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E ndjej të nevojshme t`u shpreh mirënjohjen time gjithë atyre që kanë përcjellë pa
rezerva kontribut në realizimin e këtij studimi.

Në mënyrë të veçantë vlerësoj ndihmesën e udhëheqësit shkencor Prof. Dr. Ferit Duka, i
cili ka ndjekur sistematikisht ecurinë e hartimit të studimit, duke dhënë sugjerime të vyera
për sistemimin dhe interpretimin e informacionit mbi kritere shkencore. Vlerësoj dhe
përkrahjen e kujdesjen e tij në respektimin e pavarësisë së gjykimeve dhe të
interpretimeve autoriale.

U jam gjithashtu mirënjohës profesorëve të Departamentit të Historisë, me vërejtjet dhe
propozimet konstruktive të bëra në diskutimet e organizuara, të cilat më kanë ndihmuar
për rikonsiderime e rivlerësimeve rreth çështjeve të ndryshme të marra në shqyrtim në
këtë tezë doktorale.

Realizimi i këtij studimi deri në fazën e tij përfundimtare, sigurisht që është rezultat
hulumtimi dhe interpretimi i një mori dokumentesh të përpiluara prej kancelarive të
vendeve të ndryshme, i shkrimeve të analistëve nëpë media të ndryshme, i librave të
botuar me këtë tematikë, i marrëveshjeve e protokolleve të publikuara rreth emigracionit
të shqiptarëve në vitet e pas `90-ës dhe dukurive që shoqëruan këtë lëvizje masive
demografike. Aq sa mund të ketë qenë e mundur dhe e lidhur posaçërisht me argumentin
e paraqitur në këtë studim, një pjesë e konsiderueshme e këtij korpusi të dendur
informacioni është shfrytëzuar në kapitujt e tij dhe, ndaj autorëve të tyre, e ndjejmë
gjithashtu të nevojshme të shprehim mirënjohje. Edhe në ato raste kur nuk kemi qenë të
pajtuar me vlerësime e konkluzione të caktuara, ato kanë mbetur gjithsesi të dobishme
për rolin e tyre nxitës pë të shkuar tek ide të tjera apo ndryshe, dhe këtë e vlerësojmë
doemos si ndihmesë të autorëve të tyre.
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PARATHËNIE

Para se të shqyrtojmë kontekstin social-politik në cilin shfaqen valët periodike të
emigracionit të shqiptarëve drejt brigjeve të Italisë në vitet `90-të, si dhe ndikimet
komplekese që ato ngjarje sollën në jetën e njerëzve dhe në marrëdhëniet mes të dy
vendeve, parashtrojmë në vija të përgjithshme qëllimin e këtij studimi, si dhe metodat e
ndjekura dhe strukturën e tij.

Qëllimi i studimit

Ky studim synon të hulumtojë e të nxjerrë në pah disa elemente e faktorë të rëndësishëm,

lidhur me një prej ngjarjeve më të dhimbshme e më traumatike në historinë e kombit

shqiptar, sikundër është fenomeni i emigracionit të përmasave biblike i pas viteve ’90-të

drejt brigjeve italiane. Kjo mbetet një lëvizje e pazakontë demografike në llojin e saj, për

përmasat dhe gjithëpërfshirjen e të gjitha shtresave dhe grupmoshave të popullsisë, e

cila, doemos që pati dhe ndikime jo të pakta në marrëdhëniet mes të dy vendeve, të cilat e

kaluan jo lehtë edhe këtë sprovë të vështirë, e cila, jo rrallëherë u shoqërua me fenomene

e incidente jo indiferente. Të dyja vendet u përballën me një sërë sfidash e

problematikash, të cilat ishin në njëfarë mënyre edhe pasqyrim i problematikave sa

individuale, aq edhe që vinin si përplasje mentalitetesh e kulturash, të lidhura këto me

veçoritë etnike, të ndikuara nga ambienti ekonomik dhe diferencat etnokulturore që

kishin këto vende.

Nga fundi i viteve ’90-të vlerësohet se rreth 800 000 shqiptarë jetonin jashtë Shqipërisë,

në emigracion, ku pjesa dërrmuese në shtetet fqinjë: Itali e Greqi1. Lëvizja e njerëzve ka

patur tipare kaotike, duke funksionuar si e pa rregullt dhe e paregjistruar korrektësisht

nga ana e organeve shtetërore përkatëse. Ndoshta asnjë vend në botë nuk është prekur

kaq shumë nga fenomeni i emigracionit në kohë paqeje sesa Shqipëria - në këto 50 vitet e

fundit2.

1 Të dhënat nga INSTAT 2001
2 King 2003: 284
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Ky studim, sidoqë në qendër do të ketë emigracionin e sotëm në Itali, ky emigracion do të

vështrohet edhe në një prerje historike e kulturore, nisur prej vet rrethanave e kontakteve

mes Shqipërisë e Italisë. Madje ky emigracion do të shqyrtohet i pashkëputur dhe me

lëvizjet e grupeve të tjera migratore drejt vendeve të ndryshme, shkëputje demografike

vërtet të ndjeshme këto, që u shoqëruan me ndikime në ekonomi, në tregjet financiare, në

funksionimin e familjes e në mënyrën e jetesës, të cilat nisin të shfaqnin ndryshime e

madje dhe transformime të konsiderueshme.

Metodologjia dhe struktura e studimit

Fenomeni i emigracionit është një dukuri e krijuar prej disa rrethanash të natyrës

ekonomike, sociale, psikologjike, kulturore dhe që njëkohësisht shoqërohet me një mori

gjurmësh e ndikimesh që emigranti lë apo fiton, si në vendin pritës, ashtu edhe në vendin

e origjinës. Duke qenë se këto janë dukuri të fushave e profileve të ndryshme, atëhere

edhe studimi do të ketë një qasje interdisiplinare. Që do të thotë se këtu do të jenë të

kombinuara shqyrtimet historike, ekonomike, sociologjike, financiare, psikologjike,

mediatike. Gjithsesi, historizmi do të jetë synimi dhe parimi zotërues konceptual në

elaborimin e tyre. Ky kryqëzim kompetencash shkencore, sigurisht që përcillet dhe me

sfidat e veta, porse interpretimi veçmas në nivel tematik të këtij fenomeni, gjykojmë se do

të krijonte premisa për interpretime të njëanshme, si të thuash parciale e jo tërësore. Për

këtë arsye, është zgjedhur një rrokje e këtij fenomeni në një profil integral.

Studimi do të ketë një parashtrim në kapitullin e parë të faktorëve politikë, ekonomikë,

socialë e kulturorë që ndikuan në ngjarjet e korrikut të vitit 19903. Për këtë janë marrë në

shqyrtim materiale e publikime të ndryshme mbi ngjarjet e kohës, si nga pala e shtetit

shqiptar, ashtu edhe materiale e intervista të publikuara nga mediat e huaja, të cilat ishin

të vemendshme asokohe mbi çfarëdo lloj sinjali rebelimi që vinte nga vendet e përtej

perdes së hekurt.

Në eksodin drejt ambasadave, krahas dëshirës së madhe për t`u larguar në drejtim të

vendeve aq të ëndërruara të perëndimit të pasur, u duk prirja e shumë shqiptarëve për të

3 Hyrjet masive në ambasadat e huaja në Tiranë, reagimi i shtetit shqiptar për ta ç’montuar ngërçin në

mënyrë sa më pak të bujshme.
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kërkuar strehim në ambasadën italiane, gjë që krahas faktorëve/motiveve të

pamohueshëm politikë, kishte lidhje edhe me një farë lidhjeje shpirtërore që shqiptarët

kaherë kanë patur me shtetin dhe popullin italian, e ushqyer dhe ndikuar kjo edhe nga

afërsia gjeografike e kulturore, ku padyshim rol qëndror ka luajtur media vizive italiane.

Njohja e gjuhës italiane nga një pjesë e mirë e shqiptarëve ishte një faktor tjetër

thelbësor, pasi konsiderohej garanci për integrimin në shoqërinë pritëse. Porse padyshim

që media do të mbetet faktori kyç, i cili, në njëfarë mënyre ndërtoi ëndërrën e shqiptarëve

mbi të ashtuquajturën Eldoradon italiane, atje ku shqiptarët e zhytur në skamje

shpresonin të realizonin endërrat dhe dëshirat e tyre për një jetë me standart jetese e lirie

dinjitoze.

Po ashtu, një faktor tjetër që është marrë në shqyrtim si ndikues në zgjedhjen e Italisë si

destinacion final shpërnguljeje është edhe ai historik. Pikërisht lidhjet, marrëdhëniet

ekonomike e kulturore historike, kanë egzistuar qysh nga kohërat më të lashta të

perandorisë romake e deri në ato të gjysmës së parë të shëkullit XX. Këto lidhje janë

pasqyruar në marrëdhënie tregtare, në lëvizje njerëzish, në shkëmbime kulturore dhe

shkollime të shqiptarëve nëpër kohë të ndryshme në Itali, po kështu në miqësira e

krushqira, si në nivele të shtresave popullore, ashtu edhe në nivele elitare të shoqërive të

kohës4.

Prania e komunitetit arbëresh në Itali, ka patur edhe ai padyshim ndikimin e tij të

veçantë në krijimin e besimit tek emigrantët të një garancie mikëpritjeje të këtij vendi.

Studimi është organizuar në gjashtë kapituj kryesorë, që sëbashku me sythat (çështjet)

dhe përfundimet, synon të japë jo vetëm panoramën e ngjarjeve që shoqëruan

emigracionin drejt Italisë, por para së gjithash të prezantojë tërësinë e ndikimeve të

ndërsjellta prej këtij fenomeni, ndikime këto që ishin të natyrave të ndryshme dhe me

pasoja e kosto të ndryshme.

Në kapitullin I do të prezantohet në vija të përgjithshme konteksti historik në të cilin ka

funksionuar emigracioni shqiptar nëpër shekuj, duke u ndalur në disa prej momenteve

kryesore të këtij fenomeni.

4 Georg Stadtmüller, Forschungen zur albanischen Frühgeschichte, 1936, edicioni i dytë shtypur në

Wiesbaden: Harrassowitz, 1966, p. 76-96. Vincenzo Salerno Sicilian Peoples: The Albanians,2005
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Në kapitullin II do të shtjellohet fenomeni i flukseve migratore shqiptare drejt brigjeve

italiane pas viteve ’90-të. Dukuria e këtij fenomeni është ndarë në tre periudha kryesore:

Periudha e parë përfaqësohet me eksodet e marsit ’91 dhe gushtit ’92. Periudha e dytë

përfshin harkun kohor 1992-1996, i cili është karakterizuar nga një tendencë largimesh

më të stabilizuara, si pasojë e një stabiliteti të përkohshëm ekonomik, i cili do të

kolapsojë me ngjarjet e vitit ’97, që do të shënojnë edhe periudhën e tretë të largimeve

masive të shqiptarëve, ku destinacioni kryesor ishte Italia. Këto largime u ndikuan

kryesisht, si nga përkeqësimi i gjëndjes ekonomike, pasojë e humbjes së kursimeve të

investuara në skemat mashtruese piramidale, porse në mënyrë të pamohueshme, edhe me

faktin e rrëzimit e të kolapsimit të funksionit të strukturave shtetërore, situatë kjo që u

reflektua në krijimin e psikozave shoqërore dhe në pasigurinë që do të karakterizonte

mbarë shoqërinë. Mungesa e rendit inkurajoi krimin e rrugës dhe sjelljet e frustruara të

një pjese të shoqërisë shqiptare, që la gjurmë të thella në memorien kolektive.

Emigracioni i mëpasëm do të vazhdojë me ulje e ngritje, pra me momente kulmore e më

të dobëta, porse gjithsesi ekzistente deri në ditët e sotme, pamvarësisht goditjes që ka

marrë ekonomia italiane prej krizës globale. Për këtë arësye do të ketë një vështrim edhe

mbi vazhdimësinë dhe tipologjinë specifike të emigracionit në ditët e sotme.

Ky emigracion do të shqyrtohet edhe në aspektin e pritjes së tij në mjediset sociale

italiane, lidhur ngushtë kjo me krijimin dhe perceptimin e imazhit të tjetrit – të të huajit-

për shqiptarin, i cili lidhet ngushtë edhe me eksperiencën e re italiane në lidhje me

fenomenin e emigrimit. Italia, nga një vend i dikurshëm si eksportues emigrantësh, me

ardhjen e flukseve të konsiderueshme të emigrantëve të varfër shqiptarë, u kthye

papritmas vet në një vend pritës të emigracionit, një eksperiencë kjo që e gjeti të

papërgatitur shtetin, politikën dhe vetë shoqërinë e individin italian për të ndërvepruar

me këtë situatë të papritur dhe emergjente.

Kapitulli III do të shqyrtojë kuadrin ligjor italian në lidhje me emigracionin, në

këndvështrimin e impaktit që ai ka patur dhe ka mbi atë shqiptar. Do të shfrytëzohen të

dhënat statistikore zyrtare italiane, si dhe vend i veçantë do t`i lihet shqyrtimit të politikës

italiane lidhur me emigracionin, krahas rolit të luajtur prej shtetit shqiptar në momente

të ndryshme të menaxhimit të kësaj problematike. Për vetë natyrën e këtij argumenti të

marrë në shqyrtim, studimi është projektuar brenda një strukture e kohezioni
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ndërdisiplinor, ku, krahas vëzhgimeve dhe interpretimeve historike, do të kombinohen

edhe të tjera të natyrës sociale, ekonomike, kulturore, psikologjike e politike.

Impakti social i emigracionit trajtohet në kapitullin IV ku do të zërë vend sidomos

problemi i largimit të trurit. Po ashtu do të shqyrtohen politikat dypalëshe në fushën e

punësimit, dhe marrëveshjet bilaterale mbi strukturën e instrumentave të sigurimeve

shoqërore, ku përfshihen edhe kontributet për pensione.

Në kapitullin V do të ndalemi në procesin e ndërtimit të figurës së emigrantit shqiptar

nga ana e medias dhe stigmatizimit të tij në shoqërinë italiane, duke u kthyer në jo pak

raste në personifikimin e steriotipit me sjellje deviante /kriminale, figurë/imazh ky, që

gradualisht në vitet e mëpasme filloi të rehabilitohej si pasojë e faktorëve të ndryshëm

socialë e politikë, porse edhe për faktin se me kalimin e ndjenjës së frikës ndaj të

sapoardhurit, fillon procesi i natyrshëm i njohjes e pranimit/besimit të tij, i cili, padyshim

nis t`i hapë rrugë integrimit, pra, bashkëjetesës me vendësin. Ky është një proces real, që

është dëshmuar me avancimin e një pjese të këtyre emigrantëve në shoqërinë italiane si

kontribues, jo vetëm në krahun e lirë të punës, por edhe si kontribues në fusha të

ndryshme të shoqërisë dhe ekonomisë, në të cilat ata kanë shfaqur vlerat e tyre

sipërmarrëse, intelektuale dhe artistike. Trajektorja e imazhit të emigrantit shqiptar në

Itali do të jetë një argument i posaçëm, i cili do të ketë rast të shqyrtohet në mënyrë të

dykahshme: si realitet i ashpërsisë dhe brutalitetit të tij; por dhe si projektim i

ekzagjeruar dhe paragjykues e demonizues i vendësit për modelin e atij tjetrit, emigrantit.

Në këtë rast, duhet konsideruar edhe roli i medias, i cili ka qenë mjaft i rëndësishëm në

frustrimin apo qetësimin e këtij raporti dhe këtyre marrëdhënieve.

Një moment delikat është shqyrtimi i procesit të pasqyrimit të sjelljeve deviante e

delikuente tek një pjesë jo e vogël e emigrantëve shqiptarë, sidomos të atyre që kanë

patur të bëjnë me trafikimin me qëllim shfrytëzimi për prostitucion të qënieve njerëzore,

me trafiqet e paligjshme të lëndëve narkotike, me vrasjet për motive të dobëta e shfaqje të

sjelljeve të dhunës të paperceptueshme për mentalitetin e europianit perëndimor.

Sigurisht, që këto fenomente nuk janë dukuri eskluzive e emigrantëve shqiptarë, porse ata

ishin të parët me të cilët shoqëria italiane u ndesh masivisht, duke ndikuar kështu në

etiketimin e tyre si agresivitet i sjelljeve tipike shqiptare. Studimi do të

evidentojë/përcaktojë dhe disa faktorë që kanë ndikuar në shfaqjen e sjelljeve ekstreme
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deviante. Do vlerësohet padyshim faktori gjeografik, si determinues në krijimin e

kontekstit mjedisor favorizues për sjelljet kriminale. Lëvizja e emigrantëve shqiptarë

është kryer kryesisht nëpërmjet korridorit jugor të Italisë dhe pikërisht nëpërmjet atyre

zonave më problematike, të cilat vazhdojnë edhe sot të jenë bastione të rrjeteve/klaneve

mafioze italiane. Sigurisht që emigrantët shqiptarë, të joshur nga fitimi i shpejtë, kanë

qënë një kontigjent i mirë furnizues i këtyre grupeve kriminale.

Kapitulli VI do të fokusojë impaktin ekonomik që ka patur emigracioni shqiptar i Italisë

në ekonominë e brishtë shqiptare, sidomos rolin e remitancave, hapësirat si ato janë

përdorur nga familjet pritëse, sa dhe si kanë ndikuar në nivelin e mirëqënies familjare

dhe të shoqërisë. Do të shqyrtohet natyra e kanaleve të përdorura nga emigrantët për

dërgesat e tyre monetare, të cilat përgjithësisht kanë qenë informale, duke ndikuar kështu

edhe në natyrën e investimeve të mjeteve monetare. Këtu do të merren në konsideratë dhe

një varg studimesh të tjera mbi përdorimin e remitancave në Shqipëri, në të cilat më së

shumti kanë dalë në përfundimin se përdorimi final i remitancave ka qenë kryesisht për

plotësimin e nevojave jetike bazë5. Do të shqyrtohet po ashtu trajektorja e

ndryshueshmërisë së natyrës cilësore dhe sasiore të remitancave - në lidhje kjo me

ndryshueshmërinë e ambientit social dhe ekonomik ku jetojnë emigrantët shqiptarë. Po

ashtu do të shqyrtohet dinamika e zhvillimeve të fundit, lidhur me përdorimin e

remitancave.

Sikurse e përmendëm edhe më sipër, për natyrën interdisiplinare që ka studimi, edhe

rrafshi i burimeve të literaturës dhe materialeve të shfrytëzuara, vjen prej disa kahjesh

si:

 Informacione, materiale, studime, dokumente, marrëveshje bilaterale,

komunikata, protokolle bisedimesh, publikime studimore e statistikore nga

qeveria italiane dhe ajo shqiptare etj.

 Materiale shtypi nga të dyja vendet, të cilat kanë përcjellë e komentuar lëvizjet

migratore në kohë të ndryshme.

5 Të dhëna zyrtare nga INSTAT si dhe nga studimet: De Soto, H., P. Gordon, I. Gëdeshi and Z. Sinoimeri,

2002, Poverty in Albania: a Qualitative Assessment, World Bank Technical Paper 520, Washington, DC:

World Bank.59; Gëdeshi, I.,2002, “Role of remittances from Albanian emigrants and their influence on the

country’s economy”, Wastern European Economics, 40(5), 49-72.



XII

 Botime librash e studimesh të politikanëve, sociologëve, studiuesve e të

institucioneve akademike dhe të shoqërisë civile në vendet respektive.

Në Përfundimet e veta, studimi synon/rrek të sjellë konkluzione e rekomandime rreth

këtij realiteti të mprehtë – që vjen i pranishëm deri në ditët e sotme, të cilat, synojnë të

ndihin sado pak në pasurimin e kësaj problematike studimore dhe, sa të jetë e mundur, të

kontribuojë në përcjelljen e këtyre rekomandimeve dhe ndikimin sa të jetë e mundur tek

institucionet vendimmarrëse.
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HYRJE

Emigracioni, ashtu si të vende të tjera të botës, është një dukuri jo pak e pranishme në

jetën e shqiptarëve. Ai vërehet të jetë i referuar nga historia qysh në shekujt 13-14, me

shpërnguljet masive drejt territoreve kontinentale e ishullore të Greqisë së sotme, për të

vazhduar me disa valë ciklike - drejt brigjeve të Italisë pas pushtimit të trojeve arbërore, e

deri me lëvizje të tjera popullatash shqiptare në shekujt 19-20, drejt vendeve europiane e

kontinentit të ri të Amerikës.

Këto lëvizje masive e të vazhdueshme demografike kënë qenë sigurisht me pasoja mjaft

të rënda për vendin, pasi në to përfshiheshin kryesisht më të rinjtë, si dhe elitat politike e

kulturore, duke krijuar zbrazëti e dobësim traumatik të hapësirat që linin. Këto lëvizje

popullatash janë bërë në rrjedhë të shekujve për shkaqe ekonomike, duke kërkuar

territore më të mira jetese, por edhe për shkaqe përndjekjesh nga pushtuesit, prej

sëmundjesh epidemike, si zbatim marëveshjesh për shkëmbim territoresh e shpërngulje të

banorëve të tyre.

Dukuria e emigracionit, sigurisht që është mjaft e njohur edhe për popuj të tjerë

europianë e më gjerë. Por shqiptarët e kanë ndjerë atë, jo vetëm në mënyrë vijuese, mund

të themi të pandërprerë, por edhe në përmasa tepër të mëdha në raport me numrin e

popullsisë. Vështruar nga kjo pikëpamje, ato kanë qenë shkëputje të rënda hemoragjike,

prej të cilave, janë dashur peiudha të gjata ripërtëritëse në nivel të ekonomisë, të

ekuilibreve sociale e kulturore. Historia ka dëshmuar se energjitë e vendit janë aktivizuar

maksimalisht për të stabilizuar ritmet e jetës, por duhet kujtuar se shumë mosarritje e

vonesa historike të shqiptarëve, të përmendura shpesh në analiza e shqyrtime akademike,

janë të lidhura pikërisht, edhe me koston që i duhej paguar këtyre shpërnguljeve.

Këto lëvizje popullatash shqiptare nëpër histori kanë krijuar dhe një lloj harte mjaft më të

gjerë se harta reale e trojeve të tyre natyrale. Përtej pasojave rrudhëse nga aspektet

ekonomike e sociale, ato kanë krijuar dhe një zgjerim e ekspansion nga aspekti i shtrirjes

gjuhësore e kulturore të shqiptarëve. Mjaft prej figurave të atyre hapësirave, janë bërë

protagonistë kryesorë të lëvizjeve më të rëndësishme për çështjen shqiptare, duke

shfrytëzuar për këtë gjithë mundësitë e krijuara, në vendet ku ata jetonin. Madje, ky

kontribut i tyre, duhet parë edhe në qarkullimin drejt atdheut të tyre të ideve, të përvojave

profesionale të përfituara, si dhe të mjaft burimeve ekonomike të investuara në Shqipëri.

Emigracioni në kohët moderne e, sidomos ai i pas viteve `90-të, shfaq një varg tiparesh e

ndikimesh, të cilat tashmë në kushtet e sotme, është e mundshme që edhe të shqyrtohen e

hulumtohen nga rrafshe të ndryshme studimore. Studimi i tyre prezanton gjendjen, në tërë

spektrin e problematikave, por krijon mundësi sidomos për dhënien e rekomandimeve, të

cilat janë mjaft të nevojshme për strukturat vendimmarrëse.
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Emigracioni i sotëm në Itali shfaq gjithashtu profilin e vet të mjaft vështirësive e sfidave,

që lidhen me integrimin e emigrantëve shqiptarë, me problemet e arsimimit të fëmijve të

tyre, me punësimin, me raportet me vendasit dhe komunitetet e tjera, me dilemat e

kthimit në atdhe, me raportet ndaj botës së krimit etj. Ky emigracion, ka arritur sot një

çerek shekulli, ka brenda vetes disa cikle largimesh përmes rrugëve kryesisht klandestine,

ka të ardhur të brezave e të krahinave të ndryshme, si dhe përfaqëson mbase emigracionin

më të stabilizuar nga pikëpamja e krijimit të kushteve prej autoriteteve vendase për

dhënie leje qendrimi e punësimi.

Studimi për këtë emigracion, mbetet padyshim një detyrë e vështirë për kompleksitetin e

problematikave që ai shfaq, por është gjithashtu edhe një fushë, ku ndjen obligimin të

kontribuosh në shpalosjen e këti realiteti të bashkëkombësave tanë, ku ata, me jetën dhe

punën që bëjnë, përfaqësojnë më shumë se veten e tyre.
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K A P I T U L L I I
KONTEKSTI HISTORIK I EMIGRACIONIT NW SHQIPWRI

1.1 Një vështrim mbi lëvizjet migratore shqiptare para viteve ‘45.

Dokumentat historike mbi lëvizjet demografike të popullsisë shqiptare deri para vitit

1945 nuk janë të shumta dhe gjithsesi duhen konsideruar me rezerva. Të dhënat mbi këtë

fenomen zakonisht janë marrë nga libra të karakterit historik apo ditarët e udhëtarëve të

ndryshëm që kanë udhëtuar nëpër këtë territor6, të cilat jo gjithmonë janë jo të plota dhe

besueshmëri dokumentare. Një punë të rëndësishme për mbledhjen e informacionit në

këtë fushë kanë bërë studiuesit shqiptarë Mark Tirta dhe Kosta Barjaba. Studime të

ndryshme mbi këtë temë janë bërë dhe nga studiues të ndryshëm nga vendet pritëse të

emigrantëve shqiptarë si: Gilles De Rapper, i cili ka kryer një studim mbi shqiptarët në

Turqi7; Federal Writers' Project 19398; Dennis L. Nagi “The Albania-American

Odyssey”9, Siegfried Gruber 2001 “The Albanian census of 1918” ( Censusi i

Shqiptarëve në vitin 1918).

Gjatë historisë së tyre, shqiptarët, sikurse rëndom edhe banorët e tjerë nga vende të

ndryshme të botës, kanë patur nevojën të lëvizin, ose siç thuhet në ditët e sotme, të

emigrojnë nga një territor në tjetrin - në kërkim të kullotave, punës, tregjeve të ndryshëm,

të punësohen si detarë e marinarë në anije të ndryshme e kështu të lundrojnë drejt

6 Edith Durham, udhëtarja, shkrimtarja e artistja angleze, e cila mori famë pikërisht për shkrimet e saj

antropologjike mbi shqiptarët. Veprat e saj janë : Through the Lands of the Serb (Në brendësi të tokës së

serbve) (1904 )The burden of the Balkans (Kufijt e Ballkanit) (1905), High Albania (Shqipëria e

epërme) (1909), The struggle for Scutari(Lufta e Shkodrës) (1914), Twenty Years of Balkan Tangle (Njëzet

vjet ngatërresa ballkanike) (1920), The Serajevo Crime (Krimi i Sarajevës)(1925), Some Tribal Origins,

Laws and Customs of the Balkans (Origjina tribale, ligjet dhe zakonet e ballkanasve) (1928).

De Rapper G. (2000).Les Albanais à Istanbu (Shqiptarët e Stambolllit), Dossiers de l’IEFA, No.3, Institut

français d’études anatoliennes (Instituti francez i studimeve anadollake) – Georges Dumezil

(IEFA),Istanbul. http://www.afebalk.org/page.php3?id_page=116&action=recherche&q=rapper

Federal Writers' Project (FWP) , një projekt i qeverisë së Shteteve të Bashkuara, i cili financonte dhe

mbështeste shkrimtarët gjatë periudhës së njohur si Depresioni i madh (Great Depression).
9 Një studim mbi komunitetin shqiptar ne Boston, Massachusetts. AMS Press, 1988.
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vendeve të tjera, të njohura e të panjohura për ta, të punësohen si mercenarë në ushtri të

ndryshme etj. Studiuesi M. Tirta ka botuar një libër të titulluar “Migrimet e shqiptarëve”

(1999), në të cilin ka bërë një përmbledhje të kërkimeve të tij më të hershmë mbi këtë

temë. Në këtë vëllim ai jep shifra dhe të dhëna interesante mbi destinacionet e

emigrantëve shqiptarë, mbi kushtet e punës dhe të jetesës së tyre, arsyet e emigrimit etj.

Ai bënë një analizë interesante sociale, ekonomike e historike. Megjithëse flet për

emigracionin e kohës së mesjetës, ai fokusohet kryesisht në periudhën e Rilindjes dhe të

luftës për pavarësi (1845-1912). Mund të themi se ky mbetet mbase nga punimet më të

plota përsa i përket kësaj teme.

Ballkani historikisht ka qenë një tokë betajash e luftrash nga më mizoret, gjë që është

shoqëruar në mënyrë të natyrshmë me emigracionin e detyruar, nga i cili nuk kanë qënë

të paprekur as shqiptarët. Emigrimet e hershme shqiptare kanë qenë ato drejt vendeve

fqinje: Greqisë dhe Italisë10. Gjatë shekullit të 14-të dhe atij të 15-të, shqiptarët, nën

terrorin e pushtimit otoman, emigruan në masë drejt Italisë e Greqisë. Këto janë dhe

migrimet e para të hershme të shqiptarëve që janë të ruajtura në memorien historike. Vala

e parë nisi mbas vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skenderbeut në vitin 1467.

Vdekja e tij dhe pushtimi i fortesës së Krujës nga ana e osmanëve, shënoi rënien e tokës

shqiptare në duart e perandorisë më të fuqishme ushtarake të kohës. Sipas kronikave,

gruaja dhe djali i prijësit të rezistencës antiosmane për çerek shekulli, Skënderbeut,

lundruan drejt Napolit dhe u vendosën aty. Ata u shoqëruan nga një numër i madh i

familjeve aristokrate shqiptare, por edhe nga një numër i konsiderueshëm shqiptarësh të

thjeshtë, të cilët kishin marrë pjesë në mënyrë aktive në betejat e rezistencës kundër

pushtuesve. Një grup tjetër shqiptarësh lundruan drejt brigjeve Dalmate dhe drejt Jugut të

Greqisë. Është përllogaritur se rreth 200 000 shqiptarë u larguan nga trojet e tyre gjatë

viteve 1468-1506 11. Barjaba 12 sugjeron se kjo shifër përbënte thuajse një të katërtën e

popullsisë shqiptare të asaj kohe, duke bërë që eksodi i shqiptarëve të kish një impakt

10 Shih Myres et al. 1945:182:Myres, J., Winterbotham, H.S. dhe Longland, F. (1945) Albania (Shqipëria).

Oxford: University Press, for the UK Naval Intelligence Division (Shtypi i Universitetit te Oksfordit për

Departamentin e Inteligjencës Detare).
11 Tirta, M. (1999: 97) Migrime të shqiptarëve, të brendshme dhe jashtë atdheut (vitet '40 të shek.XIX-vitet

'40 të shek.XX). Etnografia Shqiptare, 18.
12 Barjaba, K., Dervishi, Z. dhe Perrone, L. (1992) L'emigrazione albanese: spazi, tempi e cause. Studi

Emigrazione –Emigracioni shqiptar: hapësira, koha e shkaqet. 29(107): 513-538.
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aspak indiferent mbi popullsinë e vogël në numër të asaj periudhe. Gjatë periudhës së

pushtimit otoman, emigracioni i shqiptarëve vazhdoi kryesisht i ndikuar nga disa faktorë:

kushtet tejet të vështira ekonomike në të cilat jetonte pjesa më e madhe e popullsisë,

largimet e detyrueshëm - si shkak i faktorëve të ndryshëm politik.

Otomanët rekrutonin djemtë e rinj në vendet ku kishin shtrirë pushtetin e tyre. Nga kjo

praktikë nuk ishin të kursyer djelmuria shqiptare, të cilët rëndom ishin pjesë e kavalerisë

dhe e këmbësorisë ushtarake në luftrat e ndryshme që ndërmerrte perandoria. Rekrutimi i

këtyre djemve ishte i detyrueshëm dhe shpeshherë përdorej edhe forca. Një praktikë e

njohur është edhe ajo e devshirmé13.

Pikërisht për t’iu shpëtuar këtyre praktikave, shumë familje shqiptare u detyruan të

largoheshin në drejtim të Italisë e më tej e në vende të tjera edhe më të e largëta. Pati dhe

dëbime nga autoritetet e Portës së Lartë Otomane për ato familje që i bënin rezistencë

autoritetit otoman. Këto familje u persekutuan dhe u dëbuan14. Sipas citimeve të

studiuesit të mirënjohur Boué cituar tek Barjaba 1992: 516 fshatra të tëra shqiptarësh

janë çuar në Azi në mënyrë që të mposhteshin revoltat “entire villages of Albanians had

been exiled in Asia in order to crush the revolts’ “. Nuk duhen lënë në harresë shumë

aktivistë patriotë shqiptarë që luftuan e punuan për pamvarësinë e Shqipërisë, të cilët u

persekutuan e u vranë nga autoritetet otomane gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 19 -të

dhe fillimit të shekullit të 20-të. Shumë nga këta patriotë mundën t`u shpëtonin

autoriteteve otomane e të mërgonin në vendet e sapo të çliruara të Ballkanit, në Francë e

deri në USA.. Porse largimet nga Shqipëria, për fat të keq, nuk kanë qenë vetëm si shkak

i pushtimit të huaj, por në shumë raste ka ndodhur edhe për t`i shpëtuar mekanizmit të

egër të gjakmarrjes që ka detyruar një varg familjesh të largohen nga trojet e tyre.

Mbas Luftës Ruso – Turke, shqiptarët u bënë pjesë e një tjetër eksodi të detyruar. Traktati

i Shën Stefanit (1877) u dhuroi toka të reja vendeve të sapo krijuara ballkanike si: Malit të

Zi, Serbisë, Bullgarisë dhe Greqisë. Ai ndau edhe territoret e banuara nga shqiptarët15. Si

13 Sipas kësaj praktike, familjet kristiane ishin të detyruara të ofronin një fëmijë mashkull, i cili më tej do të

konvertohej në fenë Islame dhe do të edukohej në mënyrë të tille që në një të ardhme të bëhej pjesë e

administratës otomane apo pjesë e elitës ushtarake. (Vickers 1995: 12 - Vickers, M. (1995) The Albanians:

A Modern History – Shqiptarët një histori moderne. London: I.B. Tauris.).
14 Skendi, S. (1967) The Albanian National Awakening (Zgjimi Kombëtar Shqiptar) i 1878-1912.

Princeton: Princeton University Press (Shtypi i Universitetit të Princeton)
15 Federal Writers' Project 1939: 34
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rezultat i dhunës, shumë familje myslimane shqiptare u detyruan të shpërnguleshin në

zona të tjera të Shqipërisë dhe në drejtim të Turqisë16. Mërgimet e shqiptarëve nuk u

rreshtën as më fitimin e pavarësisë në vitin 1912. Me fillimin e luftrave ballkanike 1912-

1913, këto fluke ishin të destinuara të shtoheshin. Pothuajse një e treta e territoreve

shqiptare kaloi nën kontrollin e shteteve fqinje, qeveritë e të cilave nuk u treguan aspak

bujare me popullsinë shqiptare, e cila edhe njëherë u bë pre e dhunës dhe dëbimeve. Si

pasojë e dhunës së ushtruar nga ushtria greke gjatë viteve 1913-1914, fshatra të shumta

shqiptarësh u detyruan të shpërngulen në drejtim të Shqipërisë qëndrore e bregdetare.

Gjatë kësaj periudhe, rreth 70 000 banorë të kësaj popullsie, u vendos në Vlorë, por një

numër akoma edhe më i madh mërgoi në drejtim të rajoneve bregdetare më të sigurta17.

Në kuadrin e traktatit të Lozanës, nënshkruar më 1923 mes Greqisë e Turqisë, një numër

i madh muslimanësh shqiptarë, banorë të zonave kufitare në Greqi (Follorinë, Kostur dhe

Janinë), u zhvendosën në Anadoll të Turqisë. Pjesa tjetër, kryesisht çamë të besimit

musliman, u persekutuan në mënyrën më barbare dhe u dëbuan herë pas here nga ushtria

greke18. Shumë nga këta njerëz u vendosën në Shqipëri, por një pjesë akoma më e madhe

u vendos në Izmir të Turqisë. Pjesa e mbetur e popullsisë çame e besimit musliman, u

dëbua nga ushtria greke mbas vitit 1944, të akuzuar si bashkëpunëtorë të pushtuesve

italianë e gjermanë gjatë Luftës së Dytë Botërore. Kjo popullsi u shpërngul kryesisht në

drejtim të Shqipërisë e Turqisë dhe një pjesë tjetër më e pakët, në drejtim të Amerikës.

Kjo ishte një shpërngulje në modelin e genocidit, ku akuza e bashkëpunimit me

pushtuesit italianë, mbetej vetëm një pretekst, pasi objekt i kësaj reprezaljeje të

pashëmbullt e gjakatare ishin edhe pleq, gra e fëmijë të pafajshëm, të cilët nuk i lidhte

asgjë me këtë akuzë. Kësaj duhet t`i shtojmë edhe faktin tjetër se ishin të shumtë dhe bijtë

shqiptarë të këtyre anëve që u përfshinë në rezistencën antifashiste, duke krijuar dhe

16 Vickers, M. (1995:29) The Albanians: A Modern History - Shqiptarët : Një histori moderne. London:

I.B. Tauris.
17 Durham, M.E. (2001: 291) Njëzet vjet ngatërresa ballkanike, Tirana: Argeta-LMG.
18 De Rapper, G. (2000 :4) Les Albanais à Istanbul – Shqiptarët në Stamboll. Istanbul: Institut Français

d’Études – Instituti Francez i Studimeve. Shih po ashtu Vickers 2002.

Anatoliennes (Les dossiers de l’IFEA, n° 3). Vickers, M. (2002) The Cham Issue. Albanian National and

Property Claims in Greece (çështja came. Çështja kombëtare dhe ajo e pronave në Greqi).Camberley:

Conflict Studies Research Centre. Report G109 (Qëndra kërkimore studimore e konflikteve. Raporti G109).
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formacione të rregullta luftimi, disa prej të cilëve dhanë edhe jetën e tyre në këtë

rezistencë.

Një nga faktorët kryesorë të migrimit historik të shqiptarëve ka qenë dhe mbetet faktori

ekonomik. Emigrimet gjatë sundimit otoman kanë qenë, si brenda për brenda vendit,

ashtu edhe jashtë vendit, si në vendet e Perandorisë, ashtu dhe jashtë saj. Si pasojë e

pushtimit të territoreve shqiptare nga ana e Perandorisë Otomane, këto zona u shndërruan

në terrritore pak të zhvilluara ekonomikisht, kjo edhe për arsye të pozicionit gjeopolitik të

tyre, duke qënë se ishin të shtrira në kufijtë e perandorisë. Në këtë situatë të trishtuar nga

pikëpamja ekonomike dhe sociale, emigracioni perceptohej si një shpresë e këtyre

banorëve, për të rregulluar sado pak kushtet e jetesës në familjet e tyre. Emigracioni

fillimisht nisi në zonat malore e rurale, në drejtim të qyteteve apo zonave bregdetare, për

të vazhduar më tej në drejtim të vendeve të tjera. Nga fundi i sundimit të regjimit otoman,

situata e fshatarësisë shqiptare ishte rënduar akoma edhe më shumë si pasojë e taksave

dhe haraçeve që u duhej të shlyenin. Nga fundi i shekullit të 19 -të përqindja e interesit të

huasë kishte arritur shifrën e 20-35 % në zonat urbane e 40-70 % në zonat rurale19.

Shumë fshatarët shitën atë copë të vogël toke që posedonin, në mënyrë që të paguanin

borxhet e tyre. Në këto rrethana, bujqësia e të gjithë vendit e në mënyrë të veçantë ajo e

zonës juglindore, shkoi drejt shkatërrimit e rrënimit të skajshëm. Shumë fshatarë, të

detyruar nga këto kushte të rënda ekonomike, shkuan drejt qytetit në kërkim të një pune.

Puna nëpër qytete ishte kthyer në një mall të rrallë, kështu që filloi hapi pasardhës i

emigracionit jashtë vendit. Sigurisht, që varfëria ekstreme, ishte faktori kryesor i

emigracionit të brendshëm, si dhe atij në drejtim të vendeve të tjera të rajonit. Emigrimi

drejt vendeve më të largëta nuk ishte i realizueshëm nga pjesa më e madhe e popullsisë,

si shkak i kostos së lartë të transportit20. Kryesisht drejt vendeve te tjera emigruoi ajo

pjesë e popullsisë që kishte një farë përgatitjeje profesionale, e cila ishte në kërkim të

kushteve dhe mundësive më të mira të punësimit. Sipas Tirtës, një pjesë e mirë artizanësh

si: muratorë, ndërtues rrugësh, karpentierë, punues të hekurit, argjendarë, shkuan për

emigrim sezonal në territoret otomane. Nga një emigrim i përkohshëm, gradualisht ky u

kthye në emigrim të përherëshëm, duke qenë se më vonë, edhe familjet e këtyre

19 (Tirta,M 1999: 145)
20 Tirta,M.( 1999) “Migrimet e shqiptarëve të brendshme dhe jashtë atdheut vitet 40 të shek.XIX, vitet 40 të

shek.XX) Etnografia shqiptare, 18.
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artizanëve, u çvendosën në këto territore. Një pjesë e mirë e profesionistëve shqiptarë

emigroi në vende të ndryshme të perandorisë otomane, këta ishin me profesion mjekë,

avokatë, nënpunës etj. Shumë burra shqiptarë arritën me punën e tyre të zënë role të

rëndësishëm në administratën dhe ushtrinë e Perandorisë Otomane. Mund të përmendim

këtu faktin se të paktën 30 vezirë të mëdhenj (kryeministra) kanë qenë me origjinë

shqiptare. Mehmet Ali Pasha ka qenë Guvernator i Egjyptit për thuajse gjysëm shekulli21.

E ndikuar nga situata globale politike, sociale dhe ekonomike, emigracioni për arsye

punësimi, u intensifikua shumë nga fundi i shekullit të 19 -të dhe fillimi i shekullit të 20 -

të. Industrializimi dhe urbanizimi i shpejtë që po ndodhte në Europë dhe në Amerikën e

Veriut kishte nevojë për në numër gjithnjë e në rritje të krahut të punës, krah pune ky që

kryesisht e kishte origjinën dhe furnizohej nga vendet më të varfëra të globit. Një nga

këto vende furnizuese të krahut të lirë të punës ishte edhe Shqipëria22. Me zhvillimin

teknologjik dhe sidomos me zhvillimin e transportit, po krijohej mundesia e çvendosjes

në vendet e tjera më të largëta të globit. Shqiptarët aso kohe emigruan drejt Amerikës së

Veriut, Australisë, Rusisë etj23. Ata gjetën punë në fermat e mëdha dhe fabrikat ku kishte

nevojë për punonjës pa ndonjë kualifikim të veçantë. Megjithëse teknologjia kishte

shkurtuar distancat, kostot e udhëtimit ishin shumë të larta për standartin e ulët të

shqiptarëve që donin të emigronin. Udhëtimi financohej kryesisht nga agjenci të

ndryshme që operonin në fushën e kredi dhënies. Në vitet e para të shëkullit të 20 -të 95%

e emigrantëve shqiptarë në USA e kishin siguruar udhëtimin e tyre falë borxhit të marrë

nga huadhënësit në vendin e tyre të origjinës (kryesisht fshatra). Normat e larta të

interesit që aplikoheshin mbi këto hua, si dhe manipulimet e shumta në kurriz të

emigrantëve, i kishin kthyer këto njësi huadhënieje në organizata fitimiprurëse

21 Lumo Skëndo (1919, 24-25), ka cituar autorin, Osman Zadë Naib, i cili ne vepren e tij të publikuar në

Kostandinopoje më 1853 i referohet Shqipërisë si “Kopështi i Vezirëve”. Autori osman shpreh çudinë e tij

në lidhje me numrin e madh të pozicioneve të larta që u janë ofruar këtyre njerëzve të ardhur nga një

popullsi kaq e gjykuar.
22 Vullnetari,J. (2007) “Albanian migration and Development: State of the Art Review”IMISCOE Working

Paper no.18 – Migrimet Shqiptare dhe Zhvillimi : Punë Studimore nr.18.
23 Tarchella, P. (2005) “Temi e questioni di storia economica dell’ Albania dalla dominazione ottomana al

crollo del communismo. Una rassegna bibliografica”. Universita degli studi di Milano – “Tema dhe

çështje të historisë ekonomike të Shqipërisë nga dominimi turk e deri në rënien e komunizmit. Një kolanë

bibliografike”. Universiteti i Milanos.
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abuzuese24. Me kalimin e fazës së parë të emigracionit, emigrantët filluan të financonin

vetë udhëtimin e pjesëtarëve të familjeve të tyre25.

Le të ndalemi pak tek përbërja e emigrantëve të hershëm shqiptarë. Në mjaft nga

dokumentat e ndryshme të kohës, të cilat flasin mbi shpërnguljet me dhunë të shqiptarëve

nga trojet e tyre, kuptohet që behet fjalë për çvendosjen e të gjithë familjes. Përsa i përket

emigrimit për arsye ekonomike, si fillim, largohej pjesëtari mashkull i familjes e më pas e

gjithë familja. Shumë histori të kaluara gojazi tregojnë për meshkujt shqiptarë që

largohen në kurbet duke lënë pas bashkëshortet dhe familjet e tyre26. Përsa i përket

emigracionit femëror të fund shekullit të 19-të e fillimin e shekullit të 20-të, ka shumë

pak të dhëna të dokumentuara. Një studim etnografik i larmishëm mbi emigrantët

shqiptarë në Amerikë është bërë nga Federal Writers’ Project of Massachusetts, Boston

në vitin 1939, mbi gjininë dhe prespektivën e gjeneratave të emigrantëve, si dhe mbi

çështjen e integrimit. Në museumin e Arteve : Fuller Museum of Art, Boston në Pranverë

të vitit 1998 është ekspozuar një fotografi e fotografit Lewis Hine, bërë në Eillis Island

1905. Në këtë foto paraqitet një grua shqiptare në veshjen e saj tradicionale27.

Emigracioni i para viteve 1945, ka qenë më i ndjeshëm në zonat jugore e juglindore të

Shqipërisë28. Zonat më të prekura kanë qenë zonat malore të Korçës, Devollit, Përmetit,

Kolonjës, Pogradecit, Sarandës, Gjirokastrës dhe Vlorës 29 30. Shumë pak emigrantë nga

veriu janë regjistruar aso kohe. Disa studiues mendojnë se edhe zonat e Shqipërisë

qëndrore kanë qenë të prekura nga fenomeni i emigracionit jashtë tokave shqiptare31.

Emigracioni i para viteve 1945 ka patur ndikim jo vetëm në jetesën e familjeve, por edhe

24 A. (1977:65) The Albanians. Europe's forgotten survivors – Shqiptarët të mbijetuarit e harruar të

Europës. London: Victor Gollancz.
25 Federal Writers' Project (1939) The Albanian Struggle in the Old World and New (Luftrat shqiptare në

botën e re dhe të vjetër). New York: AMS Press.
26 Pollo, S. and Puto, A. (1981:108) The History of Albania: From its Origins to the Present Day (Historia

e Shqipërisë: Nga origjina e deri në ditët e sotme), London: Routledge and Kegan Paul.
27 Albanian Woman (Gruaja Shqiptare), 1905 Lewis Hine/(Frosina Information Network

http//www.frosina.org;
28 Tirta 1999:146
29 UNDP-Albania (2000:35) Albanian Human Development Report 2000 – Raporti mbi Zhvillimin e

kapitalit njerëzor në Shqipëri . Tiranë: UNDP Albania.
30 Bërxholi, A. (2005b:170) Veçoritë e vizualizimit të dinamikës së popullsisë në 'Atlasin gjeografik të

popullsisë së Shqipërisë'.Studime Gjeografike, 15: 156-70.
31 Sjöberg, Ö. (1992a:35) Rural Change and Development in Albania (Ndryshimi rural dhe zhvillimi në

Shqipëri). Oxford: Westview Press.
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në jetën e komunitetit në përgjithësi, si edhe në jetën e vet shtetit shqiptar. Nga pikëpamja

demografike, impakti i emigracionit ka qenë destruktiv. Personat që shkonin në

emigracion ishin meshkujt e familjes, të moshës nga 16-40 vjeçare. Shumica e tyre nuk u

kthye kurrë në vendin e origjinës, duke mos krijuar kështu familje të reja në Shqipëri.

Nuk u kthyen jo vetëm beqarët, por edhe shumë burra të martuar, duke lënë pas gratë e

tyre. Në rastin e emigrimit të të gjithë bërthamës familjare, shanset e kthimit në Shqipëri

ishin pothuajse zero. Pjesa tjetër e familjes e mbetur në vendin e origjinës i vajtonte si të

vdekur pjestarët e ndodhur në kurbet. Largimi njerëzve në tokat e largëta dhe të huaja për

periudha të gjata kohore, me qëllim kryesor punësimin, në memorien kolektive dhe

folklorin shqiptar njihet me termin “Kurbet”32. Fjala Kurbet e ka origjinën nga fjala turke

gurbet, që do të thotë “jashtë në botë”, duke nënkuptuar vuajtjen, sakrificën, mundimin e

dëshpërimin.

Emigracioni thithi pjesën më vitale të krahut të punës të sektorëve të tillë si bujqësia e

blegtoria, duke bërë që barra e punëve të binte mbi gruan shqiptare, mbi fëmijët e mitur e

mbi të moshuarit. Edhe industria e brishtë shqiptare i ndjeu jo pak efektet e kurbetit33.

Impakti i fenomenit të emigracionit shqiptar jashtë atdheut nuk pati vetëm efekte

dëmtuese në jetën sociale e ekonomike, ai pati gjithashtu edhe efekte pozitive. Dërgesat

në të holla që emigrantët bënin herë pas here, ishin një ndihmesë e vyer, si për ekonominë

familjare, ashtu edhe për ekonominë e vendit në përgjithësi. Emigracioni gjithashtu

shërbeu si një mjet i vyer komunikimi për depërtimin e normave dhe sjelljeve të reja të

kulturës perëndimore në shoqërinë e prapambetur dhe konservatore shqiptare të asaj

kohe. Dërgesat e emigrantëve u dhanë mundësi familjeve të tyre ne Shqipëri të kishin një

standart jetese me të lartë se sa mund ta siguronin me punën e tyre në vend34. Në vitin

1910 Fan S. Noli, ka përllogaritur se rreth 30 000 shqiptarë që jetonin në Amerikë,

dërgonin në shtëpitë e tyre rreth 3 milionë dollarë në vit, “pothuajse e gjithë Toskëria

jetonte me paratë e dërguara nga Shtetet e Bashkuara”35. Sipas përllogaritjeve, në vitin

1928 dërgesat kanë qenë rreth 10 milionë franga ari36. Si pasojë e Depresioni të madh

32 Tirta, 1999
33 Tirta 1999: 166
34 Federal Writers' Project 1939: 82-4; shih po ashtu Myres et al. 1945: 140
35 Tirta 1999:141
36 Tirta 1999: 164



11

Great Depression që pushtoi Amerikën, këto dërgesa u zvogëluan nën 4 milion franga ari

në vitin 193337.

Përveç rolit për rritjen e mirëqënies së individit dhe familjes, dërgesat luajtën një rol të

rëndësishëm në strukturën e të ardhurave kombëtare38.

Emigrantët që u kthyen në vend sollën me vete njohurit dhe aftësitë e fituara në

emigracion, të cilat i aplikuan në sektorë të ndryshëm si agrikultura, vinikultura,

frutikultura, ndërtimi, higjena, organizimi i jetës në komunitet, familje, në mardhëniet

sociale etj. Shumë nga modernizimi i arritur gjatë mbretërimit të Zogut I, i duhet atribuar

emigrantëve të kthyer nga emigracioni, e në mënyrë të veçantë atyre të ardhur nga Shtetet

e Bashkuara të Amerikës.39. Po të krahasojmë zonat me një nivel të lartë emigracioni me

ato me një nivel të ulët, do të vihet re një diferencë e dallueshme në nivelin e edukimit.

Sipas statistikave të vitit 1945, 39% e popullsisë e prefekturave së Korçës dhe

Gjirokastrës, dinin të lexonin e të shkruanin, ndërkohë që në prefekturën e Dibrës dinin të

shkruanin vetëm 10% e popullsisë40. Në vendet ku kishte emigruar një pjesë e

emigrantëve shqiptarë, ajo ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me ide progresiste dhe ata

u bënë përçues të këryre ideve revolucionare, përsa u përket aspekteve ekonomike,

sociale e politike në Shqipëri e jo vetëm. Emigrantët shqiptarë kishin ndërtuar shoqatat e

tyre politike në Bukuresht, Sofie, Stamboll, Kajro, Boston. Këto shoqata kanë luajtur një

rol të pazëvendësueshëm në luftën për pavarësinë e Shqipërisë dhe ruajtjen e unitetit të

saj territorial. Përveç kontributit politik, këto shoqata kanë dhënë edhe një kontribut të

paçmueshëm ekonomik në investimet e ndryshme që ato kanë bërë në ndërtimin e

shkollave të ndryshme, të urave, rrugëve, çezmave , blerje librash, ndihmesë ekonomike

për të varfërit etj41

37 Barjaba, K., Dervishi, Z. dhe Perrone, L. (1992 - 521) L'emigrazione albanese: spazi, tempi e cause.

Studi Emigrazione (Emigracioni shqiptar: hapësira, koha dhe shkaqet.), 29(107): 513-38.
38 Roucek, J.S. (1939: 86) The Politics of the Balkans (Politikat Ballkanase). New York: McGraw-Hill.

Shih po ashtu Federal Writers' Project 1939: 82-4);
39 Roucek, J.S. (1946: 532) Central-Eastern Europe, Crucible of World Wars (Europa qëndrore-

lindore,djepi i Luftrave Botërore). New York: Prentice-Hall.
40 UNDP-Albania (2000) Albanian Human Development Report 2000 (raport i UNDP mbi Shqipërinë viti

2000). Tirana: UNDP Albania: 36
41 Shih : Federal Writers' Project 1939: 82-4; Roucek 1945: 238; UNDP-Albania 2000: 35.
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1.2 Lëvizjet migratore gjatë periudhës së regjimit komunist 1945-1990.

Fundi i Luftës së Dytë Botërore e gjeti Shqipërinë në një gjëndje mjaft të vështirë

ekonomike e tejet të prapambetur nga pikpamja sociale e kulturore. Fuqinë politike e

morrën forcat komuniste të cilat e udhëhoqën Shqipërinë për 45 vite në rrugën e ndërtimit

të socializmit. Gjatë asaj periudhe lëvizjet demografike ishin të kontrolluara dhe të

planifikuara nga qeverisja qëndrore. Të dhënat demografike statistikore të periudhës, janë

ato të ofruara nga institutet shtetërore të kohës. Këto të dhëna duhen marrë me një farë

rezervë, pasi kanë qenë të influencuara dhe të kontrolluara nga politika dhe ideologjia e

kohës42. Shumë pak studiues jashtë kufijve të Shqipërisë kanë patur akses në të dhënat

statistikore mbi demografinë e Shqipërisë43. Si rrjedhojë e Reformës Agrare, gjatë

pesëvjeçarit të parë, ka qenë mbizotërues fluksi i migrimit ndërmjet zonave rurale. Në

bazë të Reformës Agrare në vitet 1945-1946, tokat e konfiskuara të pronarëve të mëdhenj

dhe të institucioneve fetare, iu shpërndanë fshatarëve të thjeshtë, duke shpjeguar kështu

flukset e migrimit ndërmjet zonave rurale. Po gjatë kësaj kohe, u krye një vepër e

rëndësishme, ajo e bonifikimit të kënetës së Maliqit, e cila krijoi toka të reja në

dispozicion të fshatarësisë44.

Në pesëvjeçarin 1950-1955 shënohet ritmi më i lartë i rritjes së popullsisë urbane gjatë

gjithë periudhës komuniste. Rritja e popullsisë urbane ishte pothuaj 50%, ndërkohë që ai i

rritjes së popullsisë rurale 4%. Popullsia urbane përbënte 20-27% të popullsisë në total45.

Sipas Bërxholit, ky fenomen shpjegohet me dy arësye: i pari migrimi intensiv nga zonat

rurale në ato urbane dhe së dyti ndryshimet administrative që e çuan numrin e qëndrave

42 Sjöberg, Ö. (1989) “A note on the regional dimensions of post-war demographic development in

Albania”. Nordic Journal of Soviet and East European Studies 6(1):91-121. (Shënim mbi dimensionet e

zhvillimeve demografike rajonale të pasluftës në Shqipëri)
43 Po aty
44 Sjöberg, Ö. (1992a:52 Rural Change and Development in Albania ( Ndryshimet rurale dhe zhvillimi në

Shqipëri). Oxford: Westview Press.
45 Bërxholi, A. (2000: 27) Regjistrimet e Përgjithshme të Popullsisë në Shqipëri. Vështrim Historik .

Tirana: Akademia e Shkencave, Qendra e Studimeve Gjeografike.
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urbane nga 24 në vitin 1945 - në 37 në vitin 1955. Sipas censusit të vitit 1960 u regjistrua

një rritje urbane me 31% për 1955-1960. Mund të thuhet se 80% e kësaj rritjeje iu

atriubohet migrimit nga zonat rurale në ato urbane. Rreth 130 000 migrime nga zonat

rurale në ato urbane, kanë ndodhur në periudhën 1950-1960, shifër kjo që përfaqësonte

ritmin natyral të rritjes së popullsisë rurale në atë periudhë. Popullsia urbane në vitin

1960 përbënte rreth 30% të popullsisë në total, ndërsa numri i qendrave urbane ishte

rritur në 41 qëndra46. Krijimi i qëndrave të reja urbane si Ballshi, Kurbneshi, Laçi etj.,

dhe zgjerimi i atyre ekzistuese si Tirana, Fieri, Elbasani etj., vjen si rezultat i zhvillimit të

shpejtë të industrisë dhe transportit 47. Ky zhvillim i shpejtë është shoqëruar më rritjen e

kërkesës për krah pune, gjë që i ka dhënë shkak këtyre lëvizjeve migratore. Sipas

Bërxhollit48 migrimi nga zonat rurale në ato urbane është intensifikuar akoma më tepër

me krijimin e kooperativave bujqësore në periudhën 1956-60, një proces në të cilin

fshatarët përjetuan marrjen e tokave të tyre nga shteti, pa asnjë lloj kompensimi. Efektet e

lëvizjeve demografike kanë qenë dramatike, sidomos për zonat e izoluara malore.

Furnizuesit e lëvizjeve të brendëshme migratore kanë qenë kryesisht banorët e zonave të

Kolonjës, Përmetit, Gjirokastrës, Sarandës, etj. Në disa nga këto zona shumë pak persona

jetonin në vitin 1960, krahasuar me periudhën e paraluftës49.

Qeveria shqiptare në fillim të viteve ’60 ndërmorri një sërë masash në emër të një politike

që promovonte ruralizimin e vendit. Në emër të kësaj politike u ndërmorrën një sërë

masash për përmirësimin e jetës në zonat rurale, ndër të cilat ia vlen të përmendim

pensionin minimum për moshat e mëdha dhe investimet e ndryshme që u bënë në zonat

rurale. Megjithatë, si shkak i mosrealizimit të objektivit kryesor të këtij plani (barazimi i

cilësisë së jetës së qytetit me atë të fshatit), lëvizjet migratore nga zonat rurale në ato

urbane nuk u rreshtën. Për këtë arsye, qeveria e asaj kohe morri masa shtrënguese përsa i

përket lëvizjeve migratore brenda vendit50.

46 Bërxholi 2000: 32-3.
47 UNDP-Albania 2000:47 Albanian Human Development Report 2000 (Raporti mbi Zhvillimin në Shqipëri

UNDP viti 2000). Tirana: UNDP Albania.
48 Bërxholi, A. (2005b :70 ) Veçoritë e vizualizimit të dinamikës së popullsisë në Atlasin gjeografik të

popullsisë së Shqipërisë'. Studime Gjeografike, 15: 156-70.
49 UNDP-Albania 2000.
50 Një nga pilarët e kontrollit të lëvizjeve të brendëshme ish edhe procesi i pasaportizimit. Të gjithë

qytetarët ishin të detyruar të pajiseshin me letërnjoftim dh eta mbanin atë gjithnjë me vete. Sjöberg (1994).
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Nga viti 1958 një sërë ligjesh e dekretesh në lidhje më çështjen e lëvizjeve migratore u

aprovuan nga parlamenti e qeveria e kohës. Në bazë të këtyre ligjeve, për të migruar

brenda vendit, personi ose familja, duhej të pajiseshin me lejen e shpërnguljes dhe për të

jetuar në një zonë të caktuar, ishte e nevojshme leja e banimit. Të gjithë qytetarët qenë të

detyruar të pajiseshin me letërnjoftim dhe t`i mbanin me vete51.

Falë këtyre masave ndaluese, migrimi i brendshëm u ndalua pothuajse totalisht në fillim

të viteve ’60. Vitet në vazhdim do të karakterizohen me një rritje urbane të ngadalshme

dhe të papërfillshme, ndërkohë që numri i qendrave urbane u rrit në 67 njësi në vitin

198952. Masat e marra nga qeveria shqiptare e kohës ishin të përqëndruara kryesisht në

ndalimin e levizjeve demografike nga zonat rurale në ato urbane, gjë që e arritën me

sukses. Përsa u përket lëvizjeve nga zonat rurale në zonat rurale, mund të themi që kanë

qenë po aq të rëndësishme sa ajo ruralo-urbane. Sipas të dhënave statistikore të kohës53

në periudhën 1979-1089, levizjet ndërmjet zonave rurale përbënin 60 % të lëvizjeve të

brendëshme demografike në Shqipëri, rreth 98 000 persona janë zhvendosur në periudhën

kohore 1960-1970; 78 000 në periudhën 1970-1980 dhe 77 000 në periudhën 1980-

199054. Zakonisht, çvendosja ka qenë nga zonat rurale malore në drejtim të atyre fushore.

Kjo çvendosje ka qenë e lehtësuar nga fakti i një mungese politike shtrënguese përsa u

përket lëvizjeve migratore ndërmjet zonave rurale dhe në të njëjtën kohë nga pamundësia

si pasojë e masave ligjore tejet shtrënguese për lëvizjet migratore në drejtim të qyteteve.

Dëshira për të lënë jetën e fshatit ka qenë shumë e madhe në ato kohë. Në pamundësi për

t`u çvendosur në qytet shumë banorë të zonave të thella rurale çvendoseshin në zonat

rurale më pranë qyteteve të dëshiruara. Destinacionet kryesore të këtyre lëvizjeve kanë

qenë zonat përreth trekëndëshit Tiranë-Durrës-Elbasan. Në vitin 1971 densiteti më i

O’Donnell, J.S 1999 A coming of age, Albania under Enver Hoxha ( Shqipëria nën regjimin e Enver

Hoxhës), Columbia University Press, New York.
51 Tozzoli, G.P, 1992 Profilo di uno stalinista di ferro (Portreti i një stalinisti të pathyeshëm), A.Messina

Albania, CLUP Milano.
52 Bërxholi 2000.
53 Bërxholi (2005b: 170).
54 Borchert 1975.
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madh i zonave rurale ka qenë ai i krahinave të Durrësit, Lushnjës dhe Fierit, të ndjekura

nga grupi i krahinave të Lezhës, Krujës, Tiranës, Elbasanit dhe Beratit 55.

Tirana historikisht ka qenë destinacioni më i dëshiruar i shqiptarëve. Kjo për arsye se ka

qenë qendra më e rëndësishme arsimore, kulturore, industriale e administrative. Në

pamundësi për t`u bërë banorë të saj, shumë prej tyre hidhnin shpresën e çvendosjes në

zonat rreth saj. Migrimi drejt zonës së Tiranës nuk është një dukuri e kohëve të sotme,

por një dukuri që i ka rrënjët në regjimin komunist56. Migrimi i brendëshëm u njoh si një

e drejtë themelore e njeriut me nenin e 22 të Ligjit mbi amendamentet dhe Kushtetutën

në vitin 199357, i cili i dha të drejtën çdo shqiptari të zgjedhi vendin e rezidencës dhe të

lëvizë i lirë në territorin e shtetit shqiptar, si dhe të drejtën e emigrimit. Gjatë periudhës së

totalitarizmit, në Shqipëri emigrimi jashtë shtetit ishte i konsideruar si një akt tradhëtie

dhe si i tillë ndalohej me ligj58. Megjithatë, gjatë viteve 1945-1990, Shqipëria ka patur

flukse emigrimesh jashtë kufijve të saj. Këto flukse emigrimesh kanë ndodhur në vitet e

para pas Luftës së Dytë Botërore. Ardhja në pushtet e forcave komuniste u shoqërua me

një fushatë kundër partive të tjera politike si: Partia e Legalitetit dhe Frontit Nacional ose

ndryshe Balli Kombëtar, por edhe kundër kundërshtarëve brenda për brenda Partisë

Komuniste. Të ndodhur para një situate të tillë, një pjesë e mirë e eksponentëve të këtyre

grupeve politike u larguan nga Shqipëria në drejtim të Jugosllavisë e Italisë. Një pjesë e

liderëve, kryesisht të Partisë së Legalitetit, të cilët gjatë periudhës së luftës u kishin dhënë

ndihmesën e tyre oficerëve të forcave speciale britanike, u larguan në drejtim të

Mbretërisë së Bashkuar 59. Aty ata iu bashkuan Familjes Mbretërore të Mbretit Zog, i cili,

së bashku me një pjesë të bashkëpuntorëve të tij, ishte vendosur në Mbretërinë e

Bashkuar 60. Një pjesë e konsiderueshme e anëtarëve të Ballit Kombëtar e të Legalitetit u

55 Borchert, J.G. (1975) Economic development and population distribution in Albania (Zhvillimi

ekonomik dhe shpërndarja e popullsisë në Shqipëri).Geoforum, 6(3-4): 177-86.
56 Bërxholi 2000: 32-3
57 ligjin nr.7697, datë 7.4.1993
58 Neni 47 pika, gj). E Kodit Penal të Republikës Socialiste Popullore të Shqipërisë, 1977, Ligji nr.

5591 (Kuvendi Popullor i RPSSH 15.6.1977). Ky nen trajton çështjet e tradhëtisë së lartë kundër atdheut

dhe pika gj) merret më çështjen e dezertimit në veçan e cila është trajtuar në Kushtetutën e Shqipërisë së

vitit 1976.
59 Amery, J. (1948) Sons of the Eagle: A Study in Guerilla War (Bijt e shqipes: Një studim mbi luftën

guerile). London: Macmillan.
60 Myres, J., Winterbotham, H.S. and Longland, F. (1945: 181) Albania. Oxford: University Press,
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larguan nga Shqipëria në periudhën 1945-1946 dhe u vendosën kryesisht në USA61. Ata

kaluan një sërë peripecish, duke u vendosur fillimisht në kampet e refugjatëve në Greqi,

Itali e Jugosllavi. Kushtet e këtyre kampeve ishin tejet të vështira, pasi në periudhën e

mbasluftës, kushtet ishin në tërësi të vështira në përgjithësi. Ata qëndruan në këto kampe

për disa vite me rradhë para se të shpërnguleshin në destinacionet finale. Për shumë prej

tyre, destinacioni final u zgjodh nga autoritetet e vendeve pritëse, pa marrë më parë

pëlqimin e tyre. Pati dhe nga ata që u dorëzuan pranë autoriteteve shqiptare. Mbas këtij

kalvari të gjatë përpjekjesh e mundimesh nëpër kampet e refugjatëve, nga mesi i viteve

1950 dhe fillimi i viteve 1960, një grup i vogël individësh anti – komunistë, kryesisht

anëtarë të Ballit Kombëtar dhe Lëvizjes së Legalitet, arritën më në fund mbas shumë

përpjekjesh në tokën amerikane. Do të ishtë pikërisht ky grup që do t`i jepte hov lëvizjes

anti-komuniste të shqiptarëve në Amerikë62; Ragaru 63. Stark 64 raporton se deri në vitin

1967 kishtë prurje të refugjatëve shqiptarë drejt Amerikës nga kampet e Italisë dhe të

Jugosllavisë. Ka shumë mundësi që prurjet e fundit të kenë qenë ato të fillimit të viteve

1970, të ardhura nga kampet e Jugosllavisë, por edhe shqiptarë të Kosovës65. Të tjerë

shkuan në drejtim të Australisë – rreth 400 persona në periudhën e menjëhershme pas

1944 – si dhe të tjerë që kishin shkuar para periudhës së refugjatëve të parë politikë anti-

komunistë 66. Në mënyrë të ngjashme, një kalvar tjetër refugjatësh shqiptarë prej 150-200

for the UK Naval Intelligence Division (Shtypi universitar i Oksfordit për Divizionin e Inteligjencës

detare).
61 Vickers, M. (1995: 163) The Albanians: A Modern History (Shqiptarët : Një histori moderne). London:

I.B. Tauris.
62 Nazi, F. (2000:150) Balkan diaspora I: the Albanian-American community (Diaspora ballkanase I:

Komuniteti Shqiptaro-Amerikan), in William, J. B. (ed.) Kosovo. Contending Voices on Balkan

Interventions (Pretendimet mbi ndërhyrjet në Ballkan). Grand Rapids, MI and Cambridge: William, B.

Eerdemans Publishing Company, 132-135.
63 Ragaru, N. (2002) The Albanian-American Community in the United States: the Story of a Diaspora

(Komuniteti Shqiptaro-Amerikan nw USA: Historia e Diasporës).Fjalim i mbajtur me rastn e konferencës

”Albanian Migration and New Transnationalisms” (Migrimi Shqiptar dhe Transnaciolizmi kontemporan),

Brighton:University of Sussex.
64 Stark, T. (1968) Shqyrtimi i disertacionit: Adaptation des familles de réfugiés Albanais en

Belgique(Adaptimi i familjeve të refugjatëve shqiptarë në Belgjikë). International Migration

Review(Shqyrtimi i migracionit ndërkombëtar), 3(1): 107-8.
65 Nazi 2000
66 Carne, J.C. (1979) A History of Albanians in North Queensland(Historia e Shqiptarëve të Veriut).

Brisbane: James Cook University of North Queensland, B.A. Tezë nderi në Histori. Shih ADFAT (2003)
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vetësh mbërriti në Belgjikë në vitin 1956. Në mes të këtyre refugjatëve kishte gjithashtu

banorë shqiptarë të Kosovës. Këta refugjatë kishin lënë vendin gjatë viteve 1945-1948,

kohë në të cilën u mbyllën kufijtë me Jugosllavinë, duke qëndruar për më shumë se

dhjetë vite në kampin e refugjatëve në Gerovo të Kroacisë, ish republikë Jugosllave67.

Banorë të tjerë të këtij kampi u dërguan në Francë. Drejt Belgjikës pati prurje deri në

vitin 1962 nga kampet e Italisë. Në vitin 1967 numëroheshin në Belgjikë rreth 800

refugjatë shqiptarë, më shumë se 300 jetonin në komunën e Schaerbeck 68. Këta refugjatë

vinin kryesisht nga zonat malore dhe kryesisht me prejardhje rurale69. Pjesa më e madhe i

përkiste besimit katolik, kryesisht ishin burra dhe rrallëherë ishin të shoqëruar nga gratë.

Largimet më të shumta nga Shqipëria janë regjistruar në periudhën kohore 1945-1950.

Kufiri me Greqinë u mbyll në fillim të vitit 1950 nën klimën e një rreziku të pushtimit të

huaj. Kjo gjë u ndikua edhe nga lufta civile Greke në 1945-1949, ku luftimet u zhvilluan

shumë pranë kufirit me Shqipërinë dhe shumë incidente të shkeljes së kufirit nga ana e

ushtarëve grek u regjistruan në fshatrat kufitare shqiptare70. Mbas ndërprerjes së

marrëdhënieve me Jugosllavinë në 1948, me Rusinë në 1961 dhe më tej me Kinën në

1977, Shqipëria u shndërrua në një vend të izoluar dhe i militarizuar. Nga mesi i viteve

’70 qeveria ndërmorri një sërë projektesh e veprash infrastrukturore, me qëllimin e

ruajtjes së vendit nga ndonjë invazion i mundshëm i huaj. Udhëhequr nga kjo paranojë e

sistemit diktatorial komunist, u ndërtuan me mijra bunkerë, u morrën masa ndëshkimore

parandalimore për largimet jashtë Shqipërisë. Largimet u klasifikuan si akt tradhëtie i

nivelit të lartë ndaj atdheut. Dënimi i parashikuar me ligj ishte jo më pak se 10 vjet

burgim dhe deri në dënim me vdekje. Gjithashtu nuk përjashtoheshin nga dënimi as

Country Brief - Albania. Australian Department of Foreign Affairs and Trade(Departamenti i shtetit

Astralian për çështjet e jashtme dhe tregtisë)
67 Gjeloshaj, K. (2004) Qui sont les Albanais de Belgique? (Cilët janë Shqiptarët e Belgjikës ?) Agenda

Interculturel, 228: 4-7.
68 Demir, G. (1967) Adaptation des Familles de Refugiés Albanais en Belgique. Liege: Université de

Liege, Teza për DPhil. Tezë Doktorature në Universitetin e Liezhit mbi Adaptimin e Familjeve Shqiptare

refugjate në Belgjikë.
69 Gjeloshaj 2004: 6
70 de Rapper, G. dhe Sintès, P. (2006) Composer avec le risque: la frontière sud de l'Albanie

entre politiques des états et solidarités locales (Të bësh me rrezikun: kufiri jugor i Shqipërisë mes

politikave dhe solidaritetit lokal. Revue d'Études Comparative Est-Ouest(Shqyrtim i studimeve krahasuese

perëndim-lindje), 37(2): 5-36.
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familjarët e të denuarit, pamvarësisht se kishin apo nuk kishin marrë pjesë në këtë

veprimtari. Për familjarët parashikohej internimi në zonat e thella malore71.

Gjatësia e kufirit me Greqinë dhe Jugosllavinë u mbulua me një rrjet elektrik të voltazhit

të lartë dhe me pika të shumta vrojtimi. Hapësira ndërmjet gardhit dhe linjës së kufirit

rreth 1 km e gjerë ishte etiketuar si zonë e ndaluar ku zjarri hapej pa paralajmërim.

Shumë nga trupat e të vrarëve në këtë zonë ekspozohej nëpër fshatrat kufitarë në mënyrë

që të mbyste çdo iniciativë për të shkelur kufirin. Fshatrat në këto zona kishin statusin e

zonës kufitare dhe hyrja në to ishte e mundur vetëm me anë të një lejeje të posaçme që

lëshohej nga zyrat e policisë së zonës. Nëse dikush do të hynte në këto fshatra pa lejen e

posaçme, ligji parashikonte një dënim me 2 vite burgim ( Artikulli 220 i Kodit Penal të

RPSSH, 1977, Ligji nr. 5591 (Kuvendi Popullor i RPSSH 15.6.1977). Edhe kufijtë ujorë

ishin të survejuar në mënyrë të tillë maniakale. Propaganda e kohës i kish ngarkuar nota

negative nocionit të emigracionit, duke e etiketuar si një plagë të së shkuarës. Fjala kurbet

nënkuptonte lodhje, lotë, mundim, etj etj. Megjithë atyre masave të rënda ndëshkimore të

marra nga pushteti i kohës, në periudhën kohore 1950-1989 mundën të largoheshin nga

Shqipëria rreth 20 000 shtetas shqiptarë 72.

1.3 Ngjarjet e ambasadave më korrik 1990 si prelud i proceseve demokratike në

Shqipëri.

Migrimi është e drejtë elementare e njeriut dhe si e tillë, garantohet nga

“Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut” (klauzola 13), në të cilën, shprehimisht

shkruhet:

(1) “ Çdo njeri gëzon të drejtën e lëvizjes së lirë dhe të qëndrimit brenda kufijve të

cilitdo shtet”.

(2) “Çdo njeri ka të drejtë të largohet nga një vend dhe të rikthehet në vendin e tij”.

E kemi quajtur të arsyeshme ta përcjellim këtë klauzolë të Deklaratës së të Drejtave të

Njeriut për faktin se ky punim studimor do të përqëndrohet pikërisht në shqyrtimin e

71 ( Artikulli 47,gj) i Kodit Penal të Republikës Socialiste Popullore të Shqipërisë, 1977,Ligji nr.5591

(Kuvendi Popullor i RPSSH 15.6.1977). Artikulli 2 i Dekretit 5912 (Kuvendi Popullor i RPSSH 26.6.1979.
72 De Zwager, N., Gëdeshi, I., Gërmenji, E. dhe Nikas, C. (2005:8) Competing for Remittance

(konkurrencë për Remitancat, raport i IOM)s: IOM Tirana.



