrita në përfundimin që është diçka
shumë e vërtet ne me anë të votës kemi të drejt midis mundësive të shumta, që
me ardhjen e demokracisë nuk mungojnë, njeriun që ne mendojmë se mund të
na përfaqësoj më mirë në parlament. Pra thjeshtë nga kjo shprehje unë arrita të
kuptoja rëndësinë e pjesëmarrjes në votime.
Në historinë jo thjeshtë të vendit tonë por të tërë botës ne kemi parë që njerëzit
jo gjithmonë e kanë pasur këtë të drejt dhe kjo nuk është se ka çuar në situata të
këndshme por krejt e kundërta, ka çuar në luftëra të vazhdueshme dhe të panumërta. Shumë mbretër dhe mbretëresha janë rrëzuar nga froni me dhunë e me
revolucione sepse atëherë njerëzit nuk kishin të drejtë të ndërhynin në punët e
shtetit. Edhe në qoftë se vendi ishte Republikë ose mbahej si i tillë, parlamenti
përbëhej vetëm nga njerëzit nga shtresat e larta të vendit, shtresat e ulëta ose e
thënë ndryshe klasa punëtore nuk merrte pjesë. Ne shekullin XVIII gjërat filluan
të ndryshojnë ishte atëherë kur Rusoi, Volteri dhe Monteskje ndriçuan popullin
me idetë e tyre iluministe. Nisi periudha e iluminizmit3 me ide të tilla si ndarja e
tre pushteteve Legjislativ, Gjyqësor dhe Ekzekutiv por filozofia e kësaj periudhe
shpiku gjithashtu edhe nocionin e popullit si subjekt i së drejtës.
Një nga përfaqësuesit më të njohur të kësaj kohë ishte edhe Rusoi që do të
shikonte të vullneti i përgjithshëm popullor zgjidhjen e problemit politik. Këta
tre përfaqësues të iluminizmit ishin ndër të parët që hapën një rrugë të re në
historinë e tërë botës. Një botë ku të gjithë ishin të barabartë dhe të gjithë kishin
të drejta të njëllojta por më e rëndësishmja ishte se ishte hapi i parë i hedhur në
rrugën e gjatë për të fituar të drejtën e votës e në një farë mënyre edhe klasa pu-
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nëtore të merrte pjesë në qeverisjen e vendit ku jetonte dhe paguante taksat.
“Është e pamundur për një zog të fluturoj vetëm me një krah” ka thënë Suami
Vivekananda4. Por për shekuj me radhë, shoqëritë e botës janë përpjekur të fluturojnë me një krah duke iu mohuar femrave të drejtat e tyre. Me kalimin e kohës të gjithë meshkujt pas një far moshe që varionte nga shteti në shtet, morën të
drejtën për të votuar, por s`mund të themi të njëjtën gjë për femrat që për të fituar
këtë të drejt iu është dashur më shumë kohë edhe një luftë që mban edhe emrin
“Vuajtjet e Femrave”(Women`s sufferage)5. Pas shumë e shumë vjetësh “lufte”
për të fituar të drejtën e çmueshme të votës të drejtën për të qenë të barabartë me
meshkujt pas vitit 1930 femrat fituan këtë të drejtë dhe mos anashkalojmë faktin
që po përdor fjalën e drejt sepse është një e drejt e jona e të gjithëve sado që të
gjithë nuk e kanë sepse në disa vende islamike femrat akoma se kanë fituar këtë
të drejt. Por ato nuk dorëzohen dhe vazhdojnë “luftën” për të fituar këtë të drejt
që ne e kemi por s’e vlerësojmë siç duhet.
“Si një i fiksuar pas politikës dhe një liberal me ide të reja dhe të ndryshme,
unë kam pritur një kohë të gjatë për të pasur mundësin që të përfitoj një nga të
drejtat më të mëdha të këtij vendi, të drejtën për të votuar. Por unë thash e drejt,
nuk thash privilegj, detyrë qytetari apo detyrim. Është e drejta ime dhe unë do
të bëjë me të çfarë të dua. ”
Kështu e ka nisur editorialin e tij në një gazet Scott Schoen6, duke ju vënë në
dukje njerëzve të tjerë se kjo është një e drejtë që ne e kemi fituar me mund dhe
mund të bëjmë çfarë të duam me të. Mund t`ia japim kujt të duam por gjithmonë
duke mbajtur ndër mend se nga ky veprim varet e ardhmja jo vetëm e jotja por e
gjithkujt që të rrethon prandaj duhet përdorur por me mençuri. Kurse në mbylljen e tij Schoen shkruan :
“Vota është një e drejtë që unë zgjedh ta ushtroj. Është një kënaqësi personale
të them që “ky është burri ose kjo është gruaja që unë dua të drejtoj vendin”. Dhe
ky pëlqim është i rëndësishëm dhe duhet fituar. Është një ironi interesante të
mendosh se ne njerëzit kemi për t’u dhënë gjëra shërbyesve tanë. Politikanët dhe
presidentët gjithashtu janë shërbyes publik dhe jo drejtues. Ata kanë një detyrim
të shërbejnë popullin e këtij vendi, neve. Një votë është diçka me vlerë për t’u
dhënë një politikani dhe është vetëm detyra jonë e asnjë tjetri që ta mbrojmë këtë
të drejtë. ”
Në këtë editorial që mban titullin “Voto për veten, jo se je i detyruar” (Vote
for yourself, not for obligation) Scott Schoen iu bënë thirrje qytetarëve amerikan
të votojnë sepse është e drejta e tyre dhe jo se janë të detyruar ta bëjnë një gjë të
tillë dhe se vota është diçka shumë e çmuar që ne e kemi. Vota është fuqia jonë
qeverisëse prandaj ne duhet të votojmë për atë që neve na e mbush mendjen se
mund të na shërbej më mirë ose për atë që i plotëson më shumë kërkesat tona e
në të njëjtën kohë drejton shumë mirë edhe- vendin.
Unë vitin tjetër do të drejtohem drejt qendrës së votimit për të parën herë
dhe ju siguroj që s`do jetë e fundit sepse unë jetova mjaftë në hijen e të tjerëve,
tani do të vendos vetë për atë çka është më e mira për mua dhe për këtë vend
që kaq shumë e dua dhe dua ta shohë të përmirësuar dhe të ketë mundësin që
në vitet në vijim të krahasohet me vendet më të bukura dhe më të përparuara të
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Evropës Perëndimore. Unë dëshiroj ta shikoj këtë vend të ndryshoj për mirë të
përmirësohet dhe prandaj unë do votoj për atë që i afrohet më shumë idesë time
për këtë vend që meriton më shumë se çdo vend tjetër përmirësimin për ato çka
hequr gjatë këtyre shekujve të fundit. Të marrësh pjesë në votime është një e
drejtë që e kemi të gjithë dhe asnjëherë nuk duhet ta fusim në listën e detyrimeve
sepse askush nuk mund të na detyroj të bëjmë diçka që nuk duam për më tepër
që jetojmë në një vend që qeveriset nga një sistem demokratik. Pjesëmarrja në
votime nënkupton pjesëmarrjen tonë në qeverisjen e vendit dhe për këtë nuk na
detyron njëri sepse është e drejta jonë që të marrim pjesë disi për atë çka do të jetë
e nesërmja jonë.
Të parët tanë kanë luftuar kaq shumë për të pasur mundësin të votojnë e
në një farë mënyrë të bëhen pjesë e qeverisjes së vendit, kurse ne e shpërfillim
këtë të drejtë sepse nuk ishim ne ata që na u desh të luftonim për këtë të drejtë.
Pjesëmarrja në votime është një e drejtë e të gjithëve pa përjashtim pas një farë
moshe mjafton vetëm dëshira dhe vullneti i mirë për të marrë pjesë në diçka që
ka shumë mundësi që të nesërmen të ndryshoi të ardhmen tonë. Ne jemi njerëz
të lirë dhe nuk na detyron dot njëri të bëjmë diçka që nuk duam me një liri dhe
të drejtë tonën siç është vota përkundrazi siç ka shkruar dhe Scott Schoen janë
politikanët ata që kanë detyrime ndaj nesh se po bëjmë të mundur që ata të na
drejtojnë ose të na shërbejnë neve. Unë jam 18 vjeç dhe ka shumë mundësi të mos
marrë vesh asgjë nga politika por diçka e di më shumë siguri. Të votoj është e
drejta ime dhe e të gjithëve prandaj në qershor të vitit tjetër unë do t’i drejtohem
qendrës së votimit duke shpresuar se vota ime do të ndihmoj për një të ardhme
më të mirë.

Informacionet në këtë faqe janë marrë nga libri i historisë së Shqipërisë
Informacioni për mospjesëmarrjen në votime është marrë në një sondazh në një faqe interneti.

Informacionet rreth Iluminizmit janë marrë nga libri Hyrje në Filozofi.
4
Thënia e Suami Vivekananda është marrë nga një faqe interneti rreth të drejtave të femrave.
5
Ky informacion është marrë nga Wi kipedia nën titullin Women`s Rights.
6
Pjesët e editorialit të Scott Schoen janë marrë nga faqja e internetit e WHRW News.
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Çfarë është demokracia?
Qamile AlimEtA
Shkolla “Muhedin Sherifi”, Librazhd

D

emokraci - konstelacion me nëntë yje që vërtitet e vërtitet në qiejt e globit.
Që prej qindra shekujsh këto tinguj u bene shkëndijat e zjarreve të fuqishme që u munduan të përflaknin aristokracinë.
Burri i madh i Athinës se lashte, Perikliu duke dekretuar të drejtat e qytetareve,
Demosit, mbolli farat e aspiratave të brezave të tërë të njerëzve të thjeshtë. Ato
shkëndija qenë pararendëse të zjarreve të fuqishme që do të shpërthenin herë
këtu e herë atje, nga perëndimi në lindje, nga veriu në jug, duke trazuar mendje
e duke përflakur shtete.
Ne historinë e luftërave dhe të revolucioneve botërore, pavarësisht nga motivet që u përdorën, paçka sa u realizua si qellim final, ajo ishte në shumë raste
promotor i këtyre lëvizjeve. Që nga ajo kohë e këtej, sistemet totalitare dhe pushteti i tyre po shiheshin me tjetër sy. Gënjeshtrat dhe sloganet e pushtetit të ardhur nga zoti filluan të dëgjoheshin me dyshim. Pranoheshin nga halli por nuk
besoheshin nga malli. Shkëndija shpërthenin e zjarre ndizeshin, por shtetet dhe
sistemet rrinin gati për t’i shuar këto zjarre me banja gjaku të nxjerre po nga ky
*demos* .
A s’qenë dëshmi e kësaj përpjekjet e francezit, revolucionet e vendeve të ulëta,
Garibaldi në Itali, muzhiku rus në Rusi, revolucioni i madh në Kine, Luter Kingu
me lëvizjen për të drejtat e Afro-Amerikaneve, e dhjetëra lëvizje të tjera në mbare
globin? Sa e gjatë dhe e vështirë paska qenë kjo rrugë! Që të ngulitej një nen, që
të fitohej një e drejtë, kërkoheshin lumenj gjaku, kërkohej që të sakrifikohej maja
e diamantit të popujve. Ne rrugën e gjatë neper shekuj kërkesa për demokraci
përsosi vetveten. Popujt në zgjimet e agimeve të tyre shihnin drejt se ardhmes
më me besim. Ky besim i bënte me të guximshëm, me të vendosur për të ushqyer
e rritur pemën e demokracisë. Sikur të shkulnin qimen në derr, popujt i shkëputnin pushteteve ndonjë të drejtë.
Atëherë sistemet totalitare bëheshin me vigjilente, përsosnin mekanizmat e so-
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fistikojnë sloganet. populli fillon të përdoret rëndom. Sa gjera bëheshin në emër
të tij! Me mijëra venin neper gijotina, me mijëra pushtoheshin e a çoheshin në
litar. Ne emër të popullit vriteshin bijtë e popullit (me të mirët, me të mirët, me të
guximshmit ). Ç’paradoks!
Ç’logjikë krimineli gjakftohte e cinik që tallej me atë që e mbante dhe e kishte
vene në krye! Mekanizma të çuditshme e bastarde polli e pjell fantazia e ndezur
e njerëzve të etur për pushtet.
Çfarë dreqi paska qenë kjo lufta për pushtet!
Historia e përbotshme, njeh ndërrime sistemesh, përmbysje klasash e rendesh,
por ndërrimi i një rendi ka sjelle gjithmonë një rend tjetër që veç se ka sofistikuar
metodat për t’u ngjitur si meduze pas pushtetit dhe të mirave që vijnë prej tij, se
gjë të mirë për popullin nuk ka sjelle ndonjëherë. Feudali i zuri vendin skllavopronarit, borgjezi i zuri vendin feudalit. Edhe kur u duk se populli po vinte në
fuqi dhe do të vendosej barazia për të gjithë (sloganet këtë proklamonin), përsëri
s’qe e thënë. Genit të vjetër nuk i shpëtuan as shtetarët e rinj, ’Dielli’ Rusi dhe
fermerët që u ndezën në vendet e Evropës juglindore nuk e ngrohen demokracinë, ose bene sikur e ngrohen në agimet e tyre), por shpejt shteruan dhe u bene
varrmihësit me të mëdhenj të saj.
Ndryshe, shumë ndryshe, me hapa të matur e vërtetë të ngadalte u ec e po ecet
në vendet e quajtura ‘perëndimore’.
Jo vetëm që vete u bene e po bëhen model i demokracisë, por kryesorja u bene
armike të totalitarizmit, sëmundje e shekujve të kaluar, dhe po hedhin vete hapa
të sigurte, por po mësojnë edhe të tjerët të ecin në atë rrugë.
Fundshekulli i kaluar u shënua si përmbysës i sistemeve totalitare. Njerëzimi
mësoi se, për fat të mirë, ka edhe përmbysje pa dhunë. Shembja e murit të Berlinit që era e re që po frynte mbi boten totalitare duke çelur kat më kat derën për
demokracinë. Sa klime gjeti për t’u lulëzuar kjo peme në acarin e këtyre vendeve
dhe përgjithësisht kudo në botë? E keqja është si fara e hithrit: përhapet me shpejtësi dhe mezi zhduket. Te gjithë bërtasin me gishtat lart ”liri demokraci” por, sa
e kuptojnë dhe a janë në rrugë të drejtë popujt për të instaluar mekanizmat që do
të konsolidojnë atë?
Analisti amerikan George Johnas shkruan: ”Nuk mund t’jua mësosh të tjerëve
demokracinë në qoftë se t’i vete nuk e di kuptimin e saj”.
Vendosja e demokracisë është thyerje tabush, shembje mitesh, çrrënjosje konceptesh, idealizim i të vetmes idol - popullit.
“Populli zot!” - të mos jetë slogan por realitet, realitet jo vetëm në ligje e nene
jo vetëm në strukture e formë, por një realitet që buron nga koncepte të qarta, nga
mendësi të reja, nga marrëdhënie të reja larg trashëgimisë e mentaliteteve të se
shkuarës.
“Demokracia është një shishe e pahapur në breg të detit në pritje të dikujt që ta
fërkoje si llambën e Aladinit që të nxjerre në pah atë xhindin çudibërës” mendoj
se me bukur se G. Johnas s’mund ta themi.
Unë kam lindur përnjëherësh me përmbysjen. Për të shkuarën vetëm kam
dëgjuar e lexuar, por duke krahasuar ve re se shumë koncepte vetëm kane ndërruar mendje e njerëz, nuk shohim klase politike të re në mendime, pavarësisht
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moshës se re të saj. Përfaqësuesit e popullit që janë sheqer e mjaltë kur duan votat,
sapo zgjidhen, harrojnë se nga vijnë e ç’mision kane marrë përsipër. Nuk dimë
ç’erë e marrë fryn atje në kupolën e pushtetit që ua shkëput këmbët nga toka ku
ecnin deri dje dhe harrojnë që populli i ka zgjedhur përfaqësues të tij, zëdhënës
të tij. Slogani që duhet të zeje vend e të bëhet udhërrëfyes për çdo pushtet dhe
pushtetar në demokraci duhet të jetë ajo që ka thëne A. Linkoln: “qeverisje e popullit, nga populli, për popullin”.
Kjo e thëne me troç, supozon që populli të nxjerre nga gjiri i vet përfaqësuesit
që mendon ai se janë me të mirët, t’i zgjedhe vete, pa tam-tame partish e klanesh
politike. Pastaj këta gjatë gjithë kohës të mendojnë mirë për atë që bëjnë, nëse ajo
i shërben popullit apo jo. Vetëm kështu mund të jesh i qete në shpirt, mund të
rrish ballëhapur me popullin duke e parë sy me sy. S’ka me bukur e me ngrohte
se dashuria njerëzore. Veç nuk di ç’po dalin në këto demokraci të reja:politikane
apo kapitaliste të rinj. Sa shumë u dashka të thyhen konceptet e të brumosen
njerëzit me një tharm të ri.
Qeraja e demokracisë paguhet me monedhën e kohëzgjatjes, t’i e paguan atë
duke zgjatur shtypjen e kësaj monedhe me vendosjen e liderëve të gabuar-shkruan G. Johnas. eh, sa shumë po e çojmë këtë tranzicion edhe ne, monedhën e
kohëzgjatjes nuk po merret vesh kur do ta shtypim.
Modele të demokracive të mira ka mjaft në boten perëndimore. Shume analiste, politikane e njerëz të letrave nxitojnë t’i emërojnë si të kulluara, të përkryera
e të tjera epitete. Natyrisht këto modele qeverisjeje të vendosura në këto vende,
këto sisteme normash e konceptesh janë mjaft të arrira e rezultative, koha të paktën ka folur mirë për to. Por a janë me të përkryerat në të vërtetë?
“Askush nuk pretendon se demokracia është perfekte. Ne të vërtetë është
thëne se demokracia është forma me e keqe e qeverisjes, përveç gjithë formave të
tjera të përdorura deri tani”, - ka thëne s. W. Churchill.
Ai pranon se dhe ky sistem shoqëror, i parë në të gjitha fushat ka problemet
e tij, nuk mund të quhet i përsosur. Veçse duke e krahasuar me format e tjera të
pushtetit, të përdorura deri tani; ajo është forma më e mirë. Një e mirë që duhet
të bëhet edhe më e mirë.
Amerika dhe populli amerikan edhe njëherë u bene një shembull i mirë për
boten mbare me zgjedhjet e reja presidenciale. Ëndrra e M. L. Kingut i kaloi të
gjitha parashikimet. Para shumë vitesh ëndërronte dhe nxiste Afro-Amerikanet
të kërkonin të drejta të barabarta me të bardhet, të kërkonin trajtim të barabarte,
shkollim të barabarte për fëmijët, të drejtë fjale e vote. Ne këto kushte lidershipi
i njerëzve me ngjyre as që mund të ëndërronte që një njeri me ngjyre të drejtonte
vendin e madh të Amerikës. Vërtetë një arritje e madhe për Amerikën, por a
është arritje për Afro-Amerikanet dhe njerëzit e bardhe?A është demokratizim i
kulluar i shoqërisë amerikane kjo zgjedhje?
Për ata që janë të ngazëllyer për fitoren e Obames sepse pikësëpari është historike mund t’u themi se nuk është e tillë. T’i zgjedhësh njerëzit në vartësi të
ngjyrës se lëkurës është njëra ane e të njëjtës monedhe historike, njëlloj si të mos
i zgjedhësh për shkak të ngjyrës se tyre të lëkurës. Historike, një monedhe e porsastampuar, do të ishin zgjedhjet në të cilat ngjyra e lëkurës se kandidatit do të
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kalonte pa u vene re, njëlloj si të ishte ngjyra e flokëve të tij.
Po, kjo do të ishte historike.
Duke parë tërë këto veçori, këto pamje që shfaq demokracia në botë dhe në
vendin tonë, kuptojmë se sa komplekse dhe e gjere është ajo. Megjithatë ato demokraci janë shumë përpara nesh, ne duhet të vrapojmë se koha nuk pret.

George Johnas, ‘National post print’, Democracy isn’t for sissies
Abraham Lincoln (809-865), Classical definition of democracy
Churchill (874-965) on democracy
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Ç’është terrorizmi dhe si mund të luftohet ai?
Emira Alizoti
Shkolla e mesme e bashkuar Mbrakull, Berat

S

hekulli i njëzetë e një për historinë e njerëzimit do të mbahet mend si shekulli i zhvillimeve të mëdha teknologjike, por edhe si shekulli i cili për herë të
parë i dha një kuptim mbarëbotëror terrorizmit. Po çfarë ka sjelle kjo dukuri
që njerëzit tmerrohen kur dëgjojnë fjalën terrorizëm?
Ne vitin 1995 gjatë një sulmi terrorist në qytetin e Oklahomes në SHBA,
nder 168 viktima të vrara, 19 ishin fëmijë, disa prej të cilëve ishin ende foshnja,
ndërkohë që 47 vjet me parë u nënshkrua Deklarata e Te Drejtave Te Njeriut, ku
neni 3 deklaronte:” çdo njeri ka të drejtën e jetës, të lirisë dhe të sigurisë se personit të vet”.
Ky akt terrorist u grabiti këtyre fëmijëve të drejtën për të qeshur, për të luajtur,
për të ndjere përqafimin e nënës dhe të babait.
Vetëm disa vite me parë, dukej sikur terrorizmi ndodhte në disa vende të
izoluara, të tilla si Provinca Baske në Spanjën Veriore dhe në disa zona të Lindjes
se Mesme.
Ndërsa sot sidomos pas 11 shtatorit të vitit 2001, me shkatërrimin e Kullave Binjake në Nju-Jork, terrorizmi është kthyer me të shpejtë në një dukuri
mbarëbotërore.
Kështu akte terroriste ka pasur në Londër, Stamboll, Madrid, Sri-Lankë e deri
në Nepal.
Megjithatë terrorizmi nuk është diçka e re. çfarë do të thotë fjala “terrorizëm”?
Sipas The American Heritage Dictionary of the English Language terrorizmi është
“përdorimi i paligjshëm ose kërcënues i forcës a i dhunës nga një njeri ose nga
një grup i organizuar kundër njerëzve ose pronësisë, me synim për të frikësuar
ose për t’iu imponuar shoqërisë a qeverise, shpesh për qëllime ideologjike ose
politike. ”
Po çfarë e dallon terrorizmin nga format e tjera të dhunës?
Së pari terrorizmi ka në shënjestër civilet dhe se dyti terroristet e përdorin
dhunën për një qellim tronditës: përhapja e panikut tek publiku shpesh është me
e rëndësishme se sulmi në vetvete. Pikërisht përhapja e qëllimshme e tmerrit e
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dallon terrorizmin nga një vrasje ose një sulm i zakonshëm. Dhune e terrorizmit
është një histori e shkruar me gjak, e cila ka plagosur njerëzimin prej shekujsh.
Në shekullin e parë në Jude, një grup njerëzish të dhunshëm, të quajtur Zelotë,
donin të fitonin pavarësinë e Judenjeve nga Roma. Disa nga përkrahësit e tyre
me të flakte, u njohën si Sikarinjtë ose burrat me kame, emër që vjen nga shpatat
e shkurtra që fshihnin poshtë rrobave. Ata përziheshin me turmat e njerëzve që
mblidheshin në raste festash dhe u çanin gurmazin armiqve të tyre duke i goditur
pas shpine. Ne vitin 66 të e. s një grup zelotësh pushtuan kështjellën e Masadës,
pranë Detit të Vdekur. Ata masakruan garnizonin romak dhe e bene kështjellën
në maje të malit bazën e operacioneve të tyre. Ne vitin 73 të e. s Legjioni Romak
rrethoi kështjellën ku 960 zelotët gjithë sa ishin në të, përveç dy grave dhe pese
fëmijëve, preferuan më mirë të vritnin veten sesa t’u dorëzoheshin armikut. Disa
e konsiderojnë revoltën e zelotëve si shkëndijën e parë të dukurisë që sot njihet
me emrin terrorizëm. E vërtetë ose jo prej asaj kohe, terrorizmi ka lënë gjurme
të thella në rrjedhën e historisë. Vazhdimisht sulmet terroriste vrasin me qindra,
gjymtojnë me mijëra dhe u grabitin sigurinë e paqen mendore miliona njerëzve.
Por cilat janë shkaqet kryesore të këtyre akteve terroriste?
Nacionalizmi i tejskajshëm. Ai ka qenë si një murtaje për njerëzimin, që ka
sjelle vuajtje të papërshkrueshme. Nacionalizmi i tejskajshëm shkakton urrejtjen
për popujt e tjerë dhe vazhdon t’i fryje zjarrit të përçarjes, pasi çdo komb ose grup
etnik nxitet nga dëshira për vetëvendosje. Ndërthurja e sovranitetit kombëtar
me frymën e konkurrencës dhe me lakminë ka krijuar një vorbull shpërthyese.
Ne shumë raste kur interesat kombëtar bien ndesh me interesat mbarëbotërore,
atëherë këta ekstremiste për t’i bërë të qarta pikëpamjet e tyre i drejtohen terrorizmit.
Por jo vetëm kaq. Shume grupe terroriste pohojnë se kane lidhje me ndonjë
fe. Ata e quajnë veten e tyre si të”zgjedhurit”të cilët duhet të vendosin paqen
mbi tokë. Në emër të Zotit këta njerëz hedhin bomba duke vrare të pafajshëm,
rrëmbejnë turistë duke kërcënuar shtetet prej nga vijnë ata. Nen petkun e fesë terroristet kane vene gjithë boten në gjendje alarmi dhe s’është çudi që feja vazhdon
t’u fryje flakëve të armiqësisë ndërmjet grupeve rivale separatiste dhe si përfundim të vetmit që dëmtohen janë njerëzit e pafajshëm. Nga ana tjetër dhuna është
diçka e mësuar, është pjese e kulturës se një vendi. Mësojmë të sillemi dhunshëm
kur ambienti ku jetojmë e lejon dhe e inkurajon këtë sjellje. Shpesh shohim në
televizion video të terroristeve ku përveç të tjerash shfaqen edhe fëmijë, të cilëve
u mësohen se sit e përdornin armët si dhe nxiteshin që të flisnin keq për paqeruajtësit. Ne se këta fëmijë do të rriteshin me këtë fryme urrejtjeje të gjithë mund
të marrin me mend se çfarë mund të jene duke bërë këta fëmijë pas 10 apo 15
vjetësh.
Nuk mund të lihet pa përmendur se një nga shkaqet kryesore të terrorizmit
është pakënaqësia ose më mirë zhgënjimi nga mënyra e të qeverisurit. Disa njerëz
janë të irrituar nga politikat e ndjekura, ndihen të pafuqishëm për t’u përballur
çdo ditë me varfërinë, papunësinë dhe kaosin. Këta individë kane varur plotësisht shpresat e tyre të një udhëheqës, sepse fundja kur njerëzit votojnë për një
udhëheqës, po i japin votën dikujt të cilit po i besojnë jetën, të ardhmen dhe
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fëmijët e tyre. Por të ruash këtë besim është një angazhim shumë i madh dhe ka
raste që ky besim shpërdorohet, kështu që njerëzit të zhgënjyer duke mos besuar
me tek askush i drejtohen akteve terroriste, të cilat nuk janë gjë tjetër veçse një
veprim i dëshpëruar për shprese.
Fakti që jetojmë në demokraci dhe kemi lirinë e fjalës nuk do të thotë se duhet
të spekulojmë rreth një dukurie siç është terrorizmi. Dihet se shumë gazetare
përpiqen që këtyre terroristeve t’ju kundërpërgjigjen duke i sulmuar me ane të
fjalës si dhe duke ofenduar dhe nëpërkëmbur kulturën e tyre. Ngjarja vjen nga
Danimarka ku shumë gazeta daneze publikonin karikatura të profetit Muhamed
si kundërsulm ndaj terroristeve të cilët sulmuan ambasadën daneze në Lindjen
e Mesme. Por çfarë solli e gjithë kjo? Asgjë me tepër nga sa pritej:kërcënime
për shkallëzimin e mëtejshëm të sulmeve terroriste. Këta gazetare as që e marrin
përgjegjësinë se çfarë mund të shkaktojnë reagimet e tyre emocionale të publikuara, ata nuk mbajnë përgjegjësi për mijëra jetë që kërcënohen. Prandaj është e
rëndësishme që media, e cila luan një rol të rëndësishëm në sjelljen, qëndrimin
e madje edhe në vlerat tona morale themelore të mbaje një pikëpamje të ekuilibruar rreth çështjes se terrorizmit.
Mbi të gjitha shumë veta do të pranonin se shkaku kryesor i këtyre mizorive
është egoizmi. Farat e mbjella dhjetëvjeçare me parë nga “brezi i unit” kane prodhuar një shoqëri ku njerëzit mendojnë vetëm për veten e tyre duke shfrytëzuar të
tjerët. Shume veta janë gati të bëjnë gjithçka për të marrë atë që duan dhe shpesh
kjo çon në akte mizore.
Siç shihet një vel frike ka mbështjelle njerëzimin. Ai është i padukshëm, por
ndihet, është një atmosfere që ndikon pothuajse të çdo njeri. Ndonëse e paimagjinueshme për dy a tre breza me parë frika nga sulmet terroriste shqetëson sot mbare
globin.
A mos po vjen koha kur, nga frika, njerëzit nuk do të hipin me as në autobus,
tren apo aeroplan?A mos vallë duhet të mendojmë se kur zgjohemi në mëngjes
mund të jetë dita e fundit e jetës sonë, apo kjo mund të jetë hera e fundit që
shohim fytyrën e një njeriu të dashur?A mos vallë duhet që nga momenti në moment të përgatitemi për vdekjen e të afërmve tanë?Ndoshta kjo mund të duket
qesharake por në librin”Vdekja si mënyrë jetese” të Dejvid Grosmenit thuhet se
në kohet e fundit, nga sulmet terroriste kane vdekur kaq shumë fëmijë, saqë disa
prindër planifikojnë që të jene të përgatitur nëse ndonjë nga të vegjlit e tyre do të
vdiste nga një vdekje e dhunshme.
“Kurrë nuk do të me hiqet nga mendja ajo që me tha dikur një çift i ri për planet që kishin për të ardhmen, - shkroi Grosmeni. -Do të martoheshin e do të bënin
tre fëmijë. Jo dy, por tre. Kështu nëse ndonjëri do të vdiste, do t’u mbeteshin dy
të tjerët. Ata nuk thane thanë se ç’do të bënin po të vdisnin dy fëmijë ose që të
tre. ”
Nga frika e terroristeve në një numër gjithnjë e me të madh qytetesh njerëzit
mbikëqyren nga kamerat e sigurisë, shumë aeroporte të mëdhenj janë kthyer
pothuajse në kampe ushtarake. Ndërkohë që sa më shumë masa merren aq më
shumë dëgjohet për bomba që shpërthejnë në tregje, për fshatra që bëhen shkrumb e hi, për fëmijë që rrëmbehen e njerëz që vriten. Pavarësisht nga ligjet dhe
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fakti që e gjithë bota e dënon, kjo vale sadizmi nuk ndalet. Drejtimi që po merr
kjo botë mund të krahasohet me një anije që lundron në një det që bëhet çdo ditë
e me i trazuar dhe i rrezikshëm. Edhe pse askush nuk dëshiron që të shkojë në atë
drejtim, të gjitha përpjekjet për të ndryshuar kursin e anijes dështojnë. Ajo shkon
përpara duke u zhytur koke e këmbë në stuhinë vdekjeprurëse. Te gjithë janë
përballë një sfide, një enigme: vallë a ka shpresë që kursi i kësaj anije të ndalohet,
a ka shprese që terrorizmi të marrë fund?
Sistemet politike përballen me një epoke gjatë se cilës aktiviteti i njeriut ka
pasur një ndikim të jashtëzakonshëm. Njerëzimi ka bërë shumë luftëra për t’i
dhënë fund luftës, që të besoje se di t’i japë fund luftës dhe tashme do të nise një
lufte kundër terrorizmit duke mos qëlluar me plumba, duke mos hedhur bomba
por megjithatë me një strategji të forte. Zgjidhja ose zbutja e këtij problemi do të
kërkojë kohë, durim dhe mbi të gjitha njohjen mirë të çështjes.
Te luftosh kundër terrorizmit do të thotë se pari të krijosh një unitet botëror
duke mos pasur ose më mirë duke lënë mënjane fërkimet me kombet e tjera.
Dihet se në marrëdhëniet politike midis vendeve që janë fuqi botërore për shkak
të rivalitetit midis tyre janë të acaruara dhe ato mund të bëhen streha për terroristet, në dem të rivaleve të tyre. Nëse këto vende do të ishin aleate atëherë
terroristet do të asgjësoheshin. Shume terroriste të tjerë qëndrojnë në atdheun e
tyre dhe kane përkrahjen e bekimin e plotë të qeverive të vendeve të tyre. Nëse
organizatat ndërkombëtare do të vendosnin ndonjë lloj embargoje kundrejt këtyre vendeve mbase ato do të shtrëngoheshin t’i dorëzonin këta terroriste. Por në
qoftë se qëllimi arrihej a do të thotë se gjithçka u rregullua? Jo sepse një rëndësie
të veçante duhet t’i jepet faktit që në ato vende ku përkrahet terrorizmi jetojnë
njerëz të varfër e të pa shprese, prandaj duhen marrë masa për ndërgjegjësimin
e njerëzve për përdorimin e armeve si dhe çështjes se terrorizmit. Këta njerëz
duhet të ndihmohen nga ana ekonomike dhe sidomos arsimore, që fëmijët e tyre
të mos kenë pushkët dhe minat si lodra, por në vend të tyre libra e fletore, kukulla e makina për të luajtur.
Vendet e Lindjes se Mesme cilësohen si vatra e zjarrte e terroristeve, nga ana
tjetër këto vende janë ato që ndjejnë me tepër peshën e supremacisë[[ se Fuqive
të Mëdha, të cilat ndikojnë në politikat e brendshme të këtyre vendeve. Kështu si
kundërpërgjigje e këtyre ndrydhjeve të se drejtës për të ushtruar pushtetin krijohen
organizata terroriste. Por nëse do të ndiqeshin politika me pak”kolonizuese”ku
vete populli ta menaxhoje pushtetin atëherë sulmet terroriste s’do të ishin me kaq
të shpeshta.
E rëndësishme për parandalimin e terrorizmit është edhe parandalimi i mendimit se dhuna të jep kënaqësi. Te gjithë ne jemi dëshmitarë se shumë fëmijë i
shohin tepër zbavitëse lojrat e dhunshme në internet. Miliona veta pëlqejnë filmat me dhune e mizori. Shume njerëzve u janë mpire ndjenjat ngaqë shohin vazhdimisht akte brutale të dhunës nëpërmjet zbavitjeve. Por kjo dhune mund t’i
dëmtojë psikologjikisht këta njerëz duke krijuar një rreth vicioz. Ata mund të
kërkojnë që pakënaqësitë e tyre t’i shprehin duke kërcënuar jetët e të tjerëve ose
duke kryer akte mizore, prandaj është e rëndësishme ndërgjegjësimi kundrejt
dhunës si pasoje e se cilës lind terrorizmi.
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Ne këtë botë me halle e ardhmja duket shumë e frikshme sepse ndërrimi i
shekujve nxori në drite rrezikun e terrorizmit. Duke parë gjithë këtë ligësi çdokush ndjen një nevoje shumë të forte për ta zhdukur terrorizmin dhe për ta përmirësuar boten. Jemi ne njerëzit që kemi arritur të bëjmë gjithçka: kemi vendosur
demokracinë, kemi zbuluar penicilinën, kemi kaluar kufij që të paret tanë as që
mund t’i imagjinonin, kështu që kemi vajtur në Hënë, kemi zbuluar Universin,
Galaktika e Yjësi. Jemi ne ata që po kërkojmë forma të reja të jetës dhe kemi përmirësuar vete jetën tonë, dhe e gjitha kjo ka ndodhur atëherë kur mendonim se
gjithçka ishte e pamundur. Por duke fituar këto beteja hapet shtegu i betejave të
tjera që na presin, sepse fundja e tillë është jeta jonë në këtë botë, ku e mira dhe
e keqja janë të pandashme nga njëra-tjetra. A duhet të jemi të frikësuar ose pesimist se ndoshta mund ta humbasim luftën kundër terrorizmit? Përgjigja është jo
sepse njeriu me shpirtin e vet synon nga me e mira dhe e përkryera. Por duhet
të kemi parasysh se fitimi i kësaj beteje kërkon durim dhe një vullnet të hekurt
pasi rruga drejt fitores, ajo që të shpie drejt lirisë dhe paqes nuk është e shtruar
me lule, por me ferra; ai që arrin në kulm, arrin i grisur, i drobitur, i lodhur i
përgjakur;dhe paqja, uniteti e siguria për të cilat ia vlen të jetohet gjenden vetëm
në kulm. Ndoshta ne nuk mund të arrijmë ta gëzojmë këtë fitore sepse mund të
biem të vdekur nga lodhja, por për një gjë duhet të jemi të vetëdijshëm se kemi
vene të gjithë një tulle për të ndërtuar murin izolues ndaj terrorizmit si dhe i kemi
hapur mundësi brezave të tjerë për ta pasur me të lehte fitimin e kësaj beteje.
Kambanat e rrezikut mund të bien nga momenti në moment, por ne duhet të
qëndrojmë vigjilente, të përdorim çdo lloj mjeti sepse ia vlen të jetohet jeta pa
terrorizmin.

Referencë: Informacione të marra nga interneti
Referencë: Dejvid Grosmen, “Vdekja si mënyrë jetese”
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aborti, zgjedhje apo imoralitet?
Jonida AlliAJ
Shkolla Jopublike Nr. 1, Vlorë

M

e ka ndodhur të vendos dorën tek barku i një gruaje shtatzëne teksa
fëmija lëvizte. Ishte një ndjenje e habitshme, e pakrahasueshme. Dhe të
mendosh se çfarë ndjesish mund të provosh kur fëmija është i yti. Ardhja në jetë e një trashëgimtari quhet prej shumë kulturash bekim për mundësinë
e vazhdimësisë se jetës që ai ofron dhe për atë që është: një qenie e pastër dhe
e pafajshme. Megjithatë shumë prindër nuk i kanë kushtet për të pritur një bekim të tillë, që mbi të gjitha është përgjegjësi, dhe vendosin ta abortojnë fëmijën.
Aborti është shkatërrimi i qëllimtë i fetusit në mitër. Një mase e tillë ndërmerret
nga nena, që vendos t’i japë fund shtatzënisë për arsye nga me të ndryshmet.
Ne të gjithë boten, aborti është një teme delikate që ka hapur shumë diskutime
dhe debate të cilat i kanë ndare njerëzit përgjithësisht në dy grupe kryesore. Te
paret janë pro zgjedhjes dhe janë dakord që aborti të jetë i ligjshëm kur nena e
kërkon atë, dhe të dytët pro jetës që janë kundër ndërprerjes se shtatzënisë dhe
mbrojnë fetusin si një qenie njerëzore që ka të drejtë të jetojë. Sipas këtyre të fundit prindërit nuk duhet të vendosin për jetën e dikujt tjetër, qoftë ky dhe fëmija i
tyre, sepse ai është një individ, dhe si i tillë duhet të jetë nen proteksionin e ligjit.
Ata gjithashtu gjykojnë mjeket që kryejnë abortin, sepse sipas tyre ata thyejnë
urdhrat bazë të praktikes mjekësore që janë: “Mos dëmto” dhe “Respekto jetën
njerëzore”1.
Katoliket interpretojnë pjese të Biblës si arsye kundër dhënies fund të
shtatzënisë, dhe këto arsye i shohin të shprehura tek përmendja disa herë e “jetës
së palindur”. Dhe pse në Bibël nuk gjendet asnjë qëndrim i shkruar për abortin,
sepse nuk flitet asnjëherë për të, ata besojnë se jeta e njeriut fillon që nga çasti
i ngjizjes dhe është e shenjte. Aborti është një mëkat i madh kundër ligjeve të
natyrës dhe është i barabarte me vrasjen2. Nene Tereza thotë: “Me abort, nena
arrin deri aty sa të vrase fëmijën e saj për të zgjidhur problemet. Dhe me abortin,
i thuhet babait të mos mbaje asnjë përgjegjësi për të birin që ka sjelle në botë. Ai
baba me pas, ka mundësi të vendosë të tjera femra në të njëjtat kushte. Ne këtë
mënyre aborti sjell abortin. Vendet që e pranojnë atë nuk u mësojnë njerëzve të
duan, por të përdorin dhunën për të pasur atë që duan. Ja përse shkaku kryesor
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i shkatërrimit të dashurisë dhe të paqes është aborti. ”3. Edhe në rastet kur jeta
e nenës është në rrezik, nuk lejohet asnjë akt i drejtpërdrejtë për t’i dhënë fund
shtatzënisë, megjithëse pranohen trajtimet mjekësore për përmirësimin e shëndetit të gruas dhe kur mund të kenë efekte tek jeta e fëmijës.
Fete e tjera janë me të hapura ndaj abortit. Feja Islame e konsideron vrasje
nëse kryhet pas 120 ditësh nga formimi i fetusit, sepse deri atëherë ai nuk mund
të quhet një qenie e gjalle. Te njëjtin qëndrim mban edhe Judaizmi, por jo nëse
shtatzënia arrin në ditën e 40-e. Gjithsesi e pranojnë abortin, kur mbajtja e fëmijës
kërcënon jetën e nenës. Nëse do analizojmë “jetën” përpara lindjes se fetusit, ajo
nuk mund të quhet e tillë, të paktën deri në mesin e muajit të dytë të zhvillimit
embrional, sepse sipas shkencës atëherë formohet zemra, që fillon të rrahe dobët,
zhvillohet sistemi nervor qendror dhe bëhet diferencimi seksual. Pra deri në këtë
stad fetusi është një grumbull qelizash dhe nuk mund të flasim për asnjë proces
jetësor në organizmin e tij, apo për një individ koshient.
Sipas Dr. Aksoy, embrioni mund të konsiderohet i ngjashëm me kufomën
njerëzore. Ne momentin e caktuar asnjeri prej tyre nuk është qenie humane. Embrioni do të bëhet ajo që trupi i pajete dikur ka qenë. Prandaj ua kemi borxh respektin të dyve. Sidoqoftë, për mendimin tim, ky respekt ndaj jo të gjallëve nuk
mund të kushtëzoje jetën e qenieve të gjalla deri në sakrifica të mëdha. Ne njëfarë
mënyre këtu konsiston dhe ideologjia e grupimit pro-zgjedhjes. Ajo ka të beje
me mbrojtjen e të drejtave të gruas shtatzëne për të vendosur të abortoje, në disa
raste të caktuara, brenda limiteve të përcaktuara nga ligji, si për shembull faza
përfundimtare deri kur mund të ndërpritet shtatzënia. Nëse kjo shtatzëni është e
padëshiruar apo e paplanifikuar, ajo mund të shkaktoje një gjendje të rrezikshme
shëndetësore, fizike apo psikologjike tek gruaja. Gjithashtu është vene re se dhe
në vendet ku ligji nuk e pranon abortin, nenat gjithsesi vendosin ta kryejnë atë,
në kushte jo të përshtatshme ose në vendet e tjera ku ligji është i ndryshëm. Ne
rastin e parë, përfundimi i shtatzënisë është shumë i rrezikshëm, sepse mund të
çoje në infeksione dhe sëmundje, si dhe mund ta leje gruan sterile, pra t’i heqë
çdo mundësi për të pasur fëmije të tjerë. Kjo është një arsye që legjislacioni i një
vendi duhet të lejojë abortin dhe të përkujdeset që të mos lere pasoja në jetën e
atyre që e kryejnë.
Gjithsesi ndarja e ideologjisë se qytetareve nuk është shumë e qartë. Ne maj
të vitit 2007, CNN4 zhvilloi një sondazh në Amerike, duke pyetur për qëndrimin
e individëve ndaj abortit. Pjesa me e madhe e tyre, 50% ishte pro jetës, kurse
45% ishin pro zgjedhjes. Megjithatë një jave me pas Shoqëria Gallup5 zhvilloi të
njëjtin sondazh dhe këtë radhë ishin 49% e qytetareve pro zgjedhjes, kurse 45% e
tyre pro jetës. Kjo tregon se qëndrimet ndaj abortit nuk janë të njëtrajtshme dhe
njerëzit nuk janë të bindur nëse duhet ta konsiderojnë si zgjedhje apo imoralitet.
Për sa i përket kuptimit që merr aborti në vendin tonë, do të thosha se në radhë
të parë shqiptaret nuk janë të informuar mjaftueshëm. Jam e bindur se shumica
e femrave, nëse do të dinin se si realizohen operacionet për të abortuar, apo nëse
do të ishin të ndërgjegjshme për pasojat fizike dhe psikologjike tek vete ato, do të
ishin me të përgjegjshme dhe me të kujdesshme në përdorimin e masave mbrojtëse si dhe në zbatimin e planifikimit familjar.
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Praktikisht në Shqipëri nuk është imoralitet aborti. Po të vëmë re mentalitetin
e përgjithshëm, nëse bëhet fjale për një nënë të martuar shtatzëne me probleme
ekonomike, më shumë fëmije, me moshe të madhe, apo në çfarëdo rrethane tjetër,
që vendos të abortoje, opinioni nuk e gjykon, por e pranon këtë si zgjedhjen e
saj. Ajo që vërtet gjykohet, madje dhe diskriminohet është një vajze e pamartuar
shtatzëne. Kjo të bën të mendosh që aborti nuk konsiderohet imoralitet në këtë
vend, por çka dënohet si i tillë është kryerja e marrëdhënieve seksuale para martese, gjë që prej kohesh pranohet si zgjedhje personale e çdokujt në opinionin
bashkëkohës jashtë vendit. Dhe nëse do ta kthejmë vështrimin tek vajzat e reja
të pamartuara, kryesisht adoleshente, që presin një fëmije, por nuk e duan atë,
vëmë re se në shumicën e rasteve ato vendosin të abortojnë. Kjo, sipas ligjeve
në Shqipëri është e pranueshme, por nuk jam dakord për ato raste kur nenat
detyrohen ta heqin fëmijën. E kam fjalën për të gjitha ato vajza, që për të mos u
përballur me mendimin e të tjerëve, zgjedhin të mos i thonë asgjë familjes dhe ta
ndalojnë shtatzëninë. Pra në vendin tonë, ndikim në numrin e aborteve ka edhe
mendësia, që dënon marrëdhëniet seksuale para martese aq sa çon në ndërmarrjen e masave të tilla. Statistikat tregojnë se në maternitetin “Koço Glizheni” në
Tiranë, gjatë nëntë muajve kanë abortuar 409 femra, 118 prej tyre në moshat 1424 vjeç. Kjo shifër konsiderohet alarmante, duke marrë parasysh sensibilizimin e
vazhdueshëm nga zyra e planifikimit familjar6.
Sidoqoftë edhe pse pranohet si zgjedhje, dhe është në të drejtën e çdo femre,
aborti është shprehje e egoizmit, dhe kjo vlen për të gjitha mundësitë, edhe pse
në disa prej tyre kjo nuk është arsyeja e vetme apo me e rëndësishmja. Jam e këtij
mendimi sepse në thelb aborti është një mase që merret për të liruar prindërit nga
përgjegjësitë. Megjithatë dalloj disa raste.
Kur fetusi del me probleme, dhe mund të linde me anormalitete fizike apo
mendore, abortin nuk e shoh si një veprim të udhëhequr nga egoizmi, por përkundrazi si një përgjegjësi morale të prindërve. Ata nuk duhet të lejojnë ardhjen në
jetë të një tjetër qenieje të destinuar të vuaje. Pavarësisht se të gjithë ndeshemi me
vështirësi, një individ i paafte nuk do të ish i barabarte me në të tjerët, dhe kjo
nuk është e drejtë. Megjithatë ka mendime se me tepër se shmangie e vuajtjeve
dhe vështirësive të një fëmije, aborti në këtë rast është shmangie e përgjegjësive
nga prindi, si dhe e vështirësive e problemeve që do të ndeshte duke e lindur dhe
rritur këtë krijese. Është e vërtetë që do të ish një barre e rende për çdo prind,
por gjithsesi ai do të kish jetën e tij, do të mund të lindte fëmije të tjerë, t’i shihte
të rriteshin e të jetonin normale, si të gjithë të tjerët. Por nuk mund të ndodhe e
njëjta gjë me vete individin e paafte. Ai gjithnjë do të ish i përbuzur e i vetëm në
shoqëri dhe asnjë përkujdesje nuk do të mund t’i jepte një jetë normale. Jeta që
prindërit do t’i falnin duke e lindur do të ish e paplote, një gjysëm jete…
Nga ana tjetër jam dakord se aborti, kur jeta e nenës është me të vërtetë në
rrezik serioz, me tepër se egoizëm është mbrojtje e se tashmes. Një grua e rritur
është e ndërgjegjshme për çdo ditë që kalon. Ajo ka luftuar dhe është e gatshme
të vazhdoje të luftoje për t’i ruajtur këto ditë si dhe për të mbijetuar. Kurse një
foshnje nuk e njeh jetën, prandaj nuk e di se çfarë humbet. Aq më tepër kur ai nuk
ka lindur ende. Ne fund të fundit, duhet të mbrojmë atë që kemi fillimisht, e me
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pas të mendojmë për të krijuar një jetë të re.
Diçka tjetër që e justifikon zgjedhjen e abortit është rasti kur fëmija është
produkt i dhunës apo incestit. Gjate gjykimit të këtij vendimi, duhet menduar se
nena e ka mjaft të vështirë të jetojë qoftë edhe me kujtimet e një akti të shëmtuar
dhe një prove e gjalle e atyre momenteve, apo një tipar i të atit tek fëmija i saj, do
ta përndiqnin gjatë tërë jetës dhe mund t’i shkaktonin probleme psikologjike. Kjo
nënë nuk do mund ta donte asnjëherë mjaftueshëm fëmijën e saj dhe sjellja e tij
në botë do të ishte një sakrifice shumë e madhe.
Por ka raste, që edhe pse zgjedhje dhe në të drejtën e tyre, arsyet që i çojnë prindërit të vendosin ta ndërpresin shtatzëninë, janë vërtet egoiste. Çifte të
martuara që nuk ndihen ende gati të kenë një fëmije, për shkak të karrierës apo
moshës se re, duhet të mbajnë përgjegjësitë e tyre. Dhe nëse kjo shtatzëni vjen si
rezultat i “dështimit” të masave mbrojtëse, do të ishte gjest human të sillje një
foshnje në jetë dhe shpesh ka ndodhur që pas rasteve të tilla, prindërit janë penduar që kanë abortuar.
Gjithsesi, çdo rrugë të çon në pranimin e abortit si zgjedhje individuale e
prindërve, sidomos e nenës, për ta bërë atë me të sigurt. Ajo që me shqetëson është
konsiderimi i kësaj zgjedhjeje si liri, apo si një shans për t’u bërë bisht përgjegjësive. Sepse kryerja e marrëdhënieve seksuale, kur kjo ndodh me dëshirën dhe
vullnetin tënd, në çdo moshe, është përgjegjësi. Nëse nuk do një fëmije duhet të
kujdesesh të parandalosh ngjizjen e tij dhe jo të mendosh se ka zgjidhje edhe nëse
kjo ndodh. Pra, e drejta e nenës për të abortuar nuk duhet të nxisë papërgjegjshmërinë apo të merret si një mundësi për të mënjanuar pasojat e saj. Ndërprerja e
shtatzënisë duhet të konsiderohet si një veprim drastik, që mund të zgjedhësh të
ndërmarrësh kur nuk ka asnjë zgjidhje tjetër.

Dr. S. Aksoy. Përkthyer nga anglishtja nga Avni Lecaj në revistën Vepra
“Deklarata mbi abortin me kërkesë”. Kongresi i shenjte mbi doktrinën e fatit

Nene Tereza, “Madre Teresa. La gioia di amare”
4
CNN Opinion Research Poll, (007-05-09) .
5
“Abortion” The Gallup Poll (5//007)
6
“Aborti - Ti nuk mund të jetosh”, Femra Shqiptare (6. 0. 008)
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aborti, zgjedhje apo imoralitet?
Elisa BAku
Shkolla e mesme e përgjithshme “Shefqet Guzi”, Gramsh

F

emra…Ç’është një emër për në një materie seksuale apo diçka me tepër?
Sa jemi ne në gjendje të kuptojmë shpirtin zemrën e një femre? A ekziston diçka përtej një fytyre engjëllore, një formë trupore mahnitëse? Valle të
kenë ndjenja femra?
Sot jetojmë me 2008 dhe mjafton të hapim veç për një çast sytë e do të kuptojmë që ky nuk është stili i jetës që ne kërkojmë. Mbase shumë prej jush mund të
thonë që e kam gabim. Vërtet se ju keni një familje që kujdeset për ju, një nënë
që ju flet për gjithçka, që ju trajton si një mike. Po çfarë mund të me thoni për të?
Janë me mijëra femra sot që trajtohen si materie seksuale;janë me mijëra sy të
zinj si të Lules1, që rrinë në cep të rrugës në semaforë duke shoqëruar çdo lëvizje
të njerëzve. E buzët e tyre murmurisin të njëjta fjale të urryera:”Ke dëshire”? E
kur arrin në këtë pikë femra harron arsyen e vërtetë të krijimit të saj, si qendra e
ekzistencës, si personi i vetëm i afte për të lënë pasardhëse, si ADN-ja e jetës dhe
e lumturisë. Ne të vërtet qenia e saj flet për trajtimin e femrës, si një mase trupore
për trupin dhe për epshin.
Fëmija është fryti i dashurisë, i mirëkuptimit, është vet fryti i lumturisë, por
ç’është lumturia për të kur ajo nuk mund të gjej një drite sado të zbehte në shpirtin e saj? Ku ajo është shndërruar në një trup të gjalle, por pajete. E me thoni: Si
mundet ajo të jetë në gjendje të lindë një jetë të re? Një filiz të ri, i cili do t’i punoj
si një çekan në koke, për t’i kujtuar dhimbjet, mornicat, vendet e nxira apo të djegura në trup. Do t’i kujtonin me mijëra duar, që e shndërruan atë në këtë mur të
erret që është sot. Te gjitha këto nuk kanë rëndësi për të, për klientin e saj. Ai paguan që të dëfrehet, të kënaqet me trupin e saj, sikur të ishte një lodër argëtuese
në kohën e lirë. Për të ajo s’është asgjë, e nëse gabimisht midis tyre ngjizet diçka,
faji është i saj, ai s’mban përgjegjësi. E rruga që ajo zgjedh, mbase për disa nga në
jo me mira, është aborti.
Përpara disa vjetësh me ka qëlluar rasti të njoh një vajze 15 vjeçare, e cila për
shkak të një gabimi fatal të saj, mbeti shtatzënë. Ajo vendosi ta mbaj fëmijën, më
mirë të themi të tjerët vendosen për të. Te abortoje një fëmije konsiderohej një gjë
turpi, prandaj familjet e tyre preferuan që ata të lidheshin në kurore. E imagjinoni
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një 15 vjeçare e martuar me një 17 vjeçar, të dy ende në njohje të botes, ende pa
u rritur, të papërgjegjshëm për veprimet e tyre, e mbyllen jetën e tyre e sollën në
jetë një fëmije. Është shumë komike apo jo? Dy fëmije sollën në jetë një fëmije. Ku
dinte ajo se ç’është fëmija? Ku dinte ai se çdo të thoshte të ishe baba? Çfarë do t’i
ofronin fëmijës se tyre këta “prindër”? Ç’shembull do t’i jepnin në jetë fëmijës se
tyre, kur vet ata nuk ishin një shembull për t’u admiruar, për t’u ndjekur? Mbase
dikush do të doje të dije fundin. Shumë e thjeshtë. Ata e kuptuan që sado që të
mundoheshin, ishin dy fëmije që vazhdonin të luanin akoma me kukulla. E kuptuan dhe u ndanë. Një divorc tjetër në radhën e gjatë të divorceve. Po ç’ndodhi
me fëmijën? Ç’ndodhi me fëmijën që ju i mohuat të drejtën e të jetuarit si gjithë
të tjerët. Ju nuk e lejuat që goja e tij të thërrasë:”Nene”. Ishit ju që i morët pjesën
me të madhe të lumturisë duke e lënë atë të paplotësuar, të vetmuar. E atëherë
jetimeve të tjerë iu shtua edhe fëmija i tyre i cili nuk kishte faj për asgjë. Ai nuk
mund të zgjidhte fatin e tij. E gjitha kjo s’duhet marrë si diçka personale, sepse
mbase kjo nuk ka të beje drejtpërdrejt me mua, apo me ju, por në të vërtet ka të
beje me shoqërinë ku në po jetojmë, me njerëzi, të cilët mbase i kemi njohur apo
na kanë folur për ta.
Te kesh një fëmijë është bekimi me i madh nga perëndia, sepse t’i i dhuron
jetën një individi të ri, që do të ketë gjakun tënd, që do të jetë i yti, thesari me
i çmuar. Po ç’ndodh me një femër mitra e se cilës nuk mund të mbaj fëmijë?
Ç’ndodh me të, nëse ajo vendos ta mbaj atë, duke rrezikuar jetën e saj dhe duke
mos menduar për fëmijët e tjerë. Pse ajo vendos ta mbaj fëmijën? Përgjigjja është
e thjesht:Ka shumë njerëz që e quajnë imorale aborti. E ajo për të anashkaluar të
gjitha pëshpëritjet, vendos ta mbaj fëmijën e saj. E mban duke shpresuar deri në
fund, megjithëse mjeket nuk ja rekomandojnë një gjë të tillë. (Pas 9 muajsh) . Një
qarje fëmije dëgjohet në sallën e lindjeve, por nuk po dëgjohet gëzimi, qeshja e
nënës, që e solli në jetë. Sytë e saj u mbyllen përgjithmonë. Ajo preferoj të lindte
foshnjën e saj, duke mos jetuar me jetën, por mbi të gjitha duke lënë mbrapa fëmijët e tjerë që ja kishin aq shumë nevojën. Ajo shkoj duke dëgjua pëshpëritjet e të
tjerëve, shkoj duke e lënë të hapur rrugën.. .
Jeta është si një pasqyre që të buzëqesh nëse e sheh me buzëqeshje. Ajo na
servir shumë gjera e jemi në ata që bëjnë zgjedhjet. E jemi serish në ata që vuajnë
pasojat e një zgjedhjeje të gabuar. Jeta është si një kristal i vyer e nëse nuk kujdesesh për të, atëherë kristali rreshket e bie në tokë, e duke mbetur ashtu i thërrmuar të kujton gabimet e se shkuarës. Duke mos u ngjitur me kurrë ai flet dhe
thotë:”Shihe veten, tani të ndare në shumë copa”. Shihe veten, por nuk mundesh
se nuk e njeh me. Tani je shpërfytyruar, ke një çehre të zbehtë, me duar të mbushura me plage, me flokë të rena. Nuk ke sa fuqi të pish një gote me uji jo me.. . Ti
ke humbur, po, po, ke humbur gjithçka, me fal se harrova ke dhe disa muaj apo
vjet jetë. E mbas disa muajsh merr fund gjithçka merr fund t’i, nuk ekziston me,
nuk merr me fryme. Zemra… s’punon me nuk i dëgjohet t’i-taku. Pse? Pyetja lind
natyrshëm: ç’ka ndodhur me ty? Ti je një e infektuar me virusin HIV, por me e
keqja është se t’i je duke pritur një fëmijë. Një fëmijë të destinuar të vdesë, ose të
lindë duke e mbartur me vete vulën e errët të trashëguar nga ty, por gjithsesi i destinuar të vdesë pasi ajo është një sëmundje që s’fal. Te lind duke qenë i destinuar
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të përbuzet nga pjesa dërrmuese e njerëzve, pse jo mbase edhe duke të të urryer
ty që e solle në jetë me një sëmundje të tillë. Te lind, por pa iu dhënë mundësia të
lerë pasardhës pasi vula do të trashëgohet në vazhdimësi, se ai s’është si ty…apo
është??? Duhet të zgjedhësh të abortosh.. . apo të lindesh.. . Një nga dilemat e
pafundme të mistereve njerëzore, ku vetëm t’i duhet të vendosesh, duke e ditur
se nëse vendos ta mban në radhën e gjatë të njerëzve infektuar me virusin HIV
do të jetë dhe fëmija yt, apo e aborton, duke humbur mundësinë të jesh nënë, dhe
duke i mohuar lindjen një jete të re. Ngushëllon veten se duke mos e mbajtur ke
një përparësi se nuk e sheh fëmijën tënd tek vuan e tek të sheh me sy që shndrisin nga një urrejtje e thellë. Vetëm t’i mund të zgjedhësh, askush tjetër. Vetëm t’i
e ke ketë të drejtë të vendosesh vetëm t’i dhe askush tjetër. Zgjidh.. . të duhet të
zgjedhësh.. .
Shumëkush mund të ketë mendime të ndryshme rreth abortit si duke e quajtur abortin si diçka imorale, të ndyre ashtu duke e pranuar atë. Unë nuk mund
të paragjykoj mendimet e të tjerëve, pasi kjo do të ishte e tepërt. Por diçka e them
me një bindje absolute se ky fenomen ka për të qenë gjithmonë i pranishëm deri
në mos ekzistencën e qenieve njerëzore. Jam shumë konshiente se njeriu e gjen
formën apo mënyrën për të abortuar edhe nëse aborti është e ndalur me ligj. Për
këtë dëshmon edhe periudha e komunizmit, në të cilën të abortohej ishte krim
dhe për me tepër e ndaluar me ligj, por megjithatë kishte shumë femra që në një
mënyrë apo në një tjetër abortonin. E atëherë përse të mos e lejosh atë, pse mos
ta quash atë një zgjedhje? Pse ta quash si diçka imorale, kur nuk mund ta ndalosh
e për me tepër kur nuk i di arsyet e një aborti???

