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Abstract 

 

 

Violence in Elbasan County 

 

 

Violence in the County of Elbasan is very disturbing and visible. This study is mostly 

focused on domestic violence (against girls and ëomen), violence in schools, violence 

by students against each other and violence in the workplace. This detailed study aims 

to examine causes and the favorable conditions as a necessity to understand the roots 

of these social occurrences. This implies a comprehensive analysis of several factors 

such as, social, economical, political and sub-cultural which all effect on its usage.  

The realization of this study is based on the utilization as the priority of both 

sociological and research methods: the method of quantitative research and qualitative 

research. A harmonious combination of them enables the study to be as much aligned 

as possible with the social reality in the region of Elbasan. In this study, there  are 

used two different surveys with questions that help each other: the first survey is used 

for people over 23 years old and the second for people up to 23 years old. The total 

number of respondents is 1200 people. The first survey, which was for people over 23 

years old, was distributed to be completed by 650 respondents, whereas the second 

survey was distributed to 550 respondents. The surveys were completed by 

respondents selected randomly, in the four districts of Elbasan County, according to 

the number of residents in each district.  

 

Key words: domestic violence, violence in schools, violence in the workplace, 

Violence in Elbasan County 
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Abstrakt 

 

Dhuna në Qarkun e Elbasanit 

 

Dhuna në qarkun e Elbasanit është mjaft shqetësuese dhe e dukshme . Ky studim 

është fokusuar më së shumti te dhuna në familje ( ndaj grave dhe vajzave ), dhuna në 

shkolla, dhuna ndaj nxënësve me njëri-tjetrin dhe dhuna në vendin  e punës .  Studim 

në mënyrë të detajuar   synon të shqyrtojë  shkaqet dhe  kushtet  favorizuese të dhunës  

si domosdoshmëri për të kuptuar rrënjët e këtyre dukurive shoqërore.  Kjo nënkupton 

një analizë të gjithanshme të faktorëve socialë, ekonomikë, politikë, nënkulturorë, etj., 

që  ndikojnë  në  ushtrimin  e saj. 

Realizimi i studimit  është bazuar në përdorimin me përparësi të dy  metodave të 

kërkimit sociologjik: metodën e kërkimit sasior dhe metodën e kërkimit cilësor. Një 

ndërthurje harmonike e  e tyre bën të mundur që studimi t’i përafrohet sa më shumë 

realitetit social të qarkut të Elbasanit. Në këtë studim  u  përdorën 2 anketa të 

ndryshme që kanë pyetje të cilat  ndihmojnë  njëra- tjetrën: anketa e parë, për personat  

mbi 23 vjeç dhe anketa e dytë për personat deri në 23 vjeç. Numri i përgjithshëm i të 

anketuarve është  1200  vetë.  Anketa e parë për persona mbi 23 vjeç u shpërnda për 

t’u plotësuar nga 650 të anketuar, kurse anketa e dytë u shpërnda për t’u plotësuar nga 

550 të anketuar. Anketat  u plotësuan , duke i përzgjedhur të anketuarit në mënyrë 

rastësore, në të katra rrethet e qarkut të Elbasanit, sipas numrit të banorëve në secilin 

rreth. 

 

Fjalë kyçe: Dhuna në familje, dhuna në shkolla, dhuna në vendin  e punës,  dhuna në 

qarkun e Elbasanit 
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( INSTAT, Censusi 2011., 2013:20) 

                                   I.Përse u zgjodh për  studim qarku i Elbasanit 

 

Qarku i Elbasanit me 295 827  banorë  është Qarku i tretë më i madh  pas Qarkut  të 

Tiranës  me 749365  banorë dhe Qarkut të Fierit  me 310 331 banorë 

 ( INSTAT, Censusi 2012:133).   Ai shtrihet në të dyja anët e lumit Shkumbin  dhe 

bën pjesë në të  dy zonat e  Shqipërisë, atë të  veriut dhe  të jugut.  E veçanta e  këtij  

Qarku qëndron në  gërshetimin e   traditave kryesore të këtyre dy zonave.   

Rrethet që bëjnë pjesë në Qarkun e Elbasanit janë : Rrethi i Elbasanit, rrethi i 

Librazhdit, rrethi i Peqinit dhe rrethi i Gramshit me qendra qytetet me emrin përkatës 

të rrethit.  
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Numri i banorëve sipas rretheve në vitin 2011 ishte: 

 Rrethi I Elbasanit…….188.662 banorë 

 Rrethi I Librazhdit……..56.798 banorë 

 Rrethi I Peqinit…………26.136 banorë 

 Rrethi I Gramshit ………24.231 banorë 

 ( Instat, Censusi Elbasan 2011, 2013:84) 

 

Qyteti i Elbasanit: Fillimet e tij i gjejmë në shekullin II të Erës së Re,  me 

emrin Skampis si stacion i rrugës Egnatia. Qyteti filloi rënien në shekullin V, kur fiset 

barbare u dyndën në trevat e Ilirisë. Në rënien e Skampisit si qendër tregtare ndikoi 

dhe ndarja e Perandorisë Romake, e cila e la qytetin në periferi të Perandorisë 

Bizantine, duke humbur rëndësinë e rrugës Egnatia. Më 1466 Sulltan Mehmeti II 

ndërton kalanë, si pikë mbështetjeje për trupat osmane, kala e tipit fushor dhe e quajti 

Elbasan. Sipas orientalistit shqiptar Vexhi  Buharaja, emri Elbasan është me 

prejardhje turke kur në mbishkrim është shënuar Ilj-basan, i cili ka një kuptim të tillë 

në turqisht: Ilj ka kuptimin vend, krahinë, kurse basan, sipas gramatikës së gjuhëve 

neolatine do të thotë “shtypës”.  Me kalimin e kohës ka pësuar ndryshime fonetike në 

përdorimin e shqipfolësve, duke ardhur në kohën tonë si Elbasan (Elbasani, 

Enciklopedi, 2003: 150). 

 

Qyteti i Librazhdit: Historia e krijimit të qytetit të Librazhdit zë fill në vitin 

1929, kur pranë rrugës së re dhe buzë lumit Shkumbin, u ngrit qendra administrative  

e   nënprefekturës së Librazhdit. Veç zyrave të nënprefekturës dhe postëtelegrafës,  në 

Librazhd u ndërtuan dyqanet e shitblerjes, kafene, hane. Më e njohura ka qenë “Kafja 

e Llaz Popës”, që konsiderohet si themelues i Librazhdit. Pas Luftës së Dytë Botërore, 

Librazhdi u bë qendër rrethi. Aty u vendosën zyrat e administratës partiake e 

shtetërore, spitali, shtëpia e lindjes dhe reparti ushtarak. Në vitin 1949 u çel shkolla 7-

vjeçare dhe disa vite më pas (1959) u ngritën shtëpia e kulturës, biblioteka, kinemaja, 

disa lokale ushqimore, shërbime sociale, punishte  për disa prodhime ushqimore  etj.. 

Më 18 shkurt 1960 Librazhdi u shpall qytet (Alcani, A.,2008 :111). 

 

Qyteti i Peqinit: Është një vendbanim i lashtë ilir, i njohur me emrin Klodiana;  

përmendet si një stacion i rëndësishëm i Via Egnatias në shekullin III. Në vitin 1431-

32 thërritet me emrin Biklenet dhe figuron me 9 shtëpi. Në vitet 1580-1590 është 

regjistruar me 54 shtëpi dhe me emrin Peklin. Në vitet 1900-1912 kishte 85 dyqane 

dhe 1900 banorë. Gjatë periudhës së regjimit socialist totalitar, Peqini iu nënshtrua një 
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ndarjeje të re administrative. Peqini mbetet në varësi administrative të rrethit të 

Elbasanit(Salliu, I., 2005: 66-87). 

 

Qyteti i Gramshit: Gjurmimet dokumentare, emrat e vendeve, zbulimet 

arkeologjike, legjendat etj., flasin se lugina e Devollit dhe vetë Gramshi kanë qenë të 

banuara që në kohët e lashta. Vendi mbi të cilin ndodhet qyteti sot, ka qenë qendra e 

fshatit Gramsh. Gojëdhënat flasin se mbasi u dogj nga turqit, ai u ndërtua në afërsi të 

malit të Vinës, atje ku sot ndodhet Gramshi Fshat. Në fillim të shekullit XX, qendra e 

fshatit Gramsh u vendos përsëri në tarracën e Devollit ku sot ndodhet qyteti. Nga viti 

1912 deri më 1947 Gramshi ka qenë qendër nënprefekture. Me ndarjen e re 

administrative, ai u bë qendra e Rrethit Gramsh, në të cilën u vendosën institucionet e 

ndryshme shtetërore. Gramshi u shpall qytet me dekret të Presidiumit të Kuvendit 

Popullor të RPSH më 18 shkurt 1960 (Zani, S., 2008: 41). 

 

Qarku i Elbasanit gjatë viteve 1945-1990 u bë  një nga qarqet  kryesore  industriale në  

Republikën e Shqipërisë. Në këtë rreth  u ndërtuan industria e çimentos dhe sidomos  

Kombinati Metalurgjik. Në të përfaqësohej industria e rëndë me të gjitha degët e saj. 

Ndërtimi i Kombinatit Metalurgjik të Elbasanit i dha shkas zhvillimit të qytetit të 

Elbasanit (Elbasani Enciklopedi, 2003:294). 

Në rrethin e Librazhdit u zhvillua industria e nxjerrjes dhe pasurimit të hekur- nikelit  

dhe kromit, kurse në rrethin e Gramshit u zhvillua industria mekanike  

( Shih: Qarku i Elbasanit., pa vit botimi: 14). 

Pas vitit 1990  ndërmarrjet industriale për shkak të teknologjisë së vjetër, 

pamundësisë për t’i reformuar  që  t’i bënin  efikase  dhe konkuruese  në treg, nuk 

arritën të mbijetonin, e në këtë mënyrë  u mbyllën. “Kjo mbyllje  u shoqërua me  

papunësi masive. Kështu për shembull  në 10 ndërrmarrjet kryesore të rrethit të 

Elbasanit në vitin 1990 punonin 23.672 punonjës, ndërsa  në vitin 2003 punonin 

vetëm 2.275…Nisur nga ky këndvështrim, Qarku i Elbasanit në përgjithësi dhe rrethi i 

Elbasanit në veçanti, mund të renditen midis rajoneve me pasojat më të rënda nga 

reforma e tranzicionit”( Shih: Qarku i Elbasanit., pa vit botimi: 14). 
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                                           II. METODOLOGJIA 

 

Realizimi i këtij studimi  për dhunën në familje  paraqet vështirësi sepse viktimat e saj 

– më së shumti gratë, nënat, vajzat  dhe fëmijët – shpesh ngurrojnë ose kanë frikë të 

shprehen për  dhunën e ushtruar  ndaj tyre sepse, tremben  nga reagimet negative të 

familjes, të mësuesve, e mbi të gjitha të shoqërisë.  

Realizimi i këtij studimi është bazuar në përdorimin me përparësi të dy metodave të 

kërkimit sociologjik: metodën e kërkimit sasior dhe metodën e kërkimit cilësor. Një 

ndërthurje harmonike e  e tyre bën të mundur që studimi t’i përafrohet sa më shumë 

realitetit social të Qarkut të Elbasanit. 

Këto kërkime janë mbështetur edhe në teoritë e ndryshme sociologjike, që në 

momentin e formulimit të pyetjeve e deri në shtjellimin e këtij kërkimi.  Teoritë e 

ndryshme sociologjike ndërthuren me njëra –tjetrën ,  duke u shkrirë me të dhënat e 

marra nga pyetësori dhe  formojnë strukturën e studimit.  Përgjithësisht, sa më e mirë 

të jetë kjo ndërdhurje  ndërmjet tyre, aq më komplete dhe cilësore del studimi. Sipas 

Andrea Vargiu, profesor i metodologjisë dhe teknikave të kërkimit sociologjik “kjo 

shpjegon vazhdimësinë dhe rëndësinë e dimensionit teorik në çdo kohë të procesit të 

kërkimit dhe jo vetëm në fillim  dhe në fund”(2007:147).  

Përgjithësisht  teoritë sociologjike  kanë një shtrirje mjaft të gjerë dhe shpesh janë 

shumë abstrakte për kërkime të veçanta, e  për këtë arsye në kërkimet sociologjike 

nisemi nga pohime më të thjeshta për t’i vërtetuar ato.  Giovanni Delli Zotti, pedagog 

në Universitetin e Triestes, në librin e tij “Introduzione alla ricerca sociale” shkruan se 

“teoritë pohojnë ekzistencën e marrëdhënieve në mes të dukurive sociale të vendosura 

në një nivel më të lartë të parimit të përgjithshëm,  shumë  shpesh  abstraksion,   dhe 

për këtë arsye duhet të ndiqet një propozim më i thjeshtë: Hipotezat, që paraprakisht 

interpretojnë realitetin dhe që do t'i nënshtrohen testimit empirik” (2004: 45).  

Përgjithësisht për  këtë punim disertacioni  është studiuar një literaturë e gjerë, 

studime  të ndryshme që janë kryer më përpara në rang kombëtar, si dhe duke u 

mbështetur tek teoritë  e ndryshme sociologjike, të cilat  na kanë ndihmuar për të  

ngritur objektivat dhe shtjelluar hipotezat.  

 

Qëllimi dhe objektivat e studimit 

Studimi ka si qëllim  të evidentojë shkallën e përhapjes së dhunës në qarkun e 

Elbasanit,faktorët që stimulojnë këtë dhunë dhe pasojat e saj. Studimi është fokusuar 

në dhunën në familje ndaj grave dhe fëmijëve , dhunën në shkolla dhe dhunën në 

vendin e punës. 
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Objektivat dhe hipotezat e  këtij studimi janë: 

 

 Objektivi 1: Të shqyrtohen faktorët që ndikojnë në dhunën ndaj vajzave dhe grave në 

familjet e qarkut të Elbasanit. 

 

Hipotezat për objektivin 1. 

 

Hipoteza 1: Vajzat dhe gratë   që  jetojnë  në  zonat rurale janë  më  të  

predispozuara ndaj shpeshtësisë  së  veprimeve të  dhunshme sesa ato   në  

zonat urbane. 

Hipoteza 2: Në se krahasojmë  vajzat dhe gratë që  jetojnë  në  zonat urbate me 

ato në zonat rurale   atëherë në varësi të zonës ku banojnë,  faktorët që 

shkaktojnë dhunë, kanë nivele ndikimi  të ndryshme. 

Hipoteza 3: Sa më  i ulët niveli arsimor i bashkëshortit, aq me shumë  do ketë  

veprime të  dhunshme ndaj grave.( në  familje ) 

Hipoteza 4: Në se krahasojmë  vajzat dhe gratë që  jetojnë  në  rrethe të  

ndryshme të qarkut, atëherë në varësi të rrethit ku banojnë,  dhe  faktorët që 

shkaktojnë dhunë, kanë nivele ndikimi  të ndryshme. 

Hipoteza 5: Sa më  i ulët niveli arsimor i vajzave dhe grave, aq më të  

predispozuara  të jenë viktima  të  veprimeve  të dhunshme fizike. 

 

Objektivi 2: Ndikimi i faktorëve të ndryshëm në përhapjen e dhunës ndaj 

fëmijëve në familje. 

 

Hipotezat për objektivin 2: 

 

Hipoteza 1: Nëse krahasojmë faktorët që shkaktojnë dhunë në familje sipas 

gjinive atëherë  këta faktorë  kanë nivele ndikimi  të ndryshme si shkaktarë të 

dhunës tek vajzat dhe tek djemtë 

Hipoteza 2: Në se krahasojmë  adoleshentët që  jetojnë  në  zonat rurale, me 

ata në zonat urbane, atëherë  edhe faktorët  që shkaktojnë dhunë në familje, në 

zonat urbane kanë nivele ndikimi  të ndryshme si shkaktarë të dhunës, me ata 

që jetojnë në zonat rurale. 
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Objektivi 3: Shkalla e përhapjes së dhunës në shkolla dhe pasojat e kësaj 

dhune.  

 

Hipotezat për objektivin 3: 

 

Hipoteza 1: Në se vajzat dhe djemtë kanë  notë  mesatare të  lartë  në  shkollë  

janë  më  pak  të  predispozuar ndaj shpeshtësisë së veprimeve të dhunshme të  

mësuesve, sesa ata që  kanë  notë  mesatare të  ulët.  

Hipoteza 2: Duke krahasuar vajzat dhe djemtë, djemtë janë  më  të  

predispozuar, që   ndaj tyre në  shkollë  të  ketë  veprime më  të  dhunshme 

nga mësuesit, sesa ndaj vajzave. 

Hipoteza 3 :Nëse krahasojmë faktorët që shkaktojnë dhunë e nxënësve me 

njëri- tjetrin, sipas gjinive atëherë  këta faktorë  kanë nivele ndikimi  të 

ndryshme.   

 

 

Objektivi 4: Të përcaktohet shkalla e përhapjes së dhunës në vendin e punës 

ndaj vajzave dhe grave në qarkun e Elbasanit dhe sidomos në institucionet 

shtetërore. 

       

         Pyetje Kërkimore për objektivin 4 

 

Pyetja 1: Sa e përhapur është dhuna në vendin e punës ndaj vajzave dhe grave 

në qarkun e Elbasanit dhe kush e shkakton atë? 

Pyetja 2: Sa të vështirë e kanë vajzat dhe gratë për të bërë karrierë profesionale 

dhe cili është shkaku i kësaj vështirësie. 

Pyetja 3: Cilat janë shkaqet që vajzat dhe gratë nuk protestojnë për dhunën në 

vendin e punës. 