19

historikut të lëvizjeve migratore të shqiptarëve ne Itali mbas viteve ’90, lëvizje këto që jo

rrallëherë në Shqipëri janë shoqëruar me shkelje flagrante të kësaj të drejte elementare

njerëzore nga aktorë e faktorë të ndryshëm në ambjentet politike, sociale, ekonomike etj.

Fillimisht kjo e drejtë e natyrshme njerëzore, është nëpërkëmbur në mënyrë flagrante dhe

në një masë ekstreme nga regjimi komunist diktatorial shqiptar përgjatë 45 viteve të

jetëgjatësisë së tij. Gjatë atyre viteve, përveç kastës së të përzgjedhurve nga partia mëmë,

populli shqiptar nuk e kish të drejtën e lëvizjes së lirë, as brenda kufijve të shtetit shqiptar

dhe në mënyrë kategorike, ishte e ndaluar lëvizja e lirë jashtë kufijve politik të

Shqipërisë. Izolimi ishte i plotë, si në termat fizik të lëvizjes dhe të qarkullimit të

njerëzve dhe mallrave, ashtu edhe në termat e qarkullimit të informacionit. Shqipëria pa

dyshim, asokohe, klasifikohej si një nga vendet më të izoluara në botë73. Megjithatë, edhe

pse terri informativ kish mbështjellë territorin e shtetit shqiptar, terr ky i dëshiruar nga

kasta e udhëheqjes dhe i garantuar nga masat e shumta ndëshkimore në fuqi, një pjesë e

popullsisë shqiptare, e etur për dije e informacion, kishte bërë të mundur që nëpërmjet

disa mjeteve primitive të arrinte të kapte sinjalet aq të persekutuara të transmetuesve

televizivë e radiofonikë perëndimorë. Stacionet televizive, të cilat mund të përcilleshin

nga këto mjete primitive ishin: stacionet televizive jugosllave (në ditët e sotme është e

natyrshme që të tingëllojë i kapërcyer konsiderimi stacioneve jugosllave si përcjellës të

kulturës perëndimore, porse po të kthehemi mbrapa në kohë, kjo është mëse e

kuptueshme dhe natyrshëm na vjen ndërmend fjala e urtë e popullit se “ Në mes të të

verbërve, ai që ka një sy konsiderohet mbret”), stacionet televizive greke (të cilat

kryesisht përcilleshin në pjesën jugore të shtetit shqiptar), ndërsa stacionet televizive

italianet, duke patur një transmetues më të fortë ( i cili qëllimshëm apo jo, ishte

pozicionuar në jug të Italisë) ishin më të kapshmet dhe më të preferuarat për masën

dërrmuese të gjurmuesve shqiptarë të sinjaleve të huaja radiotelevizive74. Ndoshta

pikërisht këtu mund të gjejmë dhe zanafillën e transformimit të tokës italiane në të

ashtuquajturën El Doradon Shqiptare.

73 Pipa, Arshi. "The Political Culture of Hoxha's Albania." faqe 435-64 te Tariq Ali (ed.), The Stalinist

Legacy. London: Penguin Books, 1984. Kultura Politike e Hoxhws e publikuar nga A.Pipa
74 Binder, David. "Albanian Exile Writer Sees Reform," New York Times, December 6, 1990; "In the New

Albania, a Whole New Brand of Chaos," New York Times, October 8, 1991, A7.
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Fundi i viteve ’80 e gjeti Shqipërinë në një situatë të rënduar ekonomike dhe si rrjedhim,

edhe situata politike me vdekjen e E.Hoxhës në vitin 1985, kishte filluar të jepte shenjat e

para të krisjes. Reformat ekonomike të ndërmarra nga pushteti i kohës rezultuan të

dështuara, duke e fundosur akoma më thellë ekonominë tejet të dobësuar socialiste,

situatë kjo që solli mungesa akoma më të thella të furnizimit të popullsisë me produkte të

konsumit të përditshëm dhe ç’ka ish më kritike, në mungesa të theksuara ushqimore75.

Pakënaqësia e masave kishte filluar të rritej çdo ditë e më shumë dhe uria reale që kishte

nisur me sistemin e racionimit ushqimor (tollonat në gjuhën e përditshme) e nxiste edhe

më shumë këtë pakënaqësi, duke bërë që ajo gradualisht të manifestohej haptazi, duke

mposhtur frikën që kish mbizotëruar deri vonë76. Pakënaqësia nuk ishte ulur këmbëkryq

vetëm mes masave popullore të rraskapitura nga sakrificat e shumta në emër të ndërtimit

të socializmit. Kjo pakënaqësi kishte filluar të hidhte rrënjë edhe në mes të ndjekësve të

vijës së Partisë, të cilët u ndien të zhgënjyer nga realitetet e rënduara sociale dhe

ekonomike, të cilat tashmë nuk mund të mbuloheshin dot më nga slloganet politike. Kjo

pakënaqësi vinte në një farë mase edhe si rrjedhojë e mungesës së karizmes që shfaqte

pasuesi i E.Hoxhës, Ramiz Alia77. Ky udhëheqës i fundit komunist rezultoi i paaftë në

menaxhimin e situatës së vështirë e delikate të krijuar në vend. Ai u tregua i

pavullnetshëm dhe pa vizion në menaxhimin e situatës së krijuar në vend dhe nuk arriti

dot të nxjerrë mësime nga kapërximi i situatave politike në vendet e tjera të ish bllokut

komunist78. Nga dija apo padija e tij, ai e udhehoqi vendin drejt një katastrofe të

paralajmëruar79. Si shkak i kësaj klime ekonomike e politike në të cilën ishte katandisur

Shqipëria, është mëse e kuptueshme dhe e natyrshme, që lëvizja e njohur në zhargon si

ngjarjet e ambasadave të konsiderohet si pasojë e natyrshme e pakënaqësisë kolektive që

mbizotëronte prej kohësh në shoqërinë shqiptare.

75 Biberaj, Elez. Albania: A Socialist Maverick. Boulder, Colorado: Westview Press, 1990.
76 "Albania Reduced to Total Dependence on Foreign Food Aid," Radio Free Europe/Radio Liberty,

RFE/RL ResearchReport [Munich], 1, No. 8, February 21, 1992, 46-48
77 Albania's New Five-Year Plan Directives," Radio Free Europe/Radio Liberty, RAD Background Report

[Munich], No. 106, July 28, 1986
78 Albania Moving Along, But Slowly," Radio Free Europe/Radio Liberty, Report on Eastern Europe, 2,

No. 1, January 5, 1990, 4
79 Kaser, Michael. "Albania under and after Enver Hoxha." Pages 1-21 in United States Congress, 99th, 2d

Session, Joint Economic Committee (ed.), East European Economies: Slow Growth in

the 1980s. (Country Studies in Eastern Europe and Yugoslavia, 3.) Washington: GPO, 1986.
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Në të ashtuquajturin eksod të korikut 1990, me mijra qytetarë shqiptarë nga e tërë

Shqipëria, kryesisht të rinj e të reja, hynë në ambasadat e huajat të akredituara në

Tiranë80. Situata e atyre ditëve rezultonte të ishte tejet e nderë. Kurrë më parë në

Shqipëri gjatë 45 viteve të ashtuquajtura të pushtetit popullor, nuk kishin ndodhur ngjarje

të tilla e për më tepër, të atyre përmasave. Sigurisht, tentativa për të hyrë në ambasada ka

patur edhe më parë gjatë 45 viteve të diktaturës komuniste, porse këto ngjarje kanë qenë

shumë të pakta dhe kanë përfshirë individë ose grupe të vegjël shtetasish shqiptarë.

Ndër më të bujshmet ka qenë rasti i familjes Popa, e cila hyri në ambasadën italiane në

12 Dhjetor të vitit 1985. Mënyra që ata përdorën për të hyrë në ambasadë, është

përshkruar me detaje nga ish funksionari i Ministrisë së Punëve të Jashtme Z.Hasan

Muçostepa në librin e tij Në Kërkim të Parajsës81.

Pjestarët e familjes Popa iu paraqitën policit të rojes si shtetas italianë. Kur polici

u vetëdijësua për gabimin e bërë ishte tepër vonë, pasi Popajt tashmë ndodheshin brenda

territorit të ambasadës italiane. Megjithë përpjekjet e policit shqiptar për t`i tërhequr me

forcë jashtë territorit të ambasadës (gjë që u konsiderua nga pala italiane si shkelje e

paligjshme e territorit të ambasadës nga ana e palës shqiptare) Popajt mundën që nën

mbrojtjen e ambasadorit italian të hynin përfundimisht në ambasadë. Është e kuptueshme,

sikurse doli në pah edhe më vonë nga informacione të ndryshme të mbledhura nga

Sigurimi i Shtetit Shqiptar, se familja Popa nuk ka vepruar e pavarur, por ka patur

mbështetjen e palës italiane në këtë ndërmarrje tejet të rrezikshme për kohën. Sipas

informacioneve të ndryshme të bëra të njohura në kohët pas kësaj ngjarjeje, rezulton se

dy tre ditë para datës 12 dhjetor 1985, personeli i ambasadës italiane kishte liruar një

hyrje në selinë e ambasadës, e cila përbehej nga 3 dhoma dhe një guzhinë. Ishte pikërisht

kjo hyrje, e cila u vu në dispozicion të familjes Popa. Edhe fakti se ditën që familja Popa

ka hyrë në ambasadë dhe pikërisht në momentin e ngjarjes, ambasadori italian ishte duke

pirë kafe në verandë (gjë që ndodhte rrallëherë), nuk tingëllon krejtësisht i rastësishëm82.

Për më tepër, dyshimi rritet pasi ishte pikërisht ambasadori italian që u vuri fre

përpjekjeve të policit shqiptar të ndihmuar nga bahçevani dhe shoferi (shqiptarë që të dy)

për të tërhequr jashtë Popajt. Ambasadori ka ndaluar përpjekjet e tyre duke u thënë ”Ata

80 Raport i MPJ 1990.
81 H.Muçostepa “Në kërkim të parajsës”, Tiranë 1993, Sh.Botuese Dituria.
82 Nga raportet e ndryshme të shërbimeve informative të shtetit, burimi MPJ.
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janë miqtë e mi, mos i ndaloni”83. Nuk është ngjarje e përditshme fakti që një ambasador

të marrë nën mbrojtje qytetarë të shtetit ku ai është i akredituar, të cilët tentojnë të hyjnë

në mënyrë të paligjshme në territorin e përfaqësisë diplomatike, kjo gjë ndodh vetëm nëse

ai është venë në dijeni më parë për ngjarjen84. Popajt e paguan shtrenjt guximin e tyre, po

të kemi parasysh se shteti komunist shqiptar nuk lejoi, megjithë përpjekjet e palës

italiane, që Popajt të largoheshin në drejtim të Italisë, për ku ata dëshironin ndërtonin

jetën e tyre. Për vite me rradhë ata ishin të burgosur brenda territorit të ambasadës italiane

në Tiranë, gjë që la gjurmë të thella në shëndetin e tyre fizik e psikologjik. Nga

dokumentet, del se pati edhe përpjekje nga pala shqiptare për t`i asgjesuar nëpërmjet

helmimit të ushqimit, gjë që bëri që Popajt të nmos guxonin të dilnin as në kopshtin e

ambasadës, nga frika e asgjësimit fizik nga shërbimi sekret shqiptar85. Popajt u larguan

nga Shqipëria mbas shumë vitesh izolimi në ambientet e ambasadës, në një moshë të

avancuar dhe me një shëndet të dobët86. Propozimet italiane në lidhje me zgjidhjen e

çështjes Popaj nuk u morrën në konsideratë nga pala shqiptare, e cila, me kokëfortësi

mbronte vijën e saj të veprimit dhe të konsiderimit të kësaj ngjarjeje, si një akt tradhëtie

të lartë ndaj atdheut87. Sigurisht, që kjo ngjarje çoi edhe në një ngërç në marrëdhëniet

mes dy shteteve, nga i cili dëmtohej kryesisht shteti shqiptar, i cili, më shumë se pala

italiane, kishte nevojë për bashkëpunimin e Italisë në fushën ekonomike88. Çështja e

Popajve do të gjente zgjidhje pas afro 5 vitesh. Kjo zgjidhje në njëfarë mënyre u

influencua edhe nga vizita e Perez De Kuelar, aso kohe Sekretar i Përgjithëshmë i OKB-

së. Familja Popaj mundi ta lerë më në fund tokën shqiptare më 16 maj të vitit 199089.

Popajt u pasuan edhe nga raste të tjera sporadike të tentimit të hyrjes në ambasadat e

huaja në Tiranë. Në fillim të vitit ‘1990, disa muaj para hyrjeve masive në ambasadat e

huaja në Tiranë, janë shënuar disa raste të hyrjeve indviduale të qytetarëve shqiptarë me

kombësi greke në ambasadën greke. Sigurisht, rasti i familjes Popaj ka patur një rol të

83 H.Muçostepa“Në kërkim të parajsës”, Tiranw 1993, Sh.Botuese Dituria.
84 Po aty.
85 Raporte të shërbimeve shtetërore informative shqiptare, arkiva e MPJ.
86 Ata mundën të largoheshin vetëm në vitin ’90.
87 Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë largimi nga trojet shqiptare i shtetasve shqiptarë

konsiderohej si akti më I lartë I tradhëtisë ndaj atdheut.
88 Ekonomia e brishtë shqiptare varej nga shkëmbimet tregtare me vendet si Italia, Yugosllavia etj.
89 ish-sekretari i Parë i Ambasadës, Nikolla Nosi në një intervistë për gazetën “Shekulli”datë 21.07.2012
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pamohueshëm në motivimin e qytetarëve shqiptarë që morrën pjesë në ngjarjet e

korrikut… “Dyndjen e njerëzve në ambasada në njëfarë mënyre e nxiti edhe lejimi i

familjes Popaj, e cila për pesë vjet me rradhë ishte strehuar në përfaqësinë italiane në

Tiranë, për të ikur nga vendi. Precedenti që u krijua inkurajoi të tjerë të vepronin njësoj

si Popajt. Çështja e Popajve është një teori më vete, këtu duhet të theksoj vetëm faktin që

kompromisi i arritur me palën italiane u bë i domosdoshëm, sepse marrëdheniet midis dy

vendeve u bllokuan dhe ngrinë fare, gjë që dëmtonte veçanërisht Shqipërinë. Ne

shpresonim që pikërisht Italia do të ishte porta jonë drejt Europës dhe bëmë përpjekje

për të mbyllur çdo problem me të”… 90

Kush ka jetuar aso kohe në Shqipëri, porse veçanërisht në Tiranë, e ka akoma të

ngulitur në mendje situatën tejet të nderë që mbizotëronte në të tërë vendin. Frika ishte

prezent në të tëra familjet shqiptare. Kjo ishte një ngjarje e përmasave të

jashtëzakonshme për realitetin e atëhershëm Shqiptar. Sigurisht, gjatë 45 viteve kish

patur tentativa arratisjeje (term i përdorur nga sistema diktaturial i kohës), të cilat, në

pjesën më të madhe të rasteve kishin patur përfundime tragjike. Braktisja e atdheut

konsiderohej nga sistemi i kohës si krimi e tradhëtia më e lartë ndaj Partisë, Atdheut e

Kombit. Si i tillë, ky akt ish merrte dënime të rënda nga ligji i kohës. Për personin që

kishe tentuar arratinë, si dënim jepej bugim i gjatë e deri ekzekutimi, i cili shoqërohej me

syrgjynosjen e rrethit familjar, deri në shkallë fisnore91. Rëndom, kufomat e të pafatëve

vareshin në hyrje të qytetit, apo zvarriteshin nga skafet, në mënyrë që të bëheshin

shembull tmerri për gjithë të tjerët.

Megjithë politikën e egër policore të shtetit shqiptar, ngjarjet e korrikut të vitit

1990 nuk i stepën të rinjtë dhe të rejat shqiptare, të cilët, me një guxim të pashoq

ndërmorrën një aventurë sa të guximshme, po aq të rrezikshme.

Sigurisht, që hyrja e të rinjve e të rejave shqiptare në ambasadat e huaja në Tiranë, ishte

rezultat i politikës miope të shtetit shqiptar të kohës, i cili u tregua i paaftë e apatik në

reformat e demokratizimit që qeveria Alia kish në axhendën e saj. Megjithatë do të ishte

naive të mendohej se një ngjarje e përmasave të tilla, e ndodhur në kontekstin politik e

90 (“Unë, Ramiz Alia – dëshmoj për historinë”, Tiranë 1993 (B.2), Sh.Botuese Dituria, 151-152).
91 Neni 47, gj). i Kodit Penal të Republikës Socialistë të Shqipërisë i vitit 1977, Ligji nr.5591 (Kuvendi

Popullor i RPSSH 15.6.1977). Ky nen shqyrton çështjen e akteve të tradhëtisë së lartë ndaj atdheut dhe

pika gj) me tradhëtinë në mënyrë specifike.
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social të kohës, ka qenë thjesht nje revoltë e popullit shqiptar në emër të demokracisë.

Këtu doemos kanë patur ndikimin e rolin vet dhe qeveritë e vendeve domokratike, të

cilat, përmes ambasadave dhe kanaleve të tjera të karakterit mediatik e kulturor,

përcillnin mesazhe inkurajimi e mbështettjeje ndaj çdo lëvizjeje që trondiste themelet e

shtetit komunist. Kësaj kohe, edhe pse muri i Berlinit ishte rrëzuar në mjaft vende të ish

kampit socialist, kjo nuk nënkuptonte se lufta e ftohtë në Europë duhej të konsiderohej e

mbyllur, përderisa edhe një vend i këtij rajoni, siç ishte Shqipëria, të vazhdonte në rrugën

e ndërtimit të socializmit. Pra, në një rast të tillë, lufta e ftohtë do të konsiderohej pa

mëdyshje, e papërfunduar.

Një nga hapat që ndërmorri qeveria shqiptare e kohës, në drejtim të demokratizimit e

liberalizimit të vendit, ishte miratimi i një pakete ligjore në maj të vitit 1990. Kjo paketë

ligjore, relativisht e avancuar për kohën, përfshinte në të edhe ligjin për të drejtën e çdo

qytetari shqiptar për t`u pajisur me pasaportë për udhëtim jashtë shtetit. Ky ligj, hyri në

fuqi me anë të Dekretit të Posaçëm të Presidiumit të Kuvendit Popullor më datë 12

Qershor 1990, “Për lëshimin e pasaportave për jashtë shtetit dhe dhënien e vizave për

shtetasit shqiptarë”. Neni 23 i këtij dekreti parashikonte hyrjen në fuqi të ligjit 15 ditë pas

publikimit të tij në “Gazetën Zyrtare”. Nenet 11 dhe 12 parashikonin pajisjen me

pasaportë të qytetarit brenda një muaji nga data e paraqitjes së kërkesës dhe pajisjen me

vizë dalje-hyrje deri në 1 muaj92. Kjo reformë e rëndësishme iu njoftua nëpërmjet

funksionarëve përkatës të gjitha përfaqësive diplomatike të huaja në Tiranë, si dhe të

gjitha institucioneve shqiptare të interesuara. Në bazë të këtij ligji, për herë të parë gjatë

historisë 45 vjeçare të shtetit shqiptar, qytetarët shqiptarë gëzonin të drejtën të

paraqiteshin me pasaporta udhëtimi dhe të kërkonin në mënyrë individuale viza hyrëse

për në vendet e ndryshme të huaja, ku ata do të kishin dëshirë të udhëtonin. Gjatë muajve

mars, prill dhe maj të vitit 1990 Ministrisë së Punëve të Jashtme Shqiptare i janë

paraqitur kërkesa për ngritjen e lartësisë së kangjellave nga ana e të ngarkuarve me punë

të ambasadave greke e italiane93. Në të njëjtën periudhë në media-t italiane qarkullonin

lajme mbi fortifikimin e ambasadave të huaja në Shqipëri nga ana e palës shqiptare94.

92 Kuvendi Popullor i RPSSH (12.6.1990) Për Lëshimin e Pasaportave për Jashtë Shtetit dhe

Dhënien e Vizave. Decreti nr. 7393. Tirana: Qendra e Publikimeve Zyrtare.
93 MPJSH
94 MPJSH
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Duhet nënvizuar këtu fakti që gjatë gjithë historisë së shtetit shqiptar të pasLuftës së Dytë

Botërore, ambasadat e huaja në Shqipëri nuk kanë qenë objekt sulmesh, apo në asnjë rast

personave të punësuar në to, nuk u është cënuar siguria, në çfarëdo lloj forme. Kërkesa e

ngritjes së nivelit të kangjellava nga ana e ambasadave të Greqisë e Italisë duhej ta kish

vënë në gadishmëri shtetin e përgjumur shqiptar. Gjithësesi, edhe deklaratat e

mëvonshme të funksionarëve të ndryshëm europianë, nuk lënë shteg për të gjykuar se

ngjarjet e 2 Korrikut 1990 ishin të nxitura nga faktori i jashtëm, i cili i përgjigjej

sigurisht gjendjes së rraskapitur të popullit shqiptar dhe tensioneve sociale e politike që e

shoqëronin. Pra, ishte rasti kur faktori i jashtëm harmonizohej mjaft dukshëm me faktorin

e brendshëm shqiptar, duke u dhënë energji dhe ritëm të përshpejtuar gjithë atyre

ngjatjeve që do të vinin më pas.

Në datën 7 korrik 1990 zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës, Daniel

Bernard, në një deklaratë për shtyp ka thënë: “refugjatët e strehuar në përfaqësitë e huaja

në Tiranë, jo të gjithë dëshërojnë të largohen nga Shqipëria. Ata kërkojnë një

demokratizim të vendit si dhe mundësi për të udhëtuar lirisht jashtë shtetit”95.

Ngjarjet e 2 korrikut nuk ishin veçse maja e dukshme e ajzbergut e pakënaqësisë së

përhapur në masën e popullit, si pasojë e politikës tejet shtrënguese e shterpe, e cila e çoi

në mënyrë të pamohueshme vendin drejt një varfërie të tejskajshme sociale dhe

ekonomike. Edhe pse është e kuptueshme, që në njëfarë mënyre, kjo protestë ish e nxitur

dhe e ndihmuar nga forcat liberale e progresiste të huaja, nëse ato nuk do të gjenin

terrenin e përshtatshëm brenda vendit, sigurisht që do të kishin dështuar, sikurse kish

ndodhur edhe në përpjekjet e mëparshme, të arkivuara në historikun problematik të

raporteve të Shqipërisë me demokracitë europiane.

Nata e 2 korrikut ishte si të thuash nata finale e një vepre që kishte kohë që zhvillohej në

bashkëpunim ose jo me përfaqësitë diplomatike të akredituara në Tiranë. Një numër i

konsiderueshëm qytetarësh shqiptarë hynë në kundërshtim me ligjet e kohës në territoret

e ambasadave të vendeve perëndimore në Tiranë. Më 3 korrik, në njoftimin zyrtar të

ATSH-së, kjo ngjarje u përshkrua e minimalizuar dhe e shpërfillur si “veprime të disa

huliganëve në Tiranë”. Njerëzit që morrën pjesë në këtë ngjarje, si dhe vetë ngjarja, u

paraqitën si “një grup vagabondësh, ish të burgosurish për faje të vogla ordinere si

95 Dayli News, 07/07/1990



26

vjedhje, llotarira klandestine, kumarxhinj, si dhe adoleshentë të mashtruar,që kërkuan të

hyjnë forcërisht në ambasadën e RFGJ në Tiranë, duke goditur me gurë, tulla e mjete të

tjera, mbrojtësit e rendit”96. Po sipas ATSH-së si dhe informacioneve të ndryshme të

tërthorta të asaj kohe, ngjarja nuk rrodhi pa incidente të rradhës. Pati të plagosur, si në

rradhët e aktivistëve, ashtu edhe në rradhët e forcave të rendit. Sipas versionit të

ambasadës së Republikës Federale Gjermane, pati edhe të vrarë. Në fakt, ky version nuk

u vërtetua. Në një deklaratë për shtyp të zëdhënësit të ministrsë së Punëve të Jashtme të

Gjermanisë perëndimore, policia shqiptare ka shtënë me armë kundrejt katër personave të

cilët tentuan të hynin në brendësi të ambasadës, ndër ta njëri mbeti i plagosur dhe iu ofrua

ndihma mjekësore në brendësi të ambasadës97. E vërteta e asaj nate vazhdon të mos jetë

ende e qartë, kjo si për faktin e kaosit të krijuar, ashtu edhe për faktin se regjimi i kohës

përpiqej të mos i paraqiste me realizëm dhe transparencë ngjarjet. Kjo kishte të bënte me

vet natyrën e atij regjimi, i cili rezervonte për publikun një informacion të kufizuar

(selektuar) apo të deformuar, në emër të ruajtjes së sekretit dhe të mos bjerrjes së moralit

të masave prej ngjarjeve që ishin në kundërshtim me slloganet demagogjike të atij

sistemi. Vetë ish presidenti i fundit komunist Ramiz Alia në një libër të tij shkruan:

“Eksodi i dy korrikut për mendimin tim qe tentimi i parë i hapur i rinisë drejt Europës,

një tentim dramatik dhe i dhimbshëm. Vërshimi në ambasada u duk si një zgjidhje më e

realizueshme për daljen në botë, sidomos pas rrëzimit të murit të Berlinit.”. 98Në ditët në

vazhdim do të zhvillohej një skenar absurd. Forcat e rendit, jo vetëm që nuk i pengonin

qytetarët të hynin në territorin e ambasadave, por përkundrazi, i lejonin me mirësjellje të

hynin brenda. Brenda një numri të vogël ditësh, numri i personave të strehuar në

ambasada u shumëfishua. Një numër gjithnjë në rritje njërëzish vinin nga rrethet.

Qarkullonin fjalë se ky ishte skenar i Ramiz Alisë. Versioni që mund të japim në ditët e

sotme, është se ndoshta, e ndodhur para një situate të tillë kritike, ku përfshirja e

popullsisë ishte e një shkalle të gjerë dhe e pamundur për ta kontrolluar me anë të dhunës,

qeveria shqiptare, në mënyrë dinake, zgjodhi rrugën e tolerancës, të lëshimit, që në ato

momente ishte si një thikë me dy presa.

96 The New York Times, 04/07/1990 http://www.nytimes.com/1990/07/04/world;
97 The Daily Record, Ellensburg, Wash.,Tues.,July 3,1990. Page 9
98 R. Alia “Unë Ramiz Alia..”, Tiranë, 1993, f.152.
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“ Ka patur dhe ende ka shumë thashetheme dhe hipoteza rreth çështjes së vërshimit në

ambasada. Dikush thotë se njerëzit i nxiti vetë policia drejt tyre për të marrë rryshfete. Të

tjerë kanë deklaruar se eksodin e nxiti qeveria, që të siguronte ndihma nga jashtë. Për

mua nuk qëndron asnjë nga këto versione. Ngjarja e ambasadave ishte diskretituese për

qeverinë dhe shtetin tonë. Prandaj do të ishte një bumerang i vërtëtë politik po t’i

organizonte ajo. Policia në fillim u përpoq ta frenontë futjen në ambasada, bile ajo

përdori edhe forcën (shkopinjtë) dhe armër e zjarrit (në ajër), gjë që m`u bë e ditur të

nesërmen në mëngjes. Por kur masa e njerëzve u rrit, policia nuk mundi ta përballonte

dot dyndjen...Në rrethana të tilla forcat e rendit duhet të tregoheshin më tolerantë. Në

këtë rast, sipas mendimit tim, u veprua drejt, sepse ndryshe, mund të kalohej në ndeshje,

në përdorim të forcës, bile edhe të armëvë, gjë që do të ishte me pasoja shumë të rënda.

Nuk përjashtohej që armë të kishte edhe në turmë, madje të dhënat flisnin për egzistencën

e tyre. Në këtë rast, me urdhër mund të fillonte goditja, por me ç’urdhër, vallë, do të

arrihej ndalimi i zjarrit.” (“Unë Ramiz Alia...”, Tiranë1993, f.152-153)

Për natyrën e atij sistemi mjaft kontrollues mbi njerëzit, është e arsyeshme të mendohet

se qeveria shqiptare dispononte të dhëna të sakta mbi përbërjen sociale të protestuesve, të

dhëna këto të mbledhura nga Sigurimi i Shtetit, i cili operonte në mënyrë të ethshme

përgjatë asaj periudhe. Pjesa dërrmuese e protestuesve vinin nga shtresat e ulëta të

shoqërisë shqiptare, kryesisht punëtorë ndërmarrjesh, apo të papunë, prej të cilëve kishte

mjaft nga ata që konsideroheshin si elementë problematikë, për sjellje të ashtuquajtura

liberale dhe antikonformiste me moralin dogmatik të kohës. Pra, ambasadat brenda pak

ditësh do të tejmbusheshin, duke e vënë në vështirësi personelin e tyre, i cili do të gjendej

në një situatë kritike për ta menaxhuar situatën e rëndë të krijuar. Sipas të dhënave të

mbledhura nga ambasadat përkatëse të atyre kohëve, por gjithësesi të pakonfirmuara

zyrtarisht, përbërja sociale e të strehuarve në këto ambasada ish si vijon:

3.405 punëtorë 70% , 155 nënpunës 3.2% , 14 fshatarë 0.3% , 53 studentë 1.1% , 423 të

papunë me arsim të mesëm e të ulët 8.9% , 6 të papunë me arsim të lartë 0.1% , 18 në

pension 0.4% , 324 fëmijë nën moshën 7 vjec 6.7% , 229 të moshës 7-16 vjec 4.7% , 94

nxënës shkolle të moshës 16-18 vjec 2% , 74 punëtorë të moshës 16-18 vjec 1.5%99.

Sipas drejtorit te policisë shqiptare të viteve 1985-1990 Dilaver Bengasi : policia

99 H. Muçostepa 1993:72
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shqiptare u gjend krejtësisht e papërgatitur për një ngjarje të tillë dhe në mënyrë të

veçantë e përmasave të tilla. Policia në ato ditë ishte përballë një dileme: të ruante

rendin dhe qetësinë me kompetencat që i jepte ligji, apo të shmangte gjakderdhjen, duke

lejuar që qytetarët të kalonin lirshëm për t´u futur në ambasadat e zgjedhura prej tyre.

Për fatin e mire të të gjitha palëve që merrnin pjesë, në këtë situatë mjaft të tensionuar që

ishte krijuar, nuk pati incidente të rëndësishme. Në ato ditë, në Tiranë erdhën

përfaqesues te Organizatës së Kombeve të Bashkuar, të cilët merrnin pjesë aktive në

negociatat me Qeverinë Shqiptare, në mënyrë që të shmangej ndonjë incident, i cili mund

ta degjeneronte situatën në drejtime të padëshiruara100.

Më 7 korrik 1990 Presidiumi i Kuvendit Popullor nxorri një dekret të posaçëm në të cilin

parashikohej që shtetasit që kishin hyrë në mënyrë të paligjshme në përfaqësitë e huaja, të

akredituara në Shqipëri, nuk do t`u nënshtroheshin procedimit penal, nëse ata do të dilnin

vetë nga këto përfaqësi dhe do të ndiqnin procedurat e rregullta për paisjen me pasaportë

për të patur mundësinë e daljes jashtë shtetit101.

Tensioni social ishte në nivelin maksimal. Ka të dhëna të ndryshme e kontradiktore, por

gjithësesi jo zyrtare, për ngjarjet e ndërlikuara të asaj periudhe kohore. Por duhet kujtuar

se gjëndja u zhbllokua mbas ndërhyrjes së Sekretarit te Përgjithshëm të Kombeve të

Kashkuar ( OKB) z. Perez De Kuelar.

Në mënyrë që të realizohej largimi i personave në drejtim të vendeve perëndimore, u

kryen nga pala shqiptare regjistrimet përkatëse të nevojshme për pregatitjen e

pasaportave. Nga këto regjistrime rezultoi se në ambasada kishin hyrë 4.795 persona, të

cilët ishin shpërndarë në këtë mënyrë:

3.163 në ambasadën e RFGJ

816 në ambasadën e Italisë

549 në ambasadën e Francës

77 në ambasadën e Turqisë

52 në ambasadën e Polonisë

51 në ambasadën e Çekosllovakisë

100 “Enigmat e 2 korrikut ‘90”, Sh.Botuese Redona, 2003. Intervista të ndryshme për median e shkruar dhe

atë televizive.
101 Kuvendi Popullor i RPSSH (12.6.1990) Për Lëshimin e Pasaportave për Jashtë Shtetit dhe dhënien e

Vizave - Dekreti nr. 7393. Tiranë: Qendra e Publikimeve Zyrtare.
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39 në ambasadën e Hungarisë

31 në ambasadën e Greqisë

6 në ambasadën e Jugosllavisë

6 në ambasadën e Egjiptit

5 në ambasadën e Bullgarisë. 102

Nga verifikimet që u bënë në lidhje me ta, dilte se rreth 1300 veta ishin të dënuar për

krime ordinere dhe disa prej tyre, ishin përsëritës në krim. Regjistrime të hollësishme mbi

këtë kontigjent njerëzish u kryen edhe nga autoritetet përkatëse të vendeve pritëse,

përpara nisjes së tyre në destinacionin përkatës103.

Pajisja me pasaporta u krye në një kohë rekord, vetëm për 3 ditë. Më në fund, ky

kontigjent njerëzish mundi të largohej nga Shqipëria, pa ndonjë incident, brenda 15

ditëshit të parë të korrikut.

Në datën 9 Korrik u ul në aeroportin e Tiranës avioni Jet Tupolev 154, i cili përdorej nga

presidenti cekosllovak Valclov Havel. Me këtë avion u transferuan në Progë 51 qytetarë

shqiptarë, të cilët kishin hyrë në ambasadën cekosllovake104. Sipas shtypit italian, në saj

të ndërhyrjes së kancelerive diplomatike europiane, në datën 13 korrik 1990, u mundësua

largimi nga Shqipëria i 4.803 refugjatëve, ndër të cilët, 2.000 të strehuar në ambasadën

franceze, 2.000 në atë gjermane dhe 803 në atë italiane. Ata u nisën nga porti i Durrësit

për tu zbarkuar në atë të Brindisit e për të vazhduar më tej në drejtim të shteteve që u

kishin ofruar strehim105.

Duket qartë nga shifrat e mësipërme që mbas Gjermanisë, Italia ishte destinacioni i dytë

më i kërkuar, ndërsa Greqia zinte një vend të parëndësishëm në preferencat e atyre

kohëve. Gjë që do të ndryshojë në vitet në vijim, ku Greqia dhe Italia do të kthehen në dy

destinacionet kryesore të emigrimit, e kushtëzuar kjo nga afërsia gjeografike, që

lehtësonte lëvizjen, si nga pikëpamja e kohës së mbërritjes, ashtu dhe e shpenzimeve të

udhëtimit. Ndikim ka sigurisht dhe afëria e mentaliteteve, lidhjet historike mes këtyre 2

102 H.Muçostepa 1993: 71.
103 Po aty.
104 "Corriere della Sera" datë 10 korrik Verso la liberta con il Jet di Havel(Drejt lirisë me avionin e Havel-

it), f. 4.
105 "Corriere della Sera" datë 12 korrik 1990, Ultime ore d'attesa nel bunker Albania(Orët e fundit të pritjes

në bunkerin Shqipëria), f. 5.
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vendeve fqinj, si dhe njohja e këtyre gjuhëve, për shkak të kontakteve, gjë që e lehtësonte

komunikimin dhe akomodimin në punë të emigrantëve.

Një pjesë e mirë e të larguarve kishin në mendjen e tyre si destinacion final tokën e

ëndrrave Amerikën , Kanadanë e Australinë. Kësisoj, ishte e pritshme që një pjesë e tyre,

rreth 366 vetë të këtij kontigjenti, gjatë vitit 1991 të bënin kërkesë për të mundur të

emigrojnë drejt këtyre vëndeve106.

Është e kuptueshme të surprizohemi për disa zgjedhje të guximshme të asaj kohe, për sa i

përket destinacionit të zgjedhur nga një pjesë e njerëzve të përfshirë në eksodin e

ambasadave. Porse janë pikërisht këto zgjedhje destinacionesh, që bëjnë të kuptosh sesa

pak informacion dhe sa shumë i mbyllur ish shteti Shqiptar i atyre kohëve. Pati nga ata

guximtarë që tentuan të hynin edhe në ambasadën e Kubës, e cila natyrisht, duke qenë një

vend socialist simotër e shtetit Shqiptar i dorëzoi menjëherë guximtarët e mjerë në

strukturat shtetërore. Pati dhe një lloj hakmarrje ndaj kësaj ambasade me anën e një

bombe molotov të improvizuar. Është e qartë tani, sikurse ish mëse e qartë edhe në atë

periudhë, se ikja ishte kryesisht e karakterit ekonomik. Ikej nga varfëria e mjerimi, drejt

një ëndërre, për një jetë më të mirë e të sigurt. Çështja politike vinte mbas asaj

ekonomike, dhe gjithsesi, pjesa më e madhe e njërëzve që hynë në ambasada, nuk

zotëronin atë nivel kulturor e intelektual, sa për t`u përcaktuar si disidentë politikë.

Padyshim, që kish në mes tyre edhe të tillë, por në një numër të papërfillshëm sa për të

patur një peshë në statistikat e pritshme. Edhe diplomatët e huaj u zhgënjyen nga

përbërja e kontigjentit të njerëzve që hynë në ambasada. Ata kishin patur pritshmëri për

një numër të madh intelektualësh e disidentësh politikë. Sekretari i ambasadës së RFGJ-

së, ka deklaruar se “ Ne prisnim të tjerë njërëz, prisnim më shumë intelektualë, për të cilët

kishim marrë edhe masat tona, por jo këtë kategori njerëzish të pashkolluar e me iluzione

të gabuara për Gjermaninë”. I ngarkuari me punë i ambasadës së RFGJ-së në Tiranë

Ë.Daum është shprehur: “Shumica e njerëzve që kanë hyrë në ambasadën tonë janë njerëz

që nuk mund të bëjnë asnjë lloj pune. Një në dhjetë vetë mund të punojë në Gjermani,

kurse të tjerët nuk dihet se çfarë do të bëjnë.”107.

106 (H.Muçostepa 1993).
107 H.Muçostepa 1993: 78.
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Pas largimit të kontigjentit të ambasadave, udhëheqja e atëhershme organizoi një miting

të madh në Tiranë, me të cilin synonte t’u tregonte shqiptarëve brenda Shqipërisë se

shteti vazhdonte të ishte i fortë. Në këtë miting të larguarit u etiketuan si “njerëzit e pa-

ndershëm shqiptarë”. Në këtë miting u vu re mungesa e liderit të asaj kohe, Ramiz Alisë..

Sipas fjalëve që qarkullonin aso kohe thuhet se Ramiz Alia personalisht nuk ish dakord

për organizimin e atij mitingu pasi kish frikë se mos degjeneronte në drejtime të

rrezikshme. Fjalën e rastit para mitingut, në emër të KQPPSH-së, e mbajti Xhelil Gjoni, i

cili theksoi se të larguarit nga Atdheu nëpërmjet ambasadave, nuk përfaqësonin popullin

e shëndoshë shqiptar, por ishin disa “rrugaçë”. Ky miting u zhvillua për konsum politik

të brendshëm dhe të jashtëm. Populli i mbledhur nuk po thërriste më me “duartrokitjet” e

mëdha, që ndodhnin më parë në mitingje të tilla. Opinioni ishte copëtuar; disa e

mirëpritën, por të tjerë shprehnin të kundërtën108.

Ngjarjet e 2 korrkikut shënojnë fillesën e një epoke të re për shoqërinë shqiptare,

fillesën e procesit të gjatë e të mundimshëm të demokratizimit politik, ekonomik e

shoqëror të vendit. Proces ky që vazhdon ende në ditët e sotme, me problematikën, me

vështirësitë, sukseset dhe dështimet e rradhës.

Ngjarjet e 2 korrikut shënojnë fillesën e largimeve në masë të shqiptarëve nga Shqipëria,

në kërkim të tokës së ëndërrave të tyre, tokë e cila, për shumë vite me rradhë, për arsye të

ndryshme, ishte personifikuar me Italinë fqinjë.

Para mbërritjes së kontigjentit të ambasadave, grupi i parë që mbërriti në Itali është ai i

gjashtë burrave, të cilët arritën të kalonin kanalin e Otrantos në mënyrë klandestine më 3

korrik 1990, me anë të një mjeti lundrues të improvizuar. Sigurisht që kjo ngjarje mbeti

në hije nga përmasat e ngjarjeve të ambasadave dhe për këtë arsye, nuk pati shumë

jehonë në media109.

Vështruar integralisht, ngjarjet e korrikut 1990, apo e ambasadave, sikundër artikulohet

shpesh në ligjërimin mediatik e politik, shënojnë një lloj preludi për ngjarjet që do

zhvilloheshin me ritëm të shpejtë në vitet e mëpasme. Ato ngjarje, para së gjithash, vranë

frikën tek shtetasit shqiptarë. Kjo frikë kishte mbretëruar për gati gjysëm shekulli nën

diktaturën komuniste, që cilësohet si më e egra në tërë kampin ish socialist. Lufta e egër e

108 Dëshmi të mbledhura nga biseda me pjesëmarrës aktivë në ngjarjet e kohës.
109 Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë.



32

klasave, shkatërrimi i pronës private, burgimet dhe terrori sistematik, privimi nga e drejta

e besimit, degradimi deri në uri e të ardhurave ekonomike për çdo familje në fshat apo

qytet, këto dhe të tjera reforma shtërnguese tejet radikale, e kishin traumatizuar tej mase

personalitetin e çdo shtetasi të këtij vendi. Reagime e qëndrime antikomuniste kishte

pasur, por ato kishin qënë të veçuara, e për pasojë, lehtësisht të asgjësueshme për

regjimin110. Ngjarjet e ambasadave shprehën haptazi divorcin e popullit me regjimin

komunist, i cili u shpall nga disa mijra qytetarë, por që koha e mëpasme tregoi se ata

ishin vetëm maja e ajsbergut e revoltës mbarëpopullore, e cila do të shpërthente pak muaj

më pas. Sigurisht, gjithë ky proces demokratik do të jetë në sfondin e atyre ngjarjeve të

mëdha historike me përmasa europiane, të cilat shoqëruan mjaft vende pas rënies së

Murit të Berlinit. Ato ngjarje do të sillnin ndikim të fuqishëm edhe në Shqipërinë e

deriatëhershme staliniste, e cila do të nxirrte nga gjiri i saj protagonistët e lëvizjeve të

njohura demokratike.

110 Albania: From Isolation Tword Reform (IMF Occasional Paper No.98, Washington D.C.., September
1992



33

KAPITULLI II

EMIGRACIONI PAS RËNIES SË SISTEMIT TOTALITAR

2.1 Flukset migratore shqiptare pas viteve ’90.

Rënia e regjimit komunist shqiptar u shoqërua me një përkeqësim të mëtejshëm të

kushteve ekonomike e sociale në vend, duke e rënduar akoma edhe më shumë cilësinë e

jetës së popullit. Këto ndryshime patën një efekt traumatik tek qytetarët, duke u hequr

atyre shpresën për të ardhmen dhe duke i zhytur akoma dhe më thellë në dëshpërim. Në

këto kushte, një pjesë e konsiderueshme e njerëzve, iu drejtua vendeve fqinje, në kërkim

të kushteve më të mira jetese. Ky fenomen preku edhe zonat rurale të vendit, ku jetonte

rreth 70% e popullsisë. Duhet theksuar se flukset e emigracionit shqiptar të kësaj kohe

ishin kaotike. Pra, emigracioni kishte përgjithësiht tipare ekonomike dhe natyra e

flukseve pasqyronte krizën e thellë humanitare me të cilën përballej vendi.

Ky fenomen përfaqëson një rast studimi shumë interesant, në mënyrë të veçantë për

politik-bërësit europianë. Janë të shumtë studiuesit që janë marrë me shqyrtimin e këtij

fenomeni gjatë këtyre 20 viteve. Ndër ta, renditen jo vetëm studiues shqiptarë, por edhe

mjaft studiues në zë nga vendet anglosaksone e natyrisht nga vendet pritëse fqinje të

emigrantëve shqiptarë si Italia e Greqia. Shumë studiues kanë bashkëpunuar mes tyre për

shqyrtimin e hollësishëm të ngjyrave të emigracionit shqiptar, i cili, në llojin e vet,

paraqet tipare të ngjashme me atë meksikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës111. Në

mënyrë të hollësishme është marrë me studimin e këtij fenomeni Qendra Studimore Cespi

në Itali, ku kanë dhënë kontributin e tyre studiuesit e mirënjohur: Chaloff, Pastore,

Piperno etj. Caritas-i ka dhënë një kontribut të paçmuar në bashkëpunim me studiuesit:

Pittau dhe Ricci, pa harruar Universitetin e Sussex–it me studiuesit: King, Mai dhe J.

Vullnetari. Po ashtu, një numër i konsiderueshëm universitetesh italiane kanë kontribuar

në studimin e fenomenit të emigracionit shqiptar, duke bashkëpunuar me demografë,

sociologë, historianë e politilogë të mirënjohur italianë e shqiptarë. Këtu mund të

111 De Agostini s.p.a “Le Migrazioni”, 2006
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përmendim : Bonifazi, Di Comite, Dal Lago, Perrone, Pugliese, Ravera, Barjaba, Devole,

Vehbiu,Biagini, Morozzo, Della Rocca, Del Re, Silj e shumë e shumë të tjerë. Nga pala

italiane është bërë një punë e rëndësishme nga OIM në Romë, në vitin 2002112, nën

udhëheqjen e studiuesit të mirënjohur Ugo Melchionda dhe me bashkëpunimin e

studiuesve të tjerë po aq të rëndësishëm. Ky studim ka të bëjë me një shqyrtim statistikor

e territorial mbi çështjen e integrimit dhe punësimit të shqiptarëve në Itali. Aktualisht

ndofta monografia më e plotë mbi këtë temë mund të konsiderohet studimi Gli albanesi

in Italia. Conseguenze economiche e sociali dell’immigrazione, e publikuar në vitin 2008

nga Qëndra e Studimeve Kërkimore IDOS në bashkëpunim me Universitetin e Barit dhe

Universitetin e Tiranës113.

Historikisht fati i Shqipërisë ka qenë i ndikuar nga afërsia gjeografike që ka me

Italinë. Marrëdhëniet mes dy vendeve i kanë rrënjët që në kohën e Perandorisë Romake.

Emigrimet e shqiptarëve drejt Italisë në mënyrë masive i kanë fillesat në kohën e

pushtimit Otoman, kohë në të cilën me mijra refugjatë shqiptarë gjetën strehë në brigjet

Jugore të Italisë, ku ende sot vazhdojnë të jetojnë pasardhësit e tyre. Ata u vendosën

kryesisht në Kalabri dhe në Siçili. Në këto rajone italiane ka komuna të banuara kryesisht

nga arbëreshët, të cilët vazhdojnë të mbajnë të gjallë gjuhën dhe zakonet e kohës kur

paraardhësit e tyre u larguan nga Shqipëria. Faktikisht këto ngulime shqiptarësh në Itali

nuk kanë qenë ndonjëherë objekt i politikave dy palëshe mes Italisë e Shqipërisë dhe nuk

mund të ndodhte ndryshe përderisa territori shqiptar vazhdonte të ishte nën sundimin

otoman deri në fillim të shek. të 20-të.

Migrimet e shqiptarëve në kohët moderne filluan mbas rënies së regjimit komunist në

fillim të viteve 1990. Studiuesi anglosakson King e ka ndarë fenomenin e emigracionit

shqiptar në 4 faza. “Emigrantët e Ambasadave” në 1990; “Eksodi masiv” në 1991;

112 OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Organizata Ndërkombëtare për Migracionin),

nën kujdesin e Melchionda Ugo, Gli albanesi in Italia. Inserimento lavorativo e sociale (Shqiptarët në

Itali. Integrimi në kuadrin social e atë të punësimit), Franco Angeli, Milano, 2003.

113 Devole Rando, Pittau Franco, Ricci Antonio, Urso Giuliana, Gli albanesi in Italia. Conseguenze

economiche e sociali dell’immigrazione (Shqiptarët në Itali. Pasojat ekonomike dhe sociale të

emigracionit), Idos, Roma 2008.
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“Kriza e Piramidave” në 1997; dhe “Kriza e Kosovës” në 1999114. Po ashtu, edhe

sociologu shqiptar Kosta Barjaba e ka ndarë emigracionin shqiptar të kohërave moderne

në faza te ndryshme, e konkretisht sipas kontekstit social, ekonomik e politik të kohës kur

ato emigrime kanë ndodhur115

Rënia e regjimit komunist në Shqipëri u shoqërua me ringjalljen e pashmangshme të

fenomenit të emigracionit. Në dhjetor të vitit 1990 populli shqiptar u rebelua kundër

regjimit të ngurtë e dogmatik komunist. Shumë shqiptarë ishin larguar nga vendi gjatë

ngjarjeve të 2 korrikut. Në mars të vitit 1991 ishin larguar nga Shqipëria 25 000

persona116. Ky ishte vetëm preludi i një procesi migrator, gjatë të cilit do të largoheshin

në një periudhë 10 vjeçare rreth 15 % e popullsisë (500 000-600 000 persona) ku 40% i

përkisnin moshës 19-40 vjeçare117.

2.2 Periudha 1991-1992

Faza e parë e emigracionit shqiptar e periudhës post-komuniste, i ka fillesat ne

pranverë të vitit 1991. E kjo ndodhte në një kohë kur vendi po përballej me një situatë

politike të paqëndrueshme, me një pasiguri sociale dhe varfëri të skajshme ekonomike.

Papunësia prekte rreth 40% të popullsisë, paga mesatare mujore arrinte 20$, inflacioni

rritej me hapa galopante me shifrën 260% dhe sektori industrial e bujqësor ishin

gjunjëzuar118. Kjo fazë e emigracionit shqiptar karakterizohet nga një rritje galopante

114 King R. dhe Vullnetari J. (2003), “Migration and Development in Albania”(Migracioni dhe Zhvillimi në

Shqipëri) Working Paper C5, Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty,

University of Sussex, Brighton.
115 Barjaba K. (1997a), "L'evoluzione dei modelli migratori degli albanesi, 1990-1997", nw Isig

Magazine, Istituto di Sociologia Internazionale, n°4/97, f. 19; Campus A. (1999), "Immigrati albanesi a

Milano", nw Sociologia urbana e rurale, n° 59, p. 118.
116 UNDP 2000, f.36
117 Council of the European Union, High Level working group on Asylum and Migration, Draft action plan

for Albania and the neighboring region, June 2000, p.12. (Bashkimi i Këshillit të Europës, Grupi i punës së

nivelit të lartë mbi Azilin dhe Migracionin, Projekti i plan veprimit për Shqipërinë dhe rajonet fqinjë,

Qershor 2000, f.12)
118 M. Vickers, J. Pettifer, Albania. Dall’anarchia a un’identità balcanica (Shqipëria.Nga anarkia drejt një

identiteti ballkanik), Asterios Editore, 1997, f.101.
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brenda një kohe të shkurtër. Në periudhën mars 1991-tetor 1992 rreth 300 000 shtetas u

larguan nga Shqipëria119.

Në mesin e muajit mars 1991 rreth 20 mijë shtetas shqiptarë, pjesa më ë madhe e të cilëve

ishte me kombësi greke, hynë në tokën greke. Një më e madhe e tyre aplikoi për azil

politik në shtetin fqinj. Autoritetet greke konstatuan se pjesa më e madhe e tyre nuk ishin

larguar nga Shqipëria për arsye politike, por si pasojë e kushteve tejet të vështira

ekonomike. Për këtë arsye, autoritetet greke dhanë leje pune për ata persona që kishin

gjetuar një punë dhe leje të përkohëshme qëndrimi për pjesën tjetër. Në bashkëpunim me

UNHCR filluan programet e riatdhesimit për personat që donin të ktheheshin

vullnetarisht në Shqipëri120.

Në 5 mars 1991 një numër i konsiderueshëm shtetasish shqiptarë u grumbulluan përpara

ambasadave Gjermane, Franceze, Greke dhe Italiane. Kjo për arsye se qarkullonin zëra se

këto ambasada do t`u shpërndanin viza atyre shtetasve shqiptarë, të cilët dëshironin të

largoheshin nga Shqipëria. Një ditë më vonë, më 6 mars, do të merrte jetë eksodi i parë

shqiptar i kohëve moderne drejt brigjeve të Italisë. Sipas raportit të Asamblesë

Parlamentare të Këshillit të Europës të datës 27 janar 1992121, rreth 20 mijë shtetas

shqiptarë zbarkuan me mjetet e rastit në brigjet Italiane. Por sipas autoriteteve italiane ajo

shifër arrinte në rreth 25 mijë persona.

Në datën 7 mars vazhduan prurjet e anjeve të mbushura me shtetas shqiptarë në brigjet e

jugut te Italisë (Brindisi, Bari, Otranto dhe Monopoli). Megjithë refuzimit prej palës së

autoriteteve italiane, këta njerëz të dëshpëruar arritën të zbarkonin në brigjet italiane më 8

mars, si pasojë e kushteve tejet të rënduara higjenike në anije. Një masë e madhe e tyre u

parkuan në asfaltin e porteve italiane në pritje të ndihmës humanitare, e cila mbërriti me

disa ditë vonesë122. Nuk duhet lënë pa përmendur roli i njerëzve të thjeshtë italianë në

119 Van der Pol, Analysis of Migrations, Role of Remittances from Albanian Migrants and Their Influence

in the Country’s Economy (Raport studimi mbi emigracionin, Roli i Remitancave të Emigrantëve shqiptarë

dhe Ndikimi i tyre në ekonominë e vendit), f. 11.
120Doc.6555 Report on the exodus of Albanian nationals (Rapporteur.Mr.Bohm, Germany, CDU) 27

January 1992 Parlamentary Assembly of the Council of Europe. Asambleja Parlamentare e Këshillit të

Europës, 27Janar 1992 Doc.6555 art.16.
121 Po aty f.18.
122 Doc.6555 Report on the exodus of Albanian nationals (Rapporteur.Mr.Bohm, Germany, CDU) 27

January 1992 Parlamentary Assembly of the Council of Europe. Asambleja Parlamentare e Kwshillit tw

Europws, 27Janar 1992 Doc.6555 art.17-18.
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këto momente kritike. Ata u përpoqën të ndihmonin me se të mundeshin deri në

mbërritjen e ndihmave humanitare. Autoritetet italiane kanë deklaruar se në periudhën 7-

10 mars kanë zbarkuar në brigjet italiane rreth 20 mijë shtetas shqiptarë123.

Në këtë periudhë sapo kishte hyrë në fuqi ligji mbi çështjen e emigracionit në Itali, në të

cilin parashikoheshin edhe kriteret e njohjes së statusit të refugjatit politik. Shqiptarët e

anijeve nuk i përmbushnin këto kritere, pasi sipas Qeverisë Italiane, ata nuk ishin të

persekutuar politikë, por njërëz të dëshpëruar që i largoheshin varfërisë dhe urisë.

Ndërkohë, qeveria italiane kishte nisur tratativat e saj me qeverinë shqiptare nëpërmjet

një delegacioni të dërguar posaçërisht në Tiranë për të gjetur një mënyrë për përballimin

e kësaj krize emergjence që e kish gjetur të papërgatitur124. Për të normalizuar disi

situatën e krijuar, autoritetet italiane bënë një lëshim përsa i përket Ligjit Martelli

(39/1990)125, duke u dhënë këtyre njerëzve një leje të përkohshme qëndrimi dhe

mundësinë për t`u regjistruar në listat e punësimit. Leja e qëndrimit kishte një afat 1

vjeçar, kohë në të cilën emigrantët shqiptarë duhej të frekuentonin kurse të formimit

profesional - me qëllimin e hyrjes në tregun italian të punës, duke mos qënë më kështu

një peshë mbi supet e shtetit dhe taksapaguesve italianë. Rajonet italiane, në një

konferencë të organizuar posaçërisht për këtë çështje, ranë dakort të merrnin secila një

numër të caktuar emigrantësh, në mënyrë që të lehtësohej integrimi socio-ekonomik i

këtyre njerëzve.

Sensibiliteti që qeveria italiane tregoi në këtë situate, ka qenë deri diku e ndikuar edhe

nga fakti që vëmendja e vendeve perëndimore e jo vetëm, ishte përqëndruar në mënyrën

sesi qeveria italiane do ta administronte këtë situatë126. Nga ana tjetër, një mirënjohje e

veçantë i takon popullit të thjeshtë italian, i cili nuk e kurseu mbështetjen e tij ndaj këtyre

njerëzve në nevojë.

Qarkullojnë rryma të ndryshme mendimi përsa i përket arsyeve të këtij fluksi të parë

masiv drejt brigjeve italiane. Një rrymë mendimi, e cila është edhe ajo mbizotëruesja,

mbështet teorinë se shkaqet e këtij eksodi masiv të shqiptarëve, ishin pikërisht kushtet e

123 Po aty art.20.
124 “La Reppubblica” datw 7 mars 1991 “Verso la Puglia un popolo in fuga” Claudio Gerino f.9

125 Legge 28 febbraio 1990 n. 39 (Ligji 28 Shkurt 1990 nr.39) ky ligj ka të bëjë me çështjen e emigracionit

në Itali dhe statusin e refugjatit politik. Sipas këtij ligji në Itali mund të qëndronin vetëm ata persona të

cilëve u ish njohur statusi i refugjatit politik.
126 G.Da Molin “Immigrazione Albanese in Puglia”, Cacucci Editore, Bari, 1999, f.173.
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vështira ekonomike në të cilat u gjend Shqipëria, pra ai kishte një karakter tërësisht

ekonomik. Sipas një rryme tjetër mendimi, që kryesisht ka ai qenë i mbështetur nga pala

italiane, arsyet e këtij eksodi i kishin rrënjët në një manovër të paskrupullt të ish kreut të

shtetit shqiptar R.Alia, i cili, kishte qëllim shfrytëzimin e këtij fenomeni për të bërë

presion mbi Perëndimin për ta ndihmuar ekonomikisht. Është fakt që aso kohe strukturat

e shtetit shqiptar nuk bënë asnjë përpjekje për të ndaluar eksodin, por nga ana tjetër, është

e vërtetë që eksodi ishte i përmasave të pakontrollueshme për strukturat e dobësuara

tejësisht të shtetit shqiptar. Gjykojmë se e vërteta qëndron diku në mes. Motivi kryesor i

eksodeve ka qenë padyshim gjëndja e mjeruar ekonomike e shqiptarëve, por padyshim,

edhe sistemi politik i kohës, duhet ta ketë parë këtë fenomen si një mjet për të zgjatur

sado pak agoninë e pashmangshme.

Më 31 mars 1991, 7 dhe 14 prill 1991 do të zhvillohen në Shqipëri zgjedhjet e para

pluraliste. Në këto zgjedhje doli fituese Partia e Punës127, e cila morri rreth dy të tretat e

vendeve në Parlament. Partia Demokratike e kryesuar nga S.Berisha fitoi 30% të votave,

Partia Republikane rreth 5%128. Suksesi i Partisë së Punës në këto zgjedhje i detyrohet

mbështetjes së votuesve në zonat fshatare, ku jetonte pjesa më e madhe e popullsisë, e

cila ishte edhe më skeptikja përsa i përket ndërrimit të kahut politik. Mbas këtyre

zgjedhjeve të para demokratike, vendi po përjetonte një krizë të thellë. Industritë po

mbylleshin dhe kooperativat bujqësore ishin pothuajse të rrënuara. E gjendur para një

situate të tillë kritike, në muajin qershor 1991, qeveria Shqiptare i bëri kërkesë UNDP-

së129 për të organizuar një mision në mënyrë që të bëhej një investigim përsa i përkiste

krizës humanitare që po përjetonte Shqipëria. Ky mision nxorri konkluzionin se përsa i

përkiste çështjes së largimeve, pjesa dërrmuese e të larguarve kishin si shtysë gjëndjen e

mjeruar ekonomike në të cilën ata ndodheshin. Në këtë gjëndje krize të thellë ekonomike,

eksodi i muajit gusht ishte një ngjarje e paralajmëruar. Në 8 gusht 1991 rreth 10 mijë

shtetas shqiptarë morrën me forcë anijet e ndodhura në portet shqiptare për të nisur

rishtazi udhëtimin e dëshpëruar drejt brigjeve italiane. Rreth 1 mijë persona ishin drejtuar

127 Duke filluar nga muaji qershor i vitit 1991 do të njihet me emrin Partia Socialiste e Shqipërisë
128 Doc.6555 Report on the exodus of Albanian nationals (Rapporteur.Mr.Bohm, Germany, CDU) 27

January 1992 Parlamentary Assembly of the Council of Europe. Asambleja Parlamentare e Këshillit të

Europës, 27Janar 1992 Doc.6555 art 4-5.
129 UNDP anakronim për United Nation Development Programme (Programi i Kombeve të Bashkuara për

Zhvillim).



39

në portin e Otrantos, ndërsa një tjetër mjet lundrues me rreth 675 njerëz në bord, ishte

drejtuar brigjeve të Siçilisë dhe në pamundësi për të zbarkuar atje, vazhdoi lundrimin

drejt Maltës, për t`u rikthyer më vonë në brigjet shqiptare130. Politika italiane kish

ndërruar drejtim përsa i përket pritjes së emigrantëve shqiptarë. Edhe populli italian, nën

influencën edhe të imazhit të emigrantit, që mediat tashmë e kishin stereotipizuar131, nuk

e kishin më dashamirësinë e fillimit. Tashmë mbizotëronte fryma e refuzimit. Mbas një

pritjeje të gjatë në brigjet italiane, ata u lejuan më në fund të zbarkonin për arsye

humanitare. Autoritetet italiane i grumbulluan në stadiumin e Barit “La Vittoria”, i cili do

të mbetej për shumë kohë në memorien kolektive të opinionit publik. Pjesa më e madhe e

klasës politike italiane në atë periudhë ishte për ndjekjen e një vije politike të prerë përsa

u përket flukseve të emigrantëve shqiptarë. Ata ishin për vendosjen e dorës së hekurt. Ish-

ministrja e Emigracionit Margherita Boniver mbështeti një rrugëdalje politike, që jepte

shpresa për rezultate të kënaqshme dhe të qëndrueshme në kohë. Kështu u vendos që

kontigjenti i stadiumit “La Vittoria” të riatdhesohej, dhe të punohej në krijimin e

kushteve ekonomike e sociale, në mënyrë që shqiptarët ta gjenin veten e tyre në

Shqipëri. Ky propozim u pranua nga Europa, duke e lehtësuar disi atë pjesë që i

frikësohej pushtimit të territoreve të tyre nga kjo masë njerëzore e uritur dhe e

pakontrollueshme132.

Autoritetet italiane filluan menjëherë proçesin e riatdhesimit. Tashmë Shqipëria, mbas

mbajtjes së zgjedhjeve të para demokratike, nuk konsiderohej më një vend që mohonte

liritë politike, si rrjedhim, ky kontigjentr njërëzish nuk mund të përfitonte nga statusi i

refugjatit politik. Arsyeja e migrimit të tyre konsiderohej krejtësisht ekonomike dhe sipas

ligjeve italiane ata nuk kishin arsye të qëndronin në territorin italian. Fillimisht autoritetet

italiane përdorën rrugën e mirëkuptimit për të bindur shqiptarët të ktheheshin

vullnetarisht. Ata ofruan 50 000 lira dhe veshje për ata që do të ktheheshin vullnetarisht.

Duke qenë se kjo ofertë nuk i bindi shqiptarët të ktheheshin, autoritetet italiane përdorën

130 Doc.6555 Report on the exodus of Albanian nationals (Rapporteur.Mr.Bohm, Germany, CDU) 27

January 1992 Parlamentary Assembly of the Council of Europe. Asambleja Parlamentare e Këshillit të

Europës, 27Janar 1992 Doc.6555 art 23-25
131 Titujt e gazetës “La Repubblica” datë 8 Gusht 1991: “Pushtimi Shqiptar”; “Kthehen të dëshpëruarit e

detit”. Gazeta “Il Giornale” 9 gusht 1991 “Shqiptarët, eksod biblik”
132 G.Canti, “Il sole sorge a occidente” tek “Rivista Militare”, nr.3 (2000), f.62.



40

në disa raste edhe rrugën e forcës. Megjithatë, rreth 300 persona arritën të arratiseshin

nga stadiumi. Kontigjenti i stadiumit “Vittoria” u riatdhesua për një kohë të shkurtër.

E ndadhur në një situatë të tillë emergjence, qeveria italiane rriti ndihmën financiare

alokuar Shqipërisë. Po ashtu, edhe komunuteti Europian më 12 gusht 1991 deklaroi

alokimin e nje fondi ekstra prej 2,3 milionë USD, si ndihmë për situatën emergjente në të

cilën ndodhej Shqipëria. Ky fond do të përdorej për blerje ushqimesh e barnash mjeksore.

Në periudhën 15-17 gusht 1991 Organizata Ndërkombëtarë për Migracionin (IOM) dhe

UNHCR dërguan një mision të përbashkët në Shqipëri. Qëllimi i këtij misioni ishte

diskutimi dhe arritja e bashkëpunimit me palën shqiptare përsa u përkiste çështjeve që

kishin të bënin me migracionin si: projektet e kthimeve vullnetare, emigracionin e

organizuar etj. Me kërkesën e autoriteteve qeveritare italiane, IOM dhe UNHCR, në

bashkëpunim me Kryqin e Kuq, hartuan një program për kthimet vullnetare të

emigrantëve shqiptarë. Kështu, në fund të gushtit 1991 u riatdhesuan në mënyrë

vullnetare të asistuar nga IOM 1 130 shqiptarë. Ky program riatdhesimi ishte i financuar

nga qeveria italiane, e cila ish e interesuar gjerësisht mbi kthimin e emigrantëve

shqiptarë. Ky ish edhe një nga faktorët kryesorë që motivonin aktivizimin energjik të

shtetit Italian në alokimin e ndihmave ndërkombëtare për emergjencën shqiptare. Kështu

falë edhe përpjekjeve të palës Italiane, Komuniteti Ndërkombëtar aprovoi zgjerimin e

Programit PHARE edhe për Shqipërinë133. Po ashtu Shqipëria u përfshi në programet

mbështetese të Bankës Botërore dhe Bankës Europiane për rindërtim e zhvillim, OSCE,

UNDP, UNCHR dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në krye të organizimit të ndihmës

për rindërtim e zhillim të Shqipërisë nga ana e Komunitetit Ndërkombëtar u vu Italia.

Kështu në 18 shtator 1991 pati fillesën i ashtuquajturi “L’operazione Pellicano” në vijim

të Memorandumit të bashkëpunimit të firmosur nga qeveria e Romës dhe ajo e Tiranës në

datë 26 gusht 1991. Qëllimi kryesor i këtij programi ish shkëmbimi i informacionit dhe

specialistëve mes dy vendeve, trajnimi dhe rimëkëmbja e policisë shqiptare nga ana e

forcave ushtarake italiane, lufta e përbashkët kundër fenomeneve kriminale si trafiku i

lëndëve narkotike; pastrimi i parave dhe kontrabandës. Italia gjithashtu dërgoi edhe një

kontigjent të ushtrisë për të shpërndarë ndihmat ushqimore dhe në të njëjtën kohë për të

133 PHARE Programi Europian për Asistencën në Rindërtimin Ekonomik. Fillimisht ky program ish i

destinuar për Poloninë dhe Ungarinë.
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kontrolluar brigjet shqiptare, një përpjekje kjo për të ndaluar flukset e pritshme të

emigrantëve shqiptarë.

2.3 Periudha 1992-1996

Nga fundi i vitit 1992 Shqipëria filloi të hyjë gradualisht në rrugën e progresit social,

ekonomik dhe politik. Në periudhën 1993-1996 PBB shënoi një rritje vjetore prej 9%134.

Sistemi i kooperativave tashmë ishte i likuiduar tërësisht dhe toka nëpërmjet reformave të

ndryshme, shpeshherë kontradiktore mes tyre, i ishte shpërndarë popullsisë fshatare.

Kështu sistemi bujqësor kishte filluar të jepte produktet e para në një ekonomi të tregut të

lirë. Gjatë kësaj periudhe, një influencë të rëndësishme në sistemin ekonomik shqiptar,

kishin dërgesat e emigrantëve, të cilat, në periudhën 1993-1995, përbënin rreth 25% të

PBB, duke ndikuar ndjeshëm në rritjen e cilësisë së jetesës së popullsisë vendase135. Në të

njëjtën kohë, Shqipëria ishte përfituese e një sërë programesh rindërtimi e zhvillimi të

financuara nga donatorë të ndryshëm ndërkombëtarë, si dhe qeveri të ndryshme

perëndimore, e jo vetëm136. Në arenën ndërkombëtare, shpeshherë Shqipëria citohej si një

shembull për vendet në tranzicion, e cila, nën drejtimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar

dhe Bankës Botërore, po ecte me sukses në rrugën e progresit ekonomik, social e

politik137.

Megjithë ndihmat e alokuara Shqipërisë nga ndërkombëtarët, kushtet ekonomike në

Shqipëri do të vazhdonin të mbeteshin të vështira, duke u bërë shkas për vazhdimin e

largimeve të popullsisë138. Në këtë periudhë, Shqipëria do të humbasë për shkak të

emigracionit një pjesë të mirë të punonjësve të bujqësisë (fshatarësisë) dhe punëtorëve të

134 Economist Intelligence Unit, Country profile 2001, p. 22.
135 Uruçi, E. and I. Gëdeshi, 2003, Remittances Management in Albania, Working Papers 05/2003,

Rome: Centro Studi di Politica Internazionale
136 Gammeltoft, P., 2002, “Remittances and other financial flows to developing countries”, International

Migration, 40(5), 181-211.
137 De Soto, H., P. Gordon, I. Gëdeshi and Z. Sinoimeri, 2002, Poverty in Albania: a Qualitative

Assessment, World Bank Technical Paper 520, Washington, DC: World Bank.
138 Carletto, C., B. Davis, M. Stampini, S. Trento and A. Zezza, 2004, Internal Mobility and International

Migration in Albania, ESA Working Paper 04-13, Rome: Agriculture and Development

Economics Division, FAO.
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kualifikuar. Në fund të vitit 1996 qytetarët shqiptarë rezidentë jashtë atdheut ishin rreth

350 000139. Kjo shifër nuk pasqyron realitetin, pasi në të përfshihen vetëm emigrantët e

rregullt140. Në këtë periudhë forca e ligjit ishte vendosur disi në Shqipëri dhe kontrolli i

kufijve ishte i garantuar e kjo edhe falë bashkëpunimit ushtarak me vendet fqinj. Si

rezultat i politikave tejet shtrënguese të vendeve fqinj, përsa i përket lëshimit të vizave,

në Shqipëri do të hidhte rrënjë biznesi i kalimt të të kufirit në mënyrë të paligjshme,

përmes mjeteve motorrike lundruese, të njohura në zhargonin vendas me termin

gomone141.

Pranvera shqiptare nuk do të zgjasë shumë, pai fundi i saj ishte i paralajmëruar nga

lulëzimi i skemave financiare të dyshimta, të ashtuquajturat Piramida.

2.4 “Piramidat” fundi i pranverës së shkurtër shqiptare.

Skemat financiare “piramidale” kishin lulëzuar në Shqipëri si një alternativë e sektorit të

pazhvilluar bankar. Ato e patën pikun e tyre në vitin 1996, kohë në të cilën përqindja e

interesit të ofruar kishte kapur shifrën jologjike 15-100% për depozita tre mujore142. Pjesa

më e madhe e shqiptarëve kishte investuar kursimet në këto skema financiare, kursime

këto që në pjesën më dërrmuese vinin nga dërgesat e emigrantëve. Nuk mungonin edhe

rastet e atyre që kishin shitur banesat për të investuar në këto skema piramidale. Ishte e

natyrshme që këto skema do të thërrmoheshin brenda një kohe relativisht të shkurtër, gjë

që për shoqërinë dhe ekonominë e brishtë shqiptare pati pasoja fatale. Si shkak i pasojave

të gjeneruara nga kriza e kolapsit të këtyre skemave financiare, shteti dhe shoqëria

shqiptare rrezikoi të shkonte drejt një lufte civile. Qarkullojnë shumë rryma mendimi,

shpesh herë edhe kontradiktore mes tyre, përsa i përket origjinës dhe shkakut të shfaqjes

së këtyre skemave financiare mashtruese në Shqipëri. Si shkak kryesor i fovorizimit të

139 UNDP, Albanian Human Development Report 1996 p. 3.
140 Bonifazi, C. and D. Sabatino, 2003, “Albanian migration to Italy: what official data and survey results

can reveal”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 29(6), 967-995.
141 Arrehag, L., Ö. Sjöberg and M. Sjöblom, 2004, “Post-communist cross-border migration in southeastern

Albania: who leaves, who doesn’t?”, paper prepared for New Perspectives on Albanian Migration and

Development, Korçë, Albania, 16-17 September 2004.
142 Economist Intelligence Unit, Albania Country Profile, 2001, p. 7.
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lindjes dhe lulëzimit të skemave piramidale, ishte padyshim ambienti financiar i paaftë

për të operuar në tregun e kreditimit143. Tre bankat kryesore që operonin në Shqipëri në

filllim të viteve ’90, të cilat ndanin mes tyre 90% të depozitave totale, nuk ishin tërheqëse

për investime, si dhe nuk ishin integruar në sistemin bankar ndërkombëtar144. Sistemi i

pagesave dhe i transaksioneve ishte tepër i ngadaltë, duke shkuar nga 5-6 ditë për

llogaritë brenda të njëjtës bankë, deri në 15 ditë për llogari në banka të ndryshme të

shtetit shqiptar145. Këtij ambienti të pafavorshëm bankar i shtohej edhe mosbesimi i gjerë

që publiku kishte në sistemin bankar kombëtar. Kështu, në vitin 1995, raporti i llogarive

rrjedhëse me ato depozitë, ishte tek 64%146. Sistemi i kredidhënies ishte i pakonturuar në

mënyrë efikase, duke bërë që numri i kredive të këqija të ishte në rritje, duke sjell

dëmtime të pallogaritshme për bankën. Le të përmendim rastin e Bankës Tregtare Rurale

(bankë shtetërore), e cila aplikoi kreditë afatshkurtëra për fermerët, me qëllim blerjen nga

ana e tyre të traktorëve apo mjeteve të nevojshme bujqësore147. Në fund të vitit 1996,

këto kredi përbënin një të tretën e kredive të dhëna nga banka dhe njëkohësisht

përfaqësonin 80% të kredive të këqia148. Në dhjetor të vitit 1997 kjo bankë u likuidua149.

Pikërisht në këtë ambient financiar të pakonturuar, lulëzoi sistemi financiar i kreditimit jo

formal në Shqipëri. Fillimisht këto kompani patën bekimin, si të autoriteteve shqiptare,

ashtu edhe të vëzhguesve të huaj e të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët i

konsideronin si një alternativë lehtësuese të tregut shterp kredidhënës të bankave

shtetërore shqiptare150. Në Shqipëri operonin 17 kompani financiare piramidale.

143 FMN Report 1998.
144 WB Report 1999.
145 Foundation for Enterprise, Finance and Development “From a Target Group - Oriented Lending

Institution, to Target Group – Oriented Bank”, Shtator 1996.
146 Banka e Shqipwrisw, Raporti Vjetor.
147 Carletto, C., B. Davis, M. Stampini, S. Trento and A. Zezza, 2004, Internal Mobility and International

Migration in Albania, ESA Working Paper 04-13, Rome: Agriculture and Development Economics

Division, FAO.
148 De Soto, H., P. Gordon, I. Gëdeshi and Z. Sinoimeri, 2002, Poverty in Albania: a Qualitative

Assessment, World Bank Technical Paper 520, Washington, DC: World Bank.
149 FMN, Report WP 99/98, Chris Jarvis, Korrik 1999, f.7.
150 Haderi, S., H. Papapanagos, P. Sanfey and M. Talka, 1999, “Inflation and stabilisation in Albania”,

Post-Communist Economies, 11(1), 127-141.
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Kompanitë kryesore që operonin në tregun e kreditimit të llojit piramidal në Shqipëri

ishin151:

 Vefa, e cila ishte edhe kompania më e rëndësishme në vend. Sipas ekspertëve

llogaritet se kjo kompani ka mbledhur më shumë se 1 miliardë USD. Kjo kompani

është themeluar në tetor 1992 si kompani tregtare, duke u hedhur shumë shpejt në

tregun e kreditimit. Fillimisht presidenti i kësaj kompanie Vehbi Alimuça kishte si

qëllim ndërtimin e nje biznesi të rëndësishmë. Asetet e kompanisë përfshinin

supermerkato, restorante, miniera bitumi, anije, komplekse argëtimi dhe

televizione. Hapi fatal qe kur ai vendosi t`i përkushtohej mbledhjes së parave me

norma interesi të papërballueshme.