Lulja-personazh i novelës”Historia e njërës nga ato” nga Migjeni
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Çfarë është demokracia?
thoma BEBi
Shkolla “Muhamer Janina”, Berat

D

emokracia është sistemi me i përparuar që shoqëria njerëzore ka njohur
deri tani. Ajo është trampolina drejt zhvillimit dhe suksesit që të gjithë e
dëshirojnë. Domosdoshmëria e trajtimit të kësaj teme qëndron në faktin
e njohjes se gjithë shoqërisë mbi sistemin që shumë vende të botes ashtu si vendi
ynë përdorin. shpeshherë ky koncept keqkuptohet e ajo çka është thelbësore dhe
nënkupton me të vërtetë demokracia tjetërsohet e përdoret në disfavor të saj.
Duhet të njihemi me të mirat dhe anët e errëta të demokracisë në mënyrë që
sulmet e herëpashershme që i bëhen të dalin të pasuksesshme. Kjo arrihet vetëm
nëpërmjet njohjes së mirë të këtij sistemi që dijet tona të bëhen mburoje e pakalueshme dhe e forte për të.
Demokracia nuk i imponohet askujt. Por para se t’i o popull të besh zgjedhjen
tende hidhi një sy asaj që demokracia të garanton. nëse do të mundje të lexoje
shprehjen e Linkolnit ‘demokracia është qeverisja e popullit nga populli për popullin’ sigurisht që nuk do të përbuzje regjimin ekzistues por do të bënte të mendoje më thellë për këtë sistem të përqafuar nga vendet me të zhvilluara të botes.
Sikur të vazhdoje edhe pak me poshtë e të lexoje se në demokraci në qendër janë
liritë dhe të drejtat e njeriut, zbatohet pikë për pikë barazia pra ligjit, drejtësia për
këdo kudo dhe kurdo atëherë do të mendojë se me të vërtetë demokracia është një
sistem mëse i mirë qeverisës që nuk është prone e askujt e që nuk imponohet por
pranohet nga shumica. Duhet të kuptohet se demokracia nuk është një dhurate që
mund të bëhet prone e dikujt. Për të duhet luftuar sepse fryma e demokracisë nuk
sillet nga jashtë, ajo duhet të vijë nga brenda përndryshe do të kemi një demokraci
artificiale e joefektive.
Liria që të fal demokracia është një nga shtyllat kryesore mbajtëse të saj. Termi liri ngatërrohet shpeshherë me termin demokraci por janë dy gjera krejt të
ndryshme në thelb. Demokracia nuk është thjesht një sistem qeverisës i ngritur
mbi parimet e lirisë por shumë tepër. Liria është një e mirë që të lejon të shijosh
shumë të tjera. Liritë që i garantohen çdo personi janë nga me të shumëllojshmet
disa prej tyre janë liria e shprehjes, e shtypit, e komunikimit, e fesë, privatësisë, të
gjitha këto në përputhje me konventën evropiane të drejtave dhe lirive të njeriut.
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demokracia është një sistem ku pakicat etnike, fetare, kulturore e gjuhësore kanë
mundësi të shprehin lirisht, pa u ndaluar apo detyruar, përkatësinë e tyre etnike,
fetare e kulturore. Ato kanë mundësi të ruajnë e zhvillojnë, të mësojnë e të mësohen në gjuhen e tyre amtare si dhe të mund të bashkohen e organizohen në shoqata të krijuara nga ata vete. Një përkufizim tepër të veçante ka dhënë Jean Jacques
Rousseau i cili thotë se liria e njeriut nuk qëndron në faktin se individi mund të
beje çfarë të doje por me faktin se nuk është i detyruar të beje atë që nuk dëshiron.
Kjo është thelbësore. Liria duhet të lidhet shpeshherë me mosdëshirën dhe jo me
dëshirën sepse dëshira e tepërt cënon lirinë e tjetrit.
Gjithkujt do t’i bënte përshtypje thënia gjeniale e Volterit mbi lirinë e fjalës
‘Zotëri nuk ndaj të njëjtin mendim me ty por do të beja të pamundurën që ju të
arrinit të shpreheshit’. Këta janë njerëzit që i duhen demokracisë. Ne demokraci
jo vetëm je i lirë të shprehesh por zëri dhe fjala mund të dëgjohet edhe pse kemi
të bëjmë me përplasje mendimi. Demokracia do të ece përpara vetëm nëse do të
lejojmë këdo të shprehet në çdo moment edhe kur mendimi i tij është i kundërt me
tonin. Por në lidhje me lirinë ekzistojnë disa pika të errëta që duhet t’i njohim. Te
kesh lirinë e fjalës nuk do të thotë të thërrasësh ‘zjarr’ në një salle teatri të mbushur
plot me njerëz, të kesh lirinë e veprimit nuk do të thotë që mund të cenosh lirinë
e kujtdo individi tjetër e mbi të gjitha nuk do të thotë që mund të abuzosh me
lirinë. Liria në demokraci është sa esenciale aq edhe thelbësore në mbarëvajtjen e
demokracisë nëse ajo përdoret siç duhet.
Ne demokraci përveç lirisë kemi edhe kufizime në formën e ligjeve që zbatohen
nga drejtësia. Drejtësia në të gjitha shtetet demokratike është e pavarur nga qeveria në mënyrë që puna e saj të jetë e paanshme dhe me efektive. Për demokracinë
drejtësia është parësore. të gjithë duhet të mundohemi që të ngrihemi kundrejt
padrejtësive që të ndihmojmë mbrojtjen e saj. Platoni thotë ‘Drejtësia do të lulëzoje
atëherë kur edhe të paprekurit nga padrejtësia të indinjohen njëlloj si të prekurit’.
Asnjëherë nuk duhet të jemi indiferent ndaj padrejtësive atyre që dalëngadalë e
shndërrojnë shtetin e të drejtës në shtetin e krimit e të keqes. prania jonë në ruajtjen e drejtësisë është shumë e rëndësishme. Nuk duhet të presim që të vetëvendoset drejtësia, jemi ne ata që duhet të bëjmë lëvizjen të paret.
Detyra e demokracisë, rituali dhe festimi i saj është zgjedhja. në demokraci
zgjedhjet janë një çështje që i takojnë popullit dhe vendimi i takon atij me votën
e lirë. që vota e hedhur të jetë tërësisht e lirë duhet që në radhë të parë të kemi
një qytetar të lirë e jo të varur. varësia ekonomike, psikologjike dhe padija e individëve bën që vota të mos shkojë atje ku duhet e kështu zgjedhjet nuk janë të lira e
të ndershme dhe demokracia rrezikohet se tepërmi. që këto fenomene të zhduken
dhe demokracia të lulëzoje duhet që zgjedhësit të eliminojnë varësitë e këtij lloji
tejet të dëmshme për demokracinë. Por si? një pjese të rëndësishme këtu ka si
individi ashtu edhe shteti. rritja ekonomike e vendit nga ana e qeverise, hapja e
vendeve të punës për individët, vendosja e rendit dhe zhdukja e klaneve mafioze
që me fuqinë e tyre të zeze rrezikojnë të na qeverisin. gjithashtu rritja e nivelit dhe
viteve të arsimimit do të mund të krijonte më shumë individë të afte e gjithmonë
në shërbim të demokracisë e votës se lirë. nga ana tjetër është individi që duhet
të jetë me i kujdesshëm ndaj arsimimit e me i dhënë ndaj punës për të krijuar një
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vetadministrim të jetës ekonomike.
Demokracia është një sistem ku ekziston ekonomia e lirë e tregut. kjo është një
nga idetë bazë të saj. në këtë ekonomi është i lirë të marrë pjese çdo individ, në
mënyrë vetjake apo në grup, që ka dëshirën dhe është i afte të bëhet pjese e tregut
të lirë. ky sistem ekonomik mbështet se tepërmi globalizimin e vendeve. me ane të
të cilit krijohen marrëdhënie ndërkombëtare për shkëmbimin e mallrave si midis
individëve ashtu edhe midis shteteve. ideja e kësaj ekonomie konsiston në faktin
shkëmbimit të mallrave me këdo që është i autorizuar nga shteti dhe është i afte t’i
siguroje ato. të gjitha këto kryhen në bazë të disa rregullave ligjore sepse abuzimi
në çmim dhe cilësi bën që ekonomia të mos ekzistoje si duhet. një nga rregullat
e lojës në këtë ekonominë e lirë të tregut është konkurrenca. ajo sjell zhvillimin
e mëtejshëm të sistemit ekonomik pasi rrit cilësinë dhe ul çmimet e produkteve
dhe të mirave në treg. ekonomia e lirë e tregut është një sistem tepër efektiv në
demokraci dhe hedh një bazë në krijimin e një demokracie të fuqishme. sistemi
qeverisës varet se tepërmi nga ekonomia e tij.
Një nga synimet madhore të demokracisë është vendosja e paqes në botë. kjo
është treguar shumë herë sesi demokracitë tashme të konfirmuara japin ndihmesën e tyre në vendosjen e paqes nëpërmjet marrëdhënieve diplomatike. Dy
armët me të forta për sigurimin e paqes jo vetëm brenda një vendi por edhe në
botë janë konsensusi dhe kompromisi. Nuk arrihet paqja pa konsensus dhe nuk
arrihet konsensusi pa kompromisin. Por që të arrihet kompromisi duhen shumë
njohuri mbi demokracinë në mënyrë që marrëdhëniet të mos cënojnë asnjë pjese
të saj. Ndodh që kompromisi të arrihet në favor të njërës pale në këtë rast konsensusi është jetëshkurtër. Jo gjithmonë gjerat zgjidhen me konsensus sidomos
kur përpara ke njerëz jo bashkëpunues e kokëforte. Konflikti Amerike-Iran mbi
pasurimin e Iranit me arme bërthamore nuk arrin të gjeje zgjidhje sepse Irani nuk
është shtet demokratik. Konsensusi nuk është i rrënjosur në mendësinë e pushtetarëve të këtij shteti e si pasoje konflikti është i pazgjidhshëm. Po a e ndihmon
paqen botërore kokëfortësia e udhëheqësve jo paqedashës dhe mungesa e idesë se
kompromisit? Sigurisht që jo.
Lery Diamond bashkëpunëtor i ‘Revista e demokracisë’ dhe bashkëpunëtor i
institutit Huver është i mendimit se midis konfliktit dhe marrëveshjes ekziston
një paradoks. Sipas tij demokracia nuk është gjë tjetër veçse një sere rregullash për
zgjidhjen e konflikteve. Njëkohësisht ky konflikt duhet të zgjidhet brenda kufijve
të lejuara dhe në këtë mënyrë të vijë kompromisi që të gjykohet si i vlefshëm. Nëse
ndonjë nga palët është e pakënaqur çdo gjë rrënohet e duhet të filloje nga fillimi.
Vihet re se demokracia nuk funksionon megjithëse përdoren të gjitha parimet e
mundshme. Por duhet të kuptohet se jo të gjitha konfliktet janë të zgjidhshme e
gjithashtu duhet të kuptohet domosdoshmëria e tolerancës që ndihmon jo pak
demokracinë. Toleranca në demokraci ka një vend të veçante. Palët në konflikt
duhet të mendojnë se nga kokëfortësia e tyre mund ta pësojnë ata që përfaqësohen nëpërmjet tyre. Por toleranca duhet të jetë e dyanshme ndryshe konflikti do
të ngelet serish konflikt.
Njerëzit që janë bashkëpunues e tolerant janë ata që kanë një nivel intelektual
të larte e botëkuptim të formuar demokratik. Këtu vihet re nevoja e jashtëzakon-
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shme e arsimit në demokraci. Vlen të citohet thënia e Tomas Jefersonit “Në
qoftë se një komb shpreson të jetë i paditur dhe i lirë në kohën e qytetërimit ai
shpreson për diçka që nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodh kurrë”. Qëllimi i
arsimit demokratik është të formoj qytetar me ide të qarta për teorinë dhe praktiken e demokracisë e pa dyshim të formoje qytetare me botëkuptim të pavarur e
të pasur. Dallimi kryesor i arsimit në demokraci dhe në arsimin në sistemet e tjera
është se në to arsimi është vegël në dorën e regjimit për të indoktrinuar doktrinën
përkatëse kurse në demokraci arsimi shërben për të formuar njerëz të afte për
të marrë pjese lirisht në problemet që hasen gjatë rrugës. Arsimi në demokraci
ndihmon lulëzimin e lirisë, konsensusit e drejtësisë.
Kultura, arti, letërsia e kinematografia nxiten se tepërmi nga demokracia por
asnjëherë nuk vendosen korniza për kufizimin e punës krijuese. Demokracia i fal
artit lirinë e shprehjes e të eksperimentimit në të gjitha fushat. Niveli i pakufizueshmërisë së artit tregon në njëfarë mënyrë edhe nivelin e demokracisë. Dimë që
arti është një mënyrë shumë e mirë për të nxjerre në pah ato që janë të gabuara
e nuk ecin mirë në shoqëri. E si e tillë është një lloj testi paraprake për ecurinë e
demokracisë.
Historia e ecurisë se demokracisë nuk ka qenë një evoluim i ngadalshëm dhe
i pareshtur por varg valësh që përparojnë, tërhiqen e më pas përparojnë me më
shumë forcë. Sipas Samuel Hantingtonit dallohen tre vale të gjata të demokracisë
vala e parë filloi në fillim të shekullit të XIX kur iu dha e drejta e votës pjesës me të
madhe të burrave. Gjate kësaj periudhe linden 29 demokraci në të gjithë boten. Ne
zbaticën e valës se parë nga viti 1922 ardhja në pushtet e Benito Musolinit deri më
1942 numri i regjimeve demokratike në botë u pakësua në 12. Vala e dytë filloi me
triumfin e aleateve në luftën e dytë botërore. Kulmi i kësaj batice arriti kulmin në
vitin 1962 ku numëroheshin 36 regjime demokratike. Periudha nga viti 1962 deri
në vitin 1970 njihen si periudha e zbaticës së dytë megjithëse një zbatice e vogël.
Numri i regjimeve arriti në 30. Viti 1974 njihet si viti i fillimit të valës se trete ku
numri i regjimeve të reja demokratike u shtua me rreth 30 duke u dyfishuar numrin e tyre. Zbatica e kësaj vale ende nuk ka arritur kulmin. Lind pyetja “ A do të
këtë një sprapsje të fuqishme që të flak tutje punën e bërë deri tani? ”.
Përgjigja e pyetjes nga shumë faktorë nga të cilët politike, kulturore dhe ekonomike. Duke kthyer kokën pas në zbaticën e valës se parë është pikërisht ardhja
në pushtet e individëve antidemokratik e me tipare të theksuara nacionaliste që
politikat e ndjekura e tjetërsuan boten. Është pikërisht ardhja në pushtet e Benito
Musolinit që përkon me fillimin e zbaticës së dytë kjo tregon qartë faktorin politik
në ecurinë e demokracisë. Fitimi i luftës se 2 botërore nga aleatet shndërroi serish boten, këtë herë në favor të demokracisë. Po sot? Nëse do të mund të fitohet
lufta e nisur kundër terrorizmit dhe nëse do të ruhet paqja në botë demokracia
do të lulëzojë edhe për shumë kohë. Arritja e këtyre detyrave do të krijoje baza
të forta për me tej. Zhvillimi kulturor i një populli ku tradita demokratike është e
rrënjosur thellë do të jetë tepër i rëndësishëm. Aftësia që do të këtë individi në dallimin e rasteve të rrezikshme për demokracinë varet nga intelekti dhe pavarësia
që ai ka krijuar në mënyrë që rreziku të eliminohet që në fazat e para. Puna jonë
është të krijojmë këtë traditë sa më shpejt dhe mirë.
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Se fundi zhvillimi ekonomik pa lëkundje të herëpashershme do të ndihmonte
ecurinë e demokracisë. Sot gjendemi para një rreziku të madh ekonomik botëror
që ka pushtuar gjithë vendet demokratike me të zhvilluara. A nuk është ky rasti
për regjimet e tjera të hidhen në sulm? Rasti më i afërt ishte në Gjermani ku të
rinjtë studentë ekonomie u turrën në librari për të blerë librin e Marksit mbi ekonominë në sistemin komunist të qeverisjes. Recensioni ekonomik që ka kapur
vendet demokratike po tund fort themelet e hedhura. Nuk duhet harruar se rritja ekonomike e vendeve demokratike ishte një nga faktorët kryesor në baticën
e valës së dytë dhe trete. Ashtu sikurse ka ndikuar për mirë mund edhe të jetë
shkaktari kryesor në fillimin e zbaticës se valës se trete. megjithatë demokracitë
kanë treguar se janë të afta për të përballuar rënie ekonomike, për të gjetur zgjidhje dhe për të dhënë zgjedhje.
Demokracia është e mira me e vlefshme. Ruajtja e saj është njëkohësisht detyrë
dhe obligim. Kjo nënkupton vullnetin e pandërprerë dhe të vendosur për të arritur kompromis dhe konsensus të përhershëm. Me demokraci kuptohet ndarja e
barabarte e shanseve për të fortin dhe të dobëtin, qytetarin dhe fshatarin, qeveritarin dhe njeriun e thjeshtë, burrin e gruan e sigurisht për të bardhin dhe njeriun me
ngjyre. Demokraci do të thotë të kesh zgjedhje kjo e bën të qartë idenë se individi
nuk është në presion të vazhdueshëm për të bërë zgjedhje. Paqja sigurohet vetëm
duke punuar në mënyrë demokratike. Ajo është mbështetëse e forte e demokracisë sepse aty ku paqja rregullon vete punët e saj ajo shndërrohet në demokraci
të forte. Demokracia është sistemi që siguron barazi, liri dhe të drejta që shumë
sisteme të tjera nuk i sigurojnë. Që demokracia të jetë e plotësuar duhet të ekzistoje sovraniteti i popullit, sigurimi i të drejtave themelore të njeriut, zgjedhje të
lira, zbatimi i drejtë i ligjit, pluralizmi shoqëror, ekonomik dhe politik, një qeveri e
krijuar mbi pëlqimin e të qeverisurve, sundimi i shumicës dhe të drejtat e pakicës
dhe sigurisht sovraniteti i popullit.
Demokracitë kanë treguar jo vetëm njëherë se me angazhimin dhe përkushtimin nga ana e shtetasve mund të lënë pas vështirësi të mëdha ekonomike, t’i japin
fund ndarjeve shoqërore dhe kur është nevoja të mbizotërojnë në kohë lufte. Janë
pikërisht ato që e përcaktojnë demokracinë që shpeshherë e ripërtërijnë atë përballe çdo vështirësie sado e madhe qoftë ajo. Demokracia është një sistem që do të
lulëzojë atëherë kur për të do të kujdesen qytetare që janë të gatshëm që me lirinë
e fituar me sakrifice të marrin pjese aktivisht në jetën shoqërore duke shprehur
mendimet e tyre në debate. Gjithashtu duke zgjedhur përfaqësues që janë të denje
për t’u zgjedhur e për me tepër duke pranuar tolerancën dhe kompromisin në
jetën e tyre. Demokracia nuk vrapon por ajo arrin e sigurt në fund.
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Çfarë është demokracia?
Sonila BErBEri
Shkolla “Fuat Babani”, Bilisht

P

ër të kuptuar demokracinë gjë që është tepër e vështire për t’u kuptuar
ende edhe sot, do të na duhet të dimë sesi ka rrjedhur deri me sot liria e
saj…Shume njerëz kanë vështirësi që në një mënyrë apo tjetrën të mundin
thellësisht me bindje shpirtërore format demokratike, atëherë kur fillojnë paraqiten rreziqet e reja, dhe që natyralisht do të na duhet t’i kemi parasysh. Por çfarë
rreziqesh mund të rrëzojnë një demokraci? Fillimisht le të hedhim vështrimin
mbi fjalën demokraci. Fjala demokraci ka ardhur nga greqishtja e lashte (demossundim i popullit)1 formë shtetërore, në të cilën pushteti del nga populli dhe ushtrohet direkt apo indirekt prej tij.
Le të hedhim vështrimin e parë historik mbi demokracinë. Demokracia në Evrope është zhvilluar në qytet-shtetet greke si e drejtpërdrejtë, demokracia moderne ka ardhur në mesjete nga luftërat besimtare posaçërisht Skoci, Angli e Hollandë (komuna u bë mbajtëse e jetës fetare dhe politike) . Si shtet i parë i formuar
demokratik ka qenë Amerika (gjë që në Evropë ka ndodhur gjatë Revolucionit
Francez) .
Le të fillojmë të flasim për demokracinë antike, e cila përmban lindjen e demokracisë edhe fillin e kuptimit të qenit në qeverisje demokratike nga njerëzit
që sapo kishin nisur të kuptonin qeverinë në forma të ndryshme, edhe në ishin
demokratike apo jo, i quanin demokratike. Platoni, në librin e tetë të tij “Republika”2 i jep të gjithë udhëheqësve politike të ndërtuar në një sistem demokratik
përcaktimin e vetëm: “Ata që u heqin të pasurve pasuritë, për t’ia shpërndarë
popullit, në të njëjtën kohë, duke u kujdesur që të lënë pjesën me të madhe për
veten”. Ndoshta është absurde në vështrim të parë, por tepër reale edhe me
vend përbuzjen e tij kundrejt demokrateve antike të cilët qeverisnin me ane të
poliseve3. Dukuria me e bukur që dallohej në demokracinë antike ishte fakti që
ata mendonin se qëllimi kryesor i njeriut ishte virtyti dhe jo liria.
Le të hidhemi me tej, n.q.s. do të konceptonim problemin themelor të demokracisë do të zbulonim kontradiktën mes lirisë se individit dhe lidhjes se tij
në shoqërinë shtetërore po ashtu edhe me vete shoqërinë. Çfarë përmbajnë këto
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të treja? Ku futet individi? Ne një plan e sipër mund të mendonim fare thjesht të
qenit Individ në një shoqëri që përmban rendet e rendet që përmbajnë shpalosjen e lirisë. Por dimë që kushti kryesor i demokracisë është barazia e të gjithë
qytetareve. Kjo barazi do të quhej demokratike dhe që është e padiskutueshme
që do ekzistoje edhe para ligjit. Pra një nga kushtet me të rëndësishme të demokracisë do të ishte barazia e njerëzve para ligjit.
Politikani britanik, Winston Churchill4, ka thënë: “Demokracia është forma me
e keqe e qeverisjes me përjashtim të të gjitha të tjerave.” Fare thjesht politikani
britanik na ka lënë të kuptojmë se një demokraci perfekte nuk ekziston askund.
Po të analizojmë me vëmendje do të thonim se janë fjale të qeverisjes se viteve
me fillim 1940 realisht ekzistojnë si thënie reale ende në ditët e sotme. Demokracia jeton nga bashkëpunimi i qytetarëve e sa mos këtë bashkëpunim të mirëfillte
nuk ka as demokraci të mirëfillte. Por këtë fjalim që patëm me sipër na i siguron
shkrimtari austriak Robert Musil5 duke thënë:”Natyrisht është mashtrim thënia,
sipas se cilës vullneti i një populli mund të hetohet përmes zgjedhjeve demokrate.
Por nëse merret parasysh vendosja mbi interesat e ndryshme, jo përmes thikës
dhe pistoletës, por përmes votimit, atëherë kjo është procedure me humane dhe
me e qytetëruar. ” Pra kjo mënyrë humane po aq sa e qytetëruar do të kishte përbrenda ekzistencën e demokracisë.
Po le të futemi më thellë, flasim për ligjin demokratik. Individi është gjithmonë racist në një mënyrë apo tjetrën, dhe i përket atij të dëshiroje e të shprehe
mendimin. Po sa i lirë është që ta vere në veprim mendimin e tij? Pikërisht këtu
luan rolin demokracia. Te ndërtosh demokracinë në ditët e sotme nuk është e
lehte, ka gjithmonë diku në ndonjë cep mendimesh friken për të shprehur atë që
duhet shprehur, friken për të realizuar atë që duhet realizuar. Kjo është pikërisht
ajo çka politikani britanik Churchill ka treguar se s’ka demokraci perfekte6. Por
“e mira e demokracisë qëndron në faktin se vetëm ajo është e përshtatshme për
të siguruar shtetin juridik”ka thënë avokati gjerman Gustav Radbrunch. Realisht
shteti juridik është i mirëfillte edhe mban emrin si shtet i drejtë vetëm me demokracinë. Ne të kundërtën pra në diktature shteti juridik qëndron me i kufizuar
edhe i përbërë nga ideologjizma masive të verbra. Një shtet juridik demokratik
do të lejonte aq sa është e mundur rendin dhe aq sa është e mundur lirinë. Ekzistimi i rregullave demokratike do të mbarte bashkëpunimin e qytetareve i cili
është i domosdoshëm, dhe i shfaqur si i tillë, njëkohësisht i zhvilluar prej disa
shekujsh. Shtetet tradicionale demokratike si Amerika dhe Anglia na kanë bërë
të qartë se ku ka demokraci ka zhvillim të kulturës ecje përpara të humanitetit
njerëzor, liri të fjalës, liri të vepruarit, pa cenuar lirinë e tjetrit.
Sovraniteti i popullit dhe demokracia janë dy ane të një dukurie, ”sundimi
i popullit nga populli prej popullit” ka thënë Abraham Lincoln7, tregon edhe
njëherë se demokracia është fjale e popullit, shteti i zgjedhur prej popullit, i lejuar
nga populli. Pra demokracia na del si institucionalizim i lirisë, që përcakton të
drejtat e njeriut para ligjit po aq sa edhe një demokraci të drejtpërdrejtë, ose përfaqësuese. N.q.s. në atë të drejtpërdrejtën Athina ka përdorur Asamblenë, ku
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kishte një kryetar edhe zotëronte ligjin, sot në demokracinë e përfaqësuar ku
zotëron pothuajse një pjese të mirë të vendeve të ndryshme në botë, zgjidhen
përgjithësisht zyrtaret të cilët merren vetëm me një pjese të caktuar të zonës, pra
zyrtare të cilët zgjidhen nga populli për të qeverisur një pjese të popullit. Po kush
mund të ishte si formë me e drejtë për demokracinë e zhvilluar? E drejta në këtë
mes cilado formë qoftë, zyrtaret në një vend me demokraci i përgjigjen detyrave
të popullit, marrin përgjegjësitë e popullit për veprimet po aq sa edhe ushtrojnë
detyrën të zgjedhur nga populli në emër të tij.
Por le të vëzhgojmë pak format përbërëse demokratike. Brenda demokracisë
kemi dallime të ndryshme të cilat bëjnë ndarjet demokratike. Brenda shteteve
perëndimore ekzistonin forma të ndryshme demokratike. Fillimisht vendet
perëndimore kishin demokracinë plebishitare8 (karakterizohej nga forma vendim –marrje, e zgjedhur nga populli) dhe atë perfaqesuese9 (forma e zyrtareve të
zgjedhur nga populli për një zone të caktuar) . Po ashtu edhe format parlamentare dhe jo parlamentare të cilat njëra kishte besimin e pushtetit legjislativ nga
varësia e qeverise, dhe ajo e jo parlamentarja nga mosvarësia e qeverise. Shembuj konkret mund të kishim Sh. B. A që përmban një formë jo parlamentare ku
presidenti zgjidhej nga populli, për t’u lejuar nga populli, të kryeje funksionin e
kryetarit të shtetit dhe shefit të qeverise. Pra gjithë kjo larmi e fut demokracinë
në sfida të reja të cilat ndryshojnë nga koha në kohë. Demokracia merr forma të
reja, dhe lejohet të qeveriset nga populli pa përmendur grupe klasash të cilat do
të kishin të drejtat e tyre të ndryshme nga njëra-tjetra para ligjit.
Le të vërejmë përsëri nga ato që thamë me lart, demokracia filloi të mare forma të ndryshme qeverisëse të cilat i ndërtonte populli. Kjo demokraci do arrinte
triumfin e saj, duke i dale rreziqe të rreja. N.q.s. do të analizonim mirë format
demokratike të nxjerra që në lashtësi do të shihnim një sere ndryshimesh dhe
ballafaqimesh të reja, të cilat dalin si pasoje e varjes se saj nga bashkëpunimi
i qytetareve. Kjo paraqet dhe rreziqet demokratike. Një zgjedhje e gabuar bën
që “demokracia mund të rrezikohet nga qetësia e rendi sikurse nga trazirat dhe
mungesa e rendit” ka thënë politikania liberale gjermane Hildegard Hamm
Brucher10. Pra një zgjedhje e mirë është gjithmonë një vendim i mirë për të vene
një ligj demokratik po aq sa të arrijë të ndodhe edhe e kundërta. Një vendimmarrje e saktë e qeverisjes demokratike të përzgjedhur nga populli do të lejonte një
hap më tej të demokracisë.
Demokracia në ditët tona pothuajse ka zotëruar qetësinë e rendin, ekzistojnë
rreziqe që mund të rrëzojnë atë, por pa rreziqe nuk do të kishte një lufte për një
zgjedhje demokratike sa më të mirë. Amerika është një nder shtetet demokratike
që ka ekzistuar dhe ekziston ende, ajo dha shembullin më të mirë në zgjedhjet
e 4 nëntorit 2008, tregoi lirinë e popullit për të votuar e vendosur president një
njeri me ngjyre. Edhe vet Barack Obama11 ka deklaruar “Kam ardhur në një shtet
demokratik, u edukova në një shtet demokratik dhe u zgjodha nga një shtet
demokratik president”. Ne Amerikën e viteve të shkuara njerëzit me ngjyre konsideroheshin si jo shumë të rëndësishëm, kishin të drejt të vepronin në çfarëdol-
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loj mënyrë por ishin të parit për t’u gjykuar e për t’u kritikuar. Zgjedhja e një
presidenti me ngjyre i jep shembullin gjithë botes se Amerika ka lirinë për të
vepruar e jetuar në demokraci. Pra, demokracia në ditët e sotme ka arritur pothuajse ekzistencën e plotë të saj për të qenë si e tillë në shtetet të cilat mbartin farën
demokratike dhe krijimin demokratik qysh herët.
Ato çka përmendem me lart janë kushte demokrate, barazia qytetare. Edhe pse
demokracia sot mbetet e pakuptueshme, ne jemi të bindur se ajo ka të beje me
lirinë e popullit dhe qeverisjen e tij. Demokracia vë marrëveshjen para asaj që në
asnjë mënyrë nuk vihet në diskutim; vetëm mbi këtë bazë të bindjeve themelore
bëhet i mundshëm parimi i vendosjes se shumicës. Demokracia pra nuk është
rregull neutral procesi, por formë politike e bazuar në vlera dhe e cila synon
jetësimin e këtyre vlerave. Po ashtu liria demokrate përfshin: lirinë e zgjedhjes
se profesionit, lirinë e pronësisë se pasurisë private, mundësia e lirë e zhvillimit
të jetës private, lirinë dhe pacenueshmërinë e banesës, e komunikimit postal dhe
telefonik. Liri do të thotë edhe sigurim nga arrestimi arbitrar dhe mundësimi i
procesit juridik para gjyqit, si dhe kontrolli mbi informatat të cilat shteti mbledh
mbi qytetaret. Këtu bën pjese edhe e drejta e shprehjes së lirë të mendimit, liria
e shtypit, liria e tubimit dhe e bashkimit, e drejta për pjesëmarrje të barabarte në
jetën politike e çdo pjesëtari të një shoqërie. Pra të gjitha këto përmbledhin me një
fjale demokratike lirinë të cilat shërbejnë si kusht i çdo themelimi shoqëror, ecjen
përpara të çdo lloj kulture shoqërore. Ose, e thënë ndryshe edhe nga shkrimtari,
përkthyesi edhe gazetari amerikan John Dos Passos12: “Aty ku paqja rregullon
vet punët e veta, dhe ekziston liria, ajo s’nderohet në demokraci”. Pra aty ku liria
konfiguron me zgjidhje paqësore kemi demokraci.
Çdo individ kërkon një të ardhme të cilën kërkon ta këtë të siguruar për familjen
e tij. Jeta në demokraci është gjithmonë një shans për të ardhmen lejim për të arritur atë çka dëshiron në rrugët që ajo lejon. Por rrugët e saj kanë qenë vazhdimisht edhe vazhdojnë të jene të drejta, edhe liria e individit është e përcaktuar
përmes këtyre të drejtave. Demokracia praktikisht ka vendosur ligjet e saj mbi
atë çka duket e moralshme edhe perfekte për të qëndruar si bazament i reales
nxjerrjes në pah të se drejtës, hulumtimit dhe luftimit të atyre që shkatërrojnë atë,
të atyre çka e pengojnë atë po aq sa edhe të atyre që mundohen të ngrenë edhe
mbështesin atë. “Prirja e njeriut për padrejtësi e bën të nevojshme demokracinë”
ka thënë teologjisti amerikan Reinhold Niebuhr13, pra, në një mënyrë apo tjetër
demokracia lufton padrejtësitë, dhe ekziston si e vetmia rrugë për të zgjedhur
problemet pa qenë e nevojshme dhuna ose tipare të tjera të cilat nuk hyjnë në
formën e qeverisjes se lirë. Gjithsesi “Jeta në liri nuk është e lehte dhe demokracia
nuk është e përsosur”ka thënë presidenti amerikan John Kennedy14.
Realisht në ditët e sotme ekzistojnë shtete që me fjalën “demokraci” i shërbejnë
dendur qeveritë, të cilat nuk janë fare demokratike. Shume sisteme të pushteteve
quhen si “demokraci popullore”, ndonëse tërë pushtetin e ushtrojnë një elite e
ngushte qeveritare, e cila mbetet në pushtet shumë vite, duke mos marrë pjese
kurrë në zgjedhjet e lira dhe të hapura. Kjo është ekzistuese ende në ditët e sotme.
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Por si mund të quhet demokraci në ato vende ku saktësisht nuk ka zgjedhje
të lira? Kjo formë qeverisjeje që mban emrin demokraci, mund ta quanim fare
thjesht një “demokraci robëreshe”, demokraci jo e mirëfillte të cilën e zotërojnë
qeveritë absurde, të cilat e kanë të vështire të zbresin nga një post. E si pasoje e
kësaj nuk ekziston as shoqëria demokratike.
Por në një shoqëri demokratike ekziston mënyra e jetesës, me të cilën plotësohen të gjitha institucionet shoqërore, jo vetëm ato, që formalisht e përbejnë. Në
shoqërinë demokratike, qeveria është një prej shumë institucioneve, të cilat
bashkëjetojnë në sistemin pluralist shoqëror. Ne shoqërinë demokratike, qeveria
nuk e ka pushtetin e plotë, aq më shumë, pushteti i qeverise kompetencat e tij,
në mënyrë të përpiktë janë të përkufizuara dhe të kufizuara përmes ligjit. Në
shoqërinë demokratike, të drejtat e individëve, në mënyrë solide janë të mbështetura me ligj, në bindjet dhe jetën e përditshme të njerëzve. Kjo krijon fare thjesht
formën e jetesës dhe bashkëpunimit me demokracinë.
Pra në një përmbledhje demokracia është forma e jetesës dhe bashkëpunimit,
liria e individit, barazia e tij para shtetit, barazia e tij para institucioneve të ndryshme.
Demokracia është një evolucion i vazhdueshëm, dalin për ditë forma të reja e
mendime të reja të cilat mundohen të krijojnë perfektin në demokraci.
Demokracia është thjesht “ne” - populli që qeverisim në mënyrë indirekte për
atë që kemi zgjedhur si udhëheqës, “ne” të cilët ngremë nivelin e jetesës duke
bashkëpunuar me vetveten në kuadrin e institucioneve. Si përfundim demokracia është e mira jonë më e vlefshme. Për ta ruajtur e kemi detyrë dhe obligim.

Demos-do të thotë sundim i popullit, fjale greke. Kjo është prejardhja e fjalës demokraci që për herë të
parë e kanë përdorur athinasit e lashte.
2
Libri i tetë “Republika”-ka të bëjë me filozofie platonike në lidhje me qeverisjen vendore të asaj kohë
athinase. Marre në një artikull të shkruar nga Jan Maria Rokita, mbi moralin dhe demokracinë. E përkthyer
në gazetën shekulli.com.
3
Poliset- qytet-shtetet athinase, që filluan të përdornin demokracinë. Ishte lidhja e pjesëve të qytetit dhe e
rrethit agrar.
4
Winston Churchill –politikan britanik, kryeministër i viteve 1940-1945 dhe përsëri kryeministër i viteve
1951-1955.
5
Robert Musil-shkrimtar austriak, një modernist liberal demokrat në kërkim të me se lirës e me se rese,
novelist.
6
Churchill ka thënë:Demokracia është forma me e keqe shtetërore me përjashtim të të gjitha të tjerave”Kjo
thënie është përmendur në paragrafin e peste, dhe e ripërsëritur në paragrafin e gjashte.
7
Abraham Lincoln-Abraham Lincoln ka qenë presidenti i 16-të i SH.B.A.
8
Demokraci plebishitare-është forma vendim marrje e zgjedhur direkt nga populli për një qeverisës për të
gjithë vendin.
9
Demokraci përfaqësuese-Forma e zgjedhur nga populli për një qeverisës në një zone të caktuar dhe jo për
një qeverisës në një zone të përgjithësuar.
10
Hamm Brucher –Një politikane gjermane liberale. Ajo ka luftuar gjatë jetës se saj në Gjermani për të ngritur sa me lart demokracinë dhe lirinë në vendin e saj.
11
Barack Obama-politikan, avokat amerikan, president i parë i zgjedhur në Amerike si president me ngjyre.
12
John Dos Passos-Shkrimtar, gazetar si dhe përkthyes amerikan.
13
Reinhold Niebuhr-Teologjist amerikan.
14
John Kennedy-president i 35-të i Amerikës.
Referencë: www.dadalos.org
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aborti, zgjedhje apo imoralitet?
lediona BrAho
Shkolla “Bido Sejko”, Konispol, Sarandë

F

emra, historikisht e cilësuar si pakicë shoqërore nën termin “seksi i dobët”,
është ndrydhur nën pasojat e këtij diskriminimi. Përmasat stereotipe të
ndrydhjes femërore, e kanë bërë femrën të ngrejë krye duke rrëmbyer armët
e saj më të forta për ta kthyer betejën për të drejta në një luftë për jetën. Në rrjedhën e përparimit shoqëror, asaj i është dashur t’i përsosë armët për ekzistencë
dhe pjesëmarrje, por koha reale dhe ideale kanë treguar se arma më e fortë e femrës ka qenë dhe mbetet feminiliteti: gjithçka që e bën tërheqëse, të dëshirueshme
dhe të lakmuar.
Imazhi femëror po ripërmasohet kohë mbas kohe, por a është koha gjykatësja
më e mirë e proceseve të interioritetit femëror? E parë nën këndin e gjerë të sharmit
dhe elegancës apo nën këndin e ngushtë të kënaqësisë dhe riprodhimit?
Natyrshëm, femra dhe mashkulli fillojnë të njohin unin e tyre në periudhën e
pubertetit, e cila mbart me vete ndryshime sasiore dhe cilësore. Është një segment
i jetës së njeriut që lë gjurmë dhe paraprin atë çka mund të ndodhë në të ardhmen.
Fokusimi im në këtë periudhë jetësore, e cila për individë të ndryshëm ka kohëfillim e kohëzgjatje të ndryshme, lidhet me aktivitetin e lartë hormonal të trurit të
një adoleshenti. Hormonet ndikojnë në sjelljen e tij, duke nxitur instinkte trupore,
të cilat, pjesërisht kthehen në veprime të pandërgjegjshme dhe pjesërisht shkrihen
bashkë me kohën.
Shoqërizimi me tipa të seksit të kundërt zë fill pikërisht në këtë fazë jetësore dhe
dëshira për të plotësuar nevojat biologjike të brendshme, është nxitësja që çon drejt
marrëdhënieve seksuale paramartesore. Studimet tregojnë se 2 në 10 ose 1 milion
adoleshente në ShBA mbeten shtatzëna dhe raportet vijnë duke u rritur.1 Më tepër
se ¾ e tyre pohojnë se shtatzënia që kanë pasur ka qenë e paqëllimshme. Ky fakt
lidhet me një sërë shkaqesh, ku më të konsiderueshmit janë marrëdhëniet e pambrojtura dhe kontaktet e padëshirueshme, të cilët bëhen shkak për shtatzëninë e
padëshiruar.
Çështja më e diskutuar nga rrethet politike, shoqërore, kulturore e fetare të të
gjitha hapësirave, është gjetja e një rrugëzgjidhjeje të mundshme për këtë shtatzëni.
Përvoja njerëzore ka treguar se nuk është e lehtë një zgjidhje, për vetë përmasat e
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këtij problemi, i cili konceptohet jo njëlloj i zgjidhshëm nga të gjitha palët. Më e
debatuara ndër zgjidhjet e mundshme, e cila i jep fund shtatzënisë së padëshiruar
nga njëra apo tjetra, qoftë dhe nga të dyja palët, është aborti.
Aborti, shkencërisht, është shkëputja e qëllimshme e embrionit nga mitra e nënës, pra, vdekja e tij. Shkatërrimi i një jete të re që po lind - ky është fenomeni më i
debatueshëm, më i kritikueshëm, por me tendencën për t’u bërë masivisht i zbatueshëm ndër radhët e femrave me shtatzëni të padëshiruar. Po cilat janë pasojat
shoqërore të këtij veprimi? Për t’iu përgjigjur pyetjes, duhet të parathemi shkaqet
që çojnë në këtë vendim përfundimtar.
Mijëra femra (vajza e gra) në botë e shohin shpëtimin tek fenomeni abort, sepse
vuajnë pasojat e një ngjizjeje të paqëllimshme, të shkaktuar nga pakujdesia, jo efektiviteti i masave mbrojtëse, përdhunimi ose incesti. Llojshmëria e shkaqeve dikton
edhe qëndrime të ndryshme psikologjike nga ana e viktimës së shtatzënisë, por
kamerdaren më të mundshme të shpëtimit, ajo konsideron abortin. Anketimet me
adoleshente shtatzëna tregojnë se ato u takojnë klasave të ndryshme ekonomikoshoqërore, përkatësive jo të njëjta racore e religjioze si dhe mund të jetojnë në zona
urbane ose rurale.2 Kjo e bën edhe më të debatueshëm këtë problem: cilat janë protë dhe kundra-t e tij?
Ashtu sikur përmenda, ngjizja e paqëllimshme sjell shtatzëninë e padëshiruar.
Rezultati që vjen pas bërjes së testit të shtatzënisë është shkatërrues për një adoleshente dhe mund të shkaktojë një gjendje shock-u tek ajo. Në mendjen e kësaj
vajze të re, të dhunuar seksualisht, me pasojë shtatzëninë, godet çekani i hakmarrjes ndaj dhunuesit. Por në këtë gjendje, ajo është tepër e pafuqishme për “të ngritur” një njerëzi në këmbë, pra të akuzojë, të paditë në gjykatë përdhunuesin, ndaj
dhe i kthen sytë nga vetja. E vetmja mënyrë shpëtimi, e maskuar nga një hakmarrje
e brendshme për të fshirë pasojat materiale të dhunimit, është heqja e fëmijës.
Po nëse fëmija nuk është pasojë e dhunimit, por shfaq keqformime biologjike ose
mendore që në trupin e nënës? Mundësisht aborti, por.. . . Kur flasim për abortin,
ndoshta i referohemi një shtatzënie të padëshiruar, por jo domosdoshmërisht është
kështu. Këtu kam parasysh faktin që, nëse një çift ka vendosur të lindë një fëmijë,
por ai ka anomali si fetus, çifti përballet me çështjen e mbajtjes ose jo të fëmijës. Ai
ka përsipër mbajtjen e përgjegjësisë për vendimin që do të marrë, duke analizuar
perspektivën e këtij fëmije në të ardhmen dhe vetë jetën martesore e shoqërore të
mëvonshme të tij. Në këtë mes hyn etika dhe këshillimi mjekësor, që e orientojnë
çiftin drejt një rrugëzgjidhjeje më optimale.
Duket se aborti është një zgjedhje e pashmangshme, atëherë kur shtatzënia
bëhet pengesë për një jetesë të mëtejshme të qetë dhe pa kontraktime të çfarëdolloj.
Pra, duket si një zgjedhje që garanton vazhdimin e një jetese të planifikuar, enkas
për unin e femrës ose të vetë çiftit, përkohësisht pa fëmijë, ose të paktën, pa fëmijë
handikap3. Dua të them me këtë se abortimi i një fëmije përbën heqjen e një pengese për arritjen e një pyke në personalitetin femëror: egoizëm për të bërë gjëra të
dëshirueshme e të paracaktuara për funksionimin normal të jetës së saj, me apo pa
një partner permanent.
Por a ka tjetër rrugëdalje prej këtij ngërçi që zë një adoleshente apo një grua, e
cila më tepër nuk e do frytin e një shtatzënie të padëshiruar, se sa shfaqet e gatshme
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për ta mbrojtur atë? Kjo kushtëzohet nga pesha e padëshirueshmërisë së fëmijës.
Nëse ai është gjaku i një tjetri, i cili e ka ngjizur dhe ka ikur, femra nuk e do atë, siç
nuk ka dashur përdhunuesin. Kësisoj ndodh edhe nëse fëmija është gjaku i gjakut
të saj, pra pasojë e incestit: urrejtja ndaj veprimit të shëmtuar të të atit ose vëllait,
është më e fuqishme se dashuria për një krijesë që zë fill në mitrën e nënës. Të dyja
këto mund të konsiderohen si kushte bindëse morale për kryerjen e abortit, në
mungesë të një të perspektive të nënës me fëmijën e padëshiruar, në të ardhmen.
Nëse fëmija është i paplanifikuar nga çifti, konsiderohet si nxitim i çastit, apo ka
gjininë e gabuar, çdo të ndodhë me të? Nga vetë rëndësia që paraqesin, në mënyrë
sipërfaqësore, këto nuk janë arsye fort bindëse për t’i dhënë fund një jete. Heqja e
fëmijës pse ai ka lindur vajzë në vend të lindte djalë apo anasjellas, mund të merret
si një tekë e pavend ndaj ligjshmërisë natyrore, jo vetëm nga burimet shpirtërore
të fesë, por edhe nga shoqëria laike në tërësi. Nëse kjo do të ndodhte me gjysmën
e njerëzve, atëherë do të prishej raporti natyror 1:1 mes femrës dhe mashkullit, në
favor të meshkujve4 e kjo do të kishte pasojat e veta: do të rriste kriminalitetin, homoseksualitetin etj. Kaosi shoqëror do të vërshonte nga të gjitha anët dhe familja
do të shkatërrohej.
Por edhe në këto raste femra vihet përballë detyrës së vështirë të zgjedhjes për
ta mbajtur apo jo fëmijën. Kjo sepse, një shtatzëni në tërësi, ka pasoja jo vetëm
shëndetësore, por edhe morale, ekonomike dhe sociale. A është e gatshme p. sh. një
pretendente 16-17 vjeçare për t’u bërë nënë, që të përballojë shpenzimet financiare
të rritjes së një fëmije? Si të mos mjaftonte kjo, a është e gatshme moralisht ajo për
të marrë përsipër mbajtjen e kësaj fëmije?
Aspekti moshor na bën të ndërgjegjshëm për pasojat sociale të lindjes, të cilat do
të rëndojnë mbi shpatullat e kësaj vajze shtatzënë: largim nga shkolla, heqje dorë
nga aktivitetet jashtëshkollore, mosangazhim në festat e bashkëmoshatarëve etj.
Nga ana tjetër, nevoja e rritjes së fëmijës do ta detyrojë atë: të kërkojë ndihmë financiare nga shteti, të privohet nga e drejta për të punuar përkohësisht për të mbajtur
fëmijën dhe më e keqja, të përballet me divorcin, pasi bashkëmoshatari i padenjë
për t’u bërë baba do ta braktisë.5
Por, femrat që përballen me shtatzëninë e padëshiruar mund të jenë të të gjitha
moshave, profesioneve e statuseve sociale. Duke “vuajtur” nga i njëjti problem, ato
e nëpërmendin abortin si diçka definitive për t’i dhënë fund shtatzënisë. Natyrshëm lind pyetja: Ç’gjë kaq e fuqishme i nxit këto gra të vrasin fëmijët e tyre? A ka
një moral për to dhe a janë të ndërgjegjshme se ç’po bëjnë?
Tema e abortit, sikurse përmenda, është komplekse, aq komplekse, sa një vendim në lidhje me abortin apo jo abortin, nuk mund t’i kënaqë të gjitha palët njëlloj.
Dua të them me këtë se, nëse heqja e një fëmije shihet si shpëtimi për nënën, ajo
gjykohet për veprimin e saj nga opinioni shoqëror dhe e kundërta. Çështja është:
A duhet të peshojë më tepër personaliteti i nënës apo i fëmijës (nëse ai ka një të
tillë)?
Femra, në një shoqëri patriarkale, konsiderohet vetëm si një “dhënëse” e devotshme, e nënshtruar ndaj një ligji natyror për “të shërbyer”. Ky shërbim është i
shumëfishtë dhe ndryshon gjatë jetës: në fillim babait, pastaj burrit, në fund fëmijëve. E gjithë kjo mund të tingëllojë si diçka arkaike apo e dalë mode, megjithatë,
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edhe sot, në një shoqëri në zhvillim apo të zhvilluar, ekziston një relatë, që rëndom
e quajmë “respekti”, të fëmijës ndaj prindit, gruas ndaj burrit, nënës ndaj fëmijës.
Edhe pse në venitje, ajo ende ekziston, përndryshe nuk do të flisnim as për këtë
temë dhe as për gjendje të ndërmjetme tranzicioni internal apo eksternal. Ky tranzicion, historikisht ka prekur më tepër femrën, si qenien më të ndjeshme dhe më
të përgjegjshme për edukimin e shoqërisë. Edukimi i shoqërisë- ky është shtegu
drejt të cilit na drejtoi pyetja fillestare: abort apo jo abort? Nëse femra e ka në dorë
tërësisht këtë zgjedhje, mos ndoshta shoqëria do të ketë frikë nga zgjedhja e saj?6
Kam parasysh me këtë se si do të lakohet emri i femrës në kontekstin që po jetojmë
dhe a do të kemi ndryshime të pritshme në kah pozitiv apo negativ.
Realiteti është shfaqja më e mirë e kësaj pritshmërie. Femra po priret drejt njëfarë produktiviteti cilësor dhe jo sasior. Ndoshta kjo është e vërtetë në një masë
modeste, por është diçka ekzistenciale. Kur i referohem ekzistencës së femrës,
natyrshëm shumë mund të thonë se ajo s’mund të ekzistojë, pa bashkekzistuar me
një partner, me të cilin do të ketë të paktën një fëmijë. Në këtë drejtim, kjo është
e drejtë: pjelloria është cilësia fillestare e seksit femër, të çfarëdolloj specieje. Por,
kur i referohemi humanoidëve, kemi të bëjmë me një diferencë të madhe: pjelloria
biologjike nuk konceptohet si e vetmja për të siguruar një bazë të fuqishme ekzistence.
Pra, njeriu modern (femër ose mashkull) , kërkon një jetesë më të mirë, materialisht dhe moralisht, si për vetveten, si për pasardhësit. Garantimi një jetese të
tillë kërkon para, kohë dhe përkushtim. Ky trekëndësh është mjaft domethënës për
jetën e një çifti që do të krijojë një familje, por rrallëherë i plotësueshëm tërësisht.
Ndoshta e idealizoj çështjen, por kjo është e vërteta e pritshme e një bote moderne.
Prindërit po përballen me detyrën e plotësimit të kushteve fëmijëve të tyre. Nga
ana tjetër, fëmijët lindin në këtë botë që t’iu plotësohen nevojat dhe dëshirat. Nëse
prindërit e gjykojnë se kjo detyrë në një kohë të caktuar, do të jetë thjesht e parealizueshme, atëherë, pse duhet të lindin fëmijë, që s’do të mund t’i bëjnë të lumtur?
Nuk ka arsye që e kundërshton këtë pritshmëri. Argumentet pro jetës së shëndetshme i kundërvihen çdo lloj retorike për të marrë përsipër përgjegjësi pa perspektivë, siç është në këtë rast, vijimësia e një shtatzënie të padëshirueshme.
Shkëputja e kordonit amniotik, që lidh fetusin me nënën, për ta vdekur atë në
mënyrë të qëllimshme, është çasti përfundimtar i betejës “ta mbaj-mos ta mbaj”. A
ka zgjidhje dhe më e rëndësishmja, a ofrohet zgjedhje?
Objektivisht ekziston një shoqëri me norma morale dhe ligjore, pra ka një moral
dhe një ligj. Morali na nxit të zbatojmë ligjin, kurse ligji na shtyn të bëhemi të moralshëm. Morali dhe ligji janë pjesë e politikës: ajo hartohet enkas për të strukturuar shoqërinë në tërësi, duke vënë në shërbim të saj politika lehtësuese që japin
rrugëzgjidhje. Duke iu referuar politikave sociale, për vetë problemin e parashtruar, do të shprehesha se është politika (shteti) që luan rolin e ndërmjetësit mes
start-it dhe finish-it të jetës së një individi në shoqëri. Psikologët në shkolla, forcimi
i ligjit për dënimin e dhunuesve të të drejtave morale qytetare, qëndrimi politikoligjor ndaj abortit etj., janë në funksion të rritjes së ndërgjegjësimit të të rinjve, si
qeniet më të afektuara ndaj pasojave të imoralitetit. Nga ana tjetër, propaganda në
media, debatet televizive, mesazhet ndërgjegjësuese të lëvizjeve e shoqatave rinore,
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janë shprehje e nxitjes pozitive të faktorit ndërgjegjësim në një shoqëri të hapur.
Këto janë mjetet efektive të mirëfunksionimit të një shoqërie, bazuar në ligjin dhe
moralin, ndërmjetëset mes aktit dhe faktit. Ato zbusin pasojat e mundshme të imoralitetit seksual dhe synojnë minimizimin e tij e për rrjedhojë, thyesimin e faktoritabort në marrëdhëniet partnerore të çdolloj natyre.
Megjithatë, debati për abortin nuk mund të përfundojë për sa kohë ka dhunues
dhe të dhunuar, partnerë të përkushtuar dhe të papërkushtuar, femra ambicioze
dhe shtëpiake. Tradita demokratike e vendeve të zhvilluara na tregon se janë
qytetarët ata që vendosin në lidhje me këtë. Referendumi popullor është shprehja e qartë e vullnetit të masës për atë çka është më e mira mes dy a më shumë
alternativave të mundshme. Kjo formë, e praktikuar në këto vende po nxjerr në
dritë mendësinë popullore mbi abortin: ligjërimin e tij në disa vende dhe ruajtjen
si të jashtëligjshëm në vende të tjera. Kjo është deklarata më e pastër për ruajtjen
e pjesshëm të moralit dhe moderimin e mëtejshëm të shoqërisë, në emër të ekzistencës së shëndetshme.

Instituti i Statistikave, ShBA
Kids Having Kids
3
Këtu kam parasysh anormalitetet në zhvillimin e fetusit që në mitrën e nënës.
4
Tradita patriarkale në shumicën e vendeve në botë, forcon prirjen për lindjen e fëmijëve meshkuj.
5
I referohem shtatzënisë së paqëllimshme, me një partner të pranueshëm më parë.
6
Rrethi shoqëror dhe (fetar) në të cilin ajo bën pjesë.
1
2
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Çfarë është globalizmi:
avantazhet, disavantazhet, impakti në Shqipëri
Erisa ÇAkAlli
Shkolla e mesme e përgjithshme e profilizuar “Hasan Tahsini”, Sarandë

H

erës tjetër që do të shkoni në një dyqan hidhini një vështrim produkteve
të ofruara për blerje, apo kur të hapni televizorin shikoni “lajmet nga
bota” dhe do të merrni menjëherë një informacion për disa nga ngjarjet
që kanë ndodhur në shumë pjesë të ndryshme të botës. Shumëllojshmëria e mallrave dhe informacionit, që për ne tashmë është bërë një gjë krejt e zakonshme
varet nga një kompleks lidhjesh ekonomike të shtrira në të gjithë botën. Të gjitha
këto zhvillime tregojnë për krijimin e një sistemi të vetëm ndërkombëtar të prodhimit, shpërndarjes e konsumit të mallrave, shërbimeve dhe informacioneve ose
siç njihet ndryshe me emrin globalizëm.
Pra me globalizëm do të kuptojmë zhvillimin e marrëdhënieve sociale dhe
ekonomike që përfshijnë mbarë botën. Në kohërat e sotme shumë aspekte të jetës
së njerëzve ndikohen nga organizata dhe rrjete sociale të ngritura mijëra kilometra larg shoqërive ku jetojnë këta njerëz. Një aspekt kyç në studimin e globalizmit
është lindja e sistemit botëror, domethënë për disa qëllime ne duhet ta konsiderojmë botën si rend i vetëm social.
Globalizmi është një term i përgjithshëm që shpreh ndërvarësinë në rritje
të shoqërisë njerëzore në mbarë botën. Do të ishte gabim, thotë Anthony Giddens, që “globalizmi të konsiderohej thjesht si një proces i forcimit të unitetit
botëror. Globalizmi i marrëdhënieve sociale duhet kuptuar para së gjithash si një
risistemim i kohës dhe i hapësirës në jetën sociale. Me fjalë të tjera jeta jonë është
gjithnjë e më tepër nën ndikimin e ngjarjeve që ndodhin mjaft larg prej kuadrit
social ku ne kryejmë veprimtaritë e përgjithshme. Me gjithë zhvillimin e sotëm të
vrullshëm globalizmi nuk është kurrsesi një proces krejt i ri. Ai daton që prej dy
ose tri shekujsh më parë kur filloi ndikimi perëndimor në botë (kur filloi kolonizimi i botës nga ana e perëndimit) ”1.
Globalizmi ka inkurajuar një shpërthim pasuror dhe një shkallë përparimi
teknologjik që nuk mund ta imagjinonte asnjë epokë e mëparshme. Tregu i lirë
mbizotëron pothuajse kudo dhe interneti premton të lidhë komponentët e ndry-
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shëm të ekonomisë globale me njëri-tjetrin në kohë reale.
Një ndër arritjet më të mëdha në globalizëm është shpikja e teknologjive të
telekomunikacionit ku teknologjia informatike ka bërë të mundur, që gjithnjë
e më shumë njerëz të komunikojnë nga largësia, duke u informuar kështu për
ngjarjet në pjesë të ndryshme të botës. Ata nëpërmjet kësaj mund të japin gjykimet e veta për çështje të ndryshme globale. Përparimet në transport kanë lehtësuar gjithashtu shkëmbimin e shpeshtë të mallrave nga njëri vend tek tjetri apo
lëvizjen e njerëzve në çdo skaj të globit. Është krijuar një rend informativ botëror,
një sistem ndërkombëtar i prodhimit, shpërndarjes dhe konsumit të të dhënave
informative. Programet informative japin një mozaik imazhesh ndërkombëtare
duke na mbajtur në kontakt me zhvillimet më të fundit në mbarë botën.
Globalizmi i ka dhënë një peshë të madhe rolit të korporatave të mëdha të
biznesit në ecurinë e zhvillimit botëror. Ato njihen ndryshe me emrin kompani
ndërkombëtare ose shumëkombëshe. Këto kompani po shfaqen në rritje si motorët që çojnë drejt globalizmit. Ato kanë ndihmuar në krijimin e një ndarjeje
të re ndërkombëtare të punës, një ndërvarësi ekonomike e cila ndikon thellë në
të gjitha vendet e botës. Shumëkombëshet zotërojnë më shumë se një të pestën
e prodhimit të përgjithshëm industrial e bujqësor në ekonominë botërore. Kjo
shifër tregon qartë rëndësinë që mbartin këto kompani, lulëzimi i të cilave ka
sjellë mjaft përfitime për ekonominë botërore.
Megjithë avantazhet që ka, globalizmi ka shkaktuar dhe disa nga problemet
më të mprehta të shoqërisë së sotme. Procesi që ka prodhuar pasurim të madh
në shumë pjesë të botës, sa kurrë më parë, mund të jetë një mekanizëm për të
shpërndarë një krizë ekonomike dhe shoqërore në të gjithë botën. Derisa ekonomia amerikane ka qenë motori botëror i rritjes, një kthim mbrapa i kësaj ekonomie do të kishte pasoja të mëdha ekonomike.
Thuajse të gjithë ekspertët bien dakord që sistemi i tregut zhvillohet në cikle
dhe që, herët a vonë, një ulje është e mundshme. Ajo që dukej si ekspansion
i pafund amerikan po kthehet në recesion dhe globalizmi po përhap pasojat e
tij shumë shpejt në të gjithë botën duke shkaktuar kështu një krizë ekonomike
botërore të cilën po e përjetojmë të gjithë sot.
Besoj se të gjithëve na kujtohet, pak muaj më parë, gara e shfrenuar e çmimit të
arit të zi, e cila ditë pas dite rritej pa limit për të kënaqur interesat e prodhuesve të
naftës, e duke e zhytur botën gjithnjë e më tepër drejt një krize dhe “depresioni”
që çorientoi gjithë njerëzimin.
Një tjetër tipar shqetësues i globalizmit është edhe zmadhimi i hendekut midis
shoqërive të industrializuara dhe atyre të Botës së Tretë. Ndryshimet e mëdha në
pasuri dhe në standardin e jetesës janë ato që ndajnë shtetet e pasura nga vendet
e varfra.
Nëse do të merrnim 40 vendet më të pasura dhe 40 më të varfrat (secili grup
përbën rreth një të katërtën e njerëzimit) do të shohim se grupi i dytë prodhon
rreth 5 për qind të produktit të përgjithshëm kombëtar (PPK) . 2 Me fjalë të tjera,
popullsia e 40 vendeve më të pasura ka një ”pjesë” njëzet herë më të madhe se ajo
që ndahet midis një numri të njëjtë të kombeve më të varfra. Ky hendek në vend
të që të ngushtohet vjen vazhdimisht duke u zgjeruar. Është llogaritur se me rit-
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met e tanishme të zhvillimit, hendeku midis vendeve më të pasura dhe atyre më
të varfra do të zgjerohet më shumë se 300 për qind në vitin 2020.
Pozita e vendeve të Botës së Tretë në ekonominë botërore është bërë veçanërisht e pasigurt për shkak të varësisë së tyre nga prodhimet bujqësore të destinuara për shitje në tregjet botërore. Ka shumë vende ku një apo dy nga këto prodhime përbëjnë bazën kryesore të sistemit ekonomik dhe disa nga këto (si kafeja
apo kakaoja) ndikohen mjaft nga ndryshimet klimatike nga viti në vit. Çmimet
e tyre në tregjet botërore lëvizin shumë më tepër se ato të mallrave industriale.
Problemet që shkakton kjo gjë shpesh acarohen nga fakti që ekonomia kombëtare
është shumë më e varur nga tregtia e jashtme sesa në rastin e kombeve më të
pasura.3
Një problem tjetër i rëndësishëm është se miliona njerëz në botë vdesin çdo
vit nga uria ose sëmundjet që janë pasojë e të ushqyerit keq. Por, megjithë shtimin e shpejtë të popullsisë, prodhohet një ushqim i mjaftueshëm për çdo njeri
në botë. Në të vërtetë e gjithë teprica e ushqimit prodhohet brenda shoqërive të
industrializuara dhe ndodh rëndom që sasi të mëdha ushqimesh të shkatërrohen
ose rezervohen për një kohë të pakufizuar nga këto vende, megjithëse në pjesët
e tjera të botës ka njerëz që vuajnë nga uria. Niveli i ndihmave të vendeve të
pasura për ato të varfra është i ulët. Një studim i gjithanshëm për ndihmën dhe
zhvillimin tregoi se paratë që dalin nga vendet e industrializuara për vendet e
varfra shpesh, madje është tipike, përdoren për qëllime të ndryshme nga ato që
është menduar se do të shërbenin. Ato kalojnë për ushtrinë ose për të mbështetur
individin ose grupin në fuqi, ose zhduken brenda burokracisë ku shpërndahen
dhe përdoren pa përgjegjësi. Në këto rrethana, nuk është e papritur që projektet
e ndihmave të kthehen në shkatërrimtare për të varfrit dhe të uriturit.
Vendet e Botës së Tretë, pavarësisht nga fakti se në popujt e tyre uria është e
pranishme, janë furnizues të rëndësishëm ushqimesh për Perëndimin. Kompanitë perëndimore prodhuese të ushqimeve, ose siç quhen ndryshe ndërmarrjet e
agrobiznesit, kanë në këto vende ndikimin kryesor. Termi agrobiznes është krijuar nga Ray Goldberg i Shkollës së Biznesit të Harvardit për të pasqyruar faktin
që prodhimi i ushqimeve është i industrializuar në një shkallë të gjerë. Përdoren
makineri për prodhimin dhe organizohet nëpërmjet një përpunimi, transporti
dhe depozitimi sistematik. Miliona njerëz, shumica në vendet e industrializuara
nuk e sigurojnë në mënyrë të drejtpërdrejt ushqimin e tyre. Produktet ushqimore
që ata konsumojnë përfshijnë një numër të madh bimësh, mineralesh e mallrash
të tjerë të importuar nga Bota e Tretë.
Shumë prej firmave të mëdha të agrobiznesit që veprojnë në vendet e Botës së
Tretë janë zhvilluar nga kompanitë konçensionare të krijuara atje nga qeveritë
koloniale. Këto firma organizojnë më tepër eksportin për tregjet perëndimore se
sa nxisin zhvillimin e bujqësisë vendase.4 Kjo gjë ka bërë që gjithnjë e më tepër
këto vende të ngelen të prapambetura, pa pasur asnjë mundësi për të ecur përpara, pasi gjithmonë këto firma të fuqishme ndjekin një politikë që u mundëson
përfitime të mëdha duke i shfrytëzuar në maksimum këto vende, të cilat pa dyshim janë më të humburat në këtë biznes.
Kërcënimet ndaj mjedisit kanë dalë gjithashtu midis rreziqeve më të mëdha
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që i duhen njerëzimit të përballojë. Shumë prej këtyre kërcënimeve janë plotësisht globale, ato rrezikojnë strukturën e tokës si të tërë. Tre llojet kryesore të
rreziqeve që i kërcënohen mjedisit janë: krijimi i mbeturinave, ndotja dhe shterimi i burimeve minerare. Përdorimi i plehrave kimike, pesticideve, rritja e bimëve
dhe e kafshëve sipas logjikës shkencore dhe industriale ka sjellë çrregullime në
ciklin e prodhimit dhe përtëritjes bujqësore. Sistemet moderne të prodhimit të
ushqimeve, megjithëse janë shumë produktive, kanë sjellë mbi mjedisin pasoja
shkatërruese me afat të gjatë veprimi si dhe pasoja të menjëhershme. 5 Mjafton të
përmendim këtu vrimat në shtresën e ozonit apo efektin serë. Shpyllëzimi, drenazhimi, nivelimi i tokave apo gazrat helmues të automjeteve kanë kontribuar së
bashku në këto ndryshime. Sulmi shkatërrimtar i njerëzimit mbi mjedisin vjen
nga zhvillimi dhe përhapja globale e institucioneve sociale të vendeve të industrializuara, me rëndësinë që këto i japin rritjes së vazhdueshme ekonomike.
Pavarësisht disavantazheve që ka, të gjitha vendet në zhvillim kërkojnë të
bashkohen në procesin e globalizmit. Edhe Shqipëria dashur pa dashur ka hyrë
në këtë poçes pasi, përderisa rritja ekonomike në vendet në zhvillim ku bën pjesë
edhe vendi ynë, varet në mënyrë të arsyeshme nga disponueshmëria e kapitalit
privat dhe përderisa kapitali privat këmbëngul për një sistem ligjor të parashikueshëm dhe një masë të pranueshme kthimi me një rrezik të arsyeshëm, çdo
vend që përpiqet të jetë konkurrues, është i detyruar të bashkohet në procesin e
globalizmit, si politikisht edhe ekonomikisht.6 Vetë procesi i integrimit në BE apo
NATO është një mënyrë për t’u bërë pjesë e tregut botëror.
Shqipëria për momentin përveç territorit dhe krahut të lirë të punës, nuk ofron
asgjë tjetër për tregun e madh botëror.
Në vendin tonë prej vitesh veprojnë kompani të fuqishme ndërkombëtare ku
mund të përmendim Vodafone, DHL, AMC, Western Union etj, të cilat me shërbimet e tyre kanë ndikuar në mirëqenien e publikut. Kohët e fundit disa prej
ndërmarrjeve shtetërore i janë nënshtruar procesit të privatizimit, si për shembull rasti i AlbTelekomit. Gjithashtu investitorë të huaj po shfaqin interes për
Shqipërinë jo vetëm për krahun e lirë të punës por edhe për pozicionin gjeografik të saj që mund të shërbejë si vend transiti për projekte si ndërtimi i TEC-ve,
gazsjellësve apo stacioneve nukleare.
Kjo që në pamje të parë duket si një përparim, dalje nga kriza energjetike, hapje
e vendeve të reja të punës, shtim të ardhurash, në të vërtetë sjell mjaft dëme për
mjedisin tonë. Përveç kësaj këto projekte parashikojnë që pjesën më të madhe të
energjisë që do të prodhojnë do ta përdorin për të furnizuar vende të tjera, duke
lënë për Shqipërinë një pjesë fare të vogël. Dhe janë pikërisht këto vende që nuk
pranojnë që në territoret e tyre të ndërtohen këto projekte, pasi shkaktojnë mjaft
dëme për mjedisin. Pra me ndërtimin e tyre në Shqipëri ato jo vetëm që përfitojnë energji, por në të njëjtën kohë shmangin dhe një sërë problemesh që mund të
lindin në të ardhmen.
Duket se në kuadër të integrimit, qeveritë tona kanë një tendencë për t’i pranuar këto projekte pa marrë parasysh se të gjitha kostot negative bien mbi kurrizin
e shqiptarëve.
Siç mund të kuptohet, tani për tani, Shqipëria përveç teknologjisë së telekomu-
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nikacionit dhe transportit që mundësojnë një kontakt me të gjitha zhvillimet në
arenën ndërkombëtare, nuk ka asnjë përfitim tjetër nga procesi i globalizmit.
E tillë, mund të themi se është edhe situata në botë, pasi ky globalizëm në rritje
nuk po shoqërohet as me integrimin politik, as me zvogëlimin e pabarazive në
botë, por gjithnjë e më shumë po e zhyt botën drejt një krize ekonomike, pasojat e
së cilës janë të pashmangshme. Prandaj s’na mbetet gjë tjetër veçse të shpresojmë
se ky globalizëm do të ndryshojë rrjedhën e tij.