 

Mbi bazën e këtyre hipotezave,  pyetjeve kërkimore  dhe  materialeve të ndryshme që 

janë studiuar formuluam  pyetjet e anketës në katër drafte të pyetësorit. Këto anketa i 

shpërndamë  në fillim në një kampion prej 20 personash për secilën draftankete,  për 

të parë  vështirësitë  e  kuptimit  të  këtyre pyetjeve nga të anketuarit. Pasi i 

kontrolluam këto kampione riformuluam  pyetjet  që ishin kuptuar gabim  dhe 

plotësuam anketën.  
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Në këtë studim  u  përdoren 2 anketa të ndryshme që kanë pyetje që ndihmojnë  njëra- 

tjetrën: anketa e parë, për personat  mbi 23 vjeç dhe anketa e dytë për personat deri në 

23 vjeç. Numri i përgjithshëm i të anketuarve është  1200  vetë.  Anketa e parë për 

persona mbi 23 vjeç u shpërnda për t’u plotësuar nga 650 të anketuar, kurse anketa e 

dytë u shpërnda për t’u plotësuar nga 550 të anketuar. Anketat  u plotësuan , duke i 

përzgjedhur të anketuarit në mënyrë rastësore, në të katra rrethet e Qarkut të 

Elbasanit, sipas numrit të banorëve në secilin rreth. 

 Relativisht para shpërndarjes  u trajnuan  personat që do të merreshin  me plotësimet 

e këtyre pyetësorëve. Pas përfundimit  të plotësimit  të  përgjithshëm të pyetësorëve  u 

realizua  edhe verifikimi i   pyetësorëve .     

 

III.DHUNA NË QARKUN  E ELBASANIT 

 

Sipas Ligjit Nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 

familjare”,  “dhunë” është çdo veprim apo mosveprim i një personi ndaj një personi 

tjetër, që sjell si pasojë: cënim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, 

ekonomik( Fletore Zyrtare, Nr 150., 2007: 150).   

Dhuna në Republikën e  Shqipërisë, dhe sidomos në Qarkun e Elbasanit për shkaqe 

historike,  nënkulturore,  ekonomike është e pranishme në mjaft familje.  Njeriu nuk 

është  qënie e veçuar, e cila jeton e shkëputur nga shoqëria. Ai jeton në shoqëri, duke 

bashkëvepruar me të për të arritur qëllimet e tij. Në këtë bashkëveprim edhe faktorët 

shoqërorë ndikojnë ndjeshëm  në  marrëdhëniet familjare. 

Sociologu gjerman Ralf  Dahrendorf, një nga përfaqësuesit kryesorë  të teorisë së 

konfliktit, në lidhje me marrëdhëniet e individit me shoqërinë ka theksuar: “Shanset e 

jetës nuk shpërndahen kurrë  në  mënyrë të barabartë. Ne nuk njohim asnjë shoqëri ku 

të  gjithë  pjesëtarët e saj si burra, gra dhe fëmijë të kenë të njëjtat tagra, dhe të 

gëzojnë të njëjtat kushtëzime. Ne nuk njohim madje asnjë shoqëri në të cilën të gjithë 

njerëzit të kenë të njëjtin status.Pas gjithë gjasash, një gjendje e tillë nuk mund të 

ekzistojë.  “Të ngjashmit nuk përbëjnë shtet’’, - thotë Aristoteli. Në qoftë se do të 

ishin të gjithë njëlloj, ose gati njëlloj, atëherë do të kishte duna njerëzore a formacione 

të tjera molekulare, të përfituara nga elementët, por jo strukturë, kuptim dhe progres. 

Shoqëria është e domosdoshme, ngaqë njerëzit e ndryshëm duhet të krijojnë  

institucione të përbashkëta për të mbijetuar dhe përmirësuar fatet e tyre”(1997: 40). 

Studimi i shkaqeve dhe i kushteve favorizuese të dhunës është domosdoshmëri për të 

kuptuar rrënjët e këtyre dukurive shoqërore.  Kjo nënkupton një analizë të 
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gjithanshme të faktorëve socialë, ekonomikë, politikë, nënkulturorë, etj., që  ndikojnë  

në  ushtrimin  e dhunës.  Përgjithësisht ekzistojnë  dy shkaqe kryesore, të cilat 

shpjegojnë në një farë mënyre  përhapjen e gjerë të modeleve të sjelljeve të dhunshme 

në shoqërinë shqiptare. 

 I )  Faza  e tranzicionit që po kalon shoqëria  shqiptare me një shtet të dobët dhe me 

një ekonomi jo të zhvilluar siç duhet. 

 II) Mentaliteti patriarkal që vazhdon të ekzistojë në një pjesë të shoqërisë. Vendi ynë 

ka një histori të mbushur me kontradita, me luftë dhe për këtë arsye  ka një prirje   te 

banorët për të qenë konfliktual  me njëri – tjetrin.  Përgjithësisht  nuk ka  pasur një 

traditë, e cila të rivlerësojë më tej  tolerancën shoqërore dhe atë familjare në shoqërinë 

shqiptare. 

 Këtë prirje për konflikt  e thekson edhe shkrimtari  Nasho Jorgaqi : “Vërtet ngjan si 

një fatalitet historik, që  nuk e lënë pa e vënë në dukje edhe miqtë, edhe armiqtë e 

kombit tonë, por edhe mendjet e ndritura të Rilindjes Kombëtare. Grindje dhe debate 

ndodhin kudo në botë, po tek ne sikur kalohen të gjitha caqet e normalitetit dhe etikës. 

Ndodh që debatet kthehen në një përçarje, në grindje ordinere, ku jo vetëm mungon 

kultura e ballafaqimit të mendimeve, toleranca e respekti i ndërsjelltë, por hyjnë në 

mes keqazi shpifjet e fyerjet, meritë e xhelozisë  e sigurisht psikologjia meskine 

politike. Pikërisht ka plot arsye që e shpjegojnë këtë “konstante” shqiptare, e vjetër sa 

historia jonë. E keqja është se kjo psikozë me kalimin e kohës në vend që të ulet, po 

ndodh e kundërta, po rritet dhe po pushton shoqërinë shqiptare” (Gazeta “Shekulli”, 

22.09.2007: 19). 

  Rëndësi të madhe  dhe thelbësore ka që, përveç shkaqeve kryesore të përgjithshme, 

të studiohet e të zbulohen shkaqe konkrete dhe kushtet favorizuese për lloje të veçanta 

dhune sipas veçorive lokale. Edhe brenda llojit të njëjtë të dhunës, po t’i studiosh me 

hollësi, sikurse  do të shohim, ka shkaqe dhe kushte favorizuese të ndryshme. Kështu, 

lipsen të  shikohen shkaqet psikologjike të autorit të dhunës, nëse kemi përdorimin e 

drogave, pijeve alkoolike etj, që janë shkaqe personale dhe shkaqe social ekonomike, 

si tradita e mbizotërimit mashkullor, mosveprimi dhe mosdënimi nga opinioni dhe 

sidomos nga shteti i dhunuesve etj.  

  Natyrisht veprojnë  të tjera shkaqe  për dhunën në familje, të tjera për dhunën në 

vendin e punës dhe të tjera për dhunën nëpër shkolla, gjë  të cilën po e ndeshim 

shpesh ditët e sotme në realitetin shqiptar. 

Dukuria e dhunës  mund të ndahet specifikisht në dhunë në familje, dhunë në shkolla 

dhe dhunë në vendin e punës. 
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                                    IV. DHUNA NË FAMILJE 

 

Ligji Nr. 9669, datë 18.12.2006,  “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” e 

përcakton kësisoj dhunën në familje: Dhunë në familje është çdo veprim apo 

mosveprim midis personave që janë apo kanë qenë në marrëdhënie familjare, e cila 

sjell si pasojë: cënimin  e integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, 

ekonomik (Fletore Zyrtare, Nr. 150, 2007: 150).   

 

Për dhunën brenda shtëpisë  profesoria  e psikologjisë  në Universitetin e Triestes, 

Patricia Romito ka theksuar: “Gra që fyhen, poshtërohen, zhvlerësohen në sytë e 

fëmijëve, kërcënohen, terrorizohen, kontrollohen çdo çast, mbyllen në shtëpi, 

detyrohen me anë të kërcënimeve, presioneve e dhunës fizike, që të kryejnë 

marrëdhënie seksuale pa dëshirën e tyre, keqtrajtohen, qëllohen, rrihen vazhdimisht, 

me duar ose me sende të ndryshme, plagosen, digjen, mbyten - e gjitha kjo quhet 

dhunë “brenda shtëpisë” dhe agresorët janë burrat, shokët, të fejuarit ose ish-ët” (2007 

:33). 

Për dhunën  në familje, është shprehur edhe përfaqësuesi special i Organizatës  së 

Kombeve të Bashkuara  (OKB )  në vitin 1996, i cili  thekson se: “dhunë  në familje 

do të quhet,  dhuna që ndodh  brenda sferës private në përgjithësi midis individëve që 

kanë lidhje intime,  gjaku ose nëpërmjet ligjit” (Calla, R.M., 2011 : 42). 

Në thelbin e vet familja mbështetet në një sistem ndjenjash, të cilat jo gjithnjë janë 

pozitive. Ndjenja të tilla si xhelozia, urrejtja, veçanërisht ndërmjet bashkëshortëve 

bëhen burim për sjellje të dhunshme  brenda familjes. Këto sjellje devijojnë  deri në 

dhunë të rëndë fizike dhe ndonjëherë dhe në vrasje brenda familjes. Kjo ka bërë që 

edhe përhapja e dhunës në Qarkun e Elbasanit të jetë në nivele shqetësuese.  

Pasqyrimi i rasteve të dhunës në median e shkruar dhe  televizive, ka  krijuar 

perceptimin në opinionin e këtij qarku se dhuna është e përhapur në shumë familje.  

Ky perceptim del edhe nga përgjigjia e pyetjes: “Sipas mendimit tuaj, sa e përhapur 

është dhuna?” Rreth  12.5 për qind e të anketuarëve  deklarojnë se dhuna është e 

përhapur në çdo familje. Kjo tregon se në një pjesë të konsiderueshme te popullësisë 

së këtij qarku është formuar perceptimi se dhuna  është e përhapur në të gjitha 

familjet. Kurse 32.2 për qind e të anketuarëve pohojnë se është e përhapur në shumë 

familje. Pra kemi  një përqindje  të lartë të  të anketuarve që perceptojnë  se  dhuna në 

këtë qark është  e përhapur në nivele të larta.   
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Ky percetim i përhapjes së dhunës në këtë qark del edhe nga të dhënat e grafikut 1, ku 

rezulton  se afërsisht  43.5  për qind e të anketuarve mendojnë se është shumë 

shqetësuese. 

 

Grafiku 1 

Nga të dhënat e anketës  afërsisht gjysma  e të anketuarve  mendojnë se dhuna në 

familje në Qarkun e Elbasanit është shumë shqetësuese dhe përbën një problem 

serioz, për këto familje. 

Siç do dali edhe nga të dhënat e mëposhtëme të këtij studimi, perceptimi i përhapjes  

së dhunës në familje i përafrohet, përqindjes së përhapjes së dhunës në familje në këtë 

qark. 

Janë shumë faktorë  që ndikojnë në një përhapje kaq të madhe të dhunës në familje në 

qarkun e Elbasanit. Ato që mbas vitit 1990  mund të quhen problemet e familjes 

shqiptare, të cilat po  vazhdojnë akoma dhe sot, duke u bërë shqetësuese.  Problemet 

në familje historikisht janë konsideruar edhe probleme shoqërore për pasojat sociale 

që  transferohen nga familja në shoqëri. Por ndikimi është i dyanshëm, edhe shoqëria 

me krizat e veta të herëpashershme ndikon dhe i shpeshton krizat familjare.  

Familja është një strukturë dinamike, ajo ndryshon dhe përpiqet t’i përshtatet 

ndryshimeve dhe kërkesave  të brendshme dhe atyre të jashtme. Prandaj, me rritjen e 

vështirësive shoqërore, ekonomike, familja përfshihet nga këto vorbulla, duke i kthyer 

në çështje të brendshme. Këtë ndikimin e ka theksuar edhe sociologu italian Pierpaolo  

Donati,  profesor në Universitetin e Bolonjës : “Përballë rreziqeve të tilla, të cilat kanë 

ndikuar në organizimin social, familja ndikohet nga shoqëria në mënyrë të tillë që të 

formojë një tërësi mekanizmash ndërveprues. Familja duhet t’i bëjë ballë 

(shoqërizimit primar të fëmijëve dhe stabilizimit psikologjik të personave të rritur dhe 

të martuar) e të kontribuojë në ruajtjen e kufijve dhe vlerave të fundit të sistemit 

shoqeror” (2009: 62). 
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 Dhuna në familje përfshin, dhunën ndaj grave e ndaj fëmijëve, dhunën ndaj të 

moshuarve  e dhunën e fëmijëve kundrejt prindërve.  

“Dhuna në familje nuk ka të bëjë vetëm me dhunën ndaj njërit nga bashkëshortët, e 

cila në më të shumtën e rasteve është drejtuar ndaj gruas. Në konceptin e dhunës në 

familje sot përfshihen, nënkuptohen dhuna ndaj grave, dhuna e prindërve ndaj 

fëmijëve, dhuna midis fëmijëve, dhuna e fëmijëve, kryesisht adoleshentëve ndaj 

prindërve, si dhe dhuna ndaj të moshuarve... Pavarësisht formave të ndryshme të 

shfaqjes së dhunës në familje, aktualisht vendin dhe vëmendjen kryesore e ka tërhequr 

dhuna ndaj gruas dhe dhuna ndaj fëmijëve në familje” (Marku, M.; Berisha, E.; 

Gjermeni, E.; Shtraza, I.,2008:16). Përsa i përket  dhunës  në familje ne kemi marrë 

në studim dhunën ndaj grave dhe fëmijëve, e cila është edhe dhuna më e përhapur  në 

shoqërinë shqiptare. 

 

                                 V.DHUNA NDAJ GRUAS 

 

Deklarata e  Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB)  për eleminimin e 

dhunës kundër gruas (1993, Neni1) përshkruan dhunën kundër gruas si: “Çfarëdo lloji 

akti dhune për motive gjinie që provokon apo ka të ngjarë të shkaktojë dëme fizike, 

seksuale ose psikologjike, duke përfshirë edhe kërcënime për dhunë, shtrëngime ose 

heqje arbitrare të lirisë personale, si në jetën publike ashtu dhe në atë private” (Shih: 

Calla, R.M., 2011: 44). Në shoqëritë patriarkale dhuna ndaj vajzave dhe grave  është 

më e përhapur sepse konsiderohet si një e  drejtë e burrit të ushtrojë dhunë mbi gruan 

dhe fëmijët. Kjo  dhunë për shkak të mentalitetit patriarkal vazhdon dhe në shoqëritë 

në trazicion. Ja si shprehet për  ndikimin e kulturës patriarkale sociologia  Miranda 

Davies në librin e saj “Dhuna dhe gratë”:  “Kultura patriarkale i ka lënë kaq pak shteg 

gruas, saqë dhuna nga e cila vuajnë ato pothuajse nuk merret fare parasysh. Rastet e 

dhunës i quajnë banale dhe të parëndësishme, saqë nuk iu kushtohet kujdes ose 

njerëzit i justifikojnë ato me sfondin shoqëror, me përdorimin e alkoolit, me 

papjekurinë, me konfuzionin mendor, me dashurinë” (2001: 105). Jo se në vendet 

perëndimore nuk ekziston dhuna ndaj femrave, por ndryshojnë kushtet që shkaktojnë 

këtë dhunë dhe mendësitë  e  pranimit të dhunës prej femrave. Por në vendet në 

tranzicion, kjo dhunë shtohet më shumë, se edhe shoqëria për shkak të problemeve të 

tranzicionit të vështirë, jo vetëm që nuk e dënon këtë dhunë, por e stimulon dhe 

shpesh e justifikon si të drejtë. 

 Ky mjedis dhune bën që gratë të jetojnë tërë ankth dhe frikë në jetën e përditshme, 

sepse çfarëdo gjëje që mund t’ju ndodhë në jetë, si ngacmime kur kalojnë rrugës dhe 
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deri në përdhunime, përsëri femrat do të quhen përgjegjëse dhe herë-herë  fajtore nga 

shoqëria. Ndikimin e një klime të tillë e thekson edhe filozofia amerikane Marilyn 

French: “Një klimë e tillë dhune i dëmton të gjitha gratë. Të jesh femër, do të thotë të 

jetosh në një botë të frikshme: në testet mbi frikën, gratë më pak frikacake, ato të 

rejat, arrijnë të njëjtin nivel me burrat më frikacakë.  Vajzat dhe gratë janë të 

detyruara të jetojnë një jetë plot ankthe; ato e shmangin të dalurit vetëm kur është 

errësirë, shmangin madje edhe detyrat e nevojshme, siç është pazari në zonat ose 

oraret që ato i gjykojnë si më të rrezikshme… Elementi që lidhet më shpesh me frikën 

e të qenit viktimë e një krimi, është fakti i të qenit femër” (2007: 234).   

Vajzat dhe gratë përjetojnë frikë edhe në familje, nga të dhënat e grafikut 2 rreth 9,0 

për qind  e tyre kanë përjetuar shpesh frikë. 

 

Grafiku 2 

Ndryshimet shoqërore mund të jenë pozitive për vajzat dhe gratë, siç është arsimimi 

dhe punësimi i tyre, por përsëri do gjendet një faktor që do të jetë shkak për dhunën 

ndaj tyre. Ndryshimet e vrullshme ekonomike që kanë ndodhur dhe po ndodhin në 

shoqërinë shqiptare kanë bërë që një pjesë e vajzave dhe grave, sidomos në qytet, të 

punojnë. Ka raste që të ardhurat e tyre ua kalojnë të ardhurave të burrave, e  kjo gjë  

shkakton xhelozi tek ata dhe bëhet një faktor  serioz për dhunën në familje. Këtë 

mendim  e thekson edhe shkrimtarja amerikane Bell Hooks një nga përfaqësueset 

kryesore të lëvizjes feministe: “Ndërkohë që më shumë meshkuj kanë hyrë në radhët e 

të papunëve ose marrin paga të ulëta dhe më shumë gra kanë hyrë në botën e punës, 

disa burra ndiejnë se përdorimi i dhunës është mënyra e vetme me të cilën ata mund të 

vendosin dhe të mbajnë pushtetin dhe dominimin brenda hierarkisë së roleve seksuale 
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seksiste”(2007: 89). Faktorët që shkaktojnë dhunë mund të jenë të shumtë, por nuk 

mund të jetë e justifikueshme në asnjë shoqëri dhuna për shkak të dallimeve gjinore. 