 Gjallica, filloi aktivitetin e saj në vitin 1991, si agjenci këmbimi valutor, e më tej

u hodh në tregun e depozitave. Në total kjo kompani ka mbledhur rreth 850

milionë USD. Sipas auditorëve 80% e kësaj shume është mbledhur në vitin 1996,

kohë në të cilën ajo ofronte një normë interesi prej 10% në muaj. Kjo kompani e

kishte bazën në Vlorë dhe kolapsi i saj shënoi edhe fillesën e protestave, pikërisht

në këtë qytet.

 Populli, i kishte fillesat si një “Fondacion bamirësie”, por faktikisht ishte një

skemë piramidale, duke tërhequr rreth 400 000 investitorë dhe 150 milionë USD.

Duke qenë se kjo organizatë i kishte mbajtur paratë në pjesën më të madhe në

bankat shtetërore shqiptare, investitorët mundën të merrnin mbrapsht 60% të

investimeve të tyre.

 Xhaferri, e themeluar nga Rrapush Xhaferri si mbështetës i Populli-t por që më

vonë u kthyen në kompani konkurrente mes tyre. Është llogaritur se kjo kompani

ka thithur nga investitorët (llogariten 1 milionë) rreth 300 milionë USD, ku rreth

gjysma u është rikthyer.

 Sude është kompani e themeluar nga Maksude Kademi. Nga fundi i aktivitetit,

ajo ofronte dyfishin e shumës së parave të investuara për depozita dy mujore. Në

151 Jarvis, Chris (2000) : “The Rise and Fall of the pyramid Schemes in Albania” IMF, ( IMF Staff papers

Vol. 47, No.1) f.11.
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total ka thithur 40-90 milionë USD dhe kjo skemë financiare piramidale ishte e

para që falimentoi në nëntor të vitit 1996.

Supozohet se këto kompani kanë patur si aktivitet kryesor të tyre kontrabandën e

karburanteve gjatë periudhës së sanksioneve të vendosura nga Kombet e Bashkuara ndaj

ish-Jugosllavisë152. Faktikisht, gjatë asaj periudhe, qarkullonte informacioni se shumë

mallra, të cilat bënin pjesë në listën e mallrave të ndaluara nga Kombet e Bashkuara për

të hyrë në ish-Jugosllavi, faktikisht hynin atje nëpërmjet kufirit shqiptar. Një pjesë e mirë

e kompanive piramidale në origjinë, aktivitetin e tyre e kanë nisur si kompani tregtare,

kjo pikërisht në periudhën e embargos ndaj ish-Jugosllavisë. Sipas Jarvis, fakti që normat

e interesit të këtyre kompanive patën rritje të ndjeshme në vitin 1996, lidhet me mbarimin

në këtë vit të embargos së vendosur ndaj ish-Jugosllavisë, që do të thoshte mbylljen e

rubinetave të arta për aktorët që operonin në tregun e kontrabandës. Me ezaurimin e

këtyre burimeve, kompanitë rritën interesat, me qëllim akumulimin e kapitalit nga

investitorët vendas. Ky veprim financiar i paqëndrueshëm do të çonte drejt kolapsit të

paevitueshëm të këtyre skemave. Qeveria dhe autoritetet shqiptare bën pak, apo pothuajse

aspak, në lidhje me këtë fenomen të rrezikshëm që kishte hedhur rrënjët në Shqipëri153.

Klasa politike ishte më shumë e përqendruar në ruajtjen e fuqisë politike, se sa në

ndërtimin e politikave ekonomike e zhvilluese për progresin e vendit, duke mos dëgjuar

këmbanat e katastrofës, që nuk rreshtnin së tingëlluari. Faktikisht, skemat piramidale në

një farë mënyre u financuan politikisht edhe nga klasa politike në fuqi. Nga njëra anë,

pasi pati shumë funksionarë të lartë që kishin interesa të drejtëpërdrejta në këto skema

dhe, nga ana tjetër, në mungesë të programeve ekonomike, edhe qeveria shqiptare i shihte

këto struktura si amortizatorë ekonomikë dhe zëvendësues të vullnetit dhe kapacitetit të

saj për të prodhuar e zbatuar politika e programe reale zhvillimi. Pikërisht në muajin maj

të vitit 1996 do të mbaheshin në Shqipëri zgjedhjet parlamentare, ku fituese doli forca

politike në fuqi, me në krye z.Sali Berisha. Këto zgjedhje u kontestuan fuqimisht nga ana

e opozitës si të manipuluara. Pati protesta të shumta, por protestat e vërteta do të fillonin

në momentin e kolapsit të skemave piramidale. Populli shqiptar e pagoi shumë rëndë këtë

152 Chris Jarvis, IMF Working Paper 1999
153 FMN ka paralajmëruar asokohe si ministrinë e financave shqtu edhe atë të brendëshme në lidhje me

rrezikshmërinë e lartë që përcillte ky fenomen, duke u sygjeruar të bëhej një investigim i hollësishëm ndaj

kompanive në fjalë, sygjerim ky që nuk u morr parasysh.
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aventurë financiare të paprecedentë. Përveç faturës financiare (pjesa më e madhe kish

investuar të gjithë atë ç’ka posedonte), pati një faturë tepër të lartë sociale. Në muajin

mars 1997 vendi dhe shoqëria shqiptare rendi drejt kolapsit. Forcat ushtarake dhe ato

policore dezertuan, u hapën depot e armëve dhe populli shqiptar u armatos deri në

dhëmbë. Kaosi mbizotëronte në të gjithë vendin, pati shumë të vrarë, pjesa më e madhe e

të cilëve në mënyrë aksidentale. Vjedhjet, dhunimet e shkatërrimet, ishin në rend të ditës.

Të huajt që ishin në Shqipëri u evakuan me mjete ushtarake ndërkombëtare. Shqipëria

rrezikonte seriozisht integritetin e saj.

Pikërisht këtu, pati fillesën dhe eksodi i tretë masiv i shqiptarëve drejt porteve italiane

dhe tokës greke. Nga muaji dhjetor 1996 në prill 1997, në Itali kishin zbarkuar 30 000

shqiptarë dhe në Greqi rreth 40 000, ku pjesa më e madhe e të cilëve u riatdhesua nga

autoritetet vendase154. Në këtë periudhë iu dha ndihmë dhe strehë 10.600155 shqiptarëve të

parë që zbarkuan në brigjet italiane, të tjerëve iu rezervua refuzimi, i cili në disa rasta pati

edhe pasoja tragjike156. Qeveria Italiane, e ndodhur para flukseve të pakontrollueshme të

mjeteve lundruese të rastit të tejmbushura me shqiptarë, të cilat tentonin në mënyrë të

dëshpëruar (shpeshherë me pasoja tragjike) të zbarkonin në brigjet italiane, vendosi

gjendjen e emergjencës kombëtare dhe bllokim të kufirit detar me Shqipërinë. Në media

bënte jehonë deklarata e parlamentares Irene Pivetti në gazetën italiane Corriere della

Sera, e cila shprehimisht deklaronte: “Refugjatët shqiptarë duhen hedhur në det.

Ndërkohë që qëllojnë me armë zjarri në drejtim të forcave të rendit, anijet e tyre duhen

fundosur”157. Irene Pivetti vazhdon edhe në vazhdim fushatën e saj antishqiptare në faqet

e të përditshmeve italiane158. Vlen të përmendim faktin se vite më vonë Irene Pivetti do

t`i kërkonte falje publikisht popullit shqiptar për deklaratat e pamerituara.

154 Council of the European Union, High level working group on Asylum and migration. Draft action plan

for Albania and the neighboring region, June 2000, p. 13.
155 Gli Immigrati albanesi in Italia e in Veneto, Raport studimor i realizuar nën kujdesin e Rajonit të

Veneto-s në kuadrin e Projektit Interreg 3° DILMA, Maj 2007, f.5.
156 Preçedenti më i njohur dhe i dhimbshëm është ai i datës 29 Mars 1997, ku anija e marinës ushtarake

italiane “Sibilla” u përplas në afërsi të kanalit të Otrantos, me anijen “Kater i Radës”, e cila ish nisur nga

brigjet e Vlorës me në bord 120 persona. Nga ky incident gjetën vdekjen 108 shtetas shqiptarë.
157 “Corriere della sera” datë 28 mars 1997, La Pivetti :Ributtiamoli a mare (Ti hedhim në det) f.9.
158 “Corriere della Sera” datë 29 mars 1997, Ma non cambio idea: a mare i deliquenti(Nuk ndërroj mendim:

kriminelët të hidhen në det) , f.7.
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Shtetasve italianë u kishte ikur me kohë entuziazmi i parë i solidaritetit për popullin e

vuajtur shqiptar. Kjo për faktin se tashmë shqiptarët ishin çliruar ngja regjimi komunist

dhe megjithëse kish kaluar kohë, nuk po u përshtateshin standarteve të civilizimit. Nga

ana tjetër, prezenca shqiptare kishte filluar të bëhej e ndjeshme në tregun italian të punës,

duke u bërë një konkurrencë jo indiferentë për punonjësit vendas, pasi pranonin të njëjtën

punë për një kosto më të lirë. Në të njëjtën kohë, kishin filluar të mbizotëronte një ndjenjë

pakënaqësie edhe përsa i përket peshës që emigrantët shqiptarë kishin filluar të kishin

mbi sistemin e ëelfair-it italian. Numri i flukseve të shqiptarëve nuk ishte i parashikuar

nga programet e miratuara, kështu që ata (shqiptarët) perceptoheshin nga masa e gjerë e

njerëzve si parazitë, të cilët nuk kishin dhënë kontributin e tyrë në sistem, por në të

njëjtën kohë përfitonin në mënyrë të paskrupullt prej bujarisë së tij. Një ndikim të

pamohueshëm në përkeqësimin e imazhit të emigrantit shqiptar në itali, përveç vet

emigrantëve, të cilët në shumë raste kanë dhënë një ndihmesë jo të papërfillshme me

sjelljet dhe veprimet e tyre të pahijshme, ka patur edhe media italiane (për këtë do flasim

më hollësisht në kapitujt në vijim). Në këtë mënyrë, gradualisht shqiptarët u kthyen në

komunitetin më pak të dëshiruar në Itali, duke tejkaluar edhe komunitetin rom, i cili

historikisht ka qenë komuniteti më i padëshiruar. Në një studim të karakterit

antropologjik, studiuesja D.L.Zinn është shprehur “ Fillimisht shqiptarët u pasqyruan si

vëllezërit e Adriatikut dhe barbarë fisnikë, përcjellës të idealeve të demokracisë

perëndimore që kundërshtojnë komunizmin, përgjatë kohës së krizës këta u shndërruan

në njërëz të egër dhe aspak europianë159.

Për fatin e mirë të shqiptarëve, bota e qytetëruar nuk e braktisi Shqipërinë. Me kërkesë të

qeverisë shqiptare, Këshilli për Siguri i Organizatës së Kombeve të Bashkuara dërgoi në

Shqipëri në muajin mars një forcë ushtarake shumëkombëshe të kryesuar nga Italia. Ky

mision njihet me emrin “Operazione Alba”160.

159 Zinn D.L., Adriatic brethren or black ship? Migration in Italy and the Albanian crisis, 1991. Tek

“European Urban and Regional Studies”, n.3, 1996, f.241.
160 F.Maria Puddu, “La missione in Albania della marina militare”, “Rivista marittima”, janar 1998, f.53.
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2.5 Periudha e Luftës së Kosovës.

Në 29 qershor 1997, në Shqipëri u mbajtën zgjedhjet e parakohshme politike. Këto

zgjedhje u mbajtën si pasojë e kolapsit politik në të cilin degjeneroi vendi. Fituese në këto

zgjedhje doli Partia Socialiste. Në krye të qeverisë së dalë nga zgjedhjet e qershorit u

vendos lideri i atëhershëm i Partisë Socialiste Z. Fatos Nano. Qeveria implementoi një

sërë programesh stabilizimi dhe reforma të ndryshme, nën tutelën e agjencive të

ndryshme shumëkombëshe. Pak nga pak ekonomia filloi të jepte shenja përmirësimi,

PBB arriti shifrën 7,4% në periudhën kohore 1998-2001. Inflacioni filloi të ulej nga piku

që arriti në vitin 1997, duke u zeruar në vitin 2000. Defiçiti i shtetit për periudhën 1997-

2000 lëvizi nga 12,7% në 9,2% të PBB161. Megjithë këto shifra optimiste, e ardhura për

frymë vazhdonte të ishte tepër e ulët, papunësia në nivele të larta dhe mungesa e sigurisë

ishte totale. Në këtë periudhë emigrimi ishte i vazhdueshëm me një shifër prej 5000

personash të larguar në muaj162. Në këtë periudhë shqiptarët emigronin kryesisht në

drejtim të dy destinacioneve kryesore: Greqisë dhe Italisë, porse edhe në drejtim të

Zvicrës, Gjermanisë, USA dhe Kanadasë. Kjo hapje e horizonteve të destinacioneve të

emigrimit, lidhet edhe me perceptimin që emigrantët kanë patur në lidhje me vendet

tradicionale të emigrimit163. Politikat shtrënguese, si dhe në mënyrë të veçantë

stigmatizimi i emigrantit shqiptar në Greqi e Itali, kanë qenë padyshim shtysa kryesore

për konsiderimin e destinacioneve të reja më të largëta, ku nuk kishte mbërritur ende

jehona e fushatës stigmatizuese të media-ve ndaj shqiptarëve164. Gjatë kësaj periudhe

fillon edhe proçesi i stabilizimit të emigrantëve shqiptarë në Itali, gradualisht prezenca e

tyre fllon te legalizohet. Gjatë periudhës 1998-1999 llogaritet se jetonin në Itali rreth 200

000 shqiptarë. Nga këta 130 000 u legalizuan në fund të vitit 1999165. E njëjta situatë ka

qenë pak a shumë edhe në Greqi. Në vitin 1997 vetëm 10 000 emigrantë shqiptarë nga

161 Economist Intelligence Unit, Albania Country Report, April 2001, p.2.
162 Council of the European Union, June 2000, p. 13.
163 Papailias 2003:1064 Journal of Ethnic and Migration Studies, 29(6): 1059-1078.; Papapaganos, H. and

P. Sanfey 2001. ‘Intention to Emigrate in Transition Countries: The Case of

Albania’, Journal of Population Economics, 14(3): 491-504.
164 Nicholson, B. 1999a. ‘The Beginning of the End of a Rebellion: Southern Albania, May-June 1997’,

East European Politics and Societies, 13(3): 543-565.
165 UNDP, 2000, p.40-41.
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një total prej 400 000 personash ishin me leje qëndrimi të rregullt166. Në periudhën 1997-

1999, kohë në të cilën shteti grek ndërmorri hapa e politika legalizimi për emigrantët, bëri

që një pjesë e mirë e emigrantëve shqiptarë të legalizohej. Kështu në vitin 1999 rreth 60%

e emigrantëve që kishin aplikuar për leje qëndrimi ishin shqiptarë167. Emigracioni

shqiptar i kësaj periudhe ka qenë i ndikuar nga dy ngjarje të rëndësishme në historinë e

shqiptarëve: Lufta e Kosovës më 1999 dhe konflikti në Maqedoni më 2001.

Lufta e Kosovës ish rezultat i një marrëdhënieje të ndërlikuara shqiptaro – serbe, konflikt

ky që i ka rrënjët thellë në histori. Një histori e shënuar nga një kalvar i gjatë tensioneshe

dhune mes dy etnive. Gjatë historisë së ish Jugosllavisë Kosova deri në vitin 1989 ka

gëzuar një lloj autonomie politike e administrative. Kjo autonomi filloi të kufizohej dhe

të drejtat e shqiptarëve etnik të shkeleshin gradualisht me ardhjen në pushtet të Sllobodan

Milosheviç-it, i cili e çoi ish Jugosllavinë drejt luftrave të përgjakshme etnike, si pasojë e

ndjekjes së një vije politike pro nacionaliste serbe. Fillimisht rezistenca e popullit

kosovar ishte paqësore. Shoqëria kosovare, si kundërpërgjigje e politikave shtrënguese e

diskriminuese, organizoi një lloj shteti paralel me atë Jugosllav. Në saj të kontributeve

private strukturat shëndetsore dhe shkollore ishin tërësisht private. Kjo si kundërpërgjigje

të politikave mohuese të edukimit në gjuhën shqipe dhe atyrë diskriminuese racial, të

ushtruara nga strukturat shtetërore ish - jugosllave. Fondet financiare të nevojshme për

mbajtjen e këtyre strukturave private mblidheshin nga banorët shqiptarë të Kosovës, si

dhe nga emigrantët jashtë atdheut. Kështu, në datën 2 korrik 1990, në mënyrë gjysëm

ilegale u shpall “Republika e Kosovës”, e cila natyrisht nuk u njoh nga ish shteti

jugosllav dhe nga asnjë vend tjetër, përveçse Shqipërisë. Në datë 22 maj 1992 parlamenti

i Kosovës zgjodhi si President të Kosovës të ndjerin z.Ibrahim Rugova. Presioni dhe

dhuna ndaj shtetasve shqiptar të Kosovës sa vinte dhe rritej, duke sjellë si kundërpërgjigje

nevojën e shqiptarëve për t’u organizuar në një forcë të armatosur ushtarake. Në këto

kushte u themelua Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK). Në të njëjtën periudhë morri

hov edhe genocidi i projektuar nga Millosheviçi. Ky genocid i turpshëm në zemër të

166 Lazaridis, G. and I. Psimmenos 2000. ‘Migrant Flows from Albania to Greece: Economic, Social and

Spatial Exclusion’, shih tek King, R., G. Lazaridis dhe C. Tsardanidis (eds) Eldorado or Fortress?

Migration in Southern Europe. London: Macmillan, 170–185.
167 UNDP, 2000, p.41.
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Europës së qytetëruar, shkaktoi shumë viktima, dhunë e tmerre në mes të civilëve. Rasti

më i njohur nga opinioni publik është ai i datës 28 shkurt 1998, kur forcat policore serbe

sulmuan dy fshatra në zonën e Drenicës. Në këtë sulm u përdorën mjete të rënda

ushtarake, të cilat hapën zjarr kundër civilëve. Në datën 5 mars forcat e shërbimit sekret

serb sulmuan anëtarët e familjes së Adem Jasharit (një nga themeluesit e UÇK-së).

Familjarët e Azem Jasharit i rezistuan sulmit për 36 orë, gjatë të cilave u vranë të gjithë

anëtarët e familjes, përveç një vajze 11 vjeçare168. Në muajt në vijim dhuna u

përshkallëzua. Objekt i sulmeve të policisë dhe ushtrisë serbe ishin civilët. Ata dogjën

fshatra, shtëpi e njërëz, si dhe vranë e dhunuan pa dallim e mëshirë burra, gra e fëmijë.

Në vjeshtë të vitit 1998, rreth 250 000 shqiptarë të Kosovës janë dëbuar nga shtëpitë e

tyre, një pjesë e madhe e tyre konsiderohen të zhdukur. Në këtë situatë në shtator të vitit

1998 Këshilli për Siguri i Kombeve të Bashkuara (UNSC) firmosi Rezolutën 1199, e cila

ftonte forcat ushtarake të ish Jugosllavisë të pushonin zjarrin dhe të fillonin bisedimet

mes palëve të përfshira në konflikt, duke paralajmëruar kanosjen e një katastrofe

humanitare, si rezultat i luftimeve169. Për të shtuar presionin mbi Millosheviçin, NATO e

vuri atë para alternativës së një bombardimi të mundshmë, nëse ai nuk do të bënte hapa

mbrapa. Me ndihmën e diplomacisë dhe presionit ushtarak u mundësua nënshkrimi i një

marrëveshjeje me Millosheviçin në muajin Tetor. Kjo marrëveshje u ndërmjetësua nga

Sekretari i Shtetit Amerikan Richard Holbrooke170. Respektimi i kësaj marrëveshjeje do

të survejohej nga OSCE171. Për këtë qëllim OSCE krijoi grupin e punës Kosovo

Verification Mission , i cili filloi veprimtarinë e tij në nëntor të vitit 1998. Për garantimin

e evakuimit të këtij misioni në rast nevoje, u vendos në kufirin me Maqedoninë një forcë

ushtarake franceze nën komandën e NATO-s. Në fillim të vitit 1999 autoritetet

jugosllave e shkelën marrëveshjen duke rihedhur forca ushtarake në territorin kosovar,

168 United Nation, International Tribunal For the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violation

of International Humanitarian Low Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991, Case N.

IT-03-66-T, 30 November 2005.
169 Resolution 1199 (1998). Website reference http//www.un.org/Docs/scres/ 1998/sres1199.htm.
170 Holbrooke është i njohur për negocimin e sukseshëm të marrëveshjes së Dayton-ës e cila çoi në

përfundimin e luftës civile në Bosnje.
171 Organisation for Security and Co-operation in Europe, e vetmja agjenci monitorimi ndërkombëtare që

Millosheviçi pranonte në Kosovë.
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me pretendimin se duhet të rimernin pozicionet e uzurpuara nga UÇK172. Përparimi i

forcave ushtarake serbe ne territorin kosovar shoqërohej periodikisht me dhunë. Një tjetër

përpjekje diplomatike ripajtimi pati fillesën në janar 1999. Palët në konflikt u thirrën në

një takim në Rambouillet të Francës. Tratativat në këtë takim konsistonin në njohjen e

autonomisë së shqiptarëve të Kosovës, duke lënë jashtë prespektivën për ndonjë

referendum të mundshëm në lidhje me çështjen e pamvarësisë. Pala shqiptare e firmosi

këtë marrëveshje, ndonëse me rezervë dhe ndonjë hezitim të kuptueshëm. Pala serbe e

quajti këtë marrëveshje tërësisht të papranueshme173. Kjo ishte dhe tentativa e fundit për

ripajtim. Mbas këtij dështimi për vendosjen e paqes në Kosovë në datën 23 mars, NATO

autorizoi fillimin e bombardimit ajror.

Lufta e Kosovës e vuri Shqipërinë e drobitur para një sprove të rëndë. Si pasojë e

dëbimeve masive të banorëve shqiptarë etnik të Kosovës nga ana e regjimit të

Millosheviçit , në Shqipëri hynë rreth gjysëm milioni refugjatë të cilët nuk posedonin

asgjë174. Shqipëria e kaloi me sukses këtë sprovë të vështirë, duke treguar edhe njëherë

zemërgjerësinë e popullit të saj, i cili si pak kush në histori ka ditur ta shpreh

zemërgjerësinë e bujarinë e tij për çdokënd që ka patur nevojë për ndihmë. Sigurisht, nuk

vonoi ndihma e organizatave humanitare ndërkombëtare, porse ditët e para ky fluks u

përballua krejtësisht nga populli i Shqipërisë175.

Pjesa më e madhe e refugjatëve kosovarë ishin më se të motivuar për të lënë Shqipërinë e

për të udhëtuar në drejtim të shteteve të tjera europiane, ku një pjesë e madhe e tyre

kishte familjarë a të njohur. Refugjatëve kosovarë iu njoh pa ezitim nga komuniteti

ndërkombëtar statusi i refugjatit. Gjëndja e refugjatëve kosovarë ishte tepër kritike, në

mënyrë të veçantë në kufirin maqedonas. Autoritetet maqedonase, për arsye të ndryshme,

nuk demostruan ndonjë vullnet të veçantë për administrimin e kësaj emergjence, si

rrjedhim situata u vështirësua tejësisht për të dyja palët. Duhet pranuar fakti se në këtë

situatë të vështirë për kombin shqiptar, Italia shprehu solidaritetin e saj. Rreth 10 mijë

refugjatë kosovarë u evakuan nga Maqedonia dhe u transportuan për në Itali. Ky evakuim

172 Duke qenë se ish një ushtri e një shteti të panjohur nga arena ndërkombëtare, UCK konsiderohej si

organizatë terroriste ilegale.
173 M. Weller, ‘The Rambouillet conference on Kosovo’, International Affairs, 75:2 (1999), 211–51.
174 IOM raport i vitit 1999
175 Kjo ngjarje e gjeti krejt të papërgatitur shtetin shqiptar, por edhe organizatat e ndryshme humanitare, të

cilat nuk e kursyen ndihmën e tyre në ditët në vijim.
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u krye nga Areonautika ushtarake italiane, e cila vui në dispozicion tre mjete fluturuese

C-130 dhe pesë mjete fluturuese G-222. Në datën 12 maj 1999 Presidenti i Këshillit të

Ministrave të Italisë lëshoi një dekret, i cili parashikonte një normativë specifike mbi

mbrojtjen e përkohëshme të të huajve që vinin nga zonat e luftës në rajonin ballkanik, e,

në mënyrë të veçantë nga zonat e ish Jugosllavisë. Këtyre personave, sipas këtij dekreti u

njihej e drejta e pajisjes me një leje-qëndrimi e vlefshme vetëm për territorin italian, me

një kohëzgjatje deri në 31 dhjetor 1999, me mundësi rifreskimi deri në momentin e

verifikimit të ezaurimit të kushteve të cilat pengojnë riatdhesimin në siguri dhe me

dinjitet176. Një pjesë e mirë e kosovarëve të mbërritur në Itali kishte si qëllim udhëtimin

në drejtim të vendeve të tjera të Europës. Për atë pjesë që vendosi të qëndronte në Itali,

pati edhe disa surpriza jo të këndshme nga ana e kuesturave italiane, të cilat jo në pak

raste, duke përdorur si mburojë sistemin burokratik italian, nuk i pranonin kërkesat për

azil të atyre kosovarëve që kishin hyrë në Itali përpara datës 26 mars 1999177. Pati edhe

nga ata funksionarë kuesturash që firmosën edhe urdhëra dëbimesh për kosovarët, të

cilëve nuk u ishte njohur nga ana e tyre e statusit të refugjatit178. Në datën 5 gusht 1999,

Ministria italiane e Punëve të Brendëshme lëshoi një dekret sipas të cilit nuk u njiheshin

të drejtat për mbrojtje të përkohëshme atyre personave, të cilët do të zbarkojnë rishtazi në

brigjet italiane. Ky dekret shkaktoi një sërë reagimesh nga ana e shoqërisë civile, por

edhe të autoriteteve italiane. Kështu, në një deklaratë për shtyp të A.S.G.I (Associazione

per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) thuhet se e drejta e njohjes së statusit të

refugjatit politik nuk mund të anullohet nga një institucion në hierarki më të ulët se ai që

e ka aprovuar në origjinë. Gjithashtu, në këtë deklaratë aludohet se ky dekret ka ngjyra

racore, pasi të ardhurit e rinj nga zona e Kosovës janë kryesisht të origjinës rome179. Po

ashtu edhe sistemi gjyqësor civil i ka dhënë një goditje këtij dekreti. Kemi rastin e gjyqit

civil të Brindisit, ku dhjetra kosovarë që rrezikonin të dëboheshin nga shteti Italian, si

pasojë e këtij dekreti , dolën fitues. Edhe në këtë rast u vu pikëpyetja mbi faktin sesi një

institucion hierarkik më i ulët mund të anullojë vendimin e një institucioni hierarkik më

176 Fletorja Zyrtare Italiane n. 121 datë 26.05-1999.
177 Datë në të cilën si pasojë e dëbimeve massive nga Kosova, Kosovarëve iu njoh statusi i refugjatit.
178 UNHCR, 2000.
179 http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/1999/agosto/asgi-kosovo.html
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të lartë180. Ndërkohë, Këshilli i Ministrave të Italisë nxorri një tjetër dekret me anë të të

cilit shtyu deri në 30 korrik 2000 masat e mbrojtjes së përkohëshme ndaj refugjatëve

kosovarë181. Po kështu, si shkak i situatës së vështirë në Kosovë dhe për të mos krijuar

pabarazi, Këshilli Qëndror për njohjen e statusit të refugjatit, këshilloi për lëshimin e

lejeve të qëndrimit me motiv mbrojtjen e përkohëshme, të vlefshme deri në 30 qershor

2000 edhe atyre azilkërkuesve të cilët nuk kishin hyrë në Itali përpara datës 26 mars

1999. Në këtë dekret parashikohej edhe krijimi i një programi riatdhesimi për refugjatët

që gjendeshin në territorin italian. Ky program parashikohej të fillonte ndërmjet 1

korrikut dhe 31 gushtit 2000 me ndimesën dhe bashkëpunimin e ACNUR dhe OIM. Ata

refugjatë kosovarë të cilët dëshironin të ktheheshin në mënyrë vullnetare para datës 1

korrik 2000, mund të përfitonin menjëherë nga projekti IOM, i cili ofronte asistencë

financiare për udhëtimin, si dhe mbështetje ekonomike për rifillimin e jetës në Kosovë.

Kriza e Kosovës u shfrytëzua edhe nga shtetasit shqiptarë, të cilët, duke u mimetizuar si

kosovarë, u larguan nga Shqipëria. Në mungesë të dokumentacionit182 dhe ngjashmërinë

e gjuhës ishte e vështirë të dallohej kush ishte refugjat e kush emigrant. Në këtë periudhë

pati një largim të banorëve kryesisht të zonave veriore të Shqipërisë. Destinacionet e

emigracionit tashmë nuk ishin Greqia e Italia, porse vendet e tjera më të përparuara

Europiane. Në periudhën 1998-1999 janë larguar nga Shqipëria rreth 100.000 nënshtetas

shqiptarë. Në 1999 drejt Italisë kanë emigruar 37 000 shtetas shqiptarë, një shifër kjo tre

herë më e madhe se ajo e vitit 1998183

Ky largim është pagëzuar me emrin “lëvizje e heshtur” pasi nuk ngjalli vëmendjen e

autoriteteve shqiptare, të cilat kishin probleme më emergjente për të zgjidhur184.

Dy vite mbas Luftës së Kosovës, populli shqiptar do të përballej me një tjetër konflikt me

bazë etnike, Konfliktin e Maqedonisë. Edhe një herë shteti shqiptar do të shoh të kalojnë

në tokën e tij me mijra refugjatë etnik shqiptarë. Në mars të vitit 2001 kanë kaluar kufirin

rreth 3000 shqiptarë etnik të Maqedonisë, pjesa më e madhe e të cilëve vazhdoi

180 ASGI, Politiche Legislative, :News Progetto Atlante:, n.4, 2000
181 Gazzetta Ufficiale n.29 del 05.02.2000
182 Ishte praktikë e autoriteteve policore serbe të digjnin apo grisnin dokumentat e identifikimit të të

dëbuarve.
183 OECD, Trends in international Migration, SOPEMI, 2001, p. 72.
184 IOM Return and Readmission “the case of Albania”, IOM, Tiranë 2006, p.10.
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udhëtimin në drejtim të Kosovës. Ky konflikt nuk ndikoi në flukset e emigracionit

shqiptar në mënyrë të ndjeshme185.

Emigracioni i shqiptarëve do të vazhdoje ende për shume kohë në mënyrë të

heshtur, pa bujën e viteve të para dhe pa vëmendjen e autoriteteve shqiptare, deri në ditët

e sotme. Sigurisht, destinacionet kanë ndryshuar disi. Tashmë shqiptarët emigrojnë drejt

vendeve më të zhvilluara e më të largëta, të cilat kanë politika më sociale e përfshirëse

për emigrantët. Ky ndryshim destinacionesh është ndikuar kryesisht nga përmirësimi i

gjëndjes ekonomike, si rezultat i të ardhurave dhe njohurive të fituara në emigracionet e

mëparshëm186, apo dhe nga informacioni i disponueshëm më lëhtësisht, falë zhvillimeve

të fundit të teknologjisë së informacionit. Kështu, shqiptarët i kanë hedhur sytë drejt

vendeve të tilla si Anglia, Franca, Gjermania, SHBA, Kanadaja, Australia etj. ,vënde këto

të cilat kanë më pak paragjykime në drejtim të emigrantit dhe si të tilla, u japin atyre më

tepër mundësi për t’u integruar si në tregun e punës, ashtu edhe në shoqëri187.

185 Economist Intelligence Unit, Albania Country Report, April 2001, p.9.
186 Stark, O., 1991, The Migration of Labor, Oxford: Blackwell
187 Ramamurthy, B., 2003, International Labour Migrants: Unsung Heroes of Globalisation, Sida Studies 8,

Stockholm: Swedish International Development Cooperation Agency.
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KAPITULLI III

KONTESTI LIGJOR I SHTETIT ITALIAN NË LIDHJE ME

EMIGRACIONIN

Në periudhën 1998-2000 fluksi i largimeve do të fillojë disi të stabilizohet,

përgjatë kësaj periudhe është kalkuluar një largim prej 5,000 individësh në

muaj188. Flukset do të vazhdojnë të jenë të drejtuara nga vende të tilla si : Itali e

Greqi189.

Përgjatë viteve 2000 flukset e shqiptarëve që largoheshin nga Shqipëria do të

ishin më të përmbajtur. Kjo edhe për faktin se tashmë një pjesë e madhe e atyre

personave që kishin patur në plan largimin nga Shqipëria e kishin realizuar atë

synim, por edhe sepse tashmë filloi të rritej fuqia ligjore mbi kontrollin e

lëvizjes së lirë të njerëzve, në përputhje me ligjet kombëtare e ato

ndërkombëtare. Në këtë periudhë vazhdojnë të mbetën si destinacione kryesore

të emigrimit shqiptar, vendet fqinj si Greqia e Italia, por sigurisht vrehen dhe

largime në drejtim të vendeve të tjera. Destinacione drejt vendeve të tilla si:

Kanadaja, Gjermania, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, janë

rrahur kryesisht nga ata emigrantë të që kanë patur mundësi financiare më të

favorshmë si dhe një nivel arsimor e kulturor më të ngritur190. Gjatë viteve 2000

vihet re një vendosje e emigrantëve shqiptarë kryesisht në rajonet qendrore e

veriore të Italisë191. Kjo është më se e kuptueshme, pasi këto janë dhe zonat më

të zhvilluara nga pikëpamja ekonomike dhe ku është përqëndruar industria e

Italisë. Në këto zona emigrantët shqiptarë kanë mundësi punësimi më të mëdha

se sa në pjesën e Jugut të Italisë, e cila vazhdon të karakterizohet nga probleme

të mprehta sociale dhe ekonomike192. Gjatë viteve 2000, nga ana e shtetit italian,

188 Council of the European Union, June 2000, p. 13.
189 OECD, Trends in international Migration, SOPEMI, 2001, p. 72.
190 IOM 2011 p.20
191 Ministero degli affari esteri, Il ministero degli esteri in cifre. Annuario statistico, 2009, p.78.
192 R. Balfour , F. Pastore, L. Einaudi, L. Rizzotti, L’impatto dell’allargamento sui movimenti della

popolazione, in Dipartimento Affari Economici della Presidenza del consiglio (ed.), Allargamento a est

dell’Unione Europea: sfide e opportunità per l’Italia, Febbraio 2001, p.134.
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janë ndërmarrë fushata legalizimi për emigrantët e parregullt, nga të cilat ka

përfituar një numër i konsiderueshëm emigrantësh shqiptarë. Po ashtu, edhe

kuotat hyrëse të aprovuara nga qeveria italiane, kanë qenë më bujare për

shqiptarët193.

Rasti i emigracionit shqiptar në Itali ka specifikat e tij, çka e bën të veçantë nga

të gjitha tipet e tjerë të emigracionit, me të cilat është ndeshur shteti italian194.

Përgjatë viteve ’90-të, ky emigracion ka patur një boom të vërtetë, gjë të cilën e

kemi përshkruar në kapitullin e mëparshëm. Megjithë numrin e madh të

prezencës shqiptare në shtetin fqinj, vetëm një pjesë e vogël e tyre ishte e pajisur

me dokumenta të rregullta qëndrimi, kurse pjesa tjetër, ishte në kushte

ilegaliteti195. Për të bërë një gjykim sa më racional, duhet të marrim parasysh

kontekstin historik, social e legjislativ të momentit në të cilin emigrantët

shqiptarë hynë në masë në territorin e Italisë.

3.1 Një vështrim mbi legjislacionin italian për emigracionin.

Aktualisht bota e qytetëruar po ndeshet me pasojat e lëvizjeve migratore të

njerëzve me orientim nga vendet e jugut të varfër - në drejtim të veriut të pasur.

Politika po i kushton një vëmendje gjithnjë e më në rritje çështjeve që lidhen me

emigracionit, e cila është një konseguencë e pashmangshme e të drejtës së

lëvizjes së lirë të njerëzve. Politikat migratore jo rrallëherë kanë shkaktuar

reagimin e opinionit publik, apo edhe konflikte e situata të llojeve të ndryshme.

Subjekt i konflikteve të nxehta e të vazhdueshme janë aktualisht në Itali politikat

migratore, të cilat kanë gjeneruar konflikte jo vetëm në nivel parlamentar, porse

edhe në atë shoqëror. Është fakt i pranuar publikisht, si nga politika italiane,

ashtu edhe nga shoqëria civile, që në Itali jetojnë e punojnë prej vitesh një

numër i konsiderueshëm individësh në kushte ilegaliteti196. Ky kontigjent

193 Ministero dell’Interno, Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia, Roma, febbraio, 2008, f. 284-5.
194 P. Monzini, La tratta di donne nella regione balcanica, in CeSPI-Centro per l’Europa centro-orientale e

balcanica, Guida ai paesi dell’Europa centrale orientale e balcanica. Annuario politico-economico 2001, Il

Mulino, Bologna, 2002.
195 IOM, L’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale degli albanesi in Italia, bozza provvisoria,2001,

f.18.
196 Ministero dell’Interno, Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia, Roma, 2001, f. 310.
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furnizohet progresivisht nga prurjet e vazhdueshme të zbarkimeve të paligjshme

në brigjet italiane, zbarkime këto që për mjaft analistë dhe vet qytetarët e atij

vendi, duket se nuk do t`u vijë fundi ndonjëherë dhe që po krijojnë pritshmëri

pasigurie e zymtësie ekonomike e sociale197. Megjithë dëbimet e pandërprera

nga ana e strukturave vendase, të dëbuarit gjejnë rrugë e vazhdojnë të qëndrojnë

në territorin italian. Fushatat e amnistive janë të shumta, porse nuk po japin

rezultatet e pritshme në afatet e gjata kohore198. Rradhët në dyert e kuesturave

për rinovimin e lejeve të qëndrimit janë gjithnjë e më të gjata. Ka shumë pika të

dobta të cilat të bëjnë të mendosh se ndoshta politikat migratore italiane nuk

janë edhe aq efikase e kjo dhe për shkak të përfshirjes shumë herë të autoriteteve

të rajoneve e niveleve të ndyshme në afera korruptimi199. Ka shumë linja

mendimi përsa i përket natyrës së politikave migratore italiane. Një nga këto

rryma, e përfaqësuar kryesisht nga popullsia vendase, thekson se këto politika

janë të papërshtatshme dhe tepër liberale, duke u krijuar mundësinë të huajve të

gjejnë hapësira për të realizuar sjelljet e tyre të pakontrolluara e shpesh mjaft

problematike për vendësit. Një tjetër rrymë mendimi, e ndeshur kryesisht ndër

emigrantët e huaj, mendon se këto politika kanë ngjyrime racore dhe u mohojnë

të huajve të drejtat elementare njërëzore, duke i mbajtur brenda një statusi apo

kalvari trysnie ligjore, që kthehet për ta në një mur ndarjeje e izolimi prej

getoje200.

Problemi i emigracionit në Itali është një problem relativisht i ri, madje vet

banorët e këtij vendi kanë qënë prej shumë dekadash furnizues të emigracioneve

masive në kontinentin e Europës e të Amerikës. Për herë të parë në mënyrë

masive Italia u përball më këtë problem, tashmë të drejtuar drejt saj, me

197 ICMPD, 2000, p. 5. Shkruhet se pwr çdo natw nga brigjet shqiptare nisen mjete lundruese, tw cilat

transportojnw drejt brigjeve italiane rreth 300 persona. Caritas di Roma, Immigrazione. Dossier Statistico,

2001,f.121.
198 F. Pastore, Conflicts and migration. A case study on Albania, CeSPI Occasional Papers, March 1998,

f.12.
199 Council of the European Union, High Level working group on Asylum and Migration, Draft action plan

for Albaniaand the neighboring region, June 2000, f.12.
200 A. Golini, S. Strozza, F. Amato, Un sistema di indicatori di integrazione. Primo tentativo di costruzione,

in G.Zincone (ed.), Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, il Mulino, Bologna, 2001,

f.112.
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zbarkimin e emigrantëve shqiptarë. Këto zbarkime e gjetën Italinë të

papërgatitur para një problemi të tillë, pasi deri në vitet ’80 ajo kishte qenë

kryesisht një vend eksportues emigracioni, kështu që edhe politikat migratore

ishin hartuar nën këtë këndvështrim. Pra, ajo u gjet pothuajse e papërgatitur për

të menxhuar e hartuar politika dhe plane veprimi efikase, mungonte eksperienca

e nevojshme, të cilën vende të tilla si: Franca, Gjermania, Anglia etj, e kanë

fituar ndër vite201. Koncepti i politikës migratore aktualisht ndodhet në rend të

ditës për shtetet pritëse të emigracionit, që natyrisht janë shtetet më të

përparuara në planin ekonomik social e politik. Në kuadrin e politikave

migratore përfshihen vendime të ndryshme politike. Aktualisht, shtetet

pritëse,ndër të cilat renditet edhe Italia, ndodhen përpara dy çështjeve të

rëndësishme nga pikëpamja e vendimeve strategjike për sa u përket manaxhimit

të flukseve migratore. E para, është përcaktimi në terma sasior i emigrantëve të

huaj për të cilët realisht ato kanë nëvojë dhe e dyta, përcaktimi në terma cilësor

të karakteristikave dhe kritereve të cilat këta emigrantë duhet të përmbushin202.

Thelbi i politikave migratore është pikërisht përcaktimi i kritereve të

seleksionimit të kërkesavë masive të të huajve që kërkojnë të hyjnë në territorin

e shteteve më të zhvilluara. Numri i vendeve të zhvilluar është shumë herë më i

vogël se sa ai i vendeve të varfëra e ky fakt përkthehet në kërkesa masive të

njerëzve nevojtarë, të cilët duan të hyjnë në këto vende, të cilat tejkalojnë disa

herë nevojat reale për krah pune të vendeve të zhvilluara, nevoja këto që

specifikisht po ngushtohen nga viti në vit, si pasojë e arritjeve të larta të

teknologjive, por sidomos dhe e krizave të njëpasnjëshme ekonomike me të

cilat po përballet bota në tërësi aktualisht203. Pikërisht në momentin e marrjes së

201 EMN (European Migration Network) “ l’impatto dell’emmigraziona sulla societa Italiana”, Roma 2004
202 La legge italiana: governare l’integrazione, publikuar në revistën “Gli argomenti umani. Sinistra e

innovazione”, Lezione dall’Italia, editoriali gazetës italiane Il Ponte, Anno 1, n. 4 – Aprile 2000, f. 65-73;

Caritas di Roma, a cura di Pittau F., L’immigrazione alle soglie del 2000, Sinnos Editrice, Roma 1999.
203 Strozza M., Costi e benefici apportati dall’immigrazione alle economie nazionali: rassegna dei

principali contributi nordamericani ed europei – Immigrazione straniera ed economia irregolare: rassegna

dei principali contributi relativi ai nuovi paesi europei di accoglimento, Commissione per le politiche di

integrazione degli immigrati, Dipartimento per gli Affari Sociali – Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Komisioni për politikat e integrimit dhe imigrantëve, Departamenti i çështjeve sociale), Working Paper n.

1, f. 15-19.
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vendimeve që kanë të bëjnë me sasinë dhe cilësinë e emigrantëve, për të cilët një

vend i caktuar ka nevojë, nis të flitet mbi të ashtuquajturat politika hyrëse apo

politika të pranimit. Këto politika variojnë nga shteti në shtet, në varësi të

specifikave që secili prej tyre shfaq në planin social, ekonomik e kulturor. Këto

politika aktualisht nuk përqëndrohen vetëm mbi çështjet që kanë të bëjnë me të

huajt që duan të hyjnë në një vend, por në një masë të madhe kanë të bëjnë me të

huajt që aktualisht kanë arritur në një mënyrë ose tjetër të hyjnë brenda territorit

dhe që ndodhen në kushte ilegaliteti. Një rast specifik është ai i atyre personave

të cilët i përkasin brezit të dytë të emigrantëve, të cilët kanë lindur brenda

territorit apo kanë mbërritur atje në një moshët të njomë dhe kanë pak apo aspak

kontakte me vendin e origjinës së prindërve të tyre. Ky rast në Itali prek jo

vetëm komunitetin shqiptar, porse të gjithë komunitetin e huaj extra

komunitar204 e sidomos komunitetin afrikan. Ky problem është i mprehtë edhe

në një shtet tjetër fqinj si ai grek, ku një pjesë e mirë e fëmijëve të emigrantëve

shqiptarë ndodhen në një pozicion vulnerabiliteti përsa i përket njohjes së të

drejtës së tyre për marrjen e nënshtetësisë greke, e cila është kthyer si mollë

sherri në duart e fraksioneve të ndryshme politike205. Në këtë pikë shtetet e

kohëve moderne ndodhen përballë përgjegjësisë që të punojnë më seriozisht për

të ndërtuar politika integruese, të cilat të garantojnë të drejtat e këtyre personave

dhe jo t`i përdorin si instrumente të fushatave elektorale, të cilat, në vend që të

çojnë drejt një integrimi social, rrezikojnë të çojnë drejt zonave të errëta të

nacionalizmit ekstrem, nga i cili Europa dhe e tërë bota nuk ka patur ndonjë herë

dobi. Shtetet e ditëve të sotme kanë nevojë të ndërtojne politika për të

menaxhuar të drejtat e detyrat e këtyre personave, si dhe procedurat nëpërmjet të

cilave këta persona të bëhen në mënyre ligjore shtetas të vendit ku janë lindur e

vazhdojnë të jetojnë. Këto vendime janë tullat e politikave të integrimit, apo

204 Term i përdorur për të denominuar rëndom në zhargonin e përditshëm për të huajt të cilët nuk kanë

prejardhje nga vendet e europës perëndimore.
205 Baldwin-Edwards, M. (2004) Statistical Data on Immigrants in Greece. An Analytic Study of Available

Data and Recommendations for Conformity with European Union Standards. Athens: Mediterranean

Migration Observatory.
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thënë ndryshe, të natyralizimit206. Në asnjë mënyrë nuk duhet vënë shenja e

barazisë ndërmjet politikave të pranimit dhe atyre të integrimit. Ndonëse në një

pamje të parë duken të ngjashme, ato kanë të bëjnë me dy çështje të pavarura

nga njëra-tjetra. Një shtet mund të aplikojë në të njëjtën kohë politika pranimi

(hyrëse) shumë shtrënguese, porse nga ana tjetër aplikon politika integrimi mjaft

liberale, duke u njohur të huajve rezidentë të rregullt të drejta pothuajse të njëjta

me qytetarët vendas, si dhe aplikon proçedura lehtësuese për marrjen e

nënshtetësisë. Nga ana tjetër, ka shtete me politika hyrëse tepër të hapura, porse

politikat integruese janë të mbyllura, duke i mbajtur të huajt në një situatë

trysnie e pasigurie të vazhdueshme207.

Nga fundi i shekullit të 20-të, të gjitha vendet e zhvilluara u shndërruan në

destinacione emigrimi (Douglas S. Massey 2003)208. E drejta ndërkombëtare u

njohu shteteve të drejtën për të vendosur se sa të huaj duan të pranojnë në

territorin e tyre209. Pikërisht këtu e ka fillesën edhe aplikimi i rregullave dhe

mjeteve për kontrollin sistematik të lëvizjeve të të huajve brenda territorit të një

shteti të caktuar. Mjetet më të zakonshme të njohura gjerësisht nga shoqëria

moderne janë vizat dhe lejet e qëndrimit. Po ashtu, lindën edhe strukturat

administrative të nevojshme për të mbështetur këtë kontroll lëvizjesh, si dhe

normat e ndryshme ligjore. Kjo tërësi strukturash administrative e mjetesh

ligjore, ka bërë që emigrantët e ditëve të sotme të jenë shumë herë më të

kontrolluar se sa ata të një shekulli më parë. Në shekullin e kaluar kontrolli i

identitetit të emigrantëve bazohej në vetdeklarimin e këtyre të fundit, ndërsa në

ditët e sotme mjetet e identifikimit po bëhen gjithnjë e me të sofistikuara e më

pak të manipulueshme. Pasaportat, vizat, lejet e qëndrimit janë “mjete” të

kontrollit të lëvizjes së njerëzve të kohëve moderne, edhe pse shpeshherë kemi

përshtypjen se kanë ekzituar që nga kohët e vjetra. Në rastin e Italisë, pothuajse

të gjitha instrumentet normativë që kanë të bëjnë me çështjen e imigracionit e

206 Campani, G., Lapov, Z. and Carchedi, F. (2002) Le Esperienze Ignorate: Giovani Migranti tra

Accoglienza, Indifferenza, Ostilità. Milan: Franco Angeli.
207 A. Dal Lago, Non persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 1999
208 Patterns and Processes of International Migration in the 21st Century Douglas S. Massey University

of Pennsylvania ,United States of America, 2003
209 International Migration Laë , Richard Plender – Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands. f.72.
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kanë origjinën tek lufta e Parë Botërore. Më parë lëvizja e personave nga një

shtet në tjetrin ishte e lirë. Lufta solli si konsenguencë pasigurinë dhe nevojën

për të kontrolluar lëvizjen e njerëzve nga një shtet në tjetrin, pasi në mes të tyre

mund të kish shumë agjentë spiunazhi të vendeve armike. Kështu, në vitet ’20-

të, në guzhinën e politikës europiane do të gatuhen instrumentat e kontrollit të

lëvizjes së njerëzve si vizat, lejet e qëndrimit, kontrollet kufitare si dhe normat e

dëbimeve. Vet e drejta ndërkombëtare, e cila deri atëherë kish qenë mjaft

tolerante në çështjen e imigracionit do të pësojë ndryshime thelbësore210.

Italia është karakterizuar nga një politikë liberale përsa i përket çështjeve që

kanë të bëjnë me të huajt, deri ne fillim të viteve 20-të të shekullit të kaluar. Për

të hyrë në Itali nuk ishte e nevojshme viza hyrëse dhe të huajt gëzonin të drejta

të njëjta me vendasit211. Sigurisht që ekzistonin disa norma ligjore, të cilat

parashikonin rastet e dëbimit për të huajt, të cilët kryenin vepra penale të rënda.

Vendimarrja në këto raste ishte nën autoritetin e prefektit. Gjithësesi, rastet e

dëbimit të të huajve, aso kohe kanë qenë të rralla dhe janë përdorur për një

numër të kufizuar njerëzish, kryesisht disidentë politikë212. Gjatë regjimit fashist

të huajve në Itali do t`iu rezervohej nje trajtim i veçantë. Ky ndryshim kursi në

politikën migratore ka ndodhur si pasojë e nevojave të regjimit fashist për të

ndaluar aksionet subversive, si dhe për të ndaluar në njëfarë mënyre gazetarët

vendas e të huaj të shprehnin gjykime kritike ndaj regjimit213. Në vitin 1926 në

tekstin unik të ligjeve për sigurinë publike futet normativa për kontrollin

sistematik të të huajve prezent në territorin e vendit, kontroll që do të realizohej

210 Në vitin 1928 në Konferencën e Shteteve të Amerikës sanksionohet e drejta e çdo shteti për të

përcaktuar në bazë të specifikave të tij, kushtet për hyrjen dhe qëndrimin e të huajve brenda territorit të tij.

Lidhja e Kombeve do ta adaptojë këtë princip në vitin 1929, ndërsa Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë

do ta legjitimojë këtë princip në vitin 1932 - G. Sciortino, L’ambizione della frontiera. Le politiche di

controllo migratorio in Europa, Franco Angeli, Milano 2000, p. 50.
211 Kodi Civil Italian i vitit 1865, i cili ka qenë dhe i pari Kod Civil i Mbretërisë së Italisë. Ka hyrë në fuqi

më 2 Prill 1865.
212 Vlen të përmendim rastin e vitit 1909 në Genova, kur prefekti i këtij qyteti, mbas tentativave të

dështuara për të vënë nën kontroll një numër të madh refugjatësh rus, erdhi në perfundimin se nuk mund të

bënte asgjë në kuadër të normave ligjore në fuqi
213 “Il giornalismo italiano e libero perche serve soltanto una causa e un Regime; e libero perche,

nell’ambito delle leggi del Regime, puo esercitare, e le esercita, funzioni di controllo, di critica, di

propulsione” – “il giornalismo come missione”, fjalim i mbajtur gazetarëve – Palazzo Chigi – 10 tetor

1928-S.e.D., Vl, p.250
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nga zyrat territoriale, të cilat do të ishin nën juridiksionin e një Zyre Qëndrore214.

Në vitin 1929, krijohet arkivi qëndror i lejeve të qëndrimit, zyrat territoriale janë

të obliguara të japin informacion periodik në lidhje me prezencën dhe

zhvendosjet e të huajve brenda territorit të vendit. Në vitin 1930 do të hyjnë në

fuqi normat ligjore mbi kontrollin e kufijve, të cilat u kërkojnë të huajve që të

njoftojnë tek autoritetet përkatëse praninë e tyre në shtetin italian brenda tre

ditëve nga data e hyrjes, si dhe të njoftojnë për çdo spostim të tyre brenda

territorit. Po ashtu, në këtë vit vendoset politika e vizave hyrëse për shtetasit e

një sërë vendeve të huaja. Mbi këto baza do të ndërtohet në mënyrë graduale e

progresive infrastruktura ligjore e adminitrative, e cila vazhdon të kontrollojë e

rregullojë aktualisht lëvizjet e të huajve në Itali. Duhet të theksojmë se në

kontekstin historik të këtyre ngjarjeve, se i huaji në epokën fashiste nuk

konsiderohej ende si një imigrant. Aso kohe kush hynte në Itali nuk e bënte për

qëllim punësimi. Italia aso kohe nuk ishte tregu i punës së shërbyesve shtëpiak, i

punëtorëve të fabrikave apo të bujqësisë, sikurse është në ditët e sotme. Aso

kohe Italia ishte një vend eksportues emigracioni, ishin italianët ata që

largoheshin në kërkim të punës jashtë Italisë. Të huajt që hynin në Itali në pjesën

më të madhe të tyre ishin të pasur apo në gjëndje të kënaqshme ekonomike dhe

intelektualë, të cilët shkonin aty sepse u pëlqente mjedisi kulturor e natyror i atij

vendi mesdhetar me tradita të shquara nga epoka romake e rilindase.

Sigurisht që kishte edhe nga ata që nuk gëzonin këto pozita ekonomike e

shoqërore, siç ishin minorancat, të cilat vinin nga vendet e pushtuara nga Italia

fashiste. Aso kohe nuk ishte problematikë e ditës pushtimi nga imigrantët e

huaj, të cilët ishin pothuajse inegzistentë, porse kundërshtarët politikë, elementët

antifashistë dhe anarkistët. I huaji shihej nën këndvështrimin e një armiku politik

potencial e jo nën atë të rrezikut ekonomik e demografik të kohëvë moderne215.

Pra, mund të themi se struktura ligjore e administrative nuk kishte si qëllim

kryesor rregullimin e flukseve hyrëse të punonjësve, porse mbrojtjen e shtetit

nga rreziku politik dhe shoqërinë nga aktet e mundshme të kriminalitetit.

214 art. 143 T.U. 1926; art. 144 T.U. 1926 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
215 G. Sciortino, L'ambizione della frontiera, cit.; L. Einaudi, Le politiche dell'immigrazione in Italia

dall'Unità ad oggi, Laterza, Bari-Roma 2007, f. 28
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Mendojmë se sistemi administrativ ka patur qëllimisht një mbështetje te dobët

nga ana e normave juridike, gjë që çonte në një paqartësi të qëllimshme mbi

interpretimin e direktivave të ndryshme ligjore, të cilat u ofronin një elasticitet të

madh zyrave respektive në lidhje me çështjet që kishin të bënin me të huajt

residentë në Itali. Në këtë mënyrë, ata ishin në një pozicion të pasigurt e të

paqartë nga ana ligjore, që do të thotë se në një moment të caktuar, për interesa

politike të vendit, ata mund të dëboheshin nga Italia.

Gjëndja do të ndryshojë mbas Luftës së Dytë Botërore, kohë në të cilën Italia

duhej të shfaqte përpara opinionit ndërkombëtar vullnetin dhe impenjimin e saj

për t`u shkëputur nga e kaluara e ligjeve raciale të hyra në fuqi në kohën e

fashizmit. Do të fillojë kështu era e një politike liberale në drejtim të të

huajve216, në të cilën do të hidhen bazat për ndërtimin e një politike migratore

krejtësisht të ndryshme nga ajo e regjimit fashist. Në vitin 1951 Italia do të

aderojë në Konventën e Gjenevës217. Në mbledhjet parapërgatitore Italia arrin të

fitojë legjitimetin e njohjes së azilit vetëm kundrejt atyre personave që vinin

nga Blloku Sovjetik218. Në lidhje me çështjen e punëkërkuesve të huaj, kjo

problematikë rregullohej nga dy ligje: ai i vitit 1949219 dhe tjetri në vitin 1961.

Gjatë këtyre viteve, sikundër e kemi theksuar Italia ka qenë kryesisht një vend

eksportues i krahut të punës220, si rrjedhim nuk kishte imperativin e kohëve

moderne për norma ligjore të rrepta për flukset hyrëse221. Nga ana tjetër, fryma

tolerante e këtyre normave shpjegohet edhe me faktin se krahu i punës që hynte

aso kohe në Itali ishte i një niveli të lartë profesionalizmi dhe vinte kryesisht nga

vendet e zhvilluara. Kjo tolerancë sigurish iu rezervohej kësaj kategorie

216 Në kushtetutën italiane pozicioni i të huajve përcaktohet nga art. 10, co.2, në të cilin nënvizohet se

kujtdo të huaj i cili në vendin e tij të origjinës nuk gëzon të drejta të njëjta me ato që Kushtetuta italiane u

njeh shtetasve të saj, mund të kërkojë azil politik në Itali (art.10, co.3), po ashtu ndalohet ekstradimi i të

huajve për krime politike (art.10, co4). http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html
217 Konventa e Gjenevës u hartua nën vullnetin e Kombeve të Bashkuara me qëllim rregullimin e statusit

juridik të refugjatit. Konventa u adaptua më datë 28 korrik 1951 dhe ka hyrë në fuqi në 21 prill 1954
218 Kjo klauzolë do të jetë në fuqi deri në vitin 1990.
219 10.3.15 - Legge 24 luglio 1949, n. 995.
220 Emigrazione e storia d’Italia a cura di Matteo Sanfilippo, Luigi Pellegrini Editore, Italia, Cosenza 2003
221 F. Pastore, G. Sciortino, Tutori lontani, Il ruolo degli stati d’origine nel processo di integrazione degli

immigrati. Studim i kryer nga komisioni për politikat e integrimit te imigrantëve, CeSPI, Rome, Tetor,

2001.
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punëkërkuesish, se përsa i përket punësimit të të huajve nga vendet në nevojë,

këto norma ishin tejet shtrënguese, për të mos thënë se e bënin gati të pamundur

hyrjen e tyre për qëllim punësimi222. Në mënyrë që një person nga vendet në

nevojë të punësohej në Itali, ishte e nevojshme pajisja e tij me leje të posaçme

të lëshuar nga zyra kompetente. Kjo çertifikatë vërtetonte se në Itali mungonte

një punonjës i cili mund të kryentë një punë të caktuar223. Duke qenë se

punëkërkuesit e ardhur nga vendet e varfëra kishin kryesisht një arsimim e

kualifikim modest, kuptohet se për ta ishte e pamundur pajisja me një çertifikatë

të tillë, pasi tregu Italian ishte plot me punonjës vendas që mbulonin atë pjesë të

punëve që nuk kërkonin ndonjë kualifikim apo aftësi specifike. Është e

natyrshme të mendojmë se kjo normë ligjore ka patur qëllime të pastra

mbrojtëse për punonjësit vendas. Përsa i përket proçedurave hyrëse në territorin

Italian jo për qëllim punësim, ato ishin tepër të thjeshtëzuara, duke u mjaftuar

me një kontroll rutinë të dokumentave të identifikimit në pikën kufitare dhe të

mjeteve monetare të mjaftueshme për të përballuar qëndrimin në Itali, një situatë

kjo në kontradiktë të dukshme me proçedurat proteksioniste që kishin të bënin

me hyrjen në territor për qëllim punësimi224. Në këtë rast personi filtrohej nga dy

kanale zyrtare: ai i Ministrisë së Punëve të Brendëshme, në të cilin filtrimi ishte

kryesisht i karakterit politik, dhe ai i Ministrisë së Punës, që kish si qëllim

mbrojtjen e tregut vendas nga konkurrenca e huaj e krahut të punës. Aso kohe

ishin pikërisht këto dy institucione që administronin çështjet që kishin të bënin

me praninë e të huajve brenda territorit. Nga ana tjetër, kuadri ligjor nuk ishte i

kompletuar për të rregulluar në mënyrë të qartë termat e qëndrimit të të huajve

në territorin e shtetit225. Kjo ka çuar edhe në një situatë paksa të paqartë për

222 S. Mezzadra, A. Petrillo, (ed.), I confini della globalizzazione. Lavoro, culture, cittadinanza,

Manifestolibri, Roma, 2000
223 Cultura Giuridica e Politiche Pubbliche in Italia; Botim nën kujdesin e Alberto Febrajo, Antonio la

Spina, Monica Raiteri/ Giufre Editore, 2006, kolanë studimore juridiko sociologjike.F.550
224 Si mw sipwr
225 B. Nascimbene, Lo Straniero nel diritto italiano, Milano, Giuffrè, 1998, pg. 8.; Edhe në Kushtetutën

Italiane termi “I Huaj” e cila është dhe e vetmja normativë juridike ku mund të përshkruhet ky term

(Klauza 10 neni 3) definohet në mënyrë evasive duke mos ofruar një celës shpjegues në lidhje me kuptimin

e saktë të këtij nocioni, në një kohë kur ekzistojnë një sërë termash të lidhur me të si : i huaj komunitar, i

huaj ekstrakomunitar, i rregullt, i parregullt, klandestin , etj,.
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statusin e të huajit, i cili, nga pikpamja e një institucioni konsiderohej i rregullt,

ndërsa për tjetrin i parregullt. Me kalimin e viteve, kur edhe Italia gradualisht po

shndërrohej në një destinacion emigrimi për personat e vendeve të treta,

mungesa e një kuadri ligjor të mirëfilltë do të jetë dhe origjina e rritjes së numrit

të personave me qëndrim të parregullt në Itali. Për të rregulluar qëndrimin e të

huajve brenda territorit është gjetur një mjet legjislativ i ashtuquajturi

“Sanatoria”226. Kjo vegël legjislative do të përdorej periodikisht nga qeveria

Italiane227 deri në ditët e sotme, e do të vazhdojë deri sa problemit të

emigracionit t’i jepet një zgjidhje ligjore e qëndrueshme. Politikat sociale në

lidhje me integrimin e emigrantëve ekonomik janë në një ekuilibër të brishtë,

pasi janë të mbështetura nga ligje ad hoc, të hartuara nën presionin e situatave të

emergjencës, me të cilat herë pas here është përballur Italia. Në lidhje me këtë

çështje egzistojnë dy rryma mendimi; e para mbështet idenë se ligjet janë të

hartuara qëllimisht në mënyrë të paqartë për t’u dhënë mundësinë organeve

kompetente të kenë një liri vendimarrjeje në lidhje me çështjen e emigrantëve,

në varësi të situatave apo preferencave të caktuara në një situatë të veçantë228.

Rryma e dytë e mendimit mbështet faktin që këto lloj politikash nuk janë gjë

tjetër veçse një pasqyrë e paaftësisë së politikës italiane për t’u përballur me

probleme komplekse dhe për t’u dhënë zgjidhje efektive, pra, është një mungesë

e theksuar profesionalizmi dhe aftësish teknike specifike229. Mendimi ynë është

se ndoshta këto rryma mendimi janë paksa të ekstremizuara, secila në llojin e

saj, pasi në ndërtimin e politikave sociale në lidhje me çështjen e emigracionit

ekonomik janë një sërë faktorësh e aktorësh të interesuar ta drejtojnë situatën

sipas interesave të ngushta të momentit, të cilat në një plan kohor afatgjatë,

rezultojnë të pasukseshme dhe shpesh herë edhe të dëmshme e penguese për

palët e interesuara. Përsa i përket kësaj çështjeje, janë shumë aktorë të cilët kanë

Consiglio di Stato, sentenza n. 12 del 15/09/1956, Corte di Cassazione, sentenza n. 1254 del 16/06/1965;

Cortedi Cassazione, sentenza n. 3018 del 10/04/1990.
226 Një lloj amnistie për personat të cilët ndodhen në mënyrë të parregullt në territorin e shtetit nga një datë

e caktuar dhe që përmbushin disa kritere të caktuara.
227 Çdo katër deri pesë vjet.
228 C. Romanelli Grimaldi, Cittadinanza, in Enc. Giur. VI, Roma 1988
229 E. Balibar, Una cittadinanza “impossibile”?, in “La rivista del Manifesto”, n. 12, dicembre 2000.
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influencë jo indiferente në jetën politike, ekonomike, sociale e kulturore në Itali,

interesat e të cilëve ka patur raste që kanë rënë ndesh me njëri-tjetrin dhe pasojat

jo pak herë kanë rënë mbi shpatullat e emigrantëve ekonomikë. Ndër këta

aktorë mund të përmendim: Klasën e sipërmarrësve të mëdhenj, industrialistëve,

Kisha Katolike230, shoqëria civile, sipërmarrësit e vegjël, punonjësit italianë dhe

vet klasa politike, e cila duhet të kënaqi herë njërën palë e herë tjetrën në varësi

të numrit të votave që duhet të mbledhë për zgjedhjet e rradhës.

Le t`i hedhim një sy dinamikës së zhvillimit të ligjeve italiane në lidhje me

çështjen e punonjësve të huaj, si dhe me emigrantët në përgjithësi.

Në vitin 1975 Italia do të firmosë Konventën nr.143 të Organizatës

Ndërkombëtare të Punës. Në këtë Konventë promovohen të drejtat për kushte e

të drejta të barabarta punësimi mes punonjësve vendas e atyre të huaj. Aso kohe

Italia ishte një vend tipik eksportues emigracioni. Natyrshëm lind mendimi se

nënshkrimi i kësaj konvente ka qenë kryesisht në dobi të punonjësve italianë, të

cilët emigronin në vendet e tjera të botës. Me nënshkrimin e kësaj konventë

Italia kishte kështu një mënyrë ligjore për të mbrojtur të drejtat e emigrantëve të

vet nëpër botë. Nga ana tjetër, miratimi i kësaj konvente garantonte për të huajt

që punonin në Itali, adaptimin e kuadrit ligjor të shtetit në lidhje me këta

punonjës. Në këtë kuadër, në vitin 1986 do të aprovohet nga parlamenti italian

ligji nr.943231232. Ky ligj garantonte të drejtat e barabarta në punë dhe trajtim të

njëjtë mes punonjësve vendas dhe atyre të huaj. Në të parashikohen masat për

përfshirjen e të huajve në shërbimet sociale, rregullat e bashkimit familjar, si dhe

procedurën që duhej ndjekur për hyrjen e një punonjësi të huaj në tregun italian

230 Kisha Katolike historikisht ka qenë dhe vazhdon të jetë dominuesë dhe pjesmarrëse aktive (ndonëse jo

gjithmonë haptazi) në proçeset vendimmarrëse të politikës italiane. Duhet pranuar fakti që në lidhje me

çështjen e emigracionit, ajo ka qënë një mbështetëse e flaktë për sa i përket çështjes së mirëpritjes dhe

integrimit, ndonëse ka qenë shpeshherë e parë ashpër nga shtresa të caktuara të shoqërisë italiane për

“dashamirësinë” e tepruar ndaj emigrantëve.
231 Për më shumë mbi këtë ligj shih http://ëëë.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-

asilo/1992/luglio/legge-943-86.html
232 Codice degli stranieri commentato. Testo unico dell'immigrazione spiegato articolo per articolo e

annotato con la giurisprudenza, Ugo Terraciano e Ornel, Maggioli S.p.A Ravenna 2012. L. 30 dhjetor

1986, n. 943 (1) për më shumë info http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-

asilo/1992/luglio/legge-943-86.html; http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-

30;943
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të punësimit, në bazë të një kërkese nominative të bërë nga ana e një

punëdhënësi italian. Lëshimet e parashikuara nga ky ligj, në lidhje me praninë e

të huajve në territorin Italian, u shoqëruan në të njëjtën kohë me masa

shtrënguese të mëtejshme përsa i përket pranimeve të të huajve në territorin e

shtetit. Këto shtërngime mund të themi se kishin si qëllim mbrojtjen e tregut të

punës. Natyrisht, që ky ligj është paksa i vonuar, krahasuar me nënshkrimin e

konventës rreth 10 vite më parë233. Kjo neglizhencë është e kuptueshme po të

kemi parasysh kohën në të cilën ka ndodhur, kohë në të cilën problemi i

emigracionit ka qënë një problem i papërfillshëm për shtetin italian (kryesisht

eksportues i krahut të punës), por nga ana tjetër, shpjegohet dhe me faktin e

njohur tashmë të ngadalësisë së tejskajshme të makinës burokratike të këtij

shteti. Megjithatë, ky ligj e shikon në mënyrë të dyshimtë praninë e punonjësit të

huaj në territorin italian. Kjo për faktin se në atë periudhë mendohej dhe në një

masë të madhe ishte reale mospatja e një kërkese reale për krah të huaj pune.

Mekanizmat administrativo-ligjore që aplikoheshin për të rregulluar hyrjen e

punonjësve të huaj kishin një listë të pafund kriteresh të cilat duheshin të

përmbusheshin nga ana e punëdhënësve italianë kur ata donin të punësonin një

punonjës të huaj. Aso kohe, kërkesa për punonjës të huaj vinte kryesisht nga

familjet (shërbim ndaj personave), nga ndërmarrjet e vogla, si dhe sektori i

shërbimeve. Procedurat e parashikuara nga ky ligj ishin tejet të ngadalshme e të

komplikuara për të gjetur një zbatim praktik dhe efektiv në një kohë që nga ana

e industrisë kishte nevojë për një numër të madh punonjësish. Prandaj, këto

procedura konsideroheshin si të dështuara qysh në daljen e tyre për t’u aplikuar

nga ana e industrisë së rëndë italiane. Në shtetin italian ishte më e lehtë dhe më

pak e komplikuar nga ana burokratike për të hyrë nëpërmjet një vize turistike234.

Penalizimi i pronarëve që punësonin punonjës të parregullt nga ana e

dokumenteve, rëndom nuk aplikohej - apo shfuqizohej gjatë rrugëtimit të gjatë

administrativ e burokratik. Të gjithë këta faktorë bënë që pak nga pak të rritej

233 G. Silvestri, Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo,

Laterza, 2009, në këtë esse merren në shqyrtim pikërisht disa normative universal sic janë respektimi i

dinjitetit të njeriu.
234 La Disciplina Giuridica dell’immigrazione e i suoi rapport con i principi costituzionali f.46.
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numri i punonjësve të huaj e të paligjshëm në tregun e punës. Nga ana tjetër, të

huajt me qëndrim të rregullt ndodheshin në një pozicion të paqartë dhe të

ndryshueshëm administrative- ligjor. Në kuadër të këtyre faktorëve, në vitin

1986 do të shpallet në Itali Sanatoria (amnistia) e parë e përmasave të mëdha.

Kontrastet politike në lidhje me çështjen e emigracionit do fillojnë të bëhen edhe

më të mprehta me rritjen e numrit të të huajve në Itali. Kërkesa për punonjës të

huaj sa do vijë e do të konsolidohet, sidomos në sektorin e industrisë në veriun e

Italisë. Në këtë kontekst, erdhi edhe aprovimi i Ligjit nr.39/90, apo siç njihet

gjerësisht Ligji Martelli235. Në memorien e publikut italian, por sidomos të të

huajve që ndodheshin aso kohe në Itali, ky ligj do të kujtohet si pasojë e

Sanatoria-s së një përmase të madhe që e shoqëroi atë. Nga kjo Sanatoria

përfituan rreth 250 000 persona236 . Ky ligj synonte një reformim shtrëngues

përsa u përket hyrjeve në shtetin italian. Ligji shtrëngon së tepërmi mundësitë e

dhënies së statusit të refugjatit politik, ky status në bazë këtij ligji do u

rezervohej vetëm atyre personave të persekutuar nga regjimet komuniste.

Reformat shtrënguese përsa u përket çështjes së hyrjeve të të huajv, ishin edhe

një lloj lehtësimi për vendet e tjera të Europës, të cilat në fakt ishin destinacioni i

një pjese të mirë të këtij kontigjenti njërëzish në nevojë që e përdornin Italinë si

korridor hyrës për të depërtuar më tej, në vendet më të zhvilluara e më joshëse të

Europës perëndimore. Ky kontigjent njerëzish vinte kryesisht nga Afrika e

veriut dhe ajo subsahariane. Ky ligj vendosi detyrimin e pajisjes me vizë hyrëse

për të tërë ata persona që vinin nga vendet prodhuese të emigracionit, reformoi

në mënyrë drastike proçesin e kontrollit në pikat kufitare dhe u dha mjete ligjore

e administrative të munguara apo të paqarta deri atëhere, përsa u përket

proçedurave të dëbimeve të personave të caktuar nga territori i shtetit. Ky ligj

ishte mjeti i nevojshëm për të kufizuar apo ndaluar fenomenin e imigracionit të

235 Ky ligj merr emrin e ministrit të asaj kohe, socialistit Claudio Martelli. Qëllimi i këtij ligji ish rregullimi

në mënyrë organike i çështjes së imigracionit, të përcaktonte statusin e refugjatit dhe të fuste praktikën e

programimit të flukseve të imigrantëve. Për të konsultuar ligjin shih http://www.cirdi.org/wp/wp-

content/uploads/2011/03/L_39_1990__Legge_Martelli.pdf;
236 Për më tepër konsulto:

http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/legislazione_276.htm

l;
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parregullt. Sipas të dhënave statistikore zyrtare, duke filluar nga vitet ’90, në

Itali do të vihet re një ulje e ndjeshme e imigracionit të parregullt. Kjo ulje në

fakt do të shoqërohet nga ana tjetër me një rritje eksponenciale të imigracionit

klandestin, fenomen ky pothuajse i panjohur për atë periudhë. Shtrëngesat

ligjore në njëfarë mënyre nxitën krijimin e strukturave joligjore, të cilat

organizonin dhe kontrollonin lëvizjet ilagale në kufirin italian. Pra, në njëfarë

mënyre, ky ligj më shumë e përkeqësoi situatën sesa dha ndonjë zgjidhje të

qëndrueshme afatgjatë. Ligji Martelli është përdorur në vitin ’91 për të dëbuar

në pak orë nga territori italian me mijra imigrantë shqiptarë237. Ky operacion

dëbimi i një mase kaq të madhe njërëzish dhe në një periudhë kaq të shkurtër

kohore, ka qenë deri atëherë i paprecedent në historinë e politikave të

emigracionit në Europë, në periudhën e pasluftës. Ky ligj, në të njëjtën kohë,

shënoi edhe spostimin e qëndrës së hartimit të politikave migratore nga

Ministria e Punës tek ajo e Punëve të Brendëshme. Ky spostim, në njëfarë

mënyre tregon edhe optikën nën të cilën politika italiane shihte çështjen e

imigracionit, tashmë jo si një çështje që i duhej dhënë një zgjidhje ekonomike e

sociale, por si një problem i rendit dhe i sigurisë publike. Si rrjedhim, ky

spostim nuk u shoqërua me reformat e duhura e të domosdoshme të politikave

hyrëse apo me hartimin e ndonjë strategjie integrimi të të huajve që aktualisht

ndodheshin në territorin italian. Ligji u mjaftua me futjen e një dekreti vjetor, i

cili do të parashikonte e përcaktonte numrin e të huajve për të cilët kish nevoj

shteti italian si krahë pune. Këta të huaj mundtë hynin në këtë vend pasi

punëdhënësi të justifikonte nevojën e tij për këtë tipologji krahu pune dhe të kish

plotësuar të gjitha kërkesat e parashikuara nga ligji. Kuotat e shpallura në bazë

të këtij ligji ishin tepër të pakta në krahasim me numrin e madh të kërkesave

reale, apo edhe me numrin e personave që aktualisht ndodheshin në territorin

italian dhe ishin të gatshëm të legalizoheshin në bazë të ligjit. Jo rrallëherë këto

kuota kanë qënë edhe të barabarta me zero. Rëndom dekretet janë aprovuar edhe

me vonesa të konsiderueshme kohore, duke bërë që aprovimi i tyre të

koincidonte edhe me datën në të cilën fuqia e tyre ligjore konsiderohej e

237 Riatdhesimi i shqiptarëve të grumbulluar në stadiumin “La Vittoria”.
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ezauruar. Kjo situatë e paqartë ka bërë që një pjesë e madhe e të huajve në Itali

të gjëndeshin në një situatë pasigurie përsa u përket statusit të qëndrimit brenda

teritorit dhe në rastin më të mirë të lidhur pas lejeve të qëndrimit afatshkurtra.