Anthony Giddens”Sociologjia”, Tiranë 1997, f. 495.
Produkti i përgjithshëm kombëtar është vlera e të gjitha mallrave dhe shërbimeve të prodhuara në një
vend çdo vit, shërben si masë mesatare e përdorur për të krahasuar diferencat në pasuri midis kombeve.
3
Botime Ekonomike, Londër 1999, f. 83.
4
Anthony Giddens “Sociologjia”, Tiranë 1997, f. 504.
5
Hancock, New York 1995, f. 148.
6
Henry Kissinger “A ka nevojë Amerika për një politikë të jashtme”, Tiranë 2003, f. 439.
1
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Ç’është demokracia?
klaudia ÇArcAni
Shkolla e Mesme e Përgjithshme “18 Tetori”, Lushnjë
“Democracy is the government of the people, by the people, for the people“

K

ush më mirë se babai i demokracisë se vërtetë e të plotë mund ta përshkruaj më thjesht e më bukur atë. Megjithatë është e vështire të nxjerrësh
kontekstin që mbajnë të fshehur këto 9 shkronja. Ndaj lind pyetja:Ç’është
demokracia? Ç’përfaqëson ajo? Ç’ndikim ka ajo në jetën tonë?
Siç thotë një shprehje e vjetër ”gur gur bëhet kalaja”, kështu është ngritur edhe
demokracia. Ndaj duhet që të nisemi nga themelet e saj për t’u iluminuar në lidhje me këtë çështje sa konkrete aq edhe abstrakte.
Fillesat e saj i gjejmë në Athinën e lashte pasi vet fjala demokraci vjen nga
greqishtja e vjetër, gjuha e shkencave, që do të thoshte demos-popull dhe kraci-sundim. Ky është edhe konteksti themelor i saj. Këtu demokracia shfaqet në
formën e saj me të virgjër, si demokraci e drejtpërdrejt. Ne asambletë publike
mblidheshin të gjithë qytetaret, me përjashtim të skllevërve dhe grave, me të drejtë fjale e vote. Kjo gjë mundësohej nga përmasat e vogla të këtyre qytet-shteteve.
Megjithatë brishtësia e kësaj forme politike e cila tentonte drejt tiranisë i beri filozofet të mendonin se ajo nuk ishte forma adekuate e qeverisjes. Aristoteli (filozof
i madh i antikitetit) e klasifikonte qeverinë në forma të pastra e të korruptuara, të
kjo e fundit ai fuste demokracinë. Sipas tij kjo ishte një qeverisje” në avantazh të
të varfërve”. Ky mendim do të mbizotëroj deri në shekullin XVIII.
Me pas vatra e qytetërimit kalon në Romë dhe së bashku me të edhe koncepti
demokratik. Këtu ai do të latohet me tej duke hedhur bazat e demokracisë në
termin modern. Sipas tyre populli është krijues i se drejtës dhe burimi i pushtetit
qëndron i fshehur në të.
Me vonë ndikim në gdhendjen e modelit demokratik pati feja dhe lufta që u bë
kundër saj, si dhe eksperienca historiko-sociale e popujve.
Ndikim në përhapjen e demokracisë pati edhe Reforma Protestante.
Si forme qeverisjeje demokratike me e përshtatshme u pa Republika, të cilën
filluan ta lakmonin të gjithë. Ne vazhdimin e viteve 1800 pati përplasje të shumta
midis liberaleve dhe socialisteve në lidhje me pikëpamjet e tyre demokratike.
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Liberalet përkrahnin demokracinë e përfaqësuar të cilën e shihnin si formën
me të arrire të qeverisjes. Ndërsa socialistet krijuar një tjetër ideal demokratik.
Sipas tyre demokracia e përfaqësuar përfshinte vetëm jetën politike, ndaj vet ata
aplikuan demokracinë e drejtpërdrejt, me synimin që të arrinin një transformim
jo vetëm social e politik por edhe ekonomik të shoqërisë.
Koha vërtetoj se modeli demokratik socialist nuk ishte veçse një politik e ashpër dhune fizike e psikike, që u quajt diktature.
Me kalimin e shekujve demokracia ndryshoi në drejtim të përsosmërisë, ndaj
sot e gjejmë me një tjetër fytyre, të cilës tiparet i janë veshur nder shekuj.
Sot demokracia haset në 2 forma :
1) demokracia e drejtpërdrejt, ku çdo vendim merret direkt nga populli me
votim të hapur. Forme kjo në zhdukje, si rrjedhojë e zgjerimit të shoqërive.
2) demokracia e përfaqësuar, ku kemi delegim të pushtetit të popullit.
Sot forma me e hasur e cila i përshtatet më mirë kushteve të botes se madhe
moderne është demokracia e përfaqësuar.
Demokracia si term shpesh ka ngjallur polemik midis njerëzve, megjithatë ajo
mund të shihet në 3 aspekte kryesore:
1) si sistem politik
2) si liri individuale në rrafshin social
3) si sistem ekonomik
1) Demokracia është institucionalizim i lirisë.
Ajo përfaqëson një sistem politik të bazuar të sovraniteti i qytetareve, të cilëve
u njihet e drejta për të zgjedhur formën e qeverisjes dhe për të emëruar direkt ose
indirekt anëtare të trupit legjislativ të larte të shtetit. Epiqendra e këtij sistemi sa
të koklavitur aq evident është barazia juridike e individit në ushtrimin e votës
pa dallim feje, race, gjinie. Çdo njeri është zot i vetvetes. Ai ka aftësinë të shohë e
të dëgjoj, të gjykoj e në fund të vendos.
Demokracia karakterizohet nga një sistem politik shumëpartiak. Çdo parti
duhet që të hartoj një program të caktuar, të cilin e parashtron në popull. Ky me
pas gjykon. Siç thamë pushteti i delegohet përfaqësuesve të cilët zotohen të jene
gjithnjë zëri i popullit. Ky pushtet fitohet nëpërmjet zgjedhjeve të lira në të cilat
elementi barazi është themelor. Nëpërmjet votës çdo individ shpreh mendimin
e tij. Vota është e drejtë e çdo individi, por në të njëjtën kohë një detyrë kyçe
kundrejt vetvetes dhe shoqërisë. Ajo që fiton është maxhoranca. Demokrati nuk
duhet të pranoje se maxhoranca sjell gjithnjë vendim të drejtë. Ajo që duhet të
besoj ai është domosdoshmëria e pranimit të mendimit të shumicës.
Një vend të rëndësishëm zë edhe respektimi i të drejtës minoritare.
Pushteti legjislativ i përket ekskluzivisht popullit që e ushtron nëpërmjet votës,
ndërsa ai ekzekutiv i delegohet përfaqësuesve të cilët zotohen të respektojnë limitet kushtetuese të vendosura në qeveri.
Demokracia nuk ka vetëm të drejta dhe liri por edhe rregulla, ligje. Demokracia mundësohet nga ndjenja e individit për barazi. Tendenca e tij për padrejtësi e
bën të nevojshme atë. Për këtë shërbejnë ligjet që i vene fre instinkteve kafshërore
njerëzore të cilat cenojnë sadopak lirinë e tjetrit. Ne këtë aspekt demokracia ka të
beje me respektimin e rregullave të lojës edhe kur s’sheh gjyqtari.
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Kjo është demokracia në kuadrin politik, ku forca shndritëse e lëvizëse e këtij
sistemi është barazia. Sistem ky i ngritur mbi shpatullat e miliona njerëzve.
2) Qeveria është vetëm 1 element veprues në një fabrike sociale të varieteteve
institucionale. Ky diversitet është quajtur pluralizëm. Ekzistenca e organizatave
joqeveritare të cilat veprojnë në mënyrë indipendente duke ushtruar ndikim të
rëndësishëm në jetën sociale të individit. Organizimi i individëve në këto grupe
joqeveritare është një liri e rëndësishme në demokraci. Kur njerëzit bashkojnë
zërin për një interes të përbashkët atëherë edhe mundësitë për t’u dëgjuar dhe
për të influencuar në debatin politik rriten.
Një pozicion themelor në demokraci ka edhe debati. Ai krijon mundësinë e
shpalosjes se alternativave dhe këndvështrimeve të ndryshme. Ne qoftë se nuk
do të ekzistonte debati, kjo force shtytëse kaq e madhe, atëherë demokracia do
të merrte një shprehje konstante. Kjo do të paraqiste një linje të vetme politike në
interes vetëm të një grupi të caktuar, çka do të shkelte parimin e shumicës.
Demokracia mbi gjithçka është liri individuale. Heqja e prangave diktatoriale,
mundësia e zgjedhjes. Demokracia i siguron individit lirinë e fjalës. Çdo njeri
është i lirë të shprehe atë çka mendon.
Demokracia siguron liri besimi. Ajo si imponon askujt drejtime fetare të caktuara. Shoqëria demokratike e konsideron këtë një çështje tërësisht personale.
Askush nuk mund të ndikohet ose detyrohet të marrë pjese në festat fetare si dhe
të kryej ritet përkatëse. Megjithatë çdo vend ka një fe zyrtare e cila përfaqëson
besimin e shumicës, që si gjithmonë vendos.
Ajo mundëson edhe të drejtën e protestës, ngritjen e zërit për t’u rebeluar
kundër padrejtësive. Këto protesta duhet të organizohen në mënyrë paqësore.
Kjo gjendje krijohet nga grupet e pakicave, të cilat janë të pakënaqura nga vendimet e marra. Do ishte e lehte të drejtohej një demokraci ku çdo njeri përkrah një
drejtim të caktuar, por interesantja qëndron në ekzistencën e drejtimit të kundërt.
Kjo çon në shfaqen të debatit dhe formës me të larte të tij, protestës.
Një tjetër aspekt i demokracisë sa i domosdoshëm, shpeshherë i padëshiruar
është masmedia.
Ajo është quajtur pushteti i katërt, pasi identifikon, argumenton e kritikon ngjarje e dukuri shoqërore nga me të ndryshmet. Masmedia shërben edhe si monitoruese e punës se qeverise. E drejta e shtypit si një institucion komplet i pavarur
e plotëson me tej figurën demokratike.
Pra demokracia është komunikim çka e ul atë këmbëkryq me njerëzit, pra me
jetët tona.
3) Demokraci ekonomike është ajo e cila i jep të gjithë individëve mundësi ekonomike të barabarta. Kjo mishërohet në modelin e ekonomisë se tregut. Te gjithë
individët kanë mundësi të barabarta për t’u zhvilluar ekonomikisht dhe ajo që
vendos fatin përfundimtar është konkurrenca. Njerëzit e dine që në demokraci
ka fitore e humbje. Çdo kush lufton për të arritur diçka pavarësisht shkopinjve që
vete ky sistem kaq i përsosur i ka vendosur.
Megjithatë në demokraci nuk ekziston vetëm ekonomia e tregut, por edhe ajo
shtetërore. Këto dy shtylla ekonomike ndërthuren me njëra tjetrën në mënyrë të
tillë që të krijojnë mundësinë e konkurrencës, si edhe mbrojtjen e me të dobëtit.
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Te gjitha këto të dhëna mbi çështjen e shtruar, pra se ç’është demokracia me
bëjnë të mendoj se ç’quajnë në Shqipëri demokraci.
Shqipëria është një vend që për një periudhe të gjatë që nen sundimin diktatorial. Kjo padyshim la gjurme të thella në historinë dhe jetën politike të kombit
shqiptar. Për 50 vjet ne njohëm një model demokratik socialist, i cili hidhte poshtë
lirit fondamentale njerëzore. Demokracia shqiptare erdhi jo vetëm mes rrënojave
të një sistemi diktatorial, por edhe mes kujtimeve të një historie kombëtare të
dhimbshme.
Pavarësisht ndryshimeve politike që ndodhen, shembja e diktaturës, ende ne
nuk kemi një vizion të qartë demokratik.
Nga jetesa në Shqipëri unë kam krijuar këtë vizion për demokracinë:
Ne aspektin politik ve re shkelje dhe abuzime. Ne Shqipëri demokracia është
një rryme e forte debatesh të skajshme midis pozitës e opozitës. Demokracia është
një rrjet i dendur korrupsioni, që i ka rrënjët në aparatin qeveritar. Demokracia
është monopolizim i pushtetit në duart e një grupi të caktuar individësh. Ajo
është manipulim i procesit zgjedhor, si dhe falsifikim i të dhënave reale në lidhje
me përparimin e reformave demokratike në Shqipëri.
Njerëzve formalisht i jepet e drejta e votës dhe e zgjedhjeve të lira. Çështje që
këtë vit me përket edhe mua, si një votuese e re.
Konfliktet partiake lënë në errësirë problemet bazë të qeverise.
Parlamenti shqiptar nuk vlerëson në mënyrë objektive ndodhitë.
Këto vlera demokratike mësohen në Shqipëri.
Ne aspektin e lirisë individuale demokracia në Shqipëri ka pak probleme. Ato
qëndrojnë në mentalitetin e ndryshkur të popullit shqiptar, që ende rron me hijet
e se kaluarës.
Sistemi i ekonomisë se tregut që fillimisht shumë i vështire për t’u realizuar në
Shqipëri, megjithatë gjatë këtyre 10 viteve të fundit ekonomia e lirë demokratike
po kooperon me se miri në vendin tonë.
Te gjitha defektet në demokracinë shqiptare vijnë si pasojë e imponimit të një
modeli demokratik të marrë shabllon nga vendet e tjera, të cilat janë krijuar në
një realitet ndryshe nga ai shqiptar. E keqa qëndron se nuk u aplikua një shkrirje
graduale e saj në përputhje me situatën në Shqipëri.
Sot, ende demokracia po përjeton një faze tranzicioni të stërzgjatur, e cila gjithnjë e me tepër rrezikon të cenoj të drejtat demokratike.
Te rinjtë duke pasur një ide të qartë në lidhje me demokracinë, duhet të zhdukin mbetjet e vjetra të sistemit diktatorial dhe me vizionin demokratik, për të
cilin fola me larte, të ndryshojnë realitetin shqiptar. Te vene në praktik të gjitha
pikat e kushtetutës.
A do ia dalin? Ndoshta po, por kjo i duhet lënë kohës për t’u parë.
Pavarësisht çdo njohje individuale prezantimin me të drejtpërdrejt me demokracinë unë e kam pasur në shkollën time. Shkolla është vendi ku në marrim
dijet e para. Aty fillon të formohet personaliteti i gjithsecilit prej nesh. Zbatimi
i parimeve demokratike që në bazat e jetës do të thotë krijim i themeleve të patundshme. Kjo do të thotë përgatitja e një kontingjenti të ri të armatosur me shpirt
demokratik. Nxjerrja e përfundimit se ç’është demokracia arrihet vetëm duke e
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parë të zbatuar atë. Demokracia konkrete në shkolle është liria jonë, e çdo nxënësi
për t’u shprehur. Duke pasur njohuri demokratike në luftojmë për mbrojtjen e të
drejtave tona. Ne bazë të këtyre njohurive është ngritur senati i shkollës. Ky është
një ripërtëritje në miniaturë e konjukturave qeveritare, që në ambientin e tij ka
ndikim. Demokracinë në shkolle e shohim në lirit tona, por në të njëjtën kohë edhe
në ekzistencën e rregullave dhe ligjeve në mënyrë që të zbatojmë thënien”liria
ime mbaron atje ku fillon liria tjetrit”. Atë ndryshim demokratik për të cilin fola
me lart, që do ta sjelli brezi i ri, doja ta nisja nga vetja. Këtë ma mundëson pikërisht ambienti i shkollës sime, ku them me krenari që jam në krye të senatit. Kjo jo
për postin, por për njohjen e mirë demokratike që të gjithë ne kemi.
Kjo është shkolla ime demokratike pa njohurit teorike dhe praktike, në lidhje
me demokracinë, të se cilës unë nuk do kisha mundur të shkruaja këto rreshta.
Kjo pra është demokracia me 1000 labirintet e saj të cilat në një vështrim të
përgjithshëm të japin një kryevepër.
Sistemi politik në të cilën termi bazë është barazia, forca lëvizëse është liria,
parimi ekzistencial është aftësia.
Megjithë ato që folëm me lart demokracia nuk është një etalon që mund ta kopjosh. Ajo është një model si eksperienca e jetës, gjithmonë duke ndryshuar infinite në varietetin e saj. Ajo duhet veshur me tipare kulturore, historike, shoqërore
të një kombi, që të mund të huazohet. Formulat e gatshme demokratike vetëm
do e shpërfytyronin imazhin e saj. Sot në piedestal të demokracive qëndron demokracia amerikane, ku edhe një herë me forcën e barazisë, në këtë rast racore,
i dha një grusht të fuqishëm rrënojave të vjetra shoqërore që duan të eklipsojnë
veprimin demokratik.
Kjo është për mua demokracia.
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Çfarë është demokracia?
nurije DEmA
Shkolla e mesme e bashkuar “Gosë”

E

duam Shqipërinë si Evropa”.. .
Kjo që thirrja e famshme dhe parulla më e lakuar e studentëve shqiptar
të ‘90-ës. Ata kërkonin integritetin, prosperitetin e zhvillimit mbarë kombëtarë… Por a që demokracia, ai rend që u vendos në vend, mënyra më e përsosur, më efikase për këtë synim?!
Një ndër presidentët më të shquar amerikan, Abraham Linkoln¹ ka postuluar dikur: “Demokracia është qeverisja e popullit, prej popullit e për popullin”,
shqyrtimi i kësaj shprehje sjell një nga verdiktet më të mëdha të demokracisë; Ky
lloj sistemi është për masat, bëhet nga masat dhe vihet në funksion të masave.
Por deri në ç`pikë?
Demokracia (demos+kratia) ² është fjala e përdorur në Greqi në shekullin e V
p. k dhe që më vonë u pasua nga reformat e ligjet më të arrira të historisë greke e
që u bë shembull për tërë botën antike. Sistemi ka në thelb të tij vendimmarrjen, e
cila mund të jetë kolektive ose individuale. Kjo konstaton që demokracia kërkon
dy marrëdhënie themelore :Së pari interes kolektiv dhe opinion kolektiv, së dyti
të drejta të barabarta në ushtrimin e kontrollimit të këtyre relatave.
Pra themeli ku ngrihet dhe lartësohet demokracia është populli. Pjesëmarrja e
tij në jetën politike, administrative e vendimmarrëse është kusht i saj. Mirëqenia
e zhvillimi i popullit është synimi i demokracisë, duke lejuar kështu njerëzit të
zgjedhin sistemin që ata dëshirojnë dhe të zgjedhin përfaqësuesit e tyre, ata që do
të ushtrojnë pushtetin politik në emër të masave. Me një fjalë ky pushtet politik
bëhet i ligjshëm vetëm kur ai buron nga populli. Në këtë këndvështrim demokracia mund të cilësohet si një sistem idesh, praktikash, aspiratash dhe mënyrash
veprimi që të gjitha bashkë shpien drejt institucionalizimit të lirisë.
Koncepti i demokracisë, në kuptimin e tij primar përfshin sundimin e shumicës e respektimin e pakicës, duke krijuar hapësira për konkurrencën e lirë të
alternativave politike, duke u siguruar individëve nismën e lirë, pronën private
dhe një zhvillim të mirë ekonomik. Por shpeshherë koncepti i demokracisë është
keqinterpretuar e është përdorur në qëllime të caktuara dashakeqëse duke sjell
lindjen e një despotizmi politik dhe ngritjen e interesave të një pjese, duke nënsh-
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truar e duke vepruar kundër të tjerëve.
Për këto “aksidente”vrastare është e domosdoshme njohja e konceptit demokratik nga populli. Kjo do të thotë që demokracia nuk mund të jetë “recetë”
por as “realitet utopik”, nuk mund të jetë plotësisht ose aspak demokraci. Prandaj kur i referohemi këtij termi kemi parasysh një shkallë të caktuar të zhvillimit
të saj. Kjo sjell një demokraci të mosgarantuar por që është gjithnjë në poçes rritje
e zhvillimi. Ky kriter shërben për vlerësimin e demokracisë në një shtet të caktuar. Demokracia është qeverisja përmes diskutimeve, bisedave, debateve, ideve
e opinioneve. Ndofta vlera e saj bëhet edhe më e madhe kur ajo arrin të kontrolloj masën , por cilado qofshin virtytet e dëshiruara të një demokracie ekzistojnë
dhe lindin rrethana që një popull mendon se demokracia nuk është zgjedhja më
e mirë…
Një thënie e një prej presidentëve më të dëshiruar prej amerikanëve William
(Bill) Clinton³ konstaton:”Demokracia është sistemi i mediokërve, por unë përpiqem pafundësisht ta zbus atë. Pra edhe në një vend liberal, të arrirë e të fuqishëm siç është Amerika, sistemi demokratik tregon anën e errët të tij. Merreni
me mend se ç’ndodh në një vend të vogël të sapokonsoliduar, apo në një vend
tjetër ku shtresat shoqërore janë aq të diferencuara saqë për një pjesë të popullsisë qeveria e sistemi politik as që ekziston.
Xhon Kenedi ka thënë “Jeta në demokraci nuk është e lehtë dhe demokracia
nuk është e përsosur”. Natyrisht si ç’do gjë tjetër që ka nevojë për nxitje dhe demokracia kërkon kushte e faktorë që të përsoset e të zhvillohet. Një vend me një
histori të veçantë në kontekstin politik nisur nga një sistem demokratik, pasi ka
krijuar për opinionin mbarëpublik idenë se ky sistem është i vetmi i nevojshëm e
i duhur për ta. po ashtu mjedisi natyror, karakteristikat fizike, pozita gjeopolitike
e një vendi mund të sigurojnë kushte të favorshme për maturimin e demokracisë.
Një vend me pasuri të veçanta si dhe me relata të shkëlqyera me fqinjët shfrytëzon në maksimum sistemin qeverisës demokratik, kjo pasi të fituar dalin njerëzit
banorë si dhe vendi por dhe udhëheqja. Por jo gjithmonë të tilla fakte mund
të përshtaten pasi kultura e një vendi, zakonet, arsimimi, struktura e kastave
shoqërore mund fare mirë të pasqyrohen në sistemin politik që ata zgjedhin e që
përfaqëson më mirë kriteret e mësipërme.
Megjithatë demokracia vazhdon të quhet sistemi i së drejtës, njësoj siç mendonte dikur njeriu më paqësor e popullor i njohur në historinë e botës aziatike
Mohandas Gandi4. Ai shprehte hapur se nocioni i tij demokratik ishte:
Edhe më i dobëti ka të njëjtat shanse si i forti. Kjo tregon
se sistemi politik demokratik vë në qendër të vëmendjes individin dhe integritetin e tij në bashkësi. Ky person jeton duke sjellë si rrjedhojë lindjen e dy teorive
demokratike: A) Teoria që vë në qendër individin dhe qëllimi i saj themelor i qeverisjes është mbrojtja e autonomisë dhe e të drejtave të individit, duke filluar nga
e drejta e jetës. B) Teoria që vë në qendër bashkësinë. Pra mirëqenia e njerëzve të
marrë si një e terë ka përparësi ndaj të drejtave dhe interesave të veçanta të individëve. Demokracia është sistemi i qeverisjes publike dhe ndërthurja e qeverisjes
parlamentare, e parë në këndvështrim si një raport ambicioz i këtyre dy konstatimeve. politika publike qëndron tek qytetarët që veprojnë vetë-veprimtarinë e
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tyre e kryejnë për të fituar një kontroll më të madh mbi të ardhmen e përbashkët.
Rëndësia e publikut në një qeverisje të tillë siç është demokracia tregon, se ky
është diçka më shumë se një treg për informacion, se një auditor për shfaqje apo
se një model i rastësishëm për anketuesin e opinionit.
Respektivisht demokracia mund të konsiderohet si ëndrra utopike drejt lirisë.
Pranimi i tragjedive të shekujve dhe i viktimave që ato shkaktuan tek të gjithë
popujt e botës, është fillim i urtësisë. Ne tashmë e dimë se parajsa në këtë botë
është përtej aftësive tona. Por nëse jemi modest dhe shpresë plotë mbase mund të
ndërtojmë një purgator të arsyeshëm për të jetuar, duke i shpëtuar ferrit…! Sepse
e vetmja gjë e nevojshme për triumfin e së keqes është burrat (gratë) e mirë e të
urtë të rrinë pa bërë asgjë.
Ky lloj dembelizmi sjell shfaqjen e një shoqërie civile të komercializuar e të
privatizuar, në veprimtarinë e një grupi që vë në plan të parë interesat personale
e kështu kthen demokracinë në meskinitet. Në ato vende ku shoqëria civile u
privatizua e komercializua, grupet e organizuara në një mbrojtje të dëshpëruar
të interesit publik e gjetën veten të derdhur në kallëp si ekzemplarë të thjeshtë të
lobeve të interesave private plaçkitëse.
Ky fund i tmerrshëm solli për shumë vende urrejtjen ndaj këtij sistemi, i cili veç
të tjerash i shpuri në qorrsokakun e ingranazheve të ndryshkura të komunizmit,
sepse demokracia për ta u kthye në një sëmundje vrastare. Demokracia është maturi dhe jo meskinitet; dashamirësi e jo përplasje; idealizëm e jo lakmi. Shoqëria
civile është domeni i qytetarëve, një domen ndërmjetësues midis tregjeve private dhe qeverisë së madhe. Si pjesëmarrës në demokracinë pluraliste ne duhet
t’i realizojmë virtytet qytetare të domosdoshme për lirinë vetjake në bashkësinë
botërore, duke përkrahur një sistem politik të mbështetur tek qytetari që i gëzon
që të gjithë të drejtat e tij qytetare dhe njerëzore në vlerën e tyre të përgjithshme
dhe kësisoj në barazinë e tyre themelore.
Puna dhe frytet e saj të marra së bashku do të sillnin për ne por dhe për të
gjithë popujt e botës arritjen e një baraspeshe midis demokracisë si sistem dhe
kërkesave tona si qytetarë vendosë që me anë të zgjedhjeve kemi vënë në udhëheqjen e sistemin e mirë demokratik. Liria dhe dëshira për ndryshim ekziston
në zemrat e secilit prej nesh, nëse ne duam t’i raportojmë ato atëherë ndihmojmë
vendin dhe sistemin udhëheqës. Nuk i mban gjallë, e nuk u jep vitalitet këtyre
ndjenjave as kushtetuta as ligjet e as normat e tjera hierarkike.
Tadeusz Kościuszko5 e donte lirinë pa kurrfarë marrëzie, Jakobinë e donte popullin e tij pa urryer ndokënd. Demokracia mbështetet në bindjen se të njerëzit
e zakonshëm ekzistojnë mundësi të jashtëzakonshme. Zhvillimi i Revolucionit
Amerikan na tregon një histori të paharrueshme dhe ka potencial të na diktojë një
mësim unikal; ky revolucion nuk shpërtheu, por u krye nga njerëz me një vështrim të përbashkët dhe mbi bazën e forcës së zotimeve të ndërsjella …
Shembuj të mirë të bashkëpunimit për arritje të larta janë organizatat ndërkombëtare por ka raste dhe kombëtare ndër të cilat spikatin më tepër ato me karakter
ushtarak e social si: Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) , N. A. T. O,
Këshilli Evropian (KE) etj.. Ne kontrast me këto organizma ndërkombëtar të
krijuar nga korporatat dhe qeveritë, rrjetet synojnë të veprojnë horizontalisht.
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Qendrat e tyre janë kudo;periferitë e tyre askund. Prandaj shprehja me vepra e
kësaj fryme të re globale është një nga sfidat më parësore për qytetarët dhe institucionet e shoqërisë civile.
Ajo çka më shumë e rëndon imazhin e një sistemi është e shprehur qartë në
këtë konstatim të Kuper: Të gjithë pushtetet kanë prirje për të abuzuar! Korrupsioni, oreksi për pushtet, ngurrimi për respektimin e ligjeve, demagogjia dhe
manipulimi i masave, mungesa e vullnetit për takime transparence me publikun,
mungesa e respektit për ligjin dhe qeniet njerëzore, mungesa e vullnetit për të
bërë kompromise dhe paaftësia për të fituar njohuritë e duhura për të qenë një
drejtues i efektshëm, dëshira për famë dhe shqetësimi për një reputacion të gjerë
janë tiparet e sjelljet që devijojnë rrugën e drejtë të një pushteti duke e bërë atë të
quhet abuziv.
Demokraci do të thotë të qeverisësh me anë të diskutimit, por efektiviteti i saj
vjen kur njerëzit dinë të ndalojnë të folurin, ndryshe debati do të bëhej si një ndër
organet kryesore qeverisëse dhe demokracia do të dilte me arna.
Dikush e do të veçantë dikush të zakonshme dhe si rezultat i këtij procesi demokracia do të fillonte të humbte ndikimin e saj primar.
Kjo është arsyeja primare post së cilës lejohet veprimtaria politike e shumë
subjekteve partiak të cilët si funksion primar kanë harxhimin e energjive kryesore në përpjekjet e tyre për të bindur opinionin publik se ata janë alternativë më
e mirë se partia ose subjekti të cilit i kanë besuar përfaqësimin e tyre në instancat
politikbërëse. Çuditërisht që të gjitha e arrijnë qëllimin e tyre duke krijuar të ashtuquajturin rotacion politik.
“Zyrtarët e këqij zgjidhen nga të mirët që nuk votojnë, si rezultat demokracia dhe institucionet e saj krijojnë karantinën për dëshirat tiranike”, - Niçe. Sipas kësaj thënie vërtetë të madhe dhe kuptimplotë ajo që bëhet problem dhe
pengesë për demokracinë është keqpërdorimi i këtij sistemi dhe keqinterpretimi
i fjalës demokraci. Dëshira dhe morali komplementar i publikut shfaqet në jetën
e çdo kujt. Lajtmotivi i aspiratës për paqe dhe siguri bëhet pjesë e imponuar e çdo
familje dhe në lutjet e tyre kërkuar perëndisë veç bekimeve për anëtarët dhe për
të gjithë të tjerat hyjnë dhe lutje e bekime për botën e popullin e saj, sikur kjo me
të vërtetë ta ndryshonte atë…!
Si element kryesor që rregullon marrëdhëniet ndërmjet njerëzve dhe ndërmjet
bashkësisë, tolerance është imperativi që qeveris të gjithë jetën shoqërore. Në
disa shoqëri të vendeve të varfra afrikane kjo do të thotë ;Të mos pranosh, të
mos u zësh besë njerëzve të vendeve të tjera dhe të hedhësh poshtë qoftë frikën,
qoftë paragjykimet në qëndrimin ndaj gjithçkaje të re, të panjohur të pazakontë
ose jashtë modelit normal. Kjo mbyllje e këtyre vendeve, ky izolim i prerë që fare
mirë mund të konsiderohet dhe si një vetizolim, shpie në një situatë të tillë, në të
cilën ata ndodhen sot.
E panjohura nuk përbën rrezik nëse vërtetë e pret me forcë e dëshirë atë. Demokracia është padyshim sistemi më i mirë qeverisës që është njohur deri sot,
por kur ai interpretohet si kundër dhe konsiderohet, ndryshe rrjedha e demokracisë, e rrëmbyeshme të shpie në zonat më të panjohura e të hedh në aventura
tepër të rrezikshme.
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Dhe për të përmbyllur idenë tonë rreth asaj çka shprehëm më sipër, rruga që zgjodhi
vendi ynë para tetëmbëdhjetë vjetësh ishte dhe vazhdon të jetë më e drejta. Mirëpo çdo
rrugë ka kahet e vet atë drejtimit, dhe jo rrallë ndodh që të gabosh kah kur zgjedh se nga
do të vazhdosh… Kjo fatkeqësisht i ka ndodhur dhe Shqipërisë, thjesht ka ngatërruar
drejtim. Megjithatë për çdo pengesë ka edhe një zgjidhje, ky është ligj!

. Abraham Linkoln (president i SH. B. A –ve gjatë viteve 86-865)
. Nga greqishtja. ”demos=popull” dhe “kratia=udhëheqje”

. William Clinton president amerikan (99-00) “My life”
4
. Mohandas Gandi Lideri Indian drejt lirisë demokratike
5
. Tadeusz Kociuszko Njohuri për shoqërinë 
Referenca:
Njohuri për shoqërinë 
Filozofia 4
Politika dhe demokracia, Studim
Demokracia është diskutim, Analize Teksti
”My Life”, W. Klinton
Në Internet “Enciklopedi”
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Ç’është demokracia?
iva Demko
Shkolla e mesme e profilizuar”Gjergj Kastrioti”, Durrës

E

timologjia e fjalës përçon kuptimin e qeverisjes nga populli, ardhur
nga”demos”që do të thotë popull dhe”kratia”-qeverisje. Në qoftë se
kërkojmë atdheun e demokracisë, sytë i kthejmë nga qytet-shteti i Athinës në shek. VI-V p. e. s, ndryshe e quajtur dhe”Athina e Perikliut”, ku të gjithë
qytetarët burra athinianë, ishin të thirrur të votonin për çështje të ndryshme politike. Kësaj lloj demokracie, historia i atribuon emrin”demokraci e drejtpërdrejtë”ku
çdo qytetar merrte pjesë në vendimmarrje.
Demokracia është një sistem politik në të cilin populli i një vendi, vendos të
qeverisë përmes çfarëdolloj forme qeverisëse të cilën ata vetë vendosin. Kapërcimi
i saj ndër shekuj ka njohur vështirësi e kthesa nga më të papriturat, transformime
e metamorfoza. Duhet theksuar se në fillimet e saj në antikitet, demokracia u
mbështet nga doktrina stoike e cila pohonte se lloji njerëzor është pjesë e parimit
hyjnor e më pas nga dy fetë e vjetra monoteiste:judaizmi e krishterimi, që theksonin barazinë e njerëzve para Zotit. Me fillimin e mesjetës ku mbizotëron në Evropë
krishterimi e sistemi feudal, disa forma të demokracisë u aplikuan në disa vende të
Evropës perëndimore:Francë, Itali e vendet e ulëta, por do të ishte Rilindja humaniste ajo që do të ngrinte në kult vlerat njerëzore e që do të ringjallte interesin për
demokracinë. Me kalimin e kohës, parimet demokratike u pasuruan nga rryma e
ngjarje historike, si iluminizmi apo revolucioni francez i shek. XVIII, duke bërë që
të arrijmë deri në demokracinë e kohëve të sotme të mbiquajtur dhe demokracia
moderne.
Demokracia moderne përfshin lirinë individuale, përgjegjësinë për të formuar
karrierën e për të drejtuar sipërmarrjet personale, të drejtën për të votuar e për të
qenë pjesëtar i shoqërisë civile demokratike. Që ajo të vinte e tillë sot në duart tona
i është dashur të kalojë nëpër tre deklarata të rëndësishme historike që kanë dhënë
kontribut në pasurimin e demokracisë e në përshtatjen e saj me kushtet që çdo
vend ofron. Ato janë”Deklarata e Pavarësisë”1 - që thekson të drejtën për të jetuar
e për të qenë i lirë; ”Deklarata Franceze e të Drejtave të Njeriut dhe të Qytetarit”2
- e cila pohon lirinë civile dhe barazinë përpara ligjit e në fund ”Deklarata e Atlan-
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tikut” që formuloi dhe katër liritë themelore të individit.
Vërejmë se shpesh herë termi demokraci”barazohet”me termin liri. Në fakt demokracia është një sistem idesh dhe parimesh mbi lirinë. Ajo përbën praktika e
mënyra veprimi të cilat janë formuar në rrjedhën e gjatë historike jo si pasojë e disa
udhëheqësve të veçantë apo disa kushteve e rrethanave specifike, por sipas vullnetit të lirë të popullit. Demokracia institucionalizon lirinë.
Jam e mendimit se demokracia është forma më e lartë e qeverisjes, pasi respekton njeriun si qenie të arsyeshme e të aftë për të marrë vendime për veten e për
shoqërinë civile ku bën pjesë. Nëpërmjet saj, cilado qenie njerëzore arrin të bëhet
sovran i arsyes personale dhe udhëheqës i vetes.
Si një sistem i përparuar qeverisjeje, demokracia bazohet në shtyllat e saj, të
ideuara që në lashtësi e të pasuruara në kohë. Kështu:
1. Sovraniteti i popullit
2. Qeveri e cila mbështetet në pëlqimin e të qeverisurve
3. Sundimi i shumicës
4. Të drejtat e pakicës
5. Sigurimi i të drejtave themelore të njeriut
6. Zgjedhje të lira e të drejta
7. Barazia para ligjit
8. Zbatimi i ligjit
9. Kufizime kushtetuese mbi qeverinë
10. Pluralizmi shoqëror, ekonomik, politik
11. Toleranca, pragmatizmi, bashkëpunimi, kompromisi
përbëjnë themelet ku ngrihen idealet e demokracisë. Ato janë në funksion të
njëra-tjetrës. Kështu, për shembull, kur thuhet se sundon shumica, aty ndodhet
dhe shtylla e të drejtave të pakicës, e cila është e pamohueshme, pasi ashtu si është i
padiskutueshëm sundimi i shumicës, ashtu dhe nuk mund të vendosen në dyshim
të drejtat e pakicës.
E mbështetur në çrregullsira të vogla e në larmi të pafundme, demokracia përbën një formë sharmante qeverisjeje e cila shpërndan barazi mes të gjithëve. Atyre
të cilëve u delegohet pushteti nga populli për të ushtruar vullnetin e tyre, nuk
duhet të abuzojnë me pushtetin që kanë, pasi një fill i lehtë ndan demokracinë nga
një tirani despotike. Përkundrazi, vendimet e të zgjedhurve duhet të jenë mbi të
gjitha të menduara jo vetëm në kufirin personal, por në atë të zgjedhësve. ”Demokracia kërkon nga të zgjedhurit cilësitë e larta të disiplinës, vetëkontrollit, njohurive të përgjithshme e vullnetin për të bërë sakrifica në emër të të gjithëve e
demokracisë”, pohon John Kennedy3. Ky është çelësi që një i zgjedhur të realizojë
një udhëheqje të parametrave demokratike e të marrë pëlqimin nga mbështetësit
e tij. Nëse kjo arrihet, mund të them se demokracia kthehet në një lloj”feje”ku udhëheqësit “adhurohen”e respektohen nga ata që kanë nën udhëheqje.
Demokracia mbetet besimi se njerëzit e dinë se çfarë duan dhe e meritojnë ta
marrin. Duke mbështetur mendimin e iluministit Zhan Zhak Ruso4, besoj se asnjëherë nuk ka ekzistuar në ndonjë vend të botës një demokraci perfekte, mad-
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je as nuk do të ekzistojë, për aq kohë sa pranohet që shumica duhet të qeverisë
dhe pakica të qeveriset. Përvoja njerëzore ka treguar se gjykimi njerëzor jo gjithmonë është aq i drejtë:shumica mund të gabojë më rëndë se pakica. Megjithatë,
duke marrë parasysh faktin që demokracitë e sotme kështu funksionojnë, mbetet
të pranojmë që demokracia e ditëve tona është një gjendje e cila duhet të njohë
kundërshtinë, po ashtu dhe të drejtat minorancës nga maxhoranca. Ashtu si Al
Smith5 ka deklaruar”Sëmundjet e demokracisë mund të shërohen vetëm me më
shumë demokraci. ”
Çdo shtet ka ligjet e tij të shkruara në bazë të të cilëve qeveriset. Kjo traditë e
lashtë daton që në Mesopotami, ku Hamurabi shkroi ligjet në dymbëdhjetë tabela
floriri në qendër të qytetit, në mënyrë që çdo banor nën udhëheqjen e tij, të kishte
mundësinë t’i lexonte në aktivitetin e përditshëm. Natyrshëm që prej kohësh më ka
lindur pyetja:”Përse demokracia, ashtu si ligjet, nuk është e shkruar? Përse ajo nuk
standardizohet dhe merr një formë të tillë që të gjithë të kuptojnë kur ajo shkelet e
kur ajo respektohet? ”Mendoj se demokracia duhet të institucionalizohet e të shkruhet në trajtën e ligjeve që të sigurohet që ajo të mos ndryshojë sa herë që qeveritë
ndryshojnë apo liderët ndërrojnë pikëpamjet e tyre. Dëgjohet vetëm për”Qeveri
demokratike”, ”Republikë demokratike”në një kohë ku qytetarët e thjeshtë nuk
janë të mirë informuar për rastet kur demokracia mund të jetë cenuar nga ligje të
shtrembëruara ose nga qeveritarë që ndjekin interesa personale.
Por populli mund të vendosë që të ketë si udhëheqës ata të cilët mendojnë se
do të jenë udhëheqësit më demokratikë. Kjo arrihet nëpërmjet votës, mjetit më
demokratik të zgjedhjes, i cili, më tepër më ngjason me një qëllim se sa me një
mjet. Ajo përbën qëllimin për të ndryshuar rrjedhën e jetës shoqërore demokratike.
Pjesëmarrja publike në procesin e votimit, është thelbi i demokracisë, pasi”askush
nuk lindi e u bë aq i aftë për të qeverisur një tjetër njeri pa pasur pëlqimin dhe
miratimin e tij”sipas Abraham Lincoln6. Duke votuar, secili nga ne arrin qëllimin
e tij për të zgjedhur një kandidat të cilin e beson sa më të përshtatshëm për udhëheqje. Por, duhet thënë dhe se demokracia e vërtetë nuk qëndron në votim se sa
në numërimin e votave.
Sipas disa studiuesve të ligjit, disavantazhi që ka demokracia në këtë mes,
është vetëm numërimi i votave dhe jo i peshimit të tyre. Robert Heinlein7
shkruan:”Demokracia nuk mund të funksionojë. Në këtë shoqëri ka matematicienë, punëtorë krahu dhe kafshë. Ndaj dhe demokracia, një teori e bazuar në bindjen
se matematicieni vlen po aq sa punëtori i krahut, nuk mund të funksionojë. ”Por
demokracia është ai sistem i cili garanton për të gjithë mundësi të barabarta votimi
e që respekton njerëzit jo nga pozita që kanë, por thjesht nga fakti se janë qenie
njerëzore e qytetarë të një shoqërie demokratike.
“Aftësia e njeriut për të qenë i drejtë e bën demokracinë e mundur, por aftësia
për të qenë i padrejtë e bën demokracinë e nevojshme. ”Kështu është shprehur Reinhold Nieburh8. Demokracia sot nuk është vetëm e mundur, por, mbi të gjitha e
nevojshme. Populli i një vendi demokratik duhet të ndërgjegjësohet e të kuptojë se
ata vetë janë potenciali më i madh demokratik që ekziston në vendin e tyre. Histo-
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ribërësit e vërtetë nuk janë figurat e spikatura, por të gjithë ata burra e gra të rritur,
të cilët me pjesëmarrjen e tyre në çdo vendim që i përket fatit të vendit dhe atij personal, garantojnë një demokraci të vërtetë. Si qytetarë të një shoqërie demokratike,
nuk duhet t’ia lëmë në dorë politikën vetëm politikanëve, por duhet të mendojmë
vetë, pasi jemi të vetmit të cilët mund të veprojmë.
Në luftën kundër aparteidit (politika raciale) në Afrikën e Jugut, Nelson Mandela9 ishte nxitësi i vërtetë i atyre që mendonin se nuk vlenin asgjë, se nuk ishin aq
të fuqishëm sa për të ndryshuar rrjedhën e historisë. Ai, një paladin i demokracisë
dhe mbrojtësi të drejtave të njeriut, veçanërisht të popullit të tij, arriti që me këmbëngulje, dëshirë, forcë e kurajo, të tërheqë në procesin e votimit me dhjetëra e
mijëra votues, të cilët vendosën për fatin e tyre. Dhe që aty, historia ndryshoi. Edhe
pse dukej më së e pamundur, ajo luftë u fitua me besim! Historia u shkrua nga besimi i një populli, i cili me votën e tij arriti ndryshimin radikal.
Demokracia është mundësia që i jepet kujtdo për të zgjedhur. Të zgjedhurit
është me të vërtetë ajo që të bën të ndjehesh i lirë, të mos ndjehesh i imponuar për
të besuar e për të pranuar ideale të cilat nuk i ndjen të tuat. Të mendosh se sa e
rëndësishme është të vendosësh për çdo aspekt të jetës tënde! Të ndjehesh i lirë për
të menduar e për të shprehur atë që ndjen e që beson. Të jesh vetvetja në çdo moment pa pasur frikën të jesh i gjykuar apo i dënuar nga dikush apo nga opinioni.
Të dëgjosh muzikën që të pëlqen, të vishesh ashtu siç mendon t’i se është më bukur
të vishesh, të investosh në pasionet e tua e të jesh i bindur se dhe kjo e mban emrin
demokraci.
Nuk është vetëm populli ai që kërkon demokracinë, por është dhe demokracia
ajo që kërkon popullin e saj. Kjo marrëdhënie është dhe duhet të jetë reciproke.
Dhe është më se i qartë fakti se demokracia është mbështetur gjerësisht në rruzullin
tokësor nga shtete të ndryshme të kontinenteve. Kudo në botë ndjehet domosdoshmëria e një shoqërie demokratike, ku elementët kryesorë janë:pluralizmi shoqëror,
toleranca, kompromisi e pragmatizmi. Kështu, gjithmonë e më shumë po bëhemi
dëshmitarë të faktit se ditët e sotme bota po rend drejt demokracisë. Janë shembur
sisteme të vjetruara jo demokratike, po ngrihen qeveri të reja gjithmonë e më pranë
atyre demokratike e po asistojmë në lindjen e shoqërive të reja demokratike. Kjo
dëshmon nevojën për liri, për prosperitet e për një ardhmëri më të mirë e më të
denjë për ne e për ata të cilët do të na pasojnë.
Demokraci do të thotë të ndjehesh i dobishëm. Një sistem i tillë të lejon të mendosh se mund të bësh shumë për shoqërinë ku jeton, duke vepruar me mjetet që ajo
të vë në dispozicion. Duke marrë një arsimim të përshtatshëm, duke zhvilluar një
jetë aktive shoqërore, kupton se behësh një qytetar i denjë i një shoqërie të lirë, e cila
të jep mundësi, por, edhe kërkon nga t’i. Kontributi më i mirë që mund të japësh
për demokracinë është të besosh, të shpresosh e të punosh për të.
Të ndjehesh i barabartë. Dhe kjo do të thotë demokraci. Në vrullin e kësaj jete
e cila rend pareshtur drejt një kapitalizmi të skajshëm, drejt globalizmit e drejt një
ekonomie të ashpër po aq sa problematike, ky aspekt bëhet më se themelor. Është
tepër e rëndësishme të kuptosh se ke shanse e mundësi të barabarta me ata të cilët
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tashmë gëzojnë një status të caktuar shoqëror apo ekonomik. Demokracia instinktivisht prin drejt konkurrencës. Ajo i jep prioritet dhe përparësi aftësive personale
intelektuale e talenteve. E gjithë kjo për të bërë me përgjegjës ndaj një sistemi i cili
të jep shumë mundësi për të zhvilluar aftësitë e kapacitetet e tua.
Respekti. Është një vlerë që demokracia e mbart në vetvete. Të respektosh të
tjerët të cilët nuk kanë të njëjtin vend si tëndin në shoqëri, të respektosh mendimin
e tyre dhe përse mund të jetë i ndryshëm nga i yti. Të respektosh pasi demokracia të jep barazi dhe të bën të kuptosh se dhe të tjerët, po ashtu si t’i, janë qenie
njerëzore, të vendosur në një shoqëri demokratike, ku zbatohen ligjet, gëzohen të
drejta dhe shanse të njëllojta. Në demokraci, asgjë të bën të mendosh se dikush
është më i vlefshëm se t’i, por, ama dhe se është më pak i vlefshëm.
Demokracia të mëson të jetosh në paqe me veten e me komunitetin ku jeton. Ajo
të bën tolerant ndaj kulturave të ndryshme, zhvillon aftësitë për të kuptuar e për
të bashkëvepruar me ata që të rrethojnë. Në demokraci mëson të pranosh të tjerët
me opinionet e tyre, të zbresësh në marrëveshje e kompromise. Demokracia të bën
më njerëzor.
E përqafuar sot gjithmonë e më shumë nga shtete të ndryshme në mbarë botën,
demokracia mbetet sistemi më i parapëlqyer qeverisës nga pjesa më e madhe e
popujve në botë. Gjithmonë e më shumë, po synohet një demokraci më e përkryer
se ajo që sot, ne banorë të shek. XXI, zotërojmë. Të vetëdijshëm të faktit se ka ende
punë për t’u bërë nga të gjithë ne për një demokraci akoma më të përkryer, realiteti
i tanishëm dëshmon për një sistem qeverisës i cili garanton përparim të shpejtë,
barazi e mundësi të njëllojta dhe ardhmëri në të gjitha vendet ku ajo është aplikuar.
Është meritë e kësaj lloj qeverisjeje nëse në vendet ku ajo zbatohet, ka progres politik, ekonomik e social. Demokracia i ka dhënë botës fytyrën që ajo ka sot.
Deklarata e pavarësisë:4 korrik 1776, shpalli pavarësinë e 13 kolonive amerikane. ndahej në tre pjesë:të
drejtat e njeriut, kundërshtia ndaj mbretit George III, shpallja e pavarësisë.
2
Deklarata franceze e të drejtave të njeriut dhe qytetarit:e shpallur nga asambleja popullore më 1789, pohonte të drejtën e pronës, fjalës e sigurisë, më pas barazi për të gjithë
3
Kennedy, Fitzgerald John 1917-1963, ish president i SHBA-ve.
4
Russeau, Jean Jacques, 1712-1778, filozof e shkrimtar francez
5
Smith, Al, 1873-1944, politikan e ekonomist amerikan.
6
Lincoln, Abraham 1809-1865, ish president i SHBA-ve.
7
Heinlein, Robert 1907-1988, analist ekonomik
8
Nieburh, Reinhold (1892 – 1971) teolog, Britani e Madh
9
Mandela, Nelson 1918 Ish president i Afrikës se Jugut (1994-1998)
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Çfarë është terrorizmi dhe si mund të luftohet?
Ditjon DErmyShi
Medreseja “H. M. Dashi”, Tiranë

J

etojmë në shek XXI., ku përveç përparimeve dhe arritjeve pothuajse në të
gjitha fushat e jetës përballemi dhe me elementë që kërcënojnë rrënjësisht bazat e shoqërisë njerëzore. Sfidat e herëpashershme me karakter ekonomik,
politik, social apo etik janë pjesë e realitetit në të cilin jetojmë dhe janë gjithashtu
dukuri që e shoqërojnë njerëzimin në çdo hap drejt një progresi universal. Këto
probleme janë kthyer në një sëmundje globale, shërimi i së cilës mbetet një enigmë, një problem i pazgjidhshëm për të gjithë. Përmasat e kësaj sëmundjeje kanë një
karakter gjithëpërfshirës, ku çdo pjesëtar i shoqërisë është një i sëmurë dhe njëkohësisht një mjek. Ne njohim vetëm simptomat e kësaj dukurie dhe përpëlitemi e
rropatemi të mbyllim sytë përpara tyre, ndërsa më mirë do të ishte të përballeshim
me to. Shenjat janë evidente të të gjithë individët, kush është i prekur dhe kush
shkaktar, ndërkohë që të gjithë jemi bashkëvuajtës. Ndër elementet që vijnë si rezultat i kësaj sëmundje globale (më së shumti etike) janë dhe aktet terroriste ose
ndryshe terrorizmi.
Fjala terrorizëm do të thotë: dhunë e paramenduar ndaj masës jo luftuese me
qëllim ndikimin e opinionit publik për të arritur më pas në goditjen e objektivave
me natyrë politike, ushtarake apo ideologjike. Terrorizmi konsiston në kryerjen e
një krimi nga një individ, një grup apo nga një shtet. Ky fenomen e ka shoqëruar
njerëzimin kudo dhe kurdoherë, por veçanërisht kohët e fundit ka marrë përmasa
kolosale dhe është kthyer në një kërcënues të rrezikshëm të vlerave globale, qofshin këto me karakter material apo edukativ. Ky faktor, për nga forma e shfaqjes
është i dyllojshëm: terrori psikik dhe ai fizik. Ndërsa i pari ushtrohet në mënyrë
verbale dhe konsiston në praktikimin e fyerjeve, injorimeve, nëpërkëmbjeve, i dyti
shfaqet më hapur dhe merr karakter të një dhune direkte shoqëruar me keqtrajtime apo vrasje mizore. Rasti më flagrant për të demonstruar terrorizmin, si psikik
ashtu dhe fizik, janë krimet e ushtruara nga Jugosllavia e më vonë Shteti Serb
ndaj popullsisë shqiptare të Kosovës. Popullsia civile shqiptare vuante pasojat e
një politike shfaruese, ku çdokush keqtrajtohej përsa kohë ishin nën drejtimin e
administratës serbe dhe ku çdokush vritej ndërsa ishin në luftë të drejtpërdrejtë.
S’është vetëm shoqëria shqiptare apo dhe shoqëri të tjera në veçanti që kanë vuajtur e ndoshta vuajnë nga politikat dhe aktet me karakter terrorist, por ky është një
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problem që prek çdo anëtar të shoqërisë përfshirë dhe ata që jetojnë në skajet më
të humbur të botës. Konkludoj kështu, pasi rezultati që përftojmë s’është gjë tjetër
veçse një “rrotë mundimi“1 në një dimension tjetër kohor, ku të dënuarit (shoqëria
njerëzore) dënojnë veten pambarimisht. Ajo është shpërngulur nga mesjeta dhe
është bërë pjesë e epokës moderne duke luajtur të njëjtin funksion; dënon aktet
keqbërëse dhe mbi të gjitha mëkatarët. Ne duhet të synojmë realizimin e një ëndrre, duhet të çmontojmë mekanizmin që përbën një rrezik të konsiderueshëm për
mirëqenien sociale. Terrorizmi, psikik apo fizik duhet luftuar patjetër dhe njëkohësisht duhet fshirë nga fjalori i të gjitha gjuhëve të botës. Kjo dukuri e së shkuarës
dhe aktualitetit nuk duhet të ekzistojë dhe duhet kthyer në një relike, e cila s’do të
përmbajë asnjë vlerë përveç faktit të të qenit një pjesë e së shkuarës nga ku mund
të nxjerrim mësime.
Po si mund të luftohet terrorizmi?! Si mund t’i priten kthetrat këtij përbindëshi
që ka mbërthyer institucionet e shoqërisë njerëzore?! Nuk ka dyshime se terrorizmi është një dukuri vetëm dhe vetëm negative. E duke qenë e tillë, ajo nuk çrrënjoset me përplasje institucionesh, me veprime despotike e agresive, por me urtësi,
me veprime funksionale, e me bashkëveprime të harmonishme. Por, që kjo dukuri
të luftohet duhet që së pari të njohim mirë faktorët që e aktivizojnë dhe e bëjnë terrorizmin të ekzistojë.
Këta faktorë janë të shumtë, por ata që përbëjnë masën dominuese lidhen me diversitetin e mendimeve. Së pari, shoqëria njerëzore karakterizohet nga një larmi e
theksuar kulturore, politike, ekonomike e konceptuese. Duke qenë kështu, doemos
në çdo cep të rruzullit tokësor do të ndeshemi me mendime që nuk përputhen, me
ideologji të ndryshme. Ka shoqëri ku demokracia nuk ka vendosur ende bazat e
saj dhe më e keqja është se ka mendje njerëzore, që ende pajtohen me padrejtësitë
e sistemeve diktatoriale si në Kubë apo në Venezuelë. Së dyti, grupimet shoqërore
apo individët që posedojnë këto ideologji karakterizohen nga mospranimi i ekzistencës së mendimeve të tjera duke çuar në përplasje dhe pse jo në luftëra me karakter individual dhe më gjerë, në nivel qytetërimesh. Gjithsecili mendon se ideologjia
që ai përkrah është e saktë dhe mësyn drejt oponentëve të tij duke deklaruar luftë
në emër të ideologjisë ashtu siç veproi Bashkimi Sovjetik në Evropën Lindore të
gjysmës së dytë të shekullit të kaluar. Ndërsa ne, “bijtë e mijëvjeçarit të ri” duhet
ta gjejmë gjykimin e drejtë të kushdo dhe duhet t’i trajtojmë e kultivojmë ato arsyetime e mendime me delikatesë për të realizuar një bashkëjetesë harmonike. Së
treti, përkushtimi ndaj ndjenjës e dëshirës para logjikës përbën një fakt që njëkohësisht kontribuon në lindjen e mosmarrëveshjeve që janë fillesa e akteve terroriste.
Të gjithë këta shkaktarë janë vetëm një hallkë e këtij zinxhiri të ndryshkur që shtrihet në këmbët tona dhe na mban mbërthyer duke na shkaktuar vuajtje. Rrënjët
e terrorizmit, të kësaj simptome vrastare, gjenden në një dimension tjetër, ato janë
brenda nesh, brenda institucioneve të shoqërisë njerëzore.
Çështja në këtë pikë përfton një ngjyrim dhe karakter tjetër. Terrorizmi nuk luftohet duke ndërmarrë fushata ushtarake apo duke organizuar embargo ekonomike
e sociale. Terrori nuk luftohet me terror, urrejtja nuk shuhet me urrejtje, plaga nuk
shërohet duke e ngacmuar atë. Në këtë kontekst, kjo simptomë e sëmundjes globale luftohet vetëm duke i gjetur ilaçin vetë sëmundjes. Ne duhet të mbyllim buri-
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min e kësaj rryme që sjell vrer dhe jo t’i hedhim sheqer e ndoshta kripë këtij helmi
me shpresë për ta neutralizuar atë. Vështrimin duhet ta hedhim përtej së sotmes,
por së pari duhet të analizojmë gjendjen tonë. Sepse burimi i terrorizmit gjendet në
dobësinë tonë, në mangësitë e edukimit tonë, në natyrën egoiste, individuale dhe
jo vizionare të krejt shoqërisë njerëzore. Është e atillë gjendja, pasi ata njerëz që
ne i quajmë terroristë, janë rritur mes nesh, mes shoqërisë njerëzore. Diçka duhet
të ketë qenë e gabuar në edukimin e tyre. Kështu duhet të jetë! Sistemi shoqëror
duhet të ketë mangësi, disa pika të errëta të cilat duhet t’i ekzaminojmë, duhet t’i
korrigjojmë. Kohët e fundit nuk i është dhënë rëndësi edukimit njerëzor.
Prandaj disa breza kanë humbur dhe janë shkatërruar. Nuk kemi kohë për të
humbur, duhet të shpëtojmë nga kjo mizori shkatërruese, brezat tanë dhe ata që do
të vijnë pas nesh.
Vargu i interpretimeve dhe trajtimeve të terrorizmit është aq i shumëllojshëm sa
është dhe larmia e gjykimeve njerëzore. Rëndom, kohët e fundit grupe të caktuara
shoqërore ia atribuojnë më së shumti terrorizmin sistemeve të ndryshme religjioze.
Ky është një gabim historik që duhet korrigjuar. Terrorizmi dhe aktet vetëvrasëse a
keqbërëse nuk kanë karakter fetar, përkundrazi ato janë elemente të cilat këto sisteme vlerash përpiqen t’i eliminojnë. “Feja„ dhe “terrori“janë dy koncepte që kurrë
nuk mund të vihen së bashku. Në njërën anë feja fton në dashuri, mëshirë, paqe,
tolerancë dhe zemërbutësi ndërsa në anën tjetër terrorizmi simbolizon nivelin më
të ulët të një qenieje njerëzore, dashakeqësinë, urrejtjen, idealet gjakatare. Kështu
që ndërmjet tyre nuk ka elemente të përbashkët, marrëdhënia e tyre e vetme është
një antitezë totale që kurrë s’mund të fitojë atributet e një simbioze të mundshme.
Aktet terroriste të 11 shtatorit 2001 në Nju Jork dhe njëkohësisht ato të 14 marsit
2004 në Madrid, përgjegjëse për të cilat është rrjeti kriminal Al-Kaeda interpretohen si pasqyrime të mesazhit Islam. Ky është një keqkuptim pasi në një sistem
vlerash ku baza janë falja, dashuria, dhembshuria, mbështetja reciproke, dashuria
nuk ka vend për terror. Në argumentet dhe traditat mbi të cilat mbështet besimi
Islam dhe çdo fe tjetër nuk këshillohet kurrë për luftëra apo krime ndaj njerëzve të
pafajshëm. Aktet e 11 shtatorit dhe 14 marsit janë veprime kriminale të një individi
dhe ndjekësve të tij dhe si të tillë ata duhet të ulen në bankën e të akuzuarve dhe të
përgjigjen për ato akte që përbëjnë një simptomë tjetër të sëmundjes globale.
Por faktikisht, zgjidhja e këtij problemi nuk mund të arrihet duke trajtuar një
shenjë të vetme të paralizës së shoqërisë njerëzore. Çmontimi i terrorizmit arrihet
vetëm nëpërmjet rizgjimit të vlerave pozitive dhe krijimit të vlerave të reja mbi
bazën e traditave të shkëlqyera të çdo grupi shoqëror. Ndryshimi fillon nga ne,
qytetarët e kësaj shoqërie që gjithnjë e më shumë po shkon drejt globalizimit. Secili
duhet të veprojë në hapësirat e veta, e të gjithë së bashku të veprojmë nën “ombrellën” e një qëllimi të përbashkët mirëdashës. Ka ardhur koha t’i vlerësojmë gjërat
ashtu siç janë, të ndajmë të mirën nga e keqja, duke u zhveshur nga çdo ngjyrim
emocional e subjektiv. Duhet të luftojmë së pari problemet që gjenden më afër nesh
dhe më vonë të shtrijmë ndikimin tonë për t’i dhënë zgjidhje problemeve që shqetësojnë mbarë njerëzimin. Kjo nuk mund të arrihet tjetër veçse duke kultivuar tolerancë, dashuri, reagime pozitive ndaj shfaqjeve të liga në familjet tona, në shoqëritë
tona dhe në mbarë botën. Vlen për t’u përmendur këtu roli i pazëvendësueshëm
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i dialogut dhe mirëkuptimit sepse shkëmbimi i vlerave pozitive që mund të na
udhëheqë drejt zgjidhjes së problemit arrihet vetëm nëpërmjet njohjes dhe njohje
do të thotë dialog. Ka ardhur koha që të rizbulojmë vlera autentike të shoqërisë
njerëzore, duhet të synojmë paqen. Sipas Kantit, për t’u realizuar “paqja e qëndrueshme” secili duhet të mbajë mbi vete përgjegjësi, prandaj duhet që të kultivohen vlera të tilla si “qëllimet e mira” dhe “etika e detyruar”. Prapa gjendjes së paqes
apo të luftës duhet të qëndrojnë çështjet e etikës. Natyra e njerëzimit është garancia
më e madhe për propagandimin e paqes; nuk ka asnjë pengesë në këtë rrugë.
Një tjetër aspekt i rëndësishëm i kësaj çështjeje është dhe nevoja për etikë globale. Qytetërimi perëndimor dhe jo vetëm, ka nevojë më shumë se kurrë për një
revolucion etik, i cili të jetë në përputhje me humanizimin. Shoqëria njerëzore i
është dorëzuar dështimit që në gjysmën e parë të shekullit që lamë pas dhe që
nga ajo kohë është zvarritur duke shkuar buzë greminës. Nevojitet më shumë se
kurrë të bashkohet fjala me veprën. Secili duhet të jetë aktiv për shpëtimin nga ky
vetëdënim, i shoqëruar me dëme materiale, morale, shoqërore e shpirtërore. Duhet
të mbyllen shtigje të“pathurura”mirë nga ku mund të depërtojnë shumë të këqija
të natyrave diktatoriale e deri të atyre fisnore e mesjetare.
Sipas mendimit tim ato për të cilat kemi nevojë mbi të gjitha janë ndryshimet
rrënjësore, të cilat duhet të fillojnë nga bazat e shoqërisë, pra nga familjet. Këto
institucione shoqërore janë themelet e shoqërisë njerëzore, mbi të cilat ndërtohen
institucione të tjera që në mënyrë jetësore dhe kuptimplotë janë të lidhura ngushtë
me njëra-tjetrën. Rolin e familjes së shëndoshë në shoqëri nuk e zëvendëson asnjë
reformë apo ligj, sepse familja është vetë një ligj universal. Kulti i familjes duhet të
edukohet rrënjësisht në brezat tanë sepse ai është i vetmi vektor që na jep shpresë
për një të ardhme me paqe dhe pa terrorizëm. Pra, vetëm një ndryshim i plotë dhe
radikal mund të na shpëtojë nga katastrofa. Edhe siç thotë Lipson, për këtë qëllim
nevojiten dy gjëra: E para kryerja e reformave për revolucion në institucionet tona
dhe e dyta kryerja e reformave për përmirësim në vlerat tona, në identitetet tona.
Nëse qytetërimin duhet ta mbrojmë ose nëse duam që ai të vazhdojë të lulëzojë,
këto dy domosdoshmëri duhet të shkojnë dorë më dorë. Pa dyshim, përmbushja e
këtyre detyrimeve me të cilat përballemi aktualisht do të na shpinte në çrrënjosjen
e terrorizmit dhe reagimeve të tjera negative si luftërat, konfliktet, krimet, mosmarrëveshjet. Por kjo detyrë kërkon durim e sakrificë sepse vetëm nëpërmjet tyre
mund të arrihet suksesi, neutralizimi i terrorizmit.
Familja, shkolla, mjedisi dhe mjetet e komunikimit masiv duhet të bashkëpunojnë dhe t’i bashkërendojnë veprimet për të siguruar rezultatin e dëshiruar,
shoqërinë e shëndoshë njerëzore. Asnjë prej tyre nuk duhet dhe nuk mund të veprojë veçmas, por ura dialogu duhen ngritur që më pas këto të shpien në mirëkuptim. Familja kërkon trajtimin e parë dhe si e tillë përbën masën më të rëndësishme
në reformimin e institucioneve shoqërore. Ristrukturimi i saj mund të arrihet
nëpërmjet kultivimit të ndjenjave pozitive dhe rizgjimit të traditës familjare. Shkolla në bashkësinë e saj përfshin edukimin dhe pajisjen me dije shkencore e morale
të brezave që posedojnë të ardhmen. Dhe si e tillë, ajo përbën një faktor të patjetërsueshëm në hapat që duhet të ndërmarrim për shërimin e sëmundjes globale që e
vuan gjithë shoqëria. E duke ditur që “masmedia nënkupton fuqi”, duhet kuptuar
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se roli i saj në revolucionin etik që synojmë është jetik. Ndikimi i mjeteve të komunikimit masiv duhet kanalizuar në të mirë të shoqërisë duke promovuar ndjenjat
dhe vlerat më solidare e jo sikundër ndodh shpesh, veset dhe reagimet negative.
Çdo mjet ia vlen për t’u përdorur për të arritur emancipimin, progresin, strukturimin e shoqërisë, zhdukjen e terrorizmit sepse me mënyrën se si veprojmë sot
diktojmë të ardhmen që nesër na pret.