     Dhuna nuk ka kursyer as gratë shtatzana, pavarësisht nga ndikimet e kësaj dhunë 

edhe tek  fëmijët e porsalindur. Studiuesi shqiptar Lekë Imeraj në librin e tij 

“Konflikte, burime, kuptime, reflektime” thekson: “Mendohet si i padisku-tueshëm  

fakti që gjendja shpirtërore e nënës në periudhën e shtatzanisë, gjatë dhe pas lindjes, 

mbetet një faktor shumë i rëndësishëm, përcaktues në formimin e personalitetit të 

fëmijës. Fëmija që lindet nga një nënë e traumatizuar psiqikisht, e dhunuar, 

konsumuese alkooli, duhani, droge etj., duhet menduar si kontigjent i mundshëm i 

“armatës” së njerëzve të dështuar, i prirur për krim dhe vetëkrim..” (pa vit botimi:40). 

Siç shihet nga të dhënat e grafikut  3, rreth 89,2  për qind e  grave kanë pësuar dhunë 

gjatë shtatzanisë  dhe vetëm 8.4 për qind e tyre kanë pësuar dhunë fizike.  

 

Grafiku 3 



24 

 

 

Por  dhuna fizike ndikon edhe deri në lindjen e parakohshme të fëmijës dhe 

ndonjëherë edhe abortin e nënës. Siç thotë sociologia Davies Miranda: “Studime të 

tjera e vërtetojnë përfundimin se dhuna në familje ka një ndikim negativ mbi 

shëndetin para lindjes. Krahasuar me gratë që nuk rrihen, gratë që rrihen kanë dy herë 

më shumë gjasa që të dështojnë dhe katër herë më shumë mundësi që të lindin fëmijë 

nën peshë” (2001: 132). 

Nëse nuk do studiohen shkaqet e dhunës, pasojat e saj atëherë  nuk do  të bëhet e  

mundur që opinioni shoqëror, dhe sidomos ai mashkullor, ta dënojnë këtë dhunë dhe 

të ndërgjegjësohen se çdo individ ka të drejtat e tij, të cilat duhen respektuar. Ajo do 

të jetë e pranishme kudo, do të reflektohet  tek  familjet, të cilat do të kenë probleme 

të theksuara, do të  kemi fëmijë të dhunuar që do të  kenë probleme psikologjike të 

theksuara, shenja të inferioritetit e madje të nënvlerësimit të tyre,femra të keqtrajtuara 

fizikisht e madje të bindura se e meritojnë këtë dhunë të tepërt.  Përgjithësisht kur kjo 

dhunë bëhet e dukshme me format e saj të skajshme, siç janë vrasjet  e grave  dhe 

vajzave   për shkak të xhelozisë dhe divorcit, vetëm atëherë njerëzit dhe institucionet  

përgjegjëse  mendojnë seriozisht për  këtë dhunë, dhe masat që duhet të merren për 

minimizimin e saj. 

Sipas studimit  të organizuar në qarkun e Elbasanit ka dalë se rreth 77.4 për qind e të 

anketuarave kanë deklaruar se kanë pësuar dhunë.  

 

 

Grafiku 4 
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Dhuna është e përhapur në nivele relativisht të larta, por siç del edhe nga të dhënat e 

grafikut 5 afërsisht  51.7 për qind e vajzave dhe grave kanë deklaruar se  kanë pësuar 

dhunë me një shpeshtësi nga  disa herë në vit deri në disa herë në javë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 5 
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1. FËMIJËT, DËSHMIMTARË TË DHUNËS NDËRMJET PRINDËRVE 

 

Përhapja e dhunës ndaj  grave në familje del edhe nga përgjigjiet e  të anketuarëve  

nga mosha 13 deri deri në 23 vjeç, të cilët janë dëshmimtarë të kësaj  dhune. Nga të 

dhënat e grafikut 6, del se   rreth  42.8 për qind e të gjithë të anketuarve  kanë pohuar 

se kanë qenë të pranishëm gjatë grindjeve të prindërve që kanë derivuar ndonjëherë 

edhe me dhunë fizike. 

                             

 

Grafiku 6 

 

Në familje objekt të dhunës janë  jo vetëm vajzat dhe gratë,  por edhe fëmijët,  

pasojat e të cilës mund të jenë shumë  serioze. Siç thekson edhe shkrimtarja Bell 

Hooks: “Dhuna patriarkale në shtëpi është e bazuar në besimin se është e pranueshme 

për një individ më të fuqishëm të kontrollojë të tjerët nëpërmjet formave të ndryshme 
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të forcës shtrënguese. Ky përkufizim i zgjeruar i dhunës në familje përfshin dhunën e 

meshkujve kundër grave, dhunën ndërmjet personave të të njëjtit seks, sikurse dhe 

dhunën e të rriturve ndaj fëmijëve” (2007:85). 

 Fëmijët ndeshen jo vetëm me dhunën drejtpërdrejt nga prindërit e tyre, por edhe në 

mënyrë tërthore, ata dhunohen psikologjikisht, duke u  bërë dëshmimtarë të dhunës të 

ushtruar nga babai tek nëna. Kjo është një dhunë që nuk duket, nuk vihet  re ose nuk 

vlerësohet si dhunë nga prindërit, por ndikimi tek fëmijët është shumë i madh. Siç 

thotë edhe shkrimtarja Bell Hooks: “Gjithashtu, njerëzit priren ta shohin dhunën në 

familje ndërmjet të rriturve, sikur të ishte e ndryshme nga dhuna kundrejt fëmijëve, 

kur në të vërtetë  nuk është ashtu. Shpesh fëmijët e vuajnë abuzimin, pasi ata përpiqen 

të mbrojnë nënën, e cila po sulmohet nga një partner mashkull ose bashkëshorti, dhe 

ata dëmtohen emocionalisht, duke qenë dëshmitarë të dhunës dhe abuzimit” (2007 : 

86).  

Përhapja e dhunës ndaj  grave në familje  duket  qartë edhe nga shpeshtësia e këtyre 

veprimeve, siç del edhe nga të dhënat e grafikut 7 rreth 24.6 për qind e të anketuarve 

kanë qënë dëshmimtarë nga disa herë në javë  deri në disa herë në vit. 

 

 

Grafiku 7 

Ndikimin e kësaj dhune tek  fëmijët e ka theksuar edhe sociologia Miranda Davis: 

“Në krahasim me fëmijët nga familjet e shëndosha, fëmijët që bëhen dëshmitarë të 
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dhunës, sidomos djemtë, kanë më shumë të ngjarë që kur të rriten,  të bëhen prindër 

dhe bashkëshortë të dhunshëm” (2001:132).  Siç shihet edhe nga të dhënat e grafikut 

8,  rreth 59.9 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se dhuna në familje ka pasur 

ndikim tek ata. Dhuna në familje i bën një pjesë të adoleshentëve, indiferentë  për  

botën  që i rrethon, duke i mbyllur në vetvete, dhe duke i drejtuar në një botë 

imagjinare, në mënyrë që të arrijnë të përballojnë, dhunën në jetën reale. Siç thonë 

studiueset franceze Francoise Dolton, Catherine Dolton,  dhe Colette Percheminier: 

“Disa fëmijë të rrahur a të dhunuar nga prindërit bëhen pasivë dhe indiferentë, sepse 

po të kishin mendime apo reagime, ato të gjitha do të ishin vetëm urrejtje.” (2013:98). 

Siç shihet nga të dhënat e grafikut 8, afërsisht 4.1 për qind  e të anketuarve  kanë 

deklaruar se dhuna   u  shkakton “depresion, deri në prirje për vetvrasje”. Më 

hollësisht ndikimin e dhunës ndaj fëmijëve do ta trajtojmë më poshtë, tek dhuna ndaj 

fëmijëve dhe shkaqet e saj në familje dhe shkollë . 

 

 

Grafiku 8 

Nga të dhënat  e anketave na rezulton  se dhuna ndaj grave është shumë e përhapur  

dhe shqetësuese në Qarkun e Elbasanit. Për qëllime studimore, dhunën ndaj vajzave 

dhe grave  mund ta specifikojmë në dhunë psikologjike, dhunë fizike, dhunë  

seksuale, dhe dhunë  ekonomike. 
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                                      2.Dhuna psikologjike 

 

Sipas sociologes  Rose Maria Calla pedagoge në universitetin e Trentos: “Dhuna 

psikologjike është më e vështirë për t’u identifikuar, pasi ajo nuk lë gjurmë të 

dukshme dhe mund ta përcaktojmë në: sharjet, fyerjet, poshtërimin, shkatërrimin ose 

dëmtimin e qëllimshëm të një objekti, refuzimin sistematik për të kryer punët e 

shtëpisë, ose kontrollin arsimor (të fëmijëve) në jetën e përditshme, kufizimin i lirisë 

personale dhe të lëvizjes” (shih: Corradi, C.,2008 : 225). Përgjithësisht  edhe në 

mjediset tona ajo konsiderohet  si diçka që nuk është e dëmshme dhe që duhet pranuar 

si e tillë. Njerëzit janë të vetëdijshëm për ekzistencën e saj madje jo vetëm në familje, 

por  edhe në institucionet kryesore.  

Një përshkrim më të hollësishëm për dhunën psikologjike, e kanë dhënë  dy studiuesit 

italianë Giuseppe Ferrari dhe Valentina Penati në  librin e tyre “Il Mobbing e le 

violenze psicologiche”: “Dhuna psikologjike mund të përcaktohet si një strategji që 

synon, në raste të rënda, të shkatërrojë, të përjashtojë, denigrojë dhe madje mund të 

çojë në vetvrasje një person, pa pasur ndonjë kontakt fizik me të. Provokimi vazhdon 

me përçmimin, talljen, zhvlerësimin, shantazhin, kërcënimet, heshtjen, privimet nga 

liria, gënjeshtrën, tradhtinë  e besimit dhe  izolimi janë disa nga format, me të cilën 

është manifestuar dhunë psikologjike. Dhuna verbale është nganjëherë më e dëmshme 

sesa ajo fizike. Shumë shpesh kjo nuk është e kuptueshme menjëherë. Personi i prekur 

nuk mund të shpjegojë se çfarë po ndodh, duke qëndruar për një kohë të gjatë i hutuar 

përballë dhunës” (2011:3). Dhuna psikologjike është më shqetësuesia edhe më e 

përhapura në Qarkun e Elbasanit. Siç shihet nga të dhënat e  grafikut 4 na rezulton se:  

afërsisht  63.0 për qind e të anketuarave kanë deklaruar se kanë pësuar dhunë 

psikologjike. 

Fyerjet, të bërtiturat, kërcënimet,  janë veprimet, të cilat ndodhin më shpesh dhe të 

anketuarat i quajnë më shqetësuese. Në përgjithësi dhunuesi është bashkëshorti, babai 

ose vëllai, të cilët ushtrojnë dhunë psikologjike ndaj vajzave dhe grave, dhe 

ndonjëherë kur kjo dhunë nuk funksionon  përdoret edhe dhuna fizike. Meshkujt 

shpesh janë edukuar që në vogëli me këtë sjellje ndaj vajzave dhe grave, dhe e shohin 

si diçka normale për të theksuar rolin e tyre udhëheqës në familje.Siç e thekson edhe  

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH): “Burrat ushtrojnë dhunë kundër grave si 

një medodë për t’i ndaluar ato të dalin jashtë rolit të tyre tradicional që u është  

caktuar, ose kur ata e ndjejnë se mund të jenë një kërcënim për supermacinë e tyre” 

(Corradi, C., 2008 :69).   
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Mashkulli, duke e dhunuar psikologjikisht femrën arrin ta shtypë  atë , duke e kthyer 

në një qënie inferiore, e cila  nuk arrin të reagojë dhe veprojë  ndaj kësaj dhune. Në 

momentin që vajzat dhe gratë  gjejnë forcë dhe kurajo  brenda tyre dhe reagojnë në 

mënyrë që të ndalohet kjo dhunë, mashkulli përdor dhunën fizike, sepse i duket se 

autoriteti i tij po lëkundet. Por shpesh mbasi rivendos autoritetin e vet, mashkulli  i 

kërkon falje, duke i thënë se nuk do përsëritet më, por në realitet cikli përsëritet.  

Strategjit e mbajtjes së vajzave dhe grave të dhunuara janë të ndryshme dhe mashkulli 

sikur i ka pjesë të personalitetit të tij, këto strategji. Këtë e theksojne edhe studiuesit 

italianë Giuseppe Ferrari dhe Valentina Penati: “Strategjitë e përdorura nga ata që 

vendosin të dhunojnë një tjetër individ janë shumë dinake dhe synojnë, para së 

gjithash, të bëjnë të mundur që viktima të mos  reagojë ndaj kësaj dhune . Shpesh, 

sidomos brenda familjes, viktima e parë ka një lidhje emocionale, kështu që është e 

vështirë për të identifikuar vijën e hollë që ndan një raport nga një dhunë psikologjike. 

Sulmuesi dërgon mesazhe dykuptimëshe, që shpesh thotë një gjë dhe kuptohet një gjë 

tjetër, duke vënë në këtë mënyrë me manovrat e tij viktimën në një gjendje konfuzioni 

dhe paaftësie për të kuptuar se çfarë po ndodh. As nuk është e mundur për të sqaruar, 

sepse ndërprerja e komunikimit dypalësh është një tjetër manovër që kryen agresori. 

Kështu, e dhunuara  ndihet fajtore për çfarë po ndodh dhe bën përpjekje për të 

ndryshuar dhe për të mos u bërë më shkak dhune. Nëse ajo provon një reagim, pas një 

periudhe të gjatë e të vazhdueshme  dhunimi, atëherë akuzohet se është grindavece 

ose e sëmurë” (2011:4). 

 Dhuna psikologjike është mbizotëruese në familje dhe është më shqetësuesia, jo 

vetëm nga strategjitë e sofistikuara  që përdoren, por sepse ajo shkaktohet nga një 

njeri i afërt, që  i njeh  shumë mirë  dobësitë e viktimës dhe e di ku ta godasë me fjalë. 

Siç thonë edhe studiuesit Giuseppe Ferrari dhe Valentina Penati: “Dhuna psikologjike 

përdoret nga një person i cili është shumë i njohur me viktimën e tij, ai e di se ku janë 

pikat e dobëta, e di se çfarë të thonë dhe si ta thotë, e di se si të bëjnë të keqen, sepse 

ai e di kohën kur fjala do të dhembë edhe më shumë, sepse dhunuesi është dikush te i  

cili viktima ka besim, e dashuron atë dhe në të cilin ajo  mbështetet” (2011:4). 

Siç shihet  nga të dhënat e grafikut 9,  rreth 87.5  për qind e të anketuarave pohojnë  se 

janë dhunuar nga meshkujt. 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 9 

 

Afërsisht 54.7 për qind e të anketuarave pohojnë  se janë dhunuar nga bashkëshortët. 

Nga këto të dhëna, mund të themi se në thelb të kuptimit të dhunës ndaj gruas 

qëndron marrëdhënia gjinore që i imponohet gruas për shkak të hierarkisë shoqërore 

të roleve gjinore, hierarki që e kthen gruan në pronë të burrit (ose këtë të dytin në 

“mbrojtës” ose edhe “disiplinues” të saj).  

Sipas studiuesve  Allan  dhe Barbara Pease: “Shantazhi emocional qëndron në 

presionin që një i afërm ju bën të duroni për të përftuar atë që pret nga ju. Ai njeh 

sekretet tuaja dhe dobësitë më intime dhe e përdor këtë dije për të fituar nënshtrimin 

tuaj. Cilatdo qofshin forcat ose dobësitë tuaja, zotëria do t’i përdorë kundër jush”( 

2007:93).   

Meshkujt në shoqëri patriarkale,  janë edukuar që në fëmijëri se si të sillen me femrat, 

ata përvetësojnë në fillim mënyrat që duhet të përdorin ndaj motrave, në mënyrë që 

ato t’u binden dhe më vonë këto metoda fillojnë dhe i përdorit tek gratë. Nga të 

dhënat e grafikut 9 rezulton se 8.2 për qind e të anketuarave kanë pohuar se është 

vëllai personi i cili ka ushtruar dhunë ndaj tyre. Sipas sociologut Zyhdi Dervishi: 

“Ende në shoqërinë shqiptare konsiderohet si “funksion” i rëndësishëm i vëllezërve 

më të rritur përkujdesja ose tutoria ndaj motrave më të vogla, deri dhe e drejta për të 

ushtruar dhunë ndaj tyre, nëse ato nuk i binden “kodit” të urdhërave të meshkujve të 

familjes. Një tutori e tillë është përforcuar sidomos gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, pasi 

është konsoliduar opinioni se vëllezërit në moshë të re ose të rritur “kanë për detyrë të 

ruajnë nderin e motrave të tyre”, “ të mos i lejojnë ato të shkasin në rrugën e turpit”, 
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domethënë të prostitucionit. Në një “klimë” të tillë tejet të tensionuar, mjaft prindër, 

vençanërisht baballarë, e justifikojnë dhe herë-herë e nxisin vigjilencën e dhunën e 

djemve të tyre ndaj vajzave, sidomos në fshatra” (2009:57). Duke u praktikuar që në 

fëmijëri, meshkujt arrijnë të bëhen “profesionistë” në shkaktimin e dhunës ndaj 

vajzave dhe grave dhe izolimin e tyre ndaj shoqërisë. 