Në njëfarë mënyre ky ligj nuk është se krijoi ndonjë lehtësim apo rrugëzgjidhje

afatgjatë – se sa një kolaps institucional, i cili, në vend që të lehtësonte proçesin

e legalizimit dhe të kontrastonte kështu atë të emigracionit ilegal, më tepër

ndikoi në krijimin e kushteve të ilegalitetit për një pjesë të madhe të të huajve që

gjendeshin prej kohësh në Itali. Rritja e flukseve të imigrantëve, e sidomos

zbarkimet masive të individëve shqiptarë në brigjet e Italisë së Jugut, do të

ndikonin shumë në mënyrën me të cilën do të trajtoheshin më tej imigrantët e

huaj. Nëse në vitet e mëparshme ata ishin parë me syrin e njerëzve që vinin në

kërkim të një pune në Itali, tashmë ata shiheshin si një tufë njerëzish që donin të

iknin nga vendi i tyre, njërëz këta me një nivel të ulët arsimor, kulturor dhe me

një nivel emancipimi jo të kënaqshëm për shoqërinë vendase. Po ashtu, edhe

niveli profesional i këtyre individëve, ishte i një niveli të ulët, për të cilin

ekonomia italiane nuk kish nevojë të veçantë. Emigracioni filloi të shihej kështu

gjithnjë e më shumë si një problem i rendit publik dhe i sigurisë kufitare. Pas

aprovimit të ligjit Martelli, në këtë vazhdë do të miratohen një sërë dekretesh

ligjore, të cilat kishin në fokus të tyre forcimin e kontrolit të kufijve, si dhe

aplikimin e proçedurave gjithnjë e më të ashpra në lidhje me dëbimet nga

territori i shtetit. Në këtë periudhë Italia ka qenë një nga vendet e vetme në

Europë që ka patur një Ministri Emigracioni, megjithëse pa portofol, por me fuqi

të pakufizuara.

Ligji për marrjen e nënshtetësisë

Siç e kemi përmendur edhe me sipër, Italia historikisht ka qenë një vend

eksportues emigrantësh. Kjo ka qenë edhe arsyeja e natyrës mjaft liberale së

ligjit të vitit 1912238 mbi çështjen e marrjes së nënshtetësisë italiane. Ky ligj

ishte ndërtuar në mënyrë të tillë që t’u jepej mundësia dhe t’u krijoheshin sa më

shumë lehtësi emigrantëve italianë për të ruajtur shtetësinë dhe për t’u krijuar

238 Për të konsultuar ligjin e plotë shih http://www.amblima.esteri.it/NR/rdonlyres/0F61155D-BDC9-42B9-

A92E-E74C424803C3/0/Legge13giugno1912n_555sullacittadinanzaitaliana.htm;
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mundësi fëmijve të tyre të lindur jashtë territorit për ta fituar atë. Mund të themi

se ky ligj ka qenë një ndër ligjet më liberale në Europën e asaj periudhe kohore.

Në bazë të këtij ligji, ai i huaj që kish lindur e ish rritur në Itali, gëzonte të

drejtën e marrjes së nënshtetësisë italiane. Po ashtu, këtë të drejtë e gëxonin dhe

ata të huaj të cilët kishin lidhur martesë me një shtetas/e italian/e, si dhe ata që

kishin jetuar në Itali në mënyrë të rregullt e të pandërprerë për 5 vite.

Me ardhjen e viteve ’90, problemi i imigracionit do të kthehet në një çështje të

ditës, për të cilën do të flitej gjerë në media e si rrjedhim do të artikulohej

mjaftuheshëm në përditshmërinë e popullit italian. Si pasojë e këtyre

dinamikave do të rishikohet edhe ligji mbi shtëtësinë i vitit 1912, duke bërë që

në vitin 1992 të aprovohet një tjetër ligj mbi nënshtetësinë, ligji i 5 shkurtit

1992, i cili do të fuste norma të reja mbi marrjen e nënshtëtësisë239. Ky ligj është

edhe më liberal ndaj italianëve etnikë, të cilët do të duan të rifitonin shtetësinë

italiane, duke u rezervuar atyre procedura edhe më të thjeshtëzuara. Po ashtu të

privilegjuar nga ky ligj janë edhe qytetarët e Bashkimit Europian, të cilët mund

të përfitojnë nënshtetësinë italiane në bazë të të ashtuquajturit proçes i

natyralizimit. Këta të fundit mund ta marrin nënshtetësinë italiane mbas 4 vitesh

qëndrimi në Itali. Përsa u përket pjesëtarëve të komuniteteve të etnive të tjera në

Itali, ky ligj do të jetë më shtrëngues duke u njohur atyre mundësinë e aplikimit

për nënshtetësinë italiane vetëm mbas 10 vitesh qëndrimi të rregullt e të

pandërprerë në territorin italian240. Ky ligj hyri në fuqi me karakterisikë

prapavepruese, pasi u aplikua jo vetëm për personat që nuk e kishin mbushur

kohën e duhur, por edhe për ata që kishin bërë aplikim për nënshtetësinë, sipas

kritereve të ligjit të mëparshëm. Tjetër tipar diskriminues i këtij ligji është edhe

fakti se ky ligj jep mundësi interpretimi të gjera, pasi kriteret e parashikuara për

pranimin apo refuzimin e një kërkese për marrjen e e nënshtetësisë janë të

formuluara në mënyrë shumë të përgjithshme, duke lënë hapësira interpretimi të

cilat mund të përdoren në favor apo disfavor të një kërkese të caktuar. Kjo

shtrëngesë në ligjin për dhënien e nënshtetësisë, vjen në një kohë kur vendet e

239http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/cittadinanza/legislazione_30.html
240 Në ligjin e mëparshën mjaftonin 5 vite qëndrimi të rregullt e të pandërprerë.
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Europës Perëndimore, nën kuadrin e filozofisë gjithëpërfshirëse të Bashkimit

Europian, po aplikonin masa lehtësuese në lidhje më dhënien e nënshtetësive

përkatëse. Kjo gjë, në njëfarë mënyre është një hap mbrapa për politikat e

integrimit të shtetit italian, duke bërë që Italia të renditet ndër vendet më

shtrënguese në lidhje me këtë çështje241. Dëshmi për një vullnet të dobët të

politikës italiane për të bërë një politikë integruese të ndërgjegjshme ndaj

imigracionit, është fakti që ky ligj u miratua në Parlamentin italian me një

shumicë dërrmuese votash.

Në vitet në vijim, politika italiane do të karakterizohet nga një sërë ulje

ngritjesh, situatash konfliktuale dhe jo transparente. Me gjithë vullnetin e disa

segmenteve të caktuara të politikës italiane për të refuzuar pranimin e krahut të

huaj të punës brenda territorit, ekonomia italiane po shprehte gjithnjë e më

shumë një nevojë në rritje, pikërisht për këtë krah pune me kosto të lirë dhe pa

pretendimet apo kokëçarjet që do të sillte krahu i punës vendas. Mënyra më e

përhapur e futjes së krahut të huaj të punës brenda territorit ishte ajo e

përdorimit të një vize turistike në mënyrë legale, që shndërrohej më pas në një

qëndrim ilegal brenda territorit. Kjo për arsyen se legjislacioni nuk u jepte

mundësi legalizimi këtyre personave.

Në vitin 1995 qeveria teknike e kryesuar nga Dini, do të aprovojë një dekret, i

cili do të jetë akoma edhe më shtrëngues në lidhje më çështjen e emigracionit.

Ky dekret parashikonte forcimin e mëtejshëm të kontrollit kufitar, shtimin e

mundësive të debimeve242. Ndërkohë, ky dekretligj do të shoqërohet më një

amnisti (sanatoria), e cila u drejtohej atyre të huajve të cilët punonin në mënyrë

të parregullt në Itali, duke u dhënë mundësi për t’u legalizuar. Kjo amnisti në

fakt nuk pati ndonjë rezultat të kënaqshëm, pasi një pjesë e mirë e të huajve

vazhduan të punonin në mënyrë të parregullt edhe më tej. Kjo si rezultat i faktit

se një pjese dërrmuese të punëdhënësve italianë nuk u interesonte nga ana

ekonomike për t’i pajisur këta punonjës me kontrata pune të rregullta

241 Kohët e fundit politika italiane është përfshirë në një debat të nxehtë përsa i përket çështjes së njohjes së

nënshtetësi së fëmijëve të emigrantëve të lindur brenda territorit të shtetit.
242 http://ëëë.citinv.it/associazioni/LA_TENDA/decreto.htm
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punësimi243. Megjithatë, në analet e politikës italiane kjo amnisti konsiderohet si

e suksesshme për arsyen se numri i kërkesave të paraqitura ishte më i lartë se ai i

paraqitur në amnistinë paraardhëse244. Dekreti Dini hasi vështirësi në zbatimin e

tij, për arsye të ndryshme burokratike, si dhe për mospërputhje kushtetuese. Në

përfundim të të gjithë këtij shoë politik, administrata e punëve të brendëshme

insistoi për një rikthim te normat e mëparshme ligjore. Në një këndvështrim të

caktuar duket sikur i gjithë ky konfuzion politiko - administrative që shoqëroi

dekretin Dini, u bë qëllimisht për të siguruar në një farë mase opinionin publik

mbi aftësitë e e shtetit për të menaxhuar situatën e krijuar nga problematika e

imigracionit. Në fakt, shija që la dhe opinioni që u perhaps, krijoi një alarm në

opinionin publik mbi paaftësinë e shtetit për të menaxhuar fenomenin e

emigracionit.

Ligji Turco – Napolitano.

Në vitin 1996 pati tentativa të rëndësishme nga ana e qeverisë së kohës e

kryesuar nga Romano Prodi përsa u përket reformave strukturale legjislative mbi

çështjen më të ndjeshme të asaj periudhe, emigracionin. Qeveria Prodi e vitit

1996 tentoi të bënte një reformë strukturore përsa i përket legjislacionit mbi

imgracionin. Kjo periudhë është edhe koha kur Italia po angazhohej seriozisht

për të hyrë me të drejta të plota në marrëveshjen Schengen245. Për të hyrë me të

drejta të plota, në këtë marrëveshje është e detyrueshme një përshtatje

sinkronike e politikave migratore me të gjithë anëtarët e tjerë të kësaj familjeje

të madhe shtetesh. Po ashtu, pjesëmarrja në këtë marrëveshje implikon një

përgjegjësi të madhe mbi kontrollin e kufijve të shteteve që ndodhen në

perimetrin e jashtëm territorial të vendeve anëtare. Në rastin e Italisë, kufijtë e

saj koinçidonin pikërisht me kufijtë e jashtëm të bashkësisë Schengen. Për këtë

243 Sistemi fiskal italian parashikon taksa të larta, të cilat punëdhënësi është i detyruar t’i paguajë për

seicilin punonjës të punësuar me kontratë të rregullt pune, duke ndikuar kështu në një rritje të ndjeshme të

punësimit të parregullt.
244 U paraqitën 248 000 kërkesa, në amnistinë paraardhëse u paraqitën 234 000 kërkesa (Ministria e Punëve

të Brendëshme Italiane):

http://www.stranieriinitalia.it/notiziario2/n8890.html;
245 për më tepër informacion rreth marrëveshjes Schengen konsulto:

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_imm

igration/l33020_en.htm;
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arsye, ishte e domosdoshme një reformë strukturore e legjislative, në përputhje

me kriteret e anëtarësimit në këtë familje të madhe europiane.

Në përgjigje të këtyre nevojave strategjike politike, lindi ligji 40/1998, i njohur

ndryshe edhe si Ligji Turco-Napolitano246. Ky ligj tentonte të kontrastonte

emigracionin ilegal, duke favorizuar atë të rregullt e në mënyrë të organizuar, si

një përgjigje e menjëhershme për thyerjet e paligjshme të kufirit dhe në të

njëjtën kohë, jepte shpresë për më tepër garanci në respektimin e të drejtave të

emigrantëve. Ky ligj parashikonte edhe procedurat dhe hapat që duhej të ndiqte

emigranti për të fituar nënshtetësinë italiane. Ndër këto procedura janë: e drejta

e bashkimit familjar, e drejta për të përfituar nga sistemi shëndetësor italian, si

dhe e drejta e arsimimit. Në bazë të këtij ligji, emigrantëve të rinj u rezervohen

kuota më bujare dhe më realiste se ato të mëparshmet. Ligji parashikonte

gjithashtu edhe bashkëpunimin me vendet e origjinës së emigrantëve, për të

rregulluar flukset migratore dhe për të frenuar migracionin ilegal. Në bazë të

këtij ligji u vendosën kuota preferenciale me shtetet që nënshkruan marëveshjet

e parashikuara nga ky ligj e ndër to ishte edhe Shqipëria, e cila realisht përfitoi

nga kuotat më bujare në krahasim me ato të rezervuara për vendet e tjera (shih

tabelen 1.). Ky ligj krijoi kështu tre shtyllat e politikës migratore në Itali;

a) Lufta kundër emigracionit illegal, që do bazohej mbi marrëveshjet bilaterale

dhe dënimet penale të kriminalitetit

b) Kontrolli i emigracionit nëpërmjet sistemit të kuotave vjetore.

c) Integrimi i të huajve rezidentë, për këtë do të parashikohet një fond kombëtar

për emigracionin.

Në bazë të këtij ligji, qeveria duhej të publikonte dokumentat e planifikimit tre

vjeçar përsa i përket emigracionit. Hyrja në Itali mund të behej vetëm në

përputhje me kuotat vjetore dhe me një ftesë të një punëdhënësi të rregullt, i cili

garantonte punësimin.

246 Ligji i plotë mund të konsultohet tek:

http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/legislazione_200.htm

l;
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Tabela.1 Kuotat preferenciale rezervuar shtetasve shqiptarë përgjatë periudhës kohore 1998-2006
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1998 3000 6000 50,0

1999 3000 6000 50,0

2000 6000 18000 30,3

2001 6000 15000 40,0

2002 3000 10000 30,0

2003 1000 9500 10,5

2004 3000 20400 14,7

2005 3000 21700 13,8

2006 4500 38000 11,8

Burimi: Ministria e Punës së Italisë.

Sistemi i kuotave nuk merrte parasysh përgatitjen profesionale apo aftësitë teknike të

emigrantëve. Aplikimet merreshin në konsideratë vetëm në bazë të radhës dhe jo në

bazë të kategorive të punëve për të cilat aplikohej. Përjashtimet bëheshin vetëm për

disa kategori si: përkthyes, sportisë dhe drejtues ndërkombëtarë, të cilët

përjashtoheshin nga sistemi i kuotave.

Faktikisht edhe ky ligj nuk rezultoi i suksesshëm në një zgjidhje të qëndrueshme e

afatgjatë të problemit të imigracionit në Itali. Zbatimi i tij nuk pati sukses edhe për

shkak të rënies së entuziazmit fillestar të polit politik të majtë, të cilët historikisht në

Itali kanë qënë mbështetës së njohjes së të drejtave të emigrantëve dhe të politikave

sociale integruese. Kjo tërheqje ndoshta është ndikuar në njëfarë mënyre edhe nga

mospërkrahja e normave ligjore në dobi të imigracionit nga publiku i gjerë italian,

duke sjellë kështu një tërheqje të kuptueshme përballë alternativës së humbjes së një

pjese të mirë të votuesve. Normat relative në lidhje me dhënien e Kartës së

Qëndrimit afatgjatë, u modifikuan nëpërmjet dekreteve të mëvonshëm ministerialë,

në mënyrë që t’u jepej sa më pak mundësia të huajve të përfitonin këto leje qëndrimi

pa limit kohor. Kështu, në vitin 2002 në Itali u lëshuan vetëm 20 000 karta
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lejeqëndrimi pa limit kohor247 . Eshtë fakt që në Itali qeveritë të majta a të djathta,

kanë treguar një moskokëçarje në lidhje me hartimin e aplikimin e politikave

afatgjata të integrimit. Ligji 40/98, edhe pse në thelb ishte shumë cilësor, përfundoi

si një shembull i keq për të mos u ndjekur248.

Ligji Bossi - Fini

Në vitin 2001 në Itali do të vinë në pushtet forcat e djathta politike. Kjo forcë

politike është karakterizuar nga një politikë tejësisht në kontrast me atë të forcave të

majta, në lidhje me çështjen e imigracionit. Faktikisht ky problem ka qenë dhe një

nga pikat kryesore e më të forta të fushatës së tyre elektorale. Shembulli më i

spikatur këtu është ai i Legha Nord, një parti politike kjo me ngjyra nacionaliste të

theksuara, e cila ka promovuar dhe vazhdon edhe kësaj dite të promovojë një politikë

kundër ardhjeve të të huajve në Ital. Madje kjo parti ka qenë dhe është kundër

ngulimeve të italianëve jugorë në Italinë e veriut, duke shkuar deri aty sa të

mbështesin fuqimisht edhe ndarjen administrative e politike të shtetit italian.

Le të permendim këtu Legha Nord e cila ka qënë kundër ngulimeve të të huajve në

territorin Italian dhe jo vetëm të të huajve por edhe të Italianëve jugor. Pikërisht në

këtë atmosferë aspak të favorshme ndaj imigrantëve erdhi ligji 189/2002, ose

ndryshe Ligji Bossi – Fini249. Që në momentin e paraqitjes së projekt ligjit nga ana e

Allean, pra, e qeverisë së qëndrës së djathtë, ai ishte në kundërshtim me shumë

konventa ndërkombëtare në lidhje më çështjen e të drejtave të emigrantëve që Italia

aktualisht ishte firmëtare. Faktikisht aprovimi i këtij ligji u shoqërua nga një sërë

debatesh të nxehta politike. Edhe një pjesë e konsiderueshme e opinionit publik

italian ishte i frikësuar nga aprovimi i këtij ligji, pasi kjo gjë do t`u sillte atyre

privimin nga shërbimet që punonjësit e huaj ofronin në tregun e kujdesit ndaj

personit. Për aprovimin e këtij ligji, lindi nevoja dhe detyrueshmëria e një tjetër

amnistie. Ligji futi masa të tjera edhe më shtrënguese në lidhje më parandalimin e

emigracionit klandestin. U fut detyrimi i regjistrimit të shenjave të gishtërinjëve për

të huajt në momentin e kërkesës së lejes së qëndrimit, apo në momentin e rinovimit

247 Burimi Ministria e Punëve të Brendëshme të Italisë
248 Asher Colombo , Giuseppe Sciortino – Gli immigrati in italia – Il mulino - 2004
249 Ligji i plotë:
http://ëëë.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/legislazione_200.html
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të saj. Motivet për dëbimet e të huajve u amplifikuan dhe u shtuan sanksionet e të

huajve që ishin me qëndrim të parregull. U forcuan masat për kontrollin kufitar e

sidomos të vijës kufitare detare. Nga një sërë opinionistësh ky ligj u konsiderua si

ksenofobist e racist. Për më tepër, ky ligj, jo vetëm që nuk rregulloi aspak problemin

e emigracionit të parregullt, por u duk sikur e shtoi atë250. Ligji futi masa

shtrënguese edhe për sa u përket kuotave të pranimeve të rezervuara prej shteteve me

të cilat Italia kish nënshkruar marrëveshjet përkatëse, ku ishte e përfshirë edhe

Shqipëria. Ligji i rezervonte fuqinë vendimmarrëse për aprovimin e kuotave

pikërisht autoritetit të kryeministrit, i cili do vendoste për çdo vit nëse ish e

nevojshme ose jo aprovimi i një dekreti të tillë. Në të njëjtën kohë, zyrat lokale ishin

të obliguara që para se të aprovonin një kuotë hyrëse, të verifikonin nëse ka

punonjës italianë apo komunitarë të gatshëm për të zënë atë vend pune.Ky ligj nuk

kishte si qëllim stabilizimin e emigrantëve brenda territorit italian, por më tepër për

t’i mbajtur ata në një pozicion vulnerabiliteti e pasigurie.

Sistemi i kotave ka qënë një mjet i vyer i politikës italiane, e cila i ka përdorur në

raste të caktuara si shpërblesë për ato vende të cilat kanë bashkëpunuar në mënyrë

aktive në luftën kundër emigracionit të paligjshëm. Kjo shpërblesë është bërë në

kuadrin e marrëveshjeve dypalëshë apo nëpërmjet aprovimeve të grupeve të punës

ministrore përgjegjëse për të rakomanduar përjashtime tek autoriteti i

Kryeministrit251.

Historikisht kuotat kanë qenë më inferiore në numër krahasuar me kërkesat faktike

për krahë të huaj pune në Itali. Kërkesa e krahut të huaj të punës përllogaritet nga

“Excelsior Information system”. Ky sistem është krijuar për Unioncamere

(Konfederata e dhomave të tregëtisë) në marrëveshje me Ministrinë e Punës dhe

është nën juridiksionin e Unionit të Dhomave të Tregtisë Italiane dhe përdoret për të

studiuar, analizuar e llogaritur për çdo vit nevojat e tregut italian të punës252. Sistemi

përllogarit nevojat e tregut të punës në bazë të një sërë parametrash si: sektori,

250 Kjo gjë u vërtetua edhe nga numri i madhë i kërkësave për legalizim të paraqitura me rastin e amnistisë

së radhës në vitin 2002, kërkesa këto sipas raportimeve të Ministrisë së Punëve të Brendëshme italiane disa

herë më të mëdhaja se ato të amnistive paraardhëse.
251 Chaloff J. (2004), “From Labour Emigration to Labour Recruitment: The Case of Italy” in OECD

Migration for Employment - Bilateral Agreements at a Crossroads, Paris, p. 55.
252 http://excelsior.unioncamere.net
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vendëndodhja gjeografike e aktivitetit të biznesit, niveli i eksperiencës së personelit

që kërkohet të punësohet, prirja për të trajnuar personelin, si dhe kombësia (italian

apo i huaj). Kjo është një dëshmi e dallimit të dukshëm në tregun italian të punës

midis qytetarëve italianë dhe atyre të huaj. Në një farë mënyre, ky sistem luan një rol

të rëndësishëm në lobimin e kuotave. Sistemi përcakton një varg minimum dhe

maksimum të punësimeve të pritshme për vitin në vijim. Ky sistem përdor një

kampion të përbërë nga 90,000 biznese të regjistruara253 për intervista telefonike dhe

kryen intervista direkte me të gjitha bizneset me më shumë se 250 të punësuar254.

Përcaktimi i kuotave ka qënë gjithnjë i ndikuar nga fryma e politikës së momentit

duke patur një impakt të ndjeshëm mbi opinionin publik italian. Boshllëku i krijuar,

si pasojë e përcaktimit të kuotave jo efektive, mes kërkesës reale për krahë të lirë

punë dhe kuotave, ka sjellë që krahu i punës jo legal të ketë një peshë jo indiferente

në tregun e punës. Në mënyrë të veçantë ky krah pune ka qenë i përbërë nga

emigrantët e paligjshëm. Kjo kategori punonjësish kryen punë të paregjistruar dhe pa

kontrata të rregullta. Këta punonjës zakonisht e bazojnë zgjatshmërinë e periudhës së

punësimit tek ndërtimi i marrëdhënieve miqësore me punëdhënësin, në mënyrë që

ky i fundit të këtë vullnetin e mirë për kryerjen e procedurave tejet të ndërlikuara

burokratike për legalizimin e punonjësit të huaj. Kuptohet që kjo marrëdhënie e

vendos punonjësin e huaj në një pozicion tejet vulnerabël dhe të kërcënueshëm. Një

pjesë e mirë e qytetarëve shqiptarë rezident në Itali, në origjinë kanë qenë të

paregullt nga pikpamja ligjore e më vonë kanë arritur të rregullojnë në mënyrë

ligjore qëndrimin e tyre në Itali255. Italia në një farë mënyre ka qenë vetë ajo

shkaktarja e emigracionit të paligjshëm. Kjo si pasojë e kombinimit të një sërë

faktorësh ekonomik, social e politikë. Ndër këta faktorë do të përmendim:a.

Ekonomia informale, e cila edhe aktualisht vazhdon të jetë një problem i mprehtë i

shtetit italian. b. Asistenca ndaj personit, e cila vazhdon të jetë në rritje dhe ka një

përhapje gjithnjë e më të madhe në tregun e punës në itali. Kjo për shkak se Italia ka

një popullsi që përbëhet në një masë të madhe nga personat e moshës së tretë, të cilët

253 në Itali në vitin 2008 kanë qenë rreth 5,8 milionë biznese të vogla të regjistruara.
254 Chaloff J (2005), “Immigration as a labour market strategy: Italy”, Migration Policy Group, Brussels.
255 Triandafyllidou, A and Kosic, A. (2003) “Albanian Immigrants in Italy: Policy implementation,

Coping Strategies and Identity Issues”, in Journal of Ethnic and Migration Studies, 29, 6, 997-1014.
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kanë nevojë për përkujdesje të veçantë, sektor ky që në mënyrë të veçantë mbulohet

nga punonjëset emigrante të ardhura sidomos nga vendet e Europës lindore. c. Faktor

tjetër është edhe numri i madh i bizneseve të vogla, të cilat janë më të predispozuara

të punësojnë emigrantë të paligjshëm me kontrata pune të paregjistruara. d. Pozicioni

gjeografik është një tjetër faktor jo pak i rëndësishëm, i cili nxit emigracionin e

paligjshëm. Duke qenë se Italia ka një perimetër të madh brigjesh detare, të cilat janë

njëkohësisht edhe kufiri i Europës së Bashkuar me vendet e tjera si Afrika, bëjnë që

brigjet italiane të jenë destinacion i zbarkimeve në masë te emigrantëve të

paligjshëm. Shumë emigrantë të paligjshëm kanë mbërritur fillimisht në Itali si

turistë nëpërmjet vizave turistike. Shkelja e vizave është një mënyrë për të shmangur

sistemin e ngushtë të kuotave. Këta përsona qëndrojnë dhe punojnë në mënyrë të

parregullt në Itali dhe në momentin e shpalljes së kuotave ata janë më të avantazhuar

se personat e tjerë që ndodhen në Shqipëri për të aplikuar në mënyrë të

mënjëhershmë e duke përfituar kështu kuotën hyrëse. Në këtë moment këta persona

kthehen në Shqipëri për të rihyrë në shtetin italian në mënyrë të rregullt. Emigracioni

i parregullt konfirmohet dhe nga masat rregulluese që shteti italian ka marrë në

mënyrë periodike për ta sjellë në normat e pranueshme. Në përiudhën 1986-2002

janë ndërmarrë 5 herë këto masa, përkatësisht në vitët: 1986, 1990, 1996, 1998 dhe

2002. Gjatë kësaj kohe u bë e mundur që të legalizoheshin 1,5 milionë emigrantë të

parregullt nga të cilët 100,000 ishin shqiptarë. Në shtator të vitit 2002 masat

rregulluese mbulonin punonjësit shtëpiak dhe të personit, si dhe ata punonjës që

kishin një kontratë punësimi. Aplikantët duhet të provonin që ishin të punësuar para

datës 10 Qershor 2002 dhe që asnjëherë nuk kishin marrë urdhërin e largimit nga

Italia. Në atë kohë u lëshuan 646,829 leje qëndrimi, duke e rritur ndjeshëm numrin e

të huajve rezidentë në mënyrë legale në Itali256. Procedurat burokratike tepër

shtrënguese kanë patur efekte negative në krijimin e një klime legale të emigracionit

në Itali. Kohëzgjatja e shkurtër e lejeve të qëndrimit është e shoqëruar me një pritje

tejet të gjatë për rinovimin e saj. Shpeshherë emigranti e merr në dorë lejeqëndrimin

256 Ministria e Punëve të Brendëshme të Italisë, raporti vjetor 2002.
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në momëntin që afati është në të mbaruar, apo ka mbaruar257. Kjo gjë i pengon

emigrantët të lëvizin në mënyrë të lirë apo të shkojnë drejt vendeve të tyre të

origjinës. Shteti italian nuk ka investuar dhe aktualisht nuk investon mjaftueshëm në

politikat sociale të integrimit258. Në vitin 1998 u krijua një fond i posaçëm për

politikat integruese, i cili aktualisht është shndërruar në një fond për të gjitha

shërbimet sociale në përgjithësi. Aktualisht në dispozicion të aktivieteve që kanë të

bëjnë me integrimin, vihen në dispozicion vetëm disa milionë euro në nivel

kombëtar259. Në Itali të huajt kanë një nivel të ulët integrimi dhe në të njëjtën kohë

janë të diskriminuar në tregun e punës dhe në atë të banesave.

3.2 Politikat migratore italiane.

Sikurse e kami përmendur edhe më sipër, Italia deri vonë ka qenë një vend

eksportues emigrantësh, kështu që ka qenë më se e natyrshme që politika e saj ka

qenë e adresuar në çështjet e emigracionit dhe jo në atë të imigracionit, duke qenë se

me këtë fenomen është ndeshur në kohët e mëvonshme. Politika italiane i ka

përqendruar përpjekjet e saj tek masat shtrënguese me qëllim reduktimin e

emigracionit të paligjshëm260. Duke qenë se ky fenomen është i ri për shtetin, e ka

gjetur politikën e jashtme italiane pa eksperiencën e duhur, të cilën vendet e tjera e

kanë maturuar ndër vite. Marrëveshja e parë që ka të bëjë me punësimi e

emigrantëve në Itali, është nënshkruar me Shqipërinë261. Kjo lidhet me faktin se ka

qënë pikërisht emigracioni masiv shqiptarëve, cili e renditi përfundimisht Italinë në

listën e vendeve pritëse te emigracionit për arsye ekonomike262. Me Shqipërinë janë

257 Caritas di Roma, Immigrazione. Dossier Statistico, 2001,p.121. Elaboration of data from World Bank,

Central Intelligence Agency, United Nation Development Program.
258 IOM, L’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale degli albanesi in Italia, bozza provvisoria,2001,

p.18.
259 R. Balfour , F. Pastore, L. Einaudi, L. Rizzotti, L’impatto dell’allargamento sui movimenti della

popolazione, in Dipartimento Affari Economici della Presidenza del consiglio (ed.), Allargamento a est

dell’Unione Europea: sfide e opportunità per l’Italia, Febbraio 2001, p.134.
260 Ministero dell’Interno, Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia, Roma, febbraio, 2001, pp. 284-5.
261 ICMPD, Report from the evaluation mission to Albania 2-5 July 2000, undertaken in the framework of

the Budapest process, to examine the Albanian-Italian co-operation to stem illegal migration, 2000, p. 4.
262 F. Pastore, Conflicts and migration. A case study on Albania, CeSPI Occasional Papers, March 1998, p.

12.
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nënshkruar disa marrëveshje të tilla, të cilat, në fakt kanë qenë shtojca të

marrëveshjeve mbi çështjen e ripranimit të emigrantëve të kthyer. Në nivel

institucional, organet që merren me çështjene migracionit, në kuadrin e politikës së

jashtme italiane, janë një numër i konsiderueshëm departamentesh në Ministrinë e

Punëve të Jashtme. Këto departamente operojnë në mënyrë të pavarur nga njëra-

tjetra me pergjegjësi të ndara, porse jo në harmoni me njera – tjetrën. Çështjet me të

cilat merren këto departamente janë: Bashkëpunimi dhe Zhvillimi; Çështjet

Kulturore dhe Universitetet; Imigracioni dhe Çështjet Politike Në rastet e vizitave

zyrtare çdo department harton çështjet dhe prioritetet e tij263. Ne politikën migratore

italiane i vihet rëndësi vetëm impaktit që emigrantët kanë në Itali dhe nuk përfshihet

në axhendat politike tema e impaktit që kanë emigrantët në vendin e tyre të origjinës.

Një nënpunës publik, i cili ka qenë pjesëmarrës në hartimin e politikës migratore në

Itali ka thënë: 99.9% e diskutimeve që kanë lidhje me politikën imigratore e injoron

impaktin në vendin dërgues264 . Politika migratore italiane ka një karakter afat-

shkurtër, objekti i saj është plotësimi i nevojave të punëdhënësve italianë për

punonjës sezonalë, nëpërmjet sistemit të kuotave. Ajo e sheh emigracionin

qarkullues në një këndvështrim të interesave të ngushta lokaliste, sipas të cilave

punonjësi i huaj duhet të kthehet në vendin e origjinës nëse nuk arrin të gjej një punë

të re265.

Megjithë kërkesat dhe presionim e opinionit publik, hapësirat e manovrave politike

në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare e bilaterale kanë qenë shumë të pakta në

drejtim te politikave migratore. Me ligjin e vitit 1998, përgjegjësia për negocimin e

marrëveshjeve me vendet e tjera, si dhe për çështjet e riatdhesimit i kaloi Ministrisë

së Punëve të Jashtme dhe asaj të Punëve të Brendëshme. Po ky ligj u dha këtyre dy

ministrive pushtetin e akordimit të ndihmës materiale vendeve të origjinës së

emigrantëve. Me ligjin e vitit 2002 qeveria italiane do ta planifikojë alokimin e

263 R. Balfour , F. Pastore, L. Einaudi, L. Rizzotti, L’impatto dell’allargamento sui movimenti della

popolazione, in Dipartimento Affari Economici della Presidenza del consiglio (ed.), Allargamento a est

dell’Unione Europea: sfide eopportunità per l’Italia, Febbraio 2001, p.134.
264 art. 11 par. 4 Legge 286/98)
265 A. Golini, S. Strozza, F. Amato, Un sistema di indicatori di integrazione. Primo tentativo di costruzione,

in G.Zincone (ed.), Secondo rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia, il Mulino, Bologna, 2001,

p.112.



82

ndihmës për vendet e huaja nën dritën e bashkëpunimit të këtyre vendeve në

parandalimin e migracionit ilegal, luftën kundër trafikimit dhe shfrytëzimit të

prostitucionit, dhe po ky ligj do i japi mundësinë qeverisë t`u ndërpresë ndihmat

vëndeve të cilat nuk bëjnë përpjekje për të parandaluar ri-emigrmin e qytetarëve të

tyre që janë dëbuar njëherë nga Italia266.

Artikulli 1 (pjesa 1) i Ligjit 89/02 shënon një anomali në politikën italiane mbi

emigracionin. Ky ligj parashikon uljen e e taksave për organizatat jo fitimprurëse për

të mbuluar punën jofitimprurëse në vendet jashtë OECD. Kjo klauzolë, e cila nuk

është inkorporuar asnjëherë në ligjin e taksave, ndoshta mund të konsiderohet një

gjest bamirësie i bërë nga koalicioni i qëndrës së djathtë nëpërmjet një ligji, i cili

shtrëngon në mënyrë të konsiderueshme masat mbi emigracionin. Një politikë

bashkëpunimi është diskutuar edhe në periudhën 2004-2006 në një draft të përgatitur

nga qeveria me qëllim rritjen e efikasitetit të politikës migratore. Ky draft i referohet

në mënyrë të veçantë rolit të bashkëpunimit me vendet e origjinës së imigracionit.

Aty pasqyrohen një sërë iniciativash në kuadër të zhvillimit të territorit, të cilat

konsiderohen thelbësore për faktin se promovimi dhe nxitja e një zhvillimi social, si

dhe nxitja e kapacitetit prodhues do të ndihmojë në uljen e stimulit për të emigruar

jashtë dhe në mënyrë të veçantë do të bien stimujt e emigrimit ilegal, duke ndihmuar

kështu në krijimin e kanaleve legale e të organizuara mirë të migrimit267. Ndër

faktorët thelbësorë për të realizuar këto objektiva janë: shndërrimi i borxhit,

zhvillimi i biznesit të vogël, asistenca teknike, informacioni i drejtë dhe i

kuptueshëm mbi mundësitë e emigrimit dhe mundësitë e mikrokreditimit. Një

rëndësi e veçantë në këtë dokument i vihet riatdhesimeve vullnetare, duke theksuar

se fenomeni i emigracionit do të reduktohet me zhvillimin ekonomik e social të

vendit të origjinës.

266 art. 1, par. 2
267 Dokument mbi programimin e emigracionit për trevjeçarin 2004-2006 (2005), publikuar në Gazetën

Zyrtare të Republikës së Italisë. Gazzetta Ufficiale no. 169, 22-7-2005, Suppl. Ordinario n. 128.
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3.3 Ndihma italiane për zhvillim në kuadër të politikave migratore

Në krahasim me vendet anëtare të OECD, Italia është vendi që i kushton pjesën më

të vogël të GDP ndihmës për zhvillim, vetëm 0.15%. Ndihma për zhvillim në

mënyrë të përgjithshme ndahet ndërmjet vendeve në zhvillim dhe vendeve më pak të

zhvilluara. Të parët përfitojnë më shumë kredit, ndërsa më të dytët më shumë grante.

Shqipëria ka qenë përfituesi kryesor i ndihmesës italiane për zhvillim duke u renditur

në 10-shen e parë si dhe një vend kryesor në nivel të vendeve Europiane që nga

fillimi i viteve 1990. Ende në ditët e sotme Shqipëria vazhdon të jetë vendi që

përfiton më shumë nga kjo ndihmesë. Në kuadër të kësaj ndihme ka qenë dhe është

bashkëpunimi policor dhe ushtarak.

Ndihma italiane për zhvillim ndaj Shqipërisë është nën kompetencën e Drejtorisë së

Bashkëpunimit dhe Zhvillimit pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme. Kjo ndihmesë

ka qenë e përqëndruar kryesisht në financimet për veprat infrastrukturore dhe

ndërtimin institucional. Shqipëria ka qenë historikisht në qendër të interesave të

politikës italiane. Ky interes e ka origjinën tek pozicioni strategjik që ka Shqipëria në

lidhje me këtë shtet, pasi ajo është e pozicionuar në një nga korridoret tepër të

rëndësishëm Transeuropiane, i njohur si Korridori VIII, që lidh qytetin e Barit me

Detin e Zi dhe interesi italian për rrugët dhe portet shqiptare ka qenë permanent, si

në kohët antike, ashtu dhe ato moderne.

Kështu cikli i parë i ndihmesës për zhvillim, që përfshin fazën 1991-1997, ka patur

si objek kryesor ndërtimin e infrastrukturës bazilare dhe ka qenë nën drejtimin e

Ministrisë së Punëve të Jashtme Italiane. Projektet në Shqipëri të financuara nga

Fondi për Zhvillim Italian në formë granti apo kredie, arrijnë shifrën rreth 335

milionë euro268 . Pjesa më e madhe e investimeve është e një natyre afatgjate me

karakter infrastrukturor si: centrale e linja elektrike, rrugë, kanalizime (70.2% e

fondeve)269. Pas ngjarjeve të vitit 1997 filozofia e ndihmës italiane për zhvillim do

të fillojë t’i japi një rëndësi të veçantë projekteve që merreshin me temat sociale.

268 Italian MFA, 2006.
269 Po aty.
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Kësaj rradhe përgjegjëse për organizimin dhe drejtimin e këtyre projekteve do të jenë

organizatat joqeveritare. Qëllimi i këtyre projekteve ishte lehtësimi i varfërisë në

nivel lokal. Kjo bëhej në një kohë kur mungesa e struktuarave sociale shtetërore ishte

totale. Politikat migratore shumë pak u janë referuar politikave të zhvillimit dhe e

njëjta gjë ka ndodhur edhe me politikat e zhvillimit, të cilat kanë qenë të distancuara

nga çështjet e migracionit. Vëmendja ndaj emigracionit u rrit në kohën kur

emigracioni i paligjshëm u kthye në një problem emergjent dhe u bë tema kryesore e

politikës së jashtme italiane. Ministria e Punëve të Jashtëme ka deklaruar në vitin 20

se përpjekjet e saj të bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, kanë gjetur

një përgjigje pozitive në tkurrjen e rreth 60% të flukseve të emigracionit klandestin;

dhe kjo gjë është realizuar edhe falë një përgjigjeje positive nga ana e Shqipërisë në

lidhje me politikën italiane për zhvillim270 . Autoritetet italiane kanë qenë të

ndërgjegjëshme se ndihma për zhvillim ka qenë edhe një mjet politik, të cilin jo

rrallëherë e kanë përdorur në tratativat me qeverinë shqiptare, si shpërblim apo

ndëshkim, në lidhje me luftën kundër emigracionit klandestin. Strategjia e ndihmës

për zhvillim ka filluar t’i referohet edhe çështjes së imigracionit në vitin 1999, kur

Ministria e Punëve të Jashme italiane i ka paraqitur një studim Komisionit Europian

të titulluar Promovimi i zhvillimit lokal nëpërmjet grupimeve të biznesit të vogël:roli

i emigrantëve271. Në këtë studim emigrantët janë parë si faktorë zhvillimi, në gjendje

dhe të aftë për të krijuar dhe administruar SME (ndërmarrje të vogla e të mesme) në

vendet e tyre të origjinës. Studimi shënon një nga përpjekjet fillestare të palës

italiane në këtë drejtim. Ky studim gjithësesi nuk pati ndonjë ndikim të veçantë në

strategjinë kombëtare për zhvillim. Ai është përpiluar e hartuar nga një Institut i

kontraktuar nga Departamenti i Zhvillimit në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në të i

bëhet një analizë kuadrit të migracionit qarkullues, i cili shihet në këndvështrimin e

bashkëpunimi për zhvillim272. Objektivi ka qenë hartimi i një strategjie mbi migrimin

dhe zhvillimin, e cila do të shërbente edhe si baza e bashkëpunimit midis

departamenteve të ndryshme te qeverisë italiane në fushën e migracionit.

270 Ministero degli Affari Esteri, 2002 p. 141.
271 Promoting local development through small size enterprise clusters: the role of migrants- Ministero

degli Affari Esteri, 2002, p. 27. MFA/DGCS (1999).
272 http://www.cespi.it/SCM.htm;
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Në vitin 2004 Komiteti i Ndihmës për Zhvillim (OECD) në lidhje me politikën

italiane për zhvillim ka nënvizuar nevojën për një koherencë më të madhe politike,

në mënyrë të veçantë në lidhjen e migracionit me zhvillimin273. Politika italiane për

zhvillim aktualisht e sheh imigracionin si një mundësi zhvillimi.dhe është angazhuar

në gjetjen e rrugëve dhe mënyrave për të përdorur mekanizmat e migrimit për

punësim në dobi të promovimit të trajnimeve dhe kthimeve. Teoria e “shkaqeve” të

migracionit përqëndron vëmendjen kryesisht në lehtësimin e faktorëve kryesorë të

emigrimit si: varfëria, papunësia, kushtet e jetesës; shkaqe këto që shtyjnë subjektin

të ndërmarri rrugën e emigracionit. Me përmirësimin e këtyre kushteve në vendin e

origjinës subjekti nuk do të ketë më arsye të largohet, pra kemi një parandalim të

emigracionit. Teoria e migracion për zhvillim lejon emigracionin që të ndodhi dhe

njëkohësisht planifikon mbështetje në nivele edukimi, sociale dhe sipërmarrjeje,

nëpërmjet flukseve qarkulluese dhe kanaleve të remitancave, të cilat do të implikojnë

zhvillimin ekonomik e social të vendit të origjinës. Shembuj të kësaj politike është e

vështirë të gjenden aktualisht në Shqipëri.

Teoria e migracionit për zhvillim është përqafuar gjerësisht nga qeverisja lokale

italiane. Përsa i përket temës së politikave pritëse dhe integruese në Itali, ato kanë

qenë më të suksesshme në ato raste kur janë marrë më së shumti nga qeverisja lokale

sesa ajo qëndrore. Kjo shpjegohet me faktin se Italia, duke qenë një vend me shtrirje

gjeografike të madhe, ku secili rajon ka specifikat e tij ekonomike, sociale e

kulturore, ta bëjë që politikat e hartuara në nivel lokal të jenë më aktuale dhe më

efiçente se ato në nivel qëndror. Tregu italian i punës është i segmentuar me

diferenca jot ë pakta ndërmjet rajoneve të ndryshme, lidhur kjo sidomos me nevojat

dhe kërkesat për forcë punë të huaj. Një planifikim i tillë ka rezultuar i vështirë për

t’u bërë në nivel të centralizuar. Po ashtu, edhe vetë pozicioni gjeografik i Italisë, si

kufiri i jashtëm i Europës së Bashkuar, ka bërë që një numër i caktuar rajonesh të

përballet me flukset e vazhdueshme të emigrantëve të ardhur nga bota e tretë dhe

Europa Lindore, gjë që përkthehet në nevojshmëri politikash migratore specifike, të

ndryshme nga ato të rajoneve të tjera italiane. Flukset e emigrantëve shqiptarë qenë

në njëfarë mënyre edhe momenti i intensifikimit dhe institucionalizimit të

273 OECD 2004, p. 39.



86

aktiviteteve në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar, e në mënyrë të veçantë ato në

lidhje më vendet e Mesdheut dhe Ballkanit si: Shqipëria, ish-Jugosllavia, Maroku,

Tunizia, Palestina etj., të cilat ishin dhe vazhduan deri vonë të jenë vendet kryesore

dërguese të emigrantëve e në disa raste, fryma e partneritetit është përcjellë edhe në

legjislacionet rajonale në këndvështrimin e emigracionit për zhvillim. Aktorët lokalë

(administrata lokale, organizatat e shoqërisë civile, emigrantët) janë të aftë të

influencojnë politikat rajonale më lëhtësisht sesa atë kombëtare, e cila është e

përcaktuar larg nga niveli lokal. Plan veprimet kryesore në kuadër të bashkëpunimit

në nivelin lokal të qeverisjes italiane janë si vijon274:

a) projekte trajnimi të forcës së punës, seleksionimit dhe rekrutimit

c) projekte për krijimin e punësimit dhe reduktimit të presionit migrator

d) projekte për përdorimin sa më optimal të remitancave

Një pjësë e mirë e rajoneve italiane ka implementuar një sërë projektesh që kanë të

bëjnë më trajnimin e emigrantëve e më tej kthimet e tyre në vendin e origjinës.

Gjithashtu, janë parashikuar nga ligjet rajonale mbi emigracionin dhe zhvillimin,

trajnimet e forcës së punës, seleksionimi dhe projektet e rekrutimit, të cilat u japin

prioritet aplikimeve të emigrantëve, të cilët kanë ndjekur në vendin e tyre të origjinës

kurse trajnimi profesional275. Këto projekte, gjithësesi janë të pakta në numër dhe me

një buxhet të ngushtë. Zakonisht këto projekte nuk kanë si qëllim rritjen e

qarkullimit të trurit si dhe trajnimin e popullatës në vendet më emigracion. Shumica

e këtyre projekteve ka si qëllim trajnimin e punonjësve pa ndonjë aftësi teknike të

veçantë, të cilët do të shkojnë të punojnë në tregun italian të punës. Këto projekte

janë një risi në natyrën e tyre, porse nuk paraqesin ndonjë zgjidhje në kërkesën afat-

gjatë për punësim. Kthimet janë pika e dytë me interes të veçantë në qeverisjen

lokale italiane. Projektet më inovative mund të thuhet se kanë qenë ato që

promovonin kthimet vullnetare nën premisën e një sipërmarrjeje, si dhe nën ndikimin

274 Frattolillo& Stocchiero 2002
275 L. 189/02 art. 17. Në këtë kuadër rajoni i Veneto-s seleksionoi 23 punonjës në Shqipëri dhe i ka trajnuar

ata në sektorin e ndërtimit, e më tej i ka punësuar ata në Itali me një kontratë 6 mujore si apprendistat. Në

fund të projektit 82% e përfituesve vazhduan të punonin në sektorin ku kishin marrë trajnimin.
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e mundësive për të ndërtuar partnershipe ekonomike276. Ka edhe disa shëmbuj të

programeve që kanë të bëjnë me asistencën sociale dhe ekonomike për reintegrimin e

emigrantëve të parregullt. Nja nga këto projekte i financuar nga fondet e Bashkimit

Europian është Alnima. Në kuadër të këtij programi është bërë i mundur kthimi i 120

të burgosurve marokenë e shqiptarë, si dhe një pjese të viktimave nigeriane të

trafikimit. Personat e ndodhur në burgjet italiane, morrën një trajnim 6 mujor në

ambjentet e burgut dhe në momentin e kthimit të tyre në vendin e origjinës, përfituan

subvencione për ndjekjen e trajnimeve të mëtejshme profesionale. Po ashtu, ka patur

edhe një sërë projektesh të cilat u ofronin kredi të vogla personave të caktuar që

kishin vendosur të ktheheshin në vendin e origjinës, duke u dhënë kështu mundësinë

e fillimit të një aktiviteti biznesi. Një fushë ku autoritetet lokale italiane kanë shfaqur

një interes të veçantë ka qenë ajo e kthimeve vullnetare të pjesëtarëve të komunitetit

rom, si dhe të minorenëve të pashoqëruar nga prindërit apo tutorët. Të dyja këto

grupe paraqesin një sfidë jo të lehtë për autoritetet lokale, në mënyrë të veçantë për

bashkitë. Grupi i romëve në veçanti është i përmendur për ngritjen e kampeve

abuzive në territorin italian, kampe në të cilët mungesa e higjenës dhe zbatimit të

rregullave lokale spikat në mënyrë të veçantë, duke u bërë burimi kryesor i

pakënaqësive dhe objekt i protestave të vazhdueshme të banorëve vendas, të cilat, jo

rrallëherë, kanë degjeneruar në konflikte sociale.

Megjithë eksperimentimet e ndryshme që janë bërë në një periudhë të gjatë kohore,

programet rajonale të zhvillimiut vuajnë një mangësi strukturale të

theksuar.Veprimet janë tejet të sektorializuara, kanë mungesë vazhdueshmërie dhe

janë të koordinuara dobët me programet dhe aktivitetet e ndërmarra nga rajonet e

tjera të vendit, apo edhe institucionet e ndryshme, të cilat kanë objektiva të njëjtë ose

të ngjashëm. Po ashtu, shoqatat e emigrantëve kanë një mungesë të theksuar stafi të

specializuar dhe një koordinim e promovim të dobët të tyre. Nga ana tjetër, buxhetet

276 Një shembull këtu është Agfol (Vocational Training Agency), e cila ka ndërmarrë një projekt të zbatuar

nga Rajoni i Veneto-s i financuar nga Bashkimi Europian në vitin 1995. Në bazë të këtij projekti u

seleksionuan 30 emigrantë shqiptarë, të cilët u trajnuan nëpërmjet kurseve të ndryshme profesionale të

trajnimit dhe apprendistat-i në ndërmarrjet që ndodheshin në rajonin e Veneto-s . Qëllimi i këtij trajnimi

ishte t`i bënte të aftë këto subjekte për të ndërtuar bizneset e tyre në Shqipëri ose për të ndërtuar joint-

ventures. Si pasojë e krizës financiare të vitit 1997 ky projekt u ndërpre, por ndërkohë ,disa nga

pjesëmarrësit e këtij kursi, të cilët u kthyen në Shqipëri, tashmë kanë ngritur bizneset e tyre.
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rajonale alokuar iniciativave që kanë të bëjnë me migracionin, janë të limituara dhe

zakonisht shpenzohen për pritjen apo shërbime sociale ndaj emigrantëve rezidentë.

Kjo është edhe një nga arsëyet përse projektet e bashkëpunimit transnacional në

nivel lokal janë të pakta dhe u adresohen një numri tejet të ngushtë përfituesish. Një

fushë veprimi që ka patur impakt të mirë është ajo e partnershipit të mirë fqinjor277

midis rajonit të origjinës dhe atij të destinacionit. Megjithatë, një fushë me interes të

veçantë është ajo e partnershipit të mirë fqinjor “neighbourhood partnerships” midis

rajonit të origjinës dhe destinacionit. Programe të ndryshme të EU si Interreg,

promovojnë bashkëpunimin ndërkufitar. Në të njëjtën kohë, ekziston një numër i

madh projektesh, të cilat lidhin rajonet e bregdetit lindor të Italisë me Shqipërinë dhe

vendet e tjera fqinje. Iniciativa të tilla si Sekretariati i Adriatikut, Forumi i qyteteve

të Adriatikut apo Universiteti i Adriatikut (the Adriatic Secretariat, the Adriatic Arc,

the Forum of Adriatic Cities or the Adriatic University) mbështetin ndërtimin e

kapacitetevë të institucioneve dhe të autoriteteve lokale në Shqipëri. Kjo

infrastrukturë do të mund të shërbejë në të ardhmen si një forcë drejtuese për

zhvillim të përbashkët.

3.4 Politika migratore e shtetit shqiptar

Në lidhje me emigracionin Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje të ndryshme

dypalëshë, duke filluar nga viti 1997. Më parë këto marrëveshje kanë qenë të

panevojshme, pasi para viteve ’90 emigracioni. siç është e njohur gjerësisht, ka qenë

i paligjshëm për shqiptarët. Marrëveshjet e nënshkruara, të cilat kanë qenë

dypalëshë, kanë patur si objekt çështjet që u përkasin kontrollit apo masave për të

parandaluar emigracionin e paligjshëm. Shteti shqiptar ka treguar vullnet në arenën

ndërkombëtare në inicimin e proceseve që kanë të bëjnë me hartimin dhe zbatimin e

një sërë politikash, të cilat fokusoheshin në luftën kundër emigracionit të

paligjshëm278. Në këtë proces Shqipëria është ndihmuar e drejtuar nga shtetet e

277 neighbourhood partnerships qëllimi i tij është promovimi dhe zhvillimi i natyrshëm i modeleve të

migracionit qarkullues dhe formave të brendëshme të migracionit.
278 Van der Pol, Analysis of Migrations, Raport Studimi, Tiranë 1992 in Ilir Gedeshi, Role of Remittances

from AlbanianMigrants and Their Influence in the Country’s Economy, p. 11.
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ndryshme donator, të cilat më vonë do ta mbështesnin atë në nënshkrimin e Paktit të

Stabilitetit dhe në procesin e hyrjes në Bashkimin Europian. Duhet pranuar se

vullneti i qeverisë shqiptare për të penguar emigracionin e paligjshëm nuk ka qenë në

nivelin maksimal, kjo për arësye se pikërisht ky emigracion ka qenë jetësor për

mbijetesën e një pjese të mirë të popullsisë, në kushtet kur në emigracionin e

ligjshëm kish akses vetëm një numër tejet i kufizuar personash dhe nuk përmbushte

nevojat reale të popullsisë për emigrim. Megjithatë, qeveria shqiptare është pranuar

në Marrëveshjen e Stabilizim Asiocimit, e cila ka patur fillesën e saj në shkurt të vitit

2006. Një pjesë e mirë e reformave të ndërmarra në sektorin e emigracionit nga ana e

qeverisë shqiptare, kanë qenë si pasojë e presionit dhe mbështetjes nga ana e

Komisionit Europian, i cili është dhe donatori kryesor i Shqipërisë.

Ligji aktual mbi emigracionin është Ligji 9034 i datës 20.03.2003. Ky ligj është

hartuar nën kuadrin e Paktit të Stabilitetit dhë të procesit të Hyrjes në BE. Po të

bëjmë një krahasim mes ligjit shqiptar të emigracionit dhe atij italian do vihet re se

ligji shqiptar është mjaft i shkurtër dhe përvijëzon principet bazë dhe jo mekanizmat

specifikë. Ligji njeh të drejtën e emigrimit dhe të kthimit :

Neni 4

1. Çdo person ka të drejtë të largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë.

2. E drejta për t’u larguar nga territori i Republikës së Shqipërisë nuk kufizohet,

me përjashtim kur bëhet për të mbrojtur sigurimin kombëtar, rendin publik,

shëndetin publik, moralin, të drejtat dhe liritë e të tjerëve, sipas kushteve të

parashikuara në ligj dhe në përputhje me parimet e përgjithshme të akteve

ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë është palë.

3. E drejta për t’u larguar kufizohet me vendim gjykate.

4. Çdo shtetas shqiptar, i cili largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë, ka

të drejtë të rikthehet. Mundësia e pajisjes me leje kalimi i jepet çdo shtetasi

shqiptar, që është jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, nga përfaqësitë

diplomatike279.

279 Ligji i plotë : http://www.osce.org/sq/albania/23700;
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Ky ligj premton mbështetje dhe shërbime ndaj emigrantëve. Ligji propozon

krijimin e një Regjistri Punësimi për personat që duan të emigrojnë. Kjo gjë

parashikohet në nenit nr.8-të :

Neni 8

Garantimi i lëvizjes së lirë

1. Shteti shqiptar garanton lëvizjen e lirë të shtetasve për qëllime punësimi, lidh

marrëveshje punësimi me shtetet pritëse, ndihmon dhe lehtëson integrimin e

emigrantëve në vendet pritëse, në zbatim të të drejtave dhe detyrimeve që

rrjedhin nga konventat ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë është palë.

2. Shtetasit shqiptarë që dëshirojnë të emigrojnë jashtë Shqipërisë për qëllime

punësimi, regjistrohen në një regjistër të veçantë “Për emigrantët”, i cili mbahet

nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale280.

Qeveria shqiptare e ka për detyrë të garantojë mbështetjen dhe përmbushjen e këtij

ligji. Një kuadër ligjor për emigracionin ekonomik është i domosdoshëm për

mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve shqiptarë jashtë atdheut nëpërmjet

marrëveshjeve bilaterale dhe shërbimeve konsullore. Një punë e mirë nga politika

është bërë në hartimin e Strategjisë Kombëtare mbi Emigracionin. Zhvillimi i një

Sistemi Migracioni është aprovuar nga Këshilli i Ministrave të Shqipërisë më

19.11.2004281. Ky projekt është propozuar nga IOM dhe i është ngarkuar Qeverisë

Shqiptare. Ai është bashkëfinancuar nga Komisioni Europian në kuadrin e programit

CARDS 2001. Për hartimin e kësaj strategjie janë dashur pothuajse 2 vite: shtator

2003-maj 2005 me një kosto totale prej 1.25 milionë eurosh, si dhe u vlerësua

pozitivisht nga donatorët282. Qëllimi i propozimit të këtij projekti nga ana e IOM

ishte të fuqizonte kapacitetin e Shqipërisë për të ndërtuar e zbatuar nje politikë

legjislative mbi emigracionin, në mënyrë të veçantë të ngrinte nivelin e ligjeve

shqiptare në fushën e emigracionin, në të njëjtin nivel me ato ndërkombëtare; të

identifikonte e krijonte kapacitetin e autoriteteve shqiptare dhe asistonte në

konkludimin e marrëveshjeve të ripranimit readmission agreements. Drafti i parë i

këtij projekti fokusohej në dy objektiva kryesore: krijimin e mekanizmave ligjorë

280 Po aty.
281 Shih Fletoren Zyrtare.
282 Informacion i marrë nga raportimet vjetore të IOM dhe Bashkimin Europian.
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dhe institucional për hartimin e Strategjisë, dhe së dyti, krijimin e strukturave dhe

mekanizmave për zbatimin e saj. Kjo Strategji ishte menduar të kishte një kohë

veprimi 5 vjeçare, e shtrirë në harkun kohor 2005-2010 dhe në hartimin e saj ishte

parashikuar gjithashtu përfshirja e një numri të gjerë expertësh ndërkombëtarë283.

Nën këtë kuadër janë kryer studime dhe janë hartuar politika me qëllim hartimin e

një strategjie gjithëpërfshirëse, në lidhje me të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me

emigrimin. Në këtë kuadër, një hap i rëndësishëm ka qenë hartimi i Planit Kombëtar

të Veprimit, në të cilin u renditen të tëra veprimet që nevojiteshin të ndërmerreshin

për të realizuar objektivat e Strategjisë, si: identifikimi i target grupeve të interesit,

burimet e kostot e nevojshme e të domosdoshme, si dhe standartet e nevojshëm.

Strategjia përbën edhe bazën për politikat migratore në vitet që do të vijojnë. Procesi

i hartimit të strategjisë ka përfshirë ekspertë, si në nivel qeveritar, ashtu edhe nga

shoqëria civile, të cilët kanë kontribuar në hartimin grumbullimin dhe shqyrtimin e

studimeve të ndryshme mbi çështjen e emigracionit Po ashtu, janë shfrytëzuar edhe

eksperienca e politika bashkëkohore mbi këtë temë. Strategjia ka si objektiv të

rëndësishëm të sajin ndërtimin e urave të qëndrueshme e afatgjata ndërmjet

migracionit dhe zhvillimit284. Është e ditur se ekonomia shqiptare përbëhet në një

pjesë të mirë të saj nga të ardhurat e emigrantëve, por në planin intelektual

emigracioni ka krijuar një dëm, po të kemi parasysh procesin e rrjedhjes së trurit.

Strategjia propozon disa masa në lidhje me rikthimin e trurit dhe atë të emigracionit

qarkullues. Plani i Veprimit të kësaj strategjie parashtron një listë të plotë detyrash,

283 Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në kuadër të projektit “Mbështetje për zbatimin e

Strategjisë Kombëtare për Migracionin në Shqipëri”, financuar nga Komisioni Evropian në kuadër të

programit CARDS 2004 dhe nga Qeveria Italiane, ka parashikuar mbështetjen për krijimin dhe vënien në

funksionim të një sistemi koordinimi dhe monitorimi. Sistemi do të përmbajë një sërë instrumentesh

monitorimi dhe mekanizmash raportimi ndërmjet institucioneve përgjegjëse për zbatimin e masave të

parashikuara në Strategji dhe në Planin Kombëtar të Veprimit për Migracionin
284 Sipas nenit 8 të ligjit për emigracionin e shtetasve shqiptarë për qëllime punësimi, “Qeveria shqiptare

ndihmon dhe lehtëson integrimin e emigrantëve në vendet pritëse, duke zbatuar të drejtat dhe detyrimet që

lindin nga konventat ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është shtet palë”. Neni 12 shton që

“Qeveria shqiptare kujdeset gjithashtu për shtetasit dhe familjet e tyre që jetojnë dhe punojnë në vendet

pritëse por ende s’e kanë marrë statusin e emigrantit”. Neni 15 e angazhon qeverinë për të krijuar rregullore

të përshtatshme lidhur me sigurimet shoqërore, duke thënë që “Sigurimet shoqërore për emigrantët

shqiptarë afatgjatë dhe afatshkurtër rregullohen sipas legjislacionit shqiptar dhe atij të vendit pritës për

sigurimet shoqërore, me marrëveshjet dypalëshe në këtë fushë dhe me konventat ndërkombëtare për

sigurimet shoqërore në të cilat Republika e Shqipërisë është shtet palë.
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duke llogaritur edhe koston për çdo veprim që do ndërrmeret. Ky është një plan

veprimi i qeverisë shqiptare, por që varet dhe nga alokimi i burimeve, të cilat,

përgjithësisht vijnë nga donatorë të ndryshëm. Një pyetje që lind natyrshëm është ajo

e pronësisë së Strategjisë. Pronari i projektit është padyshim qeveria shqiptare.

Pikërisht këtu lind edhe një farë dyshimi mbi suksesin e saj, duke patur parasysh

institucionet ende të brishta shqiptare, të cilat do të jenë përgjegjëse për zbatimin e

saj. Në vlerësimin paraprak të bërë nga Komisioni i Delegacionit Europian në

Shqipëri, është shkruar se: aksionerët kryesorë nuk janë të përgatitur tërësisht në

pikpamjen teknike, financiare dhe manaxheriale për të marrë përsipër projektin.

Kapaciteti institucional ka nevojë për përmirësime të mëtejshme, edhe pse niveli i

angazhimit është i kënaqshëm285. Në takime e seminare të ndryshme, ku ka patur

pjesëmarrje nga ana e funksionarëve, të cilët kanë qenë të përfshirë në procesin e

diskutimeve të ndryshme që kanë patur të bëjnë me hartimin e Strategjisë Kombëtarë

për migracionin, është vënë re se nga ana e këtyre funksionarëve ka patur një

qendrim ndaj Strategjise, si një proces i jashtëm dhe angazhimi i tyre ka qenë më

tëpër në nivel instruktiv e jo në atë vendimmarrës. Zbatimi i Strategjisë pengohet në

mënyrë të veçantë nga pasiguria institucionale. Zgjedhjet politike, përveç ndryshimit

të forcës politike udhëheqëse, shoqërohen me një ndryshim në shkallë të gjerë të

stafit të ministrive. Si rrjedhojë, funksionarët që deri në vitin 2005 ishin implikuar në

procesin e hartimit të Strategjisë u zëvendësuan me të tjerë, të cilët në pjesën më të

madhe nuk ishin në brendësi të këtij procesi. Vetë procesi i koordinimit të strategjisë

paraqitet kaotik, me departamente përgjegjëse të shpërndara nëpër ministri të

ndryshme, të cilët kanë qenë të udhëhequr nga interesi i kontrollit të portofolit me

qëllimin e forcimit të pozicionit të tyre, për t’u paraprirë kështu ndryshimeve të

mundshmë në të ardhmen në nivel institucional. Gjatë procesit të hartimit të

strategjisë nuk i është kushtuar vëmendja e duhur përfshirjes së segmenteve të

caktuara të interesuara në këtë çështje - në vendet pritëse të emigracionit shqiptar, siç

285 Shprehimisht : ..the main stakeholders are not entirely prepared under a technical, financial and

managerial point of vieë to take over the project and their institutional capacity needs to be strengthened

further,” even if the “degree of beneficiaries’ commitment is generally good…
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janë Italia e Greqia286. Eshtë e vërtetë se ambasada italiane në Tiranë ka qenë e

informuar mbi zhvillimet e hartimit të strategjisë, si dhe ka marrë pjesë në shumë

konferenca e ngjarje të ndryshme në lidhje me të. Po ashtu, ajo është kujdesur të

përmendë procesin e hartimit të strategjisë në raportet e ndryshme që dërgon në

ministrinë përkatëse në Romë. Porse kjo pjesëmarrje aktive ka munguar dukshëm

nga ana e institucioneve të tjera italiane, të cilat bashkëpunojnë me Shqipërinë në

fushën e emigracionit. Megjithatë, qeveria shqiptare është përpjekur me mjete të

ndryshme të lobojë me Italinë dhe Greqinë për një respektim më të madh të të

drejtave të emigrantëve, si dhe në zbatimin e një legjislacioni nga i cili do të

përfitojnë më shumë shqiptarët.

Departamentet e shtetit shqiptar, përgjegjëse për çështjen e emigracionit janë:

Departamenti i Migrimit në Ministrinë e Punës dhe të Çështjeve Sociale, i cili është

përgjegjës si për emigrantët ashtu edhe për imigrantët edhe pse këta të fundit janë

ende të pakët në numër; Ministria e Punëve të Brendëshme287 në të cilën ndodhet

Drejtoria për Refugjatët dhe Azilkërkuesit; si dhe Drejtoria e Kontrollit Kufitar që

përfshin Sektorin e Migracionit dhe të Vizave; Ministria e punëve të Jashtëme, në të

cilën ndodhet Instituti i Diasporës dhe Departamenti i Shërbimeve Konsullore.

Drejtoria e Emigracionit në Ministrinë e Punës dhe të Çështjeve Sociale luan rolin e

koordinatorit ( edhe pse si një organ konsultativ), ajo ndërvepron me Drejtorinë e

Shërbimeve Sociale dhe atë të Trajnimit Profesional, të cilat gjënden në të njëjtën

ministri. Përsa i përket Strategjisë Kombëtare për Punësimin, Shërbimet Sociale dhe

Sigurimeve Sociale, në lidhje më çështjen e emigracionit, i kushtohen vetëm dy

paragrafë. Ndërkohë, Ministria e Financave nuk ka as edhe një zyrë të vetme për

koordinimin e çështjeve që kanë të bëjnë me dërgesat e emigrantëve, investimet e

286 Plani i veprimit i lëvizjes së lirë ka parashikuar dispozita në lidhje me kthimin, e cila lidhet kryesisht me

zbatimin e ripranimit. Ky veprim thekson nevojën për trainimin e policies mbi çështjet e ripranimit

ndërkohë që përqendrohet te të drejtat e njeriut sipas një afati të caktuar dhe aktorëve përgjegjës. Baza

ligjore e angazhimit për ofrimin e ndihmës për të kthyerit është në ligjin për “Emigrimi i Shtetasve

Shqiptare për Motive Punësimi”.
287 Kompetencat e Ministrisë së Brendshme në lidhje me migracionin ushtrohen kryesisht nga Departamenti

për Kufirin dhe Migracionin. Kompetencat e Ministrisë së Brendshme në këtë fushë përfshijnë kontrollin

kufitar, masat kundër trafiqeve të paligjshme, çështjet që kanë të bëjnë me hyrjen, qëndrimin dhe largimin e

të huajve etj. Ministria e Brendshme ka rol të rëndësishëm në nënshkrimin dhe zbatimin e marrëveshjeve të

ripranimit.
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tyre, si dhe kursimet, në një kohë kur dërgesat e emigrantëve kanë një peshë të

konsiderueshme në të ardhurat e vendit288. Çdo rajon ka Strategjinë Lokale të

Zhvillimit, e cila është hartuar në bashkëpunim me grupet e interesit. Aktivitetet e

biznesit kryesisht e kanë origjinën te emigrantët e kthyer në atdhe dhe së bashku me

remitancat luajnë një rol qëndror në zhvillimin e ekonomisë lokale. Megjithatë,

shpesh herë këta faktorë nuk paraqiten në Strategjitë Lokale të Zhvillimit. Kjo vjen si

pasojë e faktit se ende autoritetet lokale nuk i konsiderojnë ata të rëndësishëm.

Qeverisja e nivelit lokal vuan nga një koordinim i dobët, mbështetje e pakët dhe një

paaftësi e lartë289. Situatën e ka bërë më të vështirë edhe absorbimi i Ministrisë së

Qeverisjes Lokale nga Ministria e Brendëshme290. Ky riorganizim, në fakt nuk ka

prekur vetëm funksionimin, por edhe ka reduktuar decentralizimin dhe ka rikuadruar

konceptin e qeverisjes lokale. Kjo shkrirje ndoshta u bë më herët sesa duhet, duke

mos u lënë kohë të përcaktohen qartë prioritetet e zhvillimit lokal, duke e bërë kështu

zhvillimin lokal një çështje më pak të spikatur291.

Për sa i përket organizmave, siç është Agjencia Kombëtare për Ndërmarrjen e vogël

dhe të mesme, vihet re një apati që sigurisht është shkak i një fuqie të vogël

vendimmarrjeje edhe pse institucione të tilla duhej të ishin pararoja dhe nismëtarët

kryesorë në mbështetje të interesave të emigrantëve të kthyer292. Përgjithësisht,

emigrantët e kthyer nga emigrimi, nuk shkojnë në vendin e tyre të origjinës. Ata janë

vendosur kryesisht në zonën Tiranë- Durrës. Kjo ndosh për faktin se kjo zonë është

më joshëse, duke ofruar një infrastrukturë më të përshtatshme për ngritjen dhe

288 Sipas nenit 8 të ligjit për emigracionin e shtetasve shqiptarë për qëllime punësimi, “Qeveria shqiptare

ndihmon dhe lehtëson integrimin e emigrantëve në vendet pritëse, duke zbatuar të drejtat dhe detyrimet që

lindin nga konventat ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është shtet palë”. Neni 12 shton që

“Qeveria shqiptare kujdeset gjithashtu për shtetasit dhe familjet e tyre që jetojnë dhe punojnë në vendet

pritëse por ende s’e kanë marrë statusin e emigrantit”. Neni 15 e angazhon qeverinë për të krijuar rregullore

të përshtatshme lidhur me sigurimet shoqërore, duke thënë që “Sigurimet shoqërore për emigrantët

shqiptarë afatgjatë dhe afatshkurtër rregullohen sipas legjislacionit shqiptar dhe atij të vendit pritës për

sigurimet shoqërore, me marrëveshjet dypalëshe në këtë fushë dhe me konventat ndërkombëtare për

sigurimet shoqërore në të cilat Republika e Shqipërisë është shtet palë.
289 L. ARREHAG et al., South-Eastern Europe Journal of Economics 1 (2010) 9-40
290 Në vitin 2013 qeveria ndërmorri një reform mbi ndarjen territorial, e cila pritet të japi rezultate positive

në të ardhmen e afërt.
291 European Union Country Report 2008
292 Albania and Italy Migration policies and their development relevance “A Survey of Innovative and

“Development- Friendly” Practices in Albania and Italy , Jonathan Chaloff , December 2008 fq.36-40
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mbarëvajtjen e një biznesi, por nga ana tjetër, tregu i kësaj zone është i mbingopur,

duke bërë që shumë sipërmarrje të mos përmbushin pritshmërinë e investitorëve

emigrantë. Këta investitorë do të kishin më shumë mundësi suksesi nëse biznesin e

tyre do ta ngrinin në zonën e origjinës. Në zonat periferike uria e tregut është e

shoqëruar edhe me dobësinë e fuqisë blerëse, e cila është me e lartë në qytetet e

mëdha. Porse nje plan i mirë investimi në këto momente tejngopje të tregut qëndror,

ndoshta do të ishte më i suksesshëm dhe me rezultate më të kënaqëshme nëse do të

implementohej në zonat periferike. Një shëmbull interesant është ai i diasporës së

minoritetit grek në Gjirokastër. Ky minoritet, mbasi ka punuar në Greqi, ka investuar

në zonën e Gjirokastrës, duke patur kështu një rol të rëndësishën në ekonominë e

zonës. Autoritetet lokale janë më se të ndërgjegjëshmë mbi rëndësinë e këtyre

investimeve dhe impaktit pozitiv që kanë ato në ekonominë lokale. Megjithëse

çështjet e emigracionit nuk janë të përmendura në Strategjinë Lokale të Zhvillimit,

autoritetet lokale kanë kontakte konstante e të dobishme me emigrantët në Greqi293.

Nga ana tjetër, vihen re disa mangësi thelbësore në lidhje me këtë çështje. Një

mangësi thelbësore është mungesa e të dhënave statistikore të sakta mbi vendodhjen

e emigrantëve294. Mungesa e këtyre të dhënave, është një minus i madh, pasi

implikon një varg mangësish në komunikimin ndërinstitucional në lidhje me çështjen

e emigrantëve. Si shëmbull këtu mund të sjellim faktin e një mungese totale

komunikimi midis autoriteteve lokale dhe institucioneve qëndrore, lidhur me të

dhënat mbi emigrimin, si dhe kthimet në çdo zonë. Por nga ana tjetër, autoritetet

lokale kanë instrumentat financiarë për të nxitur investimet e emigrantëve. Një nga

këto është një ulje në taksa për investimet që bëjnë emigrantët e kthyer, porse kjo

është një masë që nuk është zbatuar nga autoritetet lokale në mënyrë të gjerë.

Shteti shqiptar ka krijuar një organizëm shtetëror, i cili është përgjegjës për

marrëdhëniet me diasporën. Kjo njësi e quajtur Instituti Kombëtar i Diasporës është

293 Informacion i marrë nga intervistat me sipërmarrës të ndryshëm .
294 Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në kuadër të projektit “Mbështetje për zbatimin e

Strategjisë Kombëtare për Migracionin në Shqipëri”, financuar nga Komisioni Evropian në kuadër të

programit CARDS 2004 dhe nga Qeveria Italiane, ka parashikuar mbështetjen për krijimin dhe vënien në

funksionim të një sistemi koordinimi dhe monitorimi. Sistemi do të përmbajë një sërë instrumentesh

monitorimi dhe mekanizmash raportimi ndërmjet institucioneve përgjegjëse për zbatimin e masave të

parashikuara në Strategji dhe në Planin Kombëtar të Veprimit për Migracionin
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nën varësinë e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Instituti është krijuar në Janar të vitit

1996, fillimisht ishte nën varësinë e Kryeministrit dhe më vonë në Shtator të 1996 ka

kaluar nën varësinë e Ministrisë së Punëve të Jashtme. 295.