Rrotë mundimi – term i përdorur për të demonstruar veprimet pasojat e të cilave i paguajmë vetë ne
shkaktarët, anëtarët e shoqërisë njerëzore.
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Çfarë është globalizimi: avantazhet, disavantazhet,
impakti në Shqipëri
Brigit GABA
Shkolla e mesme jo publike “Migjeni”, Durrës

I

ntegrim në ekonominë botërore do të thotë globalizim, ndryshe mund të themi që globalizimi në pjesën me dërrmuese të rasteve, nga shumë analiste,
shkrimtare dhe personalitete të tjera përkufizohet si forcim dhe thellim i institucionalizimit të prodhimit, këmbimit, komunikimit dhe të zhvillimit në tërësi.
Duhet pranuar se globalizimi po prek çdo aspekt të jetës sonë. Përballe një
realiteti të tillë lind pyetja dhe shqetësimi: A duhet vene theksi kaq shumë mbi
globalizimin si një aspekt që sjell progres apo duhet të hapim sytë e të shohim se
ndoshta ndikimi është me i madh, por me pak i dukshëm?
Për të kuptuar me se miri ndikimin e globalizimit duhet të njohim historinë
e lindjes se tij. Shume historiane të botes e lidhin fillimin e globalizimit me dy
ngjarje historike, atë të vitit 1492 (Christopher Colombus zbulon Amerikën) dhe
me atë të vitit1498 (Vasco de Gama bën një udhëtim rreth Afrikës dhe arrin deri
në Indi ku ndërton portet e para portugeze në Indi) , por fakte të tjera të asaj
kohe pohojnë se para shekullit të 19-të tregtoheshin vetëm sende luksi, gjë që
tregon integrimin jo të plotë të shteteve. Sot ka prova që mbështesin hipotezat
e historianeve të tjerë se shekulli i 19-të përbente një bum të madh globalizimi.
Pas shekullit të 19-të Japonia e cila tregtonte vetëm brenda vendit, arriti të kishte
një ekonomi “të lirë” dhe të ardhurat për fryme u rriten 7%. Japonia u ndoq nga
Kina, Korea, India, Indonezia. Fakte këto që tregojnë që globalizimi hapat e tij të
para i ka pasur pas shekulli të 19-të.
Globalizimi, hapat e të cilit filluan pas shekullit të 19, ka sjelle me vete avantazhe dhe disavantazhe. Avantazhet që ka sjelle globalizimi kanë qenë domosdoshmëri e kohës. Gjithmonë e më shumë njerëzit filluan të tërhiqeshin nga ndryshimet teknologjike, kulturore dhe ekonomike. Nevoja për komunikim me të shpejtë e efikas, nevoja për lëvizje monetare brenda pak sekondave, domosdoshmëria
për zhvillimin e teknologjisë në tërësi çoi në atë që quhet globalizim.
Duke iu referuar fjalës kyçe të globalizimit “integrim”, mund të themi që një
integrim i suksesshëm sjell rritje të ekonomisë, ndikon në përparimin teknologjik
dhe në ndryshimin në prodhimtari dhe në kuadër të integrimeve arrihet dhe mobilizimi me i larte i fuqisë punëtore.
Kjo do të thotë që sa me të hapura e liberale të jene vendet në zhvillim ndaj
tregut botëror aq më shumë do përfitojnë në krahasim me ato vende të cilat kanë
një politike jo liberaliste.
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Globalizimi sot jo vetëm ka rritur këmbimin e shpejtë dhe efikas të informacionit, por nga ana tjetër po mundëson ristrukturimin civilizues të vete sistemit
global. Sot është rritur komunikimi individual midis korporatave në të gjithë
boten. Te mirat dhe njerëzit po transportohen me më shumë lehtësi dhe shpejtësi,
ku kostoja e transporteve si në njerëz dhe në mallra është ulur ndjeshëm në krahasim me më përpara. Kjo tregon në një fare mënyrë tregun e lirë midis shteteve
dhe “errësimin” e kufijve kudo në botë gjë që rrit konkurrencën e tregut.
Një tjetër avantazh i padiskutueshëm i globalizimit është se njerëzit po bëhen
gjithnjë e më shumë realist, gjithnjë e më shumë po ndërgjegjësohen për të drejtat
e tyre njerëzore për jetë dhe zhvillim, sot më shumë se kurrë po forcohet vetëdija
mbi nevojën dhe detyrimin e ruajtjes dhe mbrojtjes ekologjike mbi bazat e proceseve integruese. Problemet e mjedisit janë çështje që nuk zgjidhen më në shkalle
rajonale, por globale dhe ne fare lehte mund të marrim shembullin e shteteve
ishuj të cilat sot rrezikohen nga përmbytja për shkak të ngritjes se nivelit të detit
dhe fati i tyre varet nga bashkëpunimi i të gjitha shteteve më të industrializuara.
Megjithatë krahas avantazheve nuk mungojnë edhe disavantazhet e globalizimit që po sjellin diskutime të shumta në të gjithë boten. Një nder diskutimet më të zjarrta është pikërisht ai ku trajtohet çështja për humbjen e ekonomisë
tradicionale të një shteti dhe ndikues kryesor është ekonomia globale e cila dikton politikat nacionale ekonomike. Sot po zbehen jo vetëm “traditat ekonomike”,
por edhe kultura, zakonet e një kombi. Sot ne mund të themi që kemi një “amerikanizim” të globit, ku në të gjithë boten po shihen filmat hollivudiane nga ku
njerëzit po përvetësojnë mënyrën e të të sjellurit, ku këto modele sjelljeje dhe
këto vlera kulturore po bëhen gjithmonë e më shumë pjese të jetës të përditshme,
duke humbur vlerat e kombit të tyre.
Nacionalizmi si një nevoje për emancipim të një pjese të shoqërisë është
shndërruar në jo tolerance dhe kundërshton për një hapje të madhe të shoqërisë
postsocialiste dhe për më tepër koncepti mbi demokracinë po zbehet sepse reformat ekonomike po e rrisin në vend që ta ulin rolin e shtetit në jetën publike.
Rritja ekonomike përveç faktit që sjell progres nuk lejon të arrihen aspekte
të tjera që do të ndikonin drejtpërdrejt në rritjen ekonomike. Rritja ekonomike
nuk do të lejonte që përveç aspektit material, të arriheshin përmirësimi material
i kushteve të punës, investime në arsim, shëndetësi, jetën e plotë dhe demokracinë.
Globalizimi ka bërë të mundur që të zhvillohen tipe të reja marrëdhënieje
shoqërore midis shteteve në largësi të mëdha dhe kjo në saje të zhvillimit të
telekomunikacionit, por përhapja e informacioneve të ndryshme ka bërë që bota
të duket më e vogël e më e arritshme. Kjo është shoqëruar me rritjen e aspiratave
personale të njerëzve dhe në rast të mos arritjes se tyre fillon frustrimi dhe pakënaqësia. Një shembull tipik: nuk mund të mendojmë kurrsesi që Kina një shtet
me kulture dhe standarde jetese të veçanta e të ndryshme nga ato të Amerikës e
vendeve të tjera perëndimore të arrije standardin amerikan të jetesës sepse kjo do
të bënte që të humbisnin disa vlera të mëpërparshme të vendit dhe për më tepër
do çrregullohej kapaciteti prodhues.
Për shkak të zhvillimit të teknologjisë puna me dorë po zëvendësohet nga ajo
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me makineri, kërkesat për fuqi punëtore të re janë rritur dhe në vendet ku mosha mesatare e popullsisë është 45 vjeç kemi mjaft disavantazhe. Janë pikërisht
ndërmarrjet e fuqishme që janë gjithmonë në kërkim të vendeve ku fuqia punëtore është më e lirë, në vende ku ligjet për ambientet dhe rregullat e ligjeve të
punës nuk janë të forta. Te gjithë këto faktorë janë pikërisht ato që sjellin një nder
fenomenet më negativ siç është papunësia.
Zhvendosja që bëjnë ndërmarrjet e fuqishme në vendet ku fuqia punëtore është
më e lirë, do të shkaktonte rritje të numrit të të papunëve, kjo për vete faktin se
këto ndërmarrje do të kërkonin kualifikim të larte dhe punëtorëve me kualifikim
të mesëm do t’u duhej të sillnin të reja për të konkurruar me punëtorët e vendeve
më të industrializuara. Gjermania, si një vend me një standard të larte ekonomik,
social ka ulur tatimet (aspekt negativ) që të evitoje largimin e ndërmarrjeve dhe
korporatave.
Vëmendja kryesore për sa i përket ekonomisë globale është e fokusuar në
vende të mëdha veçanërisht në qendrat financiare botërore të Londrës, New
York-ut, Tokios, por si ia dalin vendet e vogla që të marrin pjese në ekonominë
globale dhe cilat janë avantazhet e kompanive multikombëtare që investojnë në
këto vende të vogla?
Shtetet ishuj duke pasur një politike të stabilizuar, lehtësira në transport bëjnë
që shumë korporata të huaja të vijnë e të investojnë. Te ardhurat ekonomike që
sigurojnë këto shtete vijnë pikërisht nga shërbimet financiare që ato ofrojnë. Çdo
ishull ka veçoritë dalluese të tij, veçori të cilat botes i interesojnë dhe kjo i bën të
futen në menaxhimin global.
Nga ana tjetër analiza e Ruchira Ganguly-Scrase nga universiteti i “Wollongong” në Australi dha përfundimet që është e vërtetë që globalizimi ka ulur
varfërinë në Indi, por nga ana tjetër ai ka ndikuar për keq në jetën sociale të
Indisë. Nder politikat që po trajton India është edhe ai për forcimin e statusit të
gruas, por shoqëritë ende patriarkale të cilat kritikojnë ashpër liberalizmin që
ekzistojnë sot në Indi nuk mund kurrsesi ta pranojnë një gjë të tillë.
Johannes Varwiz në librin e tij ka thënë që globalizimi është kthyer në një fjale
të rëndësishme e cila prej disa kohesh po përdoret në mënyrë inflacioniste në
debatet politike, publicistike dhe shkencore duke u konsideruar këtu nga njëra
ane si ‘kërcënim’ dhe nga ana tjetër si ‘shans’. E kjo do të thotë që krahas avantazheve, paralel vijnë edhe disavantazhet dhe kjo është mëse e vërtetë.
Shkaku kryesor i terrorizmit është varfëria dhe globalizimi e ul varfërinë, por
nuk mund të leme pa thënë që nëpërmjet hapjes se kufijve dhe transportit masiv
është më e lehte të kalojnë arme dhe materiale të tjera që kanë të bëjnë me terrorizmin.
Nga procesi i globalizimit jo të gjitha vendet dalin të fituara ekonomikisht,
shumica prej tyre kanë ende standard të ulet ekonomik dhe duke hedhur gjithmonë vështrimin nga vendet më të industrializuara njerëzit gjithnjë e më shumë
po shtyhen të largohen nga vendet e tyre. emigracioni sot është një dukuri jo pak
e përhapur. % të importeve botërore tani ato janë ulur përkatësisht 1.4 dhe 4.9%
ndërkohe që transporti ndërmjet vendeve të zhvilluara është rritur.
Vendet akoma me standard të ulet ekonomik janë pikërisht ato vende ku për
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shkak të bashkëveprimit gjithnjë e më shumë të vendeve më të industrializuara
(SHBA, Japoni, Evropa perëndimore) janë lënë në harrese. Ne qoftë se deri në
vitet ’80 vendet në zhvillim luanin një fare roli në transportet ndërkombëtare
tani jo më. Në qoftë se 102 shtetet më të varfra në shkëmbimin e mallrave kapnin
shifrën 7. 9% të eksporteve botërore dhe
Po çfarë roli ka sot Shqipëria në botë, ç’pjesë e botës është sot ajo?
Sot Shqipëria është një vend që synon të arrije gjithmonë e më lart, por duke
mos pasur baza të forta, pa një politike të qëndrueshme, pa një politike konkrete
për investimet e huaja, pa reformat më të domosdoshme për një vend, një vend
që në 2009 pritet të këtë rënie në ekonomi nuk mund të pretendoje të futet në
bashkimin evropian, nuk mundet kurrsesi të jetë një vend që mund të përballojë
një krize globale. Ashtu siç është një satelit në hapësire, ashtu është edhe Shqipëria për boten, një vend që sot për sot nuk ndikon në këtë globalizim.
Sot kush mendon se globalizimi është i mirë, që sjell vetëm progres, e ka gabim.
Sot ndikimet negative që sjell globalizimi janë tepër të mëdha, natyrisht që në një
pamje të parë ato nuk janë fort të dukshme, por faktet dhe analizat më të hollësishme kanë treguar se pasojat e globalizimit janë shumë herë më të dëmshme
në vendet që janë në zhvillim se sa në vendet e industrializuara. Mendoj se nuk
është absolutisht e drejtë që ndikimet jo pozitive të bien në kurrizin të vendeve
që sot kanë më shumë nevojë për përkrahje e për vëmendje totale, vendet në zhvillim.
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aborti, zgjedhje apo imoralitet
Ana GJErGJi
Shkolla jopublike “Aulona”, Vlorë

T

ema mbi abortin është një teme sa e rëndësishme, aq edhe delikate në
shoqërinë tonë dhe më tej. Ne qoftë se kërkojmë nga ana ligjore të drejtën
për abort, i referohemi vitit 1991, kur Ministria e Shëndetësisë, me anën
e një rregulloreje përcaktoi të drejtën për ndërprerjen e shtatzënisë. Me parë
kjo gjë lejohej vetëm në ato raste kur gruaja rrezikohej nga shtatzënia. Ne
vitin 1995 doli ligji i parë shqiptar mbi abortin, i cili e lejon atë të kryhet me
dëshirën e çiftit, deri në 12 jave të shtatzënisë dhe, për arsye mjekësore dhe
sociale, deri në 24 jave.
Ne të vërtetë, temën mbi abortin nuk do ta shikoja në këndvështrimin ndaj
ligjit, sesa do të doja ta shtjelloja atë se si ndikon aborti në shoqërinë tonë, në
familjen tonë, në jetën tonë të përditshme. Fjala abort mbart përbrenda një
peshe të madhe. Është e vështire të japësh mendime apo sugjerime për të, ta
trajtosh atë si një zgjedhje apo imoralitet, kur në të vërtetë ai i mbart të dyja
në vetvete.
Po t’u referohesh statistikave, ato janë rrëqethëse. Ne shoqërinë tonë demokratike shifrat mbi abortin janë alarmante dhe akoma më rrëqethëse kur
ato u përkasin moshave të adoleshencës. Inspektoria1 “Nena dhe Fëmija” në
Drejtorinë e Shëndetit Parësor në Fier tregon se mosha e vogël, afro 16 -18
vjeç, e shtatzënisë ka sjell edhe çrregullime në lindje, si dhe është pasuar me
aborte spontane, i cili zë një përqindje të larte në numrin total të aborteve të
kësaj periudhe.
Bej pyetjen: Çfarë rinie do të ketë në shoqërinë tonë të emancipuar, kur një
pjese e saj e nis jetën sociale me një zgjedhje të tillë si aborti? Kjo pjese e rinisë
është padyshim pjese e saj. Për shkaqe të ndryshme si ato që “s’jam gati të
krijoj familje”, “nuk ma dine prindërit këtë lidhje, dhe “ai s’është dakord” ose
që janë viktima të përdhunimeve, raste kur gjykohet “më prishet karriera dhe
shkolla” etj., e gjejnë abortin një zgjidhje të favorshme.
E vërteta është se një abort ka avantazhet dhe disavantazhet, anët “pozitive” dhe ato negative; “Pozitive” duke e parë si një zgjidhje për t’u çliruar
nga një problem, siç është një shtatzëni e padëshiruar, por që nga ana tjetër,
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kthehet në disavantazh, sepse një abort kushton shumë.
Është e vërtetë që në pamje të parë problemi duket i thjeshtë: Ndërprerje
e shtatzënisë dhe pikë. Por çfarë fsheh më tej? A mundet një adoleshente t’ia
nise me një abort? A mundet vallë që një vajzë të vazhdojë e qetë pas një
aborti? A mundet që një abort ta lidhe më tepër një çift me dashuri? Pa përmendur problemet shumë të mëdha shëndetësore që do të reflektoje më vonë
një abort.
Te kryesh një abort, e detyruar nga faktorë të tillë, si presioni familjar,
kushtet jo të mira ekonomike, mungesa e dëshirës për të marrë pozicionin e
prindit, qoftë edhe vetëm nga njeri prej partnerëve, probleme të mprehta sociale, sidomos në zonat rurale, ku mentaliteti është më rëndues dhe trysnon
më shumë rininë, seksi i pambrojtur1, lidhjet jashtëmartesore, dëshira për të
mos pasur fëmijë, sepse karriera është më e rëndësishme etj., e çojnë një grua,
sado e re apo në moshë madhore, të marrë të tilla vendime, pra të zgjedhë
abortin si rrugë shpëtimi.
Kjo zgjedhje mbart në vetvete edhe imoralitetin. A mund të vrasësh një
krijese të pafajshme kaq lehte? A mund të jetë një zgjidhje aborti dhe mbaron
me kaq? A mund të mbysësh një jetë kaq thjesht? Është shumë e vështirë
dhe amorale të thuash “po”. T’i thuash “po “ abortit, është po aq amorale, sa
ç’është edhe vete mënyra e shthurur e një pjese të konsiderueshme të të rinjve
në ditët e sotme, të cilët po denigrojnë dita ditës, duke reflektuar si “emancipim” të drejtat, duke harruar detyrat, gjë që është më tepër e rëndësishme,
sepse pa arritur detyrat, nuk ka të drejta.
Por faktet tregojnë të kundërtën; të rinj klubeve, përdorues të duhanit dhe
të një fjalori të ulet, i cili nuk është dhe nuk duhet të jetë norme e njerëzve
të emancipuar në shoqërinë tonë. Po të shohim statistikat, edhe përdoruesit
e drogës sa vijnë e shtohen2, prostitucioni është biznesi më i paguar, sida,
sëmundja e shekullit, megjithë shifrat që mbahen të fshehura, ka një rritje të
grafikut, edhe sepse partnere të pandërgjegjshëm hakmerren disi dhe numri i
të prekurve shtohet. Megjithëse e dimë shumë mirë që duhet të bëjmë seks të
mbrojtur, përsëri bëjmë seks të pambrojtur.
Edhe veshja, veçanërisht e të rejave, le për të dëshiruar. Rinia, në përgjithësi, sidomos femrat, janë të ekzagjeruara me veshjet e tyre të hapura dhe
eksituese. Nuk jam dakord aspak me paraqitjen e tyre neper institucione dhe
shkolla, megjithëse gjimnazet private (shkollat jopublike) e kanë zgjidhur me
uniformat, ato shtetërore ende jo plotësisht.
Duke bërë një jetë pa kokëçarje, edhe abortin e marrin si një vendim të
rëndësishëm në mbarëvajtjen më tej. Por a do ta ndalë rrugën e shthurjes një
abort? Mendoj se, në më të shumtën e rasteve “JO”. “Aq është, -thonë- po e
mori ferra uratën, “ të shket gjithçka. E pra, pikërisht këtu qëndron imoraliteti. Hapat e gabimit hidhen njëra pas tjetrës dhe s’ka kthim mbrapa. Kështu
që jo vetëm, vete aborti mbart në vetvete imoralitet, por, në më të shumtën e
rasteve bëhet shkak që edhe imoraliteti nga i cili vjen, të mos ndalet.
Është e pafalshme për ato familje të mos kontrollojnë fëmijët e tyre ose kur
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ato gabojnë të gjejnë si zgjidhje të vetme abortin duke u bërë presion e duke
i detyruar të abortojne3. Madje deri aty sa ka nena që i çojnë vajzat të abortojnë në qytete të tjera të gjithçka të ngelet e fshehte, madje edhe ndaj babait të
vajzës. P. sh. në rrethin e Fierit4 numri i aborteve paraqitet me shifra shumë
të larta, plot 836 brenda 6 mujorit të parë të 2007. Nëse numri i lindjeve është
818, ai i aborteve është 19 më shumë, thonë mjeket, të cilët nuk ngurojnë të
lëshojnë alarmin në shtimin e fenomenit.
Por ajo çka vihet re më shumë nga rritja marramendëse e shifrave, është
fshehja e aborteve. Gratë apo vajzat nga qytetet e jugut zgjedhin Fierin për të
ndërprerë shtatzëninë e padëshiruar. Ketë e pohojnë vete mjeket e këtij materniteti. Sipas tyre, nga shifra totale e abortit 166 u përkasin rretheve të tjera si
Durrësi, Berati, Tepelena madje edhe Saranda e Gjirokastra. Te gjitha abortet
që janë kryer nga nenat e ardhura prej rretheve të tjera, kanë pasur vetëm një
shkak, marrëdhënie ilegale, lidhje dashurie mes dy të rinjve apo lidhje jashtë
martesore nga ana e femrave. Vendin e parë të atyre grave që kanë përshkuar
km. për të kryer një abort e zë qyteti i Lushnjës.
Statistikat shkojnë edhe në një konkluzion tjetër. Me shumë aborte ka pasur në zonat rurale të rrethit, sesa në qytetet e këtij rrethi. Kështu, në fshatra
mësohet se janë kryer 472 aborte këtë vit. Sipas të dhënave të maternitetit, 364
të tillë janë kryer nga qendrat urbane të qytetit të Fierit, Patosit, Roskovecit
etj. Por kështu ndodh edhe në qytete të tjera të mëdha, ku raporti i aborteve
në zonat rurale dhe në ato urbane shkon në favor të të parave.
Koha moderne e ka përligjur abortin për herë të parë me ligjin anglez, i cili
e lejon abortin deri kur bebi ndihet gjalle, jo më vonë. Kohet e fundit ligji mbi
abortin varion nga një vend në tjetrin, duke u bazuar në sensibilitetin moral,
kultural dhe religjioz. Rreth 46 milion aborte kryhen në botë, nga këto 26 milion kryhen në vendet ku aborti është legal dhe rreth 20 milion në vendet ku
aborti nuk është legalizuar.
Po të hedhim një vështrim edhe në vendet më demokratike, si Amerika,
shifrat janë jashtëzakonisht të larta. Ne të gjithë boten, sado e civilizuar apo e
prapambetur qoftë ajo, bëhet e qartë me të gjitha format e medias së shkruar
e të folur, për të qenë të vetëdijshëm se ç’është aborti dhe cilat janë pasojat e
tij. Dhe, sidoqoftë, aborti ekziston me përmasa të tilla, si një zgjedhje e rëndësishme për të zgjidhur probleme të rëndësishme dhe imediate.
Por shtrohet pyetja: A zgjidh vërtet apo u hap rrugë disa problemeve të
tjera edhe më të mëdha? Ndoshta për këdo që e zgjedh, është një zgjidhje e
momentit, por e pashmangshme në ato që do ta pasojnë atë. Përmend këtu
plot rreziqe të mëpastajme, si: kanceri i gjirit, kanceri i mitrës, mosarritja e një
shtatzënie pas një aborti, ndërlikime të shumta, probleme psikike e mendore
etj. Dhe të gjitha këto pa dyshimin më të vogël, lënë gjurme të pashlyeshme në
jetën e çdokujt që do ta zgjedhe abortin si zgjidhje. Ne të vërtetë do ta konsideroja më së shumti imoralitet, sepse i tillë është kur mbyt një fryme, kur seksi
jashtë martese nuk pyet për pasojat, kur shpirti lëndohet, kur vlerat e një nëne
zhvlerësohen e roli i saj venitet.
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Kur isha në klasën e tetë, në librin e Edukatës Shoqërore, mbaj mend që
kemi zhvilluar një anketim. Mësuesja e lendes na dha disa tema dhe nder to,
unë me grupin tim të punës, zgjodha temën e abortit. Se bashku më shokët
dhe shoqet e grupit vendosem të bënim një minianketim për të nxjerre në pah
se si grupmosha të ndryshme të qytetit tonë do të reagonin kundrejt pyetësorit tonë dhe në do të nxirrnim konkluzionet. Rremova në shënimet e mia
dhe nxora diçka që unë kisha punuar me shokët e mi të grupit. Ndoshta edhe
kjo që një arsye që unë zgjodha këtë teme për ta shtjelluar këtu.
Pyetjet tona ishin: 1. E pranoni abortin si një nga zgjidhjet e momentit apo
si domosdoshmëri? 2. Jeni të vetëdijshëm se aborti ka pasoja të rrezikshme
për jetën? 3. Cilat janë masat që duhen pasur parasysh për të parandaluar një
abort? 4. Jeni “Pro” një aborti në moshën e adoleshencës? 5. Do të ishit për një
“Jo” abortit dhe, si rrjedhoje, një “Po” birësimit të fëmijës në rast shtatzënie të
padëshiruar? 6. A mendoni se një abort mbart pasoja të renda psikike dhe morale? 7. Aborti prek më tepër moshat e reja apo gra më të rritura, të cilat kanë
lidhje ilegale jashtëmartesore? 8. A janë zonat rurale më të prekura nga aborti? Mungesa e emancipimit apo mosnjohja dhe sensibilizimi për këtë problem
janë arsyet? 9. Aborti është rrjedhim i mospranimit apo mohimit të të pasurit
një fëmijë, qoftë edhe vetëm nga njeri prej partnereve? 10. Është përfundimtare apo fatale zgjedhja e abortit për nënën?
Këto ishin 10 pyetjet e minianketës të cilat kishim formuluar si grup. Është
e rëndësishme të nënvizoj se përgjigjet nga grupmosha të ndryshme ishin të
shumëllojshme. U anketuan rreth 200 vete. Për në, kaq ishte e mjaftueshme,
por sot e kuptoj që duhet shumë pune sensibilizuese për të arritur sadopak
rezultat, për të tërhequr opinione që aborti shkatërron, aborti vret. Megjithatë
çdo fjalë e thënë, çdo përgjigje ka një domethënie, është një vlerësim, shpreh
mendim shoqëror dhe ekonomik, nivel kulturor dhe, padyshim, edhe shkallen e emancipimit dhe inteligjencës.
Ja disa nga vlerësimet e tyre për pyetjet e sipërpërmendura:
Ne lidhje me kushtet specifike, për 1/3 e të anketuarve është domosdoshmëri, dhe 3/4 ishin kundër çdo lloj aborti, në çfarëdolloj kushtesh që ai ndodh
(jo ai spontan) .
Një numër i pakonsiderueshëm nuk ishin të vetëdijshëm për rrezikun që
sjell aborti, të tjerët, pothuajse 95% ishin të mirinformuar për rreziqet.
Për masat që duhen ditur, pothuaj 100% përmendin seksin e mbrojtur, por
që për mos kokëçarje nuk e përdorin gjithmonë prezervativin.
Kishte mendime nga më të ndryshmet, të cilat theksonin se në adoleshence
vajza ka detyra të tjera si shkolla, ose s’është e zonja të mbajë një fëmijë nga
një shtatzëni e padëshiruar, ose opinioni të vret, ose nga një gabim spontan të mos vuajë për ta mbajtur atë fëmijë, ose nga një përdhunim etj. Por
kishte edhe kundërvënie mendimesh të tilla, si: “është e frikshme t’ia nisesh
me një abort”, “do vijë momenti të ndëshkohesh edhe t’i n. q. s aborton” (vret
fëmijën) . Prej shumicës se të anketuarve mendimi i tyre për abort vjen nëse
familja nuk ia pranon shtatzëninë ose kur partneri mashkull nuk i del krah.
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Nenvizoj6 se të rëndësishme ishin dhe mendime të tilla, si ekzistenca e disa
qendrave të veçanta për këto vajza në moshe të re, të cilat mund të trajtohen
dhe ta japin fëmijën e tyre për birësim.
Shumica e të anketuarve ishin “Pro” birësimeve, por duhet të ekzistojnë
kushte ligjore dhe jetese për t’i mbajtur në fshehtësi dhe siguri këto nena me
shtatzëni të padëshiruar.
Moshataret tanë dhe gjimnaziste të ndryshëm e merrnin lehte problemin
dhe nuk shfaqnin ndonjë brerje ndërgjegjeje, por në moshë më të madhe, në
shpirtin e një nëne është e thellë ajo vragë që le aborti. Ndoshta me kalimin e
kohës çdo njeri i bën apel vetes.
Aborti nuk njeh kufij në kuptimin se në ç’moshë ndodh, tek adoleshentet
apo më tepër tek gratë me lidhje jashtëmartesore. Rezultati i anketimit ishte
50% me 50%.
Te anketuarit ishin të mendimit se është e vërtetë se në zonat rurale duhet
të bëhet një pune më e madhe në drejtim të kuptimit të drejtë të emancipimit
dhe demokracisë, madje një pune sistematike dhe e vazhdueshme, sepse në
këto zona vështirësitë, trysnia e ushtruar prej mentalitetit dhe problemet janë,
gjithashtu, të shumta. Kjo për shkak të mentaliteteve të vjetra, mosshkollimit
në shkallen e duhur, interpretimit të problemeve sipas interesave të ngushta
social-ekonomike etj., të cilat çojnë në një abort të pamenduar.
Aborti në moshe të re ndodh jo vetëm për shkak të arsyeve të përmendura më lart, por edhe sepse partneri mashkull në moshe shumë të re e shtyn
vajzën të abortojë ose tërhiqet dhe, në më të shumtën e rasteve, nuk do t’ia
dije për çka ka ndodhur dhe kështu aborti bëhet i pashmangshëm, pra ngelet
zgjedhja e vetme
Përgjigjet ishin gjithmonë e pothuajse njëzëri se aborti është fatal në çfarëdolloj rastesh apo situatash në të cilat ai kryhet.
E kujtoi atë ditë kur referova dhe mësuesja na falënderoi të gjithëve për
një pune të mirë e serioze që kishim bërë. Gjithsesi ishte një përpjekje për
të kuptuar dhe sensibilizuar sadopak një pjese të vogël të shoqërisë sonë.
Shpresoj që edhe të tjerë moshatare të kenë bërë diçka për këtë problem social
e shqetësues.
Shpesh më vijnë në mendje fjalët e nënës sime: Ajo thotë gjithmonë “Fëmija
është gëzim në familje, kurrë nuk do të abortoja në asnjë lloj rrethane”. Nena
ime ka tre vajza. Njëherë e gjeti nusen e kushëririt duke qare dhe e pyeti cila
që arsyeja.
“Jam në hall! ”- tha ajo duke qarë, -i kam të dy vajzat të vogla dhe jam
përsëri shtatzëne. Si t’ia bej? Im shoq më thotë merre vetë vendimin, t’i do ta
rritesh. Po sikur të lind prapë vajze? ”
Ndodh edhe kështu. Por me durim nena ime i tregoi se ajo është zonje e
madhe me tre vajza dhe se fëmija duhet pritur me ngrohtësi e dashuri që në
barkun e nënës. Ajo është dhurate e Perëndisë thoshin të paret, është fryt i një
dashurie dhe nuk duhet të trembemi prej saj. Tani Marien e vogël (vajza që
lindi) e duam të gjithë, është vërtet e mrekullueshme, pavarësisht nga mundi-
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met që ka një fëmijë për t’u rritur.
Ishte një copëz e vogël jete dhe ndoshta shumë e shumë copëza të tjera
bëjnë një jetë të terë. Dhe kjo jetë është e mbushur me shqetësime, probleme,
gabime nga më të ndryshmet, që e çojnë cilindo edhe drejt një vendimi të tillë,
si aborti.
Por unë do t’u thosha të gjithëve, do të doja të bashkoja zërin time me të
atyre që janë kundër abortit dhe me të bashkëmoshatareve të mia në mbare
boten:
“Gjithsesi, aborti vret”.

Kanë ndihmuar për këto të dhëna Inspektoria “Nena dhe Fëmija, si edhe Drejtoria e Shëndetit Parësor, Fier.
Të zgjedhësh dhe të përdorësh, Qendra e planifikimit familjar.

Për ju, prindër, Qendra e planifikimit familjar
4
Të drejtat riprodhuese, Qendra për popullsinë dhe zhvillimin.
5
Të dhënat për rrethin e Fierit janë marrë nga internet.
6
Për të arritur në këto përfundime është shfrytëzuar edhe Mëmësi e sigurt, botim i qendrës Vatra.
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Çfarë është globalizimi: avantazhet,
disavantazhet, impakti në Shqipëri
Edisa GJylShEni
Shkolla e mesme e përgjithshme jopublike “Dituria”, Kavajë

G

lobalizimi është një nga fenomenet më të dukshme në botën e sotme, që
po ndikon maksimalisht në jetën e shoqërisë njerëzore. i përdorur në
vitet ’80, por i përmendur fillimisht në shkencat sociale në vitet ’60, termi
“Globalizëm”, mori një përhapje më të madhe vetëm në fillimet e viteve ’90. Ai
nënkupton një proces të gjatë të transformimit të botës, zhvillimit të popullsisë
dhe qytetërimit. Megjithatë koncepti i globalizimit është i hapur dhe i pakufizuar.
Duke qenë i tillë, ai është shoqëruar gjithnjë me polemika, përplasje ideologjish
dhe faktesh, të ndjekura nga shpresa dhe frika për të ardhmen. Ai konsiderohet
si procesi i zhvillimeve të mëdha dhe i një të ardhmeje të ndritur nga vendet e
zhvilluara por edhe si rrënjët e rritjes së tensionit në botë nga ato në zhvillim.
Duke qenë kompleks dhe gjithëpërfshirës, ai ka shumë faqe dhe konsekuenca.
Vëmendja më e madhe mbi pasojat e globalizimit ka rënë në aspektin ekonomik. Për këtë arsye, ndaj globalizimit ekonomik janë drejtuar protestat dhe
sloganet më të ashpra, që vijnë veçanërisht nga vendet e varfra, që kanë krijuar bindjen se nga globalizimi përfitojnë vetëm shtresat më të zhvilluara të
shoqërisë. Megjithatë studimi i dy ekonomistëve të Bankës Botërore, David
Dollar dhe Hart Kraay tregoi me një mjaftueshmëri të madhe të të dhënave
empirike se rritja e të ardhurave mesatare për frymë e një vendi përkon me të
njëjtën rritje të të ardhurave të qytetarëve më të varfër. Përveç këtyre rezultateve, pasojat pozitive të globalizimit në ekonomi janë krejt të dukshme.
Kryefjala e zhvillimeve ekonomike është bërë tregtia e lirë e cila nënkupton
heqjen e barrierave tregtare, heqjen ose zvogëlimin e tarifave për krijimin e zonave të lira tregtare, zvogëlimin e kostos së transportit, heqjen a zvogëlimin e
kontrollit të kapitalit etj. Zhvillimi i ekonomisë ka ecur me ritme aq të shpejta sa
nivele zhvillimi të cilave mjaft shteteve në të kaluarën u janë dashur dekada të
tëra për t’i arritur, shtete të tjera sot i arrijnë vetëm brenda një dekade. Kështu si
rezultat i shfrytëzimit të të mirave që sjell globalizimi, Kina është bërë një prej
këtyre vendeve që kanë ecur me hapa galopante drejt zhvillimit duke rivalizuar
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fuqi të mëdha si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Gjermania etj. Kështu
Kina është shndërruar në një shembull perfekt që kundërshton antiglobalistët,
megjithëse përkrah të mirave që globalizimi sjell, qëndrojnë një sërë ndikimesh
negative që lidhen me mungesën e rregullave strikte të domosdoshme për
mbarëvajtjen e këtij procesi. Mungesa e këtyre rregullave vihet re në nevojën
për shmangien e abuzimeve të investitorëve të fuqive të mëdha në vendet në
zhvillim. Së paku, këto abuzime që lidhen me pagat e ulta, orët e tejzgjatura
dhe kushtet e pasigurta të punës, justifikohen me faktin se niveli i papunësisë
në vendet në zhvillim është ulur dhe së fundi mund të shpresohet për zhdukjen
e ushtrisë së punës së lirë në një periudhë kohore më të shkurtër.
Përveç kësaj, ushtria e punës nuk do të jetë më kompakte dhe homogjene si
më parë. Globalizimi po ndikon në demografinë e fuqisë punëtore, duke krijuar
një larmi të madhe në moshë, etni, prejardhje racore etj. Kjo krijon një mjedis
pune ku diversiteti kulturor mund të jetë problematik sepse mund të sjellë konflikte dhe mosrealizim të qëllimeve të biznesit. Këto probleme mund të shmangen me kalimin e kohës, por kjo kërkon ekzistencën e një kulture unike për të
gjithë botën, e cila është në rrugën e krijimit të saj. Sot të gjitha qytetërimet janë
përfshirë nga globalizimi i cili po ndikon në llojshmërinë kulturore dhe riindentifikimin kulturor. Lëvizja e madhe e njerëzve, rritja e marrëveshjeve mes
shteteve dhe shpejtësia me të cilën përhapet informacioni sjellin edhe rritjen e
kryqkëmbimeve kulturore.
Globalizimi po ndikon njëkohësisht në zhdukjen dhe difuzimin e kulturave
dhe gati-gati po krijon një kulturë “të përzier”. Gjithnjë e më shumë po bëhet
normale ndërfutja e elementëve të një kulture në një tjetër. Sot investitorët gjermanë komunikojnë në gjuhën angleze me ata kinezë, punonjësit socialë peruvianë mbështesin teorinë e feminizmit amerikan, predikues protestantë janë aktivë në Indi, ndërkohë që misionarë budistë veprojnë në Amerikën Qendrore.
Sot në kornizat e përkatësisë së harkut kulturor europerëndimor mund të
dëgjohet muzikë afrikane, të shikohet teatër japonez apo ballkanik, apo njerëzit
të ushqehen me ushqime nga kuzhina kineze apo edhe të veshin sari indian,
dhe kjo të thuash të mos shqetësojë askënd në mënyrë të veçantë. Kjo natyrshmëri e ndërthurjes së kulturave shoqërohet me shpresë dhe frikë. Shpresa lidhet me mundësinë e krijimit nëpërmjet një kulture unike, të një bote paqësore
që do të karakterizohet nga mirëkuptimi dhe toleranca mbi të drejtat e njeriut,
nga përhapja e idealeve demokratike kudo në botë, zhdukja e konflikteve midis
shteteve dhe e terrorizmit. Por ka gjithashtu edhe frikë lidhur me pasojat e
globalizimit kulturor. Ekziston frika se diversiteti i pasur i qytetërimeve do të
homogjenizohet, se qytetërime të tëra do të fshihen nga historia e botës, se globalizimi do të ndërtojë të ardhmen mbi themelet e një kulture të vetme dhe se
ajo që ka ekzistuar deri më sot do të rrënohet shumë shpejt. Kjo frikë po shtohet
edhe si rezultat i fakteve të cilat po i përligjin parashikimit. Sot nga një larmi e
madhe gjuhësh që fliten në botë, ajo angleze ka marrë aq popullaritet sa 60% e
programeve radiofonike, 75% e postës elektronike dhe 90% e rrugëve të tjera
të internetit janë në gjuhën angleze. Përveç kësaj, çdo ditë e më shumë vihen re
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dëmtime të elementëve kulturorë të ruajtur ndër shekuj e mijëvjeçarë. Pasuri të
paçmueshme po shkatërrohen si rrjedhim i vërshimeve të turistëve, që tashmë
në sajë të globalizimit lëvizin lirisht kudo në botë.
Në shoqërinë e sotme gjithnjë e më shumë po shtohet dëshira për të rritur
standardin e jetesës, për t’u kënaqur jo vetëm me produktet, por edhe me idetë
e reja, për të adaptuar teknologji dhe praktika të reja dhe për të marrë pjesë në
“kulturën botërore”.
Dëshira për pjesëmarrje në “kulturën botërore” është një tendencë që vihet
re edhe në Shqipëri, ndonëse shoqëria shqiptare nuk ka informacionin e duhur
mbi të mirat dhe të këqijat që globalizimi sjell. Në opinionin publik shqiptar
është krijuar një bindje disfatiste sipas së cilës tregtia e lirë është një barrë që
na imponohet nga jashtë e që duhet ta mbajmë duke qenë të pafuqishëm dhe
të varur nga ndihmat perëndimore, ndërkohë që Shqipëria ka përfituar mjaft
nga marrëveshjet e tregtisë së lirë. Po ashtu kemi përfituar dhe në aspektin
kulturor, megjithëse jo rrallë herë ne përpiqemi të kopjojmë kulturat e tjera, t’i
përsërisim ato dhe jo të marrim më të mirat prej tyre. Shpesh ne hedhim poshtë
vlerat e identitetin tonë duke dashur të integrohemi në zhvillimin botëror dhe
jo rrallë herë keqpërdorim ato që ne huazojmë. Pavarësisht këtyre, Shqipëria ka
ecur me ritme jo të ngadalta gjatë dekadës së fundit. Por kjo nuk do të thotë se
duhet të vazhdojmë të ecim me këto hapa.
Shqipëria është vite të tëra larg vendeve të zhvilluara duke parë ekonominë
e kapur nga informaliteti, respektimin e të drejtave të njeriut, reformat e shtrembëruara zgjedhore, mungesën e politikave mbështetëse të prodhimit vendas, mungesën e reformave dhe masave për të përballuar krizën nga jashtë,
etj., etj. Për këtë arsye ne duhet ta shfrytëzojmë procesin e globalizimit për të
arritur zhvillimin e dëshiruar. Duhet ta shfrytëzojmë atë për të dalë nga kriza
ekonomike, duke rritur numrin e marrëveshjeve me vendet e tjera të botës,
duke rritur sigurinë për të ftuar investitorë nga e gjithë bota me qëllimin e uljes
së papunësisë, duke u përfshirë në organizatat për mbrojtjen e monumenteve
natyrore dhe kulturore, në nisma për zhvillimin e ekonomisë, arsimit etj. Tani
që gjendemi në rrymën e zhvillimeve, nuk duhet të përpiqemi të dalim nga ajo,
por të synojmë të lëvizim me shpejtësinë e saj. Nuk kemi përse të frikësohemi,
sepse e ardhmja nën ndikimin e globalizimit është më e sigurta.
Ka ardhur koha që çdo shqiptar të kuptojë se kjo është koha e mundësive të
tij, se kjo kohë e transformimit të botës do ta ndihmojë atë të ecë përpara. Për
këtë arsye, marrja e një informacioni të bollshëm mbi globalizimin dhe mënyrat
e shfrytëzimit të ndikimeve pozitive të tij, është nevoja më imediate e shoqërisë
shqiptare. Sot, më shumë se kurrë ndonjëherë, duhet të vëzhgohet me kujdes realiteti që na rrethon. Çdokush duhet dhe mund të shohë ndryshimin për mirë të
shtetit shqiptar në afro dy dekadat e fundit. Pavarësisht të gjitha fenomeneve jo
për t’u lavdëruar që e kanë shoqëruar këtë periudhë kohore, ka mjaft fusha për
zhvillimin e së cilave mund të krenohemi. Kalimi nga ekonomia e centralizuar
në ekonominë e tregut të lirë, pluralizmi politik, liberalizimi i universiteteve,
etj, përbëjnë arritje të mëdha që tregojnë se ne duhet të kemi shpresa të mëdha
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për të ardhmen, shpresa që vijnë nga hedhja poshtë e mureve që na ndanin me
botën. Së fundi, duke parë të gjitha të mirat që na vijnë nga globalizimi, mund
të themi se duhet t’i hapim dyert atij, duhet të shfrytëzojmë mundësitë që na
jep ai për të ecur përpara. Pra duhet ta duam dhe jo ta urrejmë atë.
Globalizimi, ky sistem dhe filozofi që synon të rrisë integrimin e ekonomisë
dhe shoqërisë jo vetëm në Shqipëri por në të gjithë botën, ka qenë dhe do të
mbetet një nga debatet më të nxehta të diskutimeve ndërkombëtare. Jo rrallë
herë kjo periudhë globalizimi është konsideruar si periudhë postkolonialiste,
për shkak të dominimit të shteteve të fuqishme në ato më të pazhvilluara në
ekonomi. Globalizimi është quajtur kolonializëm i civilizuar apo skllavopronari
moderne. Mbrojtësit e kësaj ideje, e shpjegojnë këtë me shfrytëzimin që i bëhet
shteteve të vogla, kushtëzimin e politikave sociale, ekonomike dhe ushtarake,
marrjen e intelektualëve të tyre, etj. Ata shikojnë të globalizimi, skllavopronarinë me rregulla të ndryshuara, skllavopronarinë ku skllavi fle në shtëpinë e
tij dhe jo më të skllavopronarit, skllavopronarinë ku skllavi bëhet me dëshirë
skllav vetëm për të siguruar një jetë pa pretendime dhe komoditete, por së
paku larg skamjes dhe nuk i intereson fare të ngre krye se skllavopronari përfiton shuma marramendëse nga puna e tij. Për këtë arsye përkrahësit e kësaj
ideje e quajnë këtë periudhë skllavoglobalizëm.
Globalizimi është cilësuar edhe si një fenomen që ka shumë ngjashmëri me
komunizmin. Kjo sepse globalizimi ashtu si edhe komunizmi, synon vetëm
një organ drejtues dhe një politikë ekonomike të përqendruar dhe të drejtuar
vetëm nga ky organ, megjithëse në kushtet e rregullave të reja dhe shumë më
liberale.
Duke analizuar ndikimet që globalizimi ka sjellë deri më sot dhe pasojat
e pritshme të tij, specialistë të ndryshëm e përkufizojnë atë në forma të ndryshme. Tm G. Palmer i Institutit Cato e përkufizon “globalizimin” si “ngushtim
ose eliminim të kufizimeve të kufizimeve shtetërore në shkëmbimet përmes
kufijve dhe si sistemin global kompleks dhe gjerësisht të zhvilluar të prodhimit
dhe shkëmbimit. ” Gjithashtu M. Castells shprehet se e ashtuquajtura “botë e
rrjedhave” është zëvendësuar me “botë të vendeve”, ndërkohë që A. Appadurai është i bindjes se njerëzimi nga “prodhimtaria e gjërave në hapësirë” po
lëviz drejt “krijimit të hapësirave”. Pas një analize të detajuar edhe Thomas L.
Friedman “ekzaminon impaktin e ‘sheshimit’ të botës, dhe pohon se globalizimi i tregtisë dhe forcat politike e kanë ndryshuar botën në mënyrë graduale,
për mirë dhe për keq.
Pavarësisht qëndrimeve të ndryshme pro dhe kundër globalizimit, ai përbën
një proces të pandalshëm, të pakthyeshëm dhe definitiv. Tashmë ai është një
drejtim i pakthyeshëm i shoqërisë së sotme dhe ne jemi të detyruar të ecim sipas tij, të shpejtojmë për të kapur ritmin e zhvillimit dhe për t’u integruar në të
ardhmen. Ne nuk duhet ta kundërshtojmë realizimin e këtij procesi për shkak
të disa ndikimeve të padëshirueshme të tij, nuk duhet të shpenzojmë kohë duke
kundërshtuar me protesta e slogane globalizimin, sepse vrulli me të cilin ai
lëviz është i pandalshëm dhe ne nuk do të mund të arrinim asgjë. Ajo që duhet

80

libri i eseve

të bëjmë është të përpiqemi të shmangim ndikimet negative të globalizimit, të
kontrollojmë dhe të ndalojmë përhapjen e epidemive, të luftojmë terrorizmin,
të shmangim degradimin e mjedisit dhe cënimin e lirisë së medias, veprimet
abuzive në ekonomi, domethënë ta bëjmë atë të jetë totalisht pro çdo individi të
shoqërisë njerëzore. Atëherë me të drejtë bota do të bëhej vendi i prehjes dhe i
paqes, bota do të quhej atdheu më i madh i çdo njeriu
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aborti, zgjedhje apo imoralitet?
thimi GoGo
Shkolla e mesme jopublike “Drita e Dijes”, Vlorë

T

ë flasësh për një teme kaq të diskutuar të epokës moderne (dhe jo vetëm!)
duhet të jetë me siguri një marrëzi e njëmendtë për një adoleshent si unë!
Mjeke, filozofe, avokate dhe teologe nga e gjithë bota rreken, stërmundohen dhe hulumtojnë palodhshmërisht në analet voluminoze të arsyes njerëzore
për të nxjerre në drite qëndrimin më të denje dhe adekuat që njeriu “vezullimtar
dhe pompoz” i fillimshekullit XXI duhet të mbaje ndaj kësaj dukurie kaq të shprehur në shoqërinë e sotme, por duket se gjendja është e pashprese.
Me një vullnet për t’u lavdëruar, këta paladinë të palodhur të arsyes njerëzore
vazhdojnë të rendisin argumentet kundër këtij gjesti “barbar e çnjerëzor”, por
tek-tuk nuk mungojnë dhe pëshpërimat e rralla të ndonjë doktori që saktëson
se “në qoftë se ndërhyrja kryhet brenda 12 muajve të parë të shtatzënisë dhe nga mjeke
specialiste, gjithçka është konform ligjit dhe nuk ka asnjë problem.. . ”
“Kush vallë jemi ne që t’i atribuojmë vetvetes të drejtën për të vendosur për
jetën e një krijese të re?! Por tek e fundit, me ç’të drejtë ky embrion lind papritur
e pakujtuar brenda nesh?! Kush vallë ia jep të drejtën të vijë e të beje cope e çike
planet tona, këtij mysafiri të paftuar?! ”
Këto janë disa prej pyetjeve që gëlojnë mendjet tona kur ne përpiqemi të artikulojmë qëndrimin tonë ndaj abortit. Por për të qenë të sinqerte, raporti ynë me
abortin, ashtu si me çdo koncept tjetër që na përfshin të gjithëve ne, nuk është
fort.. . fisnik: propagandojmë kundër tij për aq kohë sa kohë nuk kemi qenë kurrë
të shtrënguar të pranojmë domosdoshmërinë e një aborti, dhe nxitojmë menjëherë
të themi se aborti “s’përbën fundin e botës” kur rrethanat na detyrojnë ta përfshijmë
atë në axhendën e aktiviteteve tona të përditshme, sikur ai të që gjeja më normale
dhe e moralshme që mund të na ndodhte.
Por ç’është aborti? A kemi ne vallë të drejtë të paragjykojmë nenat që vendosin
të abortojnë, apo duhet më parë të hedhim një vështrim mbi arsyet dhe motivacionin e këtij vendimi? A duhet ligjëruar aborti? Perse numri i grave dhe vajzave
të reja që abortojnë anekënd globit po rritet dita-ditës? .. . Le të përpiqemi, pra, të
hedhim një rreze të brishte drite mbi këtë mishmash të erret njerëzor që mpleks
brenda vetes mjekësinë, fenë, sociologjinë, psikologjinë dhe filozofinë, mbi temën
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më të diskutuar dhe më të debatuar të dekadave të fundit: ABORTIN!
Nëse do t`iu referoheshim shifrave të deklaruara nga spitalet dhe maternitetet e
rretheve të ndryshme të vendit, do të bindeshim se gjendja është vërtet alarmante.
Kështu p. sh., vetëm në gjashtëmujorin e parë të vitit 2007 në rrethin e Fierit janë
kryer 836 aborte, “19 më shumë se sa numri i lindjeve”- thonë mjeket, të shqetësuar
për shtimin gjithnjë e më shumë të fenomenit. Te dhënat bëjnë të ditur se abortet
e kryera nga nenat kanë pasur vetëm një shkak: marrëdhënie ilegale, qoftë lidhje
dashurie mes dy të rinjve, qoftë lidhje jashtë martese nga ana e femrave. Statistikat bëjnë gjithashtu të ditur se 472 aborte janë kryer vetëm në zonat rurale të këtij
rrethi dhe përqindjen më të larte të femrave që vendosin të abortojnë e përbejnë
mosha e vogël, afro 16 apo 18 vjeçe. Natyrisht, pa llogaritur këtu një numër të
madh abortesh të kryera në kushte shtëpiake apo klinika të palincesuara.
Por cila vallë është arsyeja që ka kushtëzuar këtë situatë? Pikësëpari, mosinformimi i duhur për sa i përket përdorimit të metodave kontraceptive. “Për disa
femra në vendin tonë, të përdorësh kontraceptive, mendohet ende si turp”- shprehet Eva
Sahaçi, mjeke gjinekologe në klinikën “Marie Stops” në Tiranë, “kur dihet se përdorimi i tyre mbron jo vetëm nga shtatzënitë e padëshiruara, por edhe nga SSTtë1. ”
Kultura seksuale është ende e vaket në Shqipëri, dhe të dhënat e nxjerra nga
Qendra për Popullsinë dhe Zhvillimin tregojnë se përafërsisht 85 nga 100 gra me
jetë seksuale aktive, të cilat nuk përdorin asnjë metode kontraceptive, mund të
ngelen shtatzëna brenda një viti (kur dihet se në botë vetëm 1 në 4 gra kryejnë
abort ose kanë një shtatzëni të padëshiruar! ) Fakti se femrat, dhe në përgjithësi çiftet shqiptare, kanë filluar të ndërgjegjësohen për ngarkesën emocionale
dhe financiare që mbart të sjellurit në jetë të një fëmijë është një tregues pozitiv,
properëndimor, por a s`është paksa vonë që të fillojnë të mendojnë për këtë vetëm
pasi embrioni është krijuar?!
Dhe është e vërtetë! Departamenti Amerikan i Bujqësisë vlerëson se një familjeje me të ardhura mesatare i kushton më shumë se 200 mije dollarë për të rritur një
fëmijë deri në mbarim të shkollës se mesme. Kështu, prindërve të rinj, megjithëse
krijimi i një familjeje është një nga gjerat më të bukura në jetë, iu duhet më parë të
bëjnë planifikimin e duhur, në mënyrë që fëmija i sapolindur mos të sjelle, përveç
gëzimit të pashmangshëm, dhe vështirësi të dukshme financiare.
Por prindër! Ky nuk është aspak një justifikim i mjaftueshëm që ju të përtalleni
dhe të luani kësisoj me jetën njerëzore! Te bëni e të zhbëni sa hap e mbyll sytë
(sikur të ishit duke bërë qetësisht një loje bilardo! ) engjëjt e pafajshëm e të dëlire
që rriten brenda jush! A do t`ju pëlqente vallë që dikush të bënte të njëjtën gjë me
ju? .. . (Kjo deklarate duket fare qesharake, po të kihet parasysh se pjesën dërrmuese të audiencës se cilës unë marr guximin t`i drejtohem e përbejnë adoleshente
16 apo 18 vjeçare, të cilat as nuk e kanë idenë e asaj çka mund të quhet e “drejtë”
apo “e gabuar”, “e moralshme” apo “e pamoralshme”. )
Arsyet që i shtyjnë këto vajza të reja ta nisin eksperiencën e mrekullueshme të
të bërit nënë me një gjest kaq të shëmtuar, janë padyshim “sociale”. Ato i tremben
reagimit të familjes se tyre, të të afërmeve, të rrethit të tyre shoqëror, dhe kështu
që, të braktisura e të papërkrahura moralisht prej askujt, ato shohin si rrugëdalje
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të vetme abortin. Janë të mbuluara nga “turpi” dhe “njolla e pashlyeshme” që do
t`i dëmtojë shumë kur të vijë koha që, pas disa vitesh, të pretendojnë një burrë prej familjeje
të fisme e dinjitoze.. . (E c`mund të bëjnë tjetër vajzat e gjora nen trysninë e pashembullt të patriarkalizmit të mykur e të pashpirt shqiptar?! Ah, ky mentalitet i
shëmtuar dhe i zymte prehistorik.. .! )
Natyrisht që këto vajza kanë pjesën e tyre të fajit për papërgjegjshmërinë e
treguar në kryerjen e marrëdhënieve të pambrojtura, por ama as shoqëria e ftohte
dhe injoruese, që e sheh zgjidhjen e vetme tek aborti, nuk mund të dale e lagur nga
gjithë kjo mesele. Nëse në këtë rast mund të gjejmë një fryme të lehtë mirëkuptimi
ndaj aktit të dëshpëruar të këtyre adoleshenteve të pambrojture e të paditura, si
vallë mund të arrijmë të justifikojmë papjekurinë e të ashtuquajturve “të pjekur e
të maturuar”, që fabrikojnë në folezat e tyre bashkëshortore, sistematikisht e pa iu
dridhur qerpiku, krime të njëpasnjëshme e të paturpshme fatale?!
Televizionet shpërthejnë nga reklamat për kontracepsionin, qendrat e gruas
gëlojnë nga konsultat me gratë dhe nënat e reja, broshurat mbipopullojnë farmacitë
dhe duart e çdo kalimtari: atëherë si mund të shpjegohet ky tregues kaq i hapur
i pamaturisë? Nuk po flasim aspak për rastet kur aborti, për arsye shëndetësore
tek nena apo fëmija dhe në rastin e diagnostikimit tek ky i fundit i sëmundjeve të
ndryshme, bëhet i pashmangshëm. Ne këto raste vendimi i takon nënës (dhe në
përgjithësi çiftit) dhe askush s`ka të drejtë morale apo ligjore të diktoje vendimin
për të vazhduar apo për të ndërprerë këtë shtatzëni. Jemi duke folur për raste
të paskrupullta të paraqitjes në dyert e spitaleve dhe klinikave me justifikimin
e stërlashtë se “ky fëmijë ishte i paplanifikuar” apo se “nuk e dua këtë fëmijë.. .
” Madje, zhvillimi i teknologjive më të fundit mjekësore iu jep prindërve të rinj
guximin moral të ndërpresin një shtatzëni vetëm sepse fëmija nuk na qenkësh i
seksit të dëshiruar.. .
E di, tani do të më vërsulen mijëra familjare e çifte të rinj, duke më pyetur se si
vallë e gjen guximin një “çilimi” si unë të filloje e të flasë me superlativa e akuza
kaq serioze e të drejtpërdrejta kundrejt gjithë shoqërisë, kur ai flet vetëm në ere, pa
qenë vete familjar dhe pa e ditur se në jetën bashkëshortore të duhet shpeshherë
të ulesh kryet e të pranosh pa bëzajtur këtë fenomen, edhe pse ai mund të shoje
ndesh me mësimet e tua të mëparshme morale.. .
Ndoshta kjo është e vërtetë, por s`ju jep aspak të drejtën t`i predikoni nga
mëngjesi deri në darkë fëmijëve tuaj të bëhen “njerëz të denje e të respektuar” për
të ardhmen, mos të bëhen kriminelë e hajdutë, të jenë të moralshëm e të virtytshëm. Si vallë mund ta bëni këtë kur syve dhe veshët e tyre të vëmendshëm iu
paraqiten krimet dhe imoralitete tuaja të përditshme që mbajnë emrin aborte
(sepse janë të tilla! ) .
Prindër të dashur! Ne ndoshta s`jemi vërtet aq të rritur sa për ta kuptuar se
ju deri në njëfarë pikë keni të drejtë, por edhe ju duhet ta kuptoni se themelet e
edukatës sonë tronditen rëndshëm kur në shohim se vete ju, modelet tanë, bëhen
pjese e një fenomeni kaq të shëmtuar. E ardhmja jonë vihet në dyshim, besimi ynë
tek morali dhe virtyti zbehet, prandaj ju duhet të na mirëkuptoni e të përvetësoni
arsyet e “shqetësimit” tonë. Sepse media dhe akademiket e nderuar të cilët kemi
fatin t`i dëgjojmë e t`i shohim në diskutimet e tyre konstruktive, jo destruktive

84

libri i eseve

(v.o: kjo është e rëndësishme! ) deklamojnë përditë për një sistem të ri vlerash:
Ku është ai pra? Me vullnetin dhe shpresën në sytë tanë drejtuar nga e ardhmja,
ne kemi nevoje për mbështetjen tuaj, për provat dhe shembullin tuaj personal në
mënyrë që për të ardhmen e Shqipërisë të hapet një shteg i ri.
Në ndihmë të qëndrimit tonë kundër abortit na vijnë, veç të tjerash, edhe qëndrimet e mjekeve dhe filozofeve të lashte greke. Hipokrati ka shënuar me betimin
e tij të famshëm “Nuk do t`i jap leje gruas që të abortoje”; ndërsa Aristoteli thekson se “qenia njerëzore përbëhet nga trupi dhe shpirti, kështu që ekzistimi i një qenieje të gjalle në tokë mbaron kur shpirti lëshon trupin”. Debatet për abortin janë
përqendruar në dy çështje kryesore: “të drejtat” e fetusit dhe nënës, dhe çështja
e “personalitetit” të foshnjës së palindur. Çështja e parë qëndron në përballjen e
“femrës moderne vetë-vendosëse që është e lirë të bëjë gjithçka do me trupin e saj”
me “të drejtën e pamohueshme të çdo qenieje, pra edhe të fetusit, për të jetuar”. Për
sa i përket çështjes së dytë, argumentet shkencore dhe metafizike na tregojnë se
fetusi “fiton personalitet” dhe “bëhet moralisht i rëndësishëm” diku aty në javën
e tetë. Pas këtij çasti, aborti natyrshëm që bëhet moralisht i papranueshëm, por kjo
nuk do të thotë se ne nuk duhet të reagojmë respekt edhe ndaj embrionit paradymuajsh. “Edhe pse embrioni paranjerëzor nuk mund të kërkojë nga në respektin
absolut të cilin ia kemi borxh njeriut, ai meriton konsideratë shumë të madhe, për
shkak se ai është qenie e gjallë që synon njerëzimin e mëtejshëm. Prandaj, mendoj
se vetëm shkaqe shumë serioze mund të na lejojnë që t`i japim fund ekzistencës së
tij”- ka thënë Donceel J. K.
Kundër abortit për arsye jo bindëse janë edhe Shkrimet e shenjta. Kjo është
arsyeja përse Kisha Katolike Romane e ka pasur kaq të vështirë të kapërdijë ligjërimin e abortit në Itali, ashtu si dhe shtetet e fuqishme islamike të Lindjes se Mesme
dhe të Largët nuk rreshtin se kritikuari ligjërimin e tij në “djepin demokracisë”, në
SHBA, ku shifrat jen vërtet të frikshme. (Një milion e gjysëm aborte kryhen çdo
vit në Amerike! )
Por, tek e fundit, aborti është i dëmshëm dhe sjell komplikacione serioze edhe
për nënën. Ne planin social dhe psikologjik, aborti zbeh marrëdhëniet bashkëshortore dhe e humb seriozitetin e jetës, pasi martesa është rrugë e krijimit të
familjes, dhe jo e zhdukjes se një anëtari të ri. Mendoni pak se ç`pasoja psikologjike
dhe shpirtërore do të kishte tek një fëmijë dëgjimi i një bisede të prindërve të tij për
një abort të se shkuarës...: “Po sikur të isha unë ai fëmijë? ”- do të filloje të pyesë
veten fëmija, dhe ndjenja kontradiktore e të paparashikuara kundrejt prindërve të
tij do të krijohen në mendjen dhe personalitetin e tij ende të paformësuar.
Por ç`mund të bëjmë ne? A është vallë një beteje e humbur për ne të ndaluarit
e abortit? Apo me kontributin dhe sensibilizimin e secilit prej nesh gjithçka do
të jetë më e lehte? Le të përmbledhim pra drejtimet kryesore në të cilat duhet të
përqendrohemi në mënyrë që “aborti” mos të përfaqësojë më për ne dhe shoqërinë në të cilën jetojmë një plage të hapur.
Ajo që duhet të na shqetësojë më tepër nuk është rritja galopante e numrit të
aborteve, por pranueshmëria publike e abortit si mënyrë normale e jetës. Nëse
aborti do të vazhdoje të legalizohet dhe të praktikohet kaq normalisht, megjithëse
përfaqëson një ndërhyrje për të shkatërruar jetën, atëherë s`kemi pse të çuditemi
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nëse një ditë do ta gjejmë etiken njerëzore krejt të shpërfytyruar! Le të përpiqemi,
pra, të ruajmë atributet dhe virtytet më të mira të të qenit njeri!
T`i bëjmë thirrje medias mos të trumbetoje kaq pa shpirt dhe mekanikisht buletinet e “rritjes se aborteve” duke e ekzagjeruar ndonjëherë (për të mos thënë
gjithmonë) në shifra. Pavarësisht asaj se çka ndodh rreth nesh, mos të lëkundemi
asnjëherë në vendimin për të kontribuuar në uljen e numrit të aborteve. Te mirinformohemi për të siguruar një marrëdhënie të sigurt e të mirë planifikuar, të
konsultohemi me mjekun specialist dhe të vendosim të abortojmë vetëm për arsye
që janë vërtet të tilla!
Te mos ndikohemi nga presioni familjar apo farefisnor! Përgjigjja qëndron
brenda nesh: edhe në qoftë se sjellja në jetë e kësaj fëmijë do të na kushtoje shtrenjtë edhe në qoftë se aparaturat e dixhitalizuara na sigurojnë se ai është mbartës i
një sëmundjeje, kjo nuk do të thotë aspak që të tjerët kanë të drejtë të vendosin për
ne!
Pas gjithë këtij diskutimi, s`na ngelet tjetër veçse të pranojmë se aborti ngelet një
dileme, ashtu siç ka qenë në fakt, në shekuj. Ne fund, le ta mbyllim me këshillën
e Dunstan G. R., e cila i jep drejtimin më të mirë moralit tonë për të menduar për
abortin: “Duhet të kalojmë prej pyetjes, çfarë dëmi jemi duke i bërë fetusit duke
e shkatërruar te pyetja, çfarë dëmi po i shkaktojmë vetvetes, njerëzimit, kur ne
veprojmë kështu? ”.