    Gratë dhe vajzat  dhunohen psikologjikisht nga meshkujt për një kohë të gjatë, 

dhunohen në fëmijëri nga babai dhe vëllai i tyre, më pas  kur martohen u duket 

normale dhe nuk arrijnë dot të dallojnë fillimin e një dhunimi të ri psikologjik. “Në 

shumë raste vajzat martohen për t’i shpëtuar dhunës në familjen e tyre të origjinës, 

martesë që rezulton të jetë po aq ose më shumë e dhunshme për to, se sa mjedisi nga 

kanë ardhur”(Marku, M.; Berisha, E.; Gjermeni, E.;Shtraza, I., 2008:17).  

Ky ushtrim  dhune, tek një pjesë e vajzave dhe grave fillonë të shkaktojë probleme me 

personalitetin, me besimin në vetvete, duke kaluar kështu  shpesh edhe në depresion. 

Një grua që nuk reagon dot ndaj dhunës, vuan nga probleme psiqike. Më shpesh, ajo 

mund të vuajë  nga ndjenja e fajësisë. Ato, në çdo rast dhe për gjithçka, e ndjejnë 

veten fajtore. Dhe këtë gjë e dëgjojnë çdo ditë nga burrat e tyre. Me anë të dhunës 

meshkujt arrijnë të mbajnë të nënshtruar gratë,  e njëkohësisht i mbajnë  ato brenda 

mjediseve të shtëpisë. Ato janë të detyruara të qëndrojnë në shtëpi, të kujdesen për 

pjesëtarët e tjerë të familjes, e madje në shumë raste nuk j’u del   koha as të kujdesen 

për veten e tyre. Edhe kur e dhunuara fillon e u tregon shoqeve, motrave dhe të 

afërmve për situatën ku ndodhet dhe shpesh duke u kërkuar ndihmë, dhunuesi 

gjithmonë fillon e i kalon me shaka, duke u munduar që t’i shtrembërojë faktet:  “Kjo 

edhe shakatë i keqkupton, e  nuk guxon të flasësh se i merr gjërat për keq”,  janë 

shprehje që i dëgjon aq shpesh në biseda të tilla. Një fakt të tillë e theksojnë edhe  

studiuesit Giuseppe  Ferrari dhe Valentina  Penati: “Abuzuesi përpiqet që personat që 

e rrethojnë të dhunuarën të mos e marrin vesh ose kur ata e kuptojnë,  fillojnë  një 

fushatë degradimi kundër viktimës, në mënyrë që personat që e kanë kuptuar dhunën 

të dyshojnë në përshtypjet e mendimet e tyre, dhe madje edhe në realitetin e 

veprimeve të tyre. Për të bindur një person që perceptimi i tij i realitetit, i fakteve dhe 

marrëdhënieve personale është i gabuar, nuk është aspak e lehtë. Abuzuesi fillon e 

mohon se çfarë ka ndodhur dhe në vend të kësaj ai akuzon të dhunuarën  se i shpik 

këto gjëra, se ajo i ka harruar se çfarë ka ndodhur me të vërtetë. Ai akuzon viktimën 

se gjithmonë i keqkupton dhe i interpreton gabim faktet e ndodhive që ndodhin”( 

2011:4).  
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Nga frika se mos gruaja fillon e i tregon shoqeve për atë se çfarë i ndodh edhe 

ndikohet nga ato, duke mos e pranuar më dominimin e burrit, një pjesë e burrave e 

gjejnë zgjidhjen duke mos i lënë vajzat  dhe gratë  të dalin me shoqërinë e tyre  e 

madje as të kontaktojnë me to. Nis kështu për vajzat dhe gratë një izolim i tyre, nga 

ana e burrave dhe e baballarëve. Por shkaqe të  tjera  për izolimin e vajzave dhe grave 

janë edhe fenomenet  që ndodhën mbas vitit 1990, siç ishte papunësia e madhe si dhe 

ngjarjet  që cënonin rregullin dhe sigurinë publike, siç ishin vrasjet, grabitjet, 

përdhunimet, trafikimet etj. Me justifikimet se në këtë situatë,  mund t’ju ndodhi 

ndonjë gjë e keqe, siç janë ngacmimet në rrugë, grabitjet dhe përdhunimet, u arrit që 

një pjesë e vajzave dhe grave të mbylleshin në shtëpi, nga meshkujt.  Kjo del edhe nga  

të dhënat e studimit ku   rezulton  se  6.9 për qind  e të anketuarave kanë deklaruar se 

veprimi më shqetësuese është,  moslejimi i daljes së tyre me shoqërinë. 

Por nuk janë vetëm këto, faktorët që ndikuan në izolimin e vajzave dhe grave brenda 

mjediseve të shtëpisë. Një shkak tjetër   është edhe   xhelozia që i gërryen këta burra. 

Edhe kur nuk arrijnë dot ta mbyllin në shtëpi gruan,  ata bëhen obsesivë dhe fillojnë e 

i marrin në çdo kohë në telefon për të pyetur se ku janë, me kë janë, çfarë po bëjnë e 

tjera si këto. Këta burra obsesivë kalojnë deri aty sa e humbasin toruan e fillojnë t’i 

kontrollojnë  gruas  telefonin se më kë ka folur.  Ky kontroll  rezulton   edhe në  të 

dhënat e grafikutv 4, ku  10.2 për qind të të anketuarave, e quajnë më shqetësues 

kontrollin nga ana e burrave se ku ndodhen e çfarë po bëjnë në çdo moment. Ato 

fillojnë që, për shkak të dhunës, të mos kenë më besim tek njerëzit që i rrethojnë dhe e 

ndjejnë veten të paafta që të mund të kryejnë ndonjë punë jashtë mjediseve shtëpiake. 

Tek gratë, të cilat përjetojnë një dhunë të tillë, fillojnë dhe shfaqen edhe shenja të 

depresionit, nuk janë më të interesuara për të bërë punët e shtëpisë, nuk ndihen as të 

afta të punojnë jashtë mureve të shtëpisë. Kështu ato ndihen  si të zëna në kurth, që 

nuk dinë se çfarë të bëjnë. Kjo ndjenjë e çorientimit dhe mundësia që nuk  e shpjegon 

dot incidentin, i kufizon të dhunuarës  aftësinë për të konkuruar me individë të tjerë. 

Këtë ndikim të dhunës tek personaliteti  i vajzave dhe grave e thekson edhe sociologia 

britanike Miranda Davies : “Traumat psikologjike si pasojë e dhunës në familje 

rezultojnë  në uljen e personalitetit dhe besimit në vetvete të gruas, tek e cila shfaqen 

ndikime negative në aftësinë e saj për të marrë përsipër përgjegjësinë në familje, në 

punë apo si nënë” (2001:132). 

Izolimi i vajzave dhe grave do të sjell pasoja në shëndetin mendor të tyre. Ky izolim 

është më shqetësues në qytetet  e vogla dhe në zonat rurale, aty ku dhe mentalitetet 

patriarkale janë më vepruese. 
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Kjo duket edhe nga të dhënat e grafikut 12, ku në rrethin e  Peqinit kemi afërsisht 10,4 

për qind e të anketuarave,  kanë zgjedhur, që faktori më shqetësues që ju ka ndodhur 

në familje, është t’i detyrojnë  të mos dalin me shoqërinë. Nga të dhënat  e grafikut, 

dallohet se ky rreth renditet i pari, në mos lejimin e vajzave dhe grave që të   dalin me 

shoqërinë.  

   Shqetësuese ky fenomen është edhe në qytet jo vetëm në zonat rurale. Në qytetet e 

vogla janë ruajtur më shumë traditat patriarkale, duke iu bërë një “rezistencë” frymës 

bashkohore që po depërton  në marrëdhëniet shoqërore. Ndryshe nga zonat rurale, ku 

vajzat dhe gratë e kanë të vështirë, të dalin se nuk kanë ku të venë. Në qytete ka më 

shumë mundësi  për t’u argëtuar, dhe për këtë arsye , vajzat dhe gratë e ndjejnë më 

shumë këtë izolim. Këtë izolim të vajzave dhe grave në Peqin e ka theksuar edhe 

gazetari Alfred Peza, i cili shkruan: “..Peqini është i vetmi qytet në Shqipëri, ku asnjë 

femër nuk ulet në bare apo restorante. Banorët e tij shkojnë të pinë kafe apo për dreka 

e darka me familjarët apo të njohurit e tyre në Rrogozhinë, Pajovë, Elbasan e kudo 

tjetër, veçse jo brenda në qytet”( 2013:39). 

Përveç mos lejimit të daljes me shoqërinë, nga të dhënat e grafikut 12 në rrethin e 

Peqinit rreth 16,7  për qind, mendojnë se  faktori më shqetësues që ju ka ndodhur në 

familje është këmbëngulja  që  të dinë  në çdo kohë se ku janë. Kjo konsiderohet në 

rrethin e Peqinit një nga faktorët kryesor  më shqetësues kundrejt rretheve të tjera. 

Edhe kur vajzave e grave, iu duhet të dalin, të venë në shkollë, në punë, apo edhe për 

vizitë tek motra apo vëllai, përsëri një pjesë e tyre janë në kontrollin e burrave dhe 

baballarëve, që në çdo moment i marrin në celular e i pyesin se ku janë e  pse u 

vonuan.  

 Zhvillimi i teknologjisë ka bërë të mundur, në disa raste edhe rritjen e dhunës, ndaj 

vajzave dhe grave. Gjatë një interviste me një grua rreth të 50-ve në qytetin e Peqinit, 

ajo u shpreh se: “është shumë e bezdisshme kur  largohesh sadopak nga shtëpia, dhe 

menjëherë, fillon të më marrë  burri në celular,  pse po vonohesh, ku je,etj.  Më 

stresuesja ështe kur harroj celularin në shtëpi e  kur kthehem, fillon sherri me burrin”. 

  Përgjithësisht dhuna psikologjike  është më shqetësuese e më e përhapur  në zonat 

rurale të Qarkut të Elbasanit. Kjo duket edhe nga të dhënat e grafikut sipas zonat 

rurale dhe ato urbane. Në qytet nga të dhënat e grafikut 10 delë  se rreth 60,2 për qind  

e vajzave dhe grave  kanë përjetuar dhunë psikologjike, kurse në zonat rurale ka dalë 

se 64.9 për qind e vajzave dhe grave  kanë përjetuar dhunë psikologjike.  
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Grafiku 10 

 

Në  zonat rurale janë më të theksuara dhe më të shpeshta familjet ku mentaliteti 

patriarkal është mbizotërues. Ky mentalitet,  bën  të mundur që vajzat dhe gratë të 

mos gëzojnë të gjitha të drejtat e tyre, por të jenë të dhunuara. Fyerjet,sharjet, 

mosvlerësimet, izolimet, e vajzave dhe grave, janë forma që ndeshen shpesh në këto  

familje patriarkale. Mbizotërimi i dhunës në zonat rurale del edhe nga të dhënat e 

grafikut 11, ku  në zonat rurale rreth 27,0  për qind e të anketuarave ju kanë  ndodhur 

të jenë të dhunuara disa herë në javë deri në disa herë në muaj.  Afërsisht 1/3 e të 

anketuarave në zonat rurale që janë viktima të dhunës me shpeshtësi shqetësuese, 

ndryshe nga  qytetet ku kjo  përqindje është afërsisht 17,8 për qind. 
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Grafiku 11 

Përveç mentaliteteve  patriarkale, në shtimin e rasteve të dhunës në zonat rurale është 

edhe mënyra e jetesës së familjes në këto zona. Duke qënë të izoluar, sidomos zonat e 

thella, si nga infrastruktura, dhe nga pamundësia financiare për të lëvizur shpesh , por 

edhe për shkak të papunësisë në këto familje, kemi një rritje të nivelit të dhunës ndaj 

vajzave dhe grave. Rritjen e dhunës në familje për shkak të mënyrës së jetesës  e 

thekson edhe sociologia  italiane Rose Maria Calla: “Një çift i mbyllur në vetvete, pa 

kontakte me jashtë, pa veprimtari kreative të përbashkëta jashtë punëve të shtëpisë, 

mund të jetë një faktor i madh  rreziku për sjellje agresive dhe  konfliktuale”(2011 

:102). 

Ndryshime të përhapjes  së   dhunës ndaj vajzave dhe grave kemi jo vetëm midis 

zonave urbane dhe atyre rurale, por edhe midis rretheve të Qarkut të Elbasanit.  

Rrethet  të cilat kanë qendrat e tyre, qytete të  vogla, kanë pak më shumë përjetime 

dhune se rrethi i Elbasanit. Kjo duket edhe nga të dhënat e grafikut 12  sipas rretheve, 
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ku del se rrethi i Peqinit ka afërsisht 72,9 për qind të të anketuarave që përjetojnë 

dhunë psikologjike, duke u renditur rrethi me për qindjen më të lartë.   

 

 

 

Grafiku 12 

   Dhuna psikologjike është më e përhapur në rrethet e vogla, ku dhe paragjykimet dhe 

opinioni shoqëror ndikon më shumë mbi individët. Ndryshe nga qytetet  e mëdha ku 

modernizimi i jetës shoqërore përkrahet më shpejt, dhe bën  të  mundur edhe ndikimin 

në zonat rurale sidomos ato që janë më afër qyteteve të mëdha. Në qytete e vogla për 
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shkak  të mos përkrahjes së modernizimit në jetën shoqërore, jo vetëm që nuk 

ndikojnë në jetën shoqërore të zonave rurale, por ndodh edhe e kundërta, zonat rurale 

ndikojnë në këto qytete. 

Dhunë ndaj vajzave dhe grave është edhe mospranimi i meshkujve për t’i ndihmuar 

në punët e shtëpisë. Sipas  sociologes italiane  Rose Maria Calla refuzimi i bërjeve të 

detyrave të shtëpisë nga meshkujt do të thotë ta dhunosh psikologjikisht 

bashkëshorten (shih: Corradi, C.,2008 : 225).   

Në familjet  e  Qarkut të Elbasanit është diçka natyrore, shumicën e  punëve të 

shtëpisë e  bëjnë gratë.   Kështu, pyetjes se “Kush merret me  punët e shtëpisë?” Rreth  

74.3  për qind  e  të anketuarave kanë deklaruar se merren vetë. Pra,  përgjithësisht 

vajzat dhe gratë  janë mbizotëruese të punëve të shtëpisë dhe pavarësisht se punojnë 

ose jo, ato duhet të merren me këto punë. Përkujdesi për fëmijët dhe  punët e shtëpisë 

janë  në pjesën dërrmuese puna e nënave, kurse baballarët  nuk i  ndihmojnë gratë në 

këtë fushë, sepse mentaliteti maskilist ndikon në reflektimin e kësaj ideje. Shkrimtarja 

amerikane Bell Hooks shkruan se: “Në fillim u duk sikur ndryshimet në karakterin e 

lidhjeve seksuale çonin drejt ndryshimeve të tjera në marrëdhëniet familjare, se 

burrat, gjithashtu, do të bënin pjesën e tyre në punët e shtëpisë dhe kujdestarinë ndaj 

fëmijëve. Në ditët e sotme, shumë meshkuj pranojnë se duhet të bëjnë pjesën e tyre të 

punëve të shtëpisë, pavarësisht nëse ata e bëjnë këtë gjë ose jo; se nënat e reja nuk e 

shohin nevojën për t’i ndarë punët e shtëpisë si një shqetësim, ato thjesht e pranojnë 

këtë gjë si normë. Burrat në përgjithësi janë më të prirur  për të pranuar dhe pohuar 

barazinë në dhomën e gjumit, sesa të pranojnë barazinë për punët e shtëpisë dhe 

kujdesin ndaj fëmijëve” (2007:108). 

Një faktor tjetër që ndikon në këtë fakt është edhe se përgjithësisht në shoqëritë  

patriarkale,  trashëgimia i kalonte  vetëm djemve, gjë e cila bënte që vajzat  të ishin të 

varura ekonomikisht kur shkonin  tek burri, si të thuash, bëheshin shërbëtore.  

Ky mentalitet patriarkal që shikohet djali si trashëgimtari i familjes vazhdon të 

ekzistojë edhe në ditët tona në qarkun e Elbasanit, sigurisht jo me atë intesitet që ka 

qënë. Kjo ka sjell që një pjesë e vajzave dhe  grave të jenë  të edukuara që në rini të 

varen ekonomikisht nga meshkujt, në fillim nga babai, pastaj nga bashkëshorti.  

Kështu që e  kanë shumë të vështirë të shkëputen nga kjo vartësi, pavarësisht se sa 

punojnë.  Këtë fakt e thekson edhe  Sociologu Zyhdi Dervishi: “ Çpunësimi i grave 

jashtë ekonomisë shtëpiake, “ngujimi” i tyre në ekonominë private, përgjithësisht 

pronë e burrit ose e fisit të tij, pra gjithësesi humbja e pavarsisë ekonomike, është 

ndoshta sfida më e rëndë që ka tronditur jetën dhe personalitetin e vajzave e të grave 
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në shoqërinë shqiptare, është ndoshta sfida që gjeneron sfida të tjera për to në të 

tanishmen dhe për të ardhmen, jo shumë të afërt”( 2009:21) 

 Vajzat dhe gratë e qarkut të Elbasanit  janë shumë të mbingarkuara me punë, sidomos 

kur janë të punësuara.  Punët e shtëpisë  j’u marrin atyre, disa orë në ditë, dhe nëse ato 

janë në punë ju bie të punojnë minimalisht 12 orë ditën .  Kjo duket edhe nga të 

dhënat e anketës ku rreth 76.4 për qind e grave dhe vajzave janë shprehur se punët e 

shtëpisë  i’u marrin 3-7 orë në ditë.  Nga një llogaritje e thjeshtë, vetëm  vajzat dhe 

gratë bëjnë afërsisht një  ditë punë  të papaguar. Siç e thekson edhe studiuesi Hamit 

Beqja: “Gruaja është edhe kryeadministratorja e ekonomisë shtëpiake, e punës 

shtëpiake. Ajo kryen me zell punët e përditshme shtëpiake, pastrimin për çdo ditë, 

gatimin e ushqimeve të përditshme, duke u kujdesur edhe për gjendjen e sistemimin e 

rezervave ushqimore, mbarëvajtjen e gadishmërinë e rrobave të veta dhe të të gjithë 

pjesëtarëve të tjerë të familjes” (2002:20). 