Termi “Diasporë” i përdorur për të nominuar këtë njësi institucionale ka një spektër

të gjerë përkufizimi si në kohë ashtu dhe në hapësirë. Në kohë sepse ky term

fillimisht është përdorur për komunitetin shqiptar në Italinë e Jugut që i ka rrënjët në

migrimet e shekullit të XVI-të, duke vazhduar deri tek emigrantët e kohëve moderne.

Programi i institutit përqëndrohet kryesisht në katër fusha: 1) mbajtja e një

informacioni të detajuar mbi diasporën shqiptare në planin ekonomik, intelektual e

kulturor; 2) mbrojtja e të drejtave të emigrantëve; 3) mbështetja e integrimit të

shqiptarëve jashtë atdheut nëpërmjet promovimit të një imazhi pozitiv të Shqipërisë

dhe 4)mësimi i gjuhës shqipe për shqiptarët jashtë atdheut. Instituti e mbështet

aktivitetin e tij tek autoritetet konsullore shqiptare. Instituti faktikisht posedon një

database në të cilën janë listuar mediat shqiptare jashtë Shqipërisë, shoqatat e

shqiptarëve nëpër botë si dhe një listë e personave të suksesshëm jashtë vendit.

Instituti jep ndihmesën e tij , ndonëse jo të mjaftueshme në mësimdhënien e gjuhës

Shqipe jashtë vendit. Pjestarët të institutit shpeshherë shoqërojnë delegacionet

shqiptare në vizitat e tyre jashtë Shqipërisë dhe organizon herë pas here akordime

çmimesh për persona të shquar në fushën e kulturës. Gjithësesi roli i këtij instituti

është tërësisht politik, pa ndonjë impak të ndejshëm apo të vlefshëm për Shqiptarët

jashtë vendit. Instituti nuk ka qenë aspak në gjendje të organizojë apo administrojë

iniciativat e filantropisë apo edhe ato kulturore të emigrantëve, ai ka patur deri më

sot një rol pasiv, duke mos marrë pjesë aktive apo drejtuese në iniciativa të

ndryshme. Kjo për arsye të shumta të profilit strukturor, politik, ekonomik e

profesional. Pak është ndjerë zëri i tij në çështje të rëndësishme për emigrantët., siç

295 Sipas nenit 8 të ligjit për emigracionin e shtetasve shqiptarë për qëllime punësimi, “Qeveria shqiptare

ndihmon dhe lehtëson integrimin e emigrantëve në vendet pritëse, duke zbatuar të drejtat dhe detyrimet që

lindin nga konventat ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është shtet palë”. Neni 12 shton që

“Qeveria shqiptare kujdeset gjithashtu për shtetasit dhe familjet e tyre që jetojnë dhe punojnë në vendet

pritëse por ende s’e kanë marrë statusin e emigrantit”. Neni 15 e angazhon qeverinë për të krijuar rregullore

të përshtatshme lidhur me sigurimet shoqërore, duke thënë që “Sigurimet shoqërore për emigrantët

shqiptarë afatgjatë dhe afatshkurtër rregullohen sipas legjislacionit shqiptar dhe atij të vendit pritës për

sigurimet shoqërore, me marrëveshjet dypalëshe në këtë fushë dhe me konventat ndërkombëtare për

sigurimet shoqërore në të cilat Republika e Shqipërisë është shtet palë.
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janë diskriminimi racor e mosrespektimi i të drejtave bazike të njeriut. Zëri i këtij

instituti nuk është ndjerë asnjëherë te opinioni publik edhe në raste të spikatura të

nëpërkëmbjes të së drejtave humane të emigrantëve, të cilat në vende si Greqia kanë

patur rastet më të spikatura. Mund të themi pa frikë se Instituti ka qenë i dështuar në

realizimin e programit të tij296. Përsa u përket objektivave afat gjatë të këtij instituti,

këtu mund të përmendim krijimin e njësive kulturore në vendet pritëse të

emigrantëve shqiptarë297. Këto qëndra do të kenë si qëllim promovimin e kulturës

shqiptare tek shqiptarët emigrantë. Instituti ka në plan të identifikojë mësuesit

potencial të gjuhës shqipe ndër emigrantët shqiptarë të cilët do t’u mësojnë në këto

qëndra gjuhën shqipe kryesisht fëmijëve të emigrantëve. Pjesa më e madhe e

shoqatave shqiptare nuk kanë njohuri mbi ekzistencën e këtij instituti, dhe kjo lidhet

me punën e dobët që insituti ka bërë. Emigrantët shqiptarë në përgjithësi janë të

pakënaqur nga puna e Ministrisë së Punëve të Jashtme në lidhje me çështjet që kanë

të bëjnë me ta. Kjo ministri, në vend që t`i ndihmojë, mban një sjellje krejt të

kundërt. Zyrat konsullore janë të kufizuara në stafin e nevojshëm që të mund të

menaxhojnë flukset e kërkesave për dokumentacion të emigrantëve, duke krijuar

radhë të gjata e kaos në tërë proçesin. Edhe komisionet e ndryshme janë tepër të

larta. Emigrantët ndihen të shfrytëzuar edhe nga ata që duhet të ishin mbështetësit e

tyre. Këto kosto të larta lidhen me logjikën e veprimit të shtetit shqiptar, i cili i

përdor këto komisione për të paguar kostot e mbajtjes së konsullatave. Kjo është një

arsye e fortë që nënpunësit e këtyre konsullatave të paktën të tregohen më

dashamirës e më të dashur me emigrantët. Një tjetër ankesë e emigrantëve është edhe

çështja e votës, mbështetja kulturore, si dhe kërkojnën një vëmendje më të madhe

nga ana e medias shqiptare përsa u përket temave që lidhen më emigracionin. Një

296 Referenca nga punonjës të Ministrisë së Punëve të Jashtme.
297 pse instituti i parë i kulturës shqiptare u hap në Vjenë, ku numri i emigrantëve shqiptar[ është shumë i

vogël, ky komunitet tregoi vitalitetin dhe gatishmërinë për të bashkëpunuar në projekte të tilla.

Presidentit të Republikës në fjalimin e tij përpara trupit diplomatik në 27 gusht 2003, gjatë të cilit ai tha se

“edhe në këtë drejtim qeveria duhet të mendojë e të punojë më shumë për gjetjen e fondeve të nevojshme

dhe për hapjen e institucioneve të tilla, fillimisht në ato vende ku ka komunitet të madh shqiptar”. Sipas

rendit të përparësive Greqia dhe Italia janë dy vendet kryesore të cilëve duhet t`u kushtohet vëmendje.

Vetë numri shumë i madh i emigrantëve shqiptarë në këto dy vende mund të bëjë të mundur sigurimin e

fondeve të nevojshme nga vetë emigrantët.
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mungesë tjetër që emigrantë shqiptarë më së shumti ndjejnë, është mos përfshirja sa

duhet e qeverisë shqiptare në mbrojtjen e të drejtave themelore të emigrantëve.

3.5 Bashkëpunimi dypalësh.

Bashkpunimi dypalësh mes Shqipërisë e Italisë daton në kohë shumë të hershme. Kjo

edhe për vetë afërsinë gjeografike mes dy vendeve, por përse jo edhe si pasojë e

afërive antropologjike e kulturore mes dy popujve. Gjatë periudhës së sistemit

socialist ky bashkpunim pati një ndërprerje të përkohëshme, e cila do të rifillonte

pikërisht në momentet më të vështira për Shqipërinë, në vitin e mbrapshtë 1997,

moment ky kur Shqipëria realisht rrezikonte shpërbërjen e shtetit si pasojë e kolapsit

të shkaktuar prej krizës së shoqërive financiare piramidale. Shqipëria në këto

momentë kritike u ndihmua nga ndërhyrja shumëkombëshe, e nxitur dhe e

udhëhequr nga Italia. Kjo forcë shumëkombëshe përbehej nga Franca, Turqia,

Greqia, Spanja, Rumania, Austria e Danimarka. Ky mision është i njohur me emrin

Misioni Alba dhe ishte një mision paqeje në ndihmë të shtetit shqiptar që ishte në

kolaps.

Ky mision ushtarak paqeje pati një kohëzgjatjeje prej disa muajsh. Me mbylljen e tij,

në muajin shtator u nënshkrua nga Ministria e Punëve të Brendëshme shqiptare dhe

ajo italiane një protokoll mirëkuptimi, që konstistonte në ndihmesën dhe

konsulencën teknike nga ana e qeverisë italiane për të riorganizuar dhe trajnuar

Forcat e Policisë shqiptare. Ky protokoll është rinovuar e rishikuar disa herë me

radhë në vitet në vijim, duke u instaluar më tej edhe një Zyrë Lidhjeje italiane në

Shqipëri, si dhe prezenca e Oficerëve shqiptarë të ndërlidhjes në Itali.

Që nga viti 1997 operon në Shqipëri një “Delegacion Italian Ekspertësh”, i përbërë

nga 27 oficerë e nënoficerë italianë, të cilët bashkëpunojnë me Forcat e Armatosura

shqiptare për të arritur standartet e nevojshme, me qëllim aderimin në NATO, aderim

ky që u realizua në vitin 2009. Perfeksionimi nga ana teknike e trupave shqiptare ka

bërë që prezenca militare në Shqipëri pak nga pak të zvogëlohet. Kështu është

tërhequr Grupi i 28 Detar me bazë në Vlorë, i cili ka operuar për vite me radhë në

luftën kundër trafiqeve ilegale. Në Shqipëri është ende prezente një bërthamë e
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Kufirit Detar, e përbërë nga 32 ushtarakë dhe 3 njësi detare. Kjo njësi operon në

Durrës dhe kryesisht kryen asistencë, konsulencë dhe stërvitje ushtarake për Policinë

Lokale të Kufirit Detar, si dhe jep asistencë teknike për kontrollin e flukseve

migratore298

Rëndësi të vecantë ka patur edhe prezenca e Cooperazione Italiana që nga viti 1991,

nëpërmjet ndihmave zyrtare për zhvillim (ODA) si dhe iniciativave të shumta të

karakterit humanitar të organizatave të ndryshme joqeveritare, shumë prej të cilave

vazhdojnë ende të veprojnë në Shqipëri299.

Në vitin 2009 Shqipëria është renditur e 4 në listën e vendeve përfituese nga ndihma

e ODA italiane për një vlerë totale prej 24,6 milionë euro300. Në vitin 2010 ministri

italian i Punëve të Jashtme, në mënyrë që të favorizonte procesin e asocimit të

Shqipërisë në BE, ka nënshkruar një Protokoll Bashkëpunimi për Zhvillim 3-vjeçar, i

cili ka një spektër të gjerë veprimi, duke përfshirë një sërë sektorësh si bujqësia,

energjitika, shëndetësia, ristrukturimi institutional dhe mbështetja e sektorit privat

(NMS)301. Në mënyrë të veçantë, për të favorizuar zhvillimin ekonomik të

Shqipërisë, është lançuar një program për shndërrimin e borxhit, i cili shënon edhe

programin e parë të këtij lloji në një vënd të huaj, nga i cili ka përfituar Shqipëria302.

Bashkëpunimi në lidhje me kontrollin dhe administrimin e flukseve migratore mund

të thuhet se ka filluar që nga zbarkimet e para në masë të qytetarëve shqiptarë në

brigjet e Italisë (vitet 1991 dhe 1997). Për të parandaluar emigracionin e paligjshëm

është firmosur në vitin 1997 Marrëveshja për Riatdhesimin, mbi të cilën janë bazuar

të gjitha politikat dypalëshë mbi emigracionin në vitet në vazhdim303. Që nga

momenti i zbatimit efektiv të kësaj marrëveshjeje shteti italian ka ndërrmarë një

298 Guardia di Finanza, Rapporto 2010, Roma, 2011:

http//www.gdf.gov.it/GdF/it/Documenti_e_pubblicazioni;

Pubblicazioni/Le_pubblicazioni_dell_Ente_Editoriale/Il_Rapporto_Annuale/info-614484291.html.
299 www.italcoopalbania.org
300 Për më shumë informacion shih : www.italcoopalbania.org.
301 www.informazione-web.com/2011/04/cooperazione-estero-accordo-ministero-degli-esteri-enit/.
302 Raport i Rete Europea Migrazioni EMN, Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e

Immigrazione, Direzione Centrale Politiche Immigrazione e Asilo fq 41-43; Roma, Marzo 2012

www.emnitaly.it;
303 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, a cura di Melchionda Ugo, Gli albanesi in Italia.

Inserimento lavorativo e sociale, Franco Angeli, Milano, 2003.
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politikë shpërblyese kundrejt shqiptarëve, duke u rezervuar atyre kuotat më të

shumta hyrëse vjetore, ndonëse këto kuota në realitet nuk ishin të mjaftueshme, sado

që që shqiptarëve u rezervohej numri më i madh i kuotave krahasuar me emigrantët e

ardhur nga vendet e tjera304.

Trendi i rezidentëve shqiptarë në Itali (2002-2010)305

2002 2003 2004 2005 2006

Totali i imigrantëve 1.549.373 1.990.159 2.402.157 2.670.514 2.938.922

Ndryshimi në % - 28,4 20,7 11,2 10,1

Shqiptarë 216.582 270.383 316.659 348.813 375.947

Ndryshimi në % - 19,9 14,6 9,2 7,2

2007 2008 2009 2010 2002-2010

Totali I Imigrantëve 3.432.651 3.891.295 4.235.059 4.570.317 -

Ndryshimi në % 16,8 13,4 8,8 7,9 195,0

Shqiptarë 401.949 441.396 466.684 482.627 -

Ndryshimi në % 6,5 8,9 5,7 3,4 122,8

Gjatë rrjedhës së viteve në fushën e bashkëpunimit dy palësh mbi çështjen e

emigracionit dhe administrimit të fluksëve migratore janë aplikuar instrumenta të

ndryshëm legjislativ e administrativ, sikurse janë iniciativat e formimit profesional306

në vend për të lehtësuar e favorizuar përfitimin e qytetarëve shqiptarë nga kuotat

vjetore hyrëse. Këto iniciativa, të cilat kanë si qëllim një kualifikim profesional,

shërbejnë edhe për një integrim sa më natyral në jetën shoqërore e profesionale

italiane. Këto iniciativa janë të bazuara edhe në kuadrin ligjor të parashikuara në

304 King Russell, Mai Nicola, Out of Albania: from crisis migration to social inclusion in Italy, Berghahn

Books, New York, 2008
305 Të dhënat janë marrë nga raporti i EMN, të përpunuara nga statistikat e Institutit Italian të statistikave

INSTAT
306 Komunikata për shtyp e Ministrisë italiane të Punës dhe Politikave Sociale, 19 korrik 2011.

http//www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaStampa/comunicati/2011_07_19_1.htm;www.italcoopalbania.org/bor

sedistudio.php?l=I;
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Tekstin Unik mbi Imigracionin307. Në këtë kuadër, në vitin 2009 është implementuar

një kurs formimi profesional për punonjësit e ndërtimit, në lidhje me proçesin e

murimit në të thatë, në të cilin kanë marrë pjesë 20 persona.

Bashkëpunimi është plotësuar edhe nga:

 Fushatat e sensibilizmit rreth pasojave të emigracionit të pa-autorizuar.

Fushata këto të ndërmarra në bashkëpunim me media-n shqiptare si dhe

realizimin e një sërë programesh radiofonike e televizive mbi temën e

parandalimit të emigracionit të paligshëm.

 Projekte të ndryshme për rikthimin vullnetar të asistuar nga programe

ndihmëse për ri-integrimin e emigrantëve të kthyer në mënyrë vullnetare ose të

detyruar.

 Aktivitete të ndryshme të hetimeve familjare (family tracing) si dhe kthimi

vullnetar i asistuar i fëmijëve minorenë të pashoqëruar.

 Mekanizma të lehtësimit të praktikave të bashkimit familjar, nëpërmjet

bashkëpunimit me IOM në Tiranë dhe Ambasadës Italiane në Tiranë në

mbledhjen e të dhënave e informacioneve të besueshme308.

Në datën 19 korrik 2011 Italia dhe Shqipëria kanë firmosur një marrëveshje në

fushën e emigracionit për motive punësimi, e cila përforëcon dhe zhvillon më tej

marrëveshjen e mëparshme dypalëshe të nënshkruar në vitin 2008. Në këtë

marrëveshje risitë janë si në përpjekjen për të promovuar mekanizmat e migracionit

qarkullues për t`i dhënë kështu një impakt ekonomik e social emigracionit shqiptar,

si dhe në ndërmarrjen e programeve të ndryshme gjuhësore e profesionale e

ndërthurrur kjo me mekanizmat e ndryshëm të përzgjedhjes së krahut shqiptar të

punës që dëshiron të emigrojë. Një tjetër risi është është hapja e një zyre lokale të

koordinimit e Ministrisë së Punës nën kujdesin e Ambasadës Italiane në Tiranë, për

të mbështetur procesin e seleksionimit e të rekrutimit të punonjësve shqiptarë309.

307 Testo Unico sull’Immigrazione; art.23 “titoli di prelazione” te T.U.286/1998.
308http//www.belgium.iom.int/STOPConference/Conference%20Papers/22.%20Italian%20Paper%20%20It

alian%20version.pdf;
309 Komunikatë për shtyp e Ministrisë së Punës dhe Politikave Sociale të Italisë , 19 korrik 2011.

http//www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaStampa/comunicati/2011_07_19_1.htm;

http//www..italcoopalbania.org/borsedistudio.php?l=i



102

KAPITULLI IV

IMPAKTI SOCIAL

4.1 Emigracioni i organizuar i punonjësve shqiptarë

Përbërja e emigrantëve shqiptarë në Itali është e ndryshme, pasi ky fenomen

preku pa dallim popullsinë e shtetit shqiptar, porse sipas studimeve dhe anketimeve

të ndryshme ka dalë në pah se pjesa më e madhe e emigrantëve shqiptarë është e

përbërë kryesisht nga njërëz me arsim fillor (63%) ose të mesëm (19%)310. Zakonisht

ata janë punësuar, sigurisht me disa përjashtime të vogla e të papërfillshme, në

pozicione punësimi të palakmuara nga vendasit. Meshkujt zakonisht janë të

punësuar në punë që nuk kërkojnë ndonjë kualifikim të veçantë dhe që kanë një

status të ulët në hierarkinë e punësimit. Gratë janë kryesisht të angazhuara në punë

akoma më pak të paguara, siç janë ato të sektorit të shërbimit ndaj personit dhe

familjeve311. Në këta sektorë gratë shqiptare mbulojnë kryesisht pjesën e pastrimit.

Sektori i kujdesit për fëmijët apo për njerëzit e moshës së tretë zakonisht u

rezervohet të huajve me kombësi të ndryshme nga ajo shqiptare. Një nga faktorët e

kësaj ndarjeje të sektorit të punësimit në familje është edhe fakti se zakonisht gratë

shqiptare në Itali ndodhen aty së bashku me familjet e tyre dhe nuk kanë interest ë

punësohen në një sektor të tillë, ku do të jetë e nevojshme edhe jetesa në familjen ku

punohet. Megjithatë nuk mungon as edhe një dozë e mjaftueshme diskriminimi nga

ana e familjeve italiane në lidhje me këtë sektor, duke preferuar kryesisht të punësojë

gra ukrainase, moldave e rumune312. Në vitin 2002 vetëm 2% e kërkesave për

rregullimin e punonjësve në sektorin e kujdesit për personin ishin në drejtim të

punonjësve shqiptarë. Zakonisht personat që emigrojnë i përkasin një fashe moshore

relativisht të re dhe me një mirëqënie disi më të mirë, por jo gjithnjë më të arsimuar.

310 De Zwager (2005), Competing for Remittances, IOM, Tirana.
311 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, a cura di Melchionda Ugo, Gli albanesi in Italia.

Inserimento lavorativo e sociale, Franco Angeli, Milano, 2003
312 King Russell, Mai Nicola, Of myths and mirrors: interpretations of Albanian migration to Italy, in

“Studi Emigrazione”, n. 145, 2002, f. 161-199.
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Tendenca e emigrantëve shqiptarë për t’u vendosur përfundimisht në Itali është

relativisht e lartë, për këtë flasin nivelet e larta të bashkimeve familjare dhe integrimi

në sistemin arsimor italian. Shqiptarët janë të shpërndarë pothuajse në të gjitha

rajonet italiane, pa patur koncentrime apo grupime të caktuara në vende të caktuara.

Kjo ka bërë që në një farë mënyre ata të mimetizohen apo të asimilohen në shoqërinë

italiane313. Një nga shembujt e asimilimit kulturor është ajo e përqafimit dhe

praktikimit të besimit fetar katolik, edhe pse kjo nuk ka qenë aspak e kërkuar apo

ndikuar nga shoqëria italiane. Kjo dëshirë e lartë për të fshehur në njëfarë mënyre

identitetin e origjinës, lidhet dhe me faktin se emigrantët shqiptarë nuk patën në

origjinë të emigracionit një imazh pozitiv në shoqërinë vendase. Kjo është edhe një

mënyrë ndoshta për t`u shkëputur nga ky imazh, duke treguar kështu se ata janë

vërtet shqiptarë, por ndryshe nga të tjerët. Ndoshta kjo ka qenë dhe një rrethanë e

mos organizimit të komunitetit shqiptar në Itali.

Sikurse e kemi përmendur edhe më sipër, politika migratore italiane i jep një

rëndësi të veçantë manaxhimit të flukseve të migrimit të rregullt të forcës së punës.

Ajo u jep prioritet në sistemin e kuotave atyre të huajve të cilët janë trajnuar më parë

në vendin e tyre të origjinës - në kuadrin e programeve të trajnimit me qëllim

punësimin jashtë vendit314. Përsa u përket këtyre programeve mes Italisë dhe

Shqipërisë që kanë të bëjnë me proçesin e rekrutimit të shqiptarëve të trajnuar me

qëllim punësimin në Itali do të merremi me dy shembujt më të spikatur.

Projekti i parë në këtë fushë ka qënë ai i realizuar nga IOM i Romës. Ministria e

Punës Italiane në vitin 1998 kontaktoi me IOM në Romë për të diskutuar mbi mjetet

dhe mënyrat e zbatimit të marrëveshjes bilaterale të firmosur bashkë me Shqipërinë

një vit më parë (1997). Në të njëjtën kohë, Projekt Ligji Italian kishte kaluar në

Pralament, duke bërë të mundur kështu lejimin e lëshimit të një numri të caktuar

vizash për punëkërkuesit shqiptarë315. Ministria e Punës e kontaktoi IOM-in për

313 Devole Rando, Pittau Franco, Ricci Antonio, Urso Giuliana, Gli albanesi in Italia. Conseguenze

economiche e sociali dell’immigrazione, Idos, Roma, 2008, f. 101.
314 Barjaba Kosta, King Russell, Introducing and theorising Albanian migration, in King Russell, Mai

Nicola, Schwandner-Sievers Stephanie (eds), The new Albanian migration, Sussex Academic Press,

Brighton, 2005.
315http//www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/Visti/D.LGS_N.286.1998_Testo_consolidato

_anno_2011.pdf.
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asistencë në ndërtimin e një programi, i cili do kish për qëllim përputhjen e kërkesës

dhe ofertës për punësim si dhe të organizontë flukset e punëkërkuesve shqiptarë. Me

aprovimin e këtij drafti edhe nga pala shqiptare u vendos përfundimisht roli i IOM si

implementuesi i projektit. Kjo iniciativë pilot u koordinua në mënyrë të përbashkët

me autoritetet lokale e qëndrore shqiptare. Shqipëria ishte shumë e interesuar në këtë

projekt, pasi e shihte emigracionin si një formë zhvillimi e bashkëpunimi. Sado

delikate të duket kjo ide në ditët e sotme, në ato kohë ishte më se e arsyeshme, po të

kemi parasysh në çfarë kushtesh politike, ekonomike e sociale ndodhej Shqipëria,

megjithëse idea e emigracionit si një formë zhvillimi nuk është akoma tejkaluar as në

ditët e sotme316. Objektivi i këtij projekti ka qënë “ndërtimi i një mekanizmi dhe i

proedurave specifike për selektimin e 5000 punonjësve shqiptarë, kualifikimi

profesional i të cilëve do të përmbushte nevojat dhe kërkesat e tregut të punës

italian”317. IOM bëri publikimin e projektit dhe intervistoi 11.159 nga 28.525

kandidatët e paraqitur. Të gjitha detajet e kandidatëve të selektuar u regjistruan në

një database që do të mund të konsultohej nga punëmarrësit potencialë. I gjithë ky

projekt u bazua në nevojat e tregut italian të punës, si dhe në sistemin italian të

kualifikimit. Vlen të përmendet rasti i shkollës së infiermerisë shqiptare, së silës i’u

njoh ekuivalenca, porse megjithatë, infermieret mbas mbarimit me sukses të shkollës

në Shqipëri dhe kalimit të procesit të seleksionimit nga ana e palës italiane, ato

përsëri u përfshinë në teste profesionalë në Itali. Pala shqiptare nuk luajti ndonjë rol

konkret në përpunimin e projektit apo mekanizmave të tij. Database ishte menduar

nga ana e Ministrisë së Punës Italiane të ishte njëfarë projekti pilot për ndërtimin e

një Regjistri të Punonjësve të Huaj, duke patur si qëllim kështu të kthehej në një

database kryesor për kandidatët dhe për manaxhimin e punonjësve të huaj. Në këtë

projekt nuk përfshihej procesi i trajnimit, ai ishte i fokusuar kryesisht në regjistrimin

dhe vlerësimin e punonjësve të huaj, të cilët do të ishin emigrantët potencialë në të

ardhmen. Ndërkohë që database ishte në funksion të punëkërkuesve, i gjithë sistemi

bazohej në sistemin e vizave për punëkërkuesit. Në çfarëdo momenti që shqiptarët do

të hynin në Itali për të kërkuar punë, në mënyrë që të pajiseshin me një vizë punësimi

316 Ky projekt është aprovuar më 20 Dhjetor 1999, ka filluar më 20 Mars 2000 dhe ka vazhduar deri në

shtator 2001.
317 IOM Repport 2002.
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ata do të duhej të ishin të përfshirë në këtë database318. Në vitin 2002 tipologjia e

kësaj vize u abrogua nga ana e qeverisë italiane, si pasojë e reformës migratore e

rrjedhimisht humbi edhe arsyeja e ekzistencës së këtij database-i. Gjithësesi,

database-i nuk mundi të luajë ndonjë rol të rëndësishëm në përputhjen e kërkesave

mes punëkërkuësve shqiptarë me punëmarrësit italianë. Në fakt, shumë pak

punëmarrës e kanë përdorur këtë database për të gjetur punonjës. Pjesa më e madhe e

punëmarrësve që kanë përdorur këtë database, i ka pas përkitur sektorit të

infiermerisë, të cilët, megjithatë i kanë ritrajnuar dhe ritestuar punonjësit shqiptarë,

menjëherë sapo ata kanë mbërritur në Itali. Përdorimi i kësaj liste “punësimi” nuk u

cilësua edhe aq i natyrshëm, apo më saktë i vlefshëm nga ana e punëmarrësve

italianë. Ai nuk u siguronte atyre besueshmërinë mbi karakteristikat dhe aftësitë

profesionale të punëkërkuesve shqiptarë edhe pse në këtë rast specifik garant ishte

një organizatë ndërkombëtare si IOM. Një nga faktorët kryesor pengues u cilësua

njohja e gjuhës, por kjo faktikisht kish një rëndësi më të vogël se sa njohja e

drejtëpërdrejtë mes dy palëve, që në tregun italian të punës është një nga faktorët kyç

për punësim. Pikërisht kjo nevojë për një njohje direkte dhe për një intervistë të

drejtëpërdrejtë punësimi, si dhe mungesa e një periudhe prove, kanë qenë pengesat,

mangësitë dhe dobësitë thelbësore të patejkalueshme për këtë sistem punësimi në

distancë. Natyrshëm sistemi i kuotave është shfrytëzuar vetëm si një mjet rregullues

për emigrantët të cilët ndodheshin aktualisht në mënyrë të parregullt në territorin

italian. Vizat e rezervuara për qëllim kërkim punësimi në Itali, në origjinë të tyre

kishin si qëllim pikërisht mundësinë e takimit direkt të punëmarrësit me

punëkërkuesin, porse ky sistem u kritikua ashpër nga politika e qëndrës së djathtë,

pasi mund të shfrytëzohej nga persona me qëllime të ndryshme nga ajo e kërkimit të

punësimit dhe si rrjedhim u eliminua nga ligji. Viza për qëllim punësimi i jepte

mundësi individit që për 12 muaj të gjente një punë, në rast të kundër ai duhej të

kthehej në vendin e origjinës319. Një shembull tjetër mbi një program migrimi për

318 1500 shqiptarë të regjistruar në këtë database patën mundësi të hynin në Itali duke u pajisur me vizën e

punëkërkuesit, pasi atyre u ishte garantuar prioriteti në pajisjen me viza të këtij lloji
319 Ky projekt u ndërpre në mënyrë të papritur mbas një investimi prej 600.000 eurosh dhe u kalua në

pronësi të qeverisë Shqiptare. IOM bëri propozimin që të vazhdonte të manaxhonte database-in si dhe të
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qëllim punësimi vjen nga Rajoni i Veneto-s, pikërisht nga Agjencia Rajonale e

Punësimit të Veneto-s. Projekti i përket vitit 2002 dhe kishte të bënte me

përzgjedhjen dhe trajnimin e punonjësve shqiptarë për punëmarrësit italianë të

rajonit të Veneto-s. Kjo përzgjedhje bëhej në bazë të profileve për të cilat kishte

kërkesa dhe nevoja në tregun italian të punës. Projekti u realizua në bashkëpunim të

ngushtë me palën shqiptare. Për këtë projekt u zgjodhën 200 studentë për trajnim

profesional, 70 nga të cilët përfunduan me suskes kurset e trajnimit. Një pjesë e mirë

e këtyre studentëve pritën me muaj të tërë për aprovimin e vizës hyrëse për në Itali.

Rajoni i Veneto-s nuk bëri ndonjë ndërhyrje për lëshimin e këtyre vizave. Ky

projekt, sikurse edhe ai i IOM, u përqëndrua në aftësitë profesionale që kërkoheshin

në tregun italian të punës, pa marrë aspak në konsideratë migracionin qarkullues apo

kthimet. Ende në ditët e sotme për studentët shqiptarë emigracioni paraqet një valvul

sigurie për të përballuar nivelin e lartë të papunësisë në Shqipëri. Italia, e cila

vazhdon të mbetet një nga destinacionet kryesore të emigracionit shqiptar sikundër e

tregoi edhe projekti i rajonit të Veneto-s, në programet e ndryshme të punësimit për

emigrantët , shqyrton vetëm nevojat e tregut të vet të punës dhe që kryesisht përbëhet

nga krah pune pa ndonjë kërkesë të veçantë kualifikimi, pasi vet industria italiane ka

pikërisht nevojë për këtë tipologji krahu pune të pakualifikuar. Si rrjedhim, kjo

kulturë industriale nuk mund të garantojë një punësim afatgjatë. Për kthimin e këtyre

emigrantëve në shtëpitë e tyre nuk ka menduar asnjë projekt i asnjërës prej palëve.

Trajnimet e ndërmarra nga projektet e ndryshme kanë qenë të orientuara në mënyrë

specifike nga nevojat e tregut italian të punës, dhe nuk kanë marrë aspak në

konsideratë faktin se një ditë këta emigrantë do të kthehen në vendet e tyre. Kjo në

njëfarë mënyre është e kuptueshmë, pasi këto projekte janë ndërmarrë në një

periudhë kur ekonomia shqiptare ishte kaotike, e parregullt, e pasigurt. Kështu,

kthimi për pjesën më të madhe të emigrantëve nuk bënte pjesë në axhendën e ditës.

Një arsye tjetër është edhe fakti se financuesit e agjencive italiane të punësimit nuk

janë të interesuara të trajnojnë punonjës të huaj, të cilët do të punojnë për një afat të

shkurtër. Ata janë të interesuar që t`i marrin frytet e investimeve të tyre, para se këta

ofronte asistencë teknike për Ministrinë e Punës të palës shqiptare, porse pala italiane nuk ishte më e

interesuar në këtë projekt.
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punonjës të kthehen në vendin e tyre të origjinës. Agjencitë shqiptare të punësimit

luajnë një rol të papërfillshëm përsa i përket emigracionit320. Megjithatë, në lidhje

me proçesin e rekrutimit, apo më saktë me premtimet për punësim në Itali, kanë

ndodhur abuzime të ndryshme e për këtë arsye, në janar të vitit 2005, janë vendosur

disa rregulla nga ana e palës shqiptare, të cilat kanë të bëjnë me strukturën dhe

mënyrën e inspektimit. Sipas ligjit shqiptar emigrantët nuk duhet të paguajnë asnjë

kosto përsa i përket rekrutimit në punë. Megjithatë, ka ankesa nga punonjës të

ndryshëm se atyre u është dashur të paguajnë shifrën e një page mujore si kosto për

gjetjen e punës. Mungesa e eksperiencës në këtë fushë, si dhe stafi ende i

pakualifikuar i Ministrisë së Punës, ka bërë që shumë rregulla të mos zbatohen dhe

abuzimet të jenë në rendin e ditës321. Përsa u përket Agjencive Italiane të Punësimit,

këto nuk kanë donjë interes të vecantë për tregun shqiptar të krahut të punës. Ato

janë më të interesuara për tregun e Europës lindore si Bullgaria e Rumania322. Sipas

ligjit shqiptar të migrimit, migracion afat-shkurtër quhet ai që zgjat më pak se një vit.

Politika migratore italiane e lejon punësimin sezonal deri në 9 muaj. Për shqiptarët

ka patur prioritet nga pala italiane në lëshimin e vizave për punësim sezonal.

Politika shqiptare nuk e konsideron migrimin sezonal si migracion qarkullues. Një

rast i vecantë në migracionin e forcës së kualifikuar të punës e përbën emigrimi i

infermiereve shqiptare. Nevoja e tregut italian për infermiere, bëri që infermieret të

mos i nënshtroheshin sistemit të kuotave me ligjin e vitit 2002323. Aso kohe pati një

eksod të infermiereve shqiptare drejt Italisë.Megjithë rritjen e pagës mujore të

infermiereve shqiptare në Shqipëri, kjo nuk mund të konkurronte kurrsesi pagën

mujore, kushtet e punës apo cilësinë e jetës që ofronte Italia. Kjo ka qenë edhe fusha

ku agjencitë e punësimit kanë patur një interes të veçantë në Shqipëri. Agjencia

italiane e punësimit “La Speranza” p.sh ka një zyrë në Tiranë dhe një në Milano. Që

nga viti 1999 kjo agjenci vëtëm ka dërguar 500 infermiere në Italinë e Veriut. Zyra

320 Chaloff J (2005), “Immigration as a labour market strategy: Italy”, Migration Policy Group, Brussels.
321 Chaloff J. (2004), “From Labour Emigration to Labour Recruitment: The Case of Italy” in OECD

Migration for Employment - Bilateral Agreements at a Crossroads, Paris, p. 55.
322 Working Papers 51/2008 CESPI, Albania and Italy Migration policies and their development relevance

A Survey of Innovative and “Development-Friendly” Practices in Albania and Italy, Jonathan Chaloff, 20-

21.
323 Caritas (2005), Immigrazione: Dossier Statistico 2005, IDOS, Rome.
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në Milano mban kontaktet me spitalet dhe njësitë e ndryshme shëndetësore, të cilat

kanë nevojë për infermiere. Zyra në Tiranë verifikon kualifikimet e infermiereve

potenciale për punësim në Itali. Njihen vetëm diplomat e pas viteve 1995324.

Agjencia në Shqipëri merret me përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për

punësimin në Itali, gjithashtu merret me dhënien e mësimeve të gjuhës italiane dhe

me parapërgatitjen për provimet e infiermerisë që kandidatet do t’u nënshtrohen në

Itali. Në Shqipëri pjesa më e madhe e infermiereve janë gra, pra mund të themi se

është një pofesion kryesisht femëror. Megjithatë, gjysma e klientëve të agjencisë janë

meshkuj. Pjesa më e madhe e këtyre meshkujve e shohin shkollën e infiermerisë si

një mundësi për emigrim. Vetë fakti i boom-it të sektorit të infiermerisë me hapjen e

shkollave të infiermerisë në shumë qytete të Shqipërisë, duke prodhuar kështu rreth

300 infermiuerë në vit, në një kohë kur ky sektor është i tejmbushur, mund të

shpjegohet më faktin se ky sektor shihet si një mundësi emigrimi. Sipas agjencisë së

punësimit “La Speranza” asnjë nga infermieret e dërguara prej kësaj agjencie në Itali

nuk është kthyer në Shqipëri325. Në fillim, në sektorin publik shëndetësor italian,

mund të aplikonin për vende pune vetëm infermiere me shtetësi italiane, kështu

infermieret me shtetësi të huaj punonin në sektorin privat. Me ndryshimin e kësaj

klauzole, tashmë edhe infermieret me shtetësi të huaj mund të aplikojnë për punësim

në sektorin publik italian. Infermieret në Itali tashmë vijnë kryesisht nga vendet e

Europës lindore, nëpërmjet programeve bilaterale të nënshkruara ndërmjet Italisë dhe

këtyre shteteve. Sektori Publik Italian nuk ka treguar ndonjë interes të vecantë në

marrëveshjet bilaterale me Shqipërinë në këtë fushë. Aktualisht infermieret e huaja

në Itali përbëjne rreth 2% të të gjithë infermierëve të regjistruar326.

324 Censis (2002), I lavoratori stagionali in Italia Rome; Frattolillo O. and Stocchiero A., (2002) “Le regioni
e le province autonome italiane tra cooperazione e immigrazione”, Programma di ricerca MigraCtion,
CeSPI, Rome
325 IOM (2005), National Strategy on Migration and National Action Plan on Migration: the road towards
migration management, Tirana.
326 Frattolillo O. and Stocchiero A., (2002) “Le regioni e le province autonome italiane tra cooperazione e
immigrazione”, Programma di ricerca MigraCtion, CeSPI, Rome
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4.2 Emigrimi i studentëve shqiptarë drejt Italisë.

Sipas të dhënave zyrtare statistikore italiane, studentët shqiptarë përbëjnë

numrin më të madh të studentëve të huaj në Itali. Studentët shqiptarë në Itali

përbëjnë një të katërtën e studentëve të huaj në total, që në total të studentëve është

2%. Në periushën 2004-2005, sipas statistikave të Ministrisë Italiane të Arsimit,

numëroheshin 9 552 studentë shqiptarë të regjistruar në universitetet publike e

private italiane. Në këtë shifër nuk janë llogaritur studentët shqiptarë të regjistruar në

Universitetin e Vatikanit, pasi ky Universitet nuk ka qenë aq atraktiv për sudentët

shqiptarë. Kjo shifër vazhdon të mbetet e lartë edhe në ditët e sotme, kështu sipas

EMN (European Migration Network) italiane në vitin 2012 në auditoriumet e këtij

vendi janë ulur rreth 12 000 studentë shqiptarë, të cilët vazhdojnë të mbajnë vendin e

parë të numrit më të madh të studentëve të huaj në Itali327. Regjistrimi në

universitetet italiane, për një pjesë të mirë të studentëve shqiptarë, ka qenë përdorur

si një mjet për të siguruar vizat hyrëse dhe lejet e qëndrimit për në Itali, pra, ka qenë

një mënyrë si çdo mënyrë tjetër për emigrim. Dhënia e vizave studentore ka qenë dhe

vazhdon të jetë nën juridiksionin e konsullatave italiane në Shqipëri. Me marrjen e

kësaj vize nuk ka obligime e kontrolle të mëtejshme, për rinovimin e saj mjafton

marrja e disa provimeve328.

Studentët shqiptarë në Itali duhen parë si një burim për të dyja vendet. Për

Shqipërinë , pasi ajo do të përfitojë nga përvoja dhe studimi në universitetet italiane

i këtyre studentëve, të cilët do e sjellin këtë eksperiencë në Shqipëri, por nga ana

tjetër dhe për Italinë këta studentë paraqesin një burim ekonomik, sado modest që

327 EMN Italia, www.emnitaly.it
328 www.img.poliziadistato.it/docs/STUDENTI; www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare;

Në vitin 2005 ka ndodhur një incident ku me qindra studentëve shqiptarë iu refuzuan vizat studentore për

në Itali. Arsyeja që konsullata italiane dha për këtë refuzim ishte se njohuritë e studentëve mbi gjuhën

italiane ishin të pamjaftueshme, megjithëse këta studentë kishin kaluar me sukses kurset e gjuhës të

organizuar nga vet Ambasada Italiane në Tiranë nëpërmjet Institutit Italian të Kulturës. Në mbështetje të

studentëve u prononcua edhe organizata joqeveritare MJAFT, e cila organizoi një protestë demostrative

përpara Ambasadës Italiane duke ndikuar në njëfarë mënyre në ndryshimin e këtij vendimi. Shërbimi

Konsullor në Shqipëri ka raportuar se n[ shumë raste aplikimet për vizë studimore kanë lënë shkas për

mosbesim. Si shëmbull është sjellë rasti i dy të papunëve 28 vjeçarë, që papritmas kujtohen të vazhdojnë

studimet universitare në Itali. Sipas shërbimit konsullor italian në Tiranë, këto janë rastet me të cilat

ndeshen rëndom dhe për të cilat ata e refuzojnë dhënien e vizave.
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mund të duket në një vështrim të parë. Këtu kemi parasysh kostot e ndryshme që

studentët duhet të paguajnë, si taksa shkollimi, shërbimet e ndryshme dhe

akomodimi329. Fatkeqësisht ky segment nuk shikohet me vëmendjen e duhur nga të

dyja palët. Për shtetin italian ata janë konsideruar si një kokëçarje më shumë330. Kjo

për arësyen banale se kur bëhet fjalë për studentë të huaj, burokratët italianë

nënkuptojnë më shumë punë me letrat dhe me vendet e lira në konvikte. Në njëfarë

mënyre, më shumë se sa mirëseardhje studentëve të huaj u rezervohet një farë

tolerimi331. Këtë politikë dhe sjellje e reflekton edhe fakti se në Itali, krahasuar me

vendet e tjera europiane, kemi numrin më të ulët të studentëve të huaj, numër ky që

përbën më pak se 2% të numrit total të studentëve332. Numri i bursave të studimit

329 Në mënyrë që të marrë vizën për arsye studimore në Itali, e cila do t[ shërbejë si hap i parë për marrjen e

lejes së qëndrimit për arsye studimi, studenti duhet të provojë që posedon mjete monetare të mjaftueshme

për të garantuar qëndrimin e tij në territorin italian. Kjo demostrohet nëpërmjet garancive ekonomike

personale, llogarive bankare në Itali, për një shumë prej 417.3 Euro për cdo muaj të vitit akademik. Ky

rregull është i njohur me anë të qarkullores nr.149 të Insitutit të Sigurimeve Shoqërore të Italisë (INPS) më

datë 28.12.2012, në të cilën janë parashikuar dhe përqindjet e ndryshueshmërisë së kësaj shifre në vite, në

varësi të ndryshimit të kostos së jetesës. Gjithashtu, studenti duhet të provojë dhe garancinë e strehimit

brenda territorit Italian, sikurse dhe shumën e mjeteve monetare që do të duhen në rast riatdhesimi. Po

ashtu, duke qënë se Shqipëria nuk ka nënshkruar ende ndonjë marrëveshje përsa i përket mbulimit të

shpenzimeve shëndetësore të shtetasve të saj të cilët ndodhen përkohesisht në territorin italian, studentët

janë të detyruar të lidhin një kontratë sigurimi shëndetësor me një nga kompanitë e sigurimeve që operojnë

në teritorrin italian, ku më e preferuara është INA (Instituto Nazionale delle Assicurazioni), e cila ofron një

policë më të favorshme në bazë të marrëveshjes që ka bërë me Ministrinë e Shëndetësisë së Italisë. Në rast

se kjo policë do të lëshohet nga kompani të tjera, në të duhet të precizohen kushtet, kohëzgjatja dhe

specifikat përkatëse të parashikuara në rast shtrimi në spital. Po ashtu, përveç këtyre shpenzimeve të

përcaktuara me ligj, studentët e huaj në Itali duhet të përballojnë taksën e detyrueshme universitare, e cila

varion në bazë të universitetit apo degës së zgjedhur. Në vitin shkollor 2012/2013 kjo taksë ka qenë

mesatarisht rreth 993 euro përkundrejt 3.323 euro të sistemit privat universitar (të dhëna të marra nga

MIUR). Rreth 94.3% e studentëve të huaj janë regjistruar në sistemin universitar publik dhe 5.7% në atë

privat. Po ashtu, edhe shpenzimet e strehimit janë të konsiderueshme për një student, ato variojnë në varësi

të zonës gjeografike nga 3.426 euro në vit në Veri, 4.119 euro në vit në qendër dhe 2.487 euro në jug të

Italisë. Po ashtu shpenzimet e materialeve didaktike, në bazë të të dhënave të marra nga Politekniku i

Torinos, rëndojnë me një shifër prej 350 euro në vit. Transporti publik në bazë të të dhënavë të ISTAT mbi

konsumin e familjeve për vitin 2013 shkojnë rreth 120 euro në vit, ushqimi dhe veshja po sipas Istat rreth 2

300 euro në vit. Pra, shpenzimet që një universitar i huaj duhet të përballojë në Itali nuk janë të

papërfillshme për ekonominë italiane, duke e kthyer atë në një potencial ekonomik të konsideruar.
330 Pittau Franco, Ricci Antonio, Un percorso con troppi ostacoli, in “Libertà Civili”, Roma, n. 4, luglio-

agosto 2012 fq. 18-25.
331 http//www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:IT:PDF;
332 Ministria e Arsimit të Italisë ; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione

Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica – Servizio statistico 2010/2011

fq.8-13
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është tepër i vogël. Në vitin 2004 Ministria italiane e Punëve të Jashtme u dha bursë

13 studentëve shqiptarë nga një total prej 400 bursash në dispozicion të studentëve të

huaj333. Përsa u përket taksave të shkollës, ato janë të njëjta, si për studentët e huaj,

ashtu edhe për ata italianë. Nga ana tjetër, investimet për përhapjen e kulturës

italianë në Shqipëri janë shumë herë më të bollshme. Këtu mund të përmendim rastin

e Institutit Italian të kulturës, i cili ka si qëllim promovimin e kulturës italiane në

Shqipëri. Ky institut jep fonde për tre gjimnaze në Tiranë, duke paguar për mësuesit

dhe mësimin e gjuhës italiane. Është e natyrshmë që më tej studentët e këtyre

gjimnazeve ta marrin në konsideratë alternativën e vazhdimit të studimeve të larta në

Itali. Një universitet privat italian është hapur gjithashtu në Tiranë, Nostra Signora di

Buon Consiglio. Ky Universitet ka përfituar një grant prej 20 milionë US Dollarë nga

ana e Zyrës së Bashkëpunimit Italian për Zhvillim Cooperazione Italiana per lo

Sviluppo. Kjo ndoshta mund të konsiderohet si një përpjekje për të imituar në njëfarë

mënyre rrjetin e Universiteteve Amerikane në gjuhën italiane - në fushën e

ekonomisë dhe mjekësisë, departamentet e të cilave kanë si qëllim një ekuivalencë të

plotë me simotrat e tyre në Itali334. Kohët e fundit, në njëfarë mënyre të shtyrë nga

nevoja për fonde, universitetet italiane kanë filluar të shpërndajnë informacion në

Shqipëri. Në vitin 2005 për herë të parë Ministria Italiane e Arsimit në website-in e

saj pasqyroi informacion në gjuhën anglezë, për sa i përket regjistrimeve në

Universitetet Italiane. Universitete italiane nuk kanë luajtur ndonjë rol në

përzgjedhjen e studentëve shqiptarë, të cilët aplikonin në konsullatat italiane në

Shqipëri për të studiuar në Itali. Në mënyrë të përgjithshmë, kanë qenë konsullatat

ato që në mënyrën e tyre dhe brenda politikës së tyre i drejtonin studentët në

333 Studentët ekstrakomunitarë të cilët nuk janë rezidentë në Itali mund të përfitojnë nga dy tipe bursash: 1)

Bursa studimi nga Qeveria Italiane, në kuadër të protokolleve dhe marrëveshjeve kulturore apo programeve

të bashkëpunimit e zhvillimit. Studentët, të cilët përfitojnë nga këto bursa duhet të regjistrohen në bazë të

specifikimeve e dispozitave të shpallura nga Ufficio VI della Direzione Generale per la Promozione e la

Cooperazione Culturale (DGPCC) dhe nga Ufficio IX della Direzione Generale per la Cooperazione allo

Sviluppo (DGCS) i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Italisë (MAE). 2) Bursa studimi të akorduara nga

Qeveritë e Vendeve të Origjinës të cilat mbulojnë të tërë periudhën e qëndrimit në Itali, në kuadër të

marrëveshjeve ndëruniversitare. Kandidatët nga vendet jo UE të, cilët hyjnë në kategorinë e përfituesve të

këtyre bursave, nuk u nënshtrohen kufizimit të kuotave.
334 Osservatorio Balcani e Caucasio, Italia- Albania studenti a doppio senso di Marcia –

http//www.balcanicaucaso.org;
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zgjedhjen e degëve të studimit. Roli i universiteteve kufizohej në dërgesën e

broshurave të ndryshme me instruksione mbi specifikat e studentëve të pritshëm335.

Interesi i kohëve të fundit të universiteteve italiane është më se i shpjegueshëm me

faktin e plakjes së popullsisë italiane, numrin gjithnjë e në rritje të universiteteve, të

cilin, rritja e popullsisë nuk e përballon dot. Së fundmi, edhe fondet e alokuara nga

shteti italian, të cilat shkojnë në përpjestim të drejtë me numrin e studentëve të

regjistruar, kanë bërë që universitetet të bëhen më të interesuar në marketimin e tyre,

sidomos ato të provincave, ose ato me më pak emër. Kjo nevojë për fonde ka bërë që

edhe universitetet skeptike italiane t`i kushtohen me krahë hapur programeve të

mësimit në distancë, si dhe dhënien e leksioneve në anglisht, gjë që jo vëtëm se më

parë ka qenë e paimagjinueshme, por edhe e ndaluar deri vonë. Në mungesë të një

ionformacioni të mirëorganizuar nga ana e Universiteteve Italiane, studentët e huaj

dhe në këtë rast ata shqiptarë zakonisht informacionin e kanë marrë dhe shpërndarë

në mënyrë informale që do të thotë gojë më gojë nga shokët a të njohur të cilët më

parë studionin në Itali. Kjo mungesë në dhënien e informacionit nga ana tjetër ka

dëmtuar edhe universitetet italiane në procesin e rekrutimit të studentëve të huaj.

Kështu në pjesën më dërrmuese kuotat e rezervuara për studentët e huaj nuk kanë

qenë plotësuar asnjëhërë duke bërë që të ketë vende bosh336, të cilat mund të

plotësoheshin nga cilido student, mjaft që ai të kishte një shtetësi të ndryshme nga

ajo italiane337. Një tjëtër minus për universitetet Italiane është fakti se ato asnjëhërë

nuk kanë bërë ndonjë tentativë për të mbajtur kontakte me studentët, megjithëse

335 www.frdb.org/topic/highlights/doc_pk/11036/page_pk/509. Dekreti Legjislativ i datës 10 gusht 2007, n.

154, mbi zbatueshmërinë e direktivës 2004/114/CE, në lidhje me kushtet e pranimit të studentëve të ardhur

nga vendet e treta për motive studimi, shkëmbime studentore, praktikë mësimore pa shpërblesë.
336 Italia është ndër vendet e zhvilluara më pak të preferuara si destinacion studimi për studentët

ndërkombëtarë, ky fakt konfirmohet dhe nga të dhënat statistikore të Eurostat 2010, ku vihet re se studentët

e huaj përbëjnë vetëm 3% të totalit të studentëve në itali. Kjo përqindje është shumë e ulët po ta krahasojmë

me trendin mesatar europian, që qëndron tek 8.6 %, apo Britanisë së Madhe tek 21.6%, Gjermanisë 10.7%

(po sipas Eurostat 2010). Kjo përqindje është edhe më e ulët po të merret në konsideratë fakti se në

përllogaritjen e statistikave janë kalkuluar edhe ata studentë të cilët janë rezidentë me familjet e tyre në

Itali, pra që nuk kanë hyrë në territor me qëllim të vetëm regjistrimin në universitetet italiane. Sipas të

dhënave të marra nga arkivat e MIUR, përllogaritet se ndër të gjithë totalin e studentëve me nënshtetwsi të

ndryshme nga ajo italiane të regjistruar në universitete rreth 58% e ka kryer shkollën e mesme jashtë Italisë

dhe pjesa e mbetur 24% e ka kryer në Itali. Në këtë mënyrë, përllogaritet se studentët e huaj të mirëfilltë

janë rreth 36.886 persona.
337 www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004507.
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egziston një database në nivel kombëtar, në të cilën janë regjistruar të dhënat mbi

studentët e diplomuar në universitetet italiane. Një tipar i studentëve shqiptarë në

Itali është fakti se një pjesë e mirë e tyre preferojnë të studiojnë në fakultetet e

ekonomisë, juridikut, shkencave politike, inxhinierisë dhe mjekësisë. Këto fusha në

Itali janë të tejngopura me të diplomuar të papunë, dhe nga ana tjetër, nuk paraqesin

ndonjë interes të vecantë për procesin e internacionalizimit të sistemit ekonomik

italian. Nëse një student shqiptar i diplomuar në një universitet italian mbas

diplomimit do të kthehet në Shqipëri për t`u rikthyer më vonë në Itali me qëllim

gjetjen e një pune , kjo gjë do të ishte tejet e komplikuar. Me mbarimin e studimeve

mbaron edhe arsyeja e qëndrimit në Itali për një student të huaj338. Nëse ai do të

dëshironte të punësohej në Itali, duhet t`i nënshtrohet sistemit të kuotave, të cilat për

studentët e diplomuar janë shumë të shtrënguara në numër. Këta studentë, të cilët

nuk aplikojnë për një shndërrim të lejes së tyre të qëndrimit nga studim në punësim,

apo për një arsye nuk arrijnë të hyjnë në sistemin e kuotave, e humbasin të drejtën

për të qëndruar në Itali. Ata janë të detyruar ta lënë Italinë, përndryshe do të

përballen me dëbimin nga ana e autoriteteve italiane dhe me të gjitha pasojat që e

shoqërojnë atë339. Duket se autoritet italiane nuk e kanë në konsideratë çështjen e

rrjedhjes së trurit. Italia në një shkallë të lartë vuan nga rrjedhja e trurit të saj.

Mjafton të përmendim këtu humbjen e atyre mijra studentëve italianë që studiojnë në

universitetet jashtë Italisë e nuk kthehen më në vendin e tyre. Forcat e autoriteteve

italiane janë më shumë të përqëndruara ndonëse në mënyrë të pasuksesshme në

bindjen e italianëve të kualifikuar jashtë vendit të kthehen në Itali, duke lënë pas dore

338 Procedura e pranimit vjetor të studentëve të huaj është parashikuar me anë të dall’art. 39 e Tekstit të

Vetëm mbi dispozitat e disiplinimit të imigracionit dhe normativës së kushteve të të huajit (D. Lgs.

286/1998) , art. 44

(D.P.R. 394/1999, D.P.R. n.334/2004). Ku parashikohet brenda mbarimit të vitit kalendarik përcaktimi i

vendeve të rezervuara për studentët e huaj.
339http://img.poliziadistato.it/docs/STUDENTI_ingresso_breve_periodo_senza_visto_inoltro_mess_MAE.p

df; www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/Visti/codice_visti.pdf.;

Për një analizë më të gjerë mbi politikën e lëshimit të vizave të shtetit italian referojuni: EMN Italia, Canali

Migratori. Visti e flussi irregolari. Quarto Rapporto EMN Italia, Edizioni IDOS, Roma, 2012;

www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/pubblicazioni/Asilo/4_2012_IV_Ra

pporto_EMN_Visti_e_flussi_immigrati.html;

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0982_dlgs10_0

8_2007_n154_.htm;
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kështu ata të huaj të kualifikuar, të cilët aktualisht ndodhen në Itali dhe kanë një

dëshirë të fortë për të vazhduar të qëndrojnë e të punojnë në Itali. Italia për fat të keq

nuk është një vend që i sheh emigrantët si një potencial intelektual por vetëm si një

masë krahu pune e lirë. Shumë të huaj tepër të kualifikuar që për një arsye o tjetër

ndodhen në Itali, janë të keqpërdoruar e të shpenzuar në punëra që nuk kërkojnë

ndonjë nivel të caktuar kualifikimi. Italia në njëfarë mënyre vuan si nga rrjedhja e

trurit, por nga ana tjetër edhe nga keqpërdorimi i fuqisë intelektuale brenda territorit.

Ndoshta për studentët shqiptarë që kanë mundësi të studiojnë jashtë Shqipërisë do të

ishte më e arsyeshme të drejtonin interesat e tyre drejt një vendi më efikas se Italia.

4.3 Rrjedhja e trurit.

Duke filluar nga vitet ’90, një pjesë e madhe e klasës intelektuale

shqiptare janë larguar jashtë vendit për të ndjekur a perfeksionuar studimet e

tyre, apo edhe thjesht në kërkim të një jete më cilësore340. Një pjesë e mirë e tyre

ka parë kurset e perfeksionimit profesional të ofruara nga donatorë të ndryshem

si një mundësi për t`u instaluar përfundimisht në vendet perëndimore e për të

mos u kthyer më në atdhe edhe pse në pjesën dërrmuese të rasteve kjo është

përkthyer në një sakrificë të investimit intelektual të bërë deri në atë moment341.

Një pjesë e vogël ka mundur të depërtojë në botën intelektuale dhe në disa raste

edhe akademike të vendeve perëndimore, duke vjelur kështu frytet e investimit

intelektual e duke kontribuar në vendin pritës në mënyrë të drejtëpërdrejtë dhe

340 Sipas CESS, Banka e të Dhënave 2000, përgjatë periudhës 1991-2005, për rreth më shumë se 50% e

lektorëve dhe punonjësve shkencorë pranë universiteteve apo instituteve të ndryshëm kërkimorë në

Shqipëri, ku një pjesë e konsiderueshme e të cilëve kishte bërë studime pasuniversitare në vendet e Europës

dhe Amerikës dhe i përkiste grup moshës 25-34 vjeçare, është larguar nga Shqipëria në kërkim të një jete

më të mirë.
341 Emigrimi i intelektualëve shqiptarë është përqendruar kryesisht në tre grupe vendesh (Ditter et Gedeshi,

1997):

a) vendet fqinjë si Greqia dhe Italia ku numri i emigrantëve shqiptarë në total është i lartë, ndërsa numri i

emigrantëve me një nivel të caktuar intelektual është i ulët, veçanërisht në Greqi.

b) vendet në të cilat intelektualët shqiptarë kanë kryer studimet universitare apo pasuniversitare si Franca,

Gjermania, Austria, etj., ku niveli i kualifikimit intelektual është i lartë.

c) vendet e largëta si USA dhe Kanadaja ku niveli i kualifikimit të emigrantëve është i ulët.
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ndonjëhërë dhe në vëndin e origjinës në mënyrë të tërthortë342. Ndërkohë një

pjesë e madhe e tyre ndodhet në dilemë mes dy alternativash:

a) Rruga e moskthimit në atdhe, e cila kondicionohet nga investimi i bërë

në planin intelektual, humbja e e të cilit do të ishte tepër e madhe. Ndërkaq nga

ana tjetër depërtimi në botën intelektuale e për më tepër atë akademike, rezulton

për arsye të ndryshme afër të së pamundurës;

b) Kthimi në vendin e lindjes është sa miklues aq edhe i dyshimtë, për

faktin se rrezikohet jo vetëm mosgjetja e një vendi pune në lartësinë e studimeve

të kryera, porse mosgjetja e asnjë lloji tjetër pune e shoqëruar kjo dhe me

mentalitetin diskriminues e tepër klanor të ndarjes së punës në Shqipëri343.

Fakt tjetër është se një pjesë e mirë e këtyre studentëve apo ish-studentëve e

kanë lënë Shqipërinë vite e vite më parë, duke bërë që vizioni i Shqipërisë që ata

kanë të jetë i ndryshëm nga ai çka aktualisht është Shqipëria.

Sipas të dhënave të ndryshme është përllogaritur se për çdo vit shkojnë drejt

vendeve të tilla si Itali, Francë, Gjermani, Angli, USA etj., nga 2,000 deri në

4,000 studentë shqiptarë (Tafaj, 2005; Nazarko, 2005). Vëtëm në universitetet

italiane studiojnë rreth 12,000 studentë shqiptarë344

Studentët shqiptarë jashtë Shqipërisë janë organizuar në organizata të ndryshme

jo qeveritare duke ndërmarrë e përkrahur iniciativa të ndryshme që kanë të bëjnë

me çështje të ndryshme të jetës studentore, shoqërore, politike e jo vetëm. Në

vitin 2005 anëtarët e një organizate studentore internacionale shqiptare në

bashkëpunim me organizatën joqeveritare MJAFT ndërmorrën një iniciativë

pilot mjaft interesante. Ata kishin si qëllim sjelljen në Shqipëri të studentëve

shqiptarë që studionin jshtë për të bërë praktikën një mujore në një nga

institucionet ose ndërmarrjet shqiptare. Në bashkëpunim me ministritë shqiptare,

342 Gëdeshi, “Aspects of Migration of the Intellectual Élite from Albania during the Transition Period in

Albania”. Tirana: Center for Economic and Social Studies, 1999.
343 AIIS., Turning the Tide. Albanian Brain Drain. Tirana 2005
344 MIUR; Sipas një studimi të kryer në vitet 2000 ku u intervistuan rreth 835 studentë shqiptarë, të cilët

studionin përkatësisht në universitetet e Amerikës, Italisë, Francës etj., rezultoi se 45,5% e tyre dëshironin

të ktheheshin në vendin e origjinës mbas diplomimit të tyre (CESS, 2000). Më vonë në vitin 2004 u krye

një tjetër studim ku u anketuan rreth 181 mbajtës apo pretendentë të titullit Doktor i Shkencave (PhD) ku

rezultoi se rreth 56% e tyre kish synim kthimin në Shqipëri (CESS, 2004).
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Raiffaisen Bank, Bankën Popullore dhe Institutin e Studimeve Bashkëkohore,

ata arritën të siguronin 60 vende. Për këto 60 vende u paraqitën 550 aplikime345.

Një pjesë e mirë e aplikantëve erdhën në Shqipëri vetëm për kohën e praktikës

duke ngelur me një shije të hidhur përsa i përket inefiçencës së sektorit publik

shqiptar346. Sigurisht do të tregonte shenjë diletantizmi dhe papërgjegjësie

dorëzimi i çelësit të një institucioni apo qoftë edhe një pozicioni të caktuar

karriere një studenti, vetëm për faktin se ai ka mbaruar studimet jashtë

Shqipërisë. Tashmë shqiptarët i janë larguar atij mentaliteti inferioriteti ku i

huaji shihej me përulje dhe me adhurueshmëri vetëm për faktin se ishte i huaj

dhe kjo automatikisht e vlerësonte si më të zotin, më të diturin e më të

pakorruptueshmin. Mentalitet ky që për një farë përiudhe në mënyrë të verbër e

ndonjëhërë edhe të drejtuar me dinakëri nga aktorë të caktuar i’u adresua

personave që studionin jashtë Shqipërisë. Patja e një diplome të huaj në xhep

nuk e bën njeriun automatikisht më profesionist. Për të qenë profesionistë të zotë

janë karakteristika e përvoja të tjera të cilat kanë rëndësi. Por është fakt se

vendet perëndimore kanë një kulturë efikasiteti e legaliteti më të fortë sesa

Shqipëria, dhe natyrisht një person i formuar në një nga këto vende ka arritur të

thithë sado pak nga kjo kulturë. Për këtë arsye, këta studentë duhen parë si

promotorë të një kulture më të përparuar e të emancipuar, porse kurrsesi nuk

duhet rënë në kurthin e konsiderimit të tyre automatikisht si më të aftë

profesionalisht sesa dikush tjetër vetëm për faktin se ka studiuar në Europë.

Nëse do të diskutonim në planin profesional, atëherë duhet të jenë parametra të

tjerë ata që do të zinin vendin kryesor në vlerësim. Një nga ata dhe më i

rëndësishmi është eksperienca e punës dhe shkalla e suksesit të tij profesional në

profilin e punës. Nuk janë pak figura të tilla që operojnë në vendet perëndimore,

porse ata në mënyrë të kuptueshme janë më të motivuar të qëndrojnë aty ku

345 http://www.mjaft.org/aktivitete_kryera.php; UNDP., Human Developing Report 2005
346 Pwr mw shumw informacion shihhttp://www.mash.gov.al/File/Legjislacioni_MASH/Annex%207-

DCM%201100,%20dated%2030.7.2008%20-%20BRAINGAIN.pdf Vendimi i Qeverisë së Shqipërisë për

të financuar programin Brain Gain në vitin 2008.
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janë347. Shqipëria nuk ka ende sa duhet fuqinë joshëse të ofertës aq të lartë sa të

bind një profesionistë të aftë e të suksesshëm të lerë gjithshka që ka arritur, të

shoqëruar me të gjitha beneficet dhe cilësinë e jetës që e shoqërojnë. E kjo nuk

është aspak mungesë patriotizmi. Në fund të fundit në disa nivele të caktuara të

iluminimit intelektual e profesional, nuk egzistojnë prioritarisht kombet e as

etnitë, porse e vërteta e pastër e logjikës racionale. Ndoshta kjo ka qenë edhe

mungesa kryesore e projekteve të ndryshme të ndërmarra nga organizata të

ndryshme qeveritare e jo-qeveritare në fushën e brain gain. Këta studentë nuk

duhen marrë si shpëtuesit e kombit. Është një barrë e rëndë që u vihet mbi supet

e tyre, nuk kanë as eksperiencën e as nivelin e caktuar të vetëdijes, e cila të

drejton në mënyrë natyrale drejt vetëndërgjegjësimit e motivimit për

ndërmarrjen e një aksioni të caktuar. Ata thjesht duhet të shihen si ajri i pastër

për të cilin ka nevojë shoqëria shqiptare, në mënyrë që të çlirohet nga skemat e

konvencionet e ngurta që e shtrëngojnë ndër shekuj. Kështu edhe ata nuk do të

vinë me pritshmëri se çudi do të ndodhin vetëm për faktin se kanë një diplomë të

huaj në xhep.

Një projekt tepër interesant në fushën e thithjes së trurit, është financuar dhe

drejtuar nga Fondacioni Soros në periudhën 1998-2001. Objektivi i tij ka qenë

forcimi i institucioneve publike nëpërmjet mbështetjes së kthimit dhe punësimit

të shqiptarëve të kualifikuar jashtë atdheut. Gjatë asaj periudhe pagesat e sektorit

publik ishin tepër të ulëta dhe aspak joshëse për dikë që ndodhej jashtë. Duke

patur parasysh këtë fakt, projekti ofronte për profesionistët e kthyer një pagesë

që ish disa herë më e lartë se ajo që ofronte shteti348. Në kuadër të tij u punësuan

rreth 100 persona në organizatat joqeveritare dhe administratën qëndrore, si dhe

347 Programi i thithjes së trurit apo Brain Gain është një nga katër pilarët në të cilët UNDP mbështet

Qeverinë e Shqipërisë që nga viti 2006 në vijim të vizitës së përfaqësuesit të UNDP z.Kemal Dervish. Për

më shumë shih: http:/www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/

features/setimes/features/2006/04/11/feature-01.
348 Bazuar në raportet e përgatitura nga Fondacioni SOROS të konsultuara në faqen :

http://www.soros.al/en/ legacy/fellowship.htm. Po ashtu edhe në:

http://www.soros.al/2010/foto/uploads/File/raporti_diplomuarit.pdf
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50 të tjerë në administratën lokale, për një total prej 150 personash349. Do të

ishte naive të deklaronim se faktori kryesor i kthimit të këtyre personave në

vend ishte pikërisht kjo pagesë mujore e mbuluar nga projekti. Megjithëse ishte

joshëse dhe tepër konkurruese për tregun vendas të punësimit, ajo kurrsesi nuk

mund të krahasohej me pagesat që mund të ofronte tregu i punës jashtë vendit.

Faktikisht personat e punësuar në kuadër të këtij projekti kishin kohë që ishin

kthyer në Shqipëri dhe ishin aktualisht në punë. Thjesht këta persona përfituan

nga ky program për të rritur disi të ardhurat e tyre. Fondacioni Soros vazhdoi me

këtë ide duke inkurajuar krijimin e mëtejshëm të një rrjeti studentësh “Network

of Felloës”. Në këtë ide u përfshinë rreth 5000 studentë të cilët përfituan

mbështetje të plotë apo të pjesëshme nga Fondacioni deri në vitin 1999350. Kjo

ide ishte një thikë me dy presa pasi në njëfarë mënyre ushqente diskriminimin

ndaj profesionistëve që kishin studiuar në vend. Gjatë jetës së këtij projekti u

shpenzuan 600 000 $ për një periudhë tre vjeçare. Fondacioni Soros ka

financuar edhe iniciativa të tjera përsa i përket lëvizjes së trurit, këtu mund të

përmendim: mbështetjen financiare alokuar kërkuesve shqiptarë jashtë vendit të

cilët kishin si temë të tezave të tyre tema nga Shqipëria dhe u duhej të udhëtonin

shpeshherë në drejtim të Shqipërisë. Shpeshherë këto udhëtime financoheshin

pikërisht nga Fondacioni Soros. Nga ana e qeverisë shqiptare është bërë pak për

të mos thënë aspak mbi çështjen e thithjes së trurit. Nuk janë ndërmarrë

programe apo iniciativa serioze në lidhje me këtë çështje. Por shpeshherë është

manipuluar për të fshehur nepotizmin apo klientelizmin e dhënies së posteve të

ndryshme nën emrin e thithjes së trurit351. Por edhe rrjeti universitar shqiptar

nuk është mbrapa në paaftësinë dhe inefikasitetin e treguar në lidhje me këtë

temë. Sigurisht pengesat strukturale, së bashku me nivelin e ulët të pagesës,

kanë qenë historikisht thelbësore, porse kësaj i shtohet edhe mentaliteti i vjetër i

konkurrencës së pandershme dhe ndjenjës së frikës së një konkurrenti më të

349 Nazarko M., 2005 Programi Fellowship, Fondacioni Soros, Tiranë 2005; Tafaj M., Politikat “Brain

Gain”, 2005; European Movement Albania, Policy Paper Brain Gain Policies and Their Impact on the

European IntegrationProcess of Albania, Korrik 2010
350 Konsultuar në raportet e ndryshme vjetore të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
351 Burimi: botime periodike të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
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zotë. Për akademikët strategjia më e pranueshme është ajo e cikleve të

seminareve për periudha të caktuara nën kuadrin e një bashkëpunimi e

shkëmbimi kulturor e intelektual. Kjo u jep mundësi akademikëve të afirmuar

jashtë kufijvë të Shqipërisë të kontribuojnë në vend pa sakrifikuar kështu

karrierën e tyre në vendët perëndimore, dhe ndërkohë është një ndihmë më e

madhe për studentët shqiptarë për të patur kështu një kontakt të drejtpërdrejtë

me frymën bashkëkohore europiane352.

Në fakt pengesa më e madhe e kthimit në Shqipëri të shqiptarëve të kualifikuar

nuk është shpërblesa e vogël ekonomike aq sa është mungesa e perspektivës në

ngritjen dhe përparimin e karrierës profesionale. Kjo atmosferë është

mbizotëruese si në sektorin publik ashtu edhe në atë akademik. Në vitin 2004

Departamenti i Administratës publike u përpoq të rregullojë disi këtë gjëndje

nëpërmjet eliminimit të ekspertëve të huaj duke i zëvendësuar ata me nënshtetas

shqiptarë të trajnuar jashtë353. Një iniciativë e qeverisëshqiptare për nxitjen e

kthimit të trurit në Shqipëri është edhe ajo e ndërmarrë në Shkurt të vitit 2006

nga ministri i arsimit të asaj kohe z. Genc Pollo , i cili ishte në krye të një

delegacioni qeveritar që vizitoi Romën dhe Firencen, dy qytete këto ku

ndodheshin rreth 3,000 studentë shqiptarë354. Gjatë kësaj vizite ai bëri

promovimin e iniciativës dhe dëshirës së qeverisë Shqiptare për nxitjen e kthimit

të personave të kualifikuar në Shqipëri. Ka patur kritika jo të parëndësishme në

lidhje me këtë iniciativë për faktin se në njëfarë mënyre diskriminoheshin kështu

personat që kanë zgjedhur të studiojnë në Shqipëri duke nënvlehtësuar tërthorazi

sistemin universitar shqiptar, duke u dhënë e njohur merita të pabazuara në

indikatorë të qëndrueshëm studentëve që mbarojnë studimet jashtë, në kurriz të

atyre studentëve jo me më pak merita që vijnë nga sistemi universitar

352 Bernand Zeneli, Emina Cosic, Aldina Dzebo, Riste Zmejkoski - Brain Gain Programme in Albania:

Case Study and Policy Guide for Policy Makers in Southeast Europe; Group 484 Centre for Migration –

Dhjetor 32013.
353 Ky ishte objektivi i Urdhërit Kryeministror 37, 28.1.2004, “Mbi Promovimin e Personave të Shkolluar

Jashtë”.

Flagler, M., and Shapo, Zh. Nxitja e punësimit të të diplomuarve jashtë shtetit në administratën publike

shqiptare (Studim sasior dhe cilesor mbi faktoret qe ndikojnë në nxitjen dhe punësimin e te diplomuarve

jashtë shtetit në administratën publike), Tirana, OSFA 2006.
354 Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë.
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shqiptar355. Nga ana tjetër iniciativat për kthimin e emigrantëve apo personave të

kualifikuar jashtë shtetit nuk ka baza reale në tregun e punës. Tregu i punës

shqiptar është ende i brishtë dhe i pa strukturuar. Vendet e punës të cilat mund të

jenë joshëse dhe nxitëse për një kthim të mundshëm të emigrantëve të

kualifikuar janë ato që i përkasin sektorit të politikës, NGO-ve, organizatave

internacionale, apo disa kompanive e bankave në zë356. Profile këto që janë

tejësisht të limituara në numër e aktualisht të saturuara, si dhe në të shumtën e

rasteve nuk është kualifikimi kriteri i parë i përzgjedhjes357. Një pengesë tjetër

është dhe mos patja e të dhënave të sakta të personave të kualifikuar jashtë

shtetit dhe të vendëndodhjes së tyre. Megjithatë ka patur disa organizata të cilat

janë përpjekur të mbledhin të dhëna rreth këtyre personave, ku mund të

përmendim: Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare, Qëndra e Studimeve

Ekonomike e Sociale., etj. Sipas të dhënave jo zyrtare të këtyre organizmave,

shqiptarët e kualifikuar jashtë shtetit të cilët mund të kthehen në Shqipëri janë

diku te 1 000. Sipas Institutit Shqiptar të Studimeve Ndërkombëtare emigrantët e

kualifikuar të interesuar për një kthim të mundshëm në Shqipëri janë aty rreth

300, Ndërkohë që Qëndra e Studimeve Ekonomike e Sociale nëpërmjet një

projekti të financuar nga Soros ka përllogaritur se kjo shifër është diku tek 1000

persona të diplomuar në Master e Doktoratura të interesuar për një kthim e

punësim në Shqipëri358.