SST - Sëmundje seksualisht të transmetueshme
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Ç’është demokracia?
Angjelina JovAni
Kolegji greko - shqiptar “Arsakeio e Tiranës”

D

emokracia është frymëzim për tërë ata njerëz që e kanë të shenjtë të drejtën dhe lirinë. Është një “himn” plot jetë, që kemi trashëguar nga antikiteti dhe që vazhdon të zhvillohet si të ishte art apo muzikë. Është zhvilluar mbi të gjitha në raport me njeriun, duke e bërë të kuptojë vetveten dhe duke
dashur ta përsosë atë me format e saj. Ne mund ta quajmë demokracinë shkencë,
mund ta quajmë art, mund ta quajmë privilegj, mund ta quajmë trashëgimi, por
në fund të fundit kujt i detyrohemi për të?
Si term, fjala demokraci daton që në vitin 4000 para Krishtit dhe për herë të
parë u përdor në Athinën e Lashtë. Prejardhja e këtij termi i ka rrënjët në dy fjalë
greke të cilat janë “demos” dhe “kratos” dhe që përkatësisht do të thonë “popull” dhe “shtet”. Nga ky bashkim fjalësh, del dhe fjala demokraci, e cila mbart
kuptimin : “Shtet i popullit” ose “Qeveri e popullit”. Kjo do të thotë se roli që
luan individi në këtë shoqëri është primar dhe se ai ka të drejtë të zgjedhë dhe të
vendosë vetë mënyrën e qeverisjes dhe personin që dëshiron ta qeverisë.
Roli i njeriut në demokraci, lidhet dhe me një çështje tjetër, që është përkufizimi
filozofik i këtij të fundit. Fjala e përdorur për të përcaktuar njerëzimin në gjuhën
greke është “kozmos”. Po të studiojmë prejardhjen e kësaj fjale, do të vëmë re
se vjen nga foljet: kozmo dhe dhiakozmo që kanë kuptimin: zbukuroj. Prej këtej
rrjedh emri kozmima që do të thotë zbukurim. Këtu del dhe ideja e kësaj fjale
dhe simboli që ajo përfaqëson, njeriu. Ne jemi zbukurime të botës, ne i japim asaj
dritë dhe jetë, është detyra jonë t’i japim formë me mënyrat dhe mjetet tona.
Ndër shekuj, sistemet që kanë kaluar kanë qenë të pafundmë. Por secili nga
këto sisteme ka kaluar një proces metamorfoze deri sa është zhdukur dhe është
zëvendësuar nga një sistem tjetër. Tani diçka ka filluar të ndryshojë… Duket sikur
ajo çka po kërkojmë tani është më konkrete dhe më e mundshme. Po kërkojmë
atë drejtim që do të na bëjë më të bukur në shpirt dhe më të drejtë me botën.
Po kërkojmë të drejtën, lirinë, idealin. Por konkretisht, të gjithë po kërkojmë të
njëjtën gjë…. demokracinë.
Vendi i parë përgjatë historisë që njohu demokracinë ishte Athina. Ata u përpoqën t’i jepnin formë shtetit të tyre mbështetur në parimet e sapoformuara të
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demokracisë dhe t’i vinin ato në zbatim. Por gjatë kësaj periudhe Athina, me statusin e saj të qytet-shtetit nuk arriti ta përpunonte siç duhet këtë sistem të cilin ajo
vetë e kishte krijuar . Kështu, meritat e para, mund të themi me bindje të plotë,
se i kalojnë republikës së Romës. Duke bërë të mundur përfaqësimin indirekt të
dëshirave të popullit, ata arritën të krijonin një imazh që për atë kohë ishte diçka
e pazakonte dhe së cilit iu dhanë përmasa të mëdha. Kjo është arsyeja kryesore
pse Republika romake, ndonëse kishte demokraci skllavopronare, është marrë si
shembull nga shumë vende të tjera në botë gjatë hartimit të Kushtetutës se tyre.
Romakët kontribuan dukshëm në disa aspekte të demokracisë, siç ishin hartimet e ligjeve, duke sjellë kështu për herë të parë edhe vlerat e tyre. Ata kishin
dalluar tre vlera bazë të ligjit që ishin:Vlerat morale, ekonomike dhe politike.
Vlerat morale, ata i lidhnin me idenë që kishte shoqëria ndaj sjelljeve dhe veprimeve të drejta ose të padrejta, me përpjekjen e saj për të nxitur dhe mbështetur
me ligj atë që ajo vlerësonte të drejtë dhe për të ndalur veprimet që i gjykonte të
padrejta dhe të dëmshme. Vlerat ekonomike, kishin të bënin me ruajtjen, përdorimin dhe zhvillimin e pasurisë kombëtare. Shumë ligje mbronin vlerat ekonomike
duke nxitur dhe mbështetur praktika të caktuara ekonomike dhe duke penguar
të tjera. Vlerat politike, pasqyronin lidhjen ndërmjet shtetit dhe individit. Ligjet që
përcaktonin ose rregullonin marrëdhëniet në një fushë të caktuar, mbështetnin
ose kundërshtonin vlera të caktuara politike të grupeve ose individëve të ndryshëm në shoqëri. Për shembull, ligji që favorizonte votimin, nxiste pjesëmarrjen
e qytetarëve në procesin politik, bazë kjo për demokracinë. Kështu, romakët kryenin votime për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre, por sërish gratë, skllevërit dhe
një numër i madh i popullsisë ishin të përjashtuar nga ky proces. Për të mos harruar gjithashtu se gjatë procesit të votimit, votat e të pasurve kishin më shumë
peshë, sepse pjesa më e madhe e tyre ishin përfaqësues të senatit.
Një ide të një tjetër demokracie marrim dhe nga “republikat” e pavarura të Indisë. Këtu madje janë krijuar dhe disa nga qeveritë e para në botë me tipare që sot
mund të konsiderohen demokratike dhe që kanë ngjashmëri me ato të Greqisë
antike. Ndonëse nuk ekzistojnë dokumente të shkruara për këtë fakt, janë gjetur
një numër i konsiderueshëm shkrimesh nga Diogjeni (historian grek i kohës së
Aleksandrit të Madh) . Në këtë rreth të ngushtë të demokracisë së asaj kohe nuk
mund të mos përmendim fenikasit. Ndonëse fenikasit kishin një lloj sovraniteti
brenda “demokracisë” së tyre, ajo përcillej deri diku me qëllime të thjeshta dhe të
kuptueshme. Kështu ndër shekujt që kanë përshkuar origjinat antike, kemi tipare
të ndryshme të diçkaje akoma të paformuar mirë që dukej se të tërë e kërkonin
me ngulm. Demokracia e famshme e grekeve, triumfi romak mbi të, proceset
e ndryshimit dhe eksperimentet e shumta e kanë sjellë në ditët tona akoma të
paformuar plotësisht. Kjo demokraci aq e shumëkërkuar është lëkundur nga
luftërat po aq sa dhe nga regjimet diktatoriale.
Periudha e mësipërme, e cila është ngritur mbi vende antike ku demokracia
kishte formë primitive, pasohet nga Mesjeta dhe arrin deri në kohët moderne
duke skicuar një grafik ndryshimesh të rëndësishme. Kemi kaluar nga një Luftë
Botërore tek tjetra dhe brenda këtij tridhjetë vjeçari sistemet ekonomiko-politike
kanë njohur momente stabiliteti ashtu si dhe momente krize. Megjithatë, duhet
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pasur parasysh se një nga objektivat që kishte fillimi i Luftërave Botërore ishte
se: “ Bota duhet të bëhej një vend më i sigurtë për demokracinë, ndërkohë që
zhvillohej një luftë që mendohej të ishte e fundit e tërë luftërave.” Ishte ky parimi
i një pjese të madhe të vendeve perëndimore frymëzuar nga demokracia amerikane, e cila ishte nismëtarja kryesore për përhapjen e demokracisë në tërë botën.
Megjithëse nuk pretendohej që demokracia të ishte një sistem perfekt, ajo shihej
si sistemi më i mirë me anë të të cilit do arrihej paqja dhe prosperiteti në botë.
Nën këtë ide ky sistem u përqafua nga një numër i madh vendesh nga e tërë
bota. Numri i vendeve demokratike në 50 vitet e fundit arriti në 123 nga 191
vende të botës (ndërkohë që në vitin 1950 ekzistonin vetëm 45 ). Këto të dhëna e
bëjnë mëse të qartë faktin se po jetojmë në një periudhë aspiratash demokratike.
Përgjithësisht, demokracia është një sistem në proces evolutiv të vazhdueshëm,
dhe këtë e tregon larmia e llojeve të demokracive të njohura në tërë botën. Marrë
në mënyrë analitike ne mund të përmendim më shumë se dhjetë lloje, por duke
vëzhguar me sy kritik mund të dallojmë fare qartë ato më kryesoret. Këto kryesisht janë:
Demokracia parlamentare : Këtu, populli zgjedh parlamentin i cili më pas zgjedh
presidentin. Po kështu, ligjet e hartuara nga parlamenti, miratohen nga kreu i
shtetit.
Demokracia përfaqësuese : Rolin kryesor këtu e luan populli. Kandidatët e tyre
zgjidhen me anë të votimeve dhe më pas ata duhet të përfaqësohen me anë
të fushatave elektorale. Një karakteristikë e kësaj forme demokracie është se
ndërkohë që njerëzit presin që përfaqësuesi i tyre t’u mbrojë interesat, ata vetë
marrin lirinë për të vendosur ndryshe.
Demokracia direkte : Përbën një proces ku qytetarët marrin pjesë vetë në marrjen
e vendimeve dhe nuk mbështeten tek përfaqësuesit. Referendumet janë gjerësisht
të përhapura në këto vende, detaj ky që mund të tregojë mungesë stabiliteti.
Siç mund të vihet re nga më sipër, përpjekja për t’i dhënë formë diçkaje të
paformuar plotësisht në vetvete, mund të mos rezultojë një ide e mirë. Ndaj, për
këtë arsye, është e nevojshme që në disa raste të ruhet thjeshtësia e disa gjërave
që luajnë një rol kaq madhor.
Të kërkosh demokracinë do të thotë të zotohesh të ndjekësh dhe të respektosh
parimet e saj. Kjo do të thotë që në çdo kohë dhe në çdo rrethanë të mos harrosh
se jeta dhe e përditshmja bazohen në liri, barazi, rregull, stabilitet, pjesëmarrje
dhe në faktin që maxhoranca vendos duke mbrojtur të drejtat e minorancës.
Po cili është kuptimi i gjithë këtyre elementëve? Shpeshherë kuptimi mbi lirinë
keqkuptohet. Vetë demokracia është diçka më shumë se liria; Demokracia është
liri e institucionalizuar. Po kështu, barazi do të thotë që çdo individ ka të drejtë të
dëgjohet pa u diskriminuar mbi baza raciale, gjinore apo ideologjike. Por, për të
qenë i lirë dhe i barabartë, duhet domosdoshmërisht një limit që vendos kufirin
për të pasur rregull dhe stabilitet. Aplikimi i këtyre elementëve e bën të hollë
kufirin midis maxhorancës dhe minorancës. Të drejtat e çdokujt duhet të respektohen njëlloj, megjithëse është shumica ajo që merr vendime. Këto elementë
mund të duken të thjeshtë, por aplikimi i tyre në jetën e përditshme është tepër i
vështirë. Kjo është arsyeja pse nuk mund të flasim për demokraci absolute.
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Ndonëse e paperfeksionuar, demokracia mbart në brendësi një formë të caktuar që tregon për mënyrën sesi ajo funksionon. Kështu, edhe pse në fazat e saj të
para, themelet e hedhura janë të forta, dhe duket se do të qëndrojnë. Demokracia
flet me gjuhën e saj, e cila në një farë mënyre është edhe gjuha jonë. Ne flasim me
votë, sepse e dimë se kuptimi i votës është mëse i qartë për demokracinë. Në këtë
mënyrë ne përpiqemi të vendosim një marrëdhënie të drejtë me vetveten dhe më
atë që ne vetë kemi zgjedhur. Me një ton ironik, sociologu John Simon, thotë se:
“Demokracia është një proces me anë të të cilit ne njerëzit jemi të lirë të zgjedhim
personin që do të fajësojmë në të ardhmen. ” Sepse në fund të fundit, të gjithë mbi
këtë mbështetemi. Mbi një individ ose mbi një grup të zgjedhur individësh tek
të cilët vendosim të besojmë. Por për sa kohë që njerëzit janë vetvetja, pra ruajnë
tiparin e tyre më të dalluar ‘egocentrizmin’, ne do vazhdojmë të dëgjojmë se, demokraci nuk do të thotë : “Unë jam po aq i mirë sa t’i”por “Ti je po aq i mirë sa
unë. ” Mesa duket, ky është një prej atyre parimeve që nuk ndryshon asnjëherë,
dhe i cili ka filluar t’i shkojë për shtat edhe demokracisë.
Njerëzit më të ditur që ka njohur toka, pavarësisht nga profesioni ose misioni i
tyre në jetë, i kanë kushtuar një hapësirë sado të vogël krijuese, politikës. Brenda
atyre pak rreshtave të shkruar, me anë të të cilëve përcillnin tek në filozofinë e
jetës, jepni këshilla dhe mendime të cilat të marra së bashku shpien në një pikë
të vetme, demokracinë. Sofokliu do të thoshte : “Nuk ka shtet aty ku sundon
vetëm një njeri” dhe kjo për në do të thotë se kemi nevojë për njëri-tjetrin, për të
shkëmbyer mendime dhe përvojë, në mënyrë që çdo gjë të ketë kuptim. E tërë
kjo frazë mund të përkufizohet fare thjeshtë si formë demokracie. Marksi, po
kështu komentonte se: “Nuk është e nevojshme që një komb të jetë i egër për të
qenë i qëndrueshëm. ” Një komb mbi të gjitha duhet të jetë fisnik dhe të ketë një
gjykim të shëndoshë, pra të eci në rrugën e demokracisë. E vërteta është se filozofët vetëm e kanë shpjeguar botën, kurse çështja është që ta ndryshojnë atë. Por
kjo është deri diku një kërkesë absurde. Nuk i takon një grupi të vetëm njerëzish
të bëjë këtë lloj ndryshimi. Është një detyrë morale dhe një domosdoshmëri për
çdokënd. Mendoj se nuk është shumë e vështirë. Grekët e lashtë pothuaj se ia
dolën, romakët i shkuan akoma më afër, republikat indiane duket se nuk e shijuan siç duhet, tani është radha jonë. Ne po ecim së bashku më të dorë për dorë,
dhe pas çdo hapi duart i shtrëngojmë më fort…!
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aborti, zgjedhje apo imoralitet?
isuela kAnE
Shkolla e mesme e përgjithshme jopublike ”Mësonjëtorja Dertliu”, Fier.

L

iria e veprimit shoqërohet gjithmonë me përgjegjësinë e veprës së kryer.
Kjo përgjegjësi bie dhe rëndon vetëm ndaj atij që zgjedh të marrë një vendim lidhur me një çështje të caktuar. Një nga temat më të lakuara të aktualitetit në mbarë botën vazhdon të jetë aborti. Bashkimi Sovjetik në vitin 1920 dhe
Islanda në vitin 1935 ishin dy nga vendet e para që legalizuan abortin. Më 22 Janar 1973
Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës legalizoi abortin në 50 shtete1.
Zgjedhje apo imoralitet?
Një femër është sintezë e instinktit, shpirtit dhe mendjes. Nëse ajo vendos të
abortojë kjo do të thotë s’e ajo po kryen një veprim imoral, s’e ajo është imorale
dhe s’e gjesti i saj përbën një imoralitet? Në të vërtetë çfarë është morali dhe
sa relativ është ai? Sipas “Fjalorit të Gjuhës Shqipe”: moral:tërësia e veprimeve, e
normave dhe e rregullave që janë krijuar historikisht në kushte të caktuara ekonomikoshoqërore dhe që përcaktojnë sjelljen e veprimtarinë e njerëzve në shoqëri, vetë sjellja e
njeriut sipas këtyre parimeve, normave, rregullave2.
Çfarë është e moralshme përcaktohet nga shumë faktorë sinjifikativë. Ajo varet nga principet që çdo njeri ka. Mendimi apo opinionet nuk janë përcaktime
absolute as universale, rrjedhimisht ajo që për dikë është e moralshme për dikë
tjetër mund të mos jetë.
Aborti është një nga ato çështje për
ër të cilën çdo njeriu i lejohet të japë mendim
në lidhje me të, por pa pretenduar s’e mendimi i tij duhet të jetë edhe ai i të
tjerëve.
Aborti është zgjedhje. Kjo është një e vërtetë në të cilën eksperienca njerëzore
ka arritur falë opinionit të përgjithshëm.
Nga një vëzhgim i realizuar në Maj 2005 në 10 vende evropiane, pyetjes, :”Nëse një
femër nuk do fëmijë, a i duhet lejuar të kryejë abort? ”, iu përgjigjën pro me nivel më
të lartë 81% në Republikën Çeke dhe me nivel më të ulët po të përgjigjeve pro, 47% në
Poloni.
Një vëzhgim i ngjashëm u bë në Janar 2006 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Rezultatet ishin:
33% u përgjigjën s’e aborti duhej lejuar në disa raste kur shtatzënia vinte si rezultat
i përdhunimeve, incesteve ose kur rrezikohej jeta e gruas;
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27% u përgjigjën s’e aborti duhej lejuar në të gjitha rastet;
17% u përgjigjën s’e duhej lejuar vetëm kur rrezikohej jeta e gruas;
15% u përgjigjën s’e duhej lejuar, por me kushte më të mira të kryerjes së tij se ato
ekzistuese;
5% u përgjigjën s’e nuk duhej lejuar për asnjë arsye3.
Aborti nuk është imoralitet. Nëse një femër zgjedh të kryejë një abort, kjo
nuk do të thotë s’e ajo është aktiviste e Pro-abortit. Kur një femër vendos të
kryejë një abort ajo ka pasur dy mundësi, të lindë fëmijën ose jo. Njeriu nuk
është pro për të nxitur abortet, as për të ulur numrin e lindjeve. Këtu do të
gjente vend diskutimi lidhur me imoralitetin. Unë mendoj s’e të jesh pro abortit
do të thotë të mbështesësh një nga të drejtat themelore të gruas. Të jesh pro
abortit do të thotë të respektosh vendimin e një gruaje për mos të sjellë në jetë
një fëmijë, e nxitur kjo e fundit nga arsyet dhe rrethanat personale. Njerëzit
besojnë në disa vlera, por kjo s’do të thotë se të gjithë duhet të kenë të njëjtat
vlera. Çdo njeri ka personalitetin e vet, i përbërë nga mendime dhe ndjenja. Të
respektosh ndjenjat individuale të të tjerëve edhe kur ata s’besojnë në të njëjtat
principe si ne. Të mbështesësh abortin si e drejtë e femrës, s’do të thotë që
është zgjedhja më e mirë gjithmonë. Jeta është e shenjtë! Askush nuk e mohon
këtë, por ndonjëherë është forma ajo që kushtëzon përmbajtjen ashtu si rëndom
ndodh që rrethanat të kushtëzojnë vendimin. Vendimin për të mos sjellë në
jetë një fëmijë, jo s’e nuk respekton jetën, por për arsye të tjera që shoqëria plot
paragjykime i anashkalon.
Njerëzimi po integrohet gjithmonë e më shumë drejt shoqërive perëndimore,
drejt sistemeve demokratike, të cilat në parim kanë lirinë. Kur njeriut i është
dhënë e drejta e fjalës, e shtypit, e besimit fetar pse i duhet mohuar e drejta
për të vendosur vetë për jetën e tij. Parimet janë individuale, sigurisht të
ndikuara nga shoqëria përreth, por jo të përcaktuara nga ajo. Njerëzit janë të
ndryshëm, rrjedhimisht edhe mendësitë janë të larmishme. Ka njerëz, të cilët e
dënojnë abortin sepse besimi fetar nuk ua lejon. Besimet fetare nuk tolerojnë as
përdorimin e kontraceptivëve apo masave të tjera parandaluese për shtatzënitë
e padëshiruara, por kur njeriu gjendet në një situatë ku i duhet të vendosë
logjikon ndryshe. Kjo do të thotë që në parim unë nuk e mbështes abortin, por
e pranoj si një e drejtë e femrës për të vendosur.
Një adoleshente gjendet përballë një shtatzënie të padëshiruar. Sigurisht
që kjo është pasojë e veprimeve të saj të nxituara, por në këto rrethana a do
të ishte ajo e përgatitur për t’u bërë nënë? Më tepër akoma a do të ishte ajo
e aftë të merrte përsipër të rrisë një fëmijë? Ky arsyetim nuk vlen vetëm për
adoleshentet, por për çdo femër që gjendet vetëm dhe e vrarë shpirtërisht nga
ndjenjat dilemntike e djallëzore të një mashkulli. Asaj mund t’i bashkëngjiten
edhe probleme ekonomike, sociale, paragjykimet e të qenurit një nënë vajzë
dhe pse jo, opinioni apo ndikimi i familjes.
Në fund ajo pranon, jo si zgjedhjen më të mirë, por më të përshtatshmen,
abortin. Kjo sepse ajo vendos, e ndikuar a jo, se kjo është më e duhura për të.
Po rrethanat sociale? Niveli i ulët ekonomik, papunësia, pamundësia për
t’i siguruar një fëmije jetesën minimale, edukimin maksimal, një mirëqenie
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normale do të ishin disa nga faktorët që e shtyjnë një nënë të abortojë. Në të
kundërt ky fëmijë do të ishte i dënuar të jetonte në një botë ku kompleksi i
inferioritetit është mëse i theksuar.
Aborti nuk është krim. Aborti nuk privon nga jeta askënd. Çfarë është një
qenie njerëzore nga pikëpamje shkencore, por edhe shoqërore? Një person
mund të konsiderohet i tillë, kur ekziston fizikisht dhe shpirtërisht. Kur ai është
bartës i një personaliteti vetjak. Të abortosh nuk do të thotë të vrasësh. Të
pengosh rritjen e një embrioni disa ditësh nuk do të thotë t’i japësh fund një
jete njerëzore. Embrioni është një masë e organizmit, ndërsa njeriu është një
qenie sa fizike aq edhe shpirtërore. A do të mund të konsiderohej “person” një
embrion, strukturat e trurit të të cilit ende s’kanë nisur të formohen?
Po opinioni? Gjithmonë ka diçka për të thënë. Dënon abortin, por a është
përgatitur shoqëria të pranojë një fëmijë të jashtëligjshëm, nëse rasti që do të
prezantohej do të ishte i tillë? Sepse në këtë mënyrë do ta konsideronte opinioni
atë fëmijë që është frut i një lidhje jashtëmartesore, një përdhunimi, një incesti
apo të një aventure. Cili do të ishte fati i këtij fëmije? Të “sorollatej” nëpër
jetimore? Do të ishte atëherë mjaftueshëm e moralshme për “opinionin”vendimi
i braktisjes së një fëmije? E nëse kjo nënë sfidon moralin dhe vendos të kujdeset
vetë për fëmijën, do të jetë po kjo shoqëri që do të kërkojë ta përjashtojë këtë
fëmijë që s’vjen nga një familje me “principe të shëndosha morale”. Është e
ashpër, por është një realitet ekzistues.
Teknologjia tashmë ka përparuar dhe këto dekadat e fundit ka ecur me hapa
gjithmonë e më të mëdhenj. Falë një prej teknikave të reja, testeve gjenetike,
nëna ka mundësi të shohë gjendjen e embrionit. Mjeku me të drejtë ligjorë ka
për detyrë të informojë nënën për anomalitë e fetusit. Ndodh që rritja e fetusit
me anomali do të sillte në jetë një fëmijë me aftësi të kufizuara. Shumë nëna
s’e pranojnë këtë fakt për arsye të ndryshme. Një grua në këto kushte do të
dënonte në radhë të parë fëmijën, jeta e të cilit mund të ishte shumë e shkurtër
dhe e dhimbshme. Ai do të ndihej si “i veçantë”, ”ndryshe”, dhe jo pjesë e asaj
bote. Nga ana tjetër kjo grua do të dënonte veten dhe familjen të rrisnin një
fëmijë problematik, vuajtjet e të cilit do rrisnin vuajtjet e tyre. Jo për egoizëm,
por s’e mendojnë s’e është më e mira për t’u bërë, shpesh gratë në këto raste
zgjedhin abortin.
Është e vërtetë që aborti për organizmin e femrës është një rrezik i vërtetë,
i cili gjithmonë ka pasoja të menjëhershme ose të mëvonshme. Pasojat nisin
nga vuajtjet e çastit e deri tek vuajtjet shpirtërore. Për faktin s’e aborti është
një traumë sa fizikë aq edhe shpirtërore do të thotë që asnjë nuk e ka zgjedhur
sepse ka dashur apo se është imoral.
Aborti konsiderohet si një nga faktorët kryesorë që ndikon në përhapjen e
kancerit të gjirit. Sëmundje, që po rrezikon femrat gjithnjë e më shumë në ditët
e sotme. Por kjo ende mbetet një hipotezë. Bazat shkencore kanë arritur në
përfundimin se s’ka asnjë rrezik të kancerit të gjirit shkaktuar nga aborti nëse
ai kryhet gjatë tremujorit të parë të shtatzënisë.
Aborti ndikon në uljen e popullsisë. Në shoqëritë perëndimore me
planifikimin familjar dhe rritjen e numrit të aborteve shtimi i popullsisë është
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ulur. Numrat i takojnë qendrave studimore dhe statistikave, ndërsa lindja e
një fëmije, jo. Sjellja në jetë e një fëmijë është një zgjedhje personale. Kjo sepse
këtë vendim e merr një femër duke arsyetuar situatën e saj vetjake dhe jo duke
marrë parasysh epokën në të cilën jeton, kërkesat shoqërore, apo sesi po varion
shtimi i popullsisë
Kryerja e një aborti ul mundësinë që një femër të lindë fëmijë në të ardhmen.
Një tjetër pikë që lë vend për diskutim dhe shtrohet pyetja nga të gjitha femrat
në këto situata:”A duhet? ”. Pyetje e drejtuar nga vetë ajo, mjeku këshillues,
partneri, familjarë e shoqëria. Nuk ka thënë njeri që ndërprerja e një shtatzënie
është një vendim i thjeshtë për t’u marrë. Me siguri që një femër që ka marrë atë
vendim e ka marrë përsipër riskun për të mos u bërë kurrë nënë.
Disa shoqëri e disa njerëz mendojnë se aborti nuk duhet legalizuar. Po ato
shoqëri, në të cilat aborti është ilegal, realisht mendojnë s’e femrat nuk kryejnë
aborte, që të tjerë nuk i ndihmojnë t’i realizojnë, që mjekë e infermierë nuk i
asistojnë? Në mënyrë të fshehtë, me siguri që po. Në këto vende femrat nuk
kanë të njëjtat probleme që kanë në anën tjetër të botës? Si rezultat jo vetëm
ndërpritet një shtatzëni e padëshiruar, rrezikohet edhe jeta e vetë femrës. Për
qëllime abortive mund të përdoren mjete të ndryshme si: shkopinj, katetere
që janë të rrezikshme dhe “mjetet kryesore të punës” të atyre që punojnë në
fshehtësi. A nuk do të ishte më mirë që për të njëjtin qëllim të veprohej nëpërmjet
rrugëve mjekësore? Shkenca për më shumë se një arsye shpiku rrymën direkte,
bipolare, elektroshoku, banjat e nxehta e së fundmi ultratingujt. Një nga këto
arsye është edhe performimi i abortit në rrugë të sigurtë.
Brengat, dyshimet, shqetësimet, mendimet e këqija, trazimet dhe vuajtjet shpirtërore
në pjesën më të madhe vijnë sepse i japim shumë rëndësi fjalëve të të tjerëve4.
Aborti është zgjedhje sepse është një vendim të cilin një femër e ka marrë për
arsyet e veta. Është një vendim i vështirë për t’u marrë, por më i përshtatshmi në
të shumtën e rasteve. Besimet, principet parimet, vlerat dhe motivet personale
të çojnë drejt kësaj zgjedhje që mund të jetë zgjidhja më e përshtatshme për
dikë. Nuk do të fshinte historinë, por do të ndihmonte në zbehjen e situatës.
Aborti, sado absurde mund të duket do të ndihmonte në uljen e dukurive
negative të shoqërisë që lidhen dhe kanë të bëjnë drejtpërdrejt më njeriun si:
fëmijët jetimë, me aftësi të kufizuara, racizmi etj.
Aborti është një traumë sa fizike aq edhe shpirtërore, por e vetë femrës, jo e
opinionit, jo e shoqërisë, jo e të tjerëve.
Imoralitet? Kurrsesi. Pse do të ishte i tillë? Aborti nuk është as në koncept
as në parim e as në praktikë sintezë e një apo disa veprimeve të turpshme, të
pahijshme as imorale. Aborti është një vendim që i takon femrës, kjo e fundit
pjesë e pashmangshme e përditshmërisë dhe një nga hallkat kryesore përbërëse
të shoqërisë, e cila preket më shumë nga problemet e aktualitetit. Opinioni
shpesh e identifikon femrën me rrethana, situata a vendime që i takojnë asaj t’i
marrë.
Aborti, zgjedhje apo imoralitet?
Të jesh pro apo kundër abortit është si të pranosh që vendimin e përcaktojnë
parimet e tua dhe rrethanat, pra në këtë moment nuk ndihesh e përgatitur për t’u
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bërë prind, por ndoshta në një kohë tjetër nuk do të mendoja kështu. Me siguri
që realiteti nuk është kaq i thjeshtë sa analiza, por koncepti është i njëjtë.
Zgjedhje. Çfarë ka për t’u konsideruar imorale? Nëse të vendosësh për jetën
tënde është imoralitet atëherë sjelljet e pamoralshme çfarë vendi zënë në gjykim?
Aborti është një debat i gjatë i aktualitetit. Mendimet e ndryshme dhe të shumta
thellojnë koncepte të caktuara rreth kësaj teme dhe ndihmojnë në qartësimin e
tyre, por jo kur këto mendime nuk kanë argument, kur nuk qëndrojnë.
Opinioni gabon.
”Bota njerëzore ka tre të meta të cilat janë:ambicia, mburrja dhe kryelartësia”. 5
Opinionit i takon të japë mendim, të vlerësojë, të shprehë gjykim personal, por
jo të përcaktojë të vërteta absolute. Aborti është një nga ato çështje që lidhet
drejtpërdrejtë me njeriun, vendoset nga njeriu dhe përcakton fatin e njeriut.
Është një nga ato çështje ku gjykimi absolut nuk vlen aspak, sepse rrethanat
në të cilat zë vend diskutimi i kësaj teme janë nga më të ndryshmet.
Ka apo jo rrugëzgjidhje tjetër?
E bëj për egoizëm apo për domosdoshmëri?
E drejta apo e duhura?
Vendimi më i mirë apo më i përshtatshëm?
Të veproj sipas principeve apo të analizoj rrethanat?
Janë më shumë se kaq pyetjet që shtrohen kur diskutohet për të kryer një
abort. Sikundër është një vendim individual, zgjidhja që vetë femra i ofron
vetes është një veprim i saji dhe si i tillë ka pasoja. Pasoja, përgjegjësitë e të
cilit do të bien mbi një njeri, jo mbi të gjithë, jo mbi shoqërinë e jo më tepër mbi
opinionin.
Aborti nuk është tabu, është aktualitet!

Ligji mbi abortin. Statusi ndërkombëtar mbi ligjin e abortit (detaje) , Wikipedia:Të bësh jetën më të lehtë, Wikipedia.
org

Fjalor i shqipes së sotme, 00, fq. 804.

Opinioni shoqëror. Reagimet e shoqërive ndaj abortit, Wikipedia. org
4
Shopenhauer. Apostol Lika, ”Jeta seksuale”, 00, fq. 75.
5
Shopenhauer. Apostol Lika, ”Jeta seksuale”, 00, fq. 77.
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Ç’është korrupsioni, si ju ka ndikuar në jetën
tuaj, dhe si mund të luftohet?
Donida këmBorA
Shkolla:“Dituria“, Lushnjë

Ë

shtë sa e vështirë aq edhe e thjeshtë shpjegimi i fjalës korrupsion. Ne shpjegimin morfologjik të saj, fjala“korrupsion“ është sinonim i fjalës“vjedhje“,
që do të thotë: “përvetësim në mënyrë të fshehte i diçkaje që është prone
shoqërore a pasuri e tjetër kujt“1. Ne mënyrën e veprimit sesi bëhet ky përvetësim
mund të kemi shprehje si:vjedhje të vogla, marrje me vjedhje, vjedhja dënohet etj.
Ndërsa në praktiken e jetës sonë mendoj se fjala korrupsion, (vjedhje) , është bërë
si veprim i cili sa dënohet verbalisht aq edhe vlerësohet praktikisht. Ketë e vërteton fakti që në mënyrë të drejtpërdrejte dhe subjektive vjedhja është bërë pjese e
përditshme e veprimeve tona qytetare.
Shfrytëzimi i kohës se punës në favor të realizimit të punëve personale është
një lloj vjedhjeje, e cila kryhet dhe pranohet si e tillë nga të gjithë ne. Ne aspektin e
vlerësimit të “shefit“ vartësi i tij e konsideron si tolerance vjedhjen në këtë rast.
Ryshfeti (dhuratë për shërbimet e kryera në mënyrë abuzive) është një mënyrë
tjetër vjedhjeje, e cila lehtësisht praktikohet dhe pranohet si nga ata që e japin
edhe nga ata që e marrin.
Shfrytëzimi i autoritetit zyrtar të një punonjësi shtetëror për përfitime personale si: emërimi në një pozicion pune jashtë kritereve profesionale.
Mosrealizimi në nivelin dhe standardet e duhura të programit mësimor në
disa raste edhe keqinterpretim të tij është një model tjetër i vjedhjes se padukshme, që në jetën e përditshme është bërë diçka e kohës.
Këto realizojnë mendimin e përgjithshëm se korrupsioni është një ves i
shoqërisë, i cili ndikon dalëngadalë dhe drejtpërdrejte në jetën tonë të përditshme. Ne, aq sa jemi aktore të përdorimit dhe pranimit të këtij vesi, aq jemi objekt
i dëmtimeve që na shkakton ai në jetën tonë. Ne pamjen e parë duket sikur përfitojmë dhe çlirohemi përkohësisht nga burokracitë zyrtare, të cilat na pengojnë
kohën, por nga ana tjetër jemi aq të humbur sa edhe mund të kemi përfituar, për
shkak të shkeljes se rregullave, prishjes se konkurrencës se ndershme, humbjeve
monetare deri edhe në humbje jete.
Ne Transparency International përkufizohet korrupsioni si abuzim i fuqisë së
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përvetësuar të autoritetit për përfitime personale2.
Ne këtë këndvështrim korrupsioni (vjedhja) shfaq përmasat e saj më të mëdha
dhe mjaft të dukshme në negativitetet që i sjell shoqërisë kur ai bëhet pjese e institucioneve shtetërore deri në dikasteret më të larta të tij. Ndoshta nuk ka ndikim
të drejtpërdrejte dhe të menjëhershëm në jetën tonë si qytetare të thjeshtë, por një
veprim i tillë i realizuar në mënyrë të vazhdueshme ndikon në prishjen e ekuilibrit dhe të rregullatorit të jetës sociale dhe si e tillë në prishjen e ekuilibrit dhe të
rregullatorit të jetës sonë si qytetarë civile kur ndeshemi në zbatimin e rregullave,
udhëzimeve dhe ligjeve shtetërore.
Me i rrezikshëm korrupsioni bëhet atëherë kur fjalët boshe të pushtetarëve në
emër të luftës për korrupsion na e bëjnë atë (korrupsionin) fjalën më të zakonshme të jetës sonë. Kjo do të thotë që njerëzit të ambientohen me këtë qëndrim
sikur të ndodhte diçka e natyrshme, apo të mos ndodhte asgjë pas një vjedhjeje
të tillë. Familjarizimi i qytetareve me korrupsionin, në një rast të tillë, ul interesin
e tyre për të zgjidhur këtë problem ose përpjekjet për ta luftuar atë.
Bazuar në rezultatet e sondazheve kryer nga USAID ku shprehet vlerësimi
i korrupsionit më të madh të doganoret, tatimoret, mjeket, gjyqtaret dhe deputetet, mendoj se perceptimet e qytetareve ndaj këtyre rezultateve kanë qenë të
ndryshme, por njëkohësisht edhe pasojat e këtyre perceptimeve kanë ndikuar
në mënyra të ndryshme tek këta të fundit. Ndjenja e dëshpërimit dhe e humbjes, mosbesimi dhe pasiguria tek institucionet shtetërore, nënvlerësimi dhe injorimi i detyrimeve shtetërore, abuzimi dhe rritja e kriminalitetit për shkak të
korrupsionit, sjellin shkatërrimin e individit ose degjenerimin e tij si personalitet
njerëzor.
Nga maksimumi, dhjete mënyra të viktimizimit nga korrupsioni, për çdo
banor numri mesatar i viktimizimit është dy. 3
Me shumë apo më pak të gjitha këto elemente të sipërpërmendura ndikojnë
negativisht duke sjelle probleme sociale të pashërueshme me pasoja të renda, të
cilat edhe pse shfaqen menjëherë apo në periudha kohe më të vonshme ndikojnë njësoj negativisht jo vetëm për qytetaret që i mbartin dhe i realizojnë ato, por
edhe të qytetare të ndershëm të cilët mundohen t’i shmangin vese të tilla, por nuk
mund t’i kapërcejnë pa pasoja.
Korrupsioni ekziston në çdo shoqëri dhe është shumë i dëmshëm për të dhe
funksionimin normal të saj, pra korrupsioni paraqet pengese në zhvillimin e të
gjitha shteteve. Por në mënyrë të veçante të shteteve më pak të zhvilluara dhe
ekonomikisht shumë të varfra. Ajo pengon zhvillimin e këtyre vendeve në të
gjitha sferat, dhe për më tepër korrupsioni është i pranishëm në çdo institucion
duke filluar që nga ato më të thjeshtat e deri tek organet më të larta.
Duke qenë se këto pasoja janë të njohura për mua dhe shoqërinë time, ndjesia ndaj këtij fakti ka krijuar një reagim për të ndikuar në parandalimin e këtij
fenomeni, i cili nuk është i pamundshëm. Kjo ka nxitur tek unë dëshirën për të
qenë pjese e grupit qytetare që është interesuar të ndikoje pozitivisht në uljen ose
parandalimin e rasteve korruptive. Shoqërizimi dhe pjesëtarja në veprimtaritë e
shoqatave rinore më ka dhënë mundësinë të jem aktore e drejtpërdrejte në veprimtaritë e organizuara për këtë qellim. Kjo më bën të jem më optimiste, më e
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garantuar në suksesin dhe perspektivën e të ardhmes se vendit tonë.
Korrupsioni në shoqërinë tonë nuk është diçka e re, ai ka ekzistuar ekziston
dhe do të ekzistoje gjithmonë, por e rëndësishme është të gjejmë mënyrën për ta
reduktuar atë.
Mendoj se një shoqëri e emancipuar, me nivel arsimor dhe kulture të mjaftueshme qytetare mund të ndikoje në uljen e nivelit të korrupsionit vetëm atëherë
kur inteligjenca e tyre të bashkëshoqërohet me veprimtari konkrete, unike dhe të
vazhdueshme në përmirësimin e kushteve të shërbimit qytetar, përmirësimin e
politikave sociale dhe ekonomike, në krijimin e marrëdhënieve të mirëkuptimit
dhe të tolerancës midis njerëzve.
Kjo shoqëri e emancipuar me nivel arsimor dhe kulture të mjaftueshme
qytetare e cila do të ndikoje pozitivisht në uljen e nivelit të korrupsionit, fare
lehte mund ta gjejmë dhe ta angazhojmë në institucionet shtetërore publike, ku
përzgjedhja profesionale e tyre do të bëhet me korrektësi në bazë të kurrikulës
dhe standardeve që kërkon pozicioni i punës.
Kjo shoqëri e emancipuar, me nivel arsimor dhe kulture të mjaftueshme
qytetare, e cila do të ndikoje pozitivisht në uljen e nivelit të korrupsionit pa
vështirësi mund të gjendet në institucionet shtetërore publike, ku përzgjedhja
profesionale e punonjësve bëhet nëpërmjet punës, rezultateve të saj konkrete, të
dukshme, cilësore.
Një mënyrë e mirë për reduktimin e korrupsionit në institucionet publike dhe
në tërësi në vendin tonë, duke qenë se është një vend shumë i varfër, ku mundësia
për abuzim dhe përvetësim të pamerituar janë më të mëdha se në çdo vend tjetër
është integrimi i qytetareve shqiptare institucionalisht nen kujdesin e shtetit, në
vendet e tjera ku krahu i punës dhe mundësitë për të krijuar të ardhura më të
mira janë të realizueshme. Është detyrë e shtetit që të bëhet ndërmjetës i këtij integrimi të kontrolluar nga ana e tij, të shtetasve të vet. Kjo nëpërmjet ambasadave
si koordinatore dhe politikave të jashtme të bashkëpunimit me vendet e tjera.
Një lehtësim i mirë për realizimin e luftës kundër korrupsionit do të ishte liberalizimi i vizave dhe lëvizja e lirë e shtetasve shqiptare në vendet e tjera, sidomos
në vendet fqinje. Kjo do të siguronte punësimin dhe sigurimin e të ardhurave të
shqiptareve, që do të emigronin në këto vende; përkohësisht ose për një kohë më
të gjatë.
Forcimi i shtetit është një faktor vendimtar, i cili bën të mundur që lufta kundër
korrupsionit të realizohet suksesshëm. Kjo realizohet vetëm kur punonjësit e tij
zbatojnë me korrektësi kërkesat, detyrimet, rregullat dhe ligjet shtetërore. Është
fakt se abuzimi më i madh përfshin institucionet, të cilat kanë të bëjnë me marrëdhëniet e drejtpërdrejta me qytetarin. Prandaj theksoj se:marrëdhëniet reciproke,
korrekte, të sjellshme me qytetarin e thjeshtë, të cilit i shërben, punonjësi i shtetit
do t’i ndërtoje me vetëdije dhe ndershmëri. Nga ana tjetër është kontrolli i shtetit,
ai që do ndjeke hap pas hapi veprimtarinë dhe sjelljet e punonjësve të vet.
Ne vazhdimësi të këtij kontrolli, një rol vendimtar në reduktimin e korrupsionit luajnë organet ligjore të drejtësisë, të cilat në çdo moment duhet të gjykojnë
me transparence veprimet dhe sjelljet e çdo individi, që shpërdoron besimin dhe
detyrën që i është dhënë.
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Kur organet ligjore zbatojnë me korrektësi dhe gjykojnë sipas meritës çdo
shkelje dhe abuzim, lufta kundër korrupsionit është e plotë dhe nuk le terren për
zhvillim. Ne këtë aspekt duhet të integrohet veprimtaria e organeve të prokurorisë dhe policisë, që elementet abuzues të mos zgjerojnë veprimtarinë e tyre
korruptive në masën e gjere.
Është me vend fakti ku thuhet se i korruptuari nuk mund ta luftoje korrupsionin4. Dua të shpreh mendimin tim në përforcim të kësaj thënie se i korruptuari jo vetëm nuk mund ta luftoje korrupsionin, por ai bëhet edhe fshehës dhe
mbrojtës i elementeve të korruptuar;për të mos thënë se e nxit dhe e zhvillon
më shumë kur njëkohësisht është edhe punonjës shtetëror. Sa më i larte të jetë
funksioni dhe pozicioni i tij si punonjës shteti, aq më i madh bëhet rreziku i luftës
kundër tij. Kjo shton dhe rrezikun e zgjerimit të mëtejshëm të elementit korruptiv
deri në një varg institucionesh shtetërore, të cilat duke u mbajtur lidhur zinxhir
njëra me tjetrën, krijojnë atë element korruptiv të rrezikshëm, i cili quhet “mafie
shtetërore”.
Në këtë mënyrë kuptojmë se korrupsioni krijon rrezikshmërinë më të madhe
për jetën e njerëzve të thjeshtë, uljen e nivelit të jetesës dhe të ekonomisë se
tyre, demoralizimin dhe shkatërrimin e plotë të njeriut, degradimin dhe rrënimin moral të tij, rritjen e krizës sociale, shtimin e varfërisë, e cila çon përsëri në
zhvillimin e pandërprerë të procesit të vjedhjes, grabitjeve dhe përvetësimeve
padrejtësisht të pronës personale të qytetareve.
Një mënyrë mjaft rezultative në luftën kundër korrupsionit është edhe media, e cila ndikon drejtpërdrejte jo vetëm në informimin, por edhe në reklamimin
e veprimtarisë korruptive të njerëzve të pandërgjegjshëm që e kanë atë si mjet
fitimi ose pasurimi. Media, gjithashtu shërben për të sensibilizuar qytetarinë për
rrezikshmërinë që ka ky fenomen, por edhe për të orientuar qytetaret për t’u
mbrojtur nga mënyrat e ndryshme të abuzimit, që shfaqen apo evidentohen në
kohën e duhur.
Ndërgjegjëson qytetarinë për veprimet e papërgjegjshme të punonjësve abuzive dhe njëkohësisht orienton sjelljet e qytetareve të thjeshtë për veprimet korrekte që duhet të kenë në lidhej me punonjësit e administratës shtetërore.
Korrupsioni është një sëmundje infektive, e cila mund të marrë përhapje të
madhe në rast se shoqëria mbetet indiferente dhe nuk vepron për ta parandaluar
atë. Ajo nuk do të shërohet në rast se zëri qytetar do të mbetet i vetëm ose i vakët
dhe nuk do të krijoje fuqinë e tonimit të tij në atë masë sa të mos lejojë rrjedhjen
e këtij fenomeni në shtresat më të thjeshta qytetare.
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Çfarë është terrorizmi dhe si mund të luftohet?
Armanda kEQi
Shkolla e mesme e përgjithshme: “28 Nëntori”, Shkodër

N

ë një shoqëri gjithnjë e më shumë heterogjene ku është masivizuar së
tepërmi aktiviteti kriminal, një ndër shfaqjet e tij më negative është edhe
terrorizmi. Kjo është edhe një ndër arsyet kryesore pse kam zgjedhur
një temë të tillë për esenë time. Sot terrorizmi është tema kryesore e çdo shteti
demokratik që i jep përparësi maksimizimit të sigurisë së shtetasve të tij, pasi
të themi të drejtën asnjë fenomen tjetër nuk ka shkaktuar një mobilizim po aq të
madh politiko-juridik ndërkombëtar. Terrorizmi, kjo arme brutale, efikase dhe
e jashtëzakonshme, ka kontrapuktuar ngjarjet politike të këtij shekulli duke iu
përshtatur situatave nga më të ndryshmet1. Prandaj në këtë ese jam munduar
të hulumtoj më thellë në kuptimin e këtij “gjarpri penetrues” që sjell pasoja të
paimagjinueshme.
Terrorizmi ose terrori nga ana etimologjike e ka prejardhjen nga gjuha latine
“terroris’ që barazvlerësohet me frikën e madhe, pasigurinë dhe tmerrin. Midis
terrorizmit dhe terrorit zhvillohet një gërshetim pervers sipas të cilit i pari lind
për të kundërshtuar të dytin, që nga ana e tij e justifikon të vetin duke ju referuar
sulmit për pushtet që bëhet nga i pari2. Ky term është përdorur për herë të parë
në fjalorin politik nga “Revolucioni Francez” për të përshkruar “terrorin Jakobin” si masë e jashtëzakonshme dhe e ashpër që ndërmarrin revolucionarët për
të ruajtur kushtet e krijuara në vitin 1789. Më vonë në histori u ushtrua edhe “terrori i bardhë” nga cari i Rusisë, “terrori i kuq” i diktuar nga Stalini, terrori nazist
në Gjermani gjatë regjimit hitlerian, “terrori komunist” i ushtruar edhe në shtetin
tonë. Po ashtu si rast të veçantë mund të përmendim edhe “terrorin serbo-sllav”
të diktuar kundër popullsisë kosovare.
Terrorizmi përkufizohet si përdorim i llogaritur i dhunës ose i kanosjes për
përdorim të saj nga individë, grupe të segmenteve të një vendi ose veprimtari
politike, shoqërore e ekonomike në kundërshtim me ligjin. Këto akte kanë për
qëllim të krijojnë frikë masive në një zonë të vënë në shënjestër që është shumë
më e gjerë se ajo ku u sulmuan apo u kërcënuan viktimat3.
Një përkufizim tjetër është ai që e cilëson atë si: një strategji politike dhe ushtarake që kryesisht përdoret për të ndikuar në një publik të madh ku objektivi dhe
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të flijuarit nuk janë të rastit. Kryesisht përdoret për të arritur objektiva politike,
është një veprimtari krejt anormale dhe e jashtëzakonshme me regji e planifikim
të ngushtë4.
Megjithatë dhënia e një përkufizimi të saktë të terrorizmit rezulton të jetë e
vështirë sepse atë që njeri e quan terrorizëm një tjetër e quan luftë të drejtë për
çlirim. Historia ka provuar se shpesh demokracia është arritur me anë të dorës së
fortë përmes dhunës ashtu siç ka njohur raste kur vete disa regjime për shkaqe si
p. sh: marrja e pushtetit, spastrime politike, etnike, fetare etj, ndërmarrin masa të
tilla si: gjenocid, dhunë, tortura, gjykime, ekzekutime, persekutime etj.
Terrorizmi mund të jetë i brendshëm pra me bazë tek elementet e brendshëm
ose e jashtëm me elementë krejtësisht të huaj por mund të jetë edhe i kombinuar. Terrorizmi ky ”kameleon vullkanik” ndryshon formë dhe natyrë por qëllimi
është i njëjtë. Një trajtim të hollësishëm i bën Kriminologjia dhe Penologjia krimeve politike dhe praktikisht terrorizmit ndërkombëtar dhe akteve terroriste. Ata
manifestohen me atentate, vrasje, rrëmbime, ekzekutime të pengjeve, likuidime,
sabotazhe, vënie të mjeteve shpërthyese dhe detonime nëpër vende publike në
aeroporte, stacione hekurudhore, qendra tregtare dhe ndërtesa të tjera publike,
sulmet vetëvrasëse me mjete shpërthyese, të cilat shkaktojnë pasoja të rënda që
manifestohen me viktima të mëdha në popullsinë civile dhe dëme materiale5.
Terrorizmi, që ngjan me një galaktike lëvizëse, buron nga situata social-ideologjike shumë të ndryshme megjithëse rezultati konkret që sjell ai është gjerësisht analog. Meqenëse di të luftojë në kushte të larmishme, në rrethana, situata,
vende, kohë të paparashikueshme dualiteti mes shkakut dhe pasojës është një
ndër elementet kryesorë të natyrës së komplikuar të terrorizmit. Ai ka një kapacitet të jashtëzakonshëm për të modifikuar natyrën e tij në shoqëri duke u shfaqur
dhe zhdukur vazhdimisht.
Terrorizmi mund të ketë karakter luftarak, revolucionar, kolonialist, fundamentalist, separatist por motivet kryesore që përbejnë vorbullën e akteve terroriste janë ata politikë dhe ekonomiko-financiare. Si rast i rralle por jo me më pak
rëndësi është edhe ai i depërtimit në qendra dhe banka të informimit në sisteme
sekrete dhe kompjuterike të Ministrisë së Mbrojtjes në Angli, Pentagon, NASA
etj. Ky rast cilësohet si terrorizëm kompjuterik.
Organizatat më të mëdha terroriste që kanë ushtruar dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre janë të konsideruara”ETA” në Spanjë, “Brigadat e kuqe” në Itali,
“IRA” në Angli dhe Irlandë, “RAF” në Gjermani, “Hamas” dhe “Hezbullah” në
Liban, “PKK” në Turqi, “GIA” dhe “FIS” në Algjeri, “LTTE”-organizata çlirimtare e tigrave të Elamit Tamil në Shrilankë, “Vëllezërit Myslimanë” në Egjipt,
“Al Qaida” në Afganistan, “Abu Sayaf” në Filipine, “17 nëntori” në Greqi etj. Sot
nder organizatat më aktive në fushën e terrorizmit janë: Osbat Al Ansar (Asbat
al-Ansar) , Fatah al-Islam (Fath al Islam) , Jemaah Islamiyah (Jamaa Islamiya) ,
Hizb ut-Tahrir, Takfir wal-Hijra. Në krye të tyre janë terroristet famëkeq si Carlosi, Avdullah Ocellan, Osama Bin Laden, Shoko Asahara etj.
Kronologjia e akteve terroriste është shumë e ngjeshur me përmasa hapësinore
dhe historike të shumëfishuara dhe përforcuara, megjithatë këtu janë paraqitur
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rastet më të bujshme të shfaqjes dhe zhvillimit të terrorizmit në stade të ndryshme duke u përqendruar në tre shekujt e fundit. Në vitin 1874 u formua lëvizja
populiste ruse “Zemilja i volja” e cila luajti një rol të madh në lëvizjen drejt krijimit të kombshtetit. Me 21 nëntor të 1920 IRA eliminoi 16 oficerë të shërbimit
sekret në Britaninë e Madhe. Në vitin 1937 më 14 nëntor zhvillohet mbledhja e
parë ndërkombëtare kundër terrorizmit. Viti 1956 është i mbushur me zhvillime
terroriste më 9 marsin ku u arrestua Makariosi, në shtator u shpërthye bomba
e parë në Algjeri e cila vazhdon të jetë vatër konfliktesh terroriste edhe sot. Në
vitin 1960 fillon terrorizmi latino-amerikan, më 30 janar të 1972 në Londonderry
u vranë 13 veta dhe prandaj ajo mori emrin“e diela e gjakut”. Po në këtë vit më
5 shtator një komando palestineze merr peng 11 atletë izraelitë në Olimpiadën e
Mynihut. Me 17 nëntor të 1985 Action Directe vret Georges Besse, presidentin e
Renault. Me 21 dhjetor të 1988 një avion i Pan Am shpërtheu në fluturimin mbi
Lockerbie duke shkaktuar vdekjen e 260 personave. Një vit më vonë më 19 dhjetor shpërthen një avion UTA duke vrarë 170 veta. Me 26 shkurt 1993 shpërtheu
një bombë në World Trade Center (5 të vdekur dhe 1000 të plagosur ) . 19 korrik në Oklahoma City gjatë një atentati në një zyre federale u vranë 168 persona.
Në 1998 u vranë 210 veta gjatë atentateve në ambasadat amerikane në Kenia e
Tunizi. Në 2001 me11 shtator ekstremiste islamike rrëmbyen 2 avionë amerikan
duke i përplasur ndaj Kullave Binjake dhe Pentagonit duke shkaktuar më shumë
se 6000 të vdekur dhe të humbur. Ndër rastet më të reja të sulmeve terroriste të
rrjetit “Al Qaida” përmendet sulmi në stacionin hekurudhor në Madrid më 11
mars 2004, ku humbën jetën afro 200 njerëz dhe sulmet në disa qytete në Turqi e
veçmas në Stamboll ku gjithashtu pati shumë viktima të pafajshme.
Këto raste të sipërpërmendura janë vetëm disa prej të shumtave të shfaqura
së terrorizmit në botë. Ai nuk vepron vetëm ndaj figurave të mëdha politike por
edhe ndaj viktimave të, faji i vetëm i të cilëve është ai se u ndodhen në vendin e
gabuar dhe në kohën e papërshtatshme. Terrorizmi vret me ftohtësi, masivisht
dhe brutalisht pa limite dhe pa plane ideologjike. Prandaj edhe lufta ndaj tij është
prioritet i shërbimit mbrojtjes së çdo shteti.
Po si mund të luftohet terrorizmi? Si mund të parandalohet ai? Ç’parashikon
legjislacion shqiptar në këtë drejtim? Cilat janë përgjegjësitë në luftimin e terrorizmit dhe mbi kë bien ato?
Në realitet gjëja më e vështirë për shtetet është të parandalojnë dh të ndalojnë
aksionet terroriste. Kjo vihet re edhe në atentatin e 11 shtatorit në New York që
na tregoi se edhe shteti më i fuqishëm i botës gjunjëzohet para terrorizmit. Te
gjithë u benë të ndërgjegjshëm për rrezikshmërinë e kësaj lufte pa kufi dhe sa
vulnerabël jemi në para saj.
Pas episodit të Olimpiadës së Mynihut Asambleja e Përgjithshme e Kombeve
të Bashkuara në 1972 regjistroi problemin e terrorizmit ndërkombëtar në rendin
e saj të ditës me formulën :“Masa për parandalimin e terrorizmit ndërkombëtar
që vë në rrezik ose shkatërron jetë njerëzish të pafajshëm ose komprometon liritë
themelore e studimi i shkaqeve që qëndrojnë në bazë të formave të terrorizmit
dhe të akteve të dhunës që kanë origjinën e tyre tek mizerja, zhgënjimi, padre-
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jtësitë dhe dëshpërimi që i shtyjnë disa persona të sakrifikojnë jetë njerëzish, përfshirë dhe të tyren, për t’u përpjekur që të sjellin ndryshime radikale”6.
Sot në botë organizohen konferenca, tubime, sesione, organizime lidhur me
luftimin e këtij tipi të kriminalitetit politik po rezultatet konkrete nuk kanë qenë
të kënaqshme. Po ashtu rezultate të pakta janë arritur nga konventa si p.sh ajo
e realizuar nga ICAO (në 1963, 1970, 1971, 1988) nga Këshilli i Evropës (1977) ,
nga Komuniteti Evropian (1979) . Organizatat kryesore që luajnë rol në luftimin
e terrorizmit në botë janë:
Anti-Terrorism Coalition, Anti Terrorism Campaign, CAGE (Coalition Against
Global Extremism), SoFIR, Canadian Citizens Counterterrorism Initiative, Intelligence & Terrorism Information Center, International Institute for Counter - Terrorism. Në Australia vepron Tactical Assault Group, në Germani GSG-9, në Izrael Sayeret Mat’kal, në Hollande Bijzondere Bijstands Eenheid – BBE, në Norvegji
Forsvarets Spesialkommando, në Britanine e Madhe SAS dhe në SH.B.A SEAL
Team Six si organizata me peshë, por përsëri luftimi përbën një sfidë të vërtetë
duke qenë se terrorizmi krijon në një farë mënyre një mur mbrojtës rreth vetes,
çka është arma dhe qëllimi i tij final.
Në dekadat e fundit u mendua se globalizimi me anë të difuzimit kulturor do
arrinte të privonte terroristet nga “rruga e keqe”dhe do ndihmonte në krijimin e
një shoqërie të diferencuar dhe të civilizuar por rasti i përhapjes së një gazi nervin
në Tokio në 1995 tregoi se globalizmi i terrorizmit është duke u përhapur me
hapa galopante duke rritur riskun e kontaminimit ndaj tij.
Aktet terroriste parashikohen në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë si
masë preventive kundrejt këtij risku ndaj shtetit e shoqërisë dhe janë të konkretizuara në kreun VII me nenet përkatëse 230. . . 234. Aktet terroriste paraqesin
një nga format më të vrazhda të veprimtarisë kriminale që i drejtohet jetës dhe
shëndetit të njerëzve7. Republika e Shqipërisë ka ratifikuar edhe Konventën për
shtypjen e terrorizmit. Aktet terroriste përkufizohen si vepra (veprime ose mosveprime) të dhunshme e të kundërligjshme kundër jetës e shëndetit të njerëzve,
lirisë vetjake etj të kryera me faj. Ne Kodin Penal janë të paraqitura qartë objekti,
subjekti, anët respektove dhe motivet përkatëse. Si vepra me rrezikshmëri të lartë
ndëshkimi ndaj tyre shkon nga 15 vjet deri në burgim të përjetshëm.
Mbrojtja e shtetasve ndaj terrorizmit realizohet përmes ekzistencës së një shërbimi antikrim efiçent, verifikimit të pasurive të inkuadruara (p.sh. në vitet ’90
në Shqipëri kanë ekzistuar 80 organizata fetare të cilat sot janë tkurrur në 12 si
pasojë e skepticizmit dhe pastaj verifikimit të motivit të vërtetë të krijimit të tyre)
. Çdo qeveri duhet të ketë një Plan-Veprim i cili të mos jetë thjesht formal dhe i
parealizueshëm në praktikë por të ketë në bazë një strategji kohezive. Gjithashtu
duhet të koordinohen strukturat përkatëse duke gërshetuar veprimtaritë gjurmuese nga shërbimi antikrim.
Kohët e fundit në SHBA dhe Evropë po flitet për aplikimin e masave të ndryshme të shtrëngimit dhe kufizimi të drejtave dhe lirive të garantuara të qytetarit
ndaj organizatoreve, anëtarëve e përkrahësve dhe grupeve terroriste duke toleruar përdorimin e torturës, dhunës dhe mjeteve të tjera gjatë arrestimit, parabur-
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gimit ose qëndrimit në qendrat e hetimit derisa të përfundojë gjykimi ose mbrojtja e tyre në paraburgim në kohë të pacaktuar8.
Një strategji tjetër është edhe Doktrina Bush e cila me largimin e Bushit nga
administrata ka mundësi të ndryshojë por që vlen të përmendet si strategji për
luftimin e terrorizmit nga amerikanët dhe që konsiston në të drejtën e SHBA-së
për sulmimin e çdo shteti ose grupi që përbën një kërcënim për të ardhmen dhe
sigurinë qytetarëve. Aksione të tilla ushtarake parandaluese mbështeten pak nga
e drejta ndërkombëtare9.
Si përfundim si mendim personal unë dua të shpreh idenë time në luftimin
e terrorizmit. E vetmja mënyrë për luftimin e tij sipas mendimit tim është ana
e kundërt e tij:demokracia. Zhvillimi i kësaj të fundit do na çlirojë nga kërkimi i
alternativës së dhunës e terrorit. Kontradikta luftohet kur zëvendësohet me dialogun e hapur, dhuna me fletëvotimin, terrori me paqen e konsensusin. Sipas
meje terroristi s’është gjithnjë thjesht një kriminel i regjur e psikopat por nganjëherë edhe viktimë e kësaj shoqërie ku nevoja për të gjetur veten, për t’u ndier
më shumë se i zakonshëm, për të mos u shkelur nga shoqëria si i huaj, për të sjellë
ndryshim pavarësisht mënyrës sesi bëhet kjo mund të nxisë rebelimin e individit
deri në ndërmarrjen e këtyre akteve degraduese. Terroristët nuk janë alienë dhe
as të tillë nga lindja me probleme gjenetike, por bëhen të tillë prandaj shoqëria
duhet të mbajë përgjegjësi për produktet e saj. Ne në mënyrë direkte ose jo mund
të favorizojmë në formimin e këtyre elementëve përbuzës. Prandaj duhet vënë
theksi të rruga demokratike, të edukimi dhe të mundohemi së bashku të krijojmë
hapësira të tilla ku mos të përjashtojmë përkundrazi të inkuadrohemi në realizimin e një mirëqenieje dhe stabiliteti social.