Deri tani, gruaja shtëpiake përveçse është e varur ekonomikisht, siç e thamë, ajo është 

“gjithmonë gati” për t’u shërbyer nevojave të familjes,  për rehati,  shërbim dhe 

përkujdesje. Ato janë edukuar që të vogla të mendojnë se punët e shtëpisë janë puna e 

tyre, kështu që nuk pritet t’i bëjë njeri tjetër këto shërbime.  

Një  edukim i tillë, bën  që një pjesë e vajzave dhe grave kërkojnë që çdo gjë në shtëpi 

të jetë e rregulluar dhe në vendin e vet, në çdo moment. Kjo bën  që ato  të merren 

shumë orë me  punët e shtëpisë. Kjo duket edhe nga të dhënat e anketës, ku afërsisht 

13,3 për qind e vajzave dhe grave merren mbi 7 orë me punët e shtëpisë. 

Nga ana tjetër, nuk është aspak e vlerësuar si punë, sepse përveç mungesës së 

shpërblimit, ajo nuk merr as ditë pushimi  gjatë javës, as pushime vjetore dhe as 

pension. Sikurse  gratë që punojnë në shtëpi të paguheshin fare minimalisht, do të 

fillonim të kuptonim se çfarë vlere ka puna e tyre.. Sipas psikologes amerikane  Susan 

Basow: “Vlerësimi vetëm i punës që sjell të ardhura nënkupton që shumica e punës së 

kryer nga gratë thjesht nuk quhet. Puna shtëpiake që bëhet në shtëpi, riprodhimi dhe 

kujdesi për fëmijët, bujqësia për mbijetesë (pjesa më e madhe e punës fermere të 

kryera në mbarë botën, thuajse ekskluzivisht nga gratë)....Kemi një sistem ekonomik 

në të cilin puna e grave është e padukshme dhe e zhvlerësuar, një fakt që  pasqyron, 

edhe mbështet zhvlerësimin e vetë grave” (2003:321). 

  Kushtet e punës në shtëpi lipsen të jenë të qarta, së bashku me qëndrimet që gratë, 

burrat dhe fëmijët kanë ndaj kësaj pune dhe  ndaj njëri - tjetrit. Por kjo ndarje e punës 

do jetë e vështirë dhe për shumë kohë, sepse prindërit lipset t’i edukojnë fëmijët e 
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tyre, si djemtë dhe vajzat, që të ndihmojnë në punët e shtëpisë dhe të kontribuojnë të 

dy njësoj. 

 Historikisht vajza është mbajtur gjithmonë  pranë mamasë që të ndihmonte dhe të 

mësonte si të gatuante, si të kujdesej për shtëpinë, kurse djalin e edukonin me idenë   

se këto janë punë për vajza  dhe në asnjë mënyrë nuk lipset t’i bëjë një djalë që do të 

bëhet burrë. Kjo nuk u arrit të thyhej edhe gjatë viteve të komunizmit, edhe gjatë 

kësaj periudhe vajzat vazhdonin të edukoheshin  si amvisa të mira e të denja për 

bashkëshortin.  “Në fakt, ajo bën dy ditë pune –një për shoqërinë e një për  shtëpinë. 

Shumica dërrmuese e punëve shtëpiake rëndojnë mbi të. Veç punëve brenda shtëpisë, 

ka filluar të bëhet zakon që ajo të kryejë edhe shumë punë familjare jashtë shtëpisë. 

Nga ato që tradicionalisht kanë qenë quajtur e praktikuar më shumë si punë burrash. 

Ndërkaq, tradita e jetës, e  edukatës familjare të kësaj fushe po ndryshon shumë 

ngadalë. Pa përjashtuar edhe ndonjë hap prapa” (Beqja, H., 1987:457).  

Ky mentalitet vazhdon akoma dhe sot njëlloj, vajzat dhe gratë  janë për punët e 

shtëpisë dhe meshkujt për të dalë me shoqërinë. Dhe ky rreth vicioz është vështirë të 

çahet  dhe kur ndonjë burrë e ndihmon gruan në punët e shtëpisë, nuk e tregon në 

shoqëri, se i vjen turp sepse fillojnë ta ngacmojnë. Burrat që zgjedhin të investojnë  në 

punët e shtëpisë nuk përfaqësojnë veçse një minoritet të dobët.  Siç e thekson 

studiuesi turk Kethrin Hakimi: “Nëse ka pasur gjithnjë gra për të konkurruar burrat në 

fuqinë e tyre në skenën publike e private, njihen pak burra që ua kanë kthyer me të 

njëjtën monedhë në skenën familjare, duke marrë në dorë edukimin e fëmijëve” 

(Shih:Badinter, E., 2010:32).  

Por ka edhe nga ata burra, që bëjnë gjoja sikur i ndihmojnë gratë në punët e shtëpisë, 

por  bëjnë më rrëmujë, duke u justifikuar se nuk  j’u vjen dorësh. Aq sa gruaja 

mendon se është më mirë që burri të mos përzihet fare në punët e shtëpisë, sepse më 

shumë prish punë se bën punë. Përgjithësisht për  këto shkaqe që sapo përmendëm  

lipset të fillojë edukimi që në fëmijëri i brezit të ri,  në mënyrë që djali dhe vajza të  

jenë të barabartë  kudo,  madje  edhe në punët e shtëpisë. Kjo nuk është  aspak e lehtë, 

sepse akoma tek ne  reflekton  psikoza shekullore maskiliste ,  ku është shumë e 

vështirë që babai të tolerojë që djali i tij të bëjë punët e shtëpisë, të lajë e të gatuajë. 

Djali i tij lipset të jetë burrë, dhe kjo arrihet sipas tyre  duke mos bërë punët e 

shtëpisë, por duke parë ndeshje futbolli së bashku me babanë. 
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               3.DHUNA FIZIKE 

 

Sipas studiueses italiane Domenica Fioredistela Iezzi, “Dhunë fizike është, kur 

bashkëshorti ose partneri shkakton qëllimisht dëm fizik mbi gruan e tij me përdorimin 

e forcës ose të armëve” (Corradi, C., 2008:69). 

Një përshkrim më të hollësishëm për dhunën fizike e jep studiuesia tjetër italiane 

Susanna Vazzadini , e cila thekson se dhuna fizike është: “përdorimi i forcës fizike që 

shkakton plagë trupore të dukshme (si prerje, kafshime, plagë, djegie, shkulje flokësh) 

ose që nuk duken (si shtyrje, ngjeshja mbas murit, tërheqja)” (Shih:Calla, R.M.; 

2011:42). 

Nga të dhënat e anketës rezulton  se rreth 8,0 për qind e të anketuarave  janë të 

mendimit se veprimi më shqetësues që i ka ndodhur në familje është goditja. Këto të 

dhëna na jepin  një panoramë më të hollësishme, të  dhunës fizike në Qarkun e 

Elbasanit. Burrat arrijnë deri aty sa të përdorin forcën kundër vajzave dhe grave në 

momentin kur e shikojnë se autoriteti i tyre fillon e lëkundet. Për të mos u dukur i 

dobët dhe për të treguar se kush komandon në shtëpi, dhuna fizike është një   nga 

hapat më të skajshëm  për ti mbajtur të nënshtruar vajzat dhe gratë. Kur vajzat ose 

gratë fillojnë e ngrenë kokë dhe rebelohen ndaj burrit dhe pozitës së tij në familje, dhe 

kur nuk funksionon më dhuna psikologjike që e mbante të nënshtruar, atëherë 

përdoret dhuna fizike si një mjet për të rikthyer gjendjen e mëparshme të autoritetit 

mashkullor.  Sipas studiueses amerikane  Susan Basow: “Shumica e bashkëshortëve e 

përftojnë pushtetin në martesë jo për shkak të burimeve individuale apo kompetencës 

personale, por thjesht ngaqë janë meshkuj. Me të vërtetë, burrat shpesh e përkufizojnë 

veten nga pikëpamja e pushtetit që ushtrojnë mbi të tjerët, veçanërisht mbi gratë. Kjo 

dinamikë është një faktor madhor në abuzimin fizik nga burrat e bashkëshorteve e të 

dashurave të tyre” (2003:355).  

Kur burri e shikon se edhe mbas kësaj dhune gruaja përsëri nuk pranon t’i 

nënshtrohet,atëherë kjo dhunë mund të  arrijë deri në ekstremet e saj, si me plagosje të 

rënda  e  ndonjëherë deri në vrasje të gruas. Rastet ku dhuna fizike arrin deri në 

plagosje të vajzave dhe grave në Qarkun e Elbasanit, duket edhe nga të dhënat e 

grafikut 13, afërsisht 12,8 për qind  kanë deklaruar se janë vizituar  të paktën  një herë 

tek mjeku për shkak të dhunës. 
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Grafiku 13 

 

  Dhuna fizike në një përqindje të konsiderueshme lë pasoja të rënda psikologjike  tek 

vajzat dhe gratë. Ato e kanë shumë të vështirë të venë te doktori, sepse  ju vjen  turp. 

Për këtë arsye, edhe kur janë të detyruar të venë tek mjeku, ato fillojnë e  justifikohen 

se kanë rënë nga shkallët ose nga karrigia etj, dhe shpesh nuk e tregojnë të vërteten.  

Këtë fakt e shpreh edhe një grua gjatë intervistës së saj: “Gjatë debatit me burrin, ai  

nxehet edhe më godet me gotën e qelqit që kishte përpara. Gota më zë në kokë dhe më 

çan, duke filluar të  më rrjedhë shumë  gjak. Fillova ta mjekoja vetë se më vinte zor e 

turp  të shkoja  tek infermierja se nuk dija se çfarë t’i thosha”.    

Mbas përdorimit të dhunës fizike dhe rivendosjes së autoritetit të vet mashkullor, 

burri fillon e tregohet i dashur me gruan, në një  mënyrë sikur nuk ka  ndodhur asgjë. 

Ai shpesh i kërkon edhe falje, duke ja hedhur fajin stresit, pijes, ngacmimit nga ana e 

gruas kur ai është i nxehur etj. Por kjo dhunë mundet të përsëritet në momentin e parë, 

kur gruaja vë përsëri në dyshim autoritetin e burrit. Këtë e thekson edhe psikologia 

amerikane  Susan Basow: “Një cikël dhune në mënyrë tipike ndodh në marrëdhëniet 
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me rrahje. E para është fazë e grumbullimit të tensionit, kur burri bëhet gjithnjë e më 

shumë abuzues në sjelljen e tij me dhunë fizike dhe kur gruaja mund të jetë në gjendje 

të shmangë goditjet vetëm duke qënë jashtëzakonisht e bindur. Megjithatë, ndodh 

pashmangshmërisht një shpërthim, kur ndodh një rrahje e ashpër. Kjo fazë në 

përgjithësi pasohet nga një ulje e theksuar në tension dhe shpesh një pendim i dashur. 

Kjo fazë e fundit zakonisht i bind të dy partnerët se një abuzim i tillë nuk do të 

ndodhë më kurrë. Megjithatë, zakonisht ndodh, kur cikli përsëritet, deri sa një prej 

partnerëve largohet ose vdes” (2003:355).  

 Megjithë dhunën e përdorur, pjesa dërrmuese e grave jetojnë përsëri me këta burra të 

dhunshëm. Kjo sepse një pjesë e tyre  kanë pësuar dhunë që në familjen e origjinës 

dhe e kanë të vështirë të protestojnë dhe t’i kundërvihen kësaj dhune. Nga kjo  situatë 

përfitojnë burrat, të cilët e rrisin nivelin e dhunës duke testuar gratë. Në vitet e para të 

martesës burrat  përgjithësisht janë më  të dashur, por me kalimin e kohës këta burra 

fillojnë të tregohen të dhunshëm, duke rritur shkallën e dhunës gradualisht. “Dhuna 

fizike në përgjithësi ushtrohet duke filluar nga format më të lehta, për të arritur deri 

tek ato më ekstremet. Përgjithësisht kjo formë e dhunës takohet mbas vitit të parë të 

martesës, gjatë shtatzanisë, për t’u përshkallëzuar pas lindjes së fëmijës së parë e për 

të vazhduar gjatë gjithë jetës bashkëshortore, nëse gruaja nuk e kundërshton atë ose 

nuk gjen një mënyrë për të shpëtuar prej saj” (Marku, M., Berisha, E., Gjermeni, E., 

Shtraza, I., 2008:15).  

Dhuna fizike, fillon e ushtrohet nga më e lehta deri tek ajo më ekstreme, jo vetëm 

sipas viteve të martesës por edhe të nivelit arsimor të vajzave dhe grave. Ato në 

pjesën më të madhe janë edukuar me dhunën që në fëmijëri dhe me mosveprim ndaj 

kësaj dhune. Arsimimi i tyre dhe i shoqërisë në përgjithësi, fillon e zhvillon një 

mendësi tjetër ndaj dhunës. Siç duket edhe nga grafiku 14 afërsisht  35,3 për qind e të 

anketuarave me arsim tetvjeçarë kanë pësuar të paktën një herë dhunë fizike që ka 

shkaktuar gjakosje deri në humbje ndjenjash. Këto veprime të dhunshme kanë 

ndodhur tek rreth 12,8 për qind e të anketuarave me arsim të lartë. 
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Grafiku 14 

 

Një arsye tjetër pse gratë durojnë bashkëjetesën me burrat e dhunshëm  edhe pse 

pësojnë dhunë fizike, është se nuk kanë ku të venë dhe se divorci në vetvete nuk është 

zgjidhje. Meshkujt në momentin e marrjes vesh se gruaja dëshiron të kërkojë divorcin, 

e konceptojnë si humbjen totale të pushtetit dhe e shtojnë në ekstrem dhunën, që 

ndonjëherë përfundon në vrasje. Psikologia  italiane Patricia Romito thekson: “Çasti i 

ndarjes është thuajse gjithmonë i papranueshëm për një burrë të dhunshëm. Ai kupton 

se po humbet prenë e tij; pavarësisht nga privimet, poshtërimet, shkelmat e terrori, 

gruaja ka gjetur mjaft guxim dhe mbështetje të mjaftueshme sociale për t’u çliruar 

bashkë me fëmijët nga dhuna. Pra, është një çast i rrezikshëm, kur dhuna priret të 

shtohet e në disa raste përfundon në vrasje” (2007:99). 



45 

 

Në Shqipëri është edhe më e theksuar për shkak edhe të mosveprimit të strukturave 

shtetërore, duke filluar që nga policia, prokuroria, por edhe gjykatat. Këto institucione 

nuk e marrin shumë seriozisht dhunën në familje dhe në mënyrë jo të drejtpërdrejtë po 

i favorizojnë dhunuesit. Kryeprokurorja në atë kohë në detyrë  Ina  Rama  në 

Konferencë Kombëtare për dhunën në Familje  theksoi se :  “Shqipëria ka një bazë 

ligjore të plotë  për këto  raste, por në praktikë  ka mangësi të  theksuara. Gratë e 

dhunuara apo viktimat e dhunës   në familje  kanë të drejtën e kërkesës për urdhër 

mbrojtje në gjykatë, por siç tha kryeprokurorja, urdhëra të tillë janë formalë..duke 

rezikuar përsëritjen e dhunës”( Gazeta “Panorama”,11. 12 .2010 :4 ). 

 

4.DHUNA SEKSUALE 

 

Sipas sociologes italiane Rose Maria Calla: “Dhuna seksuale është ajo  marrëdhënie 

seksuale e  kryer me forcë ose nën kërcënim, gjithashtu edhe  abuzimi ose ngacmimi 

seksual. Dhunë seksuale quhet edhe  kërkesa për akte seksuale poshtëruese” ( Shih: 

Corradi, C., 2008 :225). 

Nga përgjigjja e anketës  rezulton se afro  1.1 për qind e të anketuarave kanë 

deklaruar   se veprimi më shqetësues që ju ka ndodhur në familje është t’i detyrojnë të 

bëjnë seks me dhunë. Ka shumë faktorë që ndikojnë në dhunën seksuale ndaj grave.  

Vajzat  edukohen që në adoleshencë që duhej t’i shërbente burrit edhe seksualisht.  

Burrat janë edukuar që në marrëdhëniet seksuale lipset të vendosin ata,  gruaja lipset 

të jetë gjithmonë gati për të kryer marrëdhënie. Shkrimtarja amerikane Bell Hooks në 

librin e saj “Feminizmi është për të gjithë” shkruan: “Të menduarit seksist u mësonte 

vajzave  që nga lindja e tutje që fushat e dëshirës dhe kënaqësisë seksuale ishin 

gjithmonë dhe vetëm të meshkujve, se vetëm një femër me pak ose aspak virtyte 

mund të shpallte nevoja apo uri seksuale” (2007:113).  