Italia ka bërë disa investime jo indiferente në fushën e kapitalit social në

Shqipëri. Këto investime janë të formave të ndryshme dhe janë zbatuar

nëpërmjet organizatave të ndryshme qeveritare e jo qeveritare. Një nga

investimet më të spikatura në fushën e kapitalit social në bashkëpunim edhe me

Shqipërinë është ai i trajnimit profesional. Në Tiranë është ngritur një qendër e

cila ofron pikërisht trajnim profesional për shtresat më vulnerabël të shoqërisë

shqiptare. Në këtë qendër e cila drejtohet nga urdhëri Salezian në Shqipëri në

Qëndrën Don Bosko, organizohen aktivitete të ndryshme për fëmijët rom dhe

355 Giancarlo Spagnoletto Casa dei Diritti Sociali ,Itali.
356 World Bank Country Profile 2012.
357 Po aty
358 Brain gain Programe Albania: www.braingain.gov.al.
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atyre që vijnë nga shtresat më të marzhinalizuara të popullsisë. Këtu ka qëndra

për rininë, familjet si dhe organizohen një sërë iniciativash në fushën e trajnimit

profesional. Salezianët trajnojnë të rinjtë në këtë qëndër në mënyrë që ata të

bëhen të aftë për të gjetur një punë dhe kështu të rrinë e të kontribuojnë në

Shqipëri359. Kjo në një farë mënyre është e parealizueshme në kushtet aktuale të

tregut shqiptar të punës, i cili padiskutim ka një nevojë gjithnjë e në rritje për

profile të ndryshme profesionale, porse është në një konkurrencë të humbur që

në fillim me atë ç’ka ofron tregu i punës jashtë Shqipërisë në lidhje me disa

figura të caktuara profesionale. Ndërkohë është edhe presioni familjar që një

pjesë e mirë e këtyre të rinjve kanë për tu larguar, pasi kështu do të sigurojnë më

shumë të ardhura për të mbajtur familjen. Sigurisht që punonjësit e kualifikuar

janë shumë të rëndësishëm për vendet në zhvillim sikurse është edhe Shqipëria,

porse kualifikimi i tyre në mënyrë që të jenë të përshtatshëm për tregjet e punës

jashtë Shqipërisë ndoshta do të ishte një zgjedhje inteligjente nga e cila sigurisht

në mënyrë të drejtpërdrejtë do të përfitoj edhe vendi i origjinës360. Pasi duke

patur një krah pune të kualifikuar dhe të specializuar në profilet e kërkuara në

tregjet ndërkombëtare, kjo gjë do ta rriste në mënyrë të qëndrueshme fuqinë

negociuese të vendit në marrëveshjet e ndryshme bilaterale të emigracionit, dhe

së dyti do të përmirësonte pozitat sociale e ekonomike të emigrantëve shqiptarë

duke u shoqëruar në mënyrë të pandashme me rritjen e remitancave aq jetësore

për mbijetesën e shumicës së familjeve shqiptare, por edhe cilësinë e

investimeve në Shqipëri duke ndikuar kështu të shumëdashurin migracion

qarkullues361. Në fakt në fushën e kualifikimit profesional përveç projektit të

mësipërm, të tjerët janë sipërfaqësor dhe jo të mjaftueshëm. Kryesisht këto

projektë organizohen nga organizatat joqeveritare nën mbështetjen financiare të

komuniteteve bamirëse në itali. Nga ana e shtetit shqiptar është bërë pothuajse

asgje në lidhje me këtë çështje.

359 European Commission Assesment Report Albania Brain Gain Programe, 2010
360 Straubhaar, T. (2000). International mobility of the highly skilled: Brain Gain, Brain Drain or

Brain Exchange. Hamburg Institute of Inetrational Economics
361 Sejdini, A., Cipusheva, H., Mughal, A., Sadiku, L., Shehaj, E., Mema, F., Havoli, S. (2013). Brain

Circulation and the Role of Diasporas in the Balkans – Albania, Kosovo and Macedonia, SEEU.



122

KAPITULLI V

MEDIA DHE ROLI I SAJ NË PASQYRIMIN E EMIGRACIONIT

5.1 Krijimi i Lajmit dhe efektet e tij në publik

Pyetja e parë që na lindi natyrshëm gjatë hartimit të këtij kapitulli të kërkimit

studimor ishte “Çfarë është lajmi?”. Sigurisht nuk është se nuk kemi patur as edhe një

koncept rreth lajmit më parë, por këtu i referohemi më shumë nga ana e një përkufizimi

shkencor për lajmin. Për këtë arsye po sjellim më poshtë disa përkufizime nga disa prej

studiuesve më të shquar të mass media-s.

Sipas Fiske-s” :...lajmi është informacioni efektiv që duhet shqyrtuar në mënyrë që të hyjë

në shoqëri...362.

Hall:”....lajmi është një produkt, një strukturë e ndërtuar nga njeriu, një pjesë thelbësore

e sistemit “prodhues të kulturës”...lajmet kodifikohen e klasifikohen; duke u vendosur në

hapësira të ndryshme të ndara në termat e paraqitjes e kuptimit”363. Ndërsa, sipas

Ericson: “ Lajmet dhe “informacionet” e tjera janë njohuri. Ato interpretohen sipas

kontekstit dhe mund të marrin kuptime të ndryshme. Kështu ato mund të transformohen

dhe të përdoren në kontekste të tjera apo të përcillen pa alternime. Në secilin nga rastet e

sipërpërmendura, kushdo qoftë konteksti në të cilin vendosen, ato mbeten njohuri, pasi

ato pësojnë një objektivizëm, i cili u jep atyre një kuptim real, të cilat mund të kenë

ndikim në nivel social”364. Ericson është i mendimit se informacioni origjinal është i

destinuar të pësojë ndryshime në varësi të interpretimeve që do t`i japë gazetari, një

metamorfozë kjo që transformon informacionin në “informacion real” .

Sipas Fowler: “...lajmi del nga shoqëria. Ajo që transmetohet nuk reflekton rëndësinë e

lajmit në vetvete, por tregon veprimet dhe kriteret e përzgjedhjes. Mbas përzgjedhjes

ndodh procesi i transformimit, i lehtësuar nga fuqia e mjeteve të komunikimit”365. Teoria

362 Cfr. Fiske J., Television culture. Routledge, Londra, 1987. p.281
363 Cfr. Hall S., A world at one w ith itself. In “New Society”, 18 giugno 1970, p. 1056
364 Cfr. Ericson R., Visualizing deviance: a study of neës organisation. Open University Press, Milton

Keynes, 1987, p.11.
365 Fowler R., Language in the neës: discourse and ideology in the press. Routledge, Londra, 1991, p.2
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e Fowler përmbledh dy të mësipërmet. Kjo teori pranon ekzistencën e kritereve të

klasifikimit, të cilët vendosen nga shoqëria dhe më tej ekziston një tjetër nivel

manipulimi, i cili kontrollohet nga gazetarët dhe botuesit.

McQuail, fut një tjetër element që është “tregu”. Sipas tij “...lajmi është është i

kushtëzuar nga “trysnia e ngjarjeve” si dhe nga konkurrenca e fortë me mediat e tjera, të

cilat kanë një këndvështrim të tyre mjaftueshmërisht homogjen mbi rëndësinë e ngjarjeve

të përditshme, duke patur parasysh që lajmi duhet të përmbushë pritshmërinë e lexuesve

apo dëgjuesve”366

Parë në këto këndvështrime, “lajmi” nuk është gjë tjetër veçse një “produkt kulturor” dhe

si i tillë, ai i nënshtrohet një rutine të përcaktuar nga rregulla të rrepta. Kemi të bëjmë

kështu me një proces të vërtëtë ndërtimi (krijimi) të lajmit. Në këtë proces ndërveprojnë

një numër i larmishëm faktorësh e aktorësh. Po sipas Hall: “Gazetarët dhe botuesit

seleksionojnë në masën e lajmeve potenciale ato ngjarje që për atë ditë mund të bëhet

realisht lajm. Zgjedhja në këtë mënyrë bazohet në njohjen e thellë të audiencës dhe të

shoqërisë dhe jo aq nga një kod profesional”367

Downs nga ana tjetër mbështet teorinë e një cikli të vërtetë ekzistues në shoqërinë

amerikane: “Cikli fillon mbas një ngjarjeje dramatike, kur një artikull i tipit investigues

apo deklarata të forta, bëjnë që publiku të vihet në dijeni të një problemit, i cili

përndryshe do të kishte kaluar në heshtje për shumë kohë”368. Ky është një shembull i

aplikuar në botën e informacionit të teorisë ekonomike të demokracisë që sociologu

amerikan ka ilustruar qysh në vitet ’50-të. Downs e ndan ciklin në pesë faza:

 Faza e parë është faza e para-problemit, gjatë kësaj faze ekziston një frymë

mosmarrëveshjeje sociale, por pjesa më e madhe e popullsisë nuk është ende e

vetëdijshme. Vetëm ekspertët janë në dijeni të situatës dhe janë të preokupuar.

 Faza e dytë: faza SOS – situata amplifikohet nga ana e media-ve. Gjatë kësaj faze

mes njerëzve fillon euforia, shqetësimi, alarmizmi. Gjatë kësaj faze fillon e ndihet

nevoja e gjetjes së një zgjidhjeje urgjente të problemit.

366 McQuail D., Media performance: mass communication and the pubblic interest. Sage, NewburyPark -

California, 1993, p. 275.
367 Hall,1970, p.1056.
368 Lowe P., e Goyder J., Environmental groups in politics. Allen and Unwin, Londra e Boston,1983, p. 31.
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Faza e tretë: ka të bëjë me vlerësimin e çmimit që duhet paguar, i cili zakonisht

është teper i lartë, për të zgjidhur problemin.

 Faza e katërt: Gjatë kësaj faze kemi një rënie të interesit të opinionit publik i cili

mund të kanalizohet në tre drejtime, të cilat Downs i përshkruan: “Në momentin

që njerëzit e kuptojnë sesa e vështirë është gjetja e një zgjidhjeje dhe se sa do të

kushtojë eliminimi i problemit, verifikohen tre tipe

kundërpërgjigjeje.....dekurajim....kërcënim....mërzi”369.

 Faza e pestë dhe e fundit: është faza e post-problemit, ndodh kur problemi e

humbet krejtësisht interesin e ngjallur më parë tek masat dhe zëvendësohet kështu

me një tjetër ngjarje.

Cikli i Downs grafikisht paraqitet:

369 Downs A., Up and down with ecology - The “issue attention” cycle. In “Pubblic Interest”, n. 28, 1972,

fq. 39-40.

Para-Problem (problemi njihet vetëm nga një numër i vogël

ekspertësh)

Opinioni publik është në dijeni të problemit (indinjim

dhe mobilizim)

Identifikohet një zgjidhje (Vlerësimi i kostove)

Kosto tepër të larta: ulet interesi

(dekurajim/kërcënim/mërzitje)

Lajmi zhduket (zëvendësohet nga të tjera

problematika dhe cikli rifillon nga e para)
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I njëjti cikël vlen edhe për ngjarjet a ndodhitë e ndryshme, pamëvarësisht nga rëndësia që

ato mund të kenë. Ato nuk përcillen nga mediat për faktin sepse dukuria ndodh, porse

ndjekin një proces të mirëpërcaktuar.

Në mars të vitit 1997 kur Shqipëria po kalonte një kolaps politik, shoqëror dhe ekonomik,

shumë shqiptarë i hodhën sytë drejt brigjeve italiane. Në këtë periudhë mund të themi se

sipas ciklit të Downs, lajmi ndodhej ndërmjet fazës së parë dhe të dytë. Po kalonte nga

njohja nga ana e një grupi ekspertësh në njohjen e përgjithshme nga ana e opinionit

publik. Në datën 5 Mars 1997 mbërrijnë në Puglia dy refugjatët e parë që ishin dy pilotë

ushtarakë të mjetit fluturues ushtarak MIG i ardhur nga Tirana370. Ky lajm sigurisht u

pasqyrua në shtypin italian, por nuk pati atë masë publiciteti që do të kishin ngjarjet që do

pasonin më tej. Kjo për arsye se masa e kësaj ngjarjeje ishte e një shkalle të vogël, pasi

kemi të bëjmë vetëm me dy persona.

Në datën 28 Mars 1997, ku, si pasojë e përplasjes së anijes ushtarake italiane me një anije

shqiptare që transportonte refugjatë, u mbytën në det me qindra persona në kanalin e

Otrantos, mediat italiane filluan ta fokusonin ushtrinë e tyre në drejtim të problemit

“shqiptar”371. Nëse në kohën e zbarkimit të parë të shqiptarëve në vitin 1991, ata u

paraqitën nga shtypi i kohës si vëllezërit e përtej Adriatikut apo si të huajt fisnikë -

mbartës dhe admirues të demokracisë perëndimore, të cilët iu kundërvunë komunizmit

me të tërë energjitë e tyre, përgjatë kohës së zbarkimeve të mëtejshme të padëshiruara më

nga vendasit, ata u etiketuan e u shndërruan në njërëz të egër aspak europiane372.

5.2 Raportimi i konfliktit social

Sikurse e kemi përmendur edhe më sipër, në të kaluarën e afërme Italia është klasifikuar

ndër vendet eksportuese të emigrantëve, duke u shndërruar në kohët e sotme në një nga

370 Albanian Civil War 1997; Global Security Organisation Report 1998;
371 Rasti i anijes Kater i Radës
372 D.L.Zinn në kërkimin studimor të kryer në Puglia në kohën e zbarkimit të parë të refugjatëve shqiptarë

në vitin 1991, Zinn D.L., Adriatic brethren or black sheep? Migration in Italy and the albanian crisis,

1991. In

“European Urban and Regional Studies”, n. 3, 1996. 1996, p. 241
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destinacionet kryesore të flukseve migratore të ardhura nga vendet e treta si Afrika,

Lindja e Mesme etj. Nga raportet statistikore vjetore mbi emigracionin të publikuara nga

Caritas-i373 rezulton se nga fundi i viteve 2008 rezidentët e huaj në Itali kanë qenë në

total 4.235.059 dhe në janar të vitit 2010 kanë kapur shifrën e 4.919.000, që përbën 7% të

totalit të popullsisë që gjendet brenda territorit italian, ku 466.684 janë shqiptarë, të cilët

përbëjnë dhe komunitetin më të madh në Itali mbas atij rumun. Shoqëritë pritëse luajnë

një rol themelor në ndërtimin e perceptimit dhe integrimit social të emigrantit dhe figurës

së tij. Ndërveprimi i të ardhurit (emigrantit) me shoqërinë pritëse ndikon në përvijëzimin

e statusit juridik të tij, pozicionimin në tregun e punës, njohjen e të drejtave të garantuara

me ligj etj374. Shpesh stigmatizimi i figurës së të huajit ushqehet apo vjen si rezultat i

sjelljes diskriminuese dhe shfaqjes së sjelljeve raciste, që rrjedhin pikërisht nga

paragjykimet dhe stereotipet e përcaktuara më parë375. Paragjykimet dhe stereotipet kanë

të bëjne me sjelljen e individëve, nga e cila në shumë raste rrjedhin fenomene konkrete të

diskriminimit racor në grupe apo shoqëri të caktuara376. Perceptimi i të huajit ndikohet

nga eksperiencat personale të individit, e influencuar kjo padiskutim edhe nga

eksperienca jetësore e tij si : informacioni mbi popujt apo vendet e origjinës së të huajve,

eksperiencat personale me një grup a popullsi të caktuar, apo edhe thjesht me një individ

të caktuar, të cilat do të shërbejnë për të përforcuar informacionet e marra nga

massmediat e ndryshme mbi një segment të caktuar të shoqërisë, të cilat janë aktorët

kryesorë të ndërtimit të opinionit public, duke ndikuar kështu në ndërtimin e perceptimit

social të realitetit377.

373 Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2010. XX Rapporto

sull’immigrazione, IDOS, Roma, 2010.
374 Cotesta V., Noi e Loro. Immigrazione e nuovi conflitti metropolitani. Rubettino, Soveria Mannelli,1995.
375 Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 257
376 Taguieff P.A., Il razzismo. Pregiudizi, teorie, comportamenti, Il Mulino, Bologna, 1999, f. 112.fenomeni

i diskriminimit a përcaktohet si një trajtim i diferencuar dhe i pabarabartë i personave apo grupeve etnike si

shkak i origjinës, përkatësisë fizike apo sociale apo edhe të orientimeve te tyre politike a religjioze, reale

apo imagjinare qofshin ato. Nisur nga këta faktorë subjektivë bëhet edhe përjashtimi i individëve të caktuar

nga ndarja e përfitimeve sociale, siç janë banesat, punësimi etj.
377 Cotesta V., Lo straniero. Pluralismo culturale e immagini dell’Altro nella società globale, Editori

Laterza, Roma-Bari, 2001, f. 81
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Boom-i i publicitetit negtiv të figurës së emigrantit shqiptar në Itali u shënua me

ngjarjet e vitit 1997378. Sigurisht terreni socio-kulturor që i parapriu kësaj fushate

mediatike për emigrantët shqiptarë ishte përgatitur vite më parë me eksodet masive të

shqiptarëve drejt brigjeve italiane. Në vitin 1995 L’Osservtorio Nazionale kundër

ksenofobisë dhe Karitas i Romës kanë kryer një studim pikërisht mbi këtë temë379. Po

ashtu një studim tepër i vlefshëm është kryer në vitin 1996 nga Departamenti i

Sociologjisë të Universitetit të Romës La Sapienza. Ky studim është kryer ngan jë grup

pune i udhëhequr nga Michele Sorice. Në studimin e La Sapienza-s, janë analizuar të

dhënat e mbledhura nga 20 gazeta në harkun kohor të një viti. Ndërsa në studimin e

L’Osservatorio kundër ksenofobisë janë përdorur të dhëna reale. Në studimin e bërë nga

La Sapienza ka dalë në pah diferencime të dukshme në rastet e dhunës në zona të

ndryshme gjeografike ku kanë ndodhur këto episode. Kjo diferencë, sipas studiuesve, nuk

përfaqëson një rritje të fenomenit të dhunës ndaj emigrantëve, por është si pasojë e

zmadhimit mediatik. Në konkluzionet e tyre grupi i studiuesve ka nënvizuar se shumë

tituj gazetash përdorin posaçërisht një stil komunikimi të thjeshtëzuar, për të paraqitur një

imazh të fenomentit social të imigracionit jo në mënyrë krejtësisht të përputhshme me atë

çka është në realitet, duke promovuar kështu një model zgjidhjeje të këtij fenomeni

krejtësisht spektakolar dhe jokonstruktiv. Fenomeni i emigracionit është shumë herë më

kompleks sesa ajo çka shtypi paraqet apo duan të paraqesin, apo ndoshta kjo mund të jetë

dhe idea reale që gazetarët kanë mbi këtë fenomen, duke ndikuar kështu në formimin jo

korrekt të opinionit publik mbi këtë fenomen.

Edhe para së shumëpërfolurës dukuri “shqiptare”, shtypi italian është përqëndruar jo

rrallëherë në çështjet e ksenofobisë dhe dëbimeve. Këtë gjë e ka bërë përciptazi e pa u

thelluar në një analizë cilësore të problematikës, problematikë kjo që ka të bëjë me

raportet mes vendeve të pasura e atyre të varfëra, mes Veriut dhe Jugut të botës380. Mass

mediat nuk kanë shërbyer vetëm si muza frymëzimi për debatet e ndryshme politike. Ato

378 Tateo L., Il giornalismo italiano e l’immigrazione: un “caso” di Santoro. “Problemi dell’informazione”,

n. 2, Qershor 1998.
379 Cfr. Caritas di Roma, 1996 Caritas di Roma, Immigrazione. Dossier Statistico ’96, Anterem, Roma,

1996.
380 Procacci G., Studiare la diseguaglianza oggi. In “Rassegna italiana di Sociologia”, n. 1,

gennaiomarzo1997.
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kanë ndërtuar në një farë mënyre një hierarki të problematikave të ndryshme në shkallë

shoqërore, duke u bazuar nga hierarkia singolare e çdo individi381.

Shumë ngjarje sado bombastike që të tingëllojnë nuk është e thënë se do të gjejnë

hapësira në faqet e gazetave apo në rubrikat e lajmeve në Tv. Nuk është e mjaftueshme

vetëm fakti i ndodhjes së një ngjarjeje që kjo të transmetohet gjerësisht nga mediat. Që

një ngjarje të konsiderohet nga mediat duhet të përmbushë disa kritere të caktuara.

Pikërisht kanë qenë studiuesit Galtung dhe Ruge, të cilët në vitin 1973 u përpoqën të

zbulojnë këto kritere382 që sipas tyre këto kritere janë:

 Shpeshtësia : hapësira kohore në të cilën ndodh ngjarja. Ngjarjet e ndryshme të

publikuara në kronikën e zezë si vrasjet apo krime të tjera, kanë si karakteristikë

kryesore kohën e shkurtër në të cilën ato ndodhin. Fenomenet sociale nga ana

tjetër kanë nevojë për një hark kohor mjaft të gjatë. Kjo është një nga arsyet

kryesore për të cilën të parat gjejnë hapsira më të mëdha në media dhe të dytat

hasin vështirësi për të gjetur hapsirën e nevojshme mes lajmeve të ndryshme të

ditës.

 Pesha: ka të bëjë me peshën e rëndësisë së ngjarjes. Këtu mund të përmendim

rastet e vjedhjeve të vogla apo rastet e vandalizmave kundër objekteve të

ndryshme private të një rëndësie të vogël për opinionin publik. Këto ngjarje do të

merrnin një tjetër rëndësi nësë do të verifikoheshin në ditët pasuese të ngjarjeve të

një rëndësie të veçantë si vrasjet e ndonjë eksponenti të rëndësishëm të politikës

apo ekonomisë, apo edhe një keqëbërësi me famë.

 Pritshëmëria: dëshira për një ngjarje.nëse media ka pritshmëri të lartë për një

ndodhi, atëherë ajo do të verifikohet pa as më të voglin dyshim. Kjo verifikohet

para ndodhjes së lëvizjeve të rëndësishme sociale, si manifestimet apo

demostrimet e masive si kundërpërgjigje e masave të ndryshme të ndërmarra nga

klasa politike në fuqi.

381 Perna A., I mass media e l’immigrazione extracomunitaria: una ricerca socio giuridica, Armando

Siciliano Editore, Messina, 1990.
382 Galtung J., e Ruge M., Structuring and selecting neës. In Cohen S., e Young J., The manufacture of

neës: deviance, social problem and the mass media. Constable, Londra, 1973.
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 Vijueshmëria: këtu sillet si shembull cikli i Doëns: një lajm i cili është duke

përshkruar “itinerarin” e tij, ka përparësi mbi lajmet e tjera, deri në momentin kur

do mbërrij natyrshëm në fazën e rënies.

Një ngjarje përveçëse duhet të posedojë karakteristikat e Shpeshtësisë dhe Pritshmërisë

për tu shndërruar në lajm duhet të vendoset në pozitat e Interesit të Përgjithshëm të

Publikut. Në këtë mënyrë realiteti perceptohet nëpërmjet veprimit të ideologjisë së

kosensusit383.

Duke patur parasysh të gjithë këtë arsyetim, është mëse i qartë ndërtimi i rrugëtimit logjik

të stigmatizimit të figurës së emigrantit në përgjithësi e të atij shqiptar në veçanti nga ana

e medias italiane.

Po sjellim më poshtë disa shembuj:

Në 1 Shurt 1990 në gazetën “Corriere della Sera”, publikohet artikulli i tutulluar Chi ha

paura dell’immigrato – L’Italia vive la fase del pre-razzismo sentendosi assediata (Kush

ka frikë nga imigranti – Italia po përjeton fazën e para-racizmit pasi ndihet e sulmuar),

dedikuar një seminari të Institutit Cattaneo në Bologna. Në brendësi të këtij artikulli

shkruhej: Tashmë i “egri i mirë” (zezaku i përkulur në fushat e mbjella me domate,

shitësi ambulant në trotuar, emigranti klandestin që punon në peshkarexhe), përveç

mëshirës, tashmë po ngjall frikë384. Në të njëjtën datë (1 Shkurt 1990) në gazetën “La

Stampa”, në artikullin që kishte lidhje me po të njëjtin seminar shkruhej: Italianët nuk

janë racistë – Ata duan vetëm të kufizojnë numrin e të huajve që hyjnë në vend385. Në

datën 3 Shkurt 1990 në gazetën “Il Giornale”, artikulli që përcillte propozimet e

konferencës në fjalë titullohej: Nuk jemi në gjendje t’ju ofrojmë punë gjithë këtij numri të

madh emigrantësh.386

Procesi i ndërtimit të imazhit të shqiptarit nga ana e medias italiane nuk duhet parë e

shkëputur nga procesi tërësor i transmetimit të figurës së emigrantit në Itali. Shqiptarët

383 Young J., Al di là del paradigma consensuale: una critica del funzionalismo di sinistra nella teoria delle

comunicazioni di massa. In Grandi R., Pavarini M., e Simondi M. (a cura di), I segni di Caino, Edizioni

Scientifiche Italiane, Napoli, 1985., 1985, f. 144.
384 Adesso il “buon selvaggio” (il nero piegato sui campi di pomodoro, il venditore ambulante da

marciapiede, il mozzo clandestino imbarcato sui pescherecci), oltre che suscitare pietà, comincia a fare

paura.
385 Gli italiani non sono razzisti – Ma vogliono limitare l’ingresso degli stranieri.
386 Non siamo in grado di dar lavoro a troppi immigrati.
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janë një pjesë e komunitetit të të huajve në Itali, sigurisht kanë qenë ata që kanë patur më

shumë jehonë e vend në median italiane, pasi ishte grupi i parë i emigrantëve të mbërritur

kaq masivisht në Itali. Ka patur studime nga ente e organizma te ndryshme italiane

pikërisht mbi çështjen e ndërtimit të figurës së emigrantit nga ana e medias. Sigurisht që

tema kryesore e studimeve italiane mbi këtë çështje vërtitet rreth figurës së emigrantit

shqiptar. Ndër këto studime më të hershmet janë: Në vitin 1990 nga ana e Presidencës së

Këshillit të Ministrave të Italisë është bërë një përmbledhje me titujt dhe artikujt të cilët

kishin të bënin me çështjen e emigracionit387. Në vitin 1995 është kryer një studim mbi

këtë çështje nga ana e Observatorit kombëtar kundër ksenofobisë, në bashkëpunim me

Karitas-in e Romës388. Në vitin 1996 rezulton një studim tjetër i kryer nga një grup

studiuesish të kryesuar nga Michele Sorice, kurse në vitin 1994 është kryer nga

Departamenti i Sociologjisë së Universitetit “La Sapienza” një studim interesant i cili ka

marrë në shqyrtim titujt kryesorë të shtatë gazetave të rëndësishme në nivel kombëtar në

Itali. Në këto studime variojnë padiskutim metodikat e studimit dhe kontestet e

shqyrtuara, por mbeten të pandryshueshme përbërësit. Diçka që bie në sy është mangësia

e shqyrtimeve në mënyrë të thellë e kritike e fenomeneve të pasqyruara në formën e

lajmit. Ngjarjet e përcjella kanë tendencë të përgjithësohen në mënyrë të pabazuar.

Informacioni i përcjellë bazohet vetëm në kronikën e fakteve të ndodhura në mënyrë

singolare. Në titujt kryesorë të marrë në shqyrtim, me disa përjashtime të vogla, nuk

vihen re nota racizmi, por nga ana tjetër, lajmi i përcjellë nuk jep shkas për reflektim mbi

problemin, duke e lënë ngjarjen në dorë të lexuesit për ta perceptuar pikërisht si një

problem për të cilin zgjidhjet e mundshme janë të paimagjinueshme, duke bërë që ai të

perceptohet si kërcënim për shoqërinë. Rreth 70% e artikujve të publikuar nga gazetat

italiane që kanë si protagonist një ekstrakomunitar (pamvarësisht origjinës së tij), kanë të

bëjnë me emigracionin klandestin, prostitucionin, mikrokriminalitetin. Në këto raste

duhen nënvizuar dy faktorë interesantë:

387 Presidenza del Consiglio dei Ministri, L’immigrazione nella stampa italiana, Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato, Roma, maj 1990.
388 Caritas di Roma, Immigrazione. Dossier Statistico ’96, Anterem, Roma, 1996.
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 organet e informacionit në Itali, i trajtojnë problemet që kanë të bëjnë me të huajt

në vend, si probleme të rendit publik, zgjidhja e të cilave në mënyrë të natyrshme

u takon forcave të rendit publik389.

 në artikuj rëndom perceptohet një mangësi nga pikëpamja e përpunimit politik të

problemit dhe rrugëzgjidhjeve përkatëse. Në të njëjtën kohë, vihet re një mangësi

e medias në përcjelljen drejt opinionit publik të çështjeve të rëndësishme lidhur

me emigracionin.

Këtu mund të sjellim si shembull sjelljen e medias ndaj një ligji të rëndësishëm në lidhje

me emigracionin, konkretisht ligji Martelli, i cili, që nga momenti i hyrjes në fuqi është

përcjellë nga të përditshmet italiane si një ligj i pakënaqshëm për pritshmërinë e

shoqërisë, dhe si një ligj që ka nevojë për ndryshime thelbësore. Kritikat e medias italiane

ndaj ligjit Martelli i adresohen në mënyrë specifike bujarisë që ky ligj kishte ndaj

emigrantëve: mangësive në implementim; vonesave dhe mosaplikimin e organeve

kompetente për të shqyrtuar 390problematikën në nivel institucional. Rrallëherë ndër

rreshtat e këtyre artikujve rezervohet ndonjë hapësirë sado e vogël për refleksione më të

thella. Ndërkohë, hapësira pa kursim u rezervohen ankesave të përgjithshmë, të

shoqëruara këto nga reflektime dhe ftesa ndaj autoriteteve, për një shqyrtim e veprim më

të vëmendshëm e profesional.

Nga studiuesit e “La Sapienza”-s është evidentuar një tentativë ndërveprimi mes sistemit

të medis dhe atij juridik. Nga hulumtimet e bëra nga studime të mëparshme të të

përditshmeve gjatë periudhës 1989-1996 dhe kryesisht me rastet që kanë të bëjnë me

çështjen shqiptare ka dalë në pah se masat ligjore të ndërmarra nën trysninë e peshës së

fushatës mediatike, kanë qenë të pafrytshme dhe të papërshtatshme, duke krijuar një

boshllëk ligjor të dëmshëm. Nga ana tjetër, shqyrtimi i përciptë i problematikës reale që

ka të bëjë me jetën e emigrantëve në Itali, duke emfatizuar apo demonizuar pse jo edhe

qëllimisht modelet e deviancës së emigrantëve shqiptarë, ka qenë i cekët, duke ndikuar

kështu në ndërtimin e një imazhi aspak real të emigrantit në përgjithësi e atij shqiptar në

veçanti. Fenomeni i emigracionit nga mediat italiane është përkthyer në termat e

389 Presidenca e Këshillit të Ministrave të Italisë, L’immigrazione nella stampa italiana, Instituto

Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Maj 1998.
390 Melotti U., Superficialità all’italiana. Tek “La Critica Sociologica”, 1, 1994.
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problemit që ka lidhje me rendin publik. Ka një mungesë të dukshme të një refleksioni e

hulumtimi të kushteve sociale të emigrantëve shqiptarë që u dyndën në brigjet italiane.

Nga një lexim koronologjik i shtypit të kohës vihet re se si pak nga pak vëmendja e

medias zhvendoset nga plani humanitar i vështrimit të fenomenit 391drejt një

këndvështrimi pothuajse kërcënues në nivel ushtarak 392, deri në nota ksenofobie393. Vetë

Presidenti i Republikës së Italisë ka deklaruar në termat e “prezencës së personave jo

ashtu si duhet” 394, si dhe për “persona që nuk e kanë ndërgjegjen e qetë”395.

Media ka lënë mënjanë aspektet e tjera të fenomenit të emigracionit të shqiptarëve drejt

Italisë, si p.sh: të drejtat e njeriut në procesin e integrimit social e kulturor. Të rinjtë

shqiptarë janë paraqitur si një “rast” që i përket në mënyrë eskluzive fenomeneve

negative që dëmtojnë rendin publik. Nuk i janë ofruar publikut elemente refleksioni të

nevojshme për të kuptuar se sa të rrezikshëm janë realisht këta shqiptarë, që sapo

mbërrijnë në Itali kryejnë krime. Audiencës i është ofruar eskluzivisht stereotipi i

hajdutit, keqëbërësit, shfrytëzuesit të fëmijëve e grave, etj. Këto stereotipe janë ofruara si

të vërteta të padiskutueshme e pa asnje lloj thellimi mendimi apo refleksioni mbi shkaqet

e fenomenit. Nuk është bërë asnjë arsyetim apo hulumtim se kush janë në të vërtetë këta

kriminelë shqiptarë, ç’farë përfaqësojnë ata? Sipas statistikave e studimeve të ndryshme

ka dalë në pah se shpeshherë bëhet fjalë për ata të rinj të cilët vijnë nga shtresa më e

varfër e shoqërisë shqiptare dhe që janë lehtësisht të ndikueshëm nga modelet e deviancës

apo nga imazhet e deformuara të emancipimit ekonomik e social. Sigurisht që kanë

përqafuar modelin e deviancës ata të rinj të cilët kanë qënë të influencuar më së shumti

nga procesi i shkatërrimit të sistemit të vlerave dhe rregullave të sjelljes tradicionale që

shoqëroi ndryshimet e mëdha sociale të viteve ’90.

Shoqëria shqiptare është tepër e ngjashme me atë italiane, si në mënyrat e ndërveprimit të

klasave të ndryshme sociale, ashtu edhe në format e përgjithëshme të sjelljes. Shoqëria

shqiptare mund të konsiderohet si një vazhdimësi e shoqërisë italiane për nga këto

karakteristika, porse kuptohet, e pozicionuar në periferi, ku qendra është e përfaqësuar

391 lexohet ndër artikuj fraza si : Mes shqiptarëve ka edhe fëmijë, disa refugjatë rrezikojnë mbytjen etj.
392 patrulla kundër shqiptarëve, bllokim i brigjeve
393 T`i hedhim në det,... Shqiptarë? Jo faleminderit nuk i duam
394 Gazetat “La Repubblica” dhe “La Stampa”, datë 19/3/1997
395 Il Corriere della Sera”, 19/3/1997



133

nga pjesa më e kulturuar e shoqërisë italiane. Natyrshëm, figura e të riut me karakteristika

deviance është pozicionuar në rolin e figurës aktuale deviante të periferisë italiane, duke

zëvendësuar kështu figurat deviante të mëparshme. Për një të ri shqiptar, emigrant apo i

lindur nga emigrantë shqiptarë në Itali, është e natyrshme të identifikohet me rininë

italiane dhe rrjedhimisht të pretendojë të trajtohet në mënyrë të barabartë, duke gëzuar të

drejtat të plota e të njëjta me të rinjtë italiane. Ndonjëhëerë, kjo lloj sjellje perceptohet

nga italianët e nivelit të mesëm, pamvarësisht opinionit që kanë në lidhje me emigrantët,

si arrogante e prepotente, që lidhet ngushtë me pritshmërinë që ka kjo kategori e

shoqërisë ndaj emigrantit, i cili, sipas tyre duhet të jetë gjithnjë i përulur, servil e i

nënshtruar. Nga ana tjetër, shqiptari i mesëm, jo vetëm që flet mjaftueshëm italisht dhe ka

karakteristika somatike të ngjashme me europianët, por që i ka kaluar në mënyrë të

përshpejtuar të gjitha shkallët sociale që e ndanin në fillim të viteve ’90 nga pjesa tjetër e

shqoërisë europiane, duke hyrë me të tërë energjinë e potencialitetin e vet në atë që quhet

shoqëri moderne. Pikërisht ky vrap i papërmbajtur drejt emancipimit e në mënyrë të

veçantë drejt pasurimit me çdo mënyrë e me ç’farëdolloj sakrifice që kjo të kërkojë,

shpjegon edhe faktin se përse një segment i caktuar i rinisë shqiptare ka përqafuar pa më

të voglën mëdyshje jetën e deviancës. Modelet deviante influencojnë dhe gjejnë terren të

përshtatshëm tek ata persona të cilët posedojnë disa karakteristika personale të

përshtatshme për të krijuar një “kriminel të ardhshëm”. Ndër këto karakteristika më të

spikatura janë: një dëshirë e fortë për të arritur një pozicion dominues në komunitet,

kurajoja për të marrë vendime ekstreme, aftësia dhe kapacitet i caktuar për të përdorur

dhunën 396, por nga ana tjetër nuk duhet nënvleftësuar edhe influenca e disa

sipërmarrësve apo afaristëve italianë, të cilët i kanë përdorur për të pushtuar territore të

caktuara ekonomike me ndihmën e bandave kriminale lokale, të cilat kanë ndërhyrë për të

intimiduar krahun e punës, përvetësimin jo legal të disa zonave e sektorëve ekonomikë,

apo edhe për shkëmbime të paligjshme397. Patosi me të cilin disa të rinj shqiptarë hyjnë

në jetën kriminale deviante është i tillë që nuk u le kohën e duhur për të maturuar një lloj

profesionalizmi, nëse do të mund ta quanim kështu, në fushën e kriminalitetit. Është

pikërisht vrulli dhe impulsiviteti i tepruar e i pakontrolluar, i cili bën që këta të rinj të

396 Alasia e Montaldi [1960], Montaldi [1961], Ruggiero [1992].
397 Ruggiero 1996.
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”digjen” në një kohë të shkurtër. Ata shpesh janë viktimë e mosmarrveshjeve mes tyre në

çështjet e biznesit kriminal si prostitucioni e droga, të cilat shpeshherë degjenerojnë në

larje hesapesh e me vrasje nga më makabret. Karriera e tyre kriminale përgjithësisht është

e shkurtër, duke përfunduar në burg vetëm pas disa muajsh jete deviante. Ata kapen

lehtësisht nga forcat e rendit, për arsye se u mungon edhe niveli më i ulët i inteligjencës i

“kriminelit të nivelit të mesëm”, janë të paaftë të përdorin në mënyrë të matur paratë e

fituara në mënyrë të lehtë e të shpejtë, duke lënë kështu gjurmë lehtësisht të dallueshme

për organet e inteligjencës.

Jeta në burg nuk është aspak e kendëshme për deviantët shqiptarë. Ata zakonisht

marzhinalizohen nga deviantët e tjerë e sidomos nga kriminelët e vërtetë, pasi

konsiderohen si pa tru e të pabesueshëm. Bandat e krijuara nga deviantët shqiptarë kanë

një jetë të shkurtër dhe nuk kanë sukses në fitimin e besueshmërisë nga bandat apo grupet

mafioze të një niveli të caktuar, të cilat nuk kanë nevojë për banda kriminele pa tru, që në

të shumtën e rasteve përfundojnë të implikuara në konflikte me armë zjarri me policinë,

apo në sherre mes anëtarëve të bandës398.

Nuk përputhet kështu imazhi mediatik që ka devianti shqiptar me atë real dhe aq më pak

korespondon imazhi i një populli të tërë, i etiketuar nga një pjesë e medias italiane si “një

popull pa dëshirë për punë dhe pa shpirtin e inisiativës”. Po të hedhim vështrimin pas, në

historinë e para viteve ’90, është i pamohueshëm fakti se populli shqiptar vetëm me

forcën e muskujve të tij ka bërë një punë kolosale të paprecedentë në Europë për krijimin

e tokave të bukës, aty ku kish veç male e gurë, ka ribërë shtretërit e lumenjve, ka krijuar

liqene e rezervuarë, ka ndërtuar vepra infrastrukturore të rëndësishme me mjete primitive.

Ky popull nuk mund të etiketohet kurrësesi si jopunëdashës e pa iniciativë399.

Problematika e paragjykimeve raciste, si dhe i ndërtimit të stereotipit të deviancës tek

shtresat e emigrantëve në Itali, ka hapur polemika të vazhdueshme ndër vite 400.

Sociologët italianë ndodh që në vend që t`u dedikojnë studime shkencore fenomeneve të

tilla, gjurmojnë të njëjtat rrugë/stereotipe të rrahura nga media401. Këtu do të citojmë

398 Cfr. Fondazione Cariplo-Ismu, 1998, p. 165/168.
399 Perrone L., Economia e società in Albania. In “La Critica Sociologica”, n. 103, autunno, f. 171.
400 Dal Lago A., Immigrazione, criminalità e pregiudizio. In “La Critica Sociologica”, n. 110, 1994/Melotti

U., Superficialità all’italiana. In “La Critica Sociologica”, 1, 1994.
401 Dal Lago, 1993, f. 211
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studiuesin italian Barbagli, i cili, në punimin e tij “Immigrazione e criminalità” mbi

problematikat që kanë të bëjnë me imigrantët dhe paragjykimet e studiuesve italianë në

lidhje me çështjet që lidhen me ta, ka shkruar: “Çështja e sjelljes deviante të emigrantëve

është një temë delikate, e vështirë dhe e turpshme. E megjithatë edhe në Itali kohët e

fundit janë marrë me këtë temë personazhe publike, institute kërkimore dhe studiues të

ndryshëm “. Në një studim të Istat–it Italian të vitit 1994402 vihet re se në Itali ka ndodhur

një hyrje progresive e të huajve në jetën kriminale. Kjo e ndikuar nga rrethanat në të cilat

një pjesë e mirë e të huajve të ardhur nga vendet jo anëtare të BE, duke mos arritur një

integrim në jetën sociale e ekonomike në Itali, ka shërbyer si ushqim për krahun e lirë të

punës në sektorin kriminal403. Në vitin 1998 Istat ka kryer një tjetër studim404 mbi këtë

çështje duke u përpjekur për të identifikuar burimin e këtij fenomeni. Sipas raportit,

pjesëmarrja e gjerë e të huajve në jetën kriminale në Itali lidhet ngushtë me faktorë

ekonomikë dhe socialë si: klandestiniteti, konfliktet kulturore, mungesa e lidhjeve

familjare.

Në studimin kërkimor të detajuar të studiuesit italian Barbaglio405 mbi personat e dënuar

apo hetuar gjatë periudhës 1993-1995, studim në të cilin autori ka përdorur të dhëna

zyrtare statistikore, të marra nga arkivat e Istat, nuk ka dalë në pah ndonjë krim i lidhur

në mënyrë të veçantë me shqiptarët. Në studimin e tij autori pohon faktin se në mes të

emigrantëve që shkojnë në Itali në mënyrë ilegale me anë të gomoneve nëpërmjet kanalit

të Otrantos, ka edhe persona me sjellje deviante të cilët operojnë kryesisht në tregun e

lëndëve narkotike, në mënyrë të veçantë të marijuanës dhe në tregun e shfrytëzimit të

prostitucionit. Në konkluzionet e studimit të tij ai nënvizon: Idea se imigracioni është

shkaku kryesor i rritjes së theksuar të kriminalitetit në vendin tonë (Itali) është e pabazë .

Sigurisht që kjo rritje kriminaliteti është reale, por e ka fillesën në mesin e parë të viteve

’70, kur kanë zanafillën edhe proceset migratore. Është e vërtetë se përqindja e të huajve

në totalin e të dënuarve është rritur në mënyrë të vazhdueshme këto 10 vitet e fundit. Kjo

ka ndodhur në lidhje me shumë krime të rënda e të lehta të kryera nga persona që

veprojnë vetëm apo të organizuar në grup: vjedhje çantash apo banesash, rrëmbime,

402 Istat, La criminalità attraverso le statistiche. Roma: 1994.
403 Istat, 1994.
404 Istat, La presenza straniera in Italia. Anni 1991-1995. Roma: 1998.
405 Barbagli M., Immigrazione e criminalità. Il Mulino: Bologna: 1998
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trafik dhe shpërndarje lëndësh narkotike, plagosje, vrasje, përdhunime. Shpeshherë

viktima të këtyre krimeve janë emigrantët. Janë padyshim prostitutat të cilat nuk kanë

zgjedhur me vullnetin e tyrë të lirë të ushtrojnë prostitucionin si profesion, por janë të

detyruara nga mënyra të ndryshme të ushtruara nga grupet e bashkëatdhetarëve të tyre.

Janë të miturit e blerë apo dhënë në shfrytëzim për t`u përdorur për aktivitete të

paligjshme. Janë emigrantë të tjerë, burra a gra, të cilët dhunohen dhe vriten nga

bashkëatdhetarët e tyre apo nga emigrantë me origjinë të ndrydhme nga e tyrja.

Emigrantët janë shpeshherë edhe viktima të krimeve të kryera mbi ta nga italianët. Nuk

ka të dhëna të sakta se në ç’farë frekuence këto krime ndodhin, por nuk ka asnjë dyshim

mbi faktin real se ato ndodhin406.

Masmediat kanë mbajtur një qëndrim të ekzagjeruar alarmizmi që ka degjeneruar në

stigmatizimin e të tërë kategorisë së imigrantëve në Itali dhe në mënyrë të veçantë atyre

shqiptarë, si kriminelë. Mjetet e informacionit nuk kanë bërë gjë tjetër veçse kanë

paraqitur në mënyrë besnike gjëndjen e shqetësimit social që kanë provokuar në

popullsinë italiane ngjarje të tilla si zbarkimi masiv i refugjatëve shqiptarë në brigjet

italiane. Roli i medias e sidomos i Televizionit, ka qënë vendimtar në krijimin e

përceptimit negativ të këtij fenomeni nga ana e popullsisë italiane. Shfaqja në kanalet e

ndryshme televizive italiane të atij spektakli të dhimbshëm mjerimi dhe natyrës së

dhumshme të refugjatëve shqiptar që zbrisnin me mijra e mijra në brigjet italiane, ashtu si

ishin të uritur e të veshur keq, me një nivel higjene të paimagjinueshme për italianin e

shtresës së mesme, në vend që të ngjalltë e të ushqente mëshirimin në shpirtrat kristianë

të italianëve, nuk mbolli të shumtën e herës veçse frikën, ankthin, neverinë dhe

refuzimin. Frika e cënimit të cilësisë së jetës nga kjo masë e papërmbajtur mjeranësh

mbizotëroi mbi ndjenjën e mëshirës dhe keqardhjes407.

406 Barbagli M., Immigrazione e criminalità. Il Mulino: Bologna: 1998, f.74-75.
407 Tema e imigracionit në dhjetëvjeçarin e fundit ka qënë tema e preferuar e një sërë studimesh e analizash

sociologjike, të cilat kanë shqyrtuar me skrupolozitet dritëhijet e shumta të këtij fenomeni, që rëndom është

shoqëruar me një ngarkesë negativiteti. Do të ishte me vend të përmendnim faktin se në vitin 1990,21 janar,

është publikuar në të përditshmen italiane “Espresso” një intervistë e Laura Balbo, e cila është një nga

themelueset e grupit të studiuesve mbi çështjen e racizmit në Itali, si dhe autore e botimit të shoqatës Ais

(Associazione Italiana Sociologia) “L’Italia di fronte al razzismo”. Në artikullin e botuar në të përditshmen

në fjalë ajo deklaron se :” kanë qënë antropologët kulturorë ata të cilët më së shumti janë marrë në Itali mbi

tema të tilla si racizmi apo krahasimin e kulturave të ndryshme. Sociologët më së shumti, janë marrë me

studime që lidhen me çështjet e tregut të punës. Në ditët e sotme duket se ka një rikthim në vitet ’50 të
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5.3 Ndërtimi i Imazhit

Në mënyrë që të hulumtonim këtë temë kemi shqyrtuar disa artikuj të botuar nga gazeta

te ndryshme italiane gjatë viteve 1990, 1991, 1994, 1995, 1997, të cilat janë shprehur në

mënyrë të caktuar mbi tipologjinë e emigranteve gra, burra apo femijë, zakonet e tyre,

mënyren e jetesës,si dhe problemet që kanë hasur. Kemi vënë re se imigranti, për të cilin

shkruhet nëpër këto të përditshme, është kategorizuar dhe përshkruar në mënyrë

kategorike edhe pse është e njohur dhe pranuar se ndërmjet individësh të ndryshëm

ekzistojnë veçori të ndryshme karekteriale e kulturore, ndërkohë që në artikujt në fjalë

imazhi ndërtohet mbi stereotipe të cilat nuk i konsiderojnë këto veçori subjektive.

Dihet se masmedia e shkruar ndërvepron në një sërë mënyrash me opinionin publik, duke

u vendosur shpeshherë në rolin e interpretuesit, duke e drejtuar atë drejt shtigjeve

shumëherë edhe delikate e me rezultate të tilla si stigmatizim të grupeve sociale më

vulnerabël të momentit408. Ajo në mënyrë të veçantë e vendos veten në pozicionin e

propogandueses së vlerave, e rëndom edhe të zgjidhjes së problemeve, edhe pse nuk ka

ekspertizën e duhur për ta bërë këtë gjë. Nisur nga ky fakt, në asnjë mënyrë nuk mund ta

deklarojmë apo të mund ta etiketojmë masmedian e shkruar si një pasqyruese të

realitetit social. Imazhi i krijuar/ndërtuar nga media e shkruar nuk paraqet në mënyrë

besnike realitetin social, sikurse edhe imazhi i prodhuar prej saj nuk paraqet në mënyrë

objektive shoqërinë409. Massmedia e shkruar ka një orientim kulturor dhe sistem vlerash

krejt të sajin. Në një farë mënyre, disa gazeta janë një institucion i rëndësishëm për

shoqërinë në të cilën operojnë, janë aktorët më të rëndësishëm në formimin e opinionit

publik të lexuesve të tyre, duke propozuar sisteme vlerash e zgjidhje problemesh sociale,

të cilat konsiderohen të rëndësishme për shoqërinë në fjalë410.

Megjithatë publiku, sikurse edhe lexuesi individual, nuk është subjekt pasiv. Leximi në

vetvete drejton në një seleksionim, interpretim dhe në një farë mënyre në një marrje

studiuesve të interesuar mbi këtë çështje, pra në vitet e flukseve migratore nga Jugu i Italisë në drejtim të

Veriut. Edhe sot, sikurse asokohe, vëmendja bie mbi problemet e brendëshme, shtëpia, puna, integrimi.

Flitet përsëri për marxhinalizim, nevojshmëri për asistencë, si dhe emergjencë për zgjidhjen e problemeve

lokale e sektoriale.
408 Losito G., Il potere dei media, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994.
409 Mac Kuen M. B., Coombs S. L., More than news. Media power in public affairs. Sage, Londra, 1981
410 McQuail D., Media performance: mass communication and the pubblic interest. Sage, Newbury Park -

California, 1993.
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pozicioni, lidhur me një fenomen të caktuar. Komunikimi bazohet mbi një parakusht të

forte, që është besimi që ka lexuesi tek gazeta411. Në fakt, kjo shpjegon edhe faktin e

zgjedhjes së një gazete kundrejt të tjerave në një sistem pluralist. Pra, kemi një

marrëdhenie reciproke ndërmjet individit dhe gazetës. Gazeta prodhon dhe përcjell

mesazhe, individi në bazë të tyre sjellje dhe opinione. Lexuesi është marrësi i

informacionit të ofruar nga gazeta. Ky cikël kthehet në një rreth virtuoz në momentin kur

gazeta interpreton në mënyrë korrekte idetë e publikut dhe publiku forcon besueshmërinë

ndaj gazetës412.

Shkëmbimi i informacionit është i dykahshëm : nga gazeta tek lexuesi dhe nga lexuesi tek

gazeta. Informacion nuk thithet në mënyrë pasive nga lexuesi, porse merret në shqyrtim,

dhe më tej ose pranohet ose refuzohet. Duke patur parasysh që niveli i vëmendshmërisë

së lexuesit nuk është aq i lartë kundrejt gazetës, kjo e fundit duhet të operojë me mjete e

forma te ndryshme per të patur vëmendshmërinë maksimale. Për këtë arsye ndiqen

strategji komunikimi të larmishme si: përdorimi i metaforave dhe hiperbolave; në titujt

kryesore të gazetave, luhet shume me grafikën, me ngjyrat, me karakterin e shkrimit

etj413. Emigracioni përshkruet si një “bombë”, imigrantët shqiptarë të “shumtë” që

zbarkojnë me “valë”. E meqënëse shoqëria italiane përballet me një fenomen të tillë,

përdorimi i dorës së hekurt është më se i justifikueshëm, për të normalizuar gjëndjen

përmes rikthimit, qoftë edhe me forcë, të të ardhurve të padëshiruar. Por ama nuk

mungon ajo kategori gazetash që e sheh me një sy më të kuptueshëm këtë kategori

njerëzish. Në to udhëtimi i tyre emërtohet si “marshimi drejt shpresës”, “një ëndërr” nga

411 Losito G., Il potere dei media, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994
412 Mazzanti A., L’obiettività giornalistica: un ideale maltrattato. Liguori, Napoli, 1991.
413

 Datë 11.6.1991 “Corriere della Sera” Riesplode la questione degli i mmigrati dell terzo mondo:al

sud non arrivano aiuti; guerrilia urbana al nord. Puglia in rivolta: via gli albanesi

 Datë 3.7.1991 Altri 254 profughi sistemati negli alberghi cittadini. L’ultima ondata dall’Albania.

 Datë 9.3.1991 Migliaia e migliaia di albanesi affamti cercano aiuti nella citta al collasso. Brindisis,

esplodono rabia e paura. Numerosi casi di scabbia, ora si teme un’epidemia. Requisite le scuole

per far fronte all’emetrgenza –“Il Resto del Carlino”

 Datë 12.3.1991 Fa tappa a Milano il viaggio della speranza dei profughi che tentano di passare il

confine. Il capolinea dei disperati. Arrivano in centrale decine di albanesi stanchi e affamati-

“Corriere della sera”

 Datë 2.5.1991 Metaponto. Gli albanesi:aria di rivolta .”Corriere della Sera”.
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e cila do të zgjohen shpejt sapo të përballen me ftohtësinë e realitetit që i pret. Porse duke

qenë së ata janë të shumtë në numër, nuk mund t`u ofrohet ndihma e nevojshme.

Vendbanimet e shqiptarëve përshkruhen si të mbipopulluara, të degraduara dhe të pista,

të ardhurat të dyshimta. Qytetet e Shqipërisë përshkruhen si strofkulla që pjellin veç

kriminelë e të korruptuar. Për këtë arësye, kjo kategori njerëzish nuk mund të ofrojë

veçse degradim për vendin ku emigrojnë, ata mbeten të papërpunueshëm/latuar e si të

tillë duhet të dëbohen (!) Në këtë mënyrë “blitzet” e forcave të rendit public, të kryera

kryesisht në orët e para të agimit, me qëllim spastrimin e vendeve të zëna në mënyrë

abuzive nga këta kriminelë mjeranë, janë për ta më se të justifikueshme. Ka nga ata që

janë edhe në favor të emigrantëve. Por ndërkohë, pranojnë faktin që ata jetojnë në një

parregullsi morale të pajustifikueshme; janë « vrasës », « të dhunshëm », përdorin thika,

praktikojnë prostitucionin, « shpërndajnë » drogë, ndeshen me njëri tjetrin për arsye nga

më banalet. Për këtë arsye, popullsia lokale rebelohet e ja ku mbërrijme tek « revolta ».

Stili narrativ i gazetave shpeshherë është objektiv, herë të tjera ironik, e herë të tjera

tallës. Kur shkruhet për “revoltë”, “luftë”, përdoret stili epik414.

Informacioni i dhënë nga gazetat italiane mbi imigrantët ndërtohet në bazë të

stereotipeve. Imazhi i tjetrit jepet në një mënyrë shumë të thjeshtëzuar, duke luajtur

bukur me termat e alarmit social. Imazhi ndërtohet mbi një kundra pozicion Ne/Ata, ku

Ne është karakteri pozitiv dhe Ata negativ. Ne përfshin kuptimin e rregullit,

racionalitetit, solidaritetit. Ata: parregullsinë, iracionalitetin, nevojën. Me fjale të tjera

komunikimi i bazuar në këto imazhe legjitimizon të ashtuquajturin Superioritetin Tonë

dhe Inferioritetin e Tyre415.

Fenomeni i emigracionit ka njohur edhe një aspekt tjetër në fushën e fryrjes së shifrave,

këtu nuk bëhet fjalë për një fenomen të bazuar nga ana statistikore , por për një fenomen

të deformimit të perceptimit social dhe të ndertimit të imazhit negativ të procesit të

414 Përballë këtyre njerëzve burra e gra jemi “ne”.Ata kanë nevojë për ne.”Ne” duhet t`u japim atyre

solidaritet. Nëse dikush nga “ne” tërhiqet nga kjo detyrë ne e kritikojmë. Kur ka nevojë për ndërhyrjen

tonë, ne vendosim rendin në vend, si duke çliruar ndërtesat nga këta banorë të padëshiruar, si me “blitze’

të shpejta dhe efikase në mënyrë që të sjellim situatën në normalitet , pasi nuk mund të tolerohet një

degradim dhune dhe ilegalitet i tillë. Në fund të fundit edhe nëse do duhet te ndërhyjmë duke i dëbuar nga

vendi, ndodh sepse ata janë vërtetë “shumë” dhe sillen në një mënyrë të papranusehme. Në këtë mënyrë

autoritetet janë të justifikuara në lidhje me masat e marra.
415 Galtung J., e Ruge M., Structuring and selecting news. In Cohen S., e Young J., The manufacture of

news: deviance, social problem and the mass media. Constable, Londra, 1973.
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imigracionit dhe imigrantëve, të cilat janë të ndërlidhura si reciprokisht ashtu edhe

dialektisht me alternimin e dimensionit kuantitativ të fenomenit. Ekzagjerimi i shifrave

vendoset periodikisht në dispozicion të opinionit publik nga ana e mjeteve të

informacionit por edhe nga partitë politike, si dhe nga ana e përfaqësuesve të

institucioneve të ndryshëm – kjo masë e madhe njerëzish të pashpresë, aventurierë

kriminelë është duke pushtuar Italinë - në këtë mënyrë kontribuojnë për të ushqyer

opinionin publik. Tema e invazionit është një klishe ripërsëritëse në historinë e

ksenofobisë.

Duhet reflektuar mbi faktin se l’eterofobia kthehet në racizëm kur bëhet pjesë e

diskutimeve publike duke u kthyer në një gjuhë të përbaskët për pjesën dërrmuese të

popullsisë. Studiuesit e këtij fenomeni nënvijëzojnë se në shoqerinë e komunikimit,

racizmi prodhohet kryesisht nga konvergjenca e përfaqësimeve të përpunuara,

mbështetura e shpërndarë nga mjetet e informacionit dhe nga disa institucione të

predispozuara të prodhojnë një imazh negativ të të huajve, ose një imazh të pabazuar, si

në terma kualitative ashtu edhe në terma sasiorë416. Mjafton të përmendim tendencën

konstante për të fryrë shifrat apo mania për të përmendur në mënyrë konsekutive binomin

imigrant-kriminel, imigrant-pasiguri, imigrant-degradim urban. Apo duke ndërtuar

situatat false të emergjences janë shumë, po na pushtojnë, janë te rrezikshëm. Këto lloj

emergjencash janë të manipuluara nga mediat në mënyrë që të lançojnë fushata të

ripërsëritura anti-emgirante, për të cilat disa parti jo në mënyrë rastësore përfitojnë dhe i

bëjnë një jehonë të mëtejshme.

5.4 Identiteti i emigrantit përballë të tjerëve

Tipologjitë e identifikimit përgjithësisht ndërtohen brenda një sistemi të

mirëpërcaktuar marrëdhëniesh sociale siç janë: familja, fshati, rajoni, qyteti, shteti apo

tërësie e të gjithë këtyre sistemeve marrëdhëniesh njerëzore e shoqërore. Individi

identifikon vetveten në sisteme përkatësie, të cilat mund të jenë të natyrës religjoze apo

jo. Identiteti çdokujt është i ndryshëm, i shumëllojshëm, shumëdimensional, nuk mund të

416 Glaser B. G., e Strauss A. L., The discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research.
Aldine, Chicago, 1967
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reduktohet sikurse tentohet rëndom të bëhet në ditët e sotme , në dimensionin etnik,

religjoz apo kombëtar. Sipas Georges Devereux (1970-1972)417: procesi personal i

identifikimit është nje sforco auto nxitëse për të ruajtur Unin . Gjatë këtij procesi individi

akumulon të gjitha eksperiencat e jetës së tij dhe i projekton në të tashmen. Kjo punë

individuale mbi identitetin ndikon në një projektim utopik të komunitetit, në mënyrë që të

prodhojë një identifikim , një imazh komunitar dhe kështu prodhohet një identifikim që i

referohet një kolektiviteti i cili mund të jetë shumicë ose pakicë, dominues apo ë

nënshtruar. Ky ushtrim i përhershëm nxitës përkthehet në raporte sociale jo të barabarta

apo çon drejt kompleksit te superioritetit nacional. Pikerisht në këtë moment lind prona e

kombësise, duke ua mohuar këtë të tjerëve e duke i bërë objekt të skualifikimit etnologjik.

Kjo çon drejt praktikave te pabarazisë.

Në planin politik e ideologjik shoqëria orientohet në mënyrë të mirëplanifikuar me temat

e identifikimit në terma të identitetit nacional apo më saktë i monopolit të identitetit

nacional. Identifikim ky që bëhet në lidhje me kombësinë, e cila jo rastësisht

konsiderohet si primare superiore duke bërë kështu që ajo të konsiderohet si një e drejtë e

dhënë nga zoti nëpërmjet lindjes në një kontest të caktuar vendor e shoqëror. Ky fenomen

ndeshet edhe në realitetin e Italian, ku nuk mjafton marrja e nënshtetësisë në rrugët

standarte burokratike për tu konsideruar Italian. Ajo që ka rëndësi është origjina, gjaku,

gjuha. Individët me origjinë emigrante, megjithëse me shtetësi italiane, vazhdojnë të

konsiderohen si të tillë në zhargonin dhe mentalitetin shqoëror, pavarësisht se janë lindur,

rritur e shkolluar në Itali, e ndoshta mund të mos e kenë parë kurrë vendin e origjinës së

prindërve të tyre.

Identiteti kombëtar është një përkufizim i kohëve të fundit të historise njerëzore. Nevoja

për të patur me vete dokumente identifikimi në mënyrë për të provuar identitetin e

individit është praktike e koheve të fundit të historisë së gjatë njerëzore. Para Luftes së

Parë Botërore (1914-18) nuk kanë ekzistuar dokumenta të mirëfillta identifikimi, të cilat

u bënë të detyrueshem pikërisht gjatë saj. Ato u bënë të detyrueshme për të huajt, pasi

417 L'éthique dans la société de l'information, Les Presses de L’Universite Laval 2001, fq.22-23.
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shiheshin me dyshim si agjentë të forcave armike. Në vitin 1916 do të shpallet edhe ligji i

parë i cili i detyron punonjësit e huaj në Francë të pajisen me dokumenta identifikimi418.

Sigurisht që dokumente identifikimi ekzistonin edhe para kësaj date. Në mënyrë të

veçantë në Francë në vitin 1912 u shpik dokumenti antropologjik për Nomadëd419 që

quheshin rëndom ciganë apo romë, apo me më shumë takt “pa vendbanim fiks”. Në të

ishin shenuar volumi i kafkës, ngjyra e syve, forma e nofullave e të gjitha masat

antropologjike te dashura për shkencën raciale të asaj epoke420. Target grupi që më së

shumti ka qënë shënjestra e identifikimit racial qysh në kohët më të hershme, janë

nomadët. Siç u tha dhe më sipër verifikimi i identitetit racor përmes dokumentave

identifikues për nomadët ka filluar qysh në vitin 1912 për të vijuar me tej me ligjet

raciale te rajhut të tretë ku institucionalizohet verifikimi i identifikimit të të huajve421.

Karta e identitetit për nënshtetasit shfaqet në Europë në periudhën e pas Luftës së Dytë

Botërore. Pikërisht në këtë periudhë do të fillojë edhe një lloj spastrimi i të huajve nga

territoret përkatës nacional. Kategoritë më të ekspozuara ndaj këtyre spastrimeve kanë

qenë romët, hebrenjtë, shqiptarët (në zonën e çamërisë dhe Kosovës), porse edhe italianët

e zonave të Sllovenisë e Kroacisë. Në këtë kohë fillon të shfaqet edhe psikoza e

dokumentave e lejeve të qëndrimit, e cila do na përndjekë deri në kohët e sotme moderne.

Nis kështu psikoza e dokumentave, lejeve të qëndrimit, obsesioni i garancisë për të jetuar

në një vend që fitohet me anë të lejes së qëndrimit.

Fakti që fenomeni i dokumentave të identitetit është i kohëve të fundit, mund të zbuloj se

ç’farë fshihet mbas kontrolleve policore të identitetit; është shteti ai që dekreton cilët janë

kombëtar e cilët të huaj. Në kundërshti me të gjitha fjalimet mbi të drejtat e njeriut, në të

418 Documents parlementaires, proposition n° 2758, annexe au procès-verbal de la séance du 8 décembre

1916. La seconde est rédigée par le député radical de l’Aisne Pascal Ceccaldi, JO, Chambre des députés,

onzième législature, dokument parlamentar, propozim n° 2895, anekse të proces – verbalit të seancës së 19

janarit 1917.

Për më shumë info http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=GEN_054_0076;
419 Economic and Political Change in Asia and Europe: Social Movement Analyses, Di Bernadette

Andreosso-O'Callaghan,Frédéric Royall Editors, University of Limerick, Ireland 2013 fq.200.
420 duhet te kemi parasysh se ne ate kohe per “antropologji” nenkuptohej ne menyre te padiferencuar

antropologjia fizike e ajo sociale.
421Persecution of Roma (Gypses) in prewar Germany, 1933–1939 – Persekutimi i komunitetit rom në

periudhën e paraluftës. Për më shumë: http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005482;
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vërtetë nuk egzistojnë të drejta të njeriut, por të drejta të lejuara ne diskrecion të shtetit

kombëtar e si rrjedhim të ndryshme për sa i perket kombëtareve apo jo- kombëtarëve.

5.5 Perceptimi i emigrantëve ne Itali

Termi “Immigranti” identifikohen rëndom të huajt që hyjnë në Itali nga vendet e

varfëra dhe me kushte sociale jo të përshtatshme.

Immigranti, përdoret më tepër për të përkufizuar një pasazh, një status provizor që duhet

të kalohet me qëllim arritjen në pjesmarrjen e plote sociale dhe te qytetarise

Percetimi, imazhi, kategorizimi i emigrantëve në Itali është i lidhur me faktin e një

ballafaqimi te vonshem të Italisë me fenomenin e imigracionit. Deri vone Italia ka qene

një vend që eksportonte emigrantë. Ajo ka ndalur të jetë një vend i eksportimit masiv të

emigrantëve duke filluar nga fillimi i veteve ’80, kohë kur filloi të shndërrohej në një

importuese e krahut të punës me shfaqjen flukseve të para migratore që ishin ato të

Tunizineve drejt Siçilisë.

Deri para pak kohesh imazhi i Italisë ishte ai i një shteti pa paragjykime raciste, fakt ky

edhe pse Italia ishte vet një vend prodhues i emigracionit në masë422. Historia italiane e

antisemitizmit dhe statusi i vendit kolonizues përgjatë periudhës së fashizmit u duk sikur

u fshi nga memoria botërore, tashmë për italianët mbizotëronte perceptimi si njëez të

mirë e paqësorë , apo siç shprehet në zhargonin italian: “Italiani, brava gente”. Ky mit

kombëtar i krijuar dhe proklamuar energjitikisht nga vetë italianët duhet të përballet me

faktet historike siç janë: historia e Italisë si nje vend kolonizator e shoqëruar me egërsinë

e dhunën që procesi në vetvete nënkupton, kujtojmë këtu masakrat e përsëritura,

përdorimi masiv i gazit423, deportimin në masë dhe kampet e përqendrimit. Politika e

“Ruajtjes së Pastërtisë së Racës” e vënë në zbatim nga regjimi fashist duke nisur nga viti

1936, vit i pushtimit të Etiopisë dhe deklarimit të krijimit të Perandorisë. Në vitin ‘39

pushtohet Shqipëria, e cila deklarohet si koloni e Italisë. Në këtë kohë nis një propogandë

e pa parë në terma të masave legjislative 424. Megjithë këto fakte të ndodhura jo shumë

422 Flukset e emigrantëve Italinë të Jugut drejt SHBA, Zvicrës, Gjermanisë etj.
423 fosgene dhe iprite
424 Ligji kundër Madamato ( italianë që kanë lidhje me gra lokale të Afrikës) si dhe ligjet raciale të

sanksionuar në vitet ‘38 e ‘39- të cilat legjitimonin një ndarje të qartë raciale për popullsinë afrikane dhe
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larg në kohe sa për tu hequr nga kujtesa kolektive kaq shpejt, duket se në fakt ka ndodhur

pikërisht një lloj amnesie në kujtesën bashkëkohore italiane , këto fenomene janë harruar

plotësisht, thuajse nuk kanë ndodhur kurrë apo se flitet për diçka që nuk i përket italisë.

Përgjatë historisë së shtetit talian ka plot ngjarje e histori me nota të thella racizmi,

pamvarësisht se ato janë mbuluar nga shtersëzimet e pluhurit historik. Këto histori nuk

janë më pak se ato të kombeve të tjera të cilat rëndom përdoren si shënjestër për të

demaskuar plagën e rëndë të fenomentit të përçudnuar që nuk ka lënë pa prekur asnjë

shoqëri njerëzore sado e përparuar ose jo ajo qoftë. Gjurmët e racismit kolonial gjejnë një

konfirmim pikërisht në mardheniet me Shqiperinë, të cilat në shume raste jane të

kamufluara, porse duket qarte fryma e një praktike neokolonianiste425.

Miti i “italiani brava gente” do të rezistojë deri në fund të viteve ’80, kohë kur do të

fillojnë të regjistrohen të parat krime kundër të huajve për motive racizmi.kur për ta vene

ne dyshim do te jene pikerisht te parat krime raciste kunder te huajve426. Duke filluar nga

viti 1989 mjetet e informacionit edhe pse me shume vetëpërmbajtje fillojnë të flasin për

dukurinë e racizmit në Itali edhe pse kjo dukuri perceptohet si diçka e induktuar në

shoqërinë italiane nga jashtë, gjë që qe nuk i perket kulturës vendase. Individët vendas,

të cilët përqafojnë këtë lloj dhune janë të pakët dhe nuk përfaqësojnë shoqërinë italiane.

Problemi anashkalohet, fenomeni minimizohet dhe nuk kerkohen gjurmet e tij në

strukturën e shoqerisë apo në sistemin e saj të mendimit.

Klishetë, stereotipet, përgjithesimet e fenomenit të diskriminimit racor nuk kanë

munguar asnjëherë së vepruari në nënshtresat e shoqerisë italiane427. Paragjykimi ndaj

hebrenjve, ciganëve, afrikanëve ka qenë gjithnjë prezent në mendësinë e e kulturës së

atë ebraike italiane. r.d.l. 19 prill 1937 n. 880; l. 29 qershor 1938 n.1004; Goglia L., Grassi F., Il

colonialismo italiano da Adua all’Impero, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 354
425 L. VITETTI, Negoziati albanesi, in

«Politica», III (1920), 7, pp. 92-100; A. GIANNINI, La questione albanese, Roma, ARE, 1925,fq. 57-58

(Studi e documenti diplomatici); A. BALDACCI, L’Albania, Roma, Istituto per l’Europa orientale,

1929,fq. 423-428 (Pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale, s.II, Politica, storia e economia, XVII)
426 1989 vrasja e Jerry Essan Masslo, punëtor afrikanojugor, refugjat politik, i arratisur nga apartheidi

afrikano jugor vilktimë e racizmit italian. Vrasja e Ion Cazaku, inxhinier-murator rumen, i djegur i gjallë

nga punëdhënësi i tij në vitin 2000. Ndërmjet këtyre dy krimeve rrjedhin 11 vitte të mbushura me ngjarje të

tilla të nje mizorie e një dhune të pashpjegueshme ndaj të huajve, ciganëve dhe të tjereve jo të ngjashëm me

shumicën autoktone.
427 Makno, Ministry of Interior, Una ricerca sociale sull’immigrazione (Milan, n.p.,2007)
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masave428. Vlen të përmendim këtu edhe paragjykimet raciale kundrejt banoreve të Italisë

së jugut, perceptim ky që ka pësuar ndryshime thelbësore përgjatë rrjedhës së kohës.

Duke filluar nga fundi i viteve ‘50 lëvizjet migratore masive nga Italia e jugut drejt asaj të

veriut nuk u kaluan në mënyre indiferente në mendësinë e banorëve veriorë. Ky migrim u

shoqërua me një klime dyshuese me nota deri diku armiqësore e cila shumë shpejt do të

degjeneronte deri në akte sulmi psikologjik diskriminues ndaj individëve përfaqësues të

komunitetit në fjalë. Disa epitete “terroni”, “napuli”, “marocchini”, “mau-mau” janë

pikërisht epitete me ngarkesë tallëse drejtuar komunitetit të punonjësve dhe emigrantëve

të ardhura nga zonat jugore. Praktikat e diskriminimit drejtuar këtyre njerëzve janë të

njëjtat me ato qe u rezervohet në ditët e sotme punonjësve extrakomunitar ndër të cilët

edhe shqiptarët429. Roli i mjeteve të informacionit ka qenë një nga faktorët kryesorë në

ndërtimin e imazhit tip të këtyre njerëzve të varfër, të cilët zhvendoseshin drejt veriut të

pasur për mundësi më të mira punësimi e jetese. Duket sikur rrota e historisë rrotullohet

në të njëjtin drejtim, pasi edhe në ditët e sotme mjetet e informacionit në Itali janë

proklamueset më aktive të figurës së emigrantit si ajo e një njeriu primitiv, përtac,

keqbërës430.

Autopërfaqsimi pozitiv, heqja nga kujtesa e ngjarjeve të caktuara, mungesa e

largepamësisë sociale kanë kontribuar në vonesën e marrjes në konsideratë të ngjarjeve të

tilla si presenca e të huajve të ardhur nga jugi i globit apo nga europa lindore. Kjo ka bërë

që për një kohë të gjatë të nënvleftësohej fenomeni i krijimit të ndjenjave, fjalimeve dhe

veprimeve ksenofobe e raciste dhe si përfundim kanë kontribuar në vonesën e

428 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial

discrimination, xenophobia and related intolerance, Doudou Diène. Mission to Italy, 27th February 2007
429 IRES, Discriminazioni e luoghi di lavoro: un survey sulle valutazioni e le percezioni degli immigrati,

(n.p., n.p., 2007).
430 ‘Immigrati, servono metodi da SS’(Imigrantet, nevojiten metodat e SS), Il Corriere della Sera, 5 Dhjetor

2007; Isman G. 2007 ‘”Ci hanno aggredito con i bastoni, è una vendetta per Tor di Quinto”(Na sulmuan me

shkopinj, është hakmarrje)’, La Repubblica, 3 nëntor 2007; Di Caro P. 2007 ‘Fini: impossibile integrarsi

con chi ruba’ (I pamundur integrimi me kusarët), Corriere della Sera, 4 nëntor, f. 5; ‘Niente borsa di studio

agli extracomunitari’(Jo bursa studimi për ekstrakomunitarët), Corriere della Sera, 2 December 2007;

’Scuolabus separati per bimbi rom’(autobuzë të veçantë për fëmijët rom), Corriere della Sera, 12 January

2008; Ruotolo G. 2007 ’Criminalità. Il pericolo arriva da est’(Kriminalitet. Rreziku vjen nga lindja), La

Stampa, 17 May
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konsiderimit të fenomenit të racizmit si një ngjarje emergjente dhe ngadalësinë e

kundërpërgjigjes efikase për parandalimin e tij431.

Bëhet fjalë për një vonesë dhe një nënvlerësim që ka karekterizuar fushën e politikave

institucionale e sociale të pasqyruara në vonesën e studimeve specialistike, si ne sensin e

përgjithshëm të sjelljes së masmedias ashtu edhe atë të studiuesve intelektualë. Shtypi

italian ka filluar të merret figuren e punetorit të huaj nga fundi i viteve ‘70, kohë në të

cilën fenomeni filloi të merrte një dimension të konsiderueshem. Ligji i parë për

legalizimin e të huajve brenda territorit italian daton në vitin 1986432. Megjithëse

emigrantët kishin filluar të përbënin një numër të konsiderueshëm dhe prezenca e tyre

ishte mjaftueshmërisht visibile për masat, për statistikat zyrtare ajo ish pothuajse

inekzistente, po ashtu edhe për politikat institucionale dhe për programet e partive

politike si ato të djathta ashtu edhe ato të majta.