Luigi Bonante, Terrorizmi Ndërkombëtar, 
Luigi Bonante, Terrorizmi Ndërkombëtar, 67

Bujar Sh. Hoxha, Krimi dhe Antikrimi, 0
4
Kval-Melby-Tranoy, Politika dhe Demokracia, 69
5
Dr. Ragip Halili, Kriminogjia, 66
6
Luigi Bonante, Terrorizmi Nderkombetare, 78
7
Elez Ismeti, E Drejta Penale, 7
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Elez Ismeti, E Drejta Penale, 9
9
Dr. Ragip Halili, Kriminogjia, 7



Bibliografia
Bonante Luigi, “Terrorizmi Ndërkombëtar”
Hoxha Bujar Sh., “Krimi dhe Antikrimi”
Kval-Melby-Tranoy, “Politika dhe Demokracia”
Ismeti Elez, “E Drejta Penale”
Halili Ragip, “Kriminogjia”
http://www. terrorism0. org/counter/index. html
http://en. wikipedia. org/wiki/Counter-terrorism
http://www. counterterrorism. nl/

04

libri i eseve

Pjesëmarrja në votime, e drejtë apo detyrim?
Adriana llEShi
Shkolla: e mesme e bashkuar “Gojan”, Shkozë, Pukë

B

ashkë me rritjen e zhvillimit e njeriut si një qenie shoqërore e biologjike,
me botën e vetë shpirtërore morale e intelektuale, marrin jetë përvijohen
dhe ngjizen përgjegjësi, detyra, të drejta, dëshira dhe ëndrra. Që këto vlera
të prodhojnë frytet e duhura të jetës njerëzorë e vetjake dhe shoqërore, nuk mjafton vetëm t`i ketë individi, por edhe t`i praktikojë, t`i ushtrojë e vejë në punë, t`i
tregojë me vepra e sjellje të përditshme.
Bota është e ftohtë për qenie të brishta, egoiste për mendjet e ndritura, e paskrupullt për shpirtrat e drejtë e mbi të gjitha manipuluese e dredharake e fjalës
dhe e mendimit të lirë.
Përditë përballemi me realitetin që ushqen dilemat e rinisë, që shpien në dyshimin se si mund të jetë bota e mirë me ne, kur ne nuk jemi të mirë me veten tonë.
i ndodhur përballë dallgëve të jetës e cila e merr në vorbullën e saj, dhe aq më
tepër, kur nuk është i përgatitur për t`iu përgjigjur, i përthyhen vizionet për të
ardhmen. Ky shformim i realitetit e bën shpesh që ai të mos njohë veten në raport
me të tjerët, sepse veten ai s`arrin ta shohë të plotë as të tjetri, as të bota dhe as të
vetvetja.
Një koncept i ngushtë që ka njeriu për botën e bën atë që të zhytet në rrjedhën e tranzicionit, duke e menduar se edhe ai po bëhet pjesë integrale e botës në
ndryshim.
Njeriu mundohet të bëjë shumë gjëra dhe të flasë shumë fjalë për të përshkruar
atë që është edhe pse do të mjaftonte një pohim i thjeshtë e me sinqeritet: “ Unë
jam kjo që shihni”. Sot ka më qindra mënyra që të shprehesh forcën e vullnetit
tënd dhe frymën progresive për ndryshim. Mënyra më e mirë dhe e drejtpërdrejtë për ta bërë këtë është vota.
“Vota është një e drejtë që fitohet me maturimin e individit-siç shprehet Gion
Daglas, - dhe si e tillë të shoqëron gjatë gjithë pjesës tjetër të jetës, duke të ofruar
lirinë e zgjedhjes, të drejtën e përfaqësisë, pavarësinë e të gjykuarit dhe dinjitetin”. 1
Kultura demokratike dhe aftësia për ta shprehur dhe ushtruar këtë të drejtë
duhet të fitohet më parë se caku i maturimit i cili ligjërisht është mosha 18-vjeç. 2
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Nëpërmjet ushtrimit të votës së lirë secili ndihet i barabartë dhe njësoj i vlefshëm për të ardhmen që zgjedh.
Vota është e shenjtë dhe e paprekshme. Ky përcaktim kuptimplotë i bukur dhe
ideal ka fatin e gjërave ideale që ose arrihen më shumë sakrifica ose mbesin vetëm
vizione. Sa e shenjtë dhe e paprekshme ka qenë vota deri më tash, kur është bërë
dhe bëhet objekt pazarllëqesh? Kështu ajo zhvlerësohet moralisht, duke humbur
forcën e lirisë së saj.
Kulti historik i saj i krijuar që në lashtësi dhe i zhvilluar me kohën i ka themelet e dobëta sot, sepse themelet e saj janë grryer nga tjetërsimi. Privilegje dhe liria
që e karakterizojnë atë nuk përbën më integritetin e duhur. Në demokratizimin
e vazhdueshëm që ndodh sot në botë, ca gjëra kanë evoluar, ca koncepte janë
transformuar, disa detaje kanë rrëshqitur, ide të reja kanë zëvendësuar të vjetrat,
por e drejta dhe shprehja e saj përmes votës kanë ngelur edhe sot e kësaj dite si
dëshmia më e fortë e autentike e demokracisë moderne.
Vota është e drejtë individuale dhe detyrim qytetar, si e tillë duhet të ushtrohet
njësoj nga të gjithë pavarësisht statusit.
Indiferentizmi ndaj votës dhe procesit të votimit qoftë duke u kryer formalisht, qoftë duke iu shmangur, sjell zhvlerësimin më të madh të saj. Është vota ajo
që zhvesh njerëzit e pushtetshëm nga petku i udhëheqjes dhe i barazon me qytetarin e thjeshtë. Akti solemn i të votuarit shprehet me pak fjalë se vota ime është
njësoj e drejtë dhe e vlefshme sa vota e presidentit dhe çdo kujt tjetër.
Kur pyeta një 10-vjeçar se: “ç`është vota për ty”, - ai m’u përgjigj:
Vota për mua është të shkruaj në një fletë të bardhë emrin e kujdestarit dhe
senatorit që mendoj që janë më të mirët e klasës. Këtë përfaqësues do zgjedhin
më të mirin e tyre presidentin e shkollës, që është njësoj me deputetin e zonës që
voton babai im, veçse është më i ri dhe shpesh është vajzë.
Duke këmbëngulur që të më jepte përgjigje po aq të sinqertë dhe të drejtpërdrejtë sat ë parën e pyeta:
A kë dëshirë të votosh kur të rritesh?
Unë kur të rritem kam dëshirë të votoj, por jo për deputetin e babit e as për
presidentin e tij. Unë do të votoj për deputetin tim dhe presidentin më të mirë
dhe më të bukur në botë.
Kur një fëmijë 10-vjeçar ëndërron të votojë, përse moshatarët e mi që duhet ta
provojnë për herë të parë këtë ndjesi që të jep vota e lirë, nuk preferojnë të votojnë.
A thua se s`iu intereson se kush i drejton e kush i ka e do t’i marrë në dorë fatet
e tyre.
Nga se vjen ky indiferentizëm që shprehet me përgjigje mospërfillësë së vetëm
0. 10% e tyre e ushtron votën. Duke i pyetur për argumentet se çfarë mendojnë
për këtë, ata ose i shmangen temës së bisedës, ose thonë me dyshim” jo, unë do
të votoj por …” Disa prej tyre ndoshta mendojnë se, duke mos votuar në kushtet
e sotme ruajnë dinjitetin e votës. Të tjerë shprehen se, nuk ndehen të sigurtë për
vlerësimin dhe rëndësinë e saj. Ka edhe nga ata më pesimistët që votën e tyre e
shumëzojnë me zero, duke thënë se është njësoj sot, si të votosh, ashtu dhe të mos
votosh.
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Në grupin tim shoqëror do të votojnë të gjithë, pavarësisht argumenteve dhe
shtytjes së tyre. Një pjesë voton për interesa direkt personale, një pjesë thjeshtë
për dëshirën dhe gëzimin që të jep hera e parë dhe pjesa tjetër me motivin që të
ndryshojë diçka.
Po unë vetë do të votoj? Pavarësisht mendimeve të shprehura dhe të shtjelluara më lartë, jam në dilemë, sepse nuk e di nëse ekziston një strukturë partiakë
në Shqipëri, që e meriton dhe e vlerëson votën në përgjithësi, e aq më pak votën
time.
Sikurse theksojnë analistët, nëse i referohemi shoqërisë shqiptare sot, jemi
pikërisht atje ku ishim dje dhe ku kemi qenë kohë më parë, sepse mungon tolerance për të arritur pragun e paqes dhe mirëkuptimit. 3
Ish Presidenti A. Moisiu në një intervistë të ditëve të fundit u shpreh: Nuk ka
ndryshim të politika shqiptare.4 Vetëm kursi është i ri se idetë janë të vjetra, mbi
tablonë e vjetër hidhen gjëra të reja, politikë e vjetër me fytyra të reja. Kjo nuk të
qon askund, veçse na zhyt më tepër në krizë.
“Kriza krijohet në ekstremitetet e të ndërgjegjshmes dhe të pandërgjegjshmes,
-thotë Frojdi, - dhe si e tillë shpie në konflikt”5. Pse të shkohet në ekstremitetet
kur konflikti mund të zgjidhet përmes dialogut.
Mosha e dytë votën e sheh më shumë në planin e interesit dhe orientohet
nëpërmjet tij edhe pse ndoshta pa dëshirën e vet, magneti i fuqishëm ia tërheq
votën në këmbim të diçka tjetër … Kjo mund të shpjegohet edhe si hakmarrje e
kësaj pjesë të shoqërisë ndaj atyre, që votën e tyre e vlerësojnë jo si e drejtë zgjedhjeje, por si mall tregu, -shpjegojnë sociologët.
Edhe në diktaturë njerëzit votonin në masë, por pa mundësi zgjedhjeje, pavarësisht se ishin të “lirë” dhe të “barabartë”. Detyrimi ishte nga jashtë, e jo si shtytje
e brendshme e vetëdijes qytetare dhe demokratike. Kush mund ta konsiderojë
këtë, procedurë votimi apo zgjedhje e lirë, përveçse atyre që e shpikën këtë.
A është e krahasueshme me faktin paraardhës, apo janë sinonim i vazhdimësisë së njëra-tjetrës, ku njërin e tërheq interesi dhe tjetrin e shtyn detyrimi i dhunshëm i fshehur me demagogji.
Vota thamë ishte një e drejtë dhe obligim qytetar njëkohësisht, por kur ky
obligim merr anën e dhunës, forcës e interesit, atëherë nuk bëhet fjalë për të drejtë e aq më pak për liri.
Sa të gatshme janë forcat politike e strukturat shtetërore që ta garantojnë votën
e lirë, që të përgatisin një proces sipas standardeve të Deklaratës Universale të të
Drejtave njerëzore. 6 Dilemat e garancisë së votës në kushtet e sotme, kur nuk arrijnë të krijojnë një koalicion të qëndrueshëm qeveritar apo opozitar, kur dialogut
ia zë vendin arrogance, shtohen më tepër.
Krijimi i hendekut që ka për bazë mosbesimin dhe pasigurinë, sidomos të forcave të vogla politike, sjell reagime të ashpra e kundërshtuese, që secila mbyllet
në guackën e vet dukë hequr dorë nga tolerance.
Akti i të qeverisurit ose bashkëqeverisës është çështje besimi i anasjelltë për
forca të ndryshme politike. Në rrethana të tilla fjala e elitës intelektuale duhet
të dëgjohet, e të vlerësohet sepse çan përtej murit ose kornizës politike, duke
dhënë zgjidhje përmes këshillave të urta. Ajo u propozon forcave në konflikt se
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për votën e lirë dhe kodin zgjedhor duhen respektuar parimet e demokracisë.
Dialogu, kompromisi, mirëkuptimi dhe negociatat janë çelësi i artë i zgjidhjes së
konfliktit.
Vota nuk ka dhe nuk duhet të ketë çmim, pasi nëse ka çmim vota, shoqëria
njerëzore do të bëhet shoqëri çmimesh dhe njerëzit e zgjedhur do të jenë të
konvertuar në etiketa çmimesh, fakt i papranueshëm për demokracinë. Nëse për
ata që e vlerësojnë, vota është e drejtë, po për atë që s`ia din vlerën çfarë do të jetë
ajo: procedurat e të zgjedhurit nga 1-shi në 0, objekt paragjykimi, apo makinë që
prodhon pushtet. Nëpërmjet votës ne bëjmë zgjedhje të cilat i shërben shprehjes
së vullnetit tonë. Këto zgjedhje u ofrojnë qytetarëve mundësinë për të votuar dhe
në këtë mënyrë për të vendosur për të ardhmen e tyre. Ky është mjeti kryesor me
anë të të cilit qytetarët ushtrojnë kontrollin ndaj qeverisë dhe qeveritarëve, duke
i shpërblyer ata që bëjnë realitet shpresat e tyre dhe duke dënuar të tjerët përmes
moszgjedhjes.
Pse ushtrimi i votës është në shifra të vogla dhe shpesh shumë të ulta që asnjëherë nuk e kalojnë shifrën 60% të votuesve. Kështu p. sh. në qytetin e Shkodrës
që është djepi i kulturës dhe mbështetëse e demokracisë në votimet e fundit ka
regjistruar një pjesëmarrje në votime mjaft minimale që llogaritet deri në 36%, e
ndërsa në shkallë vendi luhatet nga 49-51%. Kjo pjesëmarrje e vogël në votime
shprehet si braktisje e votës, sepse votuesit nuk shohin zgjidhje për problemet e
tyre tek asnjë kandidat, sepse këto të fundit preken shumë shpejt nga viroza e
korrupsionit dhe sëmundja e gjepave që duhen të mbushen. Secili para një horizonti të tillë e sheh më të udhës, të mos bëhet pjesë e shoqërisë korruptive duke
i hequr vetes të drejtën e votës. Në demokraci disa njerëz nuk e ushtrojnë votën
edhe pse janë të lirë ta bëjnë një gjë të tillë, kurse disa të tjerë votojnë edhe pse
nuk janë pjesë e saj dhe nuk jetojnë më në gjirin e saj. Fakti që në listat zgjedhore
janë gjetur herë pas here emrat e të vdekurve, dhe që rezultojnë se ka kryer aktin e votimit, si zgjedhës me të drejta të plota shpreh aspektin tragjiko-komik të
vlerësimit të votës. “Para se të vdiste ai i la amanetin e fundit të birit që të votonte
në emrin e tij, dhe si shqiptar që jemi i mbajmë amanetet”, komisioni preket dhe
votimi u krye, paçka se me një votë i kandiduari fiton. Po të gjallët pse e nënvleftësojnë votën kur kanë mundësi të t`ia japin vlerën e saj duke e gjykuar, matur
e peshuar mirë atë.
Nga shtjellimet e mësipërme arrijmë përgjithësime sintetizuese. Kultura demokratike që duhet të ketë individi dhe grupet shoqërore e politike arrihet me
një edukim të vazhdueshëm, që nis nga bankat e shkollës dhe formësohet me zhvillimin e personalitetit të njeriut. Vota është një e drejtë legjitime dhe e barabartë
për të shprehur vullnetin e lirë të çdo individi.
“ Për demokracinë, -sipas sociologut Kris Paten, - edhe budallenjtë kanë të
drejtën e përfaqësimit. “7
Asnjë nuk është i privuar nga kjo e drejtë por duhet të mbaj përgjegjësi për
të. Pjesëmarrja në votime është një e drejtë nga e cila lind detyrimi qytetar për ta
ushtruar atë, që të arrihet ndryshimi në të mirën e komunitetit.
Dilemat dhe dyshimet burojnë nga përplasja e individit me realitetin që frenon
ushtrimin e kësaj të drejtë duke e cënuar demokracinë. Pasiguria dhe mosgaran-

08

libri i eseve

timi i votës së lirë sjell indiferentizmin e votuesve deri në “braktisjen” e procesit
zgjedhor.
Zyrtarët e këqij zgjidhen nga të mirët që nuk votojnë- “thekson duke e analizuar këtë dukuri sociologu Xhorxh Natan”. 8
Pjesëmarrja në votime është matës që vlerëson shkallën cilësore të demokracisë. Shmangia e paragjykimeve të ndërsjella në mes grupimeve politike kthehet
në faktor zhvillimi për demokracinë.
Brezi i ri të ketë më tepër besim tek vetja, të krijojë një kulturë të re politike,
konstruktive për t’i dhënë demokracisë shqiptare fytyrën e saj të pastër e të çiltër
e të shndritshme siç e meriton ky popull i vuajtur dhe vend i varfër, por i pasur
në virtyte e cilësi.

Sociologu Gion Daglas “Njeriu dhe demokracia”.
Konventa e të Drejtave të Njeriut.

Deklarata Universale e të Drejtave Njerëzore. (Neni , pika  dhe )
4
Toleranca- pragu i paqes. “Botime UNESCO”, të shkrimtarit Betty.A. Reardon.
5
Analisti Andrea Stefani, Ardian Klosi, Mero Baze: shkëputur nga emisioni “Faktori Plus”, (Nëntor 008) .
6
Z. Frojdi, psikoanalist austriak, “Jeta ime dhe Psikanaliza”.
7
Kris Paten, sociolog “E drejta e përfaqësimit”.
8
Xhorxh Natan, sociolog, “Zgjedhjet dhe Demokracia”.
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Pjesëmarrja në votime, e drejtë apo detyrim?
morena lumAni
Shkolla:shkolla e mesme e përgjithshme jopublike “Saadi”, Tiranë

N

jeriu shpesh herë ka ndjerë nevojën që të shprehi mendimet e ndjenjat.
Kjo nevojë ka shoqëruar si njeriun ashtu dhe vet mjedisin social. Shprehjet e mëdha të gdhendura në të drejtat e njeriut të nisura nga elementi
i egoizmit (unë mendoj, unë gjykoj, unë vlerësoj, unë ndjejë etj) kanë qenë dhe
themeli i parë i votës dhe procesit të votimit. Egoizmi (uni) dhe logjika kanë
shoqëruar njeriun që në hapat e parë të qytetërimit dhe e them këtë me bindjen më të plotë të ndikuar që nga koncepti i zgjedhjes dhe të zgjedhurit e deri
tek argumentet që i korrespondojnë pyetjes “pse”? Një shembull konkret dhe i
thjeshtë në të cilin njeriu i parë tregoj se mund të zgjedhë “Qytetet buzë lumenjve”! ! Zgjedhja korrespondon më shumë faktorë që e bindën njeriun se ishte më
e përshtatshmja. Më pas ai i shfrytëzoi faktorët për të ndërtuar dhe argumentet
e pse-së të kësaj zgjedhjeje. Shembuj të këtillë ku të tregohet aftësia e njeriut për
të zgjedhur mund të merren më shumë sesa një, sepse vet njeriu nëpër shekuj ka
lënë gjurmën e tij për këto procese.
Duke qenë se nuk mund t’i vendos një emër unik çdo njeriu do të parapëlqeja
që në vend të individit të vendosnit konceptin e shoqërisë dhe jam shumë e sigurt
që mendimi nuk do të ndryshonte aspak formë e brendi. Ligjet e përzgjedhjes
lidhen sa me logjikën po aq dhe me këndvështrimin individual (që ndoshta do
të ndryshonte së tepërmi dhe argumentin për të bërë zgjedhjen) i cili mund t’i
shtohet asaj që në e quajmë bashkëjetese midis ndjenjave dhe mendimit. Pra për
të zgjedhur jo gjithmonë (për hir të së vërtetës duhet thënë) në jemi të prirur nga
logjika ndaj dhe shpesh këto zgjedhje i përkasin atyre të gabuarave. Në mënyrë
më bindëse për këtë temë mund të marrim tematikën e votimit. Që në rendet e
para (ato fisnore) e deri në sistemet më të fundit mund të themi që njerëzimi e ka
pasur si çështje primare zgjedhjen e atyre që e prijnë drejtimin e tyre në rrugën e
gjatë e të vështirë të zhvillimit. Nëse në primitivitet fiset e grupet e njerëzve zgjidhin për t’i drejtuar në rrugët e vështira të xhunglës (ligji i mbijetesës) më të fortin
nuk mund të themi që edhe në kohët pasardhëse u ndoq ky rregull.
Këtë mund ta quajmë edhe rregull që pasoi ndryshime në aspektin pozitiv sikundër dhe mënyrën sesi kryhej riti i përzgjedhjes (të cilin dëshiroj që nga ky mo-
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ment në këtë shkrim ta pagëzoj) me të njëjtin emër, që e kemi pagëzuar të gjithë
ne njerëzit “votim” dhe sistem i votimit. Në Indi përmenden zgjedhjet sipas pasurisë dhe rangut të cilit i përket. Ne Greqinë e lashtë ata që drejtonin zgjidheshin
sipas forcës së tyre, pushtetit dhe autoritetit. Në Egjipt pushteti ishte i trashëguar
ndaj dhe zgjedhjet thuajse nuk ekzistonin. Në Romën e lashtë kemi një imitim
të zgjedhjes së pushtetarëve të njëllojtë me atë në Greqinë e lashtë (nuk mund të
ndodhte ndryshe kur çdo gjë ato e morën nga grekët nëpërmjet imitimit.
Nuk mund të lë jashtë historikut që po ndërtoj dhe popullin shqiptar, ku do
të theksoja që deri në shekullin e XVlll mund të themi që prijësi (drejtuesi, udhëheqësi e thënë ndryshe në shqip ) zgjidhej sipas dy koncepteve:
a-njohjeve dhe lidhjeve
b-forcës dhe ndjekësit (ushtarët)
Duhet të theksoj se kjo për të cilat shqiptarët kanë zgjedhur, sepse nuk duhet
mohuar por duhet theksuar se ky popull më së tepërmi ka qenë i pushtuar (p. sh
pushtimi osman) dhe kanë qenë pushtuesit ato që kanë vendosur për ne. Ndërsa
moment i rëndësishëm është ai i shpalljes së Pavarësisë kur votimi ose përzgjedhja nuk paraqiste shumë opsione ndaj në votim u fol një zëri “po” (nuk mund të
lë pa thënë një problem shqetësues për popullin shqiptar dhe proceset e votimit
ka qenë dhe injoranca e cila e ka frenuar së tepërmi organizimin e rregullës së
votimit).
Nëse për dy Luftërat Botërore dhe periudhën e Revolucionit të Qershorit1 nuk
mund të themi që procesi i votimit është i një niveli me ato të njëpasnjëshmit
duhet të theksojmë se dhe situatat nuk janë tepër të favorshme për t’u marrë në
konsideratë vijmë tek ajo që quhet diktatura e proletariatit ose e thënë ndryshe
sistemi i komunizmit në Shqipëri ku procesi i votimit është një formalitet ndërsa
populli shqiptar thjeshtë një pro pozitar (nuk mund të themi që ekziston koncepti
opozitë, sepse nuk ekziston as e drejta për të kundërshtuar) dhe nuk ekziston
dallimi midis idesë që ne jemi një popull apo vetëm një individ. Pra në procesin
e votimit gjatë këtij sistemi për afro 50-vjetësh mund të themi që e drejta e votës
është thjeshtë një sërë rregullash formal (p.sh. ke mbushur 18-vjeç dhe fiton të
drejtën e votës, përkrahja e individit për atë që partia dhe udhëheqja (partia) jep
dhe jo propozon apo ofron sepse të dyja këto fjalë lidhen indirekt dhe me konceptin e opozitës (zgjidh nga ato që propozohen apo ofrohen) . Progresi që mund
të themi që erdhi në këtë periudhë historike është koncepti për drejtuesin i cili
nga një përfytyrim mitik dhe pasqyrim i forcës erdhi një spektër tjetër, atë të njeriut intelektual.
Kjo fasade e ndërtuar me një ngjyrë të vetme që mbartë dhe pamjen tragjikomike për procesin e votimit por edhe për të drejtën e votës u duk sikur u
transformuan në periudhën e pluralizmit, që trokiti në shoqërinë shqiptare në
dekadën e fundit të shekullit xx-të. Pas një procesi që ishte thjeshtë formal vjen
një tjetër lloj procesi (më i ndërlikuar duhet theksuar) i cili e shndërroi formën në
një brendi më të ngjeshur dhe më të rëndësishme, sepse nga urdhërorja e procesit
të mëparshëm, shoqëria shqiptare kaloi në një proces më demokratik ku liria e
zgjedhjes së variacioneve të ofruara dominon procesin e votimit. Në paralel midis
vendeve të lindjes u vunë në dy ndryshime thelbësore:
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1-Pluralizmi (mundësitë e zgjedhjes)
2-Fshehtësia e zgjedhjes (e lidhur kjo dhe me individualitetin e secilit zgjedhës)

Ne paralel me këtë zhvillim të Evropës Lindore duhet thënë se vendet e Evropës Perëndimore procesin e zhvillimit të votimit dhe konceptin e votës së lirë
e kanë arritur shumë më herët, por kjo është një çështje që meriton një tjetër trajtim.
Duke u rikthyer tek procesi zgjedhor mendoj se një vend të rëndësishëm në
të luan dhe koncepti i lidhur me votën, por ky koncept ka lidhje dhe me votues
dhe me të drejtën e votës. Atëherë me një sqarim më të detajuar do të zgjedh një
proces votimi në vendin tim. Pas viteve ’90–të shqiptaret vlerën e vërtetë të votës
dhe respektimin e procesit të votimit si dhe mundësinë e përzgjedhjes duhet pohuar që e njohën në këtë periudhë. Votues u cilësua ai person që ka aftësinë dhe
përmbush kushtet për t’u cilësuar si i tillë (në bazë të kushtetutës ) .
Të drejtën e votës e kanë po këta njerëz ndërsa procesi i votimit u cilësuan
një sërë praktikash që u ndoqën për të ndërtuar zgjedhjet të cilat u pranuan nga
të gjitha partitë politike që hyjnë në këtë proces. Përsa i përket rastësisë së këtij
procesi nuk mendoj se lidhet direkt me çështjen, por në një lidhje të largët do të
pohoja se një se një pjesë e madhe e votuesve kanë ndryshuar opinionin e tyre në
lidhje me të drejtën e votës (do të doja të theksoja pozitivisht por mendoj dhe fal
statistikave të pjesëmarrësve duhet të pohoj të anasjellën) .
Ajo që duhet vlerësuar është fakti që gjithmonë është theksuar me zë të lartë se
duhet respektuar e drejta e votës ose mbroni të drejtën e votës si detyrë themelore
ndaj të drejtave që ato të përfitojnë privilegjin të ekzistojnë fal këtij procesi. Duke
bërë një përmbledhje në lidhje me këto koncepte do të doja që argumenteve në
lidhje me temën që vota është një e drejtë apo një detyrë do të parapëlqeja së pari
të formuloja që vota është një detyrë e secilit prej nesh për të mbrojtur të drejtat
tona. Mendoj se secili prej nesh duhet t’i mendojë zgjedhjet e veta, t’i argumentojë ato si dhe t’i vlerësojë si një mundësi për progresin individual, por edhe
atë mbarë shoqërorë, së dyti mendoj se duke u nisur nga ky formulim procesi
zgjedhor në shoqërinë shqiptare do të pësonte një transformim të ri dhe të jetë
përparues sepse të zgjedhurit do të ishin ato të duhurit duke qenë se secili qytetar
i secilit komb që ka arritur moshën 18-vjeç do të zbulonte detyrën e tij për të
mbrojtur të drejtën e votës, por edhe të drejtën e zgjedhjes si bazë e progresit të
vazhdueshëm.
Nëse do të bëje një retrospektivë në mendimet e derisotme për të parë nëse kam
qenë deri diku bindëse për të tjerët do të thoja se me mendimet e mia jam përpjekur të shoh progresin për konceptin e votës në shoqërinë mbarënjerëzore dhe
për më tepër në atë shqiptare. Jam përpjekur gjithashtu të mbërrij në një përzgjedhje sa më të plotë në lidhje me atë që vota është një e drejtë apo detyrim i individit
dhe i shoqërisë. Për të sjell dhe një formë tjetër për të argumentuar mendimin tim
si dhe për ta përgjithësuar atë pa marr një mendim nga Xhorxh Naton2 “Zyrtarët
e këqij zgjidhen nga të mirët që nuk votojnë”. Kjo shprehje tërësisht aktuale për
kohën të cilës ne i përkasim (duhet ta theksojmë jo vetëm populli shqiptar, por
secili popull e komb mbarë globit, jep një sintezë në lidhje me “dështimin e zgjed-



libri i eseve

hjeve për të cilat duhet thënë se kanë dhe një sërë tjetër formash dështuese ose më
mirë të themi dështimin final të tyre. E bindur me këtë shprehje jam se “ të mirët”
është e lidhur me ata njerëzit të cilët të pavendosur ose thjeshtë indiferentë ndaj
realitetit nuk zbatojnë rregullin e parë si dhe detyrën themelore të tyre, atë të të
votuarit.
Duke zgjedhur që të jenë indiferentë ata nuk argumentojnë se kanë bërë zgjedhjen e duhur, por na bindin se kanë bërë pikërisht atë të gabuarën. Pasoj e kësaj
zgjedhjeje janë format e gabuara të drejtimit dhe drejtuesit (si figurë individuale)
. Pra në një përmbledhje të atyre sa thashë më sipër do të thoja se nuk ka drejtues që vet përcaktohen por votues që përcaktojnë sesi do të jenë drejtuesit. Duke
marrë ilustrime nga më të ndryshmet, duke nisur që nga prehistoria duke rendur
në ditët e sotme do të thoja se:
1-Njeriu me formimin e plotë si pjesë e detyrë e për zhvillimin progresiv
të shoqërisë fiton të drejtën për të votuar (pse jo dhe të votohet nga të tjerët) .
Shfrytëzimi ose jo i kësaj të drejtë lidhet me përgjegjësinë dhe zgjedhjen e lirë të
secilit prej individëve.
2-Njeriu si pjesë e zhvillimit të gjatë shoqëror, ku secila hallkë shërben për të
lidhur dy të tjerat, por gjithashtu për të forcuar qëndrueshmërinë e zhvillimit, ka
për detyrë të zbatojë të gjitha rregullat e shoqërisë në mënyrë që në asnjë moment
ky koncept i marrëdhënies të mos të kalojë në pika kritike ose thënë ndryshe në
kriza të cilat mund të ndeshen në të gjithë sektorët, (kjo në rast të një zgjedhjeje
individuale të gabuar) .
3-Kriteri i unit njerëzor që karakterizon (duhet thënë një aspekt pozitiv ky për
temën të cilën po trajtoj) rrit përqindjen e përgjegjshmërisë, vlerësimit por edhe të
vetëvlerësimit në një proces të tillë siç është edhe votimi, gjë e cila më bind edhe
më tepër që vota është detyra kryesore që kemi në lidhje me historinë e vendit
tonë, të tashmen e shoqërisë, pse jo dhe të ardhmen e brezave, që do të shprehin të
drejtën ë tyre të fjalës nëpërmjet asaj që dikur ka qenë përparësi e detyrave tona.
4-Ndër mend më vjen shprehja “Liria jonë mbaron aty ku fillon liria e tjetrit”3 të
cilën e lidh direkt me atë që e quajmë e drejta e secilit. Atëherë duke bërë zëvendësimet e duhura mund të themi që “unë nuk e shkel të drejtën (lirinë) e tjetrit në
momentin që 4 unë zbatoj të drejtën e votës (ofruar kjo nga kushtetuta e çdo shteti
demokratik) sepse duke marrë secili prej nesh përgjegjësitë e zgjedhjeve të veta
kemi vënë në jetë vlerat e shprehjes së mësipërme.
Mendoj (shpresoj se dhe të tjerët gjithashtu) se si qenie me logjikë por dhe me
ndjenja të forta humanizmi parësore në jetë duhet të kemi respektin ndaj detyrës
sonë për të votuar, dhe jemi të sigurt që kemi fituar edhe duhen theksuar bindshëm të drejtat tona.

Rev. i Qershorit të 94 me Fan Stilian Nolin
Shprehje e marrë nga sociologjia e vitit të dytë
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aborti, zgjedhje apo imoralitet?
Denjola mAlo
Shkolla e mesme e profilizuar“ Babë Dudë Karbunara “, Berat.

A

borti është dukuria më e diskutuar kohët e fundit nga këndvështrime
të ndryshme. Me qëllim që të shpëtojmë jetën e krijesave të gjalla e të
pafajshme, duhet të arrijmë zvogëlimin e shifrave tronditëse të numrit
të madh të aborteve. Sa problematike na paraqitet gjendja dhe për çfarë numri
flasin shifrat alarmuese të viteve të fundit? A jemi në gjendje të arsyetojmë e të
japim një gjykim, një ndihmë apo … qoftë edhe një premtim rreth zgjidhjes se
çështjes?! Duhet justifikuar apo jo? Çfarë nënkupton aborti : mallkim apo shpëtim, mëshirë apo vrasje, zgjedhje apo imoralitet?!
Aborti është një mospritje e procesit deri sa gruaja të lindë, e shtatzënia e saj
të përfundojë. Pasojat e abortit janë tragjike, pasi përfundon jeta e një krijese
të gjalle (sado e vogël që të jetë ) . Brenda gjashtë muajve në Shqipëri janë raportuar rreth pesë mijë aborte. Numri i lindjeve në vendin tonë po rritet, por
gjithashtu vazhdon të rritet edhe numri i aborteve. Raporti i aborteve me lindjet
1: 3, 8 (1 në 3, 8 ) . Numri është rritur shumë tek adoleshentet dhe atyre rreth
njëzet vjeç (www. zeriyt. com/forumi-i-gruas-dhe-familjes ) .
Për çfarë arsye ndodh kjo ndërprerje e shtatzënisë? Janë bërë dy ndarje të
abortit : aborti natyral (spontan ) dhe aborti i nxitur. Marrim në shqyrtim
rastin e abortit natyral, i cili ndodh vetvetiu si rezultat i faktorëve: gjenetikë,
anatomikë, endokrinë, imunologjikë, infektivë dhe ambientalë. “Është provuar se përgjithësisht 15 % deri në 20 % e gjithë shtatzënive të dokumentuara
klinikisht përfundojnë në abort spontan. Rreziku i dështimit mund të vijë nga
faktorët e sipërpërmendur, përfshirë edhe moshën amtare. Për pacientet më
pak se njëzetë vjeç, aborti ndodh në 12 % të rasteve. Ky numër shkon në 26
% për pacientët me moshë më të madhe se dyzetë vjeç. Po që se shtojmë edhe
shtatzëninë e padiagnostikuar, frekuenca e abortit spontan është akoma më
e madhe (Humbja e përsëritur e shtatzënisë, f. 351) . Gratë, që bëjnë aborte
spontane, për fat të keq janë të pafuqishme dhe s´kanë mundësi për vazhdimin
e shtatzënisë, kjo sjell shkatërrim të fetusit, që çon në vdekjen e tij. Nuk është
e lehtë të humbasësh një fëmijë. Gratë që janë të rrezikuara për abort, u nënsh-

4

libri i eseve

trohen këshillave të mjekëve, të cilat në mënyrë përgjithësuese janë: shmangien
e lodhjes, të punuarit shumë, sforcimin, të ngritjes së peshave të rënda, madje
arrijnë deri në regjim shtrati. Këto gra patjetër që duhet të tregohen shumë të
kujdesshme, pasi jeta e fetusit varet vetëm nga ato.
Është aborti i nxitur ai që po bëhet problem në botë. Ky lloj aborti nënkupton shkatërrimin e qëllimtë të fetusit në mitër apo çfarëdo lindje para kohe, me
qëllim që të shkaktohet vdekja e tij. Çfarë i shtyn gratë drejt kësaj dukurie. Si
gjykohet nga këndvështrimet e teologëve, mjekëve, psikologëve, filozofëve dhe
avokatëve ky veprim? Mason J. K. shënon : “ Tipar i rëndësishëm nuk është aq
shumë numri i aborteve por eskalimi i qëndrueshëm në krahasim me vitet e
kaluara. Të dhënat tregojnë se këtu kemi të bëjmë me rritje të pranueshmërisë
publike të abortit si mënyrë normale e jetës. ”Analizojmë dalëngadalë dy llojet
parimore, që lidhen me abortin e nxitur.
Në llojin e parë të indikacioneve, që çojnë në “ përfundimin e shtatzënisë
“ bëjnë pjesë “ indikacionet mjekësore “. Në këto indikacione na shtrohen dy
raste :
kur nëna nga kjo shtatzëni rrezikon jetën, shëndetin fizik e psikik
të saj ;
kur foshnja e lindur do të kishte abnormalitete fizike e mentale të
rënda.
A është e drejtë të justifikohen këto motive që sjellin vdekjen e krijesave të
gjalla?
Deri diku, në rrethana të caktuara justifikoj bërjen e abortit për shkak të
rrezikimit të jetës së nënës. “ Kudo në botë deri në vitin 1967 aborti lejohej të
bëhej për shkak të shpëtuar jetën e nënës. Kushtet për heqjen e barrës ishin kur
gruaja ishte e sëmurë dhe këshillohej nga një komision mjekësor, që barra ishte
e dëmshme për shëndetin e saj dhe duhet ta ndërpriste. ” (Udhëzuesi i metodave dhe shërbimeve të planifikimit familjar për farmacistët, f. 86-87) . Mendoj
se është e padrejtë që një grua të humbasë jetën kur ka mundësi për ta parandaluar. Kështu, rrjedhimisht duke shpëtuar jetën e saj, do të ketë mundësi për
shtatzëni të tjera në të ardhmen.
Ka njerëz, të cilët e mbështesin dhe e justifikojnë abortin në rastin kur fëmija
do të ketë abnormalitete të rënda. Kjo sepse nuk është e drejtë të sjellësh në botë
krijesa, që do të vuajnë, kur kemi mundësi për t’i parandaluar. Është e trishtë
që të shikosh këta fëmijë të mos jenë si gjithë të tjerët, të jenë ndryshe, mos të
gëzojnë shëndet të plotë. Jam e sigurtë që as një prind nuk do ta duronte dot
këtë, sepse e kuptojmë se ç´do të thotë një fëmijë. Williams shpreh mendimin e
tij se aborti në rrethana të tilla është faktikisht në të mirë të prindërve, jeta e të
cilëve do të ishte e vështirësuar me përkujdesjen e fëmijës krejtësisht të paaftë.
Mendimi i tij lë vend për të diskutuar e për të gjykuar domosdoshmërinë apo
jo të kryerjes së abortit. Mos vallë këta prindër janë paska egoistë, u mungon
guximi, s´janë mësuar me sfida dhe nuk kanë mundësi t’u kushtohen përkujdesit të madh të fëmijëve?? Edhe kjo mund të jetë, por unë jam e mendimit që
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asnjë prind nuk do të duronte dot të kishte një fëmijë anormal, ndryshe nga të
tjerët dhe që nuk gëzon shëndet të plotë. Të gjithë e dimë ç´do të thotë fëmijë,
sa i shtrenjtë në jetën e gjithsecilit. Janë kushtet e rrethanat që i detyrojnë këta
dorë nga një “ e mirë“, sepse i tillë është fëmija…
Lloji i dytë i indikacioneve janë të ashtuquajturat “indikacione sociale”. Në
to bëjnë pjesë ato aborte që lidhen me shkaqet sociale siç janë :
përdhunimet ;
incestet ;
shtatzënitë në moshë shumë të re ose shumë të vjetër ;
gjinia e padëshiruar e fetusit ;
heqje dorë nga karriera ;
marrëdhëniet jashtëmartesore ;
shtatzënitë e paplanifikuara apo të padëshiruara. . . etj.
“ Në botë, më shumë se një e katërta e grave shtatzënë ose bëjnë aborte, ose
kanë shtazani të padëshiruar. Vendi ynë shënon numrin rekord të aborteve. Pse
klasifikohet si një ndër vendet me numrin më të lartë të aborteve në botë. Një
gjë e tillë vjen nga disa faktorë ku më kryesorët janë : mentaliteti shqiptar dhe
mungesa e një kulture mbi edukimin seksual. Eva Saraçi, mjeke gjinekologe në
klinikën “Marie Stopes“ në Tiranë, shprehet: “Për disa femra në vendin tonë të
përdorësh kontraceptivë mendohet ende si turp. Ndërkohë që nuk ka asgjë të
keqe ta besh një gjë të tillë për të parandaluar një shtatzëni të padëshiruar, pasi
ato duhet të mendojnë se duhet ta jetojnë jetën e tyre para se t´u japin një jetë
të tjerëve. ”
Numri i aborteve rezulton të jetë shumë i lartë në zonat rurale. Pse ndodh
kjo?! Sipas gjinekologes Eva Saraçi kjo vjen si pasojë se në këto zona nuk njihen
metodat kontraceptive. “ Në këto zona metodat kontraceptive përdoren pak.
Kjo për arsye se metodat moderne gratë fshatare i kanë për turp t´i përdorin.
Përveç kësaj, duke qenë se janë të zëna më shumë pune, harrojnë t´i përdorin,
harroje t´i pijnë çdo natë. Ndërkohë që mosmarrja në mënyrë të rregullt shkakton probleme” – ka pohuar me tej gjinekologia. Gjithashtu ndryshe nga vendet
në zhvillim që nuk e kanë shumë problem që të kenë një fëmijë të paligjshëm
këtu është turp i madh (normalisht ) dhe damkosesh përjetë me turp po të kesh
një fëmijë të paligjshëm dhe zgjidhja e vetme është aborti.
Çështja që më shqetëson më shumë janë abortet që bëjnë adoleshentet, të
cilët janë në shifra të mëdha. “ Këtë e dëshmon fakti se vitet e fundit në Tiranë
kryhen rreth pesëdhjetë aborte në ditë, ku shumica e tyre janë vajza adoleshente. Shtatzënia e parakohshme dhe aborti po bëhen një problem në rritje, që
kërkon angazhimin e shumë strukturave shoqërore dhe sidomos edukimin e
organizuar seksual. (Dragoti, f. 139 ) . Të rinjtë nuk e kanë sa duhet përvojën
jetësore prandaj ata mund të nxitojnë e të gabojnë nga papjekuria. Gjithashtu
dihet se pjekuria fiziologjike vjen më parë se pjekuria mendore dhe kjo përbën
edhe një premisë tjetër për lindjen e fenomeneve të papëlqyera. Në adoleshencë
të rinjtë përveç ndryshimeve të pubertetit, fillojnë të kultivojnë ndjenja, fantazi,
ëndërrime, përjetime që nuk i kishin provuar më parë. Ata i përjetojnë mo-
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mentet në mënyra të ndryshme por edhe të ngjashme ngandonjëherë me njeri
tjetrin. E veçanta është se në këtë moshë shumë prej tyre provojnë dashurinë
e parë. Kështu disa dalin nga temperamenti i mëparshëm, bëhen misterioze,
mbyllen në vetvete dhe dëshirojnë të provojnë gjera të reja.
Ndërkohë prindërit nuk mësohen dot me idenë e rritjes së tyre. i trajtojnë
si të vegjël, nuk kanë besim tek ata, shpesh i bëjnë fëmijët të ndihen në presion. Komunikimi midis prindërve dhe fëmijëve është shumë i rëndësishëm.
Adoleshentët nuk gjejnë mbështetjen dhe dashurinë që kërkojnë. Mendojnë
sikur prindërit nuk u a ruajnë sekretet, nuk kanë besim tek ta. Adoleshentët
nga moshatarët mësojnë gjëra që nuk i dinin më para, p. sh mbi identitetin
seksual (njohuri të cilat nuk ja kanë mësuar as prindërit as mësuesit ) . Kështu
dalëngadalë fillojë të hyjnë në marrëdhënie me njeri - tjetrin. Nga pëlqimet,
kalojnë në dashuri e më pas në marrëdhënie seksuale, dikush nga kurioziteti,
dikush nga presioni shoqëror ose nën presionin e partnerit, ose për ta kënaqur
atë. Kështu këto marrëdhënie seksuale shpesh “ kurorëzohen “ në abort. Duke
qenë se janë të shkujdesur dhe të painformuar janë më të prirur për t’u prekur
nga kjo dukuri.
Ja si shprehet F. Dolto: “Tani një djalë dhe një vajzë që dashurohen nuk
mund ta zhvendosin frytin e dashurisë së tyre, ata vetëm mund të jetojnë në
atë drithërimë dashurie, që është brenda tyre dhe në qoftë se lindin një fëmijë
kjo është katastrofë : ata nuk kanë mbaruar studimet, nuk kanë një shtëpi, nuk
kanë para dhe prandaj nuk duhet të kenë fëmijë.. . Të kënaqesh duke u ruajtur,
në vetminë dyshe, duke shmangur rastësinë e një veprimi të përbashkët të një
lindjeje, përgjegjësinë e së cilës nuk do të mund ta merrje dot. “
Do të sjell argumentin që jeta është e shenjtë ndaj duhet mbrojtur. Të gjithë
kanë të drejtë të jetojnë. Gratë, të cilat abortojnë pa pasur arsye “të forta “, bëjnë
një krim. Nuk vihet as bukuria fizike, as karriera, as kapriçot mbi gjininë e
gabuar të fetusit, përpara jetës se fëmijëve. As eufemizmat në shkallën sipërore
nuk arrijnë ta mbulojnë këtë krim. Kisha Katolike thotë që aborti është një mëkat
i gabuar në çfarëdolloj rasti. Për Kishën Protestante aborti është i pranueshëm
në disa raste. Shumë njerëz mendojnë dhe kanë të drejtë deri diku kur justifikojnë abortin si rezultat i dhunimit. Ndoshta ndonjëherë është e nevojshme
të ndërmarrim veprim të pamoralshëm dhe jonjerëzor që të mbulojnë disa veprime të tjera më jonjerëzore dhe më të pamoralshme siç është dhunimi. Por
ç´faj kanë ato krijesa?! Fëmijët nuk duhet të dënohen për papërgjegjshmërinë
e prindërve.
Hipokrati ka shënuar në betimin e tij të famshëm: “Nuk do t ´ i jap leje gruas,
që të shkojë të bëj abortin.” Historia e abortit shkon aq larg mbrapa, ndoshta e
më tepër. E rëndësishme është që ta trajtojmë përfundimin e jetës së fetusit me
aq kujdes dhe ndjeshmëri sikur të ishin duke i dhënë fund jetës së çdo qenie
tjetër të gjallë.
Çfarë mënyrash dhe arsyetimi duhet të përdorim për të shmangur abortin!?
Të gjitha mënyrat dhe arsyetimet unë i parashtrova gjatë gjithë zhvillimit. E
thënë shkurt duhet të zhdukim njohuritë primitive në fushën e edukimit sek-
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sual dhe të krijojmë një kulture mbi edukimin seksual. Të gjithë brenda vetes
duhet të zhdukim “degët“ e injorancës dhe prapambetjes, të emancipohemi me
ide të shëndosha, e të pajisemi me një shpirt human.. . tepër human, që t’i rezistojë çdo lloj situate. Nënë Tereza ka thënë:
“. . . Jeta është luftë,
mësohu dhe me të.
Jeta është jetë,
lufto për të…”
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Ç’është demokracia?
nirida PAShAJ
Shkolla “Ali Demi”, Vlorë