Por gruaja është shumë e lodhur në punë, kur vjen në shtëpi lodhja e saj vazhdon duke 

kontribuar në  punët e shtëpisë dhe duke u kujdesur më tej për  fëmijët. “Në çdo 

sektor pune që merr pjesë, gruaja sot është shumë e ngarkuar, i ikën pothuajse e gjithë 

dita në punë dhe e ka të vështirë ta ekuilibrojë këtë ngarkesë me punët e tjera” (Beqja, 

H., 2002:24). Kur vjen darka, burri kërkon dhe marrëdhënie seksuale, pavarësisht se 

gruaja është e lodhur. Kur ajo nuk pranon,  atëherë ai  fillon të tregojë autoritetin e tij 

për të përfituar atë që e konsideron si diçka të tijën. Shkrimtarja amerikane Bell 

Hooks shkruan: “Gjatë lulëzimit të çlirimit seksual dhe lëvizjes feministe, gratë 

kuptuan se burrat ishin shpesh të gatshëm për të pranuar barazinë në çdo sferë, përveç 

seksualitetit. Në dhomën e gjumit shumë burra donin një grua që dëshironte seks dhe 
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e gatshme për të dhënë dhe ndarë kënaqësi, por që përfundimisht nuk hiqnin dorë nga 

supozimet seksiste se rendimenti i saj seksual (p.sh. nëse ajo donte të ishte ose jo e 

përfshirë seksualisht) duhej të përcaktohej nga dëshira e tyre” (2007:119). 

 Kjo  ide do të sillte edhe dhunën në marrëdhëniet  seksuale, nëse burrat nuk fillojnë  

t’i kuptonin  gratë, e mbi të gjitha   lodhjen  dhe sakrificën e tyre, sidomos në punët e 

shtëpisë. Lodhje e grave me punët e shtëpisë, kur martohen dhe mospasja mundësi në 

angazhimet seksuale njëlloj si meshkujt, ka krijuar idenë që marrëdhëniet seksuale 

janë më të lirshme para martesës në lidhjet dashurore sesa në martesë. Përgjithësisht  

kjo ide është përhapur më shumë kohët e fundit, sepse dhe koncepti i marrëdhënieve 

seksuale para martese ka ndryshuar. Tani  është shtuar numri i çifteve që kryejnë 

marrëdhënie seksuale para martese, pra   qëkur njihen dhe dashurohen, e më pas mund 

të fejohen dhe martohen. Martesa shikohet si një institucion ku marrëdhëniet seksuale 

zbehen. “Mbi këtë bazë, ai (Frojdi) ka argumentuar tezën se në marrëdhëniet e lira 

seksuale si mashkulli, ashtu edhe femra i jepen më shumë, më lakuriq dashnores e 

dashnorit, se sa gruas e burrit të vet” (Beqja, H., 1995:253). 

Jo vetëm lodhja e grave është shkaku i dhunës seksuale ndaj tyre, por edhe dimensioni 

i ri që kanë marrë  marrëdhëniet seksuale. Në këtë kohë variacionet seksuale nuk janë 

më një tabu. Lirshmëria  seksuale në marrëdhëniet në çift nuk lipset të kuptojë dhunën 

në marrëdhëniet intime. Çiftet përpiqen të mos bien në monotoni seksuale, sepse 

monotonia seksuale do të sjellë pasoja të dëmshme  në marrëdhëniet e çiftit, të cilat 

mund të shkojnë  deri  në divorc. Por edhe këtu vajzat edhe gratë kanë problemë për 

tu shprehur lirshëm për dëshirat e tyre seksuale, sepse kanë frikë se burrat ose të 

dashurit e tyre, i paragjykojnë. Sipas psikologes  Susan Basow:  “Ato nuk kanë pasur 

eksperiencën, por mbi të gjitha ato nuk lipset ta shijojnë, nëse duan të jenë “vajza të 

mira”. Seksi është i pranueshëm vetëm në kontekstin e një marrëdhënieje, vetëm si 

një mjet për të arritur qëllimin. Gratë me besim tradicional për seksin dhe skenarët 

seksualë janë më të prirura të angazhohen në një rezistencë artificiale ndaj seksit 

(thonë jo dhe nënkuptojnë po). Kjo rezistencë false jo vetëm përforcon skenarët e 

ndryshëm seksualë midis grave dhe burrave, por mund të çojnë në viktimizimin 

seksual, nëse burrat nuk mësohen ta marrin seriozisht “jo”-në e gruas” (2003:117).  

Por për meshkujt është ndryshe, edhe kur  nuk kanë pasur marrëdhënie seksuale para 

martese, ata fillojnë e mburren duke i fantazuar ato, sepse  ekziston ideja se një 

mashkull i vërtetë  është ai që ka pasur disa marrëdhënie seksuale, kurse për meshkujt 

që nuk kanë pasur marrëdhënie seksuale të mëparshme , fillojnë e gjykohen si çuna 

mamaje apo  si fatkeqë, etj. “Djemtë e trotuareve përpiqen të paraqiten sa më 

interesantë në sytë e njëri-tjetrit, duke përshkruar me ngjyra të ndezura histori të qena 
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dhe të paqena flirtesh e dashurish me vajza të reja, por edhe me gra në moshë 

mesatare” (Dervishi, Z., 2003:89).  

Relativisht ndikim të madh në fantazitë e meshkujve  kanë edhe filmat pornografikë, 

të cilët  kanë konsumatorë kryesorë meshkujt. Sipas studiueses amerikane  Susan 

Basow “Një mendim tjetër i fuqishëm në shoqërinë tonë është se meshkujt janë 

seksualisht më aktivë, veçanërisht nga stimulimi vizual apo edhe nga fantazitë e tyre. 

Ata ngacmohen më shumë dhe më lehtë sesa femrat. Nëse dikush do të shikonte 

gjininë e konsumuesit kryesor të stimuluesve seksualë dhe të pornografisë, do të 

kuptonte menjëherë  se ky konkluzion është mëse  i arsyeshëm” (2003:107). 

Ky ndikim bën që meshkujt në martesë, por edhe gjatë lidhjes të jenë më të prirur, 

ndaj fantazisë në marrëdhëniet seksuale. Për femrën në  shoqëritë patriarkale, raporti 

seksual  shikohej si një marrëdhënie riprodhimi, kurse marrëdhëniet seksuale  jashtë 

martesës për femrat ndaloheshin dhe ndëshkoheshin rëndë. 

Sociologu Zyhdi Dervishi shkruan: “Ende në shoqërinë shqiptare “funksionojnë” 

mendësi e qëndrime të diferencuara për sjelljet seksuale të meshkujve dhe femrave: 

përgjithësisht kur përzgjidhet dhëndri, të afërmit e nuses, siç thuhet, mbyllin një sy e 

një vesh për flirtet paramartesore. Ndërsa të afërmit e dhëndrit i bëjnë sytë e veshët 

katër për të kaluarën e nuses, e cila nuk lipset të jetë ngatërruar në histori dashurie, 

nuk lipset të ketë bërë asnjëherë mëkatin e flirtimit me dikë tjetër” (2003:78). 

Kjo përplasje mendësish, kur meshkujt nga opinioni shtyhen drejt marrëdhënieve të 

lira dhe pa tabu, kurse ndaj vajzave dhe grave, po ky opinion i shtyn drejt një 

marrëdhënie tradicionale, shkakton edhe dhunë seksuale. 

Ndryshe nga llojet e tjera të dhunës që vajzat dhe gratë mund të ankohen, ndaj dhunës 

seksuale është e vështirë. Marrëdhëniet seksuale janë marrëdhënie të mbyllura dhe 

askush në shoqërinë patriarkale nuk lipset të flasë  jashtë dhomës së gjumit për këto 

marrëdhënie. Përgjithësisht gratë, por dhe meshkujt  e kanë  shumë të vështirë  të 

komunikojnë në shoqëri për marrëdhëniet e tyre seksuale, sidomos kur janë të 

martuar. Opinioni shoqëror i shikonte  me “sy” të keq këta individë që tregonin  

problemet ose diskutonin  marrëdhëniet e tyre seksuale në shoqëri. 

Për këto arsye, vajzat  dhe gratë  e kanë shumë të vështirë të flasin për marrëdhëniet 

seksuale edhe kur  ato janë të dhunshme. Ato i pranojnë këto marrëdhënie, pa u 

ankuar. Por dhuna seksuale është baza e dhunës ndaj vajzave dhe grave. Këtë fakt e 

thekson edhe sociologia britanike Miranda Davies: “Duke qëndruar pasive, gratë 

bëhen inferiore; duke qenë të ndryshme nga burrat, ato i bëjnë fajtore. Në këtë mënyrë 

mohohet seksualiteti i femrës në favor të traditës seksuale mashkullore. Nga kjo 
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pikëpamje, akti seksual shndërrohet në një ndër aktet më agresive të shoqërisë. Ai 

përfaqëson simbolin shekullor të pronësisë të burrit mbi gruan” (2001:104).  

 

 

5.DHUNA EKONOMIKE 

 

Një përkufizim për dhunën ekonomike e jep  edhe   studiuesia italiane Domenica 

Fioredistela Iezzi, e cila thekson se: “dhuna ekonomike është, ajo lloj dhune e cila  i  

detyron gratë  të jenë të varura nga mashkulli në të ardhurat dhe shpenzimet” 

(shih:Corradi, C., 2008:69). 

Dhuna ekonomike përfshin: “kontrollin e parave në mënyrë që të mos i lihet viktimës 

mundësia për të marrë vendime për çështje ekonomike; dhënia e një vlere të vogël 

parash, që nuk është e mjaftueshme për mbulimin e shpenzimeve ekonomike; 

refuzimi për të mbuluar shpenzimet e fëmijëve; forcimi për të vjedhur ose shitur 

gjërat e vlefshme; mohimi i mundësisë që pasuria të jetë edhe në emër të partneres/ 

bashkëshortes etj” (Marku, M., Berisha, E., Gjermeni, E., Shtraza, I., 2008:16). 

Kur  gruaja  punon dhe arrin nga ana ekonomike të kontribuojë njëlloj si burri në 

familje dhe ndonjëherë dhe më shumë, bën të mundur që të kërkojë dhe të njëjtën 

barazi në raport me bashkëshortin për shpenzimet ekonomike të shtëpisë dhe  

shpenzimet personale. Nëse nuk do të shoqërohet me të njëjtën barazi për shpenzimet 

ekonomike me bashkëshortin,  atëherë kjo do shoqërohet me konflikte që do të  

derivojnë deri në  dhunë. Për t’i dalë përpara kësaj kërkese për barazi në marrëdhëniet 

familjare një pjesë e burrave i ndalojnë gratë që të punojnë dhe në këtë mënyrë ato do 

të jenë gjithmonë të varura ekonomikisht nga ata.  

Po të shikojmë të dhënat e grafikut 4, afro  2.4 për qind  e të anketuarave kanë 

zgjedhur se më shqetësuese është t’i detyrojnë të mos punojnë. Në mentalitetin 

patriarkal të meshkujve lipset që burrat të punojnë dhe gratë të rrinë në shtëpi. Gratë 

mbas  martese  lipset të lënë mbas dore punën dhe çdo angazhim tjetër profesional  

dhe të kujdesen për fëmijët, burrin dhe shtëpinë. Përgjithësisht  është e vështirë,  për 

të mos thënë   e pamundur, që gruaja  të punojë  8 orë dhe më shumë në punë,  të bëjë 

e vetme  punët e shtëpisë, të gatuajë, të mbajë fëmijët e t’i edukojë ato, kjo do të thotë 

të punojë dhe 8 orë të tjera në shtëpi. Kjo mbilodhje do shoqërohet dhe me konflikte 

me bashkëshortin dhe ndonjëherë dhe me divorc. Studiuesia amerikane Marilyn 

French thekson: “Gratë protestojnë kundër faktit që detyrat shtëpiake i përkasin vetëm 

atyre, meqë janë të mbingarkuara me punë, por edhe sepse ndarja e detyrimeve 

vendos një ndarje të pabarabartë pushteti: ai që është përgjegjës për mbarëvajtjen e 
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shtëpisë, e gjen veten automatikisht në shërbim të të tjerëve. Dhe meqë puna në shtëpi 

nuk paguhet, ky shërbim nuk iu siguron grave as kompensimin dhe as pushtetin” 

(2007:219). 

Gratë dhe vajzat në  Qarkun e Elbasanit për shkak edhe të  papunësisë masive që 

përfshiu, jo vetëm qarkun por të gjithë Shqipërinë mbas vitit 1990, filluan të rrinin në 

shtëpi dhe të rrisnin fëmijët. Ndryshe ndodhte në zonat rurale ku  vajzat edhe gratë 

rropateshin gjithë ditën në punët e bujqësië  dhe blegtorisë. Por përsëri nuk vlerësohen 

për punën e bërë, sepse nga meshkujt konceptohen si punë shtëpie, punë të papaguara. 

Këtë punë të vështirë të vajzave dhe  grave në fshatin Godolesh të Elbasanit, gazetari 

Besim Dybeli e përshkruan  : “ Gratë janë shpërndarë nëpër ara duke kryer të gjitha 

punët e bujqësisë. Ato punojnë tokën me parmend apo me krahë, ato mbajnë në kurriz 

dengun me bar, ato mbajnë krejt barrën e shtëpisë” ( Gazeta “Koha Jonë”, 26. 04. 

2004: 23). 

Shumica dërrmuese e grave pas martesës, kujdesen për shtëpinë, gatimin, fëmijët, në 

zonat rurale bëjnë edhe punët e bujqësisë, pra ato bëjnë të gjitha punët e papaguara, 

kurse meshkujt në përgjithësi përfitojnë nga martesa. Ata janë më të lirë dhe në 

përgjithësi kalojnë më shumë kohë me shoqërinë, duke u  munduar që ta kalojnë 

mbasditen në mënyrë sa më të qetë. Por meshkujt duke pasur më shumë kohë të lirë i 

përkushtohen më shumë edhe formimit profesional, ndryshe nga gratë, që për shkak të 

mbilodhjes mezi gjejnë kohë të çlodhen pak, e jo më të kenë kohë edhe për formim 

profesional. Këtë fakt e thekson edhe sociologia amerikane Charlotte Perkins 

Gilman:“Një burrë i lumtur dhe me kushte të rehatshme jetese mund të prodhojë më 

shumë sesa një jo i lumtur dhe me kushte jo të rehatshme jetese” (2004,15). 

Gratë që kërkojnë të sakrifikojnë për karrierën, duke mos pasur mbështetjen e 

nevojshme nga bashkëshortët për punët e shtëpisë, lipset të heqin dorë nga lindja e 

fëmijëve  në moshë të re. Gjithashtu, është edhe  opinioni shoqëror që në një pjesë të 

tij nuk i shikon me “sy të mirë” vajzat dhe gratë që punojnë. Thashethemet fillojnë e 

qarkullojnë për këto vajza dhe gra, sesi e kanë fituar këtë punë, sesi kanë ecur në 

karrierën profesionale, duke aluduar për moralin e tyre. Këtë e thekson edhe studiuesi 

Hamit Beqja: “Femra të reja, më shumë vajza, duan e kërkojnë të punësohen kudo që 

të jetë e mundur. Në njësi tregtare private, në fondacione të ndryshme, në 

administratën publike. Sa të trokasin, ndeshen me përgjegjësinë mashkullore . 

Përgjithësisht qarkullon ideja  se që të punësohesh, lipset që t’i jepesh atij . Shumica e 

femrave ikin të frikësuara. Por ndonjë edhe mund të dorëzohet, jepet, duke shkelur 

edhe mbi dinjitetin e vet femëror”(2002:88). Është edhe kjo arsyeja që një pjesë e 
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burrave, sidomos ata që vuajnë nga xhelozia nuk duan që gratë e tyre të punojnë, por 

të rrinë në shtëpi dhe të kujdesen për fëmijët.  

Shkak tjetër për t’i lënë gratë në shtëpi janë dhe kushtet e vështira të punës dhe pagesa 

e vogël, sidomos në disa sektorë privatë. Edhe kur vajzat e gratë arrijnë të gjejnë 

punë, pavarësisht kushteve, përsëri ato janë më pak të paguara sesa meshkujt. Për këtë 

arsye, një pjesë e meshkujve që kanë punë të mirë paguar, nuk i lënë gratë e tyre të 

punojnë, për një rrogë kaq të ulët. Ata justifikohen se sa rrogë merr gruaja, duhet të 

paguajnë kopshtet e fëmijëve. Pra është më mirë që gruaja të rrijë në shtëpi dhe të 

kujdeset për fëmijët. Këtë e thekson edhe studiuesi Hamit Beqja: “Në ekonominë e 

tregut shumë njerëz jetojnë e pasurohen duke shfrytëzuar punën e të tjerëve, të atyre 

që i kanë punësuar. Sidomos në fillimet e ekonomisë së tregut shumë gjëra vendosen 

jo më duke shkelur normat morale shoqërore, por edhe legjislacionin. Shohim orare të 

zgjatura pune, paga të vogla, mosdhënie pensionesh, mospagim të sigurimeve 

shoqërore, e shumë e shumë padrejtësi të tjera”(2000:65). Në rrethana të tilla  është 

përhapur opinioni shoqëror, që punët në sektorin shtetëror  janë më të rehatshme 

sidomos për vajzat edhe gratë. Pavarësisht rrogës, ato kanë mundësi të punojnë, kanë 

një mjedis me gra dhe vajza, dhe kushtet në përgjithësi janë më të mira se tek privati. 

Duke u nisur edhe  nga ky presion shoqëror, në bashkinë e Elbasanit punësimi i 

vajzave dhe grave zë një peshë kryesore  të punësimit në qytet. “ Edhe pse entet 

shtetërore zënë vetëm 10 për qind të subjekteve në tërësi, punësimi në to ka një peshë 

të rëndësishme. Ato mbulojnë rreth 40 për qind të të punësuarëve, duke iu shmangur 

prirjes kombëtare ku vetëm rreth 15 për qind është në sektorin shtetëror” ( Bashkia 

Elbasan, pa vit botimi:21). 

 Duke parë gjetjen e një vendi pune shumë të vështirë, por,  edhe kur e gjejnë  kushtet  

e punës janë të vështira,  vajzat dhe gratë nuk protestojnë nëse i lënë  në shtëpi.  