Nga ana tjetër, disa sektorë nga bashkimet profesionale dhe ne menyre të veçantë nga

bota e shoqatave joqeveritare laike e religjoze kapin në menyrë tempestive rëndësinë e

këtij fenomeni dhe fillojnë të interesohen në mënyrë aktive për të mbrojtur të drejtat e të

huajve edhe nëpërmjet denoncimit të ngjarjeve dhe praktikave raciste. Në Itali egziston

një rrjet i gjerë shoqatash të cilat operojnë në fushën ë mbrojtjes së të drejtave të të

huajve, të cilat ofrojnë ndihmë legale dhe sociale. Një element ky shumë pozitiv, dhe që

në të njëjtën kohë mbush boshllëkun institucional.

Fenomeni i emigracionit në Itali ka njohur edhe një aspekt tjetër, atë të fryrjes së shifrave,

ketu nuk bëhet fjalë për një fenomen të bazuar nga ana statistikore , por për një fenomenv

të deformimit të perceptimit social dhe të ndërtimit të imazhit negativ të procesit migrator

dhe të imigranteve, te cilët janë të ndërlidhur si reciprokisht ashtu edhe dialektisht me

alterimin e dimensionit sasior të fenomenit433. Ekzagjerimi i shifrave i vënë në mënyrë

periodike në dispozicion të opinionit publik nga ana e mjeteve të informacionit por edhe

nga ana e partive të ndryshme politike si dhe nga ana e përfaqësuesve të institucioneve ,

431 G. D'Orazio, Effettività dei diritti e condizione dello straniero, "Diritto e società", 1973; A.

Cassese, Commento all'art. 10 cost., G. Branca (a cura di),Commentario della Costituzione italiana,

Bologna, 1976.
432 Ligji nr. 943 datë 30/12/86.
433 A. Burgio (a cura di), Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia, Il Mulino, Bologna 1999.
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ka bërë që të krijohet fantazma e imigrantit si një personazh deviant me sjellje kriminale,

një klishe rikorrente në historinë e ksenofobisë434.

Këtu duhet reflektuar mbi faktin se l’eterofobia kthehet në racizëm kur behet pjesë e

diskutimeve publike dhe bëhet një gjuhë e perbashkët e nje pjese të konsiderueshme të

popullsisë. Për ta ndërtuar stereotipin nevojiten: opinion-maker; gazetarët; politikanët;

ekspertët dhe intelektualët. Studiuesit e ketij fenomeni nënvijezojnë se: Në shoqerinë e

komunikimit, racizmi prodhohet kryesisht nga konvergjenca e perfaqësimeve të

përpunuara, mbështetura, shpërndarë nga mjetet e informacionit si dhe nga disa

institucione të predispozuara të prodhojnë një imazh negativ të të huajve ose një imazh të

pabazuar, si në terma kualitativë ashtu edhe në terma sasiorë. Mjafton të përmendim

tendencen konstante për te fryrë shifrat apo mania per të përmendur në mënyre

konsekutive binomin imigrant-kriminel, imigrant-pasiguri, imigrant-degradim urban apo

duke ndertuar situatat false të emergjences “janë shumë”, “po na pushtojnë”. Këto lloj

emergjencash janë të manipuluara nga mediat në menyrë që të lançojnë fushata të

ripërseritura anti-imgrante, për të cilat disa parti politike jo në mënyrë rastësore bazojnë

programet e tyre.

Në fillesat e saj si vend pritës i imigracionit shoqëria italiane i identifikonte të gjithë

imigrantët si “marocchini” pamvarësisht nga origjina e tyre. Ky epitet në Itali ka

kanotacion negativ, të paktën duke u nisur nga Lufta e dytë Botërore, kur marokenet

mbërritën në Itali së bashku me ushtrinë e Aleatëve. Ky epitet i përdorur më parë për të

denominuar emigrantët e Italisë së Jugut do të shtrihej tek emigrantët e tjerë që do të

hyjnë në Itali. Epiteti i parë i krijuar nga media e më tej i përdorur gjerësisht në gjuhën e

përditshme të masave është ai i “vu’cumpra”435. Nga ky moment emigrantët,

434 G. Fredrickson, Breve storia del razzismo, Donzelli, Roma 2005.
435 Ky epitet që normalisht shqiptohet në menyrë melodike, e tallëse vjen nga shprehja napoletane Vu

Cumpra qe eshte nje shprehje tipike me te cilen shitesi u drejtohet klienteve potencial që shëtisin në rrugë.

Ky stereotip u modelua fillimisht mbi figurën e marokenëve të cilët shkonin në Itali sezonalisht dhe

merreshin kryesisht me shitjen e tapeteve dhe u drejtoheshin klientëve të mundshme me keto fjalë Vu

Cumpra. Më pas ky epitet u shtri drejt shitësve ambulantë megrebinë, e më pas tek senegalezët, të cilët janë

shitësit ambulantë aktualë në Itali. Për nje përgjithësim totalitar ky epitet shtrihet për të përfaqësuar të

gjithë ata të huaj që vijnë nga vendet e Jugut të globit (nga vendet e varfëra e kulturalisht më të pazhvilluar)

më vonë “extracomunitare” – siç do të quhen në vijimësi, një term ky të paktën në dukje më neutral e

objektiv, por që në realitet nënkupton përjashtimin nga kufijtë politikë e socialë, kultural e simbolik të

Bashkimit Europian.
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pamvarësisht origjinës së tyre do të quhen “vu’cumpra”, një stereotip që zbulon një sjellje

tallëse, porse në të njëjtën kohë zbulon edhe një tentativë edhe pse dashakeqe për të

dhënë një emer dhe për tu berë padronë simbolikë të kesaj figure të re sociale që është

emigranti. Sikurse të gjithë stereotipet edhe ky ështeë tregues perceptimit totalitar të

tjetrit, padallueshmërie, dhe gabueshmërie në kategorizim.

Në vijueshmëri në gjuhën e perditshme por edhe në atë mediatike e institucionale

imigrantët, refugjatët, etj. do të jenë të tërë “immigrati”. Kjo kategori e cila implikon

kriterët etnik (prejardhja gjeografike dhe largësi kulturale) me kriteret e klasës sociale

nuk është aspak neutrale. Kjo lejon të zhvillojë një hierarki dhe është në funksion të

stigmatizimit. Në Itali të identifikuar si “immigrati” janë edhe ata që nuk janë aspak të

tillë, si rasti i nenshtetasave italianë “jo autoktonë”: sinti; rom me nenshtetesi italiane;

femijët e prindërve të huaj; femijët e çifteve miste.

Diferenca mes termave “i huaj “ dhe “imigrant” nuk qëndron mbi bazën e ndonjë kriteri

formal aq sa mbi historinë, ideologjinë apo klasën sociale të prejardhjes. Ka të ‘huaj” që

nuk janë kurrësesi “imigrant” – rasti i amerikano veriorëve, zvicerianëve, qytetarëve të

Bashkimit Europian. Ka dhe të tjerë siç janë të ardhurit nga Europa orientale apo nga

vendet e Jugut të Globit që zakonisht përbejnë krahun e lirë të punës që janë “imigrant”

pamvarësisht statusit ligjor të tyre. Epiteti “i huaj” përshkruan një status juridik : personi i

cili nuk ka nënshtetësinë e vendit pritës, ndërsa epiteti “imigrant” përshkruan një

pozicion social..Jo në të gjitha kontestet ky epitet ka ngarkesë negative, ksenofobe e

raciste. Në leksikun e antiracismit ky epitet përdoret pozitivisht kur flitet per te drejtat e

imigrantit, solidaritetin...etj....megjithatë, në terma të përgjithshme ky term nënkupton

idenë e marzhinalitetit, të një krahu pune të përkohshëm, të shfrytezuar e të pambrojtur.

Ky epitet përmban në vetvete një indiferentizëm pothuajse racial total për sa i përket,

origjinës, kulturës. Kjo kategori përfundon të përbëjë një lloj kategorie antropologjike

fantazmatike që lejon të shprehet esterioriteti nga esenca etnokulturale e tjetrit në raport

me esencën kulturale nacionale. Le të marrim nën shqyrtim dy epitete që rëndom gjejnë

përdorim në gjuhën e mediave në Itali. “irregolari” (personat të cilët qëndrojnë në tokën

italiane në mënyrë të paligjshme) dhe “immigrati” (emigrantë). Kur permendet fjala

immigrati në mendjen e shoqërisë italiane përvijëzohet imazhi i një kategorie njerëzish të

cilët konsiderohen si njërëz së dorës së dytë. Kjo kategori është pa një status të
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përcaktuardh e nuk gëzon të drejtat e anëtarëve të tjerë te shoqerisë ose gëzon të drejta jo

të barabarta me ta. Këta njërëz shpeshherë ndodhen në mënyrë të paligjshme mbi trojet

italiane apo kështu perceptohen nga opinioni i gjerë. Në imagjinatën e përgjithshme kjo

kategori njerëzish mbijeton në sajë te ushtrimit të krimeve ordinere, aktiviteteve

marzhinale, ilegale deri ne kriminale. Pra në njëfarë mënyre ky epitet ka një ngjashmeri

me epitetin “negro” i cili ka nje ngarkesë racizmi biologjik, ky epitet është një tregues që

indikon prezencën e këtyre grupeve sociale të cilët janë pak a shumë të integruar por që

nuk janë aspak të pranuar në jetën sociale.

Imazhi mbi imigrantët formohet mbi të huajt më të marzhinalizuar pasi ata janë dhe më të

dukshmit për sytë e shoqerisë. Këtu kemi të bëjmë me një ndërthurje perverse të dobësisë

dhe inefiçencës së politikave sociale shtetërore të pritjes dhe integrimit social;

diskriminimit; marzhinalizimit dhe si perfundim vizibilitetit të të huajit dhe krijimit të

stereotipeve negative nga ana e mediave. Stereotipet dhe paragjykimet modelohen dhe

forcohen mbi bazën e një perceptimi social selektiv që regjistron vetëm kushtet e

marzhinalizimit.

Paragjykimi social më i përhapur mbi të huajt në Itali është se ata janë vertet shumë. Ky

paragjikim nuk është ndërtuar mbi aktivitetet e tyre të punes, të cilat mund të jenë të

dukshme ose jo: xhamalarës, shitës ambulantë, prostituta.....etj......por është favorizuar

edhe nga mohimi i të huajve nga vendet e takimeve dhe socializimi me ta.

Shpeshherë paga e të huajve është disa herë më e ulët se ajo e vendasve. Në të shumtën e

rasteve këta punojnë në të zezë, pa kontrata të rregullta pune, këtu mund të përmendim

fabrikat e vogla në veri ; sektorin e ndërtimit si në veri ashtu edhe në jug ; sektorin e

shërbimit ndaj personit etj.. Tashmë këto sektorë nuk mund të bëjnë pa krahunm e punës

së përfaqësuar nga kjo shtresë e popullsisë, pasi pjesa autoktone nuk i preferon duke i

quajtur si pune me një status social të ulët për pritshmërinë e tyre436. Ky krahe pune që në

shumë raste është i punësuar në mënyrë informale, ndodhet në një pozicion vulnerabël

dhe inferior duke qenë se është lehtësisht i kërcënueshëm si rrjedhim lehtësisht i

shfrytëzueshëm. Mjetet e informacionit në Itali tentojnë ta minimizojnë rolin produktiv

436 MIGRA – Observatori mbi diskriminimin e imigrantëve në e punë-Osservatorio sulla discriminazione

degli immigrati nel lavoro, La discriminazione degli immigrati nel mercato del lavoro trentino. Una Ricerca

sul campo, (Trento: Provincia Autonoma diTrento, 2007 po ashtu IRES, Le discriminazioni etnico-religiose

nel mondo del lavoro, Rapporto nazionale (Rome: Ires, 2007)
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që ka kjo shtresë e shoqerisë. Në ditët e sotme tentohet të minimizohet apo paraqitet si

një konkurrencë e padrejtë që i bëhet krahut vendas të punës, duke u propozuar jo

rrallëherë masa të cilat synojnë një diskriminim etnik të tregut të punës.

Shtresa e popullsise imigrante në Itali po ushqen dukshëm krijimin e një shtrese të re,

nenproletariatin urban437.

Fakt që nuk duhet anashkaluar është se një pjesë e mirë e emigrantëve që ndodhen në Itali

ka një shkollim të mesem e të lartë438, kjo gjë është kushteve ekonomike e sociale që

gëzonte kjo shtresë në vendin e origjinës. Me ardhjen në Italia ata pesojnë një lloj proçesi

deklasimi. Në pamje të parë duket sikur klasa politike drejtuese në Itali e injoron këtë

fakt, siç injorohet edhe fakti i pranuar gjerësisht se emigracioni është një proçes selektiv,

ku ata që tentojnë për një jetë më të mirë janë zakonisht edhe individët më dinamikë. Do

të ishte një gabim fatal të gjeneralizonim të tërë botën e emigracionit. Duhet te jemi të

vetëdijshëm që emigrimi është rezultati i një sërë zgjedhjesh individuale, shuma e një

sërë historish personale, zgjedhje alternativash, projektesh pjesërisht të vetëdijshme etj.,

etj. Nuk emigrohet vetëm për arsye ekonomike, nuk iket vetëm nga uria dhe varfëria por

edhe nga persekutimi etnik, lustra të pakuptimta, mungesa e demokracisë, iket nga një

martesë e detyruar, nga pamundësia për te realizuar Unin dhe emancipimin personal.

Kur ne vitin 1990 shumë të rinjë e të reja shqiptare e jo vetëm u strehuan në ambasadat

që ndodheshin në Tiranë për të braktisur Shqipërinë e për tu strehuar në Europe dhe një

pjese e madhe e tyre në Itali, shtypi i talian i konsideroi ata si luftëtarët e mëdhenjë të

lirisë dhe ata u priten nga istitucionet përkatëse me një trajtim favorizues pasi ishin

viktima te komunizmit e për më tepër me lekurë të bardhë si Italianët. Kujtojmë këtu që

emigrantët e parë drejt Italisë ishin të ardhur kryesisht nga Afrika. Të paktën deri në

zbarkimin e parë të shqiptarëve në Brindisi në Mars te 1991, ata konsideroheshin akoma

“si vëllezer”, bij së të njëjtit atdhe “Deti Adriatik” të cilëve u duhej ofruar mikpritja e

duhur, pasi jemi të ngjashëm kemi te njëjtën histori duan atë që duam edhe ne … një

shoqëri tolerante, të lirë…439. Në fillim shqiptarët konsiderohen si më të ngjashëm me

italianët, ndryshe nga emigrantët e tjerë, dhe si rrjedhim më lehtesisht të integrueshëm.

437 E.BALIBAR, I. WALLERSTEIN, Razza nazione classe. Le identità ambigue, Edizioni Associate,Roma

1991, pp. 29-40;
438 Burimi INSTAT.
439 La Repubblica, 10 Mars 1991.
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Të gjitha këto perceptime ndërruan në momentin e zbarkimit të dytë , në gusht të të njëjtit

vit në portin e Barit. Shtypi do nis të flasë në termat e një eksodi Biblik të shqiptarëve, të

një katastrofe, të një fluksi të pandalshëm. Në një hapsirë kohore prej 5 muajsh shqiptarët

shndërruan në të padëshiruar, klandestinë, kriminelë. Mikpritja qe iu bë atyre në Gusht të

vitit ’91 ishte mbyllja e tyre në stadiumin e Barit, të trajtuar si një masë njerëzish pa

dallim mes njeri tjetrit, burra, gra, femijë, të rritur, pleq. U perdorën të njëjtat menyra

grumbullimi që përdoreshin për kafshët në kafaz, u keqtrajtuan nga forcat e rendit dhe me

në fund u kthyen mbrapsht nga kishin ardhur. Kjo ndodhi indinjoi opinionin publik

europian, por jo mjetet e informimit italian që mbeshtetën këto masa të forta.

Në vazhdim opinioni që do formohet rreth emigrantëve shqiptarë në Itali do i përshkruaj

ata si të dhunshëm, të pabesë. Përfshirja e një pjese të emigrantëve në jetën kriminale

italiane si dhe dhuna qe do të vijë si rrjedhim i klimës politike delikate në Shqiperi, do të

ndihmojë ne stigmatizimin e të tërë popullit shqiptar si një popull i dhunshëm . Kjo klimë

ksenofobike ndaj shqiptarëve do të njohi rritje të mëtejshme paralelisht me revoltën

kaotike në Shqipëri kundër piramidave financiare. Zbarkimet drejt Italisë do shtohen dhe

Italia do vendosi bllokimin detar me Shqiperinë. Le të kujtojmë patrullimet e forcave

italiane në det shkaktare të ngjarjes tragjike në natën ndërmjet 28 e 29 Marsit 1997 ku

Sibilla fundosi Kraterin e Radës së ngarkuar me gra e fëmiëj të cilet u mbyten në det.

Ksenofobia ndaj shqiptareve është ushqyer nga fushata të cilat janë mbështetur plotësisht

nga mjetet e informacionit, si dhe nga alarmizmat apo masat jo dashamirëse

institucionale, këtu mund të përmendim largimet/dëbimet nga territorio italian në menyrë

arbitrare vetëm mbi bazën e dyshimit. Shqiptarët shihen kudo ku ndodh një krim.

Shqiptari bëhet fantazma e krimit. Është e vërtetë që në shumë raste autorët e krimeve të

ndryshme, për të hequr dyshimet nga vetja kanë drejtuar gishtin drejt ndonjë shqiptari,

duke patur besim në faktin që kjo akuzë përmban njëe kredibilitet social. Ky është

tregues i penetrimit të thellë në koshiencen individuale të idesë së vulnerabilitetit social të

kësaj kategorie njerëzish440.

440 Teoria e konsiderimit të racizmit si një mjet në shërbim të shfrytezimit ekonomik shpjegon fenomenin e

racizmit të të bardhëve të vegjel, cili tashmë është bërë temë pikante në sociologjinë e racizmit falë

studimeve të Alexis de Tocqueville (Demokracia ne Amerikë, 1835-1840) si dhe te Max Webere

(Ekonomia dhe shoqëria, 1921). Që eëhtë pikërisht ai racizëm që ndeshet në shtresat sociale që i përkasin

klasave në pozicion kritik apo që ndodhen në proçesin e deklasimit, që i lejon ata që ndihen të kërcënuar
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5.6 Racizmi

Nëse do të perpiqeshim ti jepnim një përkufizim racizmit, në mënyrë sintetike

mund të shpreheshim se Racizmi identifikohet me besimin në një pabarazi të deklaruar si

të bazuar mbi karakterin fizik të trashëguar. Sipas gjykimit të disa studiuesve, ndër ta më

i spikaturi ai i Levi-Strauss i vetmi përkufizim i mundshëm i racizmit: Përkufizohet si

racizëm strictu sensu, bashkësia e ideologjive, fjalimeve, sjellje e veprime të

përqëndruara rreth idesë së disa tipe karakteresh morfologjike si: trashëgimia biologjike

ose në mënyrë më të ngushtë ajo gjenetike e një individi, grupi, apo popullsie që

përcaktojnë psikologjinë, sjelljen, kulturën, personalitetin, dhe se mbi bazen e tyre mund

të ndërtohen hierarki ndër grupet njerëzore në mënyrë të tillë që të justifikohen raportet e

pabarabarta të mbizotërimit, të përjashtimit, të segregimit, të persekutimit apo

shfarrosjes.

Një tjetër përkufizim po aq të vlefshëm për racizmin është përpjekur të japi edhe Albert

Memi në vitin 1964.

Racizmi është vleresimi i përgjithshëm dhe përfundimtar i diferencave reale apo

imagjinare në avantazh të akuzatorit dhe në dëm të viktimës me qellim që të justifikohet

një aggresion apo privilegj.

Dy janë format kryesore të racizmit:

1. Racizmi në bazë të ngjyrës së lëkurës

2. Racizmi në bazë të nacionalitetit

Në ditët e sotme shpesh ndeshemi me të ashtuquajturin neoracizem kultural, i cili vendos

një kufi natyral mes Europianeve « te racës » dhe atyre që megjithëse jetojnë ose janë

lindur në Europë etiketohen si Jo-Europianë.

Me mbarimin e viteve ‘900 mbyllet kapitulli i luftes së racave, hyjmë ne shekullin e

migrimeve internacionale të cilat e shtyjnë mizerjen e periferive të Botës drejt metropolit

të koncentrimit kapitalist dhe të një konsumizmi masiv. Kështu racizmi në bazë të ngjyrës

transformohet në racizëm kulturor.

nga ana sociale, në privilegjet e tyre efektive apo imagjinare, në këtë mënyrë ata spostojnë frustrimin

dhe ndjenjën e pasigurisë tek ata që janë në një pozicion social më afër me ta.
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Në rastin e shqiptarëve, afërsia gjeografike dhe kultorale me popullsine italiane nga një

faktor thelbësor për arritjen e integrimit u kthye përmbys pikërisht për faktin e afërsisë

gjeografike e cila e solli më pranë rrezikun e zbarkimit në masë të shqiptarëve të

padëshiruar. Ndërsa ngjashmëria fizike u perceptua si rrezik paso kështu mund të japi

mundësinë e kamuflimit dhe fshehjen si rrjedhojë në shoqërinë pritëse italiane. Tashmë

këto janë episode të përsëritura e ripërsëritura në historinë botërore të ksenofobisë dhe

racizmit. Shëmbull më domethënës është historia e antisemitizmit, e cila ka treguar që

nuk mjafton të jesh i ngjashëm apo i njëjtë me shumicën e antarëve të nje shoqeërie për të

qëne i integruar plotësisht, ap për të evituar stigmazimin, diskriminimin apo

persekutimin.

Rasti i shqiptareve tregon se nëse nuk egziston një distancë e dukshme në termat e

dallueshmërisë somatike apo diversitetit kulturor, diferenca mund të krijohet në mënyrë

artificiale, kështu edhe “shpirti” apo “karakteri” i një populli mund të bejnë baza

pothuajse natyrale për diferencim441.

Racizmin më të flaktë e ndeshim në ato shtresa të popullsisë të cilat janë shtresat më te

varfëra e nuk posedojnë asgjë, porse kane iluzionin e te qënit pronarë të atdheut dhe së të

drejtës së monopolit mbi gratë e Tribusë e si rrjedhim familjes dhe racës. Racizmi është

nje fakt social i cili nuk mund të reduktohet në një ideologji. Ai është një fakt social

kompleks i përberë nga shumë dimensione: kulturale, psikologjike, komportamentale,

politike, mediatike, etj….këto dimensione ushqejnë njëra tjetrën. Racizmi është mbi të

gjitha një problem veprimi e sjelljeje, rregullash, ligjesh, institucional e legjislativ442.

Ajo që synojnë politikanët e biznesmenët ksenofob nuk është zerim i imigracionit, pa te

cilin një pjesë e mirë e ekonomisë italiane e sidomos ajo e verilindjes do të hynte në

krizë. Ajo që ata duan, është një emigrim në masën e duhur e përbërë kryesisht nga një

krah pune i frikesuar, servil, i pafjalë, pasiv ndaj vendim-marrjes, i paaftë të kerkojë

respektimin e të drejtave që i takojnë dhe për më tepër i okupuar në tregun informal të

punës. Para, problemi i tyre kryesor nuk janë emigrantët. Problemi që i shqetëson është se

441 Sipas Gallissot (1985/1992) një nga matricat e neorazismit është natyralizimi i kombësisë. Në vend që te

konsiderohet si një kazualitet, fakti që një person ka lindur në nje vend dhe që është autokton në atë vend si

dhe ka kombesine e atij vendi, ky fakt kthehen një nje lloj dhurate të natyrës, duke invokuar patjen e

privilegjeve, statusin dhe të drejtave që nuk janë të njëjta me ata të cilët nuk kanë patur të njejtën dhuratë

nga natyra.
442 Rudder 1996
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një ditë këta do të bëhen shtetas me të drejta të njëjta dhe do të kërkojnë respektimin e

këtyre të drejtave. Para, kështu ata kthehen në qytetarë aktivë, subjekte konflikti të cilët të

kerkojnë vendin e tyre në shoqëri që u jep opinioneve një peshë dhe veprimeve një

efekt443.

443 Hanna Arendt, 1998, The human conditions, The University of Chicago Press Books.
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KAPITULLI VI

IMPAKTI EKONOMIK

6.1 Vështrim i përgjthshëm mbi remitancat

Remitanca444 është transferta e mjeteve monetare nga një punonjës i huaj drejt vendit të

origjinës. Këto mjete monetare të dërguara nga emigrantët në vendin e tyre të origjinës

përbëjne burimin e dytë më të madh financiar për një numër të madh vendesh në

zhvillim, duke tejkaluar disa herë ndihmat ndërkombëtare. Sipas të dhënave nga

International Fund for Agricultural Development, remitancat në vendet në zhvillim për

vitin 2006 kanë qenë rreth 300 bilionë USD të dërguar nga 150 milionë emigrantë në

mbarë botën, këtu përfshihen edhe flukset joformale të remitancave. Banka Botërore për

vitin 2006 deklaron 250 bilionë USD remitanca, të cilat janë transferuar nëpërmjet

kanaleve formale të shpërndarjes. Sipas IFAD, rreth 10% e popullsisë botërore e

përballojnë jetesën e tyre falë remitancave të dërguara nga të afërmit e tyre në

emigracion. Remitancat kontribuojnë në rritjen ekonomike dhe në përmirësimin e

kushteve të jetesës të vendeve të varfëra. Remitancat gjithashtu, nëpërmjet procesit të

transferimit të tyre nga një vend në tjetrin, shoqërohen me një promovim të

padiskutueshëm të aksesit në shërbimet financiare, si të dërguesve, ashtu edhe të pritësve,

duke i përfshirë ata në realitetin financiar bashkëkohor. Nga ana tjetër, remitancat

ndikojnë në një varësi ekonomike të vendeve pritëse ndaj ekonomisë globale, duke

penguar në njëfarë mënyre ndërtimin e një ekonomie lokale të qëndrueshme.

Tema e remitancave ka ngjallur prej kohësh interesin dhe vëmendjen e kërkuesve të

ndryshëm në fushën e migracionit. Studime të ndryshme janë bërë mbi këtë temë nga

studiues në zë si; Adams dhe Page në 2003, Gammeltoft në 2002, Glytsos 2002, Jones

1998, Kapur 2004, Massey dhe Taylor 2004, Neyapti 2004, Sørensen 2004.

Tradicionalisht remitancat janë konsideruar si të ardhura të përkohshme të emigracionit,

444 Remitancat janë një temë e lëvruar nga shumë studiues, të cilët kanë hulumtuar apo kanë patur si objekt

të hulumtimeve të tyre fenomenet migratore të popullatave. Ndër ta mund të përmendim:

Adams dhe Page 2003, Gammeltoft 2002, Glytsos 2002, Jones 1998, Kapur 2004, Massey dhe Taylor

2004, Neyapti 2004, Sørensen 2004, etj.
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të cilat janë të destinuara të tkurren gradualisht deri në zerim me stabilizimin

përfundimtar të emigrantit në vendin e emigrimit. Ka disa lidhje konkrete mes prirjes për

të dërguar para në shtëpi dhe kohës së shpenzuar jashtë vendit 445. Sa më shumë kohë të

kalojë emigranti jashtë atdheut aq më pak i prirur do të jetë ai për të dërguar para në

shtëpinë e tij në vendin e origjinës. Sipas një teorie pesimiste remitancat krijojnë një lloj

apatie e varësie tek përfituesi, duke ndikuar në një mungesë vullneti për të përmirësuar

më tej kushtet ekonomike të jetesës. Teoria e njohur si ”ekonomiksi i ri i migracionit të

punës” new economics of labour migration, vendos theksin në mënyrë të veçantë tek

efekti i parave të dërguara në shtëpi nga emigrantët për të pakësuar dhe kufizuar

prodhimin dhe investimin në vend446. Shprehur më qartë, në vend që të shihen si

përfaqësues të një investimi nga prindërit emigrantë kaluar te pasardhësit e tyre, pra si

një investim në kapitalin njerëzor, remitancat mund të investohen në aktivitete të cilat

mund të gjenerojnë të ardhura të mira. Pamvarësisht nga motivet themelore për të cilat

emigrantët shqiptarë dërgojnë para në shtëpi, ata në një fare mënyre kanë sakrifikuar

mundësitë e rezervuara për ta në favor të njerëzve të tyre në Shqipëri. Duke qenë se

sistemi bankar në Shqipëri ka kaluar një fazë të vështirë tranzicioni nga një system

financiar përfaqësues i regjimit ekonomik socialist në një system bankar të një ekonomie

kapitaliste, si rrjedhojë kjo ka sjellë një sërë pasojash për sa I përket edhe kanaleve

formale të transferimit të remitancave. Përsa i përket shifrës ekzakte të remitancave të

dërguara në Shqipëri, nuk ka të dhëna ekzakte dhe aq më pak ka të dhëna të sakta për

mënyrën sesi këto të ardhura kanë ndikuar në të ardhurat totale të familjes apo se si

ekzaktësisht janw përdorur ato. Të dhënat në dispozicion presupozojnë se remitancat

përbëjnë 13% të të ardhurave familjare të disponueshme. Kjo përqindje është më e lartë

në popullsinë urbane ku kap shifrën e 16% të krahasuar me atë rurale ku përbën 11%447.

Duhet theksuar se jo të gjitha familjet shqiptare përfitojnë remitanca. Për ato familje që

përfitojnë, përqindja e remitancave në përbërjen e të ardhurave familjare është më e

madhe sesa shifrat e paraqitura më lartë të cilat janë llogaritur në nivel total popullsie. Në

fakt statistikat në nivel kombëtar nuk na lejojnë të kemi një pasqyrë të qartë të situatës në

vend, e cila ndryshon në mënyrë të theksuar nga rajoni në rajon, porse dhe nga qyteti në

445 King 1986.
446 Stark dhe Levhari 1982, Stark dhe Bloom 1985, Stark 1991; Massey et al. 1993, Taylor 1999.

447 Carletto et al. 2004: 12.
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qytet e në disa raste edhe nga fshati në fshatin fqinjë. Shqipëria Jug-perëndimore duke

qenë se ka një afërsi gjeografike e kulturore me Greqinë është përfshirë nga një shkallë e

gjerë emigrimi në drejtim të këtij vendi, emigrim ky i shoqëruar me një fluks të madh

remitancas që është më i madh se mesatarja kombëtare. Familjet shqiptare në përgjithësi

kanë më shumë se një burim të ardhurash, një nga këto burime janë remitancat. Duke

patur parasysh këtë fakt sipas një studimi të kryer në zonën rurale të Korcës ka rezultuar

se më shumë se 60% e familjeve fshatare fitojnë më shumë se gjysmën e të ardhurave të

tyre nga aktivitete që nuk kanë të bëjne me bujqësinë a blektorinë, këtu përfshihen dhe

remitancat448. Një pjesë e vogël e remitancave transferohen nëpërmjet sistemit bankar449.

Porse sikurse thamë edhe më sipër, statistikat në nivel kombëtarë fshehin brenda tyre

disa nivele e ndryshime drastike që mund të ketë ndërmjet zonave rurale e urbane si dhe

rajoneve të ndryshme të Shqipërisë. Në disa zona p.sh vetëm 11% e remitancave të

formës monetare transferohet nëpërmjet kanaleve formale, kjo si pasoje e shumë

faktorëve kulturor e social. Duke u bazuar në studime të mëparshmë është vënë re se

remitancat në Shqipëri kryesisht përdoren për blerjen e ushqimit dhe të veshëmbathjes, si

dhe për të plotësuar nevojat bazike të familjes. Prioritet i dytë mbas nevojave bazike

është përdorimi i remitancave për përmirësimin e kushteve të jetesës. Këtu përfshiuhet

ndërtimi apo blerja e banesës e kështu me rradhë450. Një përqindje e vogël e familjeve i

vendos remitancat në llogari bankare kursimi. Janë kryer shumë studime mbi kontributin

e remitancave në zhvillimin ekonomik të vendit të origjinës së emigrantëve. Në këtë

çështje opinionet e studiuesve janë të ndryshme dhe ka mjaft divergjenca. Përs i përket

rastit konkret Shqipërisë, sikurse e kemi përmendur edhe më sipër, remitancat përdoren

kryesisht për të mbështetur jetën dhe nevojat bazë të familjes, ato kryesisht përdoren për

blerjen e produkteve të konsumit që kryesisht vijnë nga eksporti. Infrastruktura e dobët

institucionale si dhe pasiguria e politikave të ndryshme ka krijuar një barrierë për

investimin e remitancave në aktivitete biznesi apo përmirësimin e sektorit bujqësor451.

Megjithëse vitet e fundit në sektorin bujqësor ka një lëvizje në drejtimin e investimeve,

kjo si pasojë edhe e krizës që ka pushtuar vendin fqinjë Greqinë, ku ndodhet dhe pjesa

448 Manoku 2000: 28-30.
449 Bank of Albania 2003: 62.
450 INSTAT 2003: 17, Gëdeshi 2002: 59,De Soto et al. 2002: 46, King et al. 2003: 3.
451 Maroukis 2004.



158

më e madhe e emigrantëve shqiptarë të punësuar në një pjesë të madhe në sektorin

bujqësor e blektoral. Remitancat deri tani kanë qenë investuar në aktivitete të cilat janë

bazë e një zhvillimi ekonomik të qëndrueshën në një masë të vogël. Nga ana tjetër

remitancat në Shqipëri kanë krijuar një varësi jo fort të shëndetshme të një pjese të madhë

të popullsisë. Duke qenë se familja plotëson nevojat bazë nga remitancat e dërguara nga

një pjestarë i saj, pjestarët e tjerë nuk janë të motivuar të punojnë apo të operojnë në

krijimin e të ardhurave të tjera, por shohin emigracionin si të vetmen rrugëzgjidhje. Nga

ana tjetër shumë studiues i shohin remitancat si nxitëse të zhvillimit ekonomik. Sipas tyre

një akses tek ushqimi i ndihmuar nga remitancat është një kontribut për zhvillim , pasi

njerëzit e ushqyer mirë janë më produktivë452. Remitancat në mënyrë të vecantë kanë

ushqyer sektorin e ndërtimeve në Shqipëri, duke krijuar vende pune në këtë sektor, por

edhe në sektorë që lidhen më të, si ai i materialeve të ndërtimit, transportit453. Nga një

studim i kryer mbi një numër të caktuar individësh dhe 200 firmash private, u vu re se

vetëm 50% e remitancave janë përdorur për konsum, pjesa tjetër është kursyer apo

investuar në aktivitete të ndryshme biznesi454. Po sipas këtij studimi supozohet se 17% e

investimeve në biznese të vogla e të mesme kanë ardhur nga paratë e akumuluara gjatë

kohës së emigracionit. Sipas burimeve të tjera mendohet se 30% e investimeve në

Shqipëri në ndërmarrje të vogla e të mesme janë bërë nga remitancat e dërguara nga

anëtarët e familjes së emigruar të cilët punojnë jashtë455.

Në mënyrë të përgjithshme pohohet fakti se privilegji i marrjes së remitancave nga

anëtarët e familjes apo të afërmve është shpesh vija ndarëse mes prespektivës së të qënit i

varfër apo i kamur456. Për të emigruar nevojiten mundësi financiare jo indiferente për

familjet shqiptare, emigrimi nuk është i shqoëruar vetëm me kosto monetare, por edhe me

atë emocionale e fizike. Familjet e mëdha janë më të prirura se ato të voglat për të

dërguar pjestarë të tyre në emigracion. Kjo ndodh pasi në familjet e mëdha ka më shumë

mundësi për të lënë gruan apo fëmijët nën kujdesin e anëtarëve të tjerë të afërm të

familjes.Remitancat janë të rëndësishme si në nivel kombëtar ashtu edhe për një numër të

madh familjesh . Remitancat përdoren kryesisht për nevojat e përditshme të konsumit si

452 Martin et al. 2002: 112.
453 Nicholson 2004.
454 Kule et al. 2002: 6-7.
455 INSTAT 2003: 17.
456 De Soto et al. 2002: 40, Gëdeshi 2002: 53, King et al. 2003: 98.



159

dhe ato të përmirësimit të kushteve të jetesës. Fokusimi i remitancave në këto drejtime

nuk e zgjidh në mënyrë të qëndrueshme çështjen ekonomike të një familjeje e aq më

tëpër të një shteti.

Në gjuhën financiare Remitanca quhen transfertat neto pa kundërshpërblim për/nga jashtë

vendit. Këto lloj transfertash janë ndër komponentët e llogarisë korente në bilancin e

pagesave. Në rastin e Shqipërisë, këto transferta kanë qënë vazhdimisht pozitive, siç

mund të shihet edhe në grafikun e mëposhtëm:
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Burimi: Banka e Shqipërisë

Në vlerë absolute Remitancat kanë ardhur në rritje deri në vitin 2007, por kjo rritje ka
pasur një tendencë rënieje, sidomos në vitet 2008-2009.

Grafikisht ritmi i rritjes së remitancave:

Burimi: Banka e Shqipërisë
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Viti me rritjen më të madhe të remitancave është viti 2000 (143% krahasuar me vitin

paraardhës) dhe viti me uljen më të madhe është viti 2008 (-13%).

Arsyet kryesore të rënies së vitit 2008 lidhen me dërgesat në ulje të emigrantëve gjatë

këtij viti, si pasojë e krizës ekonomike globale dhe rënies ekonomike të vendeve të

zhvilluara. Në kuadrin afatgjatë, ulja e remitancave pritet të sjellë rritje të defiçitit, si dhe

ulje të ritmit të zhvillimi në mungesë të përmirësimit të treguesve të tjerë ekonomikë.

Në shumë raste, kostoja e transfertës së remitancave është e lartë në krahasim me të

ardhurat e punonjësve emigrantë, pjesa më e madhe e të cilëve merr paga modeste.

Gjithashtu, këto kosto janë të larta në përqindje, po të krahasohen me shumat e dërguara,

të cilat zakonisht rezultojnë diku tek disa qindra euro ose dollarë. Reduktimi i këtyre

kostove do të çonte në mënyrë të padiskutueshmë në më shumë të ardhura në dispozicion

të emigrantëve dhe familjarëve të tyre. Sipas disa studimeve të bëra nga Banka Botërore,

po qe se do të reduktohej me 5 % kostoja e transfertës së remitancave, përfituesit në

vendet në zhvillim do të merrnin mbi 16 bilionë dollarë më shumë për çdo vit. Kjo gjë do

të shoqërohej me një rritje të konsumit, të kursimeve dhe të investimeve në ekonominë

lokale. Çmimet e transfertave të remitancave janë të larta për arsye të shumë faktorëve

mes të cilëve mund të përmenden: infrastruktura financiare e pazhvilluar në disa vende të

caktuara, mungesa e konkurrencës, pengesat ligjore, mungesa e aksesit në sistemin

bankar nga një segment i caktuar emigrantësh apo të familjarëve të tyre dhe jo më pak e

rëndësishme mbeten vështirësitë e një pjese të emigrantëve për të patur dokumentet e

duhura, të cilat shërbejnë edhe si dokumente identifikimi për të patur akses në sektorin

financiar të vendit ku ata kanë emigruar. Faktori më i rëndësishëm që ka çuar në një

kosto të lartë të transferimit të remitancave është mungesa e transparencës në tregun

financiar. Për konsumatorin është e vështirë të krahasojë çmimet e operatorëve të

ndryshëm financiarë në një fushë ku çmimi është i përbërë nga një sërë variablash

financiarë të padeshifrueshëm për të. Zakonisht çmimet e transfertave të remitancave janë

të ndërtuara mbi bazën e shumës, marzhinit të kursit të këmbimit - kur remitancat

dërgohen dhe priten në monedha të ndryshme, në disa raste vendoset edhe një komision

për pritësin e parave. Këta komponentë të kostos së transfertës së remitancave variojnë

edhe në bazë të mënyrës së pagesës së marrësit (para në dorë apo kreditim në një numër

llogarie), si dhe në bazë të shpejtësisë së transfertës dhe mundësisë e aftësisë së dërguesit
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për të dhënë informacion mbi marrësin (numër llogarie bankare). Mungesa e

transparencës në këtë treg ka krijuar kështu ngushtimin e konkurrencës, konsumatorët

kanë prirje të bazohen në aktorët e zakonshëm të tregut, për arsye se ato nuk njohin

aktorët e tjerë dhe në këtë mënyrë nuk mund të krahasojnë shërbimet dhe çmimet e

ofruara.

Në ditët e sotme Shqipëria konsiderohet në arenën ndërkombëtare si një vend i

stabilizuar në kuadrin institucional dhe me një profil ekonomik në linjë të kënaqshme me

trendet e ekonomisë globale aktuale. Ekonomia shqiptare konsiderohet një ekonomi në

rritje, e karakterizuar nga ritmet tipike të ekonomive emergjente. Në kuadrin politik dhe

pikërisht në planin institucional, aprovimi i Kushtetutës457 së re të hartuar nën ndihmesën

e Komunitetit Europian, është konsideruar si një shfaqje e vullnetit dhe dëshirës së mirë

të shtetit shqiptar për t’iu përafruar sa më shpejt standarteve të demokracive perëndimore.

Gjatë viteve në vazhdim janë shënuar një sërë arritjesh edhe pse jo, rrallëherë të

shoqëruara nga ritmet karakteristike shpeshherë apatike të klasës politike shqiptare.

Gjithsesi, janë arritur të realizohen një sërë reformash institucionale, administrative e

juridike, të domosdoshme këto për ta afruar vendin me standartet perëndimore.

Shpeshherë kjo është realizuar nën dritën e një platforme politike të tipit bipartisan. Me

nënshkrimin e Paktit të Stabilitetit dhe të Marrëveshjes së Asocim Stabilizimit në 12

qershor 2006, janë krijuar kushtet e nevojshme e të domosdoshme për realizimin me

sukses të procesit të rindërtimit institucional (institutional building).

Këto arritje në fushën politike janë pasqyruar dhe në mbarëvajtjen ekonomike të vendit

me një rritje të PBB me mbi 6% , ndërkohë që në vitin e krizës 2009 ishte diku te 3%, që

gjithësesi është një nga më të lartët e kontinentit458. Përsa u përket eksporteve, nuk kemi

të bëjmë me lëvizje të rëndësishme, po ashtu edhe bujqësia e blegtoria vazhdojnë të jenë

në një gjendje stanjacioni, për arsye të mungesës thuajse totale të subvencioneve apo

457 Kushtetuta është aprovuar më 22 nëntor të vitit 1998 dhe shënon kushtetutën e fundit ndër kushtetutat

demokratike të Europës post komuniste. Kushtetuta e shpall Shqipërinë Republikë parlamentare e bazuar

në parimin e ndarjes së pushtetit, mbi pluralizmin, mbi lirinë fetare (art.24), si dhe mbi mbrojtjen e të

drejtave të minorancave (art.18). Kushtetuta e vitit 1998 deklaron të drejtën e lëvizjes së lirë të njerëzve, si

Brenda, ashtu dhe jashtë Shqipërisë dhe parashikon një mbrojtje të veçantë për emigrantët (art8, art 38)
458 Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë.
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investimeve për ta modernizuar këtë sektor. Ekonomia e padukshme ndërkohë ka arritur

ritme të larta.

E ardhura për person është 4.000 dollarë për person në vit. Niveli i papunësisë

është rreth 12.8%, duke e klasifikuar Shqipërinë si një nga vëndet më të varfëra të

Europës. Shqipëria vazhdon të jetë ende e varur nga dërgesat e emigrantëve në Itali e

Greqi, dërgesa këto që si shkak i faktorëve të ndryshëm social e ekonomik, sa vijnë e

zvogëlohen. Dërgesat në vitin 2005 përbënin 14.5% të PBB dhe në vitin 2008 kanë

zbritur në 10.6% të PBB459. Mbetet një shifër preokupante kjo, duke patur parasysh se

arsyeja e zvogëlimit të këtyre dërgesave në mënyrë të përgjithshme nuk është mospatja

më nevojë nga ana e familjarëve në Shqipëri, por pamundësia e emigrantëve për arsye të

vështirësive ekonomike për të dërguar të holla në Shqipëri. Këto dërgesa parashikohet të

zvogëlohen ende nën efektin e vështirësive ekonomike si pasojë e krizës dhe si shkak i

stabilizimit të emigrantëve në vendët ku ata punojnë.

E ardhmja ekonomike e Shqipërisë vazhdon të jetë e lidhur në mënyrë të drejtëpërdrejtë

me emigracionin. Tashmë institucionet përkatëse, por edhe vet shoqëria, është

ndërgjegjësuar se ekonomia nuk mund të bazohet vetëm në sasinë e dërgesave nga

jashtë460. Hartuesit e politikave tashmë po përpiqen të fokusohen në hartimin e politikave

efektive për maksimizimin në termat ekonomik të këtyre dërgesave që bëhen nga

emigrantët shqiptarë. Këto dërgesa nuk duhet të ngelen vetëm në termin e sigurimit të

jetës së përditshme familjare, porse duhet parë mundësia e rritjes së vlerës së tyre

nëpërmjet investimeve të ndryshme461. Edhe kthimi fizik i emigrantëve në Shqipëri duhet

parë me vemendje nga hartuesit e politikave sociale e ekonomike, i cili duhet shfrytëzuar

si një mundësi zhvillimi e jo si një deklarim dështimi në vendin pritës. Një hap i

rëndësishem në këte fushë pa dyshim është aprovimi i Strategjisë Kombëtare për

Migracionin.

Plani i veprimit të Strategjisë synon të reduktojë emigracionin e parregullt, duke

parandaluar shkaqet e origjinës së tij, nëpërmjet organizimit dhe hartimit të politikave të

459 Burimi Banka e Shqipërisë.
460 Aggarwal, Reena, Asli Demirguc-Kunt, and Maria Soledad Martinez Peria (2006): “Do Workers

Remittances Promote Financial Development?”, World Bank Policy Research Paper 3957, Washington

DC: World Bank
461 Chami, Ralph, Fullenkamp Connel and Jahjah Samir (2003): “Are Immigrant Remittance Flows aSource

of capital for Development”, IMF Working Papers 03/189, Washington, International Monetary Fund.
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përshtatshme migratore. Një nga objektivat kryesor të tij është nxitja drejt projektimit të

një kthimi të mundshëm në të ardhmen, i cili do të ndikojë në kuadrin ekonomik të vendit

nëse realizohet me sukses, në nxitjen e dëshirës dhe vullnetit për investimin në vend të

aseteve të fituara në emigracion. Objektivi i këtij plani veprimi do të realizohet me sukses

edhe nëpërmjet investimit cilësor te diaspora shqiptare jashtë kufijve të Shqipërisë dhe

ndërkohë duke promovuar imazhin e Shqipërisë e duke mbrojtur të drejtat e punonjësve

shqiptarë jashtë kufijve.

Risia e këtij plani veprimi është promovimi i mjeteve nxitëse të migrimit qarkullues, i

kthimit e thithjes së trurit (brain gain). Qeveria shqiptare duhet të impenjohet për të

krijuar klimën e përshtatshme legjislative dhe kushtet e përshtatshme fiskale, si dy

faktorë këta që janë thelbësorë për emigrantët, të cilët, pa patur një kuadër të

përshtatshëm legjislativ e fiskal, do kishin mëdyshje për kthimin dhe investimin e

kursimeve të tyre në Shqipëri. Cikli migrator për emigrantët e parë është parashikuar nga

IOM të mbyllet brenda pak vitesh. IOM në një studim të bërë ka llogaritur se një projekt

migrimi mesatarisht zgjat 16,9 vite për emigrantët e Greqisë dhe 18,0 vite për emigrantët

e Italisë.

6.2 Kanalet formale e informale të qarkullimit të remitancave

Me një shifër prej 4,7 bilion US$, Italia renditet ndër 10 vendet kryesore në botë

si dërgues remitancash. Ajo filloi të jetë një vend dërgues remitancash në vitin 1998,

mbas një periudhe të gjatë kohore kur ajo vetë ishte një vend përfitues nga emigrantët

italianë në vendet e Europës dhe Amerikës462. Shqipëria renditet ndër dhjetë vendet

kryesore që përfitojnë nga remitancat e gjeneruara prej emigrantëve të huaj në Itali463.

Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, vetëm në vitin 2004 në Shqipëri kanë hyrë

rreth 1 bilionë US$, të cilat përbënin 13.5% të GDP-së. Kjo shifër sipas të dhënave të

Bankës Botërore ishte 3 herë më e madhe se investimet e huaja direkte neto dhe 2 herë

më shumë se ndihma për zhvillim për Shqipërinë. Nga fundi i vitit 2004 rreth 25% e

qytetarëve shqiptarë jetonin jashtë kufijve të Shqipërisë, kryesisht në Greqi e Itali, si edhe

462 IMF Balance of Payments Yearbook. Washington, D.C.. August. 2005
463 Raport i Bankës Botërore viti 2006 Remittances: An Opportunity for Growth Bari, Itali, Mars 3-4, 2006.
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në vende të tjera të Bashkimit Europian. Statistikat zyrtare të vitit 2004 tregojnë se rreth

60% e remitancave vinte nga Greqia, 30% nga Italia dhe pjesa tjetër përkatësisht nga

USA, Gjermania dhe vendet e tjera te Europës464.

Rajoni i Pulias ka qenë një nga portet kryesore të zbarkimit të emigrantëve shqiptarë, të

cilët më tej shpërndaheshin në rajonet e tjera të Italisë si: Lombardia, Toskana, Emilia

Romagna, Piemonte dhe Veneto.

Koridori i shpërndarjes së remitancave Itali – Shqipëri është i një karakteri kryesisht

informal, ku transferta e remitancave historikisht është kryer nëpërmjet parave të thata

(dorazi). Sipas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë në vitin 2004 rreth 60% e

remitancave të hyra në Shqipëri janë bërë në formën e parave të thata nëpërmjet kanaleve

joformale. Pjesa tjetër prej 40% është kryer nëpërmjet kompanive të transferimit të

parave dhe një numri të vogël bankash.

Operatorët e Transferimit të Parave apo Money Transfer Operators(MTOs), janë

dominuesit e tregut formal të transferimit të parave në Shqipëri. Ato ofrojnë një shërbim

të sigurt e të shpejtë. Western Union kryeson këtë pjesë të tregut me 80% të

transaksioneve465. Në vitin 2004 në Shqipëri hyri edhe operatori i dytë më i madh në

shkallë botërore Money Transfer. Operatorët e tjerë siç janë bankat apo zyrat postale kanë

një pjesë shumë të vogël të flukseve të remitancave. Në termat e volumeve dhe numrit të

transaksioneve, roli i bankave tregtare është tepër i limituar. Kohët e fundit disa banka

italiane kanë filluar të ofrojnë produkte specifike e një nga këto janë kartat e parapaguara.

Përsa u përket zyrave postale në Shqipëri, ato vazhdojnë të luajnë një rol të papërfillshëm

përsa i përket tregut të transferimit të remitancave.

Shqiptarët përbëjnë komunitetin më të madh të të huajve në Itali pas atij rumun. Sipas

Institutit Kombëtar të providencës Sociale - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, në

Itali ndodhen përafërsisht 150,000 punonjës shqiptarë të cilët paguajnë në mënyrë të

rregullt kontributet e tyre466. Në këto shifra nuk përfshihen ata punonjës shqiptarë që

punojnë në punë informale apo të parregullta, të cilët, pamvarësisht nga natyra e

diskutueshme ose jo e aktivitetit të tyre, ata janë kontribues të rëndësishëm në remitancat

464 Po aty
465 Raport i WB (banka Botërore) 2006
466 INPS – Instituti i Sigurimeve Shoqërore të Italisë.
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që hyjnë në Shqipëri. Pjesa më e madhe e këtyre remitancave janë transferuar dhe

vazhdojnë të transferohen kryesisht në formën e parave të thata (dorazi).

Remitancat kanë luajtur një rol të rëndësishëm në lehtësimin e varfërisë në vend. Sipas

një studimi të kryer në vitin 2005 - Albania Living Standard Measurement Survey

(LSMS) ka dalë në pah se një e treta e të ardhurave të familjeve që përfitonin remitanca,

ishte e përbërë nga to dhe se në zonat rurale kjo shifrë shkonte tek 40%. Remitancat janë

përdorur dhe vazhdojnë ende të përdoren kryesisht për blerjen e të mirave të konsumit

(kryesisht produkte importi), të shërbimeve, si dhe për blerjen apo rikostruktimin e

zgjerimin e banesave. Niveli i varfërisë është ulur ndër familjet që përfitojnë nga

remitancat, krahasuar me ato që nuk përfitojnë. Edhe vetë sistemi bankar është ndikuar

nga remitancat, si pasojë e rritjes së kërkesës për shërbime bankare për dërgimin dhe

tërheqjen e remitancave. Kështu, janë rritur ndjeshëm depozitat bankare, duke ndikuar

dhe në rritjen e PBB-së. Në vitin 2007 është regjistruar edhe piku i remitancave prej

$1,305 milion (€952 milion)467. Në vitet në vazhdim remitancat do të fillojnë të

shtrëngohen, si dhe do të ulet impakti i tyre në llogaritë rrjedhëse.

Remitancat, si pjesë e PBB, e filluan rënien e tyre faktikisht që në fillim të viteve 2000,

atëhere kur përqindja e tyre në GDP zbriti nga 15% në 9% në vitin 2009 dhe në 7.8% në

vitin 2010. Remitancat kanë mbuluar historikisht më shumë se 60% të deficitit tregtar,

por mbas vitit 2008 kjo përqindje ra në më pak se 40%468. Deri në vitin 2009 remitancat

kanë përbërë burimin kryesor të financimit të deficitit tregtar. Megjithë uljen në tërësi të

nivelit të remitancave, shumat e parave të transferuara nëpërmjet kanaleve zyrtare si

Bankat apo operatorët e transferimit të parave (MTOs) kanë njohur rritje që nga fillimi i

viteve 2000-të, gjë që shpjegohet me zhvillimin e sistemit bankar dhe eliminimin e tregut

informal të këmbimit. Shuma e remitancave është e destinuar të zbehet për arsye të

ndryshimeve demografike të emigrantëve, si dhe vështirësive ekonomike që hasen

gjithnjë e më shumë në vendin pritës. Mbas pothuajse 20 vitesh emigracioni në vendin

fqinj, emigrantët shqiptarë, të cilët tashmë e kanë kaluar fazën fillestare të adaptimit,

duke qenë tashmë në fazën e bashkimeve familjare për të vazhduar jetën në vendin fqinj

apo në fazën e kthimit në Shqipëri, natyrshëm remitancat janë të destinuara të

467 Banka e Shqipërisë.
468 Banka e Shqipërisë, shifra të marra nga raportet vjetore.
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zvogëlohen. Kjo mbështetet dhe nga modelet e mëparshme në vendet e ndryshme të

botës. Eksperienca ka treguar se remitancat kanë një tipologji të tillë: ato arrijnë pikun e

tyre pas 10-14 vitesh emigracioni, duke u shoqëruar më pas me një fazë rënieje469. Nga

ana tjetër, edhe vështirësitë ekonomike që po hasin vendet fqinj, janë faktor thelbësor i

rënies së remitancave. Në kushtet e zvogëlimit të të ardhurave të emigrantit, është e

kuptueshme që fuqia kursyese e tij zvogëlohet, duke i zvogëluar ndjeshëm e deri në

anullim dërgesat e remitancave470. Vitet e fundit, pikërisht mbas vitit 2010, si pasojë e

krizës, sidomos në vendin fqinj (Greqi), është vënë re një rritje e depozitave të kursimit

në Euro. Si pasojë e përballjes me një situatë pasigurie ekonomike në Greqi, shumë

emigrantë i kanë transferuar kursimet e tyre në Bankat shqiptare.

Forma të tjera të hyrjes së të ardhurave të emigrantëve në Shqipëri janë edhe shpenzimet

që ata kryejnë gjatë udhëtimeve të tyre në Shqipëri, blerjet e ndryshme të pronave të

paluajtshme apo investimet në forma të ndryshme biznesi si pjesë e Investimeve të Huaja

të Drejtëpërdrejta. Pikërisht kjo natyrë e ndryshueshme e remitancave dhe fitimeve të

emigrantëve, mund të vendosë pengesa në politikat që kanë të bëjnë me luhatjet e kursit

të këmbimit dhe mbrojtjen e stabilitetit financiar. Sfidat e luhatjeve të kursit të këmbimit

janë shoqëruar për një kohë të gjatë me luhatjet sezonale të remitancave, me periudha

piku gjatë verës dhe pushimeve dimërore, të cilat janë amplifikuar edhe nga këmbimet e

turistëve të huaj gjatë sezonit veror. Banka e Shqipërisë ka shmangur luhatjet e mëdha

nëpërmjet masave të ndryshme financiare të ndërmarra prej saj si rezervat e huaja, tregu i

hapur pa limit i operacioneve.

Zvogëlimi i remitancave mendohet se do të sjellë edhe ndryshime pozitive, sidomos përsa

i përket sjelljes së popullsisë vendase471. Remitancat kanë qenë një nga faktorët që kanë

ndikuar në nivelin e ulët të vullnetit të përfituesve për të marrë pjesë në tregun lokal të

punës472. Flukset e remitancave jo më në formë parash, por në formë investimi, do ta

rritin ndjeshëm produktivitetin dhe do ta përmirësojnë ekonominë në vend.

469 Reyneri, La catena migratoria, 1979.
470 Taylor, E.J. (1999) “The new Economics of Labour Migration and the role of Remittances in the

Migration process”, International Migration, Vol.37, No.1.
471 Wahba, S. (1991) “What determines workers’ remittances?” Finance & development, December,

volume 28, Nr 4.
472 LSMS 2005.
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Metoda më e përhapur e transferimit të remitancave në Shqipëri, siç e kemi theksuar edhe

më sipër, është ajo e parave të thata dorazi, nëpërmjet miqve a të njohurve. Përdorimi i

këtij korridori shpërndarjeje nuk është eskluzivitet vëtëm i komunitetit shqiptar në Itali.

Kjo lloj shpërndarjeje përdoret gjerësisht edhe nga komunitete të tjera si: kinez,

senegalez, maroken e serb. Rregullat e ligjet italiane e shqiptare lejojnë transferimin pa

ndonjë shtrëngesë të shumave të parave deri në 10,000 Euro. Për shuma më të mëdha

është i detyrueshëm deklarimi i tyre473. Sipas të dhënave nga Guardia di Finanza kanë

qenë shumë raste të shqiptarëve që janë ndaluar e gjobitur për shkelje të këtij rregulli.

Vetëm në vitin 2004 është raportuar një shifër prej 0,8 milionë euro të padeklaruara nga

personat që i transporonin. Megjithatë shifrat që jep Guardia di Finanza i përket vetëm

atyre rasteve të kapura në flagrancë dhe nuk përfaqëson tërë volumin e kapitalit që

qarkullon nga Italia në Shqipëri nëpërmjet udhëtarëve shqiptarë.

6.3 Sistemi bankar në Shqipëri

Megjithëse Shqipëria ka një përmirësim të vazhdueshëm të indikatorëve

makroekonomikë si: rritja e PBB, inflacioni i ulët, ulja e përqindjes së papunësisë, ulja e

deifiçiti buxhetor etj. përsa i përket strukturës së sektorit financiar, vazhdojnë të

ekzistojnë disa dobësi. Mbas krizës financiare që shoqëroi kolapsin e skemave financiare

piramidale në vitin 1997, autoritetet shqiptare morrën një sëre masash në mënyrë që të

forcohej sektori financiar dhe të rritej roli i sektorit privat në sistemin bankar. Faktikisht

kriza e vitit 1997 e dëmtoi rëndë sektorin bankar shqiptar. Gjatë asaj periudhe Banka e

Shqipërisë vendosi të mbyllë disa nga degët e saj në Shkodër dhe Gjirokastër. Me

stabilizimin e gjendjes në Shqipëri, si dhe me hyrjet e vazhdueshme të kapitalit, u bë e

nevojshme ngritja e një sistemi bankar funksional. Mbas vitit 1997 shteti shqiptar vendosi

të kryej privatizimin e sektorit privat. Kështu, në vitin 1998 Banka Rurale Tregtare u

likuidua plotësisht. Banka Kombëtare Tregtare u privatizua në vitin 2000 dhe Banka e

Kursimeve në vitin 2003. Në vitin 2001 sistemi bankar shqiptar ishte i përbërë nga

trembëdhjetë banka. Nga këto 13 banka, Banka e Kursimeve ka qenë me kapital

shtetëror, dy me kapital të përbërë dhe 10 të tjera me kapital privat. Tek bankat me

473 Guardia di Finanza.
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kapital tërësisht privat numërohen 3 degë të bankave të huaja. Sistemi bankar shqiptar

nuk ka qenë shumë joshës për investimet e bankave të huaja. Fillimisht në tregun bankar

shqiptar në vitin 1996 është hapur Banka Italo-Shqiptare (BIA), më pas në gusht të

vitit1997 filloi funksionin e saj Banka Amerikane e Shqipërisë - American Bank of

Albania (ABA). Më 28.9.2007 u bë bashkimi i të dyja bankave (BIA me ABA) nën emrin

ABA, e cila më vonë u ble nga Intesa San Paolo Bank. Bankat pjesëtare bashkuan si

asetet, ashtu edhe detyrimet e tyre. Si pasojë e ngjarjeve të vitit 1997 shteti shqiptar ishte

më skeptik përsa u përket institucioneve financiare e kjo shpjegon dhe faktin përse

fillimisht të drejtat e Bankës Amerikane ishin të kufizuara. Por gjithësesi, ajo filloi të

operojë me të drejta të plota në gusht të 1998. Në Shqipëri aktualisht operojnë 16 banka,

një pjesë e tyre janë produkt i bashkimeve dhe shkrirjeve ndërmjet bankave. Si shembull

këtu mund të përmendim rastin e Bankës Bujqësore, asetet dhe kreditë e së cilës u ndanë

mes Bankës së Kursimeve dhe Bankës Kombëtare të Tregtisë. Borxhet e këqia u lanë nën

menaxhimin e Agjencisë së Trajtimit të Kredive (ATK) (agjenci shtetërore). Ky

konsiderohet dhe hapi i parë i procesit të konsolidimit në SBSH. Blerja më e madhe

shënohet në vitin 2004, kur Banka Raiffeisen International bleu Bankën e Kursimeve, që

ishte një bankë shtetërore. Kjo ishte blerja më e madhe në historinë e bankingut shqiptar.

Raiffeisen International bleu 100% të aksioneve të Bankës së Kursimeve me 129 milionë

dollarë amerikanë. Duhet pranuar se megjithë problemet e mangësitë e ndryshme, Sistemi

Bankar Shqiptar gjatë këtyre viteve të fundit ka bërë përmirësime të dukshme përsa i

përket llojshmërisë së produkteve e shërbimeve financiare ofruar konsumatorit. Mund të

përmëndim këtu shërbimin ATM (automated teller machine) për 24 orë, sigurimi i

depozitave nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), lehtësimi i kushteve të

kredimarrjes për bizneset dhe konsumatorët.

Sipas raportit të Economist Intelligence Unit, aksionerët e huaj mbajnë pjesën më të

madhe të aksioneve në 11 bankat tregtare. Këto asete të mbajtura nga aksionerë të huaj

janë rritur nga 60% në vitin 1999 në 84% ne vitin 2001, ndërkohë që aksionet shtetërore

kanë zbritur nga 38% në 13%474.

Gjatë këtyre viteve të fundit janë ndërrmarë hapa të rëndësishëm në drejtim të

përmirësimit të ambientit financiar në vend. Banka e Shqipërisë ka ndjekur dhe vazhdon

474 Economist Intelligence Unit, Country profile 2002. Albania, EIU, London, 2002, p.33-4.
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të ecë nën dritën e një politike monetare të kujdesëshme. Midis viteve 2001-2002 është

aprovuar dhe ka hyrë në fuqi ligji mbi sigurinë e depozitës, si dhe ai i falimentimit475 .

Pikërisht nën ndikimin e këtyre ligjeve dhe politikave financiare, depozitat bankare dhe

niveli i kredive ka ardhur në rritje. Normat e interesit në bazë 12 mujore mbi depozitat,

kanë pësuar një rritje deri në 7,8% në vitin 2001, ndërkohë që normat e huamarrjes kanë

rënë në 11,9% e krahasuar me 21% në vitin 2000 476. Megjithatë, këto rezultate pozitive

nuk kanë qenë të mjaftueshme për sistemin financiar shqiptar, i cili do të vazhdojë të

jetojë në një gjendjë depresioni për akoma disa vite në vazhdim, duke mos qenë i aftë të

ndikojë në përparimin e biznesit vëndas. Sipas një studimi të ndërmarrë nga Banka e

Italisë, vazhdimësia e një zone të gjerë ngjyrë gri në menaxhimin korporativ të bankave,

të manaxhimit, praktikave të kreditimit, lidhjet me ndërmarrjet dhe financimet qeveritare,

përfshin ineficencën dhe dobësinë strukturale në sektorin bankar. Për më tepër, autoritetet

bankare shpesh kanë mungesë eksperience, pavarësie dhe disa herë mungesë të fuqisë

zbatuese për të ushtruar në mënyrën e duhur funksionet e kontrollit që u janë caktuar. Si

pasojë e një infrastrukture legale të dobët dhe të instabilitetit në sistemin prodhues,

politikat e kredive mbartin një nivel të lartë të riskut dhe janë të pazhvilluara. Kreditë

problematike kanë arritur në fund të vitit 2000 nivelin e 33.6%, ndërsa në fund të vitit

1999 nivelin e 47.2%. Kanë qenë pikërisht këto pika të dobëta që e kanë limituar tregun e

kapitalit në bonot e thesarit dhe në bondet qeveritare. Në fund të vitit 2001, niveli i

kredive të dhëna nga sistemi bankar privat shqiptar ka qenë më i ulëti ndër vendet e

Europës Juglindore477. Pikërisht niveli i ulët i politikave të kredive të aplikuara nga

bankat i bënë ato pak tërheqëse për kanalizimin e remitancave. Kjo pasi nuk ka

alternativa tërheqëse investimi dhe nga ana tjetër, kostot e menaxhimit janë të larta. Për

këtë arsye, një politikë e përmirësimit të remitancave nëpërmjet sistemit bankar është

ende e parakohshme për Shqipërinë. Emigrantët shqiptarë, kur kryejnë dërgesat e tyre

monetare drejt Shqipërisë, përdorin institutet financiare apo bankat që ndodhen në vendin

ku ata punojnë. Ata mund të përdorin pa asnjë shtrëngesë cilindo institut financiar në

475 Commission of the European Communities, Albania Stabilization and Association report 2003 Raport i

Komisuionit Europian të Stabilizim Asocimit,Brussels 26.3.2003
476 Ministria e Financave, “Medium term expenditure framework 2003-2005” – trendi për shpenzimet

afatmesme, Tiranë, shtator 2002
477 Banka e Italisë.
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vendin e huaj, duke specifikuar institutin Shqiptar ku ata duan të vendosin paratë e

tyre.Ky është sigurisht një proces i ndërlikuar që përkthehet në kosto të larta, në periudhë

kohore relativisht të gjatë për finalizimin e transaksionit, si dhe padyshim një njohuri të

emigrantit mbi sistemet bankare që do të përdorë. Si rrjedhim, një pjesë e mirë e

emigrantëve preferon të përdorë kanalet informale për dërgesat monetare e nëse kjo nuk

është e mundur, i drejtohet agjencive të Ëestern Union, të cilat kanë kosto të larta, por

ofrojnë një shërbim të shpejtë dhe të përhapur në të gjithë territorin478. ËU është një

kompani shumëkombëshe me më shumë se 85,000 pika në të gjithë botën, duke

kontrolluar kështu më shumë se 80% të tregut ndërkombëtar të remitancave. Deri vonë

vetëm një pjesë e vogël e emigrantëve shqiptarë në Itali ka përdorur kanalet bankare për

dërgesat e remitancave në Shqipëri. Zakonishht ata i janë drejtuar për këtë nevojë bankës

Italo - Shqiptare, e cila deri vitet e fundit ka qenë i vetmi institucion bankar italian që

operonte në Shqipëri. Ky institucion ofronte mekanizma të thjeshtëzuar transaksionesh,

për faktin se nuk kish hyrë në rrjet me bankat simotra ne Itali. Kjo bankë kishte zyra

vetëm në Tiranë.

6.4 Transferimi i remitancave

Sipas të dhënave të mbledhura nga IOM, rreth 59% e emigrantëve shqiptarë jetojnë në

Itali. Mesatarisht pjestarët e familjes i bashkangjiten emigrantit mbas 3-4 vite pune të tij

në Itali. Punonjësit emigrantë shqiptarë i gjejmë pothuajse në të gjithë sektorët e

ekonomisë italiane. Më shumë se 70% e punonjësve meshkuj janë të punësuar në sektorin

e ndërtimit, bujqësisë, industrisë së tekstilit. Gratë shqiptare janë të punësuara kryesisht

në punët shtëpiake dhe kujdesin për të moshuarit. Sipas të dhënave të INPS, të ardhurat

vjetore mesatare të një punonjësi shqiptar janë rreth 12,000 Euro.

478 Western Union është një kompani shumëkombëshe me më shumë se 85,000 pika në të gjithë botën duke

kontrolluar kështu më shumë se 80% të tregut ndërkombëtar të remitancave. World Wide Western Union

dhe Money Gram janë kanalet e përdorura për lëvizjen e 50% të flukseve të remitancave për një emigrant

përdorimi i këtyre kanaleve formale të tranferimit të parave përfaqëson një mënyrë të sigurt për të

transferuar para në shtëpi në një kohë të shpejtë rreth 30 minuta, pa asnjë pengesë ligjore. Procesi është

krejtësisht i lehtë dhe nuk i kërkohet emigrantit të paraqesë asnjë dokument personal në fazën fillestare të

procesit. Gjithashtu, edhe sistemi i gjerë i shpërndarjes është një tjetër avantazh që kjo kompani ofron.
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Emigrantët shqiptarë përgjithësisht udhëtojnë dy herë në vit drejt Shqipërisë, gjatë verës

dhe pushimeve te dimrit (Krishtlindjeve). Gjatë këtyre udhëtimeve ata sjellin në Shqipëri

dorazi edhe kursimet (remitancat) e tyre. Afërsia gjeografike dhe kostoja relativisht e ulët

e udhëtimit nga Italia në Shqipëri dhe anasjelltas, si dhe liberalizimi i lëvizjes së lirë mes

Shqipërisë dhe BE, bën që për emigrantët shqiptarë të jetë më pak i kushtueshëm

transportimi në para të thata dorazi sesa ai nëpërmjet kanaleve të tjera të transferimit të

mjeteve monetare.

Sipas të dhënave të marra nga Banka Botërore në Shqipëri 60% e remitancave hyn duke

përdorur kanalet jo-formale dhe vetëm 40% përdor kanalet formale si: MTO479 dhe

Bankat480. 78% përdorin MTO dhe 22% Bankat.

Mund të thuhet pa frikë se MTO dominojnë tregun formal të transferimit të parave në

Shqipëri. MTO janë institute financiare jo bankare, ato ofrojnë një shërbim të shpejtë dhe

të besueshëm për transferimin e parave. Ky shërbim i shpejtë e i besueshëm realizohet

falë përdorimit të programeve informatike dhe marrëveshjeve për transaksionet mes

agjentëve të cilët marrin dhe dorëzojnë shumën monetare. Kohezgjatja nga momenti i

fillimit të transaksionit deri në momentin e mbylljes, zgjat vetëm disa minuta. Para, nëse

emigranti e nis transaksionin e dërgesës së parave në momentin X, familjari i tij mund t`i

tërheqë paratë në një nga agjencitë e Ëestern Union në Shqipëri vetëm pas disa minutash.

Bankat për një transaksion të ngjashëm kërkojnë të paktën një periudhë dy ditore, duke

përjashtuar këtu ditët e pushimit e ato të festave. MTO u ofrojnë shërbimin e tyre të gjithë

personave, pa marrë parasysh statusin e tyre si emigrantë të rregullt ose jo, mjafton që ata

të jenë të pajisur me një dokument të vlefshëm identifikimi. Ndërkohë, pjesa më e madhe

e bankave italiane u ofrojnë shërbim të transferimit të parave vetëm personave që kanë

një llogari pranë tyre. Për të patur një llogari bankare në Itali duhet që të jesh rezident i

rregullt atje, gjë që duhet demostruar me anë të dokumentacionit përkatës, të cilin jo të

gjithë emigrantët shqiptarë e kanë të mundur për të plotësuar kriteret e duhura.

Në Shqipëri aktualisht operojnë dy MTO: Western Union dhe Money Gram. Western

Union ka një rrjet shpërndarjeje shumë të gjerë, si në Itali ashtu edhe në Shqipëri. Degë të

kësaj agjencie ndodhen në të gjitha qytetet italiane. Në Shqipëri ndodhen rreth 170 degë

479Money Transfers Operators - Operatorë të transferimit të mjeteve monetare.
480 78% përdorin MTO dhe 22% Bankat.



172

të pozicionuara në zonat kryesore të vendit. Agjentët kryesorë të Ëestern Union në

Shqipëri janë Bankat dhe Zyrat Postale.

Money Gram, që është operatori i dytë më i madh në shkallë botërore mbas Ëestern

Union, ka hyrë në Shqipëri në vitin 2004. Aktualisht ai zotëron 10% të tregut të

transfertave të parave nëpërmjet institucioneve financiare. Komisionet e Money Gram

janë pak më të ulëta se ato të Western Union. Aktualisht Money Gram ka 104 agjentë të

vendosur në 44 qytete të Shqipërisë481.

Roli i bankave në transferimin e remitancave nga Italia është i limituar. Në procesin e

transferimit nëpërmjet bankave, transferta bëhet nga një llogari bankare në Itali - në një

llogari bankare në Shqipëri, nëpërmjet platformës SWIFT të pagesave. Ky proces

normalisht zgjat dy ditë, pasi banka në Itali ka nevojë të komunikojë me zyrën e saj

rajonale, apo me një bankë korrespondente për të ekzekutuar transfertën.

Përsa i përket shërbimit postal, Italia është vendi me rrjetin më të gjerë të zyrave postale

përsa i përket burimit të transferimit të remitancave. Sherbimi postal italian është i

përbërë nga 1,400 zyra të shpërndara në të gjithë territorin482. Shërbimi Postal Italian apo

Le Poste Italiane- ofron përveç të tjerash, edhe shumë produkte financiare, si llogari të

ndryshme rrjedhëse e depozitë, shërbime transferimi për remitancat, si dhe transferta

SWIFT. Shërbimi i transfertave të remitancave është i shpejtë dhe mbi të gjitha i

besueshëm për emigrantët e huaj në Itali. Për dërgesat e parave ofrohen tre opsione:

Dërgesa Ndërkombëtare - International Money Order, Eurogiro dhe MoneyGram. Zyrat

postare në Itali luajnë një rol kryesor në dërgesat e remitancave në vendet e origjinës së

emigrantëve, ndërkohë që në Shqipëri ndryshe nga Italia, zyrat postare kanë një rol tepër

të limituar në çështjen e transferimit të remitancave. Banka e Postës Shqiptare bën pagesa

për llogari të Western Union dhe nuk është e lidhur në platformën Eurogiro, të cilën e

përdor Zyra Postale italiane për transfertat e remitancave. Kjo është një fushë ku Posta

Shqiptare mund të aplikohet më tepër, pasi ajo ka një shpërndarje të gjerë në pothuajse të

gjithë territorin shqiptar, duke patur mundësi të bëhet kështu aktori kryesor në

shpërndarjen e remitancave në Shqipëri.

481 World Bank.
482 Posta Italiane Web Site www.posteitaliane.it;
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Burimi: Banka e Italisë

Një produkt i krijuar vitet e fundit nga bankat italiane e më vonë i adaptuar edhe nga

Posta Italiane është edhe Karta e Parapaguar (Pre-paid Card). Ky produkt në fillim nuk

është projektuar apo nxitur nga nevojshmëria e transferimit të remitancave. Megjithatë, ai

ka rezultuar realisht i suksesshem në këtë fushë. Kjo kartë fillimisht ngarkohet me një

shumë të caktuar parash dhe dërgohet nga emigranti në vendin e origjinës, ku familjarët e

tij mund ta përdorin për të tërhequr para në ç’farëdolloj ATM ( e lidhur me platformën

Tabela. Bankat Italiane që ofrojnë shërbimin e transferimit të remitancave, si dhe shërbime të tjera

financiare për emigrantët.