D

emokracia është qeverisja e popullit, nga populli, për popullin”, është
shprehur Abraham Linkoln.
Por ç’është në të vërtet demokracia? Si lindi dhe u zhvillua ajo? Cilat
janë elementet bazë të saj? Cilat janë format ekzistuese të demokracisë?
Jetojmë në një shoqëri demokratike dhe është e qartë se problemet janë të
shumta, por cilat janë problemet që ka ky sistem politik? A është sistemi më i
mirë politik, apo më i miri ekzistues? Kush e bën një shtet demokratik, ne populli, politikanët dhe ligjet, apo të dy bashke?
Fjala demokraci rrjedh nga fjala greke “demos “- popull dhe “kracia “sundim që do të thotë: sundim i popullit, formë shtetërore, në të cilën pushteti
del nga populli dhe ushtrohet direkt apo indirekt prej tij. Fillimisht termi demos
nënkuptonte shtresat e ulta të popullsisë, ndërsa sot gjithë qytetarët e një vendi.
Por sot ai është pasuruar, rishikuar, përpunuar dhe sot përdoret jo vetëm për të
karakterizuar marrëdhëniet politike në një shoqëri, por edhe për të gjykuar dhe
për të përcaktuar formën e qeverisjes, karakteristikat e sistemit politik etj. Si formë
qeverisëse për herë të parë ka lindur në qytet-shtetet (poliset) greke, si demokraci
direkte dhe deri në shekullin e gjashte ka ekzistuar vetëm në Athine. Nismëtar
të saj nga njëra ane ishin ndryshimet ekonomike dhe nga ana tjetër luftërat për
pushtet brenda shtresës fisnike. Ne këtë periudhe kemi një përparim të madh të
ekonomisë, si pasoje lindjen e klasës se mesme dhe shtim të popullsisë. Ne këtë
periudhe klasat e mesme ishin të mërzitura nga arbitrarizmi i aristokrateve dhe
kërkonin sundimin e ligjit, ndërsa bujqit e vegjël kërkonin lirimin nga shërbimi i
detyruar për shkak të borxheve, si dhe një reforme agrare. Me ardhjen në pushtet
të Kleisthenesit në 506/7 p. l. k., u ndërmorën një sere reformash, që shënonin
hedhjen e gurëve të parë për ndërtimin e asaj që do të quhej demokraci. Disa nga
këto reforma ishin zgjedhja me short, pagesa për detyrat etj. Me kalimin e kohës
u bë e mundur pjesëmarrja e të varfërve në jetën politike. Ne kushte të tilla u arrit
instuticionalizimi i vetadministrimit qytetar dhe futja e formës se moderuar të
demokracisë, nëpërmjet barazisë ligjore.
Me Perikliun, pasardhësin e Efialit, u stabilizua edhe më tej sundimi i popullit
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dhe Athina u ngrit në piken kulminante të ndikimit të saj. Mirëpo me fillimin e
luftës qytetare ndërmjet Athinës dhe Spartës. Me ardhjen në pushtet të Epigoneve, të cilët kishin parasysh vetëm interesat e tyre, humbi besimi tek demokracia,
kjo çoi në një mos orientim të përgjithshëm të qytetarëve për politike. Brenda tetë
vjetësh, kushtetuta e Athinës u ndryshua katër herë.
Lufta dhe shkatërrimet dominuan kohën në polisë në dy shekujt vijues. Me
këtë u mund demokracia, sepse fryma e demokracisë nuk mund të sillet nga
jashtë. Ajo duhet të vijë nga brenda, ashtu siç ka thënë dhe Mahatma Gandi. Por
kjo gjë humbi në momentin që të gjithë shikonin për pushtetin e tyre. Pushteti i
popullit që kishte shënuar fitore të mëdha, tashme ishte shndërruar në fatalitet
të vete popullit. Nga skena botërore demokracia u zhduk për 2000 vjet, për t’u
rifutur serish në shekullin XVII. nga teoricienët në luftën për demokracinë moderne.
Koncepti “demokraci” ngrihet mbi parimin se njerëzit, në tërësinë e tyre përbejnë bazën, themelin mbi të cilin ngrihet e tërë jeta politike e shoqërisë. Ata
janë burimi i vetëm i pushtetit, ndërsa interesat dhe mirëqenia e tyre përbejnë
qëllimin përfundimtar të qeverisjes. Ne demokraci njerëzit nuk heqin dorë nga
autoriteti i tyre i brendshëm për të vendosur për formën e tyre të qeverisjes. Ata
në mënyrë të vazhdueshme i japin të drejtën e ushtrimit pushtetit politik në emrin e tyre zyrtareve. Ne demokraci pushteti politik, bëhet i ligjshëm vetëm kur ai
buron nga populli. Ai mund të jetë rrjedhoje e vullnetit të lirë të popullit si një i
tërë, kur çdo individë është i lirë të beje zgjedhjet politike që i interesojnë Sepse
një nga elementet bazë të demokracisë është zgjidhja paqësore e konflikteve, dhe
liria për të vendosur, sepse ashtu siç ka thënë dhe Lord Bolingbroke, ”Liria për
shoqërinë është si shëndeti për individin”. Për aq kohë sa nuk ekziston liria për
të vendosur, për të shprehur mendimin tënd dhe për të marrë pjese në vendimmarrje, direkt apo indirekt, nëpërmjet të zgjedhurve të t’u, nuk mund të flasim
për demokraci.
Nuk mund të këtë demokraci, për sa kohë që nuk ka mundësi zgjedhjeje dhe
zgjedhje. Këto zgjedhje duhet të jene të lira, të barabarta dhe periodike. Të lira
sepse kërkojnë sigurimin e kushteve dhe të garancive për të bërë të mundur
shprehjen e lirë të vullnetit të zgjedhësve. Të barabarta pasi kanë në themel parimin e përgjithshëm kushtetues të barazisë së shtetasve para ligjit. Si dhe periodike pasi janë e vetmja mënyrë për të përfshirë dhe për të kontrolluar nga në
zgjedhësit, organet e qeverisjes. Ekzistojnë dhe disa element të tjerë thelbësor si:
parimi i ndarjes se pushteteve, sovraniteti, pluralizmi, ekzistenca e kushtetutës
(që përben ligjin më të larte në një shtet) .
E rëndësishme për ekzistencën e demokracisë është barazia e qytetarëve para
ligjit. Nuk mund të ekzistojnë të drejta dhe gjyqe të veçanta për grupe, shtresa
apo klasa përkatëse. Shteti juridik duhet të siguroje barazinë e shanseve, sepse
në të kundërt, nëse kushtet ekonomike dhe sociale ndryshojnë, liria rrezikohet.
Mirëpo kritiket shprehen se përpjekja për barazinë e zgjeruar mes njerëzve është
në kundërshtim me ndryshimet natyrore në mes të njerëzve, kështu që ajo, sipas
tyre është e mundur vetëm në përdorimin e mjeteve jo demokratike.
Natyrshëm lind pyetja: Duhen përdorur parimet jo demokratike për të sigu-
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ruar barazinë, apo duhet lënë të rrezikohet liria? Përgjigje kësaj pyetje i ka dhënë
si pavetëdije, pa dashur ta lidhi me demokracinë, Kanti, kur thoshte se:” Ne jetën
e përditshme liritë dhe të drejtat nuk janë pa fund”. Duhet të kufizohen, pasi kjo
sjell shtetin e se drejtës”. Ne pamje të parë duket si një qëndrim racional, por
vetëm një qeverisje e tillë mund të sjelli shtetin e së drejtës. ”Legjimitetin e saj,
demokracia e gjen në konceptin e sovranitetit të popullit. Nocioni i sovranitetit
si burim i të gjitha të drejtave u zhvillua në shek. XVI nga francezi Jean Bodin
(1530 bis 1596). Në kohën e monarkisë absolute, sunduesi, i cili legjitimitetin e tij
e argumentonte me “mëshirën e zotit”, ishte sovran; në demokraci është populli
ai, në emër të të cilit ushtrohet dhe bartet pushteti. Në demokraci sundojnë ligjet,
e jo njerëzit mbi njerëz. Ligjet duhet të sillen në mënyrë të drejtë dhe të shpallen,
në mënyrë që qytetari të njihet me to dhe t`i respektoj. Nuk guxon të ketë ligje të
fshehta.
Koncepti i shtetit juridik është i lidhur ngushtë me konceptin e demokracisë.
Një bashkësi shoqërore mund të quhet demokratike nëse ajo duke njohur dinjitetin e njeriut, synon në mënyrë të njëjtë garantimin e lirive të të gjithë qytetarëve
për shpalosjen e personalitetit dhe zhvillimin e ndërgjegjshëm të jetës dhe e cila
siguron kushtet për arritjen e kësaj. Demokracia pra nuk është shuma e rregulloreve formale, por ajo përbëhet nga qëllimi i saj përmbajtjesor për mundësimin
e masës më të madhe të mundur të lirive, vetëpërgjegjësisë dhe barazisë sociale,
natyrisht gjithnjë duke u nisur nga rrethanat historike dhe shoqërore.
Liria e njëjtë për të gjithë qytetarët është kusht i pashmangshëm i demokracisë.
Për këtë arsye, edhe vlefshmëria e përkufizimit klasik të demokracisë varet nga
pyetja, se sa e respektojnë dhe mundësojnë format konkrete të demokracisë, të
dala nga ky definicion, lirinë e njëjtë të të gjithëve. Se a do të mund të na shërbejnë dukuritë historike të demokracisë si shembuj në të ardhmen, kjo do të varet
nga masa e plotësimit të këtyre kushteve themelore.
Demokracia niset nga një pikëpamje përkatëse mbi njeriun. Sipas saj, njerëzit duhet të jenë të lirë, dmth. ata duhet të kenë mundësinë e zhvillimit dhe të
shpalosjes së personalitetit të tyre sipas vendimeve vetjake. Prapa kësaj - pa marrë parasysh se a bëhet fjala për argumentime krishtere apo idealiste-humaniste qëndron mendimi, se çdo njeri jeton në dinjitet, i cili atë e bën person dhe e dallon
nga kafshët. Në fjalorin politik kjo do të thotë se i gjithë pushteti duhet të ketë kufijtë e tij në pacenueshmërinë e dinjitetit të çdonjërit. Parimisht, pushtetit i duhen
kufijtë dhe kontrolli. Përveç kësaj, ai duhet të themelohet mbi pajtueshmërinë e
të nënshtruarve, sepse në të kundërtën, mundësia e pakufizuar e ndërhyrjes do
ta cënonte lirinë dhe dinjitetin e individit. Sepse çdo gjë, e posaçërisht pushteti,
duhet t`i shërbejë sigurimit dhe përmirësimit të mundësive dhe shanseve për një
jetë në dinjitet të të gjithë pjesëtarëve të një shoqërie.
Teoria e homogjenitetit e ndikuar nga Ruso bazohet në vullnetin e bashkuar
(homogjen) të popullit dhe në mirëqenien e përgjithshme të dhënë (teoria e
“identitetit” e demokracisë) . Ajo mohon legjitimitetin e konflikteve të interesave. Në këtë botëkuptim, demokracia nënkuptohet si identitet i qeverisësve dhe
i të qeverisurve. Parimi i përfaqësimit mohohet parimisht: sipas tij, vullneti i popullit nuk mund të përfaqësohet. Pretendimi demokratik i modelit, i cili e sheh
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qytetarin politikisht aktiv, nuk diskutohet - ndërsa rreziqet që fsheh ai, po. Përpjekja për vendosjen e bashkimit të popullit, ruajtja e këtij bashkimi dhe shtypja
e interesave të ndryshme, në raste ekstreme shndërrohet në sundim të plotë. Nga
kjo ka ardhur edhe përkufizimi “demokraci totalitare”. “Udhëheqësi” apo “partia” zbaton në praktikë vullnetin e përgjithshëm, të shpallur më parë si të drejtë.
Devijimet dhe rrymat opozitare konsiderohen si heretike. Njerëzit, sipas kësaj
teorie duhet të detyrohen në fatin e tyre.
Teoria e konkurrencës niset nga ekzistenca dhe argumentimi i interesave të
ndryshme. Sipas kësaj teorie, formimi i vullnetit politik në shoqërinë pluraliste
duhet të dalë nga procesi i hapur i diskutimeve mes interesave të grupeve heterogjene, për të cilën nevojitet një minimum bindjesh të përbashkëta. Zgjidhje të
drejta absolute nuk mund të ketë për shkak të shumëllojshmërisë së mendimeve
dhe konflikteve sociale.
Parimi i shumicës konsiderohet si bazë për marrjen e vendimeve. Natyrisht
që nuk duhet të ushtrohet “tirania e shumicës”, e cila shkel rregullat demokratike të lojës dhe të drejtat e njeriut, sepse as shumica nuk mund të bëjë çdo gjë.
Mbrojtja e theksuar e pakicave përbën pjesën konstitutive të këtij botëkuptimi
mbi demokracinë. Përfaqësuesit e zgjedhur, gjatë kohës së ushtrimit të mandatit
të tyre nuk janë të lidhur me detyra të caktuara dhe pas përfundimit të periudhës legjislative i nënshtrohen votimit të zgjedhësve. Në këtë mënyrë, demokracia
nuk kuptohet si pushtet i popullit, por pushtet me miratimin e popullit. Teoria e
konkurrencës niset nga ideja e përfaqësimit të demokracisë. Demokracia vë marrëveshjen para asaj që në asnjë mënyrë nuk vihet në diskutim; vetëm mbi këtë
bazë të bindjeve themelore bëhet i mundshëm parimi i vendosjes së shumicës.
Demokracia pra nuk është rregull neutral procesi, por formë politike e bazuar
në vlera dhe e cila synon jetësimin e këtyre vlerave. Duke pasur parasysh gjithë
elementet e demokracisë natyrshëm të lind pyetja:Vetëm në një formë ekziston
demokracia, n.q.s. jo, cilat janë format ekzistuese të saj”?
Ekzistojnë tre forma të ndryshme të demokracisë:demokracia e drejtpërdrejtë
(plebishtare) , ajo përfaqësuese dhe e gërshetimi i demokracisë parlamentare me
atë presidenciale (sistemi i përdorur në France. Në fillim bëhet dallimi ndërmjet
demokracisë plebishitare dhe demokracisë pёrfaqёsuese. Demokracia plebishitare karakterizohet nga mundësia e vendim-marrjeve të drejtpërdrejta nga populli,
duke u zgjedhur prej tij organi më i lartë shtetëror apo nëpërmjet mundësisë së
organizimit të iniciativës popullore për referendum apo përmes plebishitit, ose
duke iu dhënë popullit nga organi shtetëror funksioni i ligjvënësit. Megjithatë,
edhe në këtë formë të demokracisë, ligjvënia e zakonshme mbetet në kompetencën e parlamentit. Në vendimet plebishitare bëhet fjalë gjithmonë vetëm për
raste të jashtëzakonshme. Vendimet të tilla organizohen shumë shpesh në Zvicër.
– Në demokracinë pёrfaqёsuese përjashtohet çdo mundësi e vendim-marrjes
plebishitare. Dallim tjetër i rëndësishëm është ai mes demokracisë parlamentare
dhe asaj joparlamentare. Me parlamentarizëm nuk duhet të nënkuptohet ekzistenca dhe funksionimi i parlamentit, por varësia e qeverisë nga besimi i pushtetit
legjislativ. Tipi i kundërt janë SHBA. Atje, presidenti, i cili ushtron njëkohësisht
edhe funksionin e kryetarit të shtetit dhe të shefit të qeverisë, nuk është i varur
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nga besimi i kongresit; Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati nuk mund ta detyrojnë presidentin të japë dorëheqjen
Qeveria në sistemet parlamentare zgjidhet nga parlamenti dhe mund të shpërbëhet po prej tij. Kongresi Amerikan, në kushte normale nuk ka kompetenca të
tilla për shpërbërjen e qeverisë. Ai nuk mund ta rrëzojë presidentin për shkak të
bindjeve të ndryshme politike apo për shkak të ndryshimit të shumicave. Vetëm
në rastet kur presidenti e bën veten të dënueshëm, Dhoma e Përfaqësuesve mund
të ngrejë akuzë kundër tij, ndërsa Senati mund ta rrëzojë atë me dy të tretat e
votave. Nga ana tjetër, presidentit i mungon instrumenti i rëndësishëm disiplinues ndaj Kongresit. Ai nuk mund ta shpërndajë atë apo të shpallë zgjedhje të
reja -ndryshe nga kryeministri i Britanisë së Madhe, i cili mund ta shpërndajë
Dhomën e Ulët.
Ndërkohë që kryeministri i Britanisë së Madhe, vendit klasik të sistemit parlamentar të qeverisjes, duhet t’i takojë Dhomës së Ulët, kushtetuta e SHBA-së
parashikon papajtueshmërinë e detyrës qeveritare dhe mandatit në parlament.
Presidenti dhe pjesëtarët e qeverisë së tij - me përjashtim të zëvendëspresidentit,
i cili është njëkohësisht edhe kryetar i Senatit - nuk duhet të kenë vende në Kongres. Në sistemin parlamentar të qeverisjes ekziston pushteti i ndarë ekzekutiv.
Detyrat përfaqësuese të shtetit qëndrojnë në duart e presidentit apo të mbretit;
Pushteti i vërtetë qeveritar mbetet në duart e shefit të qeverisë - kryeministrit,
kancelarit. Në SHBA nga ana tjetër, presidenti i bashkon në një person funksionet
e kryetarit të shtetit dhe të shefit të qeverisë.
Formalisht, presidentit të SHBA-së i mohohet (jo në realitetin kushtetues)
mundësia e dhënies së iniciativës ligjore. Ai ka vetëm mundësinë e vënies së
vetos për projektligjet e kongresit. Vetoja e presidentit mund të mundet me shumicën e votave të përbëra nga dy të tretat e votave në të dyja dhomat e kongresit.
Nga ana tjetër, qeveria në sistemin parlamentar të qeverisjes ka kompetencën
e iniciativës ligjore. Pjesërisht, ajo ka edhe të drejtën absolute të vetos kundër
ligjeve të buxheteve.
Nga njëra anë ekzistojnë sisteme të qeverisjes, në të cilat presidentit të shtetit i
jepen funksione më të rëndësishme se sa në sistemet parlamentare të qeverisjes.
Në sisteme të tilla, presidenti i shtetit zgjidhet nëpërmjet zgjedhjeve të drejtpërdrejta; ai ka ndikim vendimtar në formimin e qeverisë dhe kompetenca të
tjera të rëndësishme. Qeveria nuk varet vetëm nga presidenti i shtetit, por është
përgjegjëse edhe përpara parlamentit, nga i cili edhe mund të shpërndahet. Përveç
rregullave kushtetuese, rol të rëndësishëm në këto sisteme luan edhe struktura e
sistemit parlamentar dhe raportet aktuale të shumicave.
Në Zvicër ekziston e ashtuquajtura kushtetutë direktoriale, e cila përmban tiparet e sistemit presidencial dhe atij parlamentar. Edhe pse parlamenti e zgjedh
qeverinë, ai nuk mund ta shpërndajë atë brenda periudhës legjislative. Qeveria,
nga ana tjetër, nuk ka të drejtë ta shpërndajë parlamentin. Detyra në qeveri dhe
mandati i deputetit nuk janë të pajtueshëm me njëri-tjetrin. Qeveria formon organin kolegjial. Funksioni i presidentit të shtetit mbahet sipas një ritmi të caktuar nga një anëtar i qeverisë. Në dallim nga sistemi presidencial, qeveria këtu
ka edhe kompetencën formale për iniciativë ligjore. Si shembuj të demokracisë
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përfaqësuese kemi Republikën federale të Gjermanisë dhe Britanine e Madhe,
demokraci presidenciale është USA dhe demokraci e drejtpërdrejtë është Zvicra.
Këto tipe themelore të realizimit të formës shtetërore demokratike bëjnë të qartë ndryshimet e përmendura më lart. Larmia e traditave kombëtare dhe marrja
parasysh e të dhënave të tjera sociale, si dhe gjykimi i ndryshëm i rrethanave të
caktuara e shndërrojnë demokracinë në një sfidë të kohës së re.
Prapa pohimit bazë, sipas të cilit pushteti qëndron në duart e popullit (e jo në
duart e një shtrese të privilegjuar, një klase apo grupi të caktuar) , hapet një mori
rrugësh dhe mundësish për trajtime të ndryshme. Për këtë arsye, demokracia
mbetet detyrë dhe sfidë për çdo kohë dhe çdo popull. Por a është demokracia
sistemi politik që ne duhet të zgjedhim? Nehru është shprehur: “Demokracia
është e mirë. Unë e them këtë, sepse sistemet e tjera janë më të këqija”. Për të
zgjedhur ose jo demokracinë individët duhet të jene të vetëdijshëm për përfitimet
që rrjedhin prej saj dhe për aspektet negative që e shoqërojnë atë.
Demokracia është realiteti më i mirë për zhvillimin e plotë të individit, pasi
qeniet njerëzore mund të realizojnë më mirë mundësitë e tyre në një shoqëri,
ku mundësohet dhe edukohet aftësia për vetëvendosje. Është gjithashtu sistemi
më i mirë për realizimin e të drejtës se popullit për vetëqeverisje (për të gjykuar
dhe për të mbrojtur më mirë interesat e tij) , si dhe për shfrytëzimin e mençurisë
kolektive, sepse mençuria e popullit është shumë më e madhe se ajo e një elite.
Gjithashtu për vlerësimin e së vërtetës, pasi në demokraci njerëzit janë të afte
të përcaktojnë interesat e tyre të përbashkëta dhe t’i mbrojnë ato me devotshmëri. Si dhe për realizimin e barazisë politike, në demokraci çdo person lind
politikisht i barabarte, për këtë arsye, çdo person ka të drejta të barabarta për të
marrë pjese në qeverisjen e vendit.
Demokracia është një mjet për të arritur atë çfarë dëshirojmë. Kështu mund
të themi se demokracia siguron:. Lirinë, e cila ka më shumë mundësi të ekzistoje dhe të mbrohet në një sistem ku sundon vetëqeverisja popullore, ku njerëzit
ka më pak të ngjare të pranojnë ose të nxisin shkeljet e lirive të tyre. Po ashtu drejtësinë , njerëzit janë të prirur drejt ndjenjës se barazisë. Pjesëmarrja në
vetëqeverisje mund të zgjeroje prirjet e tyre të brendshme për të identifikuar
dhe kuptuar çështjet, që lidhen me drejtësinë dhe me angazhimet për arritjen
e saj. Përgjegjshmërinë, pasi në demokraci i gjithë pushteti duhet të burojë nga
populli, që pushtetin e tyre ua delegojnë zyrtareve, ku këta të fundit duhet të jene
më të përgjegjshëm, për përdorimin e pushtetit të marrë nga populli. Gjithashtu
zhvillimin individual dhe respektin për veten, pasi nevoja për të reflektuar, kuptuar dhe për të marrë vendime për çështjet publike nxit dhe zgjeron zhvillimin
individual dhe respektin ndaj vetes. Përgjegjësinë vetjake, përfshirja në jetën politike kërkon nga qytetaret jo vetëm të marrin vendime por dhe të veprojnë, kjo i
bene ata më të përgjegjshëm. Ndryshimet parësore, pasi burimi i pushtetit politik
është populli, kjo kërkon që ata të qeverisin vetëm me miratimin e popullit, dhe
heqja e mandatit të tyre bëhet përmes zgjedhjeve, kjo shmang revolucionin.
Po cilat janë disa nga argumentet që i kundërvihen demokracisë?
Demokracia prodhon tiraninë e klasave të ulta, errëson ushtrimin e pushtetit
të vërtet, mohon natyrën njerëzore, rrezikon rendin, rrezikon drejtësinë, nënv-
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lerëson meritat dhe vlerat e individit, mbyt larminë dhe frenon risitë dhe krijimet. Koncepti i “sundimit të popullit” niset nga ideja, sipas së cilës populli i vetësundueshëm është i lirë - për dallim nga sundimi i një apo disa sunduesve mbi
të tjerët. Vete mënyra si është ndërtuar ky sistem të çon në probleme të shumta,
duke qenë se baza e këtij sistemi është konkurrenca e tregut të lirë. Pra demokracia është lufta e të gjithëve kundër të gjithëve. Dhe për t’i mbijetuar kësaj lufte,
duhet të përdorësh patjetër elemente të tilla si: ryshfete, korrupsioni, mashtrimet
financiare etj. Je i detyruar t’i përdorësh këto elemente pasi janë të vetmet armë
që të vihen në duar. Dhe zgjedhja jote është: ose përdori dhe mbijeto, ose mos i
përdor dhe rruga e vetme që të shfaqet është “fundi”.
Dhe se fundmi duke u mbështetur në thënien e W. Churchill: ”Demokracia
është forma më e keqe qeverisëse me përjashtim të gjithë të tjerave” çka tregon
se ky nuk është sistemi më i mirë politik (për arsyet që u diskutuan më larte) , por
duke qenë se sistemet e tjera janë më të këqij atëherë ky pranohet si sistemi më i
mirë. Sipas tij, një demokraci perfekte nuk ekziston askund, por pavarësisht nga
të gjitha këto, demokracia është procesi më i suksesshëm drejt zgjidhjes paqësore
të konflikteve. Unë shpresoj se sistemi demokratik, me reformat që ndërmerr
në një të ardhme jo shumë të largët, do të shmangi problemet ekzistuese, duke
u kthyer në sistemin më të mirë të të gjitha kohërave dhe jo vetëm të sistemeve
ekzistuese.
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Çfarë është globalizmi: avantazhet,
disavantazhet, impakti në Shqipëri.
Grisenta QoSJA
Shkolla “Dhaskal Todri“, Elbasan

P

o shihnim me admirim madhështinë e kaq shumë flamujve shumë ngjyrësh
të vendosur kaq pranë njeri tjetrit, kur rastësisht vumë re, se flamuri ynë
ishte vendosur me kokën poshtë. Menjëherë disa anëtare të delegacionit
tonë, shpejtuan për ta ndryshuar. Ne përpjekje e sipër për ta vendosur në manierën e duhur, një pjese e flamurit tonë kish prekur dyshemenë. Një anëtar i
delegacionit algjerian e shkel padashur atë. Ne fytyrat tona mund të dallohej
qartë hija e një pakënaqësie të lehtë. Menjëherë anëtari i delegacionit na kërkon
ndjese, dhe për habinë tonë, merr flamurin në duar, e puth atë dhe duke buzëqeshur lehtazi e vendos atë në zemër “ i jam rikthyer shpesh herë kësaj ngjarje pas
asaj dite, dhe çdo herë e më tepër bindem se isha dëshmitare e një gjesti krejt të
parëndësishëm në dukje, që ndoshta askush përveç meje nuk e kujton më, për
mua ajo ngjarje nënkupton shumë më tepër se sa një gjest apo ndodhi. Ajo ishte
sinteza e shumë përpjekjeve, dëshmia se edhe përse të ndryshëm, ne jemi të njëjtë,
pavarësisht ngjyrës, gjuhës apo ideve. Dhe ndoshta kjo ngjarje nuk ishte gjë tjetër
veçse një rrjedhoje logjike e një procesit të mirënjohur tashme të globalizimit, një
ndërgjegjësim kundrejt vlerave që secila kulture mbart...
Globalizmi i konspektuar literalisht nënkupton një proces i cili vjen si rezultat
i bashkërendimit të faktorëve ekonomike, social-kulturore, politike e teknologjik.
1
Me qellim inkludimin e tyre në një infrastrukture funksioni i se cilës është integrimi i pushtetit të qeverive kombëtare në një organizëm, i cili ndonëse jo skematikisht i strukturuar, të qeverisjes mbikombëtare. Midis të tjerash globalizmi
është konsekuence edhe e zhvillimeve të ndryshme teknologjike të ndodhura në
tridhjetëvjeçarin e fundit të cilat kushtëzuan në një farë maniere shfaqjet e prirjeve
globalizuese në shoqërinë botërore.2 Por si gjithnjë këto prirje pikësëpari u evidentuan në ekonomi e më pas patën një ekspansion ekstensiv në aspekte të ndryshme
të jetës. Konsekuencat që derivojnë nga procesi i globalizmit e janë të shumta
dhe të larmishme, ato janë pjese organike e një procesi zinxhir ndryshimesh që
shoqërojnë globalizmin, dhe po ravijëzohen qartësisht në qeveritë kombëtare.
Një nga rreziqet që padyshim ky proces raprezenton, konsiston pikërisht në
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faktin se si e interpretojmë atë. Një interpretim i gabuar do të na përballte pa
dyshim me rrezikun e shembjes se shteteve nacionale, copëzimit të tyre në entitete shtetërore, gjithmonë më të vogla e lehtësisht të nënshtrueshme. Na duhet
të pranojmë se tashme kriza e shtetit nacional është një e dhënë objektive dhe aktuale. Problem themelor është edhe dimensioni dhe kufiri i çdo vendi të veçante
pavarësisht se sa fuqishëm dhe i madh është ai. Ajo çka më bën të dyshoj është
fakti se ky proces, dhe karakteri i tij objektiv ndoshta do të përforcojë vetëm pozitën e vendeve më të fuqishme dhe do të përdoret politikisht në favor të më të
pasurve. Kështu ndodh që shtetet kombëtare do të dobësohen në manierë progresive dhe format tradicionale të demokracisë do të privohen nga skeleti i tyre.
Giuletto Chiesa thotë se kjo nuk do të ndodhe sepse globalizmi ka mbetur pa
institucione dhe pa qeveri globale. Për hir të se vërtetës më duhet të theksoj se
institucionet globale ekzistojnë, paçka se ato nuk kanë as cilësitë funksionale, as
përfaqësimin, as autoritetin për të zgjidhur problemet që janë objekt i vendimeve
të tyre. Le të marrim në një analize të shpejtë Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe
Bankën Botërore, dy organizma mbikombëtare, të cilat ushtrojnë pushtetin e tyre
nëpërmjet instrumenteve të presionit aktiv mbi të gjithë partnerët e tyre. Me të
drejtë ndokush do të vinte në dukje faktin se ky është një menaxhim ekonomik e
jo politik. Ne këtë pikë do të thosha se vështirë se një menaxhim ekonomik të mos
shoqërohet në njëjtën kohë me një menaxhim politik të paktën në de facto.
Një tjetër problem që shoqëron procesin e globalizmit është fakti se në marrjen
e mendimeve me rëndësi planetare e kolektive, cilat do të jene interesat të cilat do
të merren në konsideratë. Duke i konsideruar shtetet si individë, do të pyesja cila
do të kishte më tepër rëndësi vota e një miliarderi apo ajo e një fshatari pa tokë?
Teorikisht vlera e votës përcaktohet ekskluzivisht nga përmbajtja e përfaqësimit
demokratik. Si në nivelin individual ashtu edhe në nivelin e përfaqësimit, çdo vote
është e barabarte për aq kohë sa është e lirë! Ne fakt në këto tri dekadat e fundit,
vendimet më të rëndësishme u janë besuar ministrave të financave të anëtarëve
të G-7, dhe guvernatorëve të Bankave Qendrore 3, por a mund të themi në këtë
pikë se këto të fundit janë në gjendje të interpretojnë nevojat popullsisë më mirë se
qeveritë lokale? Nuk është e domosdoshme të kesh lexuar Weber, Rikardon apo
Marksin për të kuptuar se interesat konkrete ndikojnë gjithmonë mbi vendimet.
Eksperienca empirike konfirmon një gjë të tillë çdo ditë. Do të mjaftonte të përmendnim këtu rastin e produkteve bujqësore në Meksike të cilat rrezikohen nga
prodhimet amerikane të subvencionuara.4
Pra jo gjithmonë vendimet e marra në kuadrin e globalizimit, i japin të njëjtën
përparësi të gjitha shteteve. Dhe pikërisht kjo mungesë ekuilibri në shpërndarjen e përparësive, ve në dyshim drejtësinë sociale 5, dhe dislokon besimin nga
komuniteti ndërkombëtar (tregu i lirë, dhe koncepti i dorës se padukshme të A.
Smithit) përkundrejt qeverive kombëtare. Globalizmi në fakt është duke dobësuar
pozitën e vendeve të varfra duke i ekspozuar ato përkundrejt një konkurrence
të dëmshme, gjë e cila mund të provohet edhe duke parë statistikat që tregojnë
se varfëria ka ardhur duke u rritur. Vendet e punës nuk janë të sigurta si rezultat i një konkurrence konfrontuese në tregun global. Sepse nëse fuqia punëtore e
dy vendeve me një shkalle të ndryshme zhvillim do të konkurronte për të njëjtat
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vende pune, cili mendohet se do të fitoje? Pa dyshim punëtorët me përgatitjen më
të mirë. Dhe cili e ka përgatitjen (specializimin ) e fuqisë punëtorë me të mirë?
Sigurisht që vendi me nivelin më të larte të zhvillimit. Kjo do të na çonte drejt një
strukturalizmi dhe monopolizimi të vendeve të punës, ku punëtorët nga vendet
e varfra në tregun ndërkombëtar vijojnë të jene të pa mbrojtur përkundrejt politikave ndërkombëtare të punës.
Por ekziston edhe një tjetër rrezik i cili importohet së bashku me globalizmin,
një rrezik me të cilin ne ende nuk jemi mësuar dhe të cilin nuk mundemi ta përcaktojmë drejt, megjithëse ai është thelbësor për mbijetesën tonë si gjallesa. Është
fjala për kontradiktën
pashërueshme midis zhvillimit ekonomik dhe natyres6, mjedisit që na rrethon,
ajrit, ujit që konsumojmë. Konsumi i pa kriter është duke lëkundur ekuilibrat natyrore të planetit, i cili nuk mund të përballojë këtë lloj konsumi të rezervave natyrore nga një grup të privilegjuarish. Realitet e dukshme të lëvizjeve klimaterike,
të ndotjes së ujërave të shkretizimit, të mungesës së ujit të pijshëm, të reduktimit të biodiversitetit, po diktojnë tashme nevojën e riorganizimit të globalizmit
sipas përparësive që janë të ndryshme nga ato të shteteve të fuqishme, të cilat
nuk e paguajnë në të njëjtin mase këtë risk aq sa Kina, Brazili apo India. Është e
domosdoshme investimi në teknologji më të gjelbra e më të pastra, e sa më pak
armiqësore për mjedisin. Por a do të jetë kjo adekuate për interesat e kompanive
shumëkombshme?
Një tjetër problem në të cilin globalizmi luan një rol jo të papërfillshëm është
terrorizmi. Ne kuadrin e globalizmit shoqëritë janë të prirura të shkëmbejnë më
tepër informacion se më parë. Te gjithë mund të jem pjesë e një rrjeti gjigant të
dhënash, aksesi në të cilin na sigurohet nga një sere produktesh teknologjike, interneti, telefonat mobile, televizioni, produktet e fundit të komunikimit satelitor.
E gjitha kjo e lehtëson shumë herë më tepër punën e grupeve ekstremiste të cilat
mund të përdorin këtë informacion, dhe aksesi në teknologjinë e fundit luan një
rol fondamental në kërcënimin e vlerave të diskutueshme të shoqërisë sonë globale.
Disa studiues duke përfshirë këtu edhe M. Villarin dhe G. Chiesa mendojnë se
një nga prurjet më negative të globalizmit midis të tjerash është edhe krijimi i një
superklase globale e cila është rezultat i një organizimi kompleks që i ka fillesat
në vitet ‘30 dhe në manierë progresive i ka dhënë jetë një teknostrukturë origjinale. Globalizmi (sipas variantit të ofruar nga ICT; Information Communication
Technology), i ka lejuar superklasës të marrë një dimension të paparë për nga
ekstensiviteti dhe të konvertohet kështu në një klasë hegjemone botërore. Me të
drejtë vite më parë “International Herald Tribune” krijoi një rubrike që i kushtohej klasës globale çdo jave. Por edhe në ekonomi jo çdo lëvizje e ndërmarrë në
kuadrin e globalizimit është ligjërisht e drejtë. Do të mjaftonte të përmendnim
këtu lojrat në Bursë, siç ishte për shembull ajo e arbitrazhit, e cila krijonte vakume
në përdorimin jo adekuat të informacionit ekonomik, çka nxiste në mënyrë të frikshme grabitjen e shoqërive dhe të ndërmarrjeve (le të kujtojmë se në vitet ‘80
Wall Street pa t’i zhdukeshin përpara syve një e katërta e kapitaleve të tij, por do
të duheshin vite që ekonomia botërore të merrte veten pas kësaj ngjarje ) . E thënë
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më thjesht një lëvizje e pa menduar në ekonomi ka konsekuenca tashme jo vetëm
në qeveritë kombëtare por edhe më gjere sepse ekonomitë e vendeve tashme janë
të lidhura ngushtësisht me njëra tjetrën. 7 Një luhatje tek njëra do të çonte në inicimin e një reaksioni zinxhir që do të pasqyrohej në kohë reale edhe në ekonomitë
e vendeve të tjera.
Por pavarësisht ekzistencës së dhjetrave efekteve negative, globalizmi është
gjeneruesi kryesor i një sere konsekuencave pozitive në shoqërinë botërore. Mendoj se kishte për të qenë adekuate, t’i klasifikonim këto efekte në efekte pozitive
të cilat evidentohen në ekonomi, në politike e në kulture. Le të analizojmë se pari
efektet pozitive në ekonomi duke iniciuar me një prej aspekteve më të rëndësishme
të saj, me industrinë. Se pari siguron aksesin e qytetarëve në konsumin e produkteve nga vende të ndryshme, kjo kauzon lëvizjen e të mirave materiale duke nxitur konkurrencën e ndershme dhe duke i përmirësuar këto produkte në cilësi,
duke adaptuar çmimet e tyre, tashme jo vetëm në varësi të një tregu të caktuar
kombëtar por në varësi ten je tregu ndërkombëtar dhe kërkesës se tij përkundrejt
këtyre produkteve. Njëkohësisht globalizmi ndikon pozitivisht edhe në financa,
duke krijuar infrastrukturën e duhur që investitorët e huaj të investojnë në vendet
më pak të zhvilluara, duke krijuar vende pune, duke mundësuar lëvizjen e lirë të
kapitaleve (free capital flow) duke i ofruar ekonomive kombëtare një dinamizëm
të brendshëm i cili varej jo vetëm nga ndryshimet që hasen me monedhën vendase por edhe me atë të huaj. Sepse në rastin e investimeve të huaja, transaksionet
bankare do të kryhen gjithaq në valute të huaj. Duke bërë të mundur integrimin e
ekonomisë vendase, në kuadrin e një ekonomie me karakter mbikombëtar.8
Globalizmi synon një treg të përbashkët i cili do të bazohet në shkëmbimin e
lirë të të mirave materiale dhe kapitalit, çka do të ofroje më tepër oportunitete
për kompanitë e vendeve më pak të zhvilluara. Pikërisht duke konkurruar në
një treg global këto produkte i nënshtrohen rregullave të saj dhe konkurrojnë
me produktet e vendeve të zhvilluara duke u përpjekur të përmirësojnë cilësinë, dhe të rishqyrtojnë kostot. Ne këtë pikë përveçse kompanive përfitojnë edhe
konsumatoret. Dhe në një shoqëri të tregut të lirë, treguesi i larte i benefiteve të
konsumatorit është gjithaq edhe tregues i mirëqenies se vendit në të cilin këto
konsumatore jetojnë. Pikërisht dëshira për ekzistencën e këtij tregu të përbashkët
i ka bërë shpeshherë studiuesit të mendojnë se globalizmi në aspektin politik do të
duhej të nënkuptonte edhe ekzistencën e një qeverie globale, por si gjithnjë edhe
kjo qeveri globale do të duhej të dominohej nga influenca e një shteti më të fuqishëm se të tjerët. Pikërisht konkurrenca për të fituar këtë pozicionon do të rriste
produktivitetin dhe do te ndihmonte në ndërmarrjen e hapave me një karakter më
të theksuar progresist.
Përsa i përket aspektit kulturor, globalizmi është duke i vendosur qeveritë
kombëtare përballë një sfide të vështirë. Nëse do t’u duhet të ruajnë identitetin
kombëtar apo do t’ju duhet ta sakrifikojnë atë për hir të një kulture unike? Ne fakt
ajo çka humbasim dita ditës është veçantia, por në të njëjtën kohë jemi duke fituar një kulture të përbashkët, duke harruar se diferencat midis popujve janë vlera
dhe nëse do të konspektoheshin ashtu siç do të duhej nuk do të kishte nevoje
për parashikime të zymta të tipit “ përplasja e qytetërimeve “ sepse të gjithë do të
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dinim se si të respektonim ato. Nga njëra ane globalizmi si proces na ka mësuar
të vlerësojmë diferencat, por nga ana tjetër unifikimi kulturor është një rrjedhoje
organike e pashmangshme e tij. Gjithnjë e më tepër sot po përballemi me kulturën
urbane të “ Mc Donalds “ dhe Nike, por ndoshta kjo është edhe
derivat i komunitetit global të informacionit, i cili në fund të fundit është edhe
një prej të mirave kryesore të globalizimit. 9Tanime më lehte se sa kurrë me parë
mund të ruajmë kontaktet me të njohurit tanë ane e mbanë botes. Mund të jemi në
koherence me ndryshimet që ndodhin sot në botë, dhe fale transmetimeve satelitore mund të shikojmë cilindo event që ndodh në çdo pjese të botes në kohë reale. Fale konkurrencës këto shërbime po bëhen dita ditës edhe më të lira, dhe të
përballueshme për ekonominë e një familje mesatare. Kjo është një tregues i qartë
i rritjes se mirëqenies, si rezultat i rrjetit të ndërlikuar të marrëdhënieve interkulturore.
Si shumë shtete të tjera në zhvillim edhe Shqipëria nuk ka mundur të mos
kushtëzohet nga ekzistenca e një procesi të tillë siç është globalizmi, me të vetmin
ndryshim se shteti ynë u përball me të në një kohë më të vonë se shumë shtete të
tjera. Ne fakt globalizmi e gjeti shtetin tonë, si një vend postkomunist, që në vitet
‘90 sapo ishte konfrontuar me sfidat që demokracia e brishte i ofronte pa rezerva. Një shtet me një demokraci të pakonsoliduar, një shtet me një ekonomi tregu
kaotike, një shtet në të cilin shumë pak mund ta bënin ndryshimin e mirëfilltë
midis emancipimit shoqëror dhe procesit të kundërt të tij. Te ndodhur krejtësisht
të pambrojtur përballë ndryshimeve dhe trysnive që komuniteti ndërkombëtar
na ofronte, shoqëria jonë e humbi aftësinë e selektimit. Ne filluam të adaptojmë
modele të gatshme perëndimore, duke shpresuar që kjo ishte rruga më e shpejtë
për afrimin me vlerat ndërkombëtare. Dhe në fakt ishte më e shpejta, por jo më
e mira. Pikërisht kjo zgjedhje e shpejtë dhe jo adekuate do të na shoqëronte për
shumë kohë në vitet në vijim. Pra globalizmi në shtetin tonë nuk pati një implementim gradual, por u përplas furishëm me të në një kohë kur vendi ynë nuk
ishte gati. Nuk ishte gati për të menaxhuar në manierën e duhur oportunitetet që
i ofroheshin. Kjo vinte si rezultat i mungese se eksperiencës, informacionit dhe
mjeteve financiare. Për këtë procesi i globalizmit për shtetasit shqiptar ishte një
dukuri e befte të cilën e gjeten në klimaksin e saj, dhe duke mos mundur ta interpretojnë drejt, e keqkuptuan atë. Pavarësisht kësaj globalizmi solli në Shqipëri një
manierë të re menduari, larg konvencioneve dhe skemave ideologjike. Për shqiptaret globalizmi raprezentonte lirinë për të zgjedhur, për të vendosur dhe për të
ëndërruar, lirinë për të prekur nga afër ëndrrën ndërkombëtare, ëndërr e cila vijon
të shoqëroje edhe sot shumë nga ne.. .
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Çfarë është globalizimi:
avantazhet, disavantazhet, impakti në Shqipëri
idit rizA
Instituti “Harry T. Fultz”, Tiranë

G

lobalizimi ndikon dhe kuptohet në mënyra të ndryshme nga persona të
ndryshëm. Prandaj qartësimi i këtij termi ende nuk është i plotë. Globalizimi, nga pikëpamja ime, është procesi në të cilin njerëzimi unifikohet
si një shoqëri e vetme dhe funksionon si e tillë. Ky proces konsiston në synimin për unifikim ekonomik, teknologjik, social – kulturor dhe politik. Do të
mbështetem në këto 4 pika kyçe për të shpjeguar konceptin e globalizimit,
avantazhet, disavantazhet dhe impaktin në Shqipëri.
“Duhet të sigurojmë që në marketin botëror të nguliten gjerazi, vlerat e barazisë
dhe praktikat që reflektojnë nevojat sociale të botës si dhe të sigurojmë që çdokush
mbi dhé të përfitojë nga të mirat e globalizimit”. Kofi Annan1

Unifikimi ekonomik, mbase jo i të gjithë Botës, por i një pjese shumë të
madhe të saj është një fenomen të cilin e jetojmë dhe i jemi dëshmitarë përditë. Për mendimin tim, është hallka themelore dhe më e madhe e zinxhirit të
globalizimit. Çdo hallkë e zinxhirit është pjesë e tregut të lirë, i cili sjell prosperitet dhe oportunitet, veçanërisht për vendet në zhvillim, ku, sigurisht,
hyn edhe Shqipëria. Rrjedhojat janë: ulja e çmimeve të produkteve, rritja e
punësimit dhe, për pasojë, rritja e standardit të jetesës. Kjo ekonomi botërore
është projektuar dhe ndërtuar që të funksionojë sa më mirë në bazat e tregut
kapitalist. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë disavantazhet e
saj.
Kriza ekonomike, e cila përfshiu 5 kontinente këtë vit, mori përmasa të
frikshme dhe vështirë të tejkalueshme. 2 Edhe vendi ynë, pa ndikim të rëndësishëm në ekonominë botërore, u prek nga kjo krizë, ku, shenjat e para ishin
rritjet e konsiderueshme në çmime dhe zhvlerësimi i lekut. 3
Një tjetër disavantazh në ekonominë e globalizuar ka të bëjë me produktin
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më të kërkuar dhe të shfrytëzuar në historinë e njerëzimit që prej fillimit të
industrializimit. Bëhet fjalë për naftën, së cilës në fillim të shek. XX, iu vu një
rëndësi themelore. Vendet e gadishullit arabik, me burime shumë të mëdha
nafte, filluan menjëherë tregtimin e saj duke krijuar të parën marrëdhënie
arabo – amerikane në histori4. Kjo marrëdhënie do të pasojë me konflikte të
pamasa në Lindjen e Mesme, deri në luftëra, ku sigurisht “Perëndimi” do të
kërkojë të vendosë dorën e hekurt mbi këto pasuri të pazëvendësueshme.
5
Një tjetër lloj konflikti do të zhvillohet me fillimin e tregtimit të diamanteve afrikanë në vende të zhvilluara perëndimore. Është një nga fenomenet
më të diskutuara të viteve 90 ku “diamantet e përgjakur” ndiqnin rrugë të
jashtëligjshme dhe përdoreshin për të financuar forca guerile në konflikte etnike të cilat përfundonin me masakra. Një konflikti i tillë dhe shumë i njohur
është ai në Sierra Leon. 6
“Kjo është një periudhë shumë emocionuese për botën e informatikës. Jo vetëm
sepse kompjuteri personal është bërë vegël e domosdoshme jetese.. . gjithë vijueshmëria e biznesit po ecën me shpejtësi. Globalizimi po i shtyn kompanitë t’i bëjnë
gjërat në mënyra të reja.”7 Bill Gates
Jetojmë në epokën e informatikës, epokën e kompjuterit, epokën e celularit,
epokën e televizorit dhe më e rëndësishme në epokën e internetit. Jetojmë në
një epokë e cila ka marrë shumë emra bazuar vetëm në zhvillim tmerrësisht
të shpejtë të teknologjisë që ka hyrë në çdo fushë. Gjithçka është elektronizuar: jeta është bërë më e thjeshtë, argëtimi më i bukur, mësimi dhe marrja e
dijeve më efikase. Rritja dhe përhapja e teknologjisë është hallka e dytë kyçe
në zinxhirin e globalizimit sipas konceptit tim. Rrjeta gjigante e internetit me
fibra optike të shtrira përgjatë gjithë globit, poshtë oqeaneve, sipër majave
të ngrira të maleve më të lartë, ka bërë që edhe pika më e largët e planetit të
kontaktojë me pjesën tjetër të botës. 8 Edhe vendi ynë është prekur plotësisht
nga “virusi” i teknologjisë. Përdorimi i pajisjeve më të fundit dhe të markave më cilësore është bërë diçka e zakonshme. Kjo ka sjellë një përmirësim
të theksuar të jetesës dhe afrimin akoma dhe më tepër të kulturës dhe jetës
shqiptare me vendet më të zhvilluara perëndimore.
“Globalizimi na ka kthyer në një kompani që kërkon nëpër botë, jo vetëm të shesë
e të blejë, por për të gjetur kapital intelektual – talentet dhe idetë më të mira të botës.
”9 Jack Welch
“The melting pot”10 e quajtur nga amerikanët “qypi i shkrirjes”, ku shkrihen
një numër i madh racash, kulturash, bindjesh, është dhe thelbi i globalizimit
kulturor dhe social. Interpretimet e globalizimit kulturor janë të shumta dhe
vihen si pro dhe kundër saj. Argumenti më i fuqishëm pro globalizimit është
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krijimi i një superkulturë në të cilin kontribuon çdo kulturë e botës. Ndërsa
argumentet kundër janë akoma më bindës kur theksohet se krijimi dhe unifikimi i kulturës do të sjellë zhdukjen dhe harrimin e kulturave dhe pasurive
të popujve të vegjël. 11 Aktualisht, me vijueshmërinë e globalizimit, asgjë e
parashikuar nga këto dy argumente nuk po ndodh. Kultura e popujve më të
mëdhenj dhe më të fuqishëm po përhapet në të gjithë botën dhe po ekziston
paralelisht me kulturat e popujve më të vegjël pa i cënuar thellësisht ato. Në
rastin më konkret kemi Amerikën e cila është një fabrikë gjigante artistësh,
sportistësh, shkencëtarësh dhe figurash të shquara të cilët bëhen të njohur
në të gjithë botën falë fuqisë financiare dhe intelektuale të vendit të tyre. Kjo
fuqi ndikon drejtpërdrejt në motivimin, rritjen dhe zhvillimin e këtyre personave për të përfaqësuar sa më denjësisht vendin e tyre.
Edhe në Shqipëri ndikimi i globalizimit shfaqet në të gjitha aspektet sociale dhe kulturore. Shumë huazime janë bërë nga kultura të tjera në shumë
fusha, si në: jetesë, argëtim, biznes, veshje, art, por pavarësisht këtyre “deformimeve”, ndërgjegjja për ruajtjen e identitetit kombëtar ka bërë që të mos
cënohen traditat tona më themelore. Për të vlerësuar sa më mirë çdo kulturë,
pa dallim në është e një populli të vogël apo jo, çmime dhe dekorime të
shumta jepen çdo vit nga vende të ndryshme të botës për individë me vlera
të spikatura në fusha përkatëse. 12
“Globalizimi mund të jetë përgjigjja e mjaft prej problemeve deri tani të pazgjidhshme të Botës. Por kjo kërkon baza të forta demokratike dhe vullnet politik për të
mbështetur barazinë dhe drejtësinë. ”13 Sharan Burrow
Hallka e fundit por jo më e parëndësishmja e globalizimit është politika.
Tashmë çdo vend ka Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe ambasada të panumërta në gati çdo vend të botës. Të gjitha këto për të pasur marrëdhënie
sa më të mira dhe me përfitim nga të gjitha palët. Organizata të panumërta
ndërkombëtare janë formuar dhe kanë histori e qëllime të ndryshme. Kombet
e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Koalicioni i Atlantikut Verior janë mbase
organizatat më të mëdha të fushave, social – kulturore, politiko – ekonomik
dhe ushtarake. Të gjitha këto organizata, sigurisht, drejtohen nga superfuqi
të spikatura në çdonjërën nga këto fusha dhe kanë kritere të forta anëtarësimi. Edhe vendi ynë bën pjesë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara që
prej vitit. . . . . dhe është në periudhën e marrëveshjes së asocim-stabilizimit
për përfshirjen në BE dhe anëtarësimin në NATO të cilat do të jenë në të ardhmen, faktorë thelbësorë për lehtësimin e zhvillimit të Shqipërisë.
Si përfundim, këto ishin idetë dhe bindjet e mia thelbësore për një fenomen
të paevitueshëm si globalizimi. Në çdo hallkë u mundova të paraqes qartë
disa anë pozitive dhe negative të tij dhe në gjendjen e sotme të dijeve të mia
dhe të njohjes së vendit tim, jam i prirur ta konsideroj globalizimin si dukuri
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pozitive. Diçka është e sigurtë, pro apo kundër, globalizimi është bërë pjesë
e njerëzimit, sepse siç citon edhe Kofi Annan:
“Të argumentosh kundër globalizimit është si të argumentosh kundër
ligjeve të gravitetit.”14

Kofi Annan: Citim mbi globalizimin, http://thinkexist.com/quotations/globalization
Orhan Bakalli, “ Kriza botërore ekonomike. Vijnë pasojat e para në Shqipëri. ”
http://orhan008. publiku. com/note/6754/kriza-ekonomike-botërore-vijne-pasojat-e. html
4
The Kingdom (Mbretëria) . Film i 007 mbështetur mbi ngjarje reale të vitit 996 në Arabinë Saudite.
5
Lufta në Irak dhe e Gjirit Persik
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War, http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_War
6
Blood Diamond (Diamantë Gjaku) . Film i 006 mbështetur mbi ngjarje reale të konfliktit etnik në vitet 90-të në Sierra
Leon.
7
Bill Gates: Citim mbi globalizimin, http://thinkexist.com/quotations/globalization
8
Telecomunication Text Book For Beginners. (Tekst shkollor për telekomunikacionin) .
9
Jack Welch: Citim mbi globalizimin, http://thinkexist.com/quotations/globalization
0
Melting pot (Qypi i shkrirjes) , http://en.wikipedia.org/wiki/Melting_pot

Avantazhet dhe disavantazhet e globalizimit, http://www.buzzle.com/articles/pros-and-cons-of-globalization.html

Oskar, Nobel, Grammy Awards, http://en.wikipedia. org/wiki/Awards

Sharan Burrow, Citim mbi globalizimin, http://thinkexist.com/quotations/globalization
4
Kofi Annan: Citim mbi globalizimin, http://thinkexist.com/quotations/globalization
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Pjesëmarrja në votime, e drejtë apo detyrë?
Eda tAfA
Shkolla “Shefqet Guzi” Gramsh
Zyrtaret e këqij zgjidhen nga qytetare të mirë që nuk votojnë.
George Jean Nathan

N

e jetojmë në një sistem demokratik dhe, edhe pse jo perfekt, ky është
sistemi më i mirë i njohur deri më tani. Si i tillë, ky sistem politik duhet
mbrojtur, të paktën deri sa njerëzimi të krijoje një sistem tjetër me afër
perfektes. Tani lind pyetja: si mundemi ne, këto përbërje karboni dhe uji, që
nuk përfaqësojmë më shumë se një grimce në oqeanin e shoqërisë njerëzore, të
mbrojmë këtë sistem qeverisjes botëror? Si mundem unë si një individ të bej
ndryshimin? E pra, përgjigjja është më e thjeshtë nga se mendohet. Demokracia
vet, është një sistem politik që u paraprin të papriturave. Ajo na ka pajisur neve
me armen më të forte që mund të na jepte: votën! E pra, çfarë duhet të bëjmë
ne atëherë? Meqë demokracia na i ka siguruar armët për ta mbrojtur, ne nuk
duhet të bëjmë gjë tjetër veç se t’i përdorim ato. E bën kjo votën të drejtën
tonë? Sigurisht që po! Unë do të shtyhesha më tej. Kjo e bën votën jo vetëm
të drejtë, por edhe detyrë, akoma më shumë, privilegj! Vota është një detyrë
qytetare e gjithsecilit që na bën neve të privilegjuar, duke konsideruar faktin
se jo të gjithë e kanë këtë mundësi. Ja pra, pse vota është një detyrë morale
e çdo qytetari të një shteti demokratik, si një karakteristike themelore, pa të
cilën demokracia nuk mund të funksionoje!
Para se të shpjegoj qëndrimin tim, do të doja më parë të qartësoja çdo koncept që kjo temë do përfshijë. Detyre- diçka që duhet bërë patjetër në përputhje me normat morale të shoqërisë dhe bindjet tona (marrë nga Fjalori i
Gjuhës se Sotme Shqipe 1980 faqe 318) . Vote- mekanizmi më i drejtpërdrejte
që i lejon qytetaret që nëpërmjet zgjedhjes së përfaqësuesve të tyre të marrin
pjese në qeverisjen e vendit (Qytetaria II 2001 faqe 52) . Qytetare- tipar dallues i njeriut të lirë i cili është i vetëdijshëm për detyrat dhe të drejtat që ka
në një shoqëri dhe që përshkohet nga ideja për të mirën dhe dobinë e kësaj
shoqërie (marrë nga Fjalori i Gjuhës se Sotme Shqipe 1980 faqe 1624) .
Vota është një detyrë sa morale aq edhe qytetare e çdo individi për 3 arsye
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kryesore.
Pike se pari, konsiderimi i votës si detyrë forcon demokracinë. Si ndodh
kjo? Demokracia konsiston në përfaqësimin e të gjitha shtresave shoqërore
në qeverisje, duke lënë në krye të vendimmarrjes shumicën, por njëkohësisht
duke respektuar dhe pakicën. Në Athinën e lashtë ku dhe lindi sistemi demokratik, të gjithë personat me mundësi vote, ishin të detyruar të votonin.
Kjo bënte që vendimi i marrë mbi një çështje të caktuar të përmbante mendimin e çdo votuesi. Shumëkush do të pyeste: çfarë ndryshimi bën një vote më
pak e një më shumë? Përkundrazi, çdo gjë e bën diferencën. Populli ynë ka
një shprehje: gurë gurë bëhet mur. E pra, çdo vote e munguar është një mendim më pak, është një person më pak i përfaqësuar në parlament, e për pasoje
është një individ i munguar në sytë e qeverisjes. Me praktikisht, çdo të thotë
kjo? Nëse vota nuk do të konsiderohej një detyrë, atëherë shumëkush nuk do
votonte, duke mos u përfaqësuar në parlament.
Por çfarë ndodh? Nëse dikush nuk përfaqësohet, dhe dikush tjetër, e kështu
me radhë, mbetet një shtrese e tërë shoqërore jashtë vendimmarrjes. Pra vendimet merren vetëm nga ajo përqindje që ka votuar. Por demokracia në vetvete konsiston në plotësimin e interesave të pjesës më të madhe të elektoratit,
dhe duke mos u votuar, këto interesa nuk kanë si të përfaqësohen. Kështu
pra do drejtoheshim drejt një ngushtimi idesh e parimesh, për pasoje drejt një
ngushtimi partish politike, e në pikën më ekstreme në një sistem njëpartiak.
Por ky nga ana tjetër do ishte fundi i demokracisë. E pra, kështu do ishim të
pashprese!
Në SHBA është vene re një ulje e numrit të votuesve që nga viti i fitimit të
drejtës se votës se personave mbi 18 vjeç. Duke u mbështetur në të dhënat e
Komitetit për Studimin e Elektoratit Amerikan, SHBA-ja është një nga vendet
me pjesëmarrje më të ulet në votime. Që nga viti 1960, votimi ka rene në më
shumë se 25%, pra rreth 25 milionë votues nuk marrin vendime mbi jetën
politike të vendit dhe ishin ata që në vitin 2002 ngritën zërin kundër qeverisë
(www.neovox.com). E pra, ishin pikërisht këta persona që nuk kishin votuar,
që kërkonin të drejtën e tyre për një qeverisje të denje. Ata! Votuesit që nuk
kishin përmbushur detyrën e tyre si qytetare. E pra 25 % e votuesve mund ta
kishte bërë ndryshimin. Por gjithsesi, Art Spander ka thënë:” gjeja më e mirë
e demokracisë është se i jep çdo votuesi shansin për të bërë ndonjë budallallëk”. Kjo do të thotë që çdo votues e ka të drejtën e zgjedhjes, ai mund të
zgjedhe edhe ta lere fletën e bardhe, por të paktën duhet të paraqesë fletën e
tij të votimit, sepse edhe kështu ai merr pjese në mendimin e përgjithshëm.
Shume shtete përdorin mekanizmin e votës se detyruar. Nder këto shtete
mund të përmendim Argjentinën, Australinë, Brazilin, Kilin, Greqinë, Singaporin, Zvicrën, Turqinë, Uruguain e kështu me radhë. Ky mekanizëm konsiston në gjobitjen e çdo votuesi të regjistruar që nuk voton. Gjoba është e vogël,
mesatarisht $20, pra është vetëm simbolike për të shtyre pjesëmarrjen. E pra
ky mekanizëm ka dhënë fryte të dukshme. Nëse marrim rastin e SHBA-së, që
nuk e përdor këtë mekanizëm, vëmë re se edhe pse rritet numri i personave
që mund të votojnë, gjithnjë e më pak njerëz e përdorin atë në krahasim me
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vitet 1950-1960. Përfundimi është i thjeshtë: një numër më i vogël qytetaresh
që vendosin për të gjithë. Me pak fjale, një dobësim i dukshëm e demokracisë.
Një tjetër argument në favor të konsiderimit të votës si detyrë është rritja e
dukshme e pjesëmarrjes në votime dhe rritja e legjitimitetit të të zgjedhurve.
Ashtu siç përmenda dhe më lart, shumë shtete demokratike kanë përqafuar
mekanizmin e votës së detyruar në funksion të rritjes së numrit të votuesve.
Por, në vetvete çfarë të mirash sjell një votim më i gjere? Shumëkush mund të
mendoje: “Dakord, le të votojnë pak persona, neve nuk na intereson. Ata që të
zgjidhen të punojnë edhe për të na përfaqësuar neve. ”Deri këtu nuk ka asgjë
të keqe. Secili e zgjedh vet si dëshiron të përfaqësohet. Problemi qëndron në
faktin se këta përfaqësues, që mund të jene deputete, kryebashkiake, kryetare komunash e kështu me radhë, e fitojnë legjitimitetin e veprimeve të tyre
pikërisht nga votimi i elektoratit. Sa më pak njerëz t’i kenë votuar, aq më pak
të ligjshme janë veprimet e tyre. Përkundrazi, sa më shumë persona të kenë
marrë vendimin për t’u dhënë këtë autoritet, aq më të përligjura janë veprimet e tyre, pasi ata kanë mbështetjen e shumë personave.” Me pak fjalë, sa më
shumë persona të votojnë, aq më të ligjshme janë veprimet e të zgjedhurve,
dhe për pasoje, ata mund të marrin vendime që do ndikonin jetën e elektoratit
me më pak vështirësi apo mure politike të ngritura nga kundërshtarë të paskrupullt (në një rast hipotetik) .
Ja pra, pse shumë shtete e kanë konsideruar si zgjidhjen më efektive të
mundshme për rritjen e numrit të votuesve, mekanizmin e votës se detyruar.
Ky mekanizëm ka dhënë frytet e veta me shifra në dukje të pabesueshme. Po
të marrim parasysh rastin e Australisë, në fillim të shekullit të XX, kur vota
ishte vullnetare, pjesëmarrja ishte 63%. Që nga momenti që vota është bërë
një detyrë, pjesëmarrja është rritur në 95 %. Ndërkohë, kudo pjesëmarrja e të
rinjve në votime është e ulet. Vetëm 1/5 e 18-24 vjeçarëve votojnë në SHBA,
dhe ata sepse e ndiejnë si një detyrë qytetare. Që kur në fillim, në vitin 1972,
18vjecareve iu dha shansi për të ushtruar votën, përqindja sa ka ardhur e ka
rene. Ne vitin 1972, votuan 50 % e të rinjve, në vitin 1996 veten 32%. Ne vitin
1998 votuan më pak se 20%. Pra, SHBA është përballë rrezikimit të humbjes
se pjesëmarrjes në demokraci të kësaj gjenerate. Por ajo që dua të kujtoj është
fakti se SHBA nuk e praktikon mekanizmin e votës se detyruar. Ndryshe
ndodh në vende të tjera. Për sa u përket vendeve si Australia, kjo pjesëmarrje
është mjaft e larte, siç u përmend edhe më lart (www.neovox.com, Newsweek magazine faqe 13, maj 2005) .
Një tjetër fakt mjaft i rëndësishëm i konsiderimit të votës si detyrë, është
padyshim detyrimi moral ndaj atyre personave që kanë luftuar për sigurimin
e këtij privilegji. Praktika e votës i ka fillimet e veta në Athinën e lashte, por
ajo ishte e limituar vetëm për meshkujt e rritur qytetare të Athinës. Me kalimin e viteve, me ndryshimet në sisteme, me evoluimin e njeriut, supozohej të
arrihej një evoluim edhe në demokraci. E megjithatë, deri në vitin 1920 gruaja
në SHBA ishte akoma pa të drejtën e votës, pikërisht si para shumë shekujsh. Askush nuk mund t’i harroje sakrificat, demonstratat apo edhe shtypjet e
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grave amerikane që kërkonin të drejtën e votës që nga viti 1852. Pas gati një
shekulli përpjekjesh të grave për t’u admiruar si: Susan B. Anthony, Myra
Bradwell apo Virginia Minor, arrihet vota e lirë pa dallim gjinie në SHBA. Por
çfarë ndodh? Votuesit potenciale nuk votojnë! Për çfarë? Përtesë? Arrogance?
Apo thjesht lenie pas dore? Është patetike se si kemi kohë të shkojmë në pube, të takojmë miqtë, apo të argëtohemi, dhe jo të votojmë! A nuk kemi ne,
të privilegjuarit e shekullit të XXI, detyrën morale ndaj atyre që kanë dhënë
jetën për të na siguruar neve këtë privilegj që atë kurrë nuk munden të shijonin? Sigurisht që e kemi! Le të kthehemi në ditët tona. Ne SHBA, në zgjedhjet
e vitit 2001, mori pjese vetëm 51% e elektoratit (Newsweek magazine faqe 14,
maj 2005) . Kjo pjesë e popullsisë vendosi dhe për të gjithë pjesën tjetër. Kjo
përqindje e ulet, kushtëzoi fatin e mijëra njerëzve. Pas këtyre zgjedhjeve, vijne
të gjitha pasojat, lufta në Irak, prapambetja ekonomike, konfliktet kombëtare
e ndërkombëtare. Kjo përqindje e ulet vendosi për jetën e ushtareve në Irak.
Vetëm 51 %! Le të hidhemi në një situate hipotetike. Çfarë do kishte ndodhur
nëse do kishin votuar më shumë? 49 % më shumë? Do kishim ndonjë ndryshim në historinë e botes e në atë të SHBA-se? Me shumë mundësi po! A nuk
e bën 49 % ndryshimin? Mbase ata ushtare nuk do ishin dërguar fare në Irak.
Mbase shumë prej tyre do vazhdonin të ishin gjalle. Mbase nenat e tyre s’do
mjaftoheshin me një grusht hi, e një ceremoni patetike nderimi për bijtë e tyre
të rene në lufte për demokracinë, ndërkohë që sistemi të cilit ata i shërbenin
është çdo gjë tjetër veç demokratik. Mbase çdo gjë do kishte qenë më e drejtë
nëse pjesëmarrja në votime do ishte e larte. Mbase këta mbrojtës të demokracisë, do ishin vlerësuar më shumë. Figura e tyre s’do mbetej vetëm e tillë.
Injoranca e një votuesi në demokraci ndikon në sigurinë e gjithsecilit.
Shpesh, injorance është edhe mospjesëmarrja - John F. Kenedy (1917 - 1963) ,
fjalimi në Vanderbilt University, 18 maj, 1963.
E pra, vota është një detyrë morale dhe qytetare e çdo shtetasi të një shteti
demokratik, pasi nëse ajo nuk do konsiderohej e tillë, demokracia do të cënohej. Për më tepër, siç u tha dhe më lart, konsiderimi i votës si një detyrë e
gjithsecilit, do rriste pjesëmarrjen në votime, gjë që do ndikonte ndjeshëm
në nivelin e qeverisjes demokratike, që do ndikohej veçanërisht nga legjitimiteti i zbatuesve të saj. Ne bazë të gjithë atyre që u thane më lart, duke nisur
nga koncepti i demokracisë, e deri të detyrimi morali që duhet të kemi për
ata që dhanë më shumë se kushdo tjetër për të arritur këtu ku jemi sot, por
edhe sigurimi i një të ardhmeje më të mirë për të gjithë, vota është një detyrë
qytetare! Shumë filozofë, shkrimtare, dijetare, politikane, e kështu me radhë,
flasin për demokracinë, për rëndësinë e saj e çdo gjë tjetër. Por, në fund të
fundit ata janë të barabarte me secilin prej nesh: një vote! Të gjithëve bashkë,
ata me ne, na lidh një detyrë që do ndikoje jo vetëm jetët tona, por edhe ato
të brezave të ardhshëm. Nëse ne nuk votojmë sot, nuk kemi të drejtë të ankohemi nesër! Ne kemi në dorë armën më të forte të mundshme. Duke e përdorur atë ne mundemi të nxjerrim jashtë zyrave qeveritë jo oportune. Duke
mos e përdorur, është njësoj sikur ta kemi zgjedhur në atë qeveri që nuk është
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e përshtatshme, pasi ne nuk bëmë detyrën tonë, që mund të kishte ndryshuar
rrjedhën e ngjarjeve. Ne duhet të marrim parasysh çdo situate, çdo sakrificë,
çdo pasojë, dhe sigurisht do mendojmë se detyra jonë parësore ndaj sistemit
më të mirë deri më tani, është është ajo që mund ta shkatërroje atë: vota!
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Çfarë është globalizmi:
avantazhet dhe disavantazhet në Shqipëri
ornela tAfAJ
Shkolla “Pjetër Budi”, Burrel