Përvoja tregon se  edhe këtu opinioni shoqëror  i paragjykon gratë edhe si menaxhere 

të buxhetit të shtëpisë. Ato akuzohen nga meshkujt se shpenzojnë shumë për veshje 

dhe kozmetikë, se nuk janë të afta të “kollandrisin” buxhetin e shtëpisë  së tyre e të 

tjera si këto. Kjo del edhe nga të dhënat e anketës ku, rreth 2.9 për qind  e të 

anketuarave, kanë konsideruar  më shqetësuese kur nuk  u japin para ose u bëjnë 

llogari për çdo gjë që kanë shpenzuar.  

Vartësia eknomike i bën gratë më të bindura dhe këtë burrat e dinë mirë. Ky është 

shkaku kryesor që meshkujt nuk e lëshojnë pushtetin ekonomik. Por në kushtet e 

vështira ekonomike, ku të ardhurat e bashkëshortit nuk janë shumë të larta, gruaja 

kthehet në barrë për të. “Mentaliteti patriarkal ka pasoja të rënda edhe në vartësinë 

ekonomike të gruas, që megjithëse detyrohet të mos punojë për të rritur fëmijët apo 
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sepse kështu dëshiron partneri, konceptohet si barrë për t’u mbajtur. Vartësia 

ekonomike kthehet në një thikë me dy presa për faktin se kjo varësi bëhet shkas për 

ushtrim dhune nga partneri, dhe në të njëjtën kohë e pengon atë të rebelohet ose të 

largohet kur ushtrohet dhunë e vazhdueshme mbi të” (Marku, M., Berisha, E.,  

Gjermeni, E.,  Shtraza, I., 2008:16). 
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6.FAKTORËT QË NDIKOJNË NË DHUNËN NDAJ GRUAS 

 

Janë disa faktorë që ndikojnë në dhunën në familje ndaj vajzave dhe grave. Siç duket 

edhe nga të dhënat e grafikut, faktorët si mendësia patriarkale, kriza ekonomike, 

përdorimi i alkoolit, mungesa në komunikim etj, veprojnë si përshpejtues në 

shpeshtimin e rasteve të dhunës ndaj vajzave dhe grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 15 
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6.1.Mjedisi patriarkal dhe mendësitë ballkanike 

 

Siç shihet nga të dhënat e grafikut 15, afërsisht  17,2 për qind  e të anketuarve  kanë 

deklaruar se  faktorët që ndikojnë më shumë në dhunën në familje janë: Tradita dhe 

mjedisi patriarkal, që e toleron këtë dhunë.  Sipas studiuesit amerikan  Glen Tinder: 

“Tradita - me këtë fjalë kam parasysh gjithë kompleksin e zakoneve, institucioneve, 

miteve, dhe besimeve të respektuara nga koha, që krijohen në një shoqëri në 

dhjetëvjeçarë  e shekujsh të tërë radhazi... Shumë njerëz të mençur kanë qenë të 

mendimit se tradita është pasuria më e çmuar e një shoqërie. Ajo përfaqëson kushtin 

bazë të ekzistencës njerëzore. Njeriu i zhveshur nga gjithçka që bazohet në një traditë 

të caktuar nuk është më njeri, përveç në aparencë, por një kafshë e një lloji të veçantë. 

Të paktën ky është mendimi i adhuruesve të traditës” (Shih:Plangarica, T., 200:36). 

Por, siç do ta shohim, kjo traditë që i ka shërbyer popullit shqiptar të mbijetonte në 

shekuj, kishte dhe problemet e veta, sidomos në marrëdhëniet me vajzat dhe gratë. 

Ato ishin shtresa më e pavlerësuar në shoqërinë patriarkale, ku ligjin e bënte burri. 

Kjo ideologji patriarkale ka qenë shumë e zhvilluar në shoqërinë shqiptare në 

përgjithësi, por edhe në atë të  Qarkut të Elbasanit, në veçanti, sidomos para luftës së 

Dytë Botërore. Ideologji e cila  vazhdon edhe sot  e reflektuar në mendësitë 

patriarkale, të një pjesë të shoqërisë.  “Mjedisi ynë social - kulturor mbart vlera e 

botëkuptime patriarkale të trashëguara, si i tillë rëndon shumë  në pozicionin e grave, 

historikisht të rritura nën një traditë diskriminuese gjinore” (Marku, M., Berisha, E., 

Gjermeni, E., Shtraza, I., 2008:16).  

Tradita patriarkale është shumë e vështirë të fshihet menjëherë nga mendimet e 

njerëzve, sidomos nga mendimet e meshkujve që janë përfituesit kryesorë nga kjo 

tradite. Lipset kohë dhe zhvillime të fuqishme në të gjitha fushat, si ato ekonomike, 

arsimore dhe kulturore, që ky mentalitet të mos jetë më mbizotërues.  Nga të dhënat e 

grafikut 16 rezulton se  37,1 për  qind e grave që e kanë bashkëshortin me shkollë 

tetëvjeçare kanë një denduri dhune nga disa herë në javë deri në disa herë në muaj. 

Kjo denduri dhune ndaj tyre fillon e rrallohet kur bashkëshorti është me arsimim të 

lartë.  
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Grafiku 16 

 

Siç thekson edhe shkrimtarja amerikane Bell Hooks: “Meshkujt si grup kanë dhe 

vazhdojnë të përfitojnë më shumë nga patriarka, me supozimin se  janë  më superiorë 

ndaj femrave dhe lipset të  qeverisin. Por  të gjitha këto përfitime janë shoqëruar me 

një çmim. Në këmbim të të mirave që burrat kanë përfituar nga patriarka, atyre u 

kërkohet të zotërojnë gratë, t’i  shfrytëzojnë e shtypin, duke përdorur dhunën në 

mënyrë që të mos cënohet patriarka. Shumica e burrave e kanë të vështirë të jenë 

patriarkë..Por ata kanë frikë t’i hedhin tutje këto përfitime. Nuk janë të sigurt se çfarë 

do të ndodhë me botën që njohin nga afër, nëse patriarku lëkundet. Kështu që ata e 

kanë më të lehtë të mbështesin dominimin mashkullor, edhe pse në mendje dhe 

zemrat e tyre e dinë fare mirë që një gjë e tillë është e gabuar” (2007:13).  

Përgjthësisht  tradita patriarkale lipset studiuar hollësisht, sepse  kuptohen më mirë 

pasojat   e kësaj tradite, në ditët e sotme. Siç thotë edhe studiuesi shqiptar Hamit 

Beqja: “Zhvillimet e sotme psikologjike, qoftë edhe dukuritë e reja në to, sidomos 

kundërshtitë nuk mund të kuptohen drejt e në mënyrë të plotë pa i hedhur një sy të 

kaluarës, trashëgimisë që ne kemi patur në këtë fushë, që në një shkallë të caktuar e 
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kemi dhe tani. Është një e kaluar që vazhdon të të mbërthejë e nuk të lëshon lehtë” 

(2000:104). 

 Historikisht  në shoqërinë  patriarkale  ka  qenë mbizotërues  mashkulli, i cili bënte 

ligjin në familje dhe në jetën shoqërore në përgjithësi. Djemtë në shoqëritë  

patriarkale edukohen se si të sillen me vajzat dhe gratë, ata lipset gjithmonë të 

komandojnë, ndryshe shoqëria fillon e i tall. Këtë e thekson edhe filozofia amerikane 

Marilyn French: “Që kur janë djem, meshkujt dëgjojnë t’u përsëritet në mënyrë të 

pareshtur se burrat e “vërtetë” i sundojnë gratë, domethënë, ata kontrollojnë sjelljet e 

tyre dhe gëzojnë të drejtën për t’i fyer dhe për t’i keqtrajtuar fizikisht. Kjo është kaq e 

rëndësishme për shfaqjen e burrërisë, saqë ai burrë që e trajton gruan me marrëdhënie 

barazie e respekti reciprok, ndonjëherë sillet në prani të burrave të tjerë, me një 

qëndrim dominues ndaj saj. Kjo sjellje të bën të mendosh se ata besojnë se “burrëria” 

nuk është diçka e brendshme  te  burrat, por se ajo varet shumë nga opinioni i burrave 

të tjerë dhe nga prania e një personi  ose  grupi që lipset të nënshtrojë” (2007:213). 

Ndërsa vajzat që në vogëli janë edukuar që të mos reagojnë dhe t’i binden dominimit 

mashkullor, sepse personat e dobët lipset të kenë dikë të fortë që t’i mbrojë, por edhe 

t’i  mbajë nga ana ekonomike. Një marrëdhënie e këtij lloji e vë gruan në një pozicion 

të vështirë,  gjë e cila nisur edhe nga kushtet e një vendi si Qarku i Elbasanit, shpesh 

shoqërohet me varësi të plotë  ekonomike, pa mundësi zgjedhjeje për një pjesë të 

vajzave dhe grave.  

Individi që kur lind, fillimin e indentitetit të tij dhe më vonë  të personalitetit, e nis me 

familjen,në një lidhje të ngushtë me nënën dhe pastaj me babain dhe marrëdhëniet 

midis tyre formojnë një pjesë të personalitetit të individit. Marrëdhënet  në shoqëri, 

komunikimet me të, dhënia dhe marrja nga shoqëria fillojnë e strukturojnë 

personalitetin e individit.  Psikologu turk   Gündüz  Vassaf  thekson: “Proçesi i 

shoqërizimit përmes të cilit kalojmë deri në pjekuri është një proces në të cilin na 

mësojnë të pajtohemi. Na mësojnë të pajtohemi me të gjitha rregullat, që nga rregullat 

e lojërave të thjeshta të fëmijëve e deri tek ligjet e institucioneve. Në procesin e 

shoqërizimit nuk ka vend, asnjë çast të vetëm, për mospajtim. Mendohet se është e 

mirë të pajtohesh. Në familje, shkollë, fe apo qeveri, të mos pajtohesh s’është e mirë, 

është e pasjellshme, e rrezikshme” (2010:160). Sigurisht individët fillojnë dhe dalin 

nga këto korniza, siç është  përkrahja e modernes, përpjekja për të luftuar patriarkalen, 

por në subkoshiencën e tyre pjesa më e madhe e ndikimit të familjes dhe shoqërisë 

ngelet. Në këtë mënyrë kanë arritur deri në ditët tona mendësitë  dhe sjelljet 

patriarkale ndaj vajzave dhe grave në familje dhe në shoqëri dhe mund të kalojë 

shumë kohë, që këto mendësi dhe sjellje të veniten. Siç thotë edhe studiuesi shqiptar 
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Stefan Çapaliku: “Unë jetoj  jo thjesht të tashmen, duke reaguar kundër së kaluarës – 

mendojnë evolucionistët, - por njëkohësisht jetoj në tre momente: në të kaluarën 

përmes kujtesës, në të tashmen dhe, përmes projekteve e shpresave, në të ardhmen” 

(Shih: Tradita etnokulturore dhe bashkëkohësia., 2011:191). 

 Pra, një pjesë e meshkujve në Qarkun e Elbasanit, vazhdojnë ndërmjet kujtesës të 

rikthejnë në shekullin XXI  kanunin, zakonet e të parëve të tyre, duke  u “vetëquajtur” 

të parët e shtëpisë dhe duke ushtruar dhunë ndaj grave,  por edhe ndaj fëmijëve të 

tyre. Gratë janë rritur në një mjedis patriarkal, ku në organizimin e kësaj familjeje 

partriarkale sundon burri, i cili quhet dhe zoti i shtëpisë, të tjerët i nënshtrohen atij. 

Filozofi shqiptar Përparim Kabo thekson se: “Paternalizmi ndaj fëmijëve dhe dhuna 

ndaj gruas janë forma komandimi, ndërsa urdhërat e pleqve janë trajtë e autoritarizmit 

që merr forma të moralit tradicional. Ndaj fëmijëve dhe brezit të ri edukimi me frikën 

dhe ndëshkimin trajtohet si plazmimi i vlerave antropopsikike, për të përballuar jetën 

dhe mekanizmin shoqëror. Ky “xeheror psikik dhe etik” ka ardhur deri në ditët tona 

dhe e mban të pushtuar ndërgjegjen, jo vetëm të njerëzve të zakonshëm, por edhe të 

shtresave të tjera të shoqërisë. Kapërcimi i këtij realiteti lidhet me lënien pas të një 

tabuje tradicionale, mungesa e së cilës mund të krijojë një boshllëk që do kohë të 

mbushet me një tjetër moral dhe filozofi jete” (2006:75). 

Sidomos vajzat dhe gratë, janë të ndrydhura nga ky mentalitet  e nuk mund të shfaqin 

lirisht mendimet e tyre dhe, aq më pak, të bëjnë një jetë të pavarur. Ndikimet e 

shpejta, progresive të shoqërisë, nuk kanë të njëjtin intesitet dhe shpejtësi ndikimi tek 

marrëdhëniet brenda familjes. Por kur  ky zhvillim progresiv i shoqërisë, kalon  dhe 

në periudha të fuqishme regresi, siç ndodhi në vendin tonë gjatë viteve 1997-1998, 

atëherë ndikimi në familje i këtij progresi venitet.  Siç e thekson edhe studiuesi 

shqiptar Hamit Beqja: “Si qeliza më e imët e shoqërisë, familja është disi më e 

mbyllur, më konservatore. Si mikromjedis social ajo zhvillohet më ngadalë se 

shoqëria. Si rregull, nuk ecën një hap me të. Mbetet disi pas sidomos në jetën 

shpirtërore të saj. Aq më tepër kur asaj ia japin tonin ata që nuk janë çliruar ende nga 

paragjykime të vjetra shoqërore, të huaja për mendësitë dhe psikologjinë demokratike 

(1995:72). Ky ndikim i  shoqërisë mbi familjen ndryshon edhe brenda qarkut, ku në 

rrethe të ndryshme, ky ndikim është i ndryshëm.  
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Në rrethin e Librazhdit faktorët që ndikojnë në dhunën në familje, si tradita dhe 

mjedisi patriarkal, janë zgjedhur nga 22,8  për qind, duke qënë edhe rrethi që e ka 

zgjedhur më shumë këtë faktor. Nga përgjigjia e të anketuarve del se edhe brenda 

këtij qarku, më shumë traditën dhe mentalitetin patriarkal e kanë zgjedhur zonat që 

janë më të thella, dhe më pak të zhvilluara. 

Sjelljet  patriarkale jo vetëm në rrethet e veçanta, por në të gjithë qarkun, kanë qenë 

më të përhapura  sidomos para  Luftës së Dytë Botërore. Më pas  u luftuan  në forma 

të ndryshme dhe sot vazhdojnë të ekzistojnë në disa aspekte, ndonëse  në këtë kohë ku 

flitet për modernizim dhe globalizim. Si do ta shohim edhe më poshtë hollësisht, ky 

mentalitet ndryshon edhe nga rrethi në rreth, dhe kohë pas kohe. 

 

6.1.1.Profile të shoqërisë shqiptare  para  Luftës së Dytë Botërore 

 

Në të gjithë Qarkun e Elbasanit, sidomos para vitit 1945 kanë qenë mbizotëruese 

familjet e mëdha me shumë kurora që jetonin në një shtëpi dhe familjen e drejtonte i 

pari i saj. Në themel të shoqërisë në këtë qark kanë qenë familjet patriarkale,  këto 

familje arrinin deri  në 50 anëtarë. “Shumë udhëtarë që i zinte nata, ktheheshin në 

shtëpitë e banorëve të Qarrishtit( fshat në rrethin e Librazhdit, shënim i D.Ç.) për të 

kaluar natën. Në të shumtën e rasteve ktheheshin në familjet që kishin ekonomi më të 

mirë… Këto shtëpi numëronin në atë kohë mbi 50 anëtarë në familje” (Biçaku, A., 

Hasa, A., 2012:66). 

Babai drejtonte familjen, ai  jepte urdhëra dhe të gjithë duhej t’i bindeshin. Në këto 

familje, vajzat dhe gratë nuk pyeteshin, por vetëm shërbenin. Në Qarkun e Elbasanit 

ishte traditë që familja lipset të kishte sa më shumë djem,  sepse djemtë vlerësoheshin, 

si krahë pune dhe si trashëgimtarët e familjes, kurse vajzat  nuk vlerësoheshin, ato një 

ditë do iknin tek burri. Ky mos vlerësim për vajzat shprehej që kur lindnin, në familje 

festohej vetëm lindja e djalit, kurse lindja e vajzës shikohej si një fatkeqësi. Studiuesi 

shqiptar  Petrit  Basha për  zonën  e  Gramshit thekson se: “Në të kaluarën darka bëhej 

kur foshnja ishte djalë, ndërsa vajzës nuk i bënin” (2011:481).  

Në  këtë zonë  dëshira për të pasur djem si trashëgimtar arrinte deri aty sa të  shikohej 

familja e nuses, nëse ishte familje që kishte shumë djem apo jo. Sepse tek  banorët e 

kësaj zone, ishte brumosur  ideja se fajin  pse nuk lindin djem, në një familje, e kishte 

gjithmonë  gruaja. Nuk arrihej  të mendohej nga banorët  e kësaj zone se fajin mund ta 

kishte burri. “Para se ta fejonin djalin me një vajzë jashtë fshatit të tyre (se po të ishte 

në fshat, e njihnin) pyesnin miqtë e tyre ose lajmësin, nëse vajza kishte vëllezër dhe 
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motra. Po të kishte vëllezër, e preferonin më shumë për nuse, dhe nëse jo, e merrnin 

me frikë se s’do të bënte djem” (Basha. P., 2010:220).  

Për shkak të sundimit otoman gati pesëshekullor, në këtë qark u futën shumë norma 

sjellje dhe jetese otomane, që shtypnin akoma edhe më shumë të drejtat e vajzave dhe 

grave. Duke theksuar më shumë rolin dominues të mashkullit në familje dhe në 

shoqëri. Studiuesi Përparim  Kabo në lidhje me normat otomane thekson se: 

“Islamizmi pranoi poligaminë me katër gra, lejoi edhe gra pa kurorë e pa kufij, për ata 

që kishin mjete për t’i mbajtur, ndërsa kristianizmi e ndalonte poligaminë dhe gratë pa 

kurorë...Poligamia dhe konkubinati i dobësoi vlerat morale të familjes dhe të 

popullsisë. Një burrë, kur jeton vetëm me një grua, pak a shumë krijon një besim në 

nderin dhe besnikërinë e saj. Nëse ai bashkëjeton me katër gra me kurorë dhe me 

xharie të pakufizuar në numër, atëherë, nën këto rrethana, nuk mund të bëhet fjalë për 

ndershmëri dhe besnikëri nga ana e gruas. Ato e humbasin vlerën morale dhe nuk 

bëjnë parime të shenjta, mbi të cilat ngrihet dhe funksionon familja”( 2006:49). 

Në  Qarkun e  Elbasanit, për shumë faktorë të ndryshëm, shumica e popullësisë 

përkrahu fenë islame, dhe filluan të përshtatnin sjelljet shoqërore dhe familjare të tyre 

sipas kësaj feje të re. Por jo çdo normë otomane arriti të gjente hapësirë, kështu 

martesa e burrave me shumë gra nuk arriti të përhapej në  këtë qark.  Rastet e burrave 

që merrnin dy gra ishin të rralla dhe pothuajse vetëm në rastet kur  gruaja nuk lindte 

fëmijë. Por mbyllja e grave si robina brenda murreve  të shtëpisë, ku nuk duhej ta 

shikonte askush, gjeti përhapje të madhe, sidomos në qytetin e Elbasanit. Kështu, 

gratë e Elbasanit filluan të mbulohen dhe të mos dilnin nga shtëpia, sapo mbushnin 

moshën 13 vjeç. Studiuesi Aleksi Vini në librin e tij “Traditat zakonore në qytetin e 

Elbasanit” shkruan:  “Bashkia e Elbasanit, për Bajram të Madh e Bajram të Vogël, 

përgatiste një palë dollapë, një “Tranthi – karvanthi” dhe një shalë. Loja e dollapëve 

zgjaste një javë, sepse aq zgjaste dhe festa e Bajramit. Në këtë javë pazari rrinte i 

mbyllur. Ai që kishte marrë dollapët siguronte dhe një orkestër popullore dhe 

punëtorë që shërbenin aty. Ato vajza që hipnin në dollapë e kishin për herë të fundit, 

sepse, më pas, ato do të mbylleshin në shtëpi. Qëllimi i kësaj loje për vajzat nuk ishte 

vetëm argëtimi. Ato, të zbukuruara e të veshura me kostume popullore, do të 

shiheshin për herë të fundit nga njerëzit. Prindërit që kishin djem për të martuar, 

shikonin me kujdes vajzat, për të zgjedhur në të ardhmen nusen e mundshme për 

djalin e tyre”(pa vit botimi:64). 

Mbyllja në shtëpi e vajzave  mbas moshës 13 vjeçe, dhe dalja e tyre jashtë shtëpisë të 

mbuluara me perçe, krijonte vështirësi tek familja e djalit për të zgjedhur nusen. Duke 

kaluar një periudhë e gjatë kohe, disa vjeçare , pa e parë vajzën, nuk e dinin, se çfarë 
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paraqitje kishte vajza, ishte e bukur apo jo. Sidomos gjatë kësaj moshe që ishte edhe   

periudha e adoleshencës, ku vajzat kishin zhvillimin fizik më të  vrullshëm. Kështu e 

përshkruan  studiuesi Thanas Meksi në librin e tij “Etnofolku  elbasanas”, zgjidhjen e 

kësaj vështirësie nga familja e djalit në qytetin e Elbasanit: “Mirëpo, meqenëse prej 

moshës së mbylljes së vajzës deri në atë të fejesës nganjëherë kalonin gati 10 vjet, 

kohë e zhvillimit fizik, kjo sillte edhe ndryshime të mëdha në fizionomi. Ana e djalit 

çonte në mënyrë të fshehtë ndonjë grua të zgjuar dhe nga të afërmit e fisit të vet për të 

parë me marifet shtatin, bukurinë e shkathtësinë e vajzës që kërkonte për nuse” 

(2010:363).  

Këto norma të mbylljes së vajzave dhe grave,  u brumosën kaq shumë në këtë qark, sa 

ndonjëherë arrinin deri aty sa, edhe vëllai me vëlla lipset ta ndanin shtëpinë me mure  

të lartë, në mënyrë që të mos shikoheshin nuset e njëri-tjetri. Kështu  e përshkruan  

studiusja britanike Margaret Hasluck  këto norma për zonën e Elbasanit: “Në fshatrat 

muhamedane në afërsi të Elbasanit, kishte rregulla që përcaktonin dritaret, që ashtu si 

ligjet e shtëpisë, mbronin gratë nga sytë kureshtarë. Në Godolesh, një vëllai, banues i 

katit të sipërm të shtëpisë dykatëshe, i thanë  se lipset  ta zinte dritaren që kishte 

hapur, pasi shihte nga oborri i  kuzhinës së vëllait, përndryshe graria e familjes së 

vëllait, s’do të qarkullonin dot lirshëm në oborr” (2005:67). 

 Gjithashtu, këto norma  arritën deri aty sa vajzat dhe gratë  e  Elbasanit nuk dilnin për 

të takuar mysafirët që vinin  në shtëpi. Pavarësisht nëse, ishte burrë ose  grua, ishte 

kushëri  ose  komshi, ato asnjëherë nuk lipset të dilnin.  Këtë fakt për qytetin e 

Elbasanit e thekson edhe studiusi Thanas Meksi: “Për  vajzat ishte zakon që edhe pas 

fejesës të mos dilnin në sy të mysafirëve që vinin për vizitë në shtëpi” (2010:365).  

Por e kundërta ndodhte me vajzat dhe  gratë që jetonin në fshat. Ato  ishin më të lira 

në këtë aspekt,  jo vetëm që nuk mbylleshin në shtëpi, por vinin në qytet të 

pambuluara. Për shkak se burrat kishin hasmëri dhe nuk mund të lëviznin lirshëm, 

ishin këto gra që vinin dhe bënin pazar në qytetin e Elbasanit. “Elvia Çelebiu rreth 

vitit 1670, në përshkrimin për Elbasanin, gratë qytetare i paraqit të mbuluara, të 

veshura me ferexhe dhe të mbështjella me napë, kurse gratë dhe vajzat që vinin për 

ditë pazari nga fshatrat e rrethit na i paraqet të zbuluara” (Shih:Meksi, Th., 2010:361). 

Dukuria që vajzat e gratë e fshatrave ishin të pambuluara u bë shumë e përhapur dhe 

shqetësuese për sunduesit e kohës. Kështu e përshkruan studiuesi Thanas Meksi këtë 

shqetësim: “Kjo  dukuri u bë aq shqetësuese për moralin e kohës, sa Shefqet Turgut 

Pasha në operacionin ushtarak të vitit 1910,  urdhëroi këtu në Elbasan, që edhe gratë 

fshatare të visheshin me ferexhe, kur të vinin në qytet. Më kujtohet që gratë e 

fshatrave Shushicë, Polis dhe ato të katundeve të afërme të krahinës së Dumresë, që 
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vinin për pazar në qytet, e zbatonin këtë urdhër, por kur ktheheshin, sapo kalonin urën 

e Shkumbinit, hiqnin ferexhetë dhe të palosura i merrnin nën sqetull, derisa arrinin në 

shtëpi”(2010:361). 

 Përgjithësisht  në fshatrat  e Peqinit, Librazhdit dhe  Gramshit, vajzat nuk 

mbylleshin pasi mbushnin 13 vjeç, ato dilnin, mbushnin ujë në burim, lanin rrobat, 

mund të bënin dhe punë të ndryshme jashtë shtëpisë, si në bujqësi, blegtori etj., 

sigurisht të shoqëruara nga meshkuj të familjes ose të afërm. Kështu përshkruhet 

vajtja e vajzave në punë në fshatin Qerrishtë të Librazhdit nga studiuesit Avdulla 

Biçaku dhe Agim  Hasa në librin  “Qarrishta 200 vite”:  “Gjatë periudhës së verës 

fshati mbetej i heshtur, sepse djemtë dhe vajzat e vogla 10 -15 vjeçe e më shumë, 

shkonin në stane, mbas tufave të deleve në verim në mal” (2012:76).  

Vajzat e zonës së Librazhdit edhe kur martoheshin, nuk mbylleshin në shtëpi, ato 

punonin nga mëngjesi deri në darkë, shpesh edhe më shumë se burrat. “Kushtet e 

vështira të jetesës kanë bërë që gruaja të punojë në shtëpi, në arë e në stan. Zakonet 

orientale kanë bërë që gruaja të punojë gjer në pleqëri dhe t’i nënshtrohet autoritetit të 

burrit “(Biçaku, A.; Hasa, A., 2012:110).  

Por edhe në zonën e Gramshit, vajzat dhe gratë  nuk mbylleshin mbrenda në shtëpi, 

ato dilnin  dhe merreshin me punët e bujqësisë e të blegtorisë. Kështu i paraqet  

studiuesi  Petrit Basha punët e nuses në trevën e Gramshit: “Pasi pastronte shtëpinë 

dhe oborrin, nusja, e shoqëruar nga një djalë i djemve të shtëpisë, niset për të mbushur 

ujë… Nusja, si mbush enët me ujë, lë tek burimi, ose te gryka e pusit, në ujë një a dy 

lekë. Këtë e bënte nusja, që të bënte djem, po edhe për të mos i plasur duart gjatë 

dimrit, kur lante rrobat, sipas besimeve popullore “(2010:259).  

Tradita në zonën e Gramshit ishte se vajzat kur fejoheshin, fillonin të shmangnin 

daljet. Ato  rrinin më shumë brenda shtëpisë, duke u përgatitur për martesën. “Si 

bëhej e shpallej fejesa, vajza nuk dilte si më parë. Ajo bëhej më e ndrojtur, më e 

heshtur, rrinte në shtëpi e përgatitej për  pajën” (Basha, P., 2010:228).  

Dhe kur ishte e detyruar të dilte, vajza nuk i dilte të fejuarit ose anëtarëve të shtëpisë 

së tij përpara syve, dhe kur ishin nga i njëjti fshat, ato do kalonin rrugë e parrugë, 

vetëm që njerëzit e të fejuarit të mos ta shikonin. Kështu e përshkruan Petrit Basha  

një ndodhi  në fshatin Grabovë të rrethit të Gramshit: “Tregojnë se një djalë e dinte 

më kë ishte fejuar. Një nga njerëzit e shtëpisë i tha: “Ja tek është nusja jote”. Sa i 

dëgjoi cuca këto fjalë, u hodh nga qoshku në tokë. Djali u ngrit ta shikonte, por s’e pa 

dot, se u largua me të shpejtë” (2010:.206). 

 Në krahinën  e Gramshit, ndryshe nga qyteti i Elbasanit, nusja nuk rrinte mbyllur, kur 

i vinin  mysafirët në shtëpi, por e kundërta, ajo  lipset që t’u shërbente atyre. Mësuesi  
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Sefedin Trungu në librin e tij “Vitet e mia në Gramsh” e përshkruan kështu vajtjen 

mik në fshatin Shënepremte të rrethit të Gramshit: “Më pritën bujarisht në familje, 

nusja e re solli ujë të grohtë me një gjym të vogël dhe një legen për të larë këmbët. 

Sipas zakonit, ajo lipset të m’i lante këmbët. Nuk pranova. Ajo shtiu ujë dhe unë vet i 

pastrova këmbët plot djersë dhe pluhur” (2013:17). 

Ndryshe nga qyteti i Elbasanit ku djemtë  nuk arrinin t’i shikonin vajzat zbuluar, në 

fshatra  ndodhte e kundërta, djemtë  arrinin t’i shikonin vajzat, por ishte e pamundur 

që të rinjtë të dashuroheshin, sepse kjo ishte e ndaluar nga i gjithë opinioni shoqëror i 

kohës. Ndonjëherë kjo dashuri  kthehej në burim  hasmërie  ndërmjet fiseve. “Në të 

kaluarën, ka pasur raste në të katër krahinat e trevës së Gramshit, që të rinjtë  të 

dashuroheshin mes tyre, por ëndrrat e tyre shpesh nuk realizoheshin. Për të mos lejuar 

martesën e vajzës me djalin që donte, sapo e merrnin vesh prindërit e saj, e martonin 

me ngut, për të mos u turpëruar moralisht para shoqërisë e miqësisë” (Basha, P., 

2010:206).  

 Fejesat dhe martesat  ishin njëlloj në të gjithë Qarkun e Elbasanit, ato bëheshin  me 

pëlqimin e prindërve  dhe  as djali dhe as vajza nuk pyeteshin, ata e merrnin vesh nga 

të tjerët se me kë ishin fejuar. “Për fejesën e djalit e të vajzës mendonte kryesisht 

babai. Ai vendoste dhe pa pyetur njerëzit e shtëpisë” (Basha, P., 2010:205). 

Në  pothuajse gjithë Qarkun e Elbasanit dora e vajzës për fejesë nuk kërkohej 

drejtpërdrejt nga prindërit e djalit,  por nga një person i tretë, që quhej lajmës. Në 

zonën e Librazhdit ky person që bënte ndërmjetësin, quhej mblesës: Studiuesit 

Avdulla Biçaku dhe Agim  Hasa e përshkruajnë kështu fejesën në këtë zonë: “Në 

fejesat me mblesëri shtrihej një ndërmjetës, një “shkues”, si i thonë, mjeshtria e të cilit 

e detyronte djalin apo vajzën të lidhnin kurorë midis tyre, pavarësisht se mund të ishin 

me karakter që nuk i përshtateshin njëri–tjetrit. Shkuesi luante rolin kryesor në 

bashkimin përfundimtar të çiftit. Njerëzit që merrnin përsipër një barrë të tillë 

përfitonin shpërblime në lekë ose dhurata, më të shumtën e rasteve nga njerëzit e 

djalit “(2012:125). 

Kurse për  zonën e Gramshit studiuesi Petrit Basha shkruan se: “Fejesat gjithmonë i 

bënin me lajmës, jo goja-gojës. Atyre që lidhnin fejesat i thoshin lajmës, mestar ose 

sebepçi” (2010:222).  

Familja kur martonte djalin, e konceptonte marrjen e nuses, si ardhjen e një krahu 

pune më shumë në familje. Prandaj nusja lipset të punonte dhe t’u shërbente të 

gjithëve, që nga vëllezërit deri tek vjehrri me vjehrrën dhe të bënte punët  më të 

vështira, si brenda familjes por edhe në bujqësi. Kështu e përshkruan punën e nuses 

brenda shtëpisë studiuesi Petrit Basha në zonën e Gramshit: “Nusja zakonisht 
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qëndronte në këmbë në dhomën e bukës. Kushdo që të hynte, edhe po të ishte ndenjur, 

ngrihej në këmbë. Ajo duhej të fliste pak, me zë të ulët. Të gjithë njerëzve të shtëpisë 

u shtinte në legen, me gjym ose ibrik të lanin duart, para e si hanin bukë, të lanin sytë 

në mëngjes, t’u çonte bukën e t’u shtronte sofrën, t’i jepte ujë cilitdo që kërkonte etj” 

(2010:260). Kurse në Rrethin e Librazhdit,  punën e nuses studiuesit Avdulla Biçaku 

dhe Agim  Hasa e përshkruajnë: “E ç’i mbetej familjes, kur shuma të mëdha të hollash 

merreshin nga prindërit e vajzës, duke e blerë atë si një bagëti në pazar, duke i 

humbur femrës dinjitetin, të drejtën  e një jete  bashkëshortore, e bënte një skllave të 

burrit, që vetëm duhej të punonte dhe t’u bindej verbërisht urdhërave të burrit e 

njerëzve të tij… Nusja në shtëpi trajtohej si një mall që ishte shitur e blerë, dhe barra 

më e rëndë e punëve në shtëpi binin mbi kurrizin e saj, duke duruar dhe trysninë e 

burrit” (2012:125). 

 Në të gjithë qarkun, duke e konceptuar nusen si një fuqi punetore, vajtja e burrit për 

të jetuar tek shtëpia e gruas shikohej në të gjithë qarkun me sy të keq nga opinioni 

shoqëror i kohës. Këtë e thekson edhe studiuesi Petrit Basha për zonën e Gramshit: 

“Me sy të mirë nuk shikoheshin dhe fejesat apo martesat mes vajzës dhe djalit, që hyn 

në shtëpinë e saj, kollovar, siç e quante populli. Largimi i djalit nga shtëpia e 

prindërve dhe hyrja e tij në shtëpinë e gruas quhej turp… Populli për këtë lidhje 

martesore shprehet: “Kollovari është më keq se korbi” te shtëpia e nuses, dhe: 400 

shtëpi të bësh vet, po kollovar mbetesh” (2010:216).  

Në Qarkun e Elbasanit vajzat kur martoheshin  jo vetëm nuk kishin të drejta, 

ktheheshin në shërbëtore të burrit, por nuk kishin të drejtë dhe të mbanin një emër. 

Ato nuk thirreshin më në emër, por me pasthirma. Arrihej deri aty sa për të mos 

dëgjuar komshijtë, në qytetin e Elbasanit i binin oxhakut dhe nusja duhej të vinte 

menjëherë. Edhe të tjerët kur flisnin për nusen nuk i flisnin në emër, por thoshnin 

nusja e filanit, duke përmendur vetëm emrin e burrit. Vetëm burri kishte të drejtë të 

mbante një emër, t’i drejtoheshin me emër, kurse gruaja me kalimin e viteve, nuk e 

kuptonte pse i ishte dashur