Banca Popolare di
Puglia e Basilicata

Kjo bankë ofron shërbime për emigrantët që nga viti 1980 dhe për
emigrantët shqiptarë që nga viti 1990. Shërbimet specifike për emigrantët
shqiptarë janë: “Risparmio amico” (“Kursime miqësore”), dhe “Deposito
Amico” (“Depozitë miqësore”). Klientëve shqiptarë u jepet një bllok
çeqesh pa komision si dhe nuk aplikohet komision për operacionet bankare.
Komisionet për mbajtjen e llogarisë janë 10 Euro në vit. Për dërgesat e
remitancave komisionet janë 3 Euro plus 3 Euro për përdorimin e SËIFT

Banca San Paolo IMI Kjo baknke operon edhe në Shqipëri. Kjo bankë ka 5 degë që ofrojnë
shërbime posaçërisht për emigrantët (multi-ethnic points) në Romë, Torino,
Padova, Napoli dhe Pescara. Produkti i ofruar prej saj në transferimin e
remitancave quhet “get money to your family”, i cili është bazuar në një
marrëveshje me bankat korrespondente. Megjithëse ky shërbim nuk është
fitimprurës për bankën, ai ka si qëllim tërheqjen e klientëve emigrantë për
produkte të tjera financiare të ofruara nga banka.

Banca Popolare Pugliese Pas blerjes së një banke shqiptare operon aktualisht edhe në Shqipëri. Për
dërgesat e remitancave aplikon një komision bankar prej 2% mbi vlerën e
shumës për një transfertë minimale prej 5 Eurosh.

Banca Sella Kjo bankë ka një marrëveshje me Raiffeisen Bank të Shqipërisë, për të
aplikuar një komision fiks prej 14 Eurosh për cdo transaksion, pa kosto të
tjera shtesë.

Banca Popolare di
Milano (BPM)

Kjo bankë kooperative është grupi i 12-të bankar në Itali. Ajo ka 727 degë
dhe ka një rrjetë të gjerë degësh degësh.

Unicredit Unicredit është një bankë tregtare me 2,500 degë. Ajo ka lançuar një sërë
produktesh bankare për emigrantët. Në strategjinë e kësaj banke remitancat
nuk konsiderohen interesante për të promovuar nëpërmjet tyre produkte të
ndryshme financiare, për arsye se ato sjellin fitim të pakët për bankën dhe
hyjnë në shuma të vogla nga një numër shumë i madh pikash të shpërndara
në të tërë territorin.

Banca Popolare Emilia
Romagna

Ofron shërbime në lidhje me remitancat e emigrantëve shqiptarë në Milano
dhe Bologna. Një nga produktet në fjalë është edhe “Conto Ëorld”,
komisioni për transfertat është 7 Euro.
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VISA apo ELECTRON), si dhe për të bërë blerje të ndryshme në njësitë e shitjeve, të

cilat pranojnë karta krediti apo debiti. Lëshuesi më i madh i këtij produkti në Itali është

Posta Italiane, produkti quhet Postepay. Kostoja fillestare është 5 Euro dhe pastaj me një

kosto për rimbushje prej 1 Euro. Për blerjen e një kartë të tillë në zyrat postale italiane

është i nevojshëm kodi fiskal.

6.5 Faktorët që ndikojnë negativisht në tregun e remitancave në Shqipëri

Ekzistojnë shumë faktorë të cilët ndikojnë që emigrantët shqiptarë të preferojnë të

transferojnë paratë e tyre nëpërmjet kanaleve joformale. Shumë shqiptarë preferojnë

transferimin cach të parave për shumë arsye si:

a) Pengesat për të patur akses në Shërbimet bankare italiane dhe shqiptare.

Përhapja ende e kufizuar e sistemit bankar në Shqipëri, si dhe politikat e brendëshme në

lidhje me sistemin bankar italian, ndikojnë që shumë emigrantë shqiptarë ta kenë të

vështirë transferimin e parave nëpërmjet bankave dhe t`u drejtohen kështu kanaleve

alternative. Pothuajse 50% e emigrantëve shqiptarë në Itali janë titullarë të një llogarie

bankare. Ndërkohë në Shqipëri rreth 26% e familjarëve të emigrantëve i marrin

remitancat nëpërmjet bankave. Në zonat rurale numri i familjarëve që kanë një llogari

bankare është shumë herë më i vogël sesa në zonat urbane483. Në shtetin italian vetëm

personat që kanë një llogari bankare në Itali mund të kryejnë transferta parash nëpërmjet

sistemit bankar italian. Për të hapur një llogari bankare në Itali është e domosdoshme

paraqitja e dokumentacionit vertetues të rezidencës së rregullt në këtë shtet. Ky rregull e

bën të pamundur aksesin në sistemin bankar të një numri të madh emigrantësh shqiptarë

që jetojnë në Itali në mënyrë të parregulluar për nga dokumentacioni përkatës. Nga ana

tjetër, në Shqipëri paraja e thatë vazhdon të mbetet forma kryesore e transaksioneve

tregtare, ku rreth 90% e tyre kryhet në para të thatë484. Kjo gjë ndikon që emigranti të

sjellë para të thata në familje, në mënyrë që t`i lehtësojë ata nga procedura për të cilat nuk

kanë njohuritë e mjaftueshme. Nga ana tjetër, edhe rrjeti i ATM, i përhapur gjerësisht në

483 FMN 2010.
484 Banka Botërore
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Tiranë dhe disa qytete kryesore të vendit, nuk ka të njëjtën përhapje në zonat rurale apo

më të thella.

b) Niveli i ulët i besimit në sistemin bankar shqiptar.

Ky është një tjetër faktor i rëndësishëm, që luan rol të madh në dëm të përdorimit të

kanaleve formale. Ky besim është dëmtuar thellë, si pasojë e ngjarjeve të vitit 1997, ku

një pjesë e madhe e popullsisë humbi kursimet, kryesisht të ardhura nga remitancat, si

pasojë e kolapsit të skemave financiare piramidale. Aktualisht, besimi ka filluar

dalengadalë të rikthehet, duke u shoqëruar me rritje të ndjeshme të depozitave bankare në

vend. Në vitin 1995, depozitat arrinin në vlerën 0,7 bilionUS$, në vitin 2004 arritën në 4

bilion US$485.

c) Niveli i ulët i vëmendjes së bankave në produket e remitacave.

Bankat italiane në mënyrë të përgjithshmë nuk i shohin remitancat si një linjë atraktive

biznesi. Ato janë më tepër të tërhequra nga produkte të tilla si: kreditë konsumatore,

huatë, apo forma të tjera të produkteve financiare, të cilat janë më fitimprurëse sesa

transfertat e remitancave. Megjithatë, si pasojë e krizës që ka mbërthyer edhe sistemin

bankar, si dhe niveli jo aq i parëndësishëm i transfertave të remitancave, ka bërë që

bankat ta hedhin vëmendjen e tyre edhe drejt këtij produkti. Prezenca e bankave italiane

në Shqipëri është e ulët në krahasim me volumin e tregtisë që Shqipëria bën me Italinë

dhe me numrin e emigrantëve shqiptarë që ndodhen në Itali. Bankat kryesore të huaja në

Shqipëri janë ato të investuesve grekë dhe austriakë. Aktualisht ndodhen dy banka

italiane që operojnë në Shqipëri: Banca San Paolo IMI, e cila ka blerë bankën Italo-

Shqiptare në nëntor të 2005-ës, dhe Banca Popolare Pugliese, e cila bleu Albanian

Dardania Bank në maj të 2005-ës. Nuk ka tregues për interesin e ndonjë banke tjetër

italiane për të hyrë në tregun shqiptar në të ardhmen e afërme.

d) Nivel i ulët i konkurrencës, kosto të larta dhe skarcitet i produkteve bankare.

Agjencitë e transferimit të parave që operojnë në Shqipëri si Western Union e Money

Gram janë më të shpejta e më të leverdisshme sesa sistemi bankar. Kjo bën që një pjesë e

mirë e klientëve t`u drejtohen këtyre operatorëve për shërbim.

485 Banka e Shqipërisë
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Megjithatë, edhe kostoja e këtyre agjencive është relativisht e lartë. Për dërgesën e një

shume prej 300 eurosh, kostot e këtyre agjencive janë të shprehura në tabelën e

mëposhtme

Tabela 4. Kosto për dërgesën e 300 eurove nga Italia në Shqipëri.

Kompania Shërbimi Kosto në Euro Përqindja

Ëestern Union Money transfer 23.50 8.0%

MoneyGram Money transfer 13.50 4.5%

Banca Sella SWIFT transfer 14.00 4.6 %

Banca Popolare di
Puglia e Basilicata

SWIFT transfer 6.00 2.0 %

Banca Populare Emilia
Romana

SWIFT transfer 7.00 2.3%

Banca San Paolo IMI SWIFT transfer 15.00 5.0%

Zyra Postare Italiane
Postepay (prepaid
debit card)

6.00 2.0%

Burimi: World Bank (Banka Botërore).

e) Tregu i zi i këmbimit valuator
Ky është një tjetër faktor që ka ndikuar jo pak ndër vite në nxitjen e emigrantëve për të

dërguar para të thata në vendin e origjinës. Në këtë treg, kursi i këmbimit është më i

leverdisshëm për konsumatorin. Aktualisht ky treg është luftuar në mënyrë të suksseshme

nga ana e autoriteteve shqiptare, duke ia lënë vendin gradualisht agjencive të regjistruara

të këmbimit.

6.6 Sistemi bankar tregtar.

Sikurse e kemi përmendur edhe më sipër, Italia ka qenë historikisht një vend që dërgonte

emigrantë në vendet e tjera dhe vetëm mbas viteve 90 ajo u ndesh me fenomenin e

imigracionit, i cili në ato vite përfaqësohej në pjesën më të madhe të tij nga imigrantët
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shqiptarë. Në vitin 1998 për herë të parë në Itali remitancat dalëse i tejkaluan ato hyrëse.

Sipas të dhënave të Zyrës Italiane të Këmbimit, në vitin 2001 remitancat dalëse arritën

shifrën e 749.369 m euro, duke shënuar një rritje me 27.4% në krahasim me ato të një viti

më parë. Po gjatë këtij viti, remitancat për frymë u rritën me 30% , 224 euro në vitin 2000

dhe 550 euro në vitin 2001486. Rritja e popullsisë së huaj në Itali në atë periudhë kohore

nuk ka patur rritje të ndjeshme sa të justifikojë këtë rritje të madhe të fluksit të

remitancave. Në vitin 2001 janë regjistruar 1.388.153 persona të huaj në Itali, ndërkohë

që në vitin 2002 kjo shifër ka rënë në 1.362.630 persona487. Kjo rritje e fluksit të

remitancave mund të shpjegohet me faktin e rritjes së potencialit të familjeve emigrante

për të kursyer, si dhe me rritjen e nivelit të shfrytëzimit të kanaleve bankare për dërgesat

e remitancave488.

Sipas një studimi të kryer nga S. Strozza dhe M. Natale , shqiptarët renditen të parët ndër

komunitetet e huaja përsa i përket shumës mesatare të remitancave vjetore, 349 euro

kundrejt 270 euro nga Marokinët dhe 249 euro nga Tunizinët489. Përgjithësisht

remitancat e dërguara nga komuniteti shqiptar kryhen nga meshkujt. Kjo nga njëra anë

shpjegohet me faktin se familjet shqiptare të emigruara, kryesisht i përkasin pjesës rurale

të popullsisë, me një ngjyrë të fortë patriarkale, kështu që është e natyrshme që kryetari

mashkull i familjes është dhe aktori kryesor i vendimarrjes dhe i ekzekutimit të

vendimeve. Kjo mbështetet edhe nga tipologjia e lejeve të qëndrimit lëshuar grave

shqiptare. Këto leje qëndrimi në pjesën më të madh janë të karakterit të bashkimit

familjar. Ndër komunitetet e huaja që ndodhen në Itali lejet e punësimit për gratë

shqiptare kanë një përqindje të ulët. Në periudhën kohore 1992-2000 gratë shqiptare kanë

përfituar nga një numër i madh lejesh qëndrimi për bashkim familjar dhe një numër të

ulët për punësim. Në përqindje, kjo shifër ka qenë tek 27.1% e ulët po të krahasohet me

45.7% e vendeve të tjera të Europës Lindore490. Ky trend ndikon në mënyrë negative në

486 Caritas di Roma, Immigrazione, Dossier statistico 2002, Nuova Anterem, Roma, p.318
487 Caritas di Roma, p.78
488 Remitancat e transferuara me anën e agjencive të transferimit të parave nuk janë të regjistruara nga ana e

zyrës italiane të këmbimit
489 C. Conti, M. Natale e S. Strozza, Le rimesse degli immigrati: determinanti, modalità di invio e

aspettative di impiego, tek N. Acocella e E. Sonnino Movimenti di persone e movimenti di capitali in

Europa, Roma.
490 Corrado Bonifazi & Dante Sabatino.
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aftësinë e kursimeve të familjeve shqiptare. Në kërkimin e kryer nga Strozza dhe Natale

rezulton se komuniteti shqiptar ka raportin më të ulët midis flukseve të remitancavedhe

kapacitetit të kursimit: 64.9% e punonjësve të cilët kursejnë dhe dërgojnë para në shtëpi.

Përsa i përket shifrave për emigrantët e komuniteteve të tjera në Itali si atyre nga ish-

Jugosllavia, Maroku, Polonia, ky raport është tek 54.7%, 64.0% dhe 59.2% . Nga këto

studime në mënyrë të padiskutueshme del në pah fakti se shqiptarët, pamvarësisht nga

paragjykimi kulturor kundër tyre, kanë tipare të një komuniteti që aspiron një qëndrim

afatgjatë e të përhershëm në Itali, me tregues të një vullneti të mirë në procesin e

integrimit social e kulturor e pse jo, edhe ekonomik. Pjesa më e madhe e tyre punon në

mënyrë të rregullt e të ndershme, kursen e investon në Itali, por ndërkohë edhe dërgon

para drejt familjeve në Shqipëri. Si rrjedhojë, ajo çka ky komunitet më së shumti ka

nevojë është aksesi në sistemin bankar italian, pasi ata padiskutim kanë tiparet e klientit

të mirë për bankat.

Gjatë periudhës kohore deri në 2002 remitancat e dërguara drejt Shqipërisë kanë qenë

gjithnjë në rritje. Në vitin 1992 janë regjistruar 69,000 euro, ndërsa në vitin 2002 janë

regjistruar 2,398,000 euro491. Mëgjithë flukset gjithnjë e në rritje të remitancave, një

numër i kufizuar bankash italiane ka shfaqur interes në krijimin e produkteve financiare

specifike për klientët emigrantë. Ndër këto institute financiare mund të përmendin: Banca

Poplare di Milano, Banco Ambrosiano Veneto, Banca Toscana, Credito Cooperativo di

Roma, Monte dei Paschi di Siena. Për të investiguar mbi marrëdhëniet mes emigrantëve

dhe bankave italiane, janë kryer studime të ndryshme. Studime interesante në këtë temë

janë kryer nga shoqata Lunaria492 dhe fondacioni Giordano dell’Amore493. Në të dyja

studimet ka dalë në pah fakti se pjesa më e madhe e institucioneve financiare italiane ka

treguar një neglizhencë përsa i përket pjesës së tregut financiar të përfaqësuar nga

emigrantët. Sipas studimit të kryer nga fondacioni Giordani dell’Amore në vitin 1999,

rreth 1,250,000 të huaj, ku pjesa më e madhe zotëronte një kontratë pune me kohë të

plotë, nuk kishin akses në sistemin bankar (nuk kishin një llogari bankare). Në këtë shifër

491 National Exchange Bureau
492 M. Mazzonis –G. Naletto, Migranti e banche in Italia e in Europa, Lunaria, Roma, 2000
493 R. Libanora, Immigrati e servizi bancari. Risultati di una ricerca condotta a Roma e Milano,Giordano

dell’Amore foundation , 2002
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janë përfshirë si emigrantët e rregullt, ashtu dhe ata të parregullt. Ndër emigrantët e

rregullt vetëm një e treta e tyre kishte akses në sistemin bankar.

Sipas Udo Enwereuzor në Discriminazione e razzismo494, indiferentizmi i bankave

italiane në drejtim të emigrantëve shpjegohet me faktin se bankat i konsiderojne klientët

emigrantë si punonjës të përkohshëm me punë të pasigurta, transaksionet e tyre kanë

zakonisht një vlerë të ulët monetare, por që shoqërohet me një kosto të lartë menaxhimi.

Imazhi negativ i strukturuar nga ana e mediave ka bërë që ata të shihen nën një

këndvështrim aspak të favorshëm nga ana e bankave495. Nga pikëpamja e emigrantëve,

vështirësia në marrëdhëniet e tyre me bankat shihet si rezultat i gjuhës zyrtare të përdorur

në dokumentacionin përkatës. Ata kanë vështirësi në marrëdhënie me bankat, për vetë

faktin se i tërë dokumentacioni bankar është i shkruar në gjuhën italiane. Pengesa e dytë

më e mdhe është tërësia e dokumentacionit të kërkuar për hapjen e një llogarie bankare,

ku përfshihen: një dokument identifikimi, leja e qëndrimit, kodi fiskal, shpeshherë

çertifikata e rezidencës, deklarata e të ardhurave etj. Po ashtu, edhe kostoja e lartë e

transaksioneve bankare ka ndikuar jo pak në evitimin nga ana e emigrantëve e kanaleve

bankare për të dërguar remitancat në drejtim të vendeve të tyre. Kjo gjë ka bërë që ata t`i

hedhin sytë drejt kanaleve më pak të komplikuara e burokratike, siç janë ato informale.

Aftësia e kufizuar që kanë familjarët në vendin e origjinës për të patur akses në sistemin

bankar, është një arsye tjetër që ndikon drejt prirjes për përdorimin e kanaleve informale

të transferimit të parave.

Por le të përqëndrohemi tek klientët shqiptarë të bankave italiane. Në bazë të bisedave

informale me nëpunës të bankave të ndryshme italiane, emigrantët shqiptarë paraqesin

disa elementë që i bëjnë ata pak joshës për bankat. Ndër këto elemente, si më të spikaturit

janë: segmentizimi i komunitetit shqiptar, shumat e vogla të remitancave për person që

shqiptarët dërgojnë drejt Shqipërisë nëpërmjet kanaleve zyrtare, si dhe sistemi i dobët

financiar e produktiv në Shqipëri.

Shqiptarët në Itali nuk janë të organizuar në grupe të mëdha shoqërore, zakonisht ata janë

të organizuar në grupe të vogla me bazë familjare. Për dërgesat e parave të tyre në

494 U. Enwereuzor, Discriminazione e razzismo, in Il Rapporto della commissione per l’integrazione, Il

Mulino, Bologna, 2000, pp. 419-450;
495 Caritas di Roma, Il risparmio degli immigrati e il paese d’origine: il caso italiano, Roma febbraio, 2002,

fq.44
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Shqipëri, ata, në rastet më të shumta preferojnë të përdorin të njohurit apo të afërmit e

tyre që udhëtojnë në drejtim të Shqipërisë. Ky fragmentizim i komunitetit shqiptar në Itali

në njëfarë mënyre është një pengesë për përhapjen e informacioneve të ndryshme, në këtë

rast të informacionieve në lidhje me shërbimet bankare. Shumë prej shqiptarëve që

jetojnë në Itali e injorojnë faktin se bankat ofrojnë shërbim të transferimit të parave

money transfer service. Shumat e vogla të parave që shqiptarët transferojnë nëpërmjet

kanaleve formale, bëjnë që ata të mos përbëjnë një grup interesant për investime nga ana

e bankave italiane. Pothuajse në mënyrë të përgjithshme shqiptarët përdorin kanalet

informale të transferimit të remitancave. Sipas disa studimeve të kryera nga Universitetet

e Anconës, Barit e Pizës të koordinuara nga profesorët: O. Barsotti dhe E. Moretti 496 mbi

një numër të caktuar të huajsh, ndër ta dhe shqiptarë, rezultoi se 90% e shqiptarëve për të

transferuar paratë përdornin kushërinjtë apo të afërmit. Edhe studime të tjera të kryera më

parë, kanë dhënë pak a shumë të njëjtat rezultate. Kërkimi studimor i kryer nga S.Strozza

dhe M.Natale 497 ka arritur në rezultate të njëjta. Niveli i ulët i remitancave të dërguara

nëpërmjet sistemit bankar bën që bankat të kenë pak interes për të investuar në tregun e

transferimit të remitancave në Shqipëri. Kjo gjë ka sjellë: mungesën në tregun financiar të

shërbimeve e mekanizmave të transaksioneve të sigurta e të shpejta, mungesën e

produkteve financiare specifike për klientelën shqiptare, si dhe mungesën e

marrëveshjeve të ndryshme në fushën e adresimit të remitancave drejt investimeve apo

aktiviteteve të ndryshme financiare. Këtu krijohet një rreth vicioz, pasi mungesa e

vemendjes nga ana e bankave për këtë pjesë të tregut, shton tendencën e emigrantëve

shqiptarë për të përdorur sistemet informale të qarkullimit apo ato private të transferimit

të parave e këtu mund të përmendim agjencitë e Western Union. Një nga faktorët e

rëndësishëm që pengojën sistemin bankar italian për të bërë investime serioze në Shqipëri

është edhe ambienti financiar e produktiv i dobët. Investimet në Shqipëri konsiderohen

me nivel rrisku të lartë, si pasojë e normave të larta të kredive me probleme dhe devijimit

të parave. Bankat italiane janë të frikësuara në njëfarë mënyre nga mundësia se riciklimi i

parave të pista mund të kryhet nëpërmjet kanaleve të tyre të shpërndarjes. Kuadri

496 O. Barsotti, E. Moretti , Rimesse e cooperazione allo sviluppo, F. Angeli, Milano, 2003
497 M. Natale e S. Strozza (edited by), Lavoro, reddito e rimesse degli immigrati stranieri in Italia: finalità,

progettazione e realizzazione di un’indagine sul campo, in N. Acocella e E. Sonnino (edited by) Movimenti

di persone e movimenti di capitali in Europa, Roma 2003.



181

rregullues ligjor shqiptar është i dobët dhe zbatimi i kuadrit ligjor në nivel të ulët. Sistemi

produktiv është i prapambetur, si dhe interesat e dobëta tregtare të Italisë për Shqipërinë

bëjnë që Bankat Italiane të mos kenë interes të madh për të investuar në Shqipëri. Nga

ana tjetër, hapja e degëve në Shqipëri është pa interes, pasi kjo do të shoqërohej me kosto

të larta, si pasojë e mungesës së infrastrukturës së duhur, e cila nuk do të kompesohej dot

nga përfitimet e ofruara nga tregu produktiv vendas.

6.7 Aspektet kulturore në lidhje me remitancat

Nga kontaktet e ndryshme me emigrantë shqiptarë në Itali, ka dalë në pah fakti se një

pjesë e madhe e tyre përdor kanalet jo zyrtare për dërgesat monetare drejt Shqipërisë.

Faktorët që ndikojnë në këtë sjellje janë: kostoja e lartë e transaksioneve, kurset e

këmbimit jo të favorshme, kohëzgjatja e operacioneve bankare, si dhe deri vonë

mosbesimi tek bankat shqiptare. Mosbesimi në sistemin bankar shqiptar ka qenë i ndikuar

nga kriza financiare e vitit 1997, kur mijra shqiptarë humbën kursimet e tyre. Këto në

pjesën më të madhe ishin produkt i remitancave. Megjithëse vitet e fundit është vënë re

një lulëzim i sistemit bankar në Shqipëri, një pjesë e mirë e emigrantëve shqiptarë në Itali

duket se nuk ka informacionin e duhur për ambientin bankar dhe produktet financiare të

ofruara nga tregu shqiptar. Nga ana tjetër, agjencitë private të transferimit të parave si

Western Union dhe Money Gram, kanë ndërtuar marrëdhënie të ngushta e të mira me

emigrantët shqiptarë, duke ofruar shërbime sociale që tejkalojnë shërbimin e transferimit

të parave, siç janë organizimi i aktiviteteve kulturore të ndryshme në qendrat e

emigrantëve në vendet ku ata jetojnë e punojnë. Pikërisht kjo formë sponsorizimi ka

rezultuar e suksesshme në tërheqjen strategjike të komunitetit shqiptar, i cili

tradicionalisht ka qenë mosbesues ndaj institucioneve publike për të patur informacion e

shërbim. Shqiptarët kanë një prirje të ulët për t’iu drejtuar në mënyrë të natyrshme

agjencive zyrtare si: sindikata, zyrat e shërbimeve publike, ambasada, shërbime private,

agjenci bankare e sigurimesh. Kjo sjellje është e lidhur ngushtë me faktorin kulturor. Ky

kuadër është më se i mjaftueshëm për të kuptuar arsyen se përse kalimi i shpërndarjes së

remitancave nga kanalet informale në ato formale, nuk është një proces aq i lehtë. Po

ashtu, afërsia gjeografike mes Shqipërisë dhe Italisë, luan një rol jo të vogël në këtë
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proces, duke e bërë të lehtë transferimin e parave nëpërmjet familjarëve e miqve të

ndryshëm që udhëtojnë nga një drejtim në tjetrin498. Megjithë vështirësitë dhe kufizimet

që pengojnë shqiptarët për të përdorur kanalet formale për dërgesat e parave në Shqipëri,

nga biseda të ndryshme personale, kemi vënë re se në se dikush do t`i drejtonte ata

fillimisht e t`u shpjegonte me thjeshtësi e terma praktike mënyrën e procedimit të

dërgesës së parave nëpërmjet bankave, atëhere shumë prej tyre do të preferonin këto

kanale për dërgesat e tyre monetare. Dërgesat e parave dorazi kanë një risk të lartë,

sidomos në kohët e fundit kur limitet në shtetin italian për qarkullimin e likuiditetit dorazi

është jo më shumë se 1 000 euro. Në këto kushte, risku i ndalimit të transportuesit në

pikat e kontrollit kufitar nga ana e autoriteteve të financës është e lartë, gjë që do të çonte

në drejtime të padëshirueshme. Nga ana tjetër, edhe dërgesa e parave dorazi bën që të

anullohet privatësia e informacionit mbi paratë e dërguara në shtëpi. Në shumë raste është

e vështirë edhe të gjejnë një njeri të besuar për t`i ngarkuar një detyrë kaq delikate. Po

ashtu, edhe fakti se autoritetet italiane kërkojnë dokumentacion zyrtar që të vërtetojë

varësinë ekonomike të pjestarëve të familjes që ndodhen në Shqipëri për praktikat e

bashkimit familjar, përbën një faktor thelbësor që emigrantët shqiptarë në Itali të përdorin

kanalet bankare të dërgesave monetare. Politikat e formalizimit të flukseve monetare

kanë një terren të favorshëm në tregun shqiptar, për faktin se agjencitë e transferimit të

parave kanë një kosto të lartë e në këto kushte, ato kanë të bëjnë me një pjesë të lirë të

tregut të transferimit të likuiditetit. Mungesa e edukatës së përdorimit të sistemit bankar,

e cila është e ndikuar nga mungesa e informacionit, niveli i ulët i besimit në sistemin

bankar vendas, mund të tejkalohet dhe po tejkalohet nëpërmjet fushatave të ndryshme të

ndërgjegjësimit e informimit. Politikat e kanalizimit formal të remitancave do të ishin më

efikase po qe se do të kombinoheshin me praktikat e inkurajimit të investimit produktiv të

remitancave apo kapitalizimit të tyre. Pas vitit 1998, tendenca për të investuar remitancat

në Shqipëri, ka ardhur gjithnjë e në rritje. Kjo edhe për faktin se tashmë emigrantët kanë

maturuar një eksperiencë profesionale e ekonomike, e shoqëruar kjo me një aftësi më të

madhe kursimi, duke drejtuar natyrshëm drejt një alternative investuese fitimrurëse në

498 Korovilas J. P., The Albanian economy in Transition: the Role of Remittances and Pyramid Investment

Schemes, Post-Communist Economies, Vol. 11, No. 3, 1999.
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vendin e origjinës. Në vitin 2002 janë regjistruar në Shqipëri 62,000 biznese të vogla499.

Një pjesë e mirë e emigrantëve në Itali kanë investuar në Shqipëri kryesisht në sektorin e

tregtisë midis Italisë dhe Shqipërisë. Sektori i ndërtimit ka patur një rritje me15% në

1999, 18% në 2000 dhe 15% në 2001500. Investime ka patur edhe vazhdon të ketë edhe në

sektorin e bujqësisë dhe atë të shërbimeve. Për emigrantët shqiptarë në Itali është e

natyrshme alternativa e investimit të të ardhurave të tyre në Shqipëri edhe pse shpeshherë

ata vazhdojnë të qëndrojnë në Itali duke investuar kapitalin në Shqipëri në biznese që

manaxhohen nga të afërm të tyre. Prirja e emigrantëve për të investuar në Shqipëri nuk

është e barazvlefshme me besimin e pakët, që një pjesë e mirë e tyre ka tek sistemi

bankar shqiptar. Emigrantët shqiptarë janë sipërmarrës me nuhatje për biznes të

qëndrueshëm, porse kjo jo shpeshherë është e shoqëruar me akses në sistemin

kredidhënës në tregun bankar shqiptar.

6.8 Impakti ekonomik social e politik i emigrantëve shqiptarë në shoqërinë Italiane.

Gjatë periudhës mbas viteve 1990 për shqiptarët është folur e përfolur mjaftueshëm nga

mediat italiane, duke përligjur kështu në njëfarë mënyre atë prototip jo gjithnjë të

qëndrueshëm që shoqëron tashmë për më shumë se 15 vite figurën e emigrantit shqiptar

në shtetin fqinj. Shqiptarët nga opinioni i përgjithshëm italian konsiderohen si persona të

pabesueshëm dhe që jetojnë në kufijtë e shoqërisë. Pikërisht ky opinion mbi këtë grup

njerëzish që tashmë jeton prej dhjetra vitesh në Itali, duket se e merr në konsideratë dhe

një pjesë e mirë e institucioneve financiare italiane.

Ky është një opinion tejësisht i pabazë po të kemi parasysh përfshirjen e gjerë që kanë

emigrantët shqiptarë në tregun e punës në Itali dhe numrin e madh të familjeve shqiptare

të vendosura në Itali. Në periudhën kohore 1995 – 2000 shqiptarët, në përqindje, ishin

përfituesit të numrit më të madh të lejeve të qëndrimit për punësim501. Në fund të vitit

2001 shqiptarët kanë kryesuar në listat në lidhje me nivelin e punësimeve ndër të huajt në

Itali, duke dhënë kështu një provë të padiskutueshme të stabilitetit të tyre si komunitet në

499 Commission of the European Communities, fq. 25.
500 sipas raportit të vitit 2002 të EIU (faqe 33).
501 IOM 2000
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tregun e punës502. Tregues i stabilitetit të komunitetit shqiptar në Itali është edhe përbërja

gjinore e këtij komuniteti. Sigurisht në villim të viteve 1990 numri më i madh i

emigrantëve shqiptar ishte i përbërë nga meshkujt dhe kjo ështrë mëse normale në kushtet

e një emigracioni fillestar drejt të panjohurës, ku preferohet që rrugën ta hapi një

mashkull. Në pak vite kjo situatë ndryshoi ndjeshëm në favor të një numri gjithnjë e në

rritje të prezencës femërore. Sipas të dhënave të lejeve të qëndrimit të lëshuara ne vitin

1992, komuniteti shqiptar renditej i 22 përsa i përket pranisë femërore, ndërsa në vitin

2000 komuniteti shqiptar u rendit në fillim duke tejkaluar edhe komunitetin Marokin e e

atë Filipin503. Një tregues i besueshëm i tendencës së një tendence të shqiptarëve për të

qëndruar në Itali është edhe numri i lartë i çifteve të të martuarve. Sipas të dhënave

statistikore më shumë se gjysma e komunitetit shqiptar është i përbërë nga çifte të

martuara (55.6%). Beqarët përbëjnë 39.9%. midis viteve 1995-2000 numri i lejeve të

qëndrimit të lëshuara për bashkime familjare patën një rritje të ndjeshme duke e renditur

këtë komunitet në vendin e parë ndër komunitetet e huaja në Itali504. Indicator tjetër po

aq i rëndësishëm është edhe numri i madh i nxënësve shqiptarë të regjistruar në shkollat

italiane. Shqiptarët në Itali renditen ndër komunitetet me më shumë fëmijë; 20,6% në një

mesatare prej 14.2%505. Në periudhën kohore mes 1995-1996 dhe 200-2001, numri i

nxënësve shqiptarë u rrit me një ritëm të dysfishtë në krahasim me mesataren e të gjithë

emigrantëve (+600%). Rritja e numrit të nxënësve shqiptarë bëhej me një mesatare prej

5,000 nxënësish në vit, duke tejkaluar kështu komunitetin Marokin i cili gjatë së njëjtës

periudhë ka patur një rritje me 302%506. Gjatë intervistave, anketimeve e kontakteve të

ndryshme nga organizata të ndryshme me komunitetin shqiptar ka dalë në pah tendenca

dhe dëshira për të mos u kthyer më në vendin e origjinës, pasi tashmë familjet shqiptare e

shohin të ardhmen e fëmijëve të tyre në vendet jashtë Shqipërisë. Kthimi do të

konsiderohet në ato raste kur tentativat për sukses jashtë kufijve të shqipërisë do të

502 Caritas 2001,fq.256.
503 C. Bonifazi and D. Sabatino, Albanian Migration to Italy: What Official Data and Survey Results Can
Reveal, Institute for Research on Population and Social Policies – National Research Council, Rome,
Emigrimi Shqiptar në Itali: Ç’farë mund të zbulojnë të dhënat dhe kërkimet zyrtare, Instituti Kërkimor mbi
politikat sociale të popullsisë, kumtesë e mbajtur në konferencën ndërkombëtare mbi migrimet shqiptare ne
6-7 Shtator 2002.
504 Caritas i Romës, raporti i vitit 2002, fq. 98.
505 IOM, 2001, fq. 14
506 diçka më shumë se mesatarja kombëtare- tabela 11 raporti i IOM, 2001, fq18.
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rezultonin të dështuara. Megjithë përpjekjet e familjeve shqiptare për tu integruar në nivel

kultural, social, e ekonomik në Itali, ata përsëri knë mbetur viktima të një perceptimi

negative nga ana e shoqërisë italiane507.

Po le të kthehemi përsëri tek çështja e remitancave; është mëse e kuptueshme që në këto

kushte shqiptarët të zhvillojnë natyrshëm një tendencë për dërgesat e parave, në mënyrë

të përgjithshme për përdorur kanalet jo formale. Sipas një hulumtimi të koordinuar nga S.

Strozza dhe M. Natale , shqiptarët renditen të parët ndër komunitetet e huaja përsa i

përket shumës mesatare të remitancave vjetore508.

Përgjithësisht remitancat e dërguara nga komuniteti shqiptar kryen nga meshkujt. Kjo

nga njëra anë shpjegohet edhe me faktin se familjet shqiptare të emigruara kryesisht i

përkasin pjesës rurale të popullsisë me një ngjyrë të fortë patriarkale, kështu që është e

natyrshme që kryetari mashkull i familjes është aktori kryesor i vendimëmarrjes dhe i

ekzekutimit të vendimeve. Kjo teori mbështetet edhe nga tipologjia e lejeve të qëndrimit

lëshuar grave shqiptare. Këto leje qëndrimi në pjesën më të madh janë të karakterit të

bashkimit familjar. Ndër komunitetet e huaja që ndodhen në Itali lejet e punësimit për

gratë shqiptare kanë një përqindje të ulët. Në periudhën kohore 1992-2000 gratë shqiptare

kanë përfituar nga një numër i madh lejesh qëndrimi për bashkim familjar dhe nga një

numër i ulët me motiv qëndrimi për punësim. Në përqindje kjo shifër ka qenë tek 27.1%

507 Ky marzhinalizim kulturor i komunitetit shqiptar në Itali është vënë në pah nga studime të ndryshme, të

cilat kanë nxjerrë në dukje se si Shqiptarët falë një pune të palodhur të medias janë shndërruar në

komunitetin më të stigmatizuar e stereotipizuar në shoqërinë italiane. Në një studim kuantitativ mbi gjuhën

e përdorur në titujt e artikujt e gazetave ka dalë në dukje se “Shqiptarët”, “imigrantët”, “arrest”, “forca

publike”, “clandestine”, “ekstrakomunitarë”,”droga”,”Marokin”,”refugjat”, janë fjalët më të përdorura për

të përshkruar ngjarjet që kanë lidhje me emigrantët. Shih N. Mai, Myths and moral panics: Italian identity

and the media representation of Albanian immigration, in R.D. Grillo and J. Pratt , The politics of

recognizing difference: multiculturalism Italian style, Aldershot: Astigate, 2002, pp. 84-85. The analysis

reported is referred to a research carried out in S. Stoppiello, Nomi e immagini dell’altro. Un’analisi

multidimensionale della stampa, Studi Emigrazione, XXXVI, n. 135, pp. 417-443. Të gjithë këta faktorë

kanë ndikuar në një mënyrë a në tjetrën ndërtimin e opinionit publik italian mbi figurën e shqiptarit si një

përson i pabesë e me tendenca kriminale.
508 2,852 ª kundrejt 2,262 ª, 2,762ª, 2,291 ª, të dërguarar respektivisht nga ish Jugosllavët, Polakët,

Marokinët . Në hulumtime koordinuar nga O. Barsotti dhe E. Moretti, Shqiptarët kanë rezultuar në vendin e

parë në listën e komuniteteve të të huajve si komuniteti me remitancën mesatare vjetorë më të lartë.349

Euro kundrejt 270 Euro nga Marokinët dhe 249 Euro nga Tunizinët. Shih C. Conti, M. Natale e S. Strozza,

Le rimesse degli immigrati: determinanti, modalità di invio e aspettative di impiego, in N. Acocella e E.

Sonnino Movimenti di persone e movimenti di capitali in Europa, Roma – Tabela 13.
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më e ulët po të krahasohet me 45.7% të vendeve të tjera të Europës Lindore509. Ky trend

ndikon në mënyrë negative në aftësinë e kursimeve të familjeve shqiptare. Në kërkimin e

kryer nga Strozza dhe Natale rezulton se komuniteti shqiptar ka raportin më të ulët

midis”flukseve të remitancavedhe kapacitetit të kursimit: 64.9% e punonjësve të cilët

kursejnë dhe dërgojnë para në shtëpi. Përsa i përket shifrave për emigrantët e

komuniteteve të tjera në Itali si atyre nga ish-Jugosllavia, Maroku, Polonia ky raport

është tek 54.7%, 64.0% dhe 59.2% . Nga këto studime në mënyrë të padiskutueshme del

në pah fakti së shqiptarët pamvarësisht nga paragjykimi kulturor kundër tyre,

mishwrojnw tipare të një komuniteti që aspiron një qëndrim afatgjatë e të përhershëm në

Itali me tregues të një vullneti të mirë në procesin e integrimit social e kultural e pse jo

edhe ekonomik. Pjesa më e madhe e tyre punon në mënyrë të rregullt e të ndershme,

kursen e investon në Itali, por ndërkohë edhe dërgon para drejt familjeve në Shqipëri. Si

rrjedhojë ajo çka ky komunitet më së shumti ka nevojë është aksesi në sistemin bankar

italian, pasi ata padiskutim kanë tiparet e klientit të mirë për bankat.

Nga kontaktet e ndryshme me emigrantë shqiptarë në Itali, por edhe në Greqi, apo me

emigrantë shqiptarë të kthyer gjatë pushimeve të ndryshme në Shqipëri, ka dalë në pah se

një pjesë dërrmuese e emigrantëve përdorin kanale të tjera të ndryshme nga ato bankare

për të dërguar paratë e tyre në Shqipëri. Një nga arsyet e kësaj sjelljeje janë: kosto e lartë

e transaksioneve, kurset e këmbimit jo të favorshme, kohëzgjatja e operacioneve bankare

dhe deri vonë mosbesimi tek bankat shqiptare510. Megjithëse vitet e fundit është vënë re

një lulëzim i sistemit bankar në Shqipëri, një pjesë e mirë e emigrantëve shqiptar në Itali

duket se nuk ka informacionin e duhur për ambientin bankar dhe produktet financiare të

ofruara nga tregu shqiptar. Nga ana tjetër agjencitë private të transferimit të parave si

Western Union dhe Money Gram, kanë ndërtuar marrëdhënie të ngushta e të mira me

emigrantët shqiptar duke ofruar shërbime sociale që tejkalojnë shërbimin e transferimit të

parave duke organizuar evente kulturore të ndryshme në qëndrat e emigrantëve në vendet

e huaja. Pikërisht kjo formë sponsorizimi ka rezultuar e sukseshme në tërheqjen

strategjike të komunitetit shqiptar i cili tradicionalisht ka qenë mosbesues ndaj

institucioneve publike për të patur informacion e shërbim. Tepër interesant është studimi

509 Corrado Bonifazi, Dante Sabatino
510 Mosbesimi në sistemin bankar shqiptar ka qenë i ndikuar nga kriza financiare e vitit 1997, kur mijra
shqiptarë humbën kursimet e tyre të cilat në pjesën më të madhe ishin produkt i remitancave.
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i kryer nga grupi Inte.Mi.gra dhe i publikuar nga Caritas. Aty del në pah një një prirje e

ulët për t’iu drejtuar në mënyrë të natyrshme agjencive zyrtare si sindikata, zyrat e

shërbimeve publike, ambasada, shërbime private, agjenci bankare e sigurimesh. Kjo gjë

sigurisht është e lidhur ngushtë me faktorin kultural. Ky kuadër është mëse i mjaftueshëm

për të kuptuar arsyen se përse kalimi i shpërndarjes së remitancave nga kanalet informale

në ato formale nuk është një proces aq i lehtë. Edhe afërsia gjeografike mes Shqipërisë e

Italisë luan një rol jo të vogël në këtë proces, duke e bërë të lehtë transferimin e parave

nëpërmjet familjarëve e miqve të ndryshëm që udhëtojnë nga një drejtim në tjetrin.

Megjithë vështirësitë dhe kufizimet që pengojnë shqiptarët për të përdorur kanalet

formale për dërgesat e parave në Shqipëri nga biseda të ndryshme personale kam vënë re

se nëse dikush do ti drejtonte ata fillimisht e shpjegonte me thjeshtësi e terma praktike

mënyrën e procedimit të dërgesës së parave nëpërmjet bankave shumë prej tyre do të

preferonin këto kanale për dërgesat e tyre monetare. Dërgesat e parave dorazi kanë një

risk të lartë, sidomos në kohët e fundit kur limitet në shtetin Italian për qarkullimin e

likuiditetit dorazi është jo më shumë se 1000 Euro. Në këto kushte risku i ndalimit të

transportuesit në pikat e kontrollit kufitar nga ana e autoriteteve të financës është i lartë,

gjë që do të çonte në drejtime të padëshirueshme. Nga ana tjetër edhe dërgesa e parave

dorazi bën që të anullohet privatësia e informacionit mbi paratë e dërguara në shtëpi. Në

shumë raste është e vështirë edhe të gjejnë një njeri të besuar për ti ngarkuar një detyrë

kaq delikate. Po ashtu edhe fakti se autoritetet italiane kërkojnë dokumentacion zyrtar që

të vërtetojë varësinë ekonomike të pjestarëve të familjes që ndodhen në Shqipëri për

praktikat e bashkimit familjar, përbën një faktor thelbësor që emigrantët shqiptar në Itali

të përdorin kanalet bankare të dërgesave monetare. Politikat e formalizimit të flukseve

monetare kanë një terren të favorshëm në tregun shqiptar, për faktin se agjencitë e

transferimit të parave kanë një kosto të lartë, në këto kushte ato kanë të bëjnë më një

pjesë të lirë të tregut të transferimit të likuiditetit. Mungesa e edukatës së përdorimit të

sistemit bankar e cila është e ndikuar nga mungesa e informacionit, niveli i ulët i besimit

në sistemin bankar vendas, mund të tejkalohet dhe po tejkalohet nëpërmjet fushatave të

ndryshme të ndërgjegjësimit e informimit. Politikat e kanalizimit formal të remitancave

do të ishin më efikase po të kombinoheshin me praktikat e inkurajimit të investimit

produktiv të remitancave apo kapitalizimit të tyre. Në vitin 1998 është kryer një studim
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mbi këtë temë nga Dh.Kule, H. Mancellari, H.Papapanagos, S.Qirici dhe P. Sanfey. Në

këtë studim janë marrë nën shqyrtim 200 biznese shqiptare dhe 1,500 individë, të cilët

kanë konfirmuar se megjithëse gjysma e parave të dërguara nga emigrantët janë përdorur

për të mira konsumi, një pjesë e mirë e tyre është investuar në drejtime të ndryshme si

blerje pronash apo depozita kursimi511. Mbas vitit 1998 tendenca për të investuar

remitancat në Shqipëri ka ardhur gjithnjë e në rritje. Kjo edhe për faktin se tashmë

emigrantët kanë maturuar një eksperiencë profesionale e ekonomike e shoqëruar kjo me

një aftësi më të madhe kursimi duke drejtuar natyrshëm drejt një alternative investuese

fitimrurëse në vendin e origjinës512. Një pjesë e mirë e emigrantëve në Itali kanë

investuar në Shqipëri kryesisht në sektorin e tregtisë midis Italisë dhe Shqipërisë513.

Investime ka patur edhe vazhdon të ketë edhe në sektorin e bujqësisë dhe atë të

shërbimeve. Për emigrantët shqiptar në Itali është e natyrshme alternativa e investimit të

të ardhurave të tyre në Shqipëri edhe pse shpeshherë ata vazhdojnë të qëndrojnë në Itali

duke investuar kapitalin në Shqipëri në biznese që manaxhohen nga të afërm të tyre.

Prirja e emigrantëve për të investuar në Shqipëri nuk është e barazvlefshme me besimin e

pakët që një pjesë e mirë e tyre ka tek sistemi bankar Shqiptar. Emigrantët shqiptar janë

sipërmarrës me nuhatje për biznes të qëndrueshëm, porse kjo jo gjithnjë është e shoqëruar

me akses në sistemin kredidhënës në tregun bankar shqiptar. Megjithatë këto pengesa po

tejkalohen nga zhvillimet e fundit në sistemin financiar shqiptar514.

Sikurse e kemi përmendur edhe më sipër fenomeni i emigracionit në Itali është një

fenomen i ri i parrahur mjaftueshëm nga studiesit, duke mos patur kështu studime të

mirëfillta e shterruese mbi impaktin ekonomik, social e politik që ky fenomen ka patur

mbi shoqërinë dhe ekonominë e vendit fqinjë. Italia karakterizohet nga një ritëm i lartë i

511 14% e remitancave është investuar në aktivitete si vijon; biznese tregtare - 5,18% , njësi pordhimi –
1,28%, prodhim bujqësor 0,96% dhe prona të paluajtshme 7%( D.Kule, H.Mancellari, H.Papapanagos,
S.Qirici, P.Sanfey, The causes and consequences of Albanian emigration during transition: evidence from
microdata, International Migration Review, 36 (1), Spring, 2002, p.235.).
512 Në vitin 2002 janë regjistruar në Shqipëri 62,000 biznese të vogla - Raport i Commission of the
European Communities, fq. 25.
513 sipas raportit të vitit 2002 të EIU (faqe 33) sektori i ndërtimit ka patur një rritje me15% në 1999, 18% në
2000 dhe 15% në 2001.
514 Sipas studimit të Dh. Kule, H. Mancellari, H.Papapanagos, S.Qirici and P. Sanfey del në pah se 15.98%

e remittancavetë dërguara nga Shqiptarët janë depozituar në banka.
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plakjes së populllsisë515, gjë e cila është pasqyruar në luhajtjen e bazamenteve të sistemit

pensionistik e shërbimeve të tjera sociale duke ndikuar jo pak mbi qëndrueshmërinë

ekonomike të sistemeve të ëelfair-it. Në këtë moment janë ngritur shumë teori mbi

impaktin pozitiv që prurjet migratore do të kenë mbi shëndoshjen e sistemit pensionistik

italian nëpërmjet prurjeve të krahut të punës që ato ofrojnë516. Sipas një vëzhgimi të bërë

nga një e përditshme informative e natyrës ekonomike në Itali, çdo punonjës i huaj derdh

mesatarisht 2.800 Euro në vit në formën e kontributeve shoqërore517. Megjithatë të huajt

nuk paraqesin një burim të qëndrueshëm në të cilin mund të bazohet shëndoshja e

sistemit tësigurimeve shoqërore për vetë faktin se vetë statusi i këtyre emigrantëve është i

paqëndrueshëm duke kaluar herë pas herë nga një pozicion legaliteti në atë të ilegalitetit

në varësi të dinamikave të reformave në fushën e emigracionit518. Pra një rregullim i

pozicionit të emigrantit në territorin italian do të ndikojë pozitivisht në shëndoshjen e

sistemit pensionistik italian. Sipas një studimi të kryer nga INSP (Instituti i Sigurimeve

Shoqërore Italine) është bërë një studim në të cilin është përllogaritur se kontributet e

derdhura nga emigrantët për 10 vitet e ardhshëm do të tejkalojnë shpenzimet që INPS do

të kryej për ata në formën e shërbimeve sociale të ofruara519.

Emigrantët shqiptar paraqesin edhe një pjesë të caktuar e jo indiferente të tregut në itali.

Ata përveçse marrin shpërblimin e merituar për punën që ofrojnë, nga ana tjetër një pjesë

të të ardhurave të përftuara e hedhin përsëri në qarkullim në tregun lokal, duke u kthtyer

kështu në një segment klientele joshëse për operatorët e ndryshëm që ushtrojnë aktivitetet

tregtare në Itali, sikurse janë p.sh. operatorët telefonikë, imobiliarë, tregut të kapitaleve,

transportit, etj.

515 Niveli i plakjes së popullsisë ndikohet si nga ulja e numrit të lindjeve ashtu edhe nga rritja e pritshmërisë

së zgjatjes së viteve të jetës, ndikojnë ndjeshëm sistemin pensionistik duke rritur numrin e përfituesve dhe

ulur atë të kontribuesve.
516 Lucia Vergano, “Sistema pensionistico” Univ.Bocconi, 2012, 20-22.
517 INSP 2010.
518 Caritas di Roma, Dossier Statistico Immigrazione 2008. Peruzzi M., L’immigrato dà una mano ai conti

INPS, in “Il Sole 24 Ore”, lunedì 9 dicembre 2002, p. 17.
519 Strozza M., Costi e benefici apportati dall’immigrazione alle economie nazionali: rassegna dei

principali contributi nordamericani ed europei – Immigrazione straniera ed economia irregolare: rassegna

dei principali contributi relativi ai nuovi paesi europei di accoglimento, Komisioni për politikat e

integrimit të emigrantëve, Departamenti i çështjeve sociale– Presidenca e Këshillit të Ministrave, Working

Paper n. 1, f. 15-19.
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Flukset e remitancave kanë patur dhe vazhdojnë të kenë një impakt pozitiv në zhvillimin

ekonomik të vendit520. Aktualisht janë urgjente politikat për një menaxhim sa më efiçent

të remitancave, në mënyrë që të maksimizohet përfitimi për popullsinë dhe vendin në

tërësi. Megjithëse interesi i segmenteve të caktuara politkbërëse mbi remitancat është

rritur ndjeshem, ato rëndom konsiderohen thjesht si transferim parash të thata nga

punonjësit emigrantë në drejtim të familjeve të tyre, pa u marrë seriozisht me impaktin e

tyre në nivelin mikro – ekonomik, kushtet e jetesës, tipologjinë e shpenzimeve të jetesës

që ato mbështesin. Por mbi të gjitha, pak është bërë në drejtim të rolit që remitancat kanë

mbi zhvillimin social të komuniteteve. Një pjesë e madhe e remitancave përdoren për

mbulimin e shpenzimeve të konsumit bazik si: ushqimi dhe të mirat e ndryshme të

konsumit521, apo në ndërtimin apo përmirësimin e banesës522, dhe në plan të dytë janë

shpenzimet për shërbimin shëndetësor apo shkollimin e fëmijëve.

Aktualisht, cikli i emigracionit shqiptar duket se ka hyrë në fazën e stabilizimit

dhe si rrjedhim, në këtë fazë ka hyrë edhe fluksi i remitancave. Sipas studimeve të

ndryshme, gjykohet se sa më shumë kohë të kalojë një komunitet i caktuar në emigracion,

aq më shumë do të zvogëlohet sasia e remitancave. Ky koncept ndoshta mund të

konfirmohet totalisht apo në pjesën më të madhe të saj nga komunitete të ndryshme

emigrantësh, porse faktet kanë treguar se për komunitetin shqiptar kjo pikëpamje nuk

është tërësisht e vërtetuar. Natyrisht, me kalimin e viteve në emigracion, emigranti

shqiptar, pasi është stabilizuar në vendin e huaj së bashku me familjen e tij, është më pak

i prirur për të dërguar para drejt familjarëve të tjerë në vendin e origjinës, prindërve apo

të afërmëve të tjerë në nevojë. Është fakt se remitancat e shqiptarëve në drejtim të të

afërmëve të tyre në Shqipëri, ka ardhur gjithnjë e në zvogëlim nga viti në vit. Por,

emigrantët shqiptarë vazhdojnë të dërgojnë remitanca në forma të ndryshme nga ajo e

mjeteve monetare. Një nga format më të zakonshme në ditët e sotme, është ai i

investimeve.

Megjithatë, ende një pjesë e vogël e këtyre remitancave, krahasuar me totalin e tyre,

investohet në përmirësimin e kushteve ekonomike nëpërmjet implementimit të tyre në

520 Giudici C., Les effets economiques des migrations: les remises, Kumtesë e paraqitur në Workshopin:
“Agriculture, migrations and rural development in Albania, Bulgaria and FYR of Macedonia”, PHARE
ACE Programme, P96-6070-R, Athens, October, 1998
521 Chami et al., 2003; Cerrutti dhe Parado, 2000; Durand et al., 1996
522 Keely dhe Tran, 1989;Pessar adhe Grasmuck, 1991
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njësi prodhuese apo investimeve të ndryshme kapitale. Remitancat e emigrantëve

shqiptarë vazhdojnë ende në një pjesë të madhe të tyre të përdoren për blerjen e të mirave

të konsumit, që vijnë kryesisht nga importi, si dhe për blerjen apo përmirësimin e

strukturave banuese. Pjesa e vogël që është përdorur për investim prodhues, rezulton e

investuar në sektorët e ndërtimit dhe bujqësisë.

Mbas një periudhe relativisht të gjatë jetese në emigracion, një pjesë e emigrantëve

shqiptarë, sidomos në ditët e sotme, kur bota në tërësi dhe Italia në veçanti ndodhen

përballë një situate të vështirë ekonomike, me një mungesë të theksuar vendesh pune dhe

prespektive, një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve shqiptarë po e gjejnë vetën mes

dilemës së kthimit në Shqipëri, apo vazhdimin e qëndrimit në Itali, e pse jo, çvendosjen e

tyre në ndonjë vend tjetër të Europës me më shumë prespektivë në fushën e punësimit.

Gjithësesi, nga intervistat e bëra personalisht me një pjesë të tyre, ka dalë në pah fakti që

pjesa më e madhe, kthimin në Shqipëri e konsideron si të përkohshëm, sa të kalojë situata

e vështirë që ka kapluar të gjithë Europën. Edhe në rastin e një projekti migrator drejt

vendeve të tjera të Europës - apo drejt Amerikës, ka dalë në pah prirja që kanë emigrantët

shqiptarë në dëshirën e tyre për të vazhduar mbajtjen ë lidhjeve, si me Shqipërinë, ashtu

edhe me Italinë. Faktikisht ata janë duke investuar në të dyja vendet si në Shqipëri

nëpërmjet remitancave të ndryshme, të cilat investohen në mënyra të ndryshme, ashtu

edhe në Itali ku një pjesë e madhe e tyre jetojnë së bashku me familjet - duke investuar

sidomos në shkollimin e fëmijëve të tyre dhe në disa raste një pjesë e mirë edhe në forma

investimesh biznesi. Përsa i përket eksperiencës emigratore të shqiptarëve, ata janë

subjekte transnacionale, që jetojnë në dy dimensione hapësinore. Këtu përfshihen ata që

kanë si objektiv kthimin në Shqipëri për të investuar kapitalin e akumuluar dhe njohuritë

e fituara jashtë vendit., por që kurrsesi nuk duan të humbin lidhjet me Italinë, gjë që

vërtetohet edhe nga fakti se një pjesë e mirë e tyre kanë blerë edhe banesa në atë vend.

Nga na tjetër janë edhe ata që kanë vendosur të jetojnë përgjithmonë në Itali, porse

vazhdojnë të mbajnë të forta lidhjet me vendin e origjinës, gjë që vërtetohet me blerjen e

banesave në Shqipëri, apo me ristrukturimin e atyre egzistuese. Ka shumë subjekte të

cilët kanë dëshirë të investojnë në ndërmarrje prodhimi në Shqipëri, investime këto që do

të inicionin një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm për territorin ku do të

pozicionoheshin, nëpërmjet krijimit të vendeve të punës, por edhe në nivel kombëtar, pasi
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do të rritej kështu prodhimi vendas i destinuar si për tregun lokal e më tej edhe për atë të

huaj. Një pjesë e mirë e këtyre potencialeve frenohet nga klima e pasigurt dhe e

paqëndrueshme socio-ekonomike në Shqipëri. Një pjesë tjetër e emigrantëve ndodhen në

një pavendosmëri përsa i përket vendit të qëndrimit të tyre për të ardhmen. Ata shprehin

dëshirën për t`u kthyer në Shqipëri, por nga ana tjetër frenohen nga mundësia e një

ndryshimi drastik politik dhe ekonomik në Shqipëri523. Nga ana tjetër, ata kanë drojë se

një kthim në Shqipëri do të sillte edhe humbjen e lejes së qëndrimit e të punësimit në

Itali. Po ashtu, edhe frika ndaj një riintegrimi të dështuar në Shqipëri, është një tjetër

faktor që i bën ata të hezitojnë. Autoritetet shqiptare që kanë në ngarkim çështjet e

emigracionit duhet t`i kushtojnë një vëmendje të veçantë kapitalit human e social të

shqiptarëve që jetojnë jashtë. Ajo duhet të angazhohet në hartimin e politikave, të cilat do

të kombinonin në mënyrë sinergjike potencialin financiar, ekonomik e social të

emigrantëve, duke i dhënë kështu një shtysë zhvillimit ekonomik në Shqipëri. Për këtë

arsye formalizimi i kanaleve të remitancave është një nga pikat kyçe për procesin e

lidhjes së emigracionit me zhvillimin ekonomik e social në vend. Pjesa më e madhe e

remitancave nga Italia sillen në Shqipëri dorazi, e favorizuar nga afërsia gjeografike mes

dy vendeve. Kjo sigurisht për familjet pritëse është më fitimprurëse në një këndvështrim

afatshkurtër, pasi kështu evitohën kostot e ndryshme të transfertave, por në një

këndvështrim afatgjatë është një sjellje jo produktive përsa i përket gjenerimit të

mëtejshëm të të ardhurave. Me përmirësimin e infrastrukturës bankare natyrisht që

kanalet zyrtare janë duke u bërë gjithnjë e më tërheqëse për transferimin e remitancave.

Sigurisht që formalizimi i kanaleve të shpërndarjes së remitancave është një hap i

rëndësishëm dhe një objektiv strategjik, por nuk është kurrsesi ai vendimtari për rolin e

remitancave si një mjet zhvillimi. Për këtë duhen kanalizuar remitancat e emigrantëve

shqiptarë drejt nevojave për zhvillim të vendit, siç janë investimi i tyre në sipërmarrje të

vogla e të mesme. Emigrantët shqiptarë mund të transformohen dhe duhet të

transformohen në agjentë potencialë të zhvillimit socio-ekonomik të Shqipërisë. Kjo pasi

ata zotërojnë mjetet e nevojshme siç janë: kapitali financiar për investim, por mbi të

gjitha ai human e social, që ata kanë fituar gjatë viteve të emigracionit. Deri tani politikat

migratore të qeverisë shqiptare janë fokusuar në nxitjen e kthimit vullnetar të

523 mjafton të kujtojmë ngjarjet e 1997
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emigrantëve të suksesshëm, duke u ofruar atyre mundësi për të investuar në vend. Një

nga iniciativat e Qeverisë në këtë fushë është edhe përjashtimi nga taksat deri në tre vjet

për emigrantët që kthehen e investojnë në Shqipëri. Kjo nuk është aspak e mjaftueshme,

pasi për investimet në Shqipëri të emigrantëve të sukseshëm nuk është frenues sistemi

fiskal shqiptar, i cili në çdo rast ka një peshë shumë herë më të vogël dhe në shumë raste

është i papërfillshëm me peshën e sistemeve fiskale europiane ku ai italian renditet ndër

të parët. Për investimet e emigrantëve shqiptarë frenues në radhë të parë është pasiguria,

apo më saktë mosbesimi në qëndrueshmërinë ekonomike, politike e sociale të shoqërisë

shqiptare. Nga ana tjetër, transformimi i punonjësve emigrantë të sukseshmëm në

sipërmarrës të sukseshmë nuk është gjithnjë i realizueshëm. Një specialist i zoti nuk është

e thënë se zotëron edhe talentin e një sipërmarrësi të zot. Do të ishte më realiste

impenjimi i ndërmjetësve financiarë për të orientuar remitancat e emigrantëve drejt

depozitave bankare, duke i kanalizuar kështu më tej drejt bizneseve të vogla ekzsituese.

Implementimi i institucioneve mikro-financiarë do të ishte më efikas sesa programet e

fokusuara drejt investimeve specifike të emigrantëve. Emigrantët do të ktheheshin kështu

në kredidhënës për bizneset e sukseshme aktuale në Shqipëri, duke u transformuar kështu

në nxitës të zhvillimit. Për këtë është e nevojshmë një klimë e qëndrueshme dhe e

favorshmë për investimet kapitale, një infrastrukturë e fortë dhe e stabilizuar bankare, si

dhe alternativa joshëse investimi.

Aplikimi i marrëveshjes për lëvizjen e lirë të shqiptarëve mendohej se do t`i jepte një hov

investimit të tyre në vendin e lindjes. Duke qenë se kjo marrëveshje ka hyrë në fuqi në

verë të vitit 2010, nuk ka akoma të dhëna të qarta për impaktin real që ka patur ky proces

liberalizimi. Sigurisht kthime ka patur, por duke qenë se kjo ka koinciduar edhe me

periudhën e krizës së rëndë që ka kapluar Italinë e nuk është e qartë nese kthimet kanë

qenë si pasojë e liberalizimit apo e humbjes së vendit të punës dhe si rrjedhim, e

pamundësisë ekonomike për të qëndruar në Itali.
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PËRFUNDIME

Emigracioni është një fenomen mjaft i pranishëm në historinë e njerëzimit, i cili ka

prekur në rrjedhë të shekujve pupullsi të racave e vendeve të ndryshme. Këto lëvizje

demografike janë shkaktuar sipas rastit, prej faktorëve ekonomikë, politikë, prej

ndryshimeve klimaterike apo epidemive të sëmundjeve shfarrosëse. Prej këtyre

çvendosjeve masive, janë krijuar pasoja të rënda për territoret e braktisura, por

njëkohësisht, duhet vlerësuar fakti se ato kanë luajtur edhe një rol të konsiderueshëm

pozitiv, i parë ky rol, nga aspekti i dobisë së fituar prej shkëmbimeve të ndërsjellta në të

gjitha fushat e dijes dhe të përvojës njerëzore.

Edhe realiteti i botës shqiptare, doemos brenda specifikave historike e gjeopolitike, ka

qenë i pashkëputur prej këtij fenomeni. Largimet masive të ndodhura në vitet 90-të e më

pas, janë të mbleksura me arsye/motive ekonomike e politike. Gjithashtu, duhet mbajtur

mirë parasysh se këto janë nga largimet më të dalluara për nga numri i madh i njerëzve të

përfshirë në to, aq sa llogariten të jenë pothuaj sa 1/3 e gjithë popullsisë së vendit. Ky

numër kaq i madh njerëzish, ka qenë sfidë për vendet pritëse, por edhe për vendin ë

origjinës, Shqipërinë, e cila tashmë privohej nga braktisja e energjive të pallogaritshme

intelektuale e fizike dhe të një moshe kryesisht të re, prej nga i krijoheshin asaj zbrazëti,

të cilat do të kompensoheshin me vështirësi e për një kohë të gjatë.

Në studimin tonë kemi për objekt studimi kryesisht emigracionin e kësaj kohe në Itali,

një emigracion ky që mbetej i shkëputur nga konteksti i tërë atij fenomeni me të cilin u

ndesh shoqëria shqiptare, në krizën e njohur, në prag të rënies së sistemit komunist. Në

mbyllje të këtij studimi po rendisim disa përfundime e sugjerime, lidhur me kontekstin

historik, me situatat e krijuara sociale dhe ndikimet e këtij emigracioni në shoqërinë dhe

ekonominë shqiptare.

Bazuar në të dhënat statistikore, si dhe të rezultateve të studimeve e publikimeve jo të

pakta prej fushave akademike e mediatike, mund të konfirmohet tashmë se përpjekjet e

komunitetit shqiptar për t`u pranuar dhe integruar në jetën shoqërore italiane, kanë pësuar
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nga koha në kohë ndryshime pozitive. Shqiptarët kanë dëshmuar se janë një komunitet

që ka aspiruar e punuar për t`u integruar në shoqërinë pritëse, pa marrë parasysh

paragjykimet që kanë rënduar e vazhdojnë të rëndojnë ende mbi ta. Këto paragjykime e

kanë patur gjenezën e tyre qysh nga koha e zbarkimeve në masë në fillim të viteve ’90-

të, kohë në të cilën në shoqërinë italiane, nën ndikimin e veçantë sidomos të mediave,

ishte krijuar sindromi i refuzimit dhe një lloj fobie ndaj një komuniteti emigrantësh, të

cilët shfaqnin veçse varfëri ekonomike dhe, në jo pak raste, edhe sjellje të papranueshme

për mentalitetin e kulturën e tyre.

Por që nga ajo kohë, është bërë një hap i madh përpara në perceptimin e figurës së

emigrantit shqiptar, tashmë jo më kryesisht si njeriu problematik në raport me ligjin e me

shoqërinë, porse si një individ familjar e punëtor, i integruar natyrshëm brenda formatit

social e kulturor të mjedisit pritës.. Këto familje, tashmë të stabilizuara në qendra të

ndryshme urbane e rurale, kanë në përbërje të tyre dhe një numër të konsiderueshëm

minorenësh, ndër të cilët, jo pak i përkasin brezit të dytë të emigrantëve në Itali, pra, për

rrjedhojë, mund të thuhet se kemi një proces dinamik, të një natyralizimi organik të

këtyre shtetasve shqiptarë, të lindur e rritur në vendin pritës, të cilët, natyrshëm janë

integruar në jetën italiane.

Stigmatizimi apo etiketimi i shqiptarëve si një komunitet veçse problematik, tashmë

mund të thuhet se rezulton të jetë zbehur, jo vetëm për faktin pse ka qenë një vlerësim i

ekzagjeruar apo i përgjithësuar, porse opinionet kanë nisur gjithnjë e më shumë të

bazohen tashmë në të dhëna statistikore e jo në tymin e opinioneve të ngushta e shpesh

tendecioze mediatike, me reminishenca e prapavija raciste.

Të dhënat statistikore të kohëve të fundit kanë qenë themelore për të rrëzuar mitet fiktive

për emigrantët shqiptarë, të ndërtuara me jo pak zell nga aktorë të ndryshëm , të ndikuar e

nxitur nga faktorë të ndryshëm. Pikërisht rasti i shqiptarëve në Itali, përbën një shembull

thelbësor në rrëzimin e një miti të krijuar në mënyrë manipulative, në dëm të një

komuniteti të tërë.

Situata migratore në shtetin italian dhe kuadri legjislativ lidhur me të, aktualisht ndodhet

në një fazë të caktuar, ndikuar kjo dhe nga zhvillimet e fundit të lëvizjeve migratore prej

vendeve të ndryshme, që kanë sjellë për pasojë edhe shfaqje të ksenofobisë, e mbleksur jo

rrallë kjo sjellje edhe me konotacione të natyrës religjioze. Popullatës migratore rezidente
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prej shumë kohësh, ku përfshihen edhe shqiptarët, po iu shtohen dita ditës të ardhurit e

shumtë, të cilët zbarkojnë dita ditës në brigjet italiane. Këto prurje po bëhen gjithnjë e më

të dendura e të pakontrolluara, duke krijuar për vendin pritës kaos të dukshëm, si në

gjetjen e rrugëve për menaxhimin e tyre fizik, ashtu edhe për nivelin egzistues të

paketave legjislative, të cilat nuk janë të përgatitura sa duhet për t`iu përgjigjur zgjidhjes

së sfidave dhe emergjencave të flukseve të pandërprera të emigrantëve. Për këtë arsye,

bëhet i kuptueshëm fenomeni i një ndjenje pakënaqësie kundrejt politikave migratore

pritëse të shtetit italian, nga ana e emigrantëve rezidentë të hershëm. Përpara

legjislacionit italian po bëhet një sfidë gjithnjë e më e vështirë për ta kapërcyer këtë

ngërç, të krijuar prej vitesh dhe të rënduar jo pak prej ngjarjeve të fundit të

paparashikuara.

Ndryshimet që koha kërkon të bëhen, natyrisht që duhen kryer në mënyrë të urtë, për të

mos gjeneruar probleme e konflikte të reja të panevojshme, sidomos, pa prekur a cënuar

respektimin e të drejtave dhe dinjitetit të njeriut, të cilat tashmë janë të sanksionuara e të

garantuara nga konventa e marrëveshje të shumta ndërkombëtare. Janë pikërisht këto të

drejta thelbësore si: respektimi i lirisë së shprehjes, barazisë para ligjit, paanshmëria

religjioze e kuadrit ligjor, demokracia e të drejtave dhe detyrimeve, të cilat arrijnë të

garantojnë një klimë bashkëjetese, në harmoni e në tolerancë reale pluralizmi kulturor e

racor. Në mënyrë që kjo të mos mbetet një deklaratë për fushata të zakonshme politike

apo elektorale, bëhet e domosdoshme një proces reflektimi konstruktiv mbi disa faktorë

politikë, të cilët vazhdojnë ta frenojnë procesin e integrimit, aq të dëshiruar e aq të

rëndësishëm për harmoninë dhe paqen rajonale e planetare.

Ka vend reflektimi prej strukturave vendimmarrëse, që kuotat e punësimit të vlerësohen e

pastaj të aprovohen mbi baza të mundësive e të nevojave reale dhe jo në funksion të

politikave populiste të ditës. Vendet e punës për emigrantët, duhen identifikuar përpara

aprovimit të kuotave hyrëse, në mënyrë që të mos rikthehet fenomeni i nisjes së

rregullimeve, atëhere kur ilegaliteti i krijuar si pasojë e këtij hendeku, të jetë bërë i pa-

administrueshëm.

Po ashtu, edhe strukturat e shtetit shqiptar duhet të jenë më rigoroze përsa u përket

projektimit dhe zbatimit të marrëveshjeve dypalëshe të punësimit me shtetin italian, për

të identifikuar në mënyrë sa më efektive e të dobishme rrugëzgjidhje për ekonominë e
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vendit. Është fakt i pamohueshëm se emigrantët përbëjnë krahun e lirë të punës për

vendin pritës dhe ndërkohë, ata mbeten po ashtu një burim i rëndësishëm remitancash për

vendin e origjinës. Shqipëria ka përfituar ndjeshëm nga remitancat e emigrantëve, ku një

pjesë e konsiderueshme e tyre ka gjeneruar prej emigrantëve të Italisë, porse nga ana

tjetër, duhet sjellë në vëmendje se mes këtij krahu të lirë pune të ofruar në tregun italian,

një pjesë e mirë përbëhej nga specialistë të kualifikuar apo intelektualë, potenciali i të

cilëve, në fakt, rezulton të jetë shpërdoruar në punë të atilla që nuk kërkonjnë ndonjë

nivel të caktuar kualifikimi. Pikërisht këtu duhen gjetur rrugë për të fokusuar edhe

politikat e shkëmbimeve dypalëshe lidhur me punësimin, i cili, nëse do jetë i

mirëprogramuar, atëhere do të sjellë edhe përfitime më të mëdha për të dyja vendet dhe

do të minimizonte efektet e atij fenomeni të dëmshëm, të rrjedhjes së trurit.

Aktualisht shteti shqiptar e ka të nevojshme të realizojë hartimin dhe implementimin e

politikave dhe programeve të zhvillimit të pritshëm të vendit, të cilat duhet të kenë në

fokus edhe potencalin ekonomik e human, që përfaqësojnë aktualisht emigrantët

shqiptarë. Tashmë ata kanë kaluar shumë vite në emigracion, duke arritur që të kenë

përthithur e asimiluar kulturën europiane të punës e të disiplinës, si dhe eksperienca të

avancuara profesionale. Dihet se shumë prej tyre ndodhen në dilemën e kthimit, ose të

emigrimit diku tjetër, situatë kjo që është bërë më evidente prej krizës ekonomike me të

cilën po ndeshet aktualisht Italia, si shumë vende të tjera të eurozonës. Pikërisht ky është

momenti vendimtar për shtetin shqiptar me qëllim që t`i nxisë e t`i kurajojë këta

investitorë potencialë, të vegjël apo të mesëm, që ta investojnë në mënyrë sa më të sigurtë

kapitalin e tyre të konsiderueshëm monetar e profesional në Shqipëri, por kjo, jo të

mbetet me deklarata/sllogane fushatash elektorale, por me politika e lehtësira reale

fiskale. Politikbërësit shqiptarë duhet ta kenë mirë parasysh e ta vlerësojnë faktin se, nga

një vend njeriu nuk largohet vetëm për arësye ekonomike, por edhe pse ai vend nuk arrin

dot t`i japë atij mundësi realizimi profesional e shpirtëror. Aktualisht, Shqipëria ka dalë

nga faza e emergjencës ekonomike dhe po bëhet gjithnjë e më afër një vendi që ofron

potencial zhvillimi ekonomik, por mbetet në dorën e hartuesve dhe të realizuesve të

programeve qeverisëse, që mos ta kthejnë vendin në një demokraci të modelit të disa

vendeve të ish republikave sovjetike, me demokraci të kufizuar apo të kontrolluar, por të
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ndjekin modelin perëndimor, ku liria, kreativiteti dhe individualiteti, çmohen nga

pikëpamja politike e filozofike - mbi totalitarizmin dhe linearizmin gri.

Politikat qeveritare për menaxhimin e remitancave kanë qenë pothuajse inekzistente e kjo

ka bërë që një pjesë e mirë e tyre të mos investohen në mënyrë efektive dhe kështu, vendi

të humbasë resurse të konsiderueshme financiare, pasojë kjo e keqadministrimit të këtij

burimi joindiferent. Duhet vlerësuar se ky burim të ardhurash ka qenë i rëndësishëm për

ekonominë shqiptare, flukset e remitancave kanë patur dhe vazhdojnë të kenë një impakt

pozitiv në zhvillimin ekonomik të vendit. Aktualisht, janë urgjente politikat për një

menaxhim sa më efiçent të tyre, me qëllim që të maksimizohet përfitimi për ekonomitë

familjare dhe për vendin në tërësi. Megjithëse interesi i segmenteve të caktuara

politikbërëse mbi remitancat është rritur, ato gjithsesi, vazhdojnë ende të konsiderohen

kryesisht si transferta parash të thata nga punonjësit emigrantë në drejtim të familjeve të

tyre, pa u marrë seriozisht me impaktin e tyre të sjellë në nivelin mikro – ekonomik, në

kushtet e jetesës, në tipologjinë e shpenzimeve të jetesës që ato mbështesin. Por mbi të

gjitha, ende pak është bërë në drejtim të ndikimit që këto remitancat kanë mbi zhvillimin

social të komuniteteve. Ka ardhur momenti që strukturat e shtetit shqiptar të mendojnë

për hartimin e politikave të orientuara drejt promovimit të mosbraktisjes së zonave

periferike të Shqipërisë, të cilat, aktualisht paraqesin një potencial për zhvillimin

ekonomik të vendit. Kjo mund të realizohet edhe nëpërmjet rregullatorëve të ndryshëm të

paketave ligjore nxitëse e ndihmuese fiskale. Po ashtu, edhe një përmirësim i mëtejshëm i

kuadrit ligjor, sidomos në ato pjesë që lidhen me çështjet që i përkasin pronësisë mbi

truallin, është thelbësor për garantimin dhe nxitjen e investimeve.
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