S

hpesh kemi dëgjuar të flasim për globalizëm e realisht shumë prej nesh
nuk e dine se çfarë është ai, si lindi, si u zhvillua, a ka ekzistuar më përpara
dhe dhjetëra pyetje të tjera si këto, që shumë pak, përjashtuar ekonomistet,
i dine. Për ta analizuar thellë këtë proces që po zhvillohet gradualisht që prej
vitesh, duhet të dimë më parë ç’është globalizmi, në cila fusha ndërhyn ai dhe
si lindi e u zhvillua. Globalizmi është proces i integrimit ndërmjet ekonomive të pjesës më të madhe të botes që është zhvilluar mbi të gjitha nga fundi
i luftës së dytë botërore. Me termin globalizëm i referohemi një bashkësie
fenomenesh, midis të cilëve më të rëndësishme janë :rritje e tregtisë ndërkombëtare, difuzim i ndërmarrjeve ndërkombëtare, financimi i ekonomisë. Këto
fenomene mund të kuptohen më mirë duke parë evoluimin e ekonomisë në
gjysmën e dytë të shek. XX. Gjithashtu me termin globalizëm tregohet edhe
fenomeni i rritjes progresive të marrëdhënieve dhe të shkëmbimeve në nivel
botëror në fusha të ndryshme, efekti i të cilëve është një konvergjence ekonomike dhe kulturore midis vendeve të botes.
Termi globalizëm, është përdorur nga ekonomistet, duke u nisur që nga
1981, për t’u referuar aspekteve ekonomike të lidhjeve midis popujve dhe
firmave të mëdha. Fenomeni përkundrazi inkuadratohet edhe në kontekstin
e ndryshimeve sociale, teknologjike dhe politike, dhe të bashkëveprimeve
komplekse në shkalle botërore, që mbi të gjitha duke u nisur nga vitet 90,
në këto fusha veprimi ka pasur një rritje të shpejtë e të ndjeshme. Megjithëse
shumë preferojnë ta konsiderojnë thjesht këtë fenomen vetëm duke u nisur
nga fundi i shek. XX, shikues të kujdesshëm të historisë flasin për globalizëm edhe në shekuj më përpara. Por ishin kohë të ndryshme në të cilat
globalizmi identifikohej, pothuajse esencialisht, në ndërkombëtarizimin e
prodhimeve dhe shkëmbimeve tregtare.
Ne fushën ekonomike globalizimi tregon integrimin e madh në tregtinë
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botërore dhe rritjen e varësisë të vendeve nga njeri tjetri. Me të njëjtën fjale
nënkuptohet edhe konfirmimi i sipërmarrjeve ndërkombëtare në pamjen e
ekonomisë botërore. Ne këtë sektor i referohet si prodhimit shpesh të përqendruar në vendet në jug të botes, ashtu edhe shitjes, që shikon produktet e
disa markave shumë të sponsorizuar në tregti pothuajse në të gjitha vendet
e botes. Ekonomisti Giancarlo Pallavicini konfirmon që, edhe për efekt të
teknologjisë dhe jo vetëm ekonomik –financiar, në sipërfaqe të ndryshme të
botes, me formalizma dhe kohë të tilla që të bëjnë që ajo që ndodh në një
zone të ndodhe në të njëjtën kohë edhe në vende të tjera, edhe pse shumë
larg, me rezultat që modelet interpretuese të ekonomisë dhe që shoqëritë
nuk janë në gjendje ta vlerësojnë korrektësisht. Me globalizëm i referohet,
përveç zhvillimit të tregtisë globale, edhe difuzimit të informacionit dhe
mënyrave të komunikimit si interneti, që i kalojnë kohet e vjetra kombëtare.
Ne të njëjtën fushë termi indikon difuzimin përparues në njoftimet lokale
mbi terma ndërkombëtare. Termi globalizëm është përdorur edhe në fushën
kulturore dhe shfaq përgjithësisht faktin që në epokën bashkëkohëse që
gjendemi shpesh të lidhur me kultura të tjera, qoftë në nivelin individual si
pasoje e migrimeve të qëndrueshme, qoftë kombëtar në lidhje me shtete e
tjera. Shpesh i referohemi edhe lëvizshmërisë se larte dhe që rrite të personave me qëndrueshmërinë e limituar të përkohshme (turist, njerëz të punës
etj) .
Ne imagjinatën kolektive globalizmi është shpesh perceptuar si një
fenomen progresiv, që ka ardhur duke u zhvilluar natyralisht, dhe që e sheh
gjendjen aktuale në rrethinat e lartpërmendura si një faze ndërmjetëse midis
të shkuarës dhe se ardhmes. Ne realitet, n.q.s. me globalizëm, i referohemi
një fenomeni specifik të dhjetëvjeçarit të fundit, shkencërisht koncepti është
krejtësisht i konsoliduar, edhe pse është qendërzuar të bëjë pjesë në leksikun
e zakonshëm dhe masmedia e përdor shumë. Për sa i përket ekonomisë për
shembull, autore të ndryshëm nënvizojnë që sistemi i këmbimeve ndërkombëtare ka qenë më i globalizuar në vitin 1914 sesa është tani, që sistemet ekonomike janë gjithsesi me bazë nacionale edhe ato me dimension tendecialisht
kontinentale shfaqin aspekte të ndryshme të mbylljes. Nga ana tjetër, Amartya Sen mbështet që procese globalizmi janë në zhvillim të paktën prej
njëmijë vitesh, duke mbytur kështu konceptin dhe praktikat që e tendosin
në detin magnum me kohezgjatje të madhe. Edhe kjo e çon në humus konceptin me një fare maturie. Sidoqoftë, në ndërgjegjen e popujve fenomeni po
konsolidohet bashke me difuzimin në pikëvështrimin global dhe përkushtimit konkret për një bote më të mirë përtej interesave personale dhe kufijve
kombëtare. Flitet gjithnjë e më shumë për “globalizim të të drejtave dhe të
respektit ndaj mjedisit, të eliminimit të varfërisë të emancipimit feminil në
gjithë vendet e botes.
U tha më sipër që shfaqjet e globalizmit ishin në fund të luftës së dytë
botërore, por ç’ndodhi që solli shfaqjen e tij. Ne fund të luftës së dytë botërore,
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SHBA ishin vendi i vetëm në gjendje të furnizonin vendet evropiane dhe Japoninë, të shkatërruara nga konflikti, të mirat dhe shërbimet e konsumit.
U regjistrua kështu një rritje eksporteve nga SHBA, të cilat paguheshin në
dollar amerikan, kjo monedhe u bë shumë e kërkuar dhe vlera e saj u rrit në
treg. Ne 1944, në konferencën e Bretton Woods, vendet e ekonomisë se tregut
zgjodhën një mënyrë të re këmbimi, të bazuar jo më në ar, por mbi dollarin
amerikan:vlera e secilës monedhe kombëtare u fiksua në bazë të lidhjes me
monedhën amerikane dhe rezervave monetare që akumuloheshin me këtë
monedhe. Ne të njëjtën konference u krijuan dy institucione të reja, Fondi
Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe banka ndërkombëtare për rindërtim dhe
zhvillim, e njohur si edhe banka botërore. Sistemi i ndryshimeve të Bretton
Woods hyri në krize në vitet 60 dhe në 1971 u braktis në favor të disa sistemeve këmbimi pjesërisht elastike. Ne vitet 70, edhe për shkak të krizës se naftës, dollari u zhvlerësua në lidhje me markën gjermane, të jenit dhe monedhës franko-zvicerane. Në rrjedhën e 200 viteve të fundit, bursat dhe tregjet
financiare depërtuan në të gjithë boten fale zhvillimit të teknologjive informatike. Këto ndryshime kanë favorizuar spekulantet, investitorët që blejnë
ose shesin sasi gjigante titujsh ose monedhash vetëm për të pasur një fitim,
duke kërkuar t’i paraprijnë ndryshimeve të kërkesës dhe ofertës. Disa banka
dhe shoqëri që investojnë u bënë kaq të pasura saqë të influencojnë ata vetë
në mbarëvajtjen e tregjeve financiare, që në këtë mënyrë varen gjithnjë e më
pak nga luhatjet e ekonomisë reale, nga prodhimi dhe nga investimi;bëhet
fjale për një lidhje të ngushtë financiarizimi të ekonomisë, një fenomen që
lidhet ngushte veçanërisht me vendet me ekonomi të zhvilluar, pra vendet e
Amerikës Veriore, të Evropës Perëndimore dhe Jug Aziatike.
Përveç asaj çfarë ndodhi pas luftës së dytë botërore shkak tjetër ishte edhe
financimi i ekonomisë. Ne vazhdim të veprimeve të investitorëve, tregjet financiare dhe ndryshimet ndërmjet monedhave të ndryshme bëhen ekstremisht të paqëndrueshëm, pra të ndryshueshëm edhe në periudha shumë të
shkurtra dhe pa mundësi parashikimi. Ashtu siç u vu re nga ekonomisti
James Tobin, ndryshueshmëria të tarifave të ndryshimit është një limitim i
madh i autonomisë se politikave ekonomike kombëtare. Vendet e vetme për
të shmangur që spekulimi të godasë monedhën e tyre dhe që investitorët të
shesin në mase titujt e shtetit, janë të detyruar të ndjekin një politike në fiksimin e taksave të interesit, që duhet të jene shumë të larta që të tërheqin investitorët. Kjo mund të përfshijë disa pasoja negative, pastaj pagimi i borxhit
le peng një pjese të madhe të fitimit kombëtar në dem të politikave sociale.
Për të limituar demet e lëvizjet financiare mund të prodhojnë mbi ekonomitë
e vendeve të drejtuar drejt spekulimeve (mbi të gjitha për vendet që janë në
zhvillim) , James Tobin në 1972 propozoi një barre mbi lëvizjet financiare
spekulative. Te marra pa entuziazëm në vitet 70, në një moment euforie të
madhe të tregjeve, në vitet 90 “Tobin Tax” është ripropozuar dhe shumë
studiues dhe organizata ndërkombëtare dhe nga ca qeveri (franceze), po
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vlerësojnë zbatueshmërinë.
Ne kuptimin ekonomik, modeli i globalizimit është kontestuar nga disa
lëvizje jo-global dhe new global, ndërsa është mbështetur plotësisht nga
grupet, liberale, liberale dhe anarko-kapitalistet. Diskutimi rreth efektit që ka
mbi vendet që janë në zhvillim janë me të vërtete të hapur, sipas përkrahësve
të globalizmit, kjo tregon për varfërinë në vendet e botes se trete. Sipas aktivistëve të lëvizjes jo-global, përkundrazi ajo do të shkaktonte një varfërim
më të madh të vendeve të varfra duke i atribuar gjithnjë e më shumë fuqi
ndërkombëtare, duke favorizuar zhvendosjen e prodhimit nga vendet e industrializuara në ato që janë në zhvillim, zona në të cilat të drejtat e njeriut
nuk janë të garantuar dhe ku rrogat janë më të ulëta. E gjithë kjo pa i dhënë
fitim real ekonomisë se vendeve lokale, madje duke shkatërruar një pjese të
mirë të saj. New-global konfirmojnë që një shtet nacional, i limituar brenda
kufijve, nuk mundet më të diktoje rregulla ndërmarrjeve transkombëtare,
të afta për të anashkaluar me influencën e tyre çdo barriere politike dhe të
kushtëzojnë vendimet e qeverive. Pushteti i shtetit përveç kësaj çmontohet nga mundësia për të paguar taksat ku kushton më pak, duke luajtur me
zyrat qendrore fiskale. Një nga propozimet është pikërisht heqja e parajsave
fiskale. Aktivistet e lëvizjes precizojnë prape që nuk janë kundër globalizmit, por për një mënyrë ndryshe të të qenit të saj, më solide, që të këtë më
shumë parasysh diversitetin kultural dhe të mos kërkojë të homologojë të
gjithë planetin në modelin perëndimor. Është shumë i kritikuar fakti që ka
qenë në mënyrë të egër pa marrë brenda kriteret e tregtisë ndërkombëtare
një limit në shfrytëzimin njerëzor dhe ambiental, e ashtuquajtura zhvillimi
sostenibël.
Një studim i realizuar nga Pranab Bardhan të universitetit të Kalifornisë,
bazuar mbi të dhënat e Bankës Botërore, mbështet që globalizmi nuk i ka
bërë në kompleks vendet më të varfra, por që edhe s’ka pasur influencë
të madhe në zvogëlimin e saj. Do të kishin përkundrazi efekt vendosmërisht më të madhe disa përmirësime të politikave të brendshme të disa
vendeve, si zhvillimi i rrjetit infrastrukturor, stabiliteti politik, reformat e
sistemit agrar dhe përmirësimi i asistencave sociale. Çmimi Nobel për Paqe
Muhammad Yunus, teorik i financave etike dhe themeluesi i Grameen Bank,
mbështet që Organizata Botërore e Tregtisë qenka një buldozer në shërbim
të ekonomive madhore, si SHBA–të, që pretendojnë lirinë për të mundur të
shesin në çfarëdolloj tregu, por që shpesh kanë frike, në shtëpitë e tyre, edhe
konkurrencën më të vogël dhe të parrezikshme të disa produkteve bujqësore ose artizanale dhe që është e nevojshme të promovosh forma ndihmese
të qëndrueshme derisa globalizmi të mund me të vërtete të jetë i dobishëm
për zhvillim.
Sipas raportit të Amnesti International me globalizmin fuqia të rreshket
nga duart e shteteve dhe zhvendoset “pa zhurme” në ato multinacionale, që
bëhen interlokutorë të rinj për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në

libri i eseve

4

të gjithë botën. Ekonomisti indian Vandava Shiva konfirmon që globalizmi
ka sjelle në Indi vrasje në mase ndërmjet fshatareve, të mbytur nga borxhet për rritjen e çmimeve të prodhimit dhe uljen e çmimeve. Në Indi hyrja
në vend e disa ndërmarrjeve ndërkombëtare si Monsato, me detyrën për të
marrë nga ato frytet e farave industriale me çmimin gjithmonë e më shumë
më të ngritur, biologjikisht të modifikuara dhe të përdorshme vetëm për
një mbjellje po përkthehet në një rrënojë për fermerët e vegjël, duke shtuar
që kapitalizmi global ka ekuilibra të ndjeshëm ekologjik, lakmia dhe dhuna
kundër më të vegjëlve, po bëhen të luftueshme. Gjate pagëzimit në janar të
2008 Papa Benedikti XVI konfirmon që nuk mund të thuhet në fakt që globalizmi është sinonim i rregullsisë se botes, ai shton konfliktet për epërsinë
ekonomike dhe zënien ngushte të burimeve energjetike, hidrike dhe lendes
se parë duke e bërë të vështirë punën, në çdolloj niveli, që sforcohen të ndërtojnë një bote të drejtë dhe të forte. Efekte indirekte të globalizmit janë përplasjet mbi ambientin dhe ndotjen e ajrit, të shkaktuar nga industrializimi
dhe rritje të transportit.
Por si është përcaktuar globalizmi nga ekonomistë të ndryshëm të botes,
si e kanë përcaktuar ato atë dhe ç’kanë thënë.
“.. . një proces i kapërcimit të kufijve të lindur historikisht. Kështu ai
nënkupton të njëjtën gjë si erozioni (pra nuk është zhdukje) i sovranitetit
kombtaro-shtetëror dhe prezantohet si shkëputje e ekonomisë së tregut
nga ‚shtrati‘ i rregullave morale dhe detyrimeve të institucionalizuara të
shoqërive. . . “ [Elmar Altvater]
“.. . Intensifikimi i marrëdhënieve sociale mbarëbotërore, përmes të cilave
vende të largëta mbajnë lidhje me njëra tjetrën, në mënyrë të tillë që ngjarjet
në një vend karakterizohen nga të njëjtat procese sikurse edhe në një vend
tjetër shumë kilometra larg, dhe anasjelltas.. . “ [Anthony Giddens]
“.. . Kthesa më e madhe ekonomike dhe shoqërore që prej revolucionit industrial. ” [Dirk Messner / Franz Nuscheler]
“.. . Intensifikim sasior dhe cilësor i transaksioneve ndërkufitare gjatë procesit të njëkohshëm të zgjerimit të tyre lokal.. . ” Ulrich Menzel]
“.. . proces i lidhjeve në rritje mes shoqërive dhe problematikave. . . “ [Johannes Varwick]
“.. . çlirim i forcave të tregut botëror dhe heqja e pushtetit ekonomik nga
duart e shtetit. . . “ [Schumann/Martin]
“.. . përmes globalizimit intensifikohet konkurrenca në treg. . . “ [C. Christian von Weizsäcker]
“.. . është shndërruar tashmë në një fjalë të rëndësishme, e cila prej disa
kohësh po përdoret në mënyrë inflacionare në debatet politike, publicistike
dhe shkencore duke u konsideruar këtu nga njëra anë si ‚kërcënim‘, nga ana
tjetër si ‚shans‘. . . “ [Johannes Varwick]
U fol më sipër sesi lindi globalizmi, si u zhvillua, ku lindi dhe cilat
ishin shkaqet që çuan në shfaqjen e tij, nëse ai ka ekzistuar më parë apo jo,
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ç’mendim kishin ekonomiste të ndryshëm dhe si e kanë përcaktuar ato
globalizmin. U fol për të gjitha këto por nuk u përmend nëse ka ndikuar ai
në Shqipëri dhe si. Ashtu si në gjithë boten edhe në Shqipëri globalizmi ka
hedhur rrënjët e tij dhe kjo ka ndodhur pas viteve 1990, pasi Shqipëria doli
nga sundimi komunist. Që me hapjen e dyerve të para, bota influencoi të në
qoftë në muzike, kulture, art, pikture, por më se shumti në ekonomi, aty ku
globalizmi shfaqi veten e tij të plotë. Dhe kjo erdhi me shfaqjen e kompanive
të mëdha, ndërfutjen e tyre në të gjitha fushat. Por pyetja që shtrohet dhe i
paraprin çdo gjeje është: A ndikon për mirë apo për keq globalizmi tek ne?
Do të sjelle pasuri apo varfëri? *
Globalizmi ka ndikuar në shumë fusha në Shqipëri, në të cilat globalizmi
ndikon për mirë dhe për keq. Për mirë globalizmi ndikon në rritjen e numrit
të vendeve të lira pune me ndërfutjen e kompanive të mëdha të cilat veprojnë në shumë shtete të botes. Por ndërhyrja e këtyre kompanive shkatërron
ekonominë vendase dhe tregtaret e vegjël, rritja tejet e madhe e tregtisë dhe
investimeve direkte, globalizimi i tregjeve financiare si shembull parade,
prodhimi i integruar ndërkombëtar, sipërmarrje ndërkombëtare, konkurrenca lokale e shteteve dhe rajoneve, sjell fundin e ekonomive kombëtare.
Bota po shndërrohet në një “global village“, përveç komuniteteve tradicionale si familja apo fqinjësia po dalin në skenë komunitete të reja komunikimi
(Chat, E-Mail) , por: ato nuk zëvendësojnë dot këto hapësira tradicionale komunikimi, sa për të përmendur një shembull nga dimensioni shoqëror.
Politika duhet të luftojë probleme masive. Globalizimi dhe konkurrenca
lokale kufizojnë hapësirën e veprimit për politikën kombëtare, shumë probleme mund të trajtohen në mënyrë të përshtatshme vetëm në nivel ndërkombëtar apo global. Duhen gjetur forma dhe arena të tjera të politikës. Kështu
integrimi evropian përcaktohet si një përgjigje sukses-premtuese ndaj sfidave të globalizimit. Politika e organizuar sikurse edhe më parë kryesisht
në nivel territorial dhe në kuadrin e shteteve kombëtare ka mbetur prapa në
krahasim me ekonominë e organizuar gjithnjë e më tepër në mënyrë internacionale apo globale, e çliruar nga kufijtë dhe materia. Vendosja e kapitalizmit
në “shtratin“ e një shteti social kërcënon të dështojë në këtë disraport bazë.
Por jo për gjithçka, për çfarë qortohet globalizimi, është vërtetë ai përgjegjës.
Shpesh ai shërben për politikanët si kokë turku dhe armë argumentimi për të
gjitha qëllimet. Ky aspekt bëhet i qartë nëse merren në analizë shembuj nga
fusha e politikës, që nuk bëjnë pjesë në fushëprerjen me globalizimin.
Prodhimet e Hollywood-it mund të shihen në të gjithë botën, nuk duhet
mohuar një lloj “Amerikanizimi“ i kulturës, por: kjo nuk do të thotë, se kulturat rajonale apo lokale po zhduken. Krejt e kundërta: ndërgjegjësimi për
këto kultura bën pjesë pikërisht në dukuritë shoqëruese të globalizimit, arsye kjo për të cilën në debat është shfaqur edhe termi “Glokalizim“.
Probleme globale si ngrohja e atmosferës së tokës, vrima e ozonit apo
shpyllëzimi i pyjeve tropikale e bëjnë të qartë globalizimin në mënyrën më
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mbresëlënëse, pasi këtu bëhet fjalë pa diskutim për probleme globale, të cilat
kanë nevojë për një trajtim global. E megjithatë, në aspektin e mjedisit natyrisht ka edhe probleme lokale dhe rajonale, edhe atëherë kur ato dëshmojnë
të kenë karakter ndërkufitar, si p. sh. ndotja e lumenjve. Globalizmi tashme
është një dukuri që ka filluar prej vitesh dhe është një gjë që nuk mund të
zhduket apo të ndalet se zhvilluari, sepse ai është një dukuri në përparim
dita ditës. Ajo që duhet bërë për ta ndaluar është marrja e disa masave që
të parandalojnë anët negative të globalizmit dhe që i pakësojnë ato. Ndoshta
ndërhyrja e përgjithshme dhe globale nga të gjithë njerëzit, ndërgjegjësimi i
tyre për rreziqet që sjell globalizmi për të gjithë boten.
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Ç’është korrupsioni, si ju ka ndikuar
në jetën tuaj, dhe si mund të luftohet?
iris tArAJ
Gjimnazi jopublik “Drita e Dijes”, Vlorë

K

udo dëgjojmë të flitet për korrupsion. Si një problem madhor dhe me ndikime të gjithanshme, ai është shndërruar në temën e ditës së çdo individi.
Gjithkush shfaqet i shqetësuar kundrejt hapave me të cilat ai po ecën. Në
lagje, fshatra, qytete, shtete, në çdo emision televiziv zhvillohen debate mbi të
dhe shumë pyetje lindin. Ç’është korrupsioni? , Shkaqet e tij? , Kur janë fillesat?
, Pasojat? , Pse është kaq i rrezikshëm? , Kush e bënë korrupsionin? , Kush quhet
i korruptuar dhe kush jo? , dhe së fundi Si mund të luftohet korrupsioni? . Nga
këto pyetje, jo të gjitha arrijnë të marrin përgjigjen e duhur. Disa prej tyre mbeten
ende çështje të pazgjidhura ashtu si është sot lufta kundër korrupsionit.
Korrupsioni ka prejardhje latine dhe një kuptim shumë të gjerë. Mund të
thuhet me siguri se korrupsioni ka lindur paralelisht me njerëzimin dhe e ka
shoqëruar atë gjatë gjithë kohës duke arritur deri në ditët e sotme. Në përkufizimin më të thjeshtë të tij ai mund të barazohet ndryshe me shfrytëzim ose
shpërdorim të fuqisë dhe pushtetit për të siguruar përfitime individuale. Të
bësh korrupsion do të thotë të prishësh dikë nga ana morale për qëllime të
caktuara dhe ta shtysh atë me anë të ryshfeteve që të shkelë ligjet ose të veprojë
në kundërshtim me detyrën që ka, për të të bërë shërbime.
Në një kuptim më të gjerë korrupsioni nuk përfaqëson thjesht shpërdorimin
e pozitës zyrtare nga nëpunësit publikë, por ai përfshin të gjithë njerëzit që
abuzojnë me pozitën e tyre kudo që paraqitet mundësia për të nxjerrë përfitime me rrugë të lehta. Pra korrupsioni s’është vetëm përdorimi i pushtetit
politik për përfitim personal. Ai është shumë më tepër sesa bashkëveprimi i
fshehtë i nëpunësve publikë me njerëz të biznesit për të shtënë në dorë përfitime të jashtëligjshme dhe të pamoralshme.
Korrupsioni përbën një nga sfidat më kryesore të botës. Lufta ndaj tij nuk
është aq e thjeshtë. Pavarësisht përmasave të korrupsionit, ai mbetet gjithmonë një dukuri negative dhe prej tij nuk mund të pritet asgjë e mirë. Ai përbën
një kërcënim për institucionet demokratike dhe të drejtat e liritë themelore
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njerëzore dhe nga ana tjetër frenon zhvillimin.
Korrupsioni ka tri dimensione, sipas të cilave vërehen efektet negative mbi
këta sektorë: Efekte mbi politikën, administratën dhe institucionet; efekte mbi
ekonominë dhe efekte mbi sektorin social dhe atë kulturor.
Themi se korrupsioni ndikon mbi politikën, pasi ai e shtrembëron realitetin
politik. Ai cënon dhe saboton çdo sistem demokratik. Korrupsioni ndikon në
zgjedhje, në shtetin ligjor si dhe në përgjegjësinë e administratës për të kryer
një punë bazuar mbi norma dhe rregulla ligjore.
Po ashtu themi se korrupsioni ndikon negativisht mbi ekonominë duke
penguar zhvillimin e saj. Ai bëhet pengesë për sektorin privat, duke favorizuar gjithnjë e më shumë biznesin që është sa më afër pushtetarëve dhe qeveritarëve. Në këtë rast ndeshemi me krijimin e të ashtuquajturave monopole,
të cilat janë të afta të kontrollojnë çdo elementë të tregut duke i bërë ato të
papërballueshme nga fuqia blerëse apo konsumatori i thjeshtë. Ndërsa përsa
i përket dimensionit të tretë të tij, mund të shprehemi se mjedisi dhe natyra
janë pre e lehtë e korrupsionit. Ne të gjithë jemi dëshmitarë për rreziqet që
po i kanosen zonave pyjore, ujore, fushore, të cilat gjithmonë e më shumë po
degradojnë dhe po humbasin vlerat e tyre, qoftë ato jetësore, qoftë ato estetike dhe kulturore. Aq më tepër, nga kthetrat e këtij korrupsioni nuk mund të
shpëtonte vetë shoqëria njerëzore me nevojat e saj për jetesë, punë, të drejta
shoqërore.
Gjithmonë dhe nga të gjithë është pohuar fakti se korrupsioni ka qenë i
nevojshëm për një zhvillim të mirë të demokracisë. i ashtuquajtur ndryshe si
një lloj lubrifikanti, ai ka ndihmuar që sistemi qeverisës të kryejë më mirë të
gjithë proceset e tij. Por me sa duket, po shohim se në ditët e sotme fjala korrupsion po gjen një përdorim jashtëzakonisht të madh dhe po dëgjohet kudo.
Kjo tregon se korrupsioni ka arritur nivele mbi normën e lejuar të tij. Ç’ndodh
kur ai është në sasi të tepruar?! Përgjigjen e kësaj pyetjeje mund ta jap kushdo
që ka një përfytyrim të qartë të fjalës korrupsion dhe të pasojave të tij. Menjëherë, me sigurinë më të plotë, mund të themi se gjërat nuk do të shkojnë
mirë. Tani më shumë se kurrë situata bëhet shqetësuese dhe alarmante.
Duke qenë se një gjendje e tillë është krijuar kohët e fundit në botë, lufta
kundër korrupsionit është shndërruar në sfidën kryesore të njerëzimit. Për
ta korrupsioni konsiderohet si një sëmundje që ka prekur dhe ka “infektuar”
gjithçka duke vështirësuar kështu edhe më shumë “kurimin” prej tij.
Është e qartë se me të përkrah, ne kurrsesi nuk mund të kemi zhvillimin që
kërkojmë dhe ëndërrojmë. Si një dukuri mjaft negative, korrupsioni na bënë
që të humbasim energjitë për përparim. Ai zbeh shpresat për të ecur përpara.
Korrupsioni saboton mjedisin në të cilin jetojmë. Ai na bënë që ne të humbasim besimin ndaj asaj qeverie së cilës i kemi dhënë votën. Pikërisht ky kaos i
krijuar na hedh në mendime dhe dyshime se ndoshta nuk kemi bërë zgjedhjen
e duhur për të realizuar ëndrrat dhe dëshirat në lidhje me të tashmen dhe të
ardhmen tonë.
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Të gjithë ne jetojmë në një vend që ka vetëm 18 vjet demokraci dhe që shumë
mirë quhet një vend në tranzicion. Ishte e pritshme që gjatë rrugës, midis problemeve të tjera, të na shfaqej edhe korrupsioni si një dukuri e pashmangshme
për çdo sistem demokratik. Fillesat e korrupsionit në Shqipëri u vunë re që
pas vendosjes së demokracisë dhe pikërisht me procesin e ndarjes së pronave
shtetërore, një ndarje që nuk u bë aspak në mënyrën më të drejtë dhe më transparente të mundshme.
Në këtë proces pati hapësira të lira në të cilat gjeti vend dhe u zhvillua reforma korruptive, duke mbetur edhe sot e kësaj dite një problem ende i pazgjidhur. Kjo ndodhi për shkak të strukturave të brishta dhe të pazhvilluara e të
papërshtatshme ende për të pritur këtë sistem të ri që po hynte. Gjatë gjithë
këtyre viteve, qeveritë njëra pas tjetrës janë shprehur se nuk kanë ndenjur duarkryq në luftën kundër korrupsionit, por mesa duket masat e ndërmarra nuk
kanë qenë të efektshme aq sa duhet të ishin. Këtë e tregon më së miri niveli i
lartë i perceptimit të korrupsionit në Shqipëri.
Sipas sondazheve të bëra, rezulton se 92%e shqiptarëve besojnë se korrupsioni është i kudondodhur. Ky mendim nuk ka ndryshuar që prej vitit 2005
e deri në vitin 2006. Vetëm 13. 3% e publikut të gjerë mendon se korrupsioni
midis zyrtarëve publikë është ulur, ndërkohë që gjysma mendon të kundërtën,
madje ata thonë se rritja e tij përkon me 13% më shumë se në 2006-ën. Përsa i
përket vitit 2008 shifrat qëndrojnë si më poshtë. 21. 6% thonë se ai është rritur
dhe 52. 4% janë të mendimit se niveli i korrupsionit nuk ka ndryshuar.
Sipas anketimit rezulton se presidenti, drejtuesit fetarë dhe ushtarakët shikohen si më të ndershmit. Ndërkohë që në antipod me ta qëndrojnë doganierët, tatimorët, mjekët, gjykatësit dhe deputetët. Siç mund ta shohim nivelet
më të larta të korrupsionit hasen tek pjesët më të rëndësishme të një shteti. Si
mund të mendojmë për zhvillimin dhe realizimin e reformave kur korrupsioni
ka “infektuar” bazën dhe themelet e kombit tonë?
Duke harruar veten, ne shpesh akuzojmë politikanët dhe qeveritarët më të
lartë të shtetit si fajtorët e vetëm të korrupsionit, ndërkohë që korrupsioni fillon nga vetë ne. Përderisa ne nuk po ngrihemi siç duhet kundër tij për ta luftuar, kjo do të thotë që ne e kemi pranuar atë si të parrezikshëm dhe po i hapim
dyert atij duke e lënë të hyjë pa u shqetësuar për kostot që do të na duhet të
paguajmë më vonë.
Në qoftë se do ta shohim mirë mund të bëjmë një krahasim shumë të thjeshtë.
Mund të themi se korrupsioni është si çdo gjallesë tjetër mbi tokë që merr
frymë dhe ushqehet duke u rritur atje ku ajo gjen kushtet e përshtatshme.
Ashtu edhe korrupsioni, me të vërtetë mund të themi se ka gjetur “ushqimin
e nevojshëm” tek ne dhe ai vetë është “rritur”. Siç duket, për të nuk ishte aspak problem përshtatja me popullin shqiptar. Përkundrazi, ai u ndje mirë aty,
ashtu si çdo frymorë tjetër që ndihet mirë kur gjen përkrahjen e nevojshme.
Me të vërtetë që shqiptarët u treguan shumë “të kujdesshëm” me korrupsionin
dhe harruan ose nuk deshën ta pranonin se ai nuk ishte aspak pozitiv. Është e
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qartë dhe mjaft e dukshme se efektet e para të korrupsionit janë të kënaqshme
për gjithsecilin dhe përballë tyre kushdo mund të tundohej. Pikërisht në luftën
përballë këtij tundimi, dalin në pah dhe bëhet diferencimi midis individëve
me virtyte të larta dhe atyre individëve të paskrupullt.
Mjaft mirë, ne shohim sot se sa rëndë është prekur djepi i diturisë në vend
nga korrupsioni. Thuhet me siguri se arsimi është ai që i siguron një shteti drejtuesit, qeveritarët, politikanët, zyrtarët, mjekët, juristët, gjykatësit, mësuesit
e shumë të tjerë të cilët do të luftojnë për të sjellë zhvillimin dhe përparimin.
Por ç’ndodh kur arsimi është i korruptuar? Nëse arsimi bazohet mbi reformën
korruptive, ç’mund të pritet më prej tij? Në qoftë se një individ ushqehet me
frymën korruptive që në momentet e para që ai plotësohet me dije, do të thotë
që ai mëson gjithashtu se si të përdorë shumë mirë korrupsionin për të arritur
qëllime të tjera në jetë.
Sot ne shohim se si shumë mësues e kanë humbur sensin e vlerësimit të nxënësve apo studentëve mbi bazën e njohurive të marra nga gjithsecili. Tanimë,
në themel të çdo note apo provimi të dhënë, qoftë ky një provim pjekurie,
me zgjedhje, lirimi, semestral apo thjesht një provim kapitulli, qëndron e ashtuquajtura dhe e pushtetshmja “para”, që dita ditës po çon drejt degradimit
virtytet më të larta njerëzore. Ndërkohë që ironia e jetës vazhdon më tej me
faktin se po të njëjtët individë, megjithëse të paaftë, do t’i shohësh më vonë në
postet më të larta, më të paguara, me makinat më të mira, me më shumë se një
shtëpi, kur në të njëjtën kohë shumë të tjerë të aftë rijnë dhe sillen rrotull si të
papunë.
Dhe pikërisht kështu fillojnë të prishen bazat e një shoqërie plot vlera dhe
nisin të ngrihen themelet e një shoqërie të pashpresë drejt së cilës ngurron të
hedhësh vështrimin apo të zgjasësh dorën për të kërkuar ndihmë, pasi nuk je
i sigurt nëse ai të cilit t’i po i drejtohesh është i aftë të të ndihmojë apo të të
shërbejë ashtu siç e kërkojnë rregullat dhe normat e një shoqërie më virtyte.
Por gjendja vështirësohet dhe bëhet shqetësuese kur shohim se mjekësia
renditet në listën e institucioneve më të korruptuar. Kjo do të thotë shumë
mirë se ne nuk jemi më të sigurt as për shëndetin tonë. Është me të vërtetë një
paradoks të mendosh që jakat e bardha, që konsiderohen si qeniet më humane,
të harrojnë betimin që kanë bërë dhe t’i nënshtrohen pambarimisht këtij veprimi imoral dhe të pandershëm që bie ndesh me personalitetin dhe detyrimin
e tyre ndaj popullit të thjeshtë. Persona të ndryshëm flasin për doktorë që nuk
shohin kartelën e pacientit, por interesohen mbi të ardhurat dhe gjendjen financiare të tij. Nëse përgjigjet tregojnë se pacienti është i varfër, ai nuk merr
trajtim mjekësor. Nëse pacienti është i pasur, doktori bën llogari sa të lartë
mund t’ia vërë tarifën. Këtë e vërtetojnë më së miri sondazhet e bëra. Sipas tyre
rezulton se 70% e të intervistuarve kanë paguar ryshfet për të përfituar trajtimin e nevojshëm mjekësor. Ndërsa në lidhje me gjykatat, 60% shprehen se e
kanë humbur besimin tek drejtësia. Në një raport shqiptarët nuk mendojnë se
gjykatësit janë të paanshëm në lidhje me vendimet që ata marrin pavarësisht
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se drejtësia është një nga shtyllat kryesore në luftën kundër korrupsionit.
Rreziku rritet dhe bëhet më kritik kur mësojmë se korrupsioni është në
nivele të larta edhe tek forcat blu. Duket gati e pabesueshme që vetë policia të
tregohet e gatshme të lajmërojë kriminelin përpara se forcat e operacionit të
shkojnë tek ai për ta arrestuar. Njerëzit shprehin zemërim të madh për faktin
se si policia rri duarkryq, javët kalojnë, muajt kalojnë dhe ndodh që akuzat
lehtësohen, që disa çështje pushohen, që asnjë nuk ndëshkohet. Kjo do të thotë
se korrupsioni po bëhet pengesë edhe në luftën kundër krimit. Kjo do të thotë
se ne nuk jemi më të sigurtë, se po jetojmë në të njëjtin mjedis me ata të cilët
përbëjnë rrezik për jetën tonë dhe të të afërmve tanë. Në një vend ku mungon
siguria, rendi dhe qetësia kombëtare, të cilat janë primare për të, vështirë se
mund të quhet shtet i mirëfilltë, e jo më të mendohet për integrimin e tij në
organizata me karakter ndërkombëtar.
Megjithatë ekzistojnë ndryshime edhe në lidhje me faktin se kush quhet i
korruptuar dhe kush jo. Shqiptarët i “gjykojnë” ndryshe ata që “marrin” ryshfet, prej atyre që e “japin” atë, duke shfaqur më shumë tolerance ndaj “dhënësve” të ryshfetit në transaksionet korruptive. Studenti që i jep mësuesit një
këmishë si dhuratë me shpresën për të marrë një notë më të mirë shihet më
shumë si “Jo i korruptuar” ose “i justifikuar”. Gjithashtu, nëna e fëmijëve që
për të marrë certifikatat e fëmijëve paguan 500 lekë si ryshfet shihet kryesisht
si “Jo e korruptuar” ose “E justifikuar”. Të pyetur për një “shitës lulesh i cili rrit
çmimin e luleve gjatë festave”, 52% e qytetarëve u përgjigjen se ky shitës është
i korruptuar dhe duhet ndëshkuar. Ky është një tregues se njerëzit ngatërrojnë “abuzimin” e perceptuar të bizneseve që vendosin çmime tejet të larta për
mallrat apo shërbimet e tyre me korrupsionin.
Si pjesë e kësaj shoqërie, është normale dhe gati e pashmangshme që edhe
unë të mos prekem nga kjo “sëmundje” që ka infektuar botën. Për të kaluar
paksa në subjektivitet dhe për të dhënë mendimin dhe shqetësimin tim, dua
të them se e urrej korrupsionin. Më pëlqen transparenca dhe drejtësia, ndonjëherë në nivele të tepruara. Për këtë arsye më ndodh që shpeshherë të tjerët
të ma vënë në dukje dhe të më kritikojnë për faktin se si unë tregohem shumë
strikte dhe e drejtë ndaj gjykimit dhe vlerësimit të gjërave.
Përsa i përket ndikimit të tij në jetën time, më ka rastisur që mua dhe familjes
sime të na kenë sjellë shqetësime njerëz jo të ndershëm. Gjithçka lidhej me një
territor që për momentin nuk ka një pronar konkret, përreth biznesit privat të
babait tim. Duke mos dashur të përmend emra, disa persona janë paraqitur
tek ne me dokumente të falsifikuara, si pasojë e pushtetit që ata zotëronin.
Sipas tyre ata rezultonin të ishin pronarët e vërtetë të këtij trualli dhe me këtë
kërkonin të ndërtonin aty një objekt banimi për përfitime personale. Fuqia e
pushtetit dhe njohjeve me njerëz të rëndësishëm dhe me influencë, i ndihmoi
ata që gjithashtu të na e bënin të pamundur mundësinë për të kërkuar ndihmë,
duke na i bllokuar të gjitha rrugët ku mund të mbështeteshim. Megjithatë ne
nuk ramë pre e korrupsionit dhe mashtrimeve të tyre dhe gjërat morën për
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mirë.
Pra, sipas shifrave të nxjerra nga sondazhet, analizave të bëra, ngjarjeve të
sjella, themi me seriozitetin më të madh se korrupsioni është me të vërtetë një
problem i rëndë për zhvillimin që Shqipëria kërkon. Pikërisht kjo e bën edhe
më të vështirë luftën kundër tij, por jo të pamundur. Kjo tregon se shpresat
nuk duhen humbur. Vërtetë korrupsionin ne e gjejmë në të gjithë mjediset, dhe
shumicën e rasteve ai arrin t’u bëjë ballë madje edhe fushatave të organizuara
kundër tij, për vetë faktin se ai lidhet drejtpërdrejt me dobësitë kryesore të
njeriut, siç janë etja për pushtet, etja për para, etja…. Prapëseprapë, praktika
tregon se edhe shtetet më të fuqishme kanë pasur raste dështimi në luftërat
kundër korrupsionit. Vetë ambasadori amerikan në Shqipëri, Z. John. L. Whithers është shprehur se korrupsioni nuk është një problem vetëm shqiptar. Sipas
tij korrupsioni ekziston kudo, korrupsion ka edhe në SHBA. Por, përbërësi
kryesor nuk është, nëse korrupsioni ekziston, por si mund t’i përgjigjemi.
Kush do të dijë se ç’mendon populli në lidhje me të ardhmen e korrupsionit, duhet të pyesë shoferët e taksive. Kështu është shprehur kryetarja e Tranparency për Gjermaninë, Silvia Schenk. “Kur po shkoja me taksi nga aeroporti
në hotel, shoferi më pyeti se çfarë bëja në Berlin. Unë i tregova për Tranparency dhe konferencën e shtypit dhe ai m´u përgjigj “Korrupsioni, është problem
i madh, por nuk e lufton dot. “ 54 % e të pyeturve në mbarë botën mendojnë
se korrupsioni do të rritet. Vetëm 1 ndër 5 pret që ai të bjerë. Si shtetet më të
korruptuara barometri nxjerr Shqipërinë dhe Senegalin. Edhe në Kamboxhia,
Kamerun, Maqedoni, Kosovë, Nigeri, Pakistan, Filipine dhe Rumani njerëzit
duhet të paguajnë nën dorë, në qoftë se duan të arrijnë diçka.
Duke mos e pranuar si përgjigje pamundësinë për ta luftuar korrupsionin
në Shqipëri, vetë Z. Whithers është shprehur: “Shqiptarët e vlerësojnë ndershmërinë po aq shumë sa popujt e tjerë në botë dhe popujt që unë njoh. Shqiptarët e urrejnë korrupsionin. Ata e urrejnë faktin që një pakicë njerëzish të
korruptuar prishin sistemin në tërësi.
Dhe në veçanti nuk më pëlqen nënkuptimi në atë përgjigje se korrupsioni
është një simptomë e kulturës shqiptare; nuk është kështu. Çdokush që e njeh
popullin shqiptar, e di se ai është një shkelje e kodit etik dhe moral të shqiptarëve.
Kultura shqiptare e vendos ndershmërinë dhe integritetin mbi çdo gjë tjetër.
Për shqiptarët një fjalë e dhënë është një fjalë e mbajtur. Dhe parimi i Besës,
virtyti klasik i shqiptarëve, është një lidhje që nuk mund të thyhet. Pra, e
përsëris, gjithkush që mendon se korrupsioni është i natyrshëm për shqiptarët,
e ka gabim; korrupsioni është dhunim i asaj çka do të thotë të jesh shqiptar”.
Duke marrë fuqi nga ky vlerësim që i bëhet popullit shqiptar, mendoj se
pasi gjithkush do ta lexonte këtë fjalim, do t’i rriteshin shpresat dhe optimizmi
mbi luftën kundër korrupsionit. Me dëshirën më të mirë të të gjithëve për ta
zhdukur edhe njëherë këtë mikrob nga shoqëria Shqiptare, më e mira është të
studiohen rrugët që do të ndiqen në fushatën kundër tij. Sigurisht që gjithçka duhet të nisë me sensibilizimin e popullatës për të hequr dorë njëherë e
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mirë duke u vënë përballë çdo pasojë të korrupsionit krahasuar me virtyt e
një shoqërie të ndershme. Por sigurisht që fjalët nuk mjaftojnë. Një fjalë e urtë
thotë: “Nga e thëna në të bërë, është në mes një lumë i tërë”. Dhe më të vërtetë,
në luftën kundër korrupsionit, fjalët nuk vlejnë aspak përpara veprave.
Trajtimi i korrupsionit është një përgjegjësi e nivelit të lartë. Elita politike
e këtij vendi duhet të marrë përgjegjësinë në luftën kundër korrupsionit në
mënyrë domethënëse, jo thjesht nëpërmjet fjalimeve dhe fjalëve. Kjo do të
thotë që udhëheqësit politikë duhet të denoncojnë aktet e korrupsionit, edhe
kur këto kryhen prej kolegëve të tyre. Nuk duhet të përdorin ndikimin për të
mbrojtur miqtë apo të afërmit dhe nuk duhet të përdorin pushtetin politik për
të ndryshuar rrjedhën e drejtësisë. Një hap i rëndësishëm i drejtpërdrejtë që
mund të ndërmerret është ndryshimi i ligjit për imunitetin, i cili mbron zyrtarët e lartë në gjykata, në parlament dhe në poste të tjera nga procedimi.
Ata duhet të jenë po aq përgjegjës ligjërisht sa çdo qytetar tjetër i thjeshtë.
Me fjalë të tjera, askush nuk duhet të ketë imunitet nga procedimi për akte të
jashtëligjshme. Udhëheqja politike e Shqipërisë duhet të fuqizojë institucionet
që kërkojnë të bëjnë drejtësi; të fuqizojë prokurorët që vihen pas kriminelëve
dhe të bëjnë të qartë që kushdo qoftë i dyshuar, pavarësisht nga pasuria, pavarësisht nga lidhjet familjare, pavarësisht nga lidhjet politike, do t’i nënshtrohet procedimit.
Pjesa tjetër e punës i ngelet popullit të thjeshtë. Me këtë dua të them që
qytetarët jo vetëm ta shohin veten si viktima të korrupsionit dhe gjithçka
mbetet me kaq. Jo! Gjithçka në jetë arrihet duke luftuar për atë që kërkon,
duke e ngritur zërin, duke ua bërë të ditur të tjerëve se çfarë t’i kërkon. Kështu
dhe korrupsioni mund të luftohet vetëm duke protestuar, duke e kritikuar,
duke denoncuar çdo raste të tij, duke mos toleruar asnjë pavarësisht njohjeve
tona, duke u treguar të pamëshirshëm për këdo të korruptuar, kushdo qoftë
ai, duke kërkuar më shumë nga udhëheqja e vendit për të bërë diçka për korrupsionin. Por edhe vetë profesionet mund të vendosin rregull brenda vetes;
profesionet mund të ndihmojnë në eliminimin e korrupsionit brenda radhëve
të veta.
Shumica e njerëzve në botë, thotë Hugette Labelle, kryetarja e Transparency
International, mendon se politikanët bëjnë shumë pak kundër korrupsionit.
Besimi i qytetarëve tek institucionet në lidhje me luftën e tyre kundër korrupsionit, vazhdon të mbetet i ulët. Shumica e institucioneve janë vlerësuar me
më pak se 50 pikë në shkallën nga 0 në 100, ku 0 është “Aspak besim” dhe 100
është “Shumë besim”
Si në 2006, media vazhdon të shihet si institucioni i vetëm që përgjithësisht
ndihmon në luftën kundër korrupsionit, duke mbajtur vendin e parë. Të gjitha
institucionet e tjera vlerësohen me më pak se 50 pikë në shkallën e vlerësimit,
që do të thotë se përgjithësisht shihen nga publiku si institucione që nuk ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit. Perceptimet për kontributin e institucioneve të tjera në luftën kundër korrupsionit nuk kanë ndryshuar.
Korrupsioni nuk është lojë, është luftë. Me të gjitha mundësitë tona ne nuk
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duhet të tregohemi aspak indiferentë në përballjen me të. Nuk mund të lejojmë kurrsesi që korrupsioni të vazhdojë të brejë akoma më tepër sistemet
demokratike të shteteve dhe t’i çojë ato drejt rrënimit. Duhet të tregohemi të
kujdesshëm dhe të gatshëm për të mos lejuar më tej përhapjen e tij duke sjellë
kështu shkatërrimin e shoqërisë ku jetojmë.
Bëhet fjalë vetëm për pak vullnet, durim dhe mbi të gjitha shpresë e optimizëm për një të ardhme të mirë, të sigurtë, transparente dhe të shëndoshë.
Karlyl ka thënë: “Bëhu i ndershëm dhe bota me siguri do të ketë një njeri të
keq më pak”.
Le të jetë kjo motoja e gjithsecilit dhe jam e sigurt që bota do të ketë shumë më pak
njerëz të këqij.
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Çfarë është globalizmi:
avantazhet dhe disavantazhet në Shqipëri
iva toSkA
Shkolla e mesme e përgjithshme, “Aleksandër Moisiu”, Kavajë

S

hqipëria, ashtu si shumë vende të tjera, është sinkronizuar në ritmet e zhvillimeve globalizuese të kohëve të fundit. Ky fakt ka çelur para shqiptarëve
mundësi më të gjera për të përfituar nga arritjet më të përparuara ekonomike, politike, shoqërore e kulturore të teknikës dhe shkencës të vendeve të
tjera. Sot po flitet gjithnjë e më dendur për politikat e globalizimit, si diçka e re,
që pritet të ketë një impakt të caktuar në vendin tonë; por jo të gjithë janë të
ndërgjegjësuar mbi atë që globalizimi realisht do të thotë.
Globalizimi është një proces në zhvillim e sipër, dhe mesa duket, nuk paska
asgjë që të mund ta ndalojë, gjithmonë nëse duhet!
Hap mundësi të reja, perspektiva të tjera, të papritura, por nuk është e thënë
që të gjitha prej tyre të jenë të këndshme! Si do të vijë vallë, si një puhizë, një
fllad i lehtë e përkëdhelës, që do t’i sillte shtetit tonë një freski e energji të re,
apo si një stuhi e fuqishme, e egër, që do na kërcënonte me furi dhe do të na
fshinte vrullshëm?
Fjala globalizim (mondializim) ka marrë një kuptim të veçantë dhe përmbledh zhvillimet dhe tendencat dinamike që karakterizojnë çerekun e fundit të
mijëvjeçarit të dytë.1 Në veçanti, në fushën e ekonomisë, ky term tregon procedurën, sipas së cilës ekonomitë e vendeve të ndryshme inkuadrohen totalisht
në një sistem ekonomik mbarëbotëror, me përqindjen e prodhimit botëror, të
tregtisë dhe informacionit në disa qendra të caktuara. Ndërkombëtarizimi që
pason, kontribuon në varësinë reciprokë në rritje të shoqërive.
Të shumtë janë faktorët që kontribuan në zhvillimin e këtij procesi.
*Së pari: Zhvillimi shumë i shpejtë i teknologjisë dhe sidomos revolucioni
elektronik, që sollën ndryshime katalitike në sektorët e prodhimit, komunikimit, dhe edukimit dhe argëtimit, ndryshime këto të cilat lehtësuan interesat dhe aktivitetet ekonomike fitimprurëse, ndërkombëtare dhe pa emër, me
natyrë centralizuese.
*Së dyti: Shembja e një bote të tërë idesh, aspiratash dhe strukturash, në
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vendet e socializmit real, me shkatërrimin ekonomik të tyre dhe evidentimi i
kapitalizmit si zgjidhja e vetme alternative.
*Së treti: Vendimet dhe veprimet e shteteve të mëdha dhe të organizmave
ndërkombëtare, që tregojnë se globalizimi nuk është më tanimë një dukuri më
vete, por është një ideologji dhe planifikim politik i të fuqishmëve ekonomikisht.
Rol bazë në ndikime të shumëllojshme, pozitive ose negative, gjatë procesit
të globalizimit, luajnë edhe disa qindra shoqëri shumëkombëshe, që vënë në
pushtetin e tyre prodhimin botëror, lëvizjen e mallrave dhe të informacionit.
Nga ana tjetër, bashkëpunimet mes shteteve, organizatave joqeveritare në nivel global, institucioneve financiare botërore, si Fondi Monetar Ndërkombëtar
dhe Banka Botërore, synojnë të luajnë rol koordinues. Nuk mund të le pa përmendur mjetet e ndryshme të informacionit, kryesisht interneti dhe televizori
satelitor, të cilët furnizojnë në mënyrë konstante e të pandërprerë njerëzit në
mbarë botën me modele jetese, që u shërbejnë objektivave të leverdishme.
Një nga pikat më të rëndësishme të çështjes së globalizimit, ka të bëjë me
efektet e tij, anët pozitive dhe negative, avantazhet dhe disavantazhet. Nuk
mund të jepet një gjykim i shëndoshë mbi të, pa pasur parasysh të dyja anët e
medaljes, dhe sidomos pa kuptuar se cila anë avancon më shumë e me ritme
më të shpejta. Disa nga avantazhet e erës së re që ka përfshirë planetin, janë:
1- Zhvillimi i vrullshëm i shkencës, teknologjisë dhe informacionit. Përparimi i tyre shërben si motor për ecurinë e ekonomisë mbarëbotërore, si dhe për
përmirësimin e rritjen e mirëqenies.
2- Lëvizja e shpejtë e të mirave materiale dhe e arritjeve të reja në të katër
anët e botës. Komunikacionet mundësojnë kapitalin të përgjigjet në mënyrë të
menjëhershme drejt rasteve të reja. Tregjet e lira mbizotërojnë pothuajse kudo
e ndërveprojnë vazhdimisht në çdo kontinent. Gjithashtu po rritet prirja për
të inkurajuar investimet e jashtme. Mendoj se sot kanë ndryshuar dukshëm
nocionet “kohë” dhe “hapësirë”.
3- Lehtësimi i komunikimit mes njerëzve në të gjitha vendet e botës, me
zhdukjen e largësive ~rrjete të zhvilluara të telefonisë, internetit, televizionit
satelitor. Globalizimi ka inkurajuar një shpërthim të pasurisë dhe një shkallë
përparimi teknologjik, që asnjë epokë e mëparshme nuk mund ta imagjinonte.
Interneti premton të lidhë komponentët e ndryshëm të ekonomisë globale me
njëri~tjetrin në kohë reale.
4- Lufta kundër shumë sëmundjeve në shkallë botërore. Këtu më vijnë ndër
mend kërkime e kërkime të tëra në fushën e shkencës, në përpjekje për të gjetur vaksina e medikamente kuruese për epidemitë e shekullit të ri, siç janë lloje
të ndryshme të kancerit, SIDA etj.
5- Kufizimi i analfabetizmit. Njerëzit po ndërgjegjësohen gjithnjë e më
shumë për vlerat dhe dobitë e një edukimi të denjë.
6- Njohja e pozitës, e rëndësisë dhe e rolit të gruas dhe të rinisë. Një nga
arsyet që më bën të mendoj se bota mund të bëhet një vend më i mirë për të
jetuar.
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7- Zgjerimi i horizonteve të mendimit. Të paktën teorikisht, sanksionon lirinë dhe të drejtat themelore të njeriut.
8- Nxitja dhe forcimi i parimeve e strukturave demokratike.
9- Format e ndryshme të solidaritetit midis popujve.
Paralelisht me to, madje akoma më të fuqishme, shfaqen edhe disavantazhet, pasojat negative të globalizimit:
1- Hendeku midis vendeve të botës po thellohet. Vendet e pasura po bëhen
më të pasura, e ato të varfra akoma më të varfra, duke u përkulur nën peshën
e borxheve të jashtme tepër të mëdha. Madje, jo vetëm hendeku mes vendeve
të ndryshme, por edhe ai brenda një vendi, midis atyre që janë të pasur e atyre
me të cilët fati nuk është treguar aq bujar.
2- Në të gjitha shtetet po formohet një pakicë e vogël e kamur e me pushtet
dhe influencë të madhe, e cila është e përqendruar në realizimin e qëllimeve dhe interesave të veta. Një rreth tjetër individësh dhe grupesh, përpiqen
të përshtatin ritmin e jetesës së tyre me atë të bërthamës së privilegjuar të
shoqërisë.
3- Zhvendosje të reja të mëdha të fuqisë punëtore vihen re dhe dallgë të reja
emigrantësh e refugjatësh ekonomikë dynden drejt vendeve të pasura.
4- Po zhvillohen fenomene shqetësuese si ksenofobia e racizmi.
5- Njerëzit po shfrytëzojnë gjithnjë e më tepër, në mënyrë të pamenduar
dhe të pamëshirshme burimet natyrore, pa respektuar kriteret e ripërtëritjes
së tyre. Kjo mund dhe do të çojë drejt një katastrofe ekologjike që përfshin të
gjithë planetin.
6- Shumë institucione demokratike po dobësohen, fuqia e tyre po zbehet, po
ashtu edhe efektiviteti e autoriteti i tyre.
7- Krimi dhe korrupsioni po zhvillohen në mënyrë të pakontrolluar në nivel
botëror, me modernizimin e plotë teknologjik. Një pjesë e madhe, veçanërisht
rinia, nën trysninë e kësaj vorbulle, kërkon rrugëdalje tek dhuna, vetëbraktisja
dhe narkotikët. Është për të ardhur keq që po fillon të sundojë përbuzja e jetës
njerëzore dhe ideja e kotësisë së jetës në rrethanat e këtyre zhvillimeve të shpejta globale.
Globalizimi nuk është vetëm një proces ekonomik. Është imponim, i drejtpërdrejtë apo i tërthortë, i një sistemi mendimi që injoron dhe shkatërron
veçoritë e popujve dhe njerëzve të veçantë, e mënjanon ose prish vlerat siç janë
miqësia, ndershmëria dhe vetëpërmbajtja, duke paraqitur një model konsumi
me synime për fitime të vazhdueshme, nën ndikimin e të cilit shpesh shkatërrohen marrëdhëniet njerëzore. 2
Disa studiues dalin pro politikës së globalizimit, disa të tjerë kundra. Amerikani Paul R. Krugmann3 mbron asnjanësinë dhe aspektet pozitive të dukurisë.
Ndërsa francezi Emm. Todd e konteston atë: “ Çështja e një globalizimi, e një
parimi abstrakt që vepron nga “jashtë’’ mbi të gjitha kombet, nuk ka bazë. Nuk
është veçse një mit, inskenim i ndjenjës së pamundësisë së “elitës” politike e
kulturore”.4
Globalizimi është përqafuar nga shumë sisteme ekonomike e politike, por
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edhe është kundërshtuar. Mjafton të përmend demonstratat në takimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në vitin 2000, si dhe në takimin e Siatëll-it të Organizatës Botërore të Tregtisë më 1999. Philipe Moreau
Defarges, në një libër të tij para disa vitesh, konkludon: “Globalizimi mesa
duket po i hap njerëzimit dy rrugë të skajshme. U jep njerëzve ndjesinë se janë
të mbyllur në një burg, që është toka.. . ose gjeneron ndërgjegjen e unitetit të
njerëzimit.. . globalizimi nuk sjell fundin as për njeriun, as për historinë e tij.
Nuk është veçse një nënprodukt i progresit teknik. Sigurisht, nuk është rastësi që globalizimi realizohet në çastin kur njeriu zhytet në dy pafundësi: në
vogëlsinë e pafund të materies dhe në madhësinë e pafund të yjeve”. 5
Siç mund të kuptohet, sistemi global shpërblen por edhe penalizon pjesëmarrësit e tij. Udhëheqëse e dinamikës globaliste kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që gjithashtu kanë qenë përfituesit kryesorë të këtyre politikave që kanë çliruar.6 Ky mekanizëm, përveçse ka prodhuar një pasurim të
madh në shumë pjesë të botës, mund të ndikojë edhe në shpërndarjen e krizës
ekonomike dhe shoqërore që aktualisht ka prekur superfuqinë. Kjo është normale, pasi ky shtet ka qenë motori botëror i rritjes, dhe një kthim mbrapa i saj
do të kishte pasoja që mund të kërcënonin stabilitetin politik në shumë vende,
sidomos në ato në zhvillim.
Globalizimi sjell industrializim, industrializimi sjell përqendrimin e popullsisë drejt qyteteve, dobësimin e sistemeve tradicionale mbështetëse politike
e shoqërore. Hendeku mes të varfërve e të pasurve bëhet më i thellë, dhe më të
ndërgjegjshëm për këtë janë bërë emigrantët, numri i të cilëve po vjen duke u
rritur. Megjithatë, kjo nuk përbën ndonjë risi, pasi migrimet kanë ndodhur në
çdo revolucion ekonomik. Por ajo që është unike në epokën tonë është shkalla
në pasojën globalë dhe ritmi i ndryshimit teknologjik.
Kapitalizmi i tregtisë së lirë mbetet më i efektshmi deri tani dhe i vetmi
që ka treguar rritje të qëndrueshme ekonomike dhe ngritjen e standardit të
jetesës. Por, ashtu si kapitalizmi i pashtrënguar i shek. XIX solli marksizmin,
ashtu edhe një version i ri i globalizimit të shek. XXI mund të sulmojë në mbarë
botën vetë konceptin e tregjeve të lira. Globalizmi e vështron botën si një treg
ku fiton më i efektshmi dhe më konkurruesi. Por ç’ndodh me ata që nuk arrijnë
të “ecin me hapin e kohës”? Përveçse krijimin e një ekonomie mbarëbotërore,
globalizmi do të sjellë njëjtësimin e kulturave, përzierjen e tyre, dhe detyrimisht do të mbizotërojë njëra. Fakti është që kultura botërore7 po lind dhe po
mbizotëron ajo e kontinentit të ri, ashtu si shumë aspekte të tjera. Në qoftë se
ka një gjuhë ndërkombëtare, ajo është pa dyshim anglishtja, dhe nëse ka një
“president të botës” ka shumë të ngjarë që të jetë presidenti i SHBA-së.
Secili prej rreth 400 shteteve të botës ka diçka për t’u krenuar me historinë
e arritjet e tij. Popujt mund të vazhdojnë të ecin në rrugën e zhvillimit, duke
folur gjuhën e tyre, duke mbajtur flamurin e tyre, përdorur monedhën e tyre
me figurat dhe emblemat. Ekonomia botërore mund të veprojë në mënyrë të
frytshme pa pasur nevojë të bëjë të detyrueshme njëllojshmërinë e gjuhës (sot
ekzistojnë përkthimet), monedhës apo kulturës,8 megjithëse është e rëndë-
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sishme të kesh një përkatësi të dukshme globale. Atëherë, cili do të jetë pra
impakti i globalizimit në shtetet në zhvillim e sidomos, ajo që na intereson
neve, në Shqipëri?
Është e nevojshme që të ekzistojë një mirëkuptim brenda rregullit botëror,
që ndryshimet midis të avantazhuarve dhe të paavantazhuarve të jenë të asaj
natyre, që këta të fundit të jenë në gjendje të shohin një perspektivë për zhvillimin e tyre me përpjekjet e veta. Në mungesë të kësaj ndërgjegjeje, do të
bëhet më e fortë turbulenca, si jashtë shoqërive, ashtu edhe brenda tyre. Zhvillimi kërkon investime që për një shtet të brishtë si Shqipëria janë të papërballueshme, si edhe kapitale të mëdha; kapitali kërkon kthimin më të lartë që të
jetë e mundur, me rrezikun më të vogël. Kjo do të thotë që në një formë ose
në një tjetër, vendet e industrializuara e të përparuara të perëndimit do të
tërhiqnin përqindjen më të madhe të kapitalit që qarkullon nëpër botë. Por pa
këtë kapital, në Shqipëri nuk mund të ketë rritje ekonomike e nuk mund të krijohen vende pune. Rrjedhimisht politikanët do të humbasin oreksin e tyre për
reforma, tepër të nevojshme për globalizimin. Ndërmarrjet kombëtare do të
bëhen më pak konkurruese, veçanërisht në sektorët e ekonomisë ku barrierat
e tregtisë janë aq të mëdha sa duken të pakalueshme. Përpara tyre do të shtrohet zgjedhja dyfishe: të pranojnë dështimin, ose të bashkohen me ndërmarrjet
shumëkombëshe. Vendet në zhvillim, që kërkojnë të bashkohen në procesin e
globalizimit, në periudha afatgjata nuk kanë mundësi tjetër veçse të ristrukturohen. Kjo përpjekje për t’u bërë sa më i ngjashëm që të jetë e mundur me
SHBA, Evropën apo Japoninë, e cila po vihet re edhe në Shqipëri, është aq e
vështirë sa e gjatë në kohë, pavarësisht nëse mund të përshpejtohet apo jo.
Bota e globalizuar po përballet me dy rryma kundërshtuese. Tregu i globalizuar hap perspektiva, dhe për rrjedhojë, pasurim të paparashikuar. Por
ai gjithashtu krijon kushte për turbullime politike dhe shfaq rrezikun e një
hendeku të ri, atë midis atyre shoqërive që janë bërë pjesë e globalizimit, bota
e internetit dhe atyre që nuk janë në të. Impakti i këtyre rrymave të reja është
i thellë. Kompanitë e ekonomive të vogla, siç është ajo shqiptarë, sa vjen e
po absorbohen nga gjigantët evropianë e amerikanë. Rrjedhimisht, ekonomia
tipike e vendit në zhvillim ndahet në dy pjesë: në pjesën e integruar në ekonominë globale, dhe në pjesën e mbetur, e shkëputur nga e para, që punëson
forcë punëtore me pagë të ulët. Në këtë mënyrë, shkatërrohet stabiliteti nga i
cili vetë shteti varet.
Kjo është epoka e globalizimit, era e “paqes dhe mirëkuptimit mondial”, që
dalëngadalë po i jep planetit fytyrën e një fshati global! Shpesh ne shqiptarët
e shikojmë me gjithë pozitivitetin e mundshëm, si një shpëtim nga tranzicioni,
liberalizim të lëvizjes së njerëzve, mallrave e kapitalit, si një aureolë të shndritshme që do t’u japë fund shumë prej plagëve, nga të cilat lëngon Shqipëria prej
vitesh; por harrojmë se aty ku ka shumë dritë, edhe hijet janë më të mëdha!!
Kjo është epoka e paradokseve, ku fitojmë shumë para e kemi gjithnjë e
më pak, blejmë shumë e nuk shfrytëzojmë, kemi shtëpi më të mëdha e familje
më të vogla, më shumë ilaçe e më pak mirëqenie, flasim shumë e qeshim pak,
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shkruajmë po nuk mësojmë, biem të flemë vonë dhe zgjohemi herët, për më
tepër, të lodhur! Kemi mësuar të veprojmë shpejt e kemi humbur durimin,
bëjmë gjëra më të mëdha, por jo më të mira.. . e jemi aq të dhënë pas gjërave
materiale sa që e kemi humbur aftësinë për t’u kënaqur me bukurinë e gjërave
të thjeshta. Më shumë se progres, më duket regres; më shumë se përparim, më
ngjan kërcënim, një kërcënim të cilin Shqipëria s’mund e s’duhet ta kalojë! JO
SOT!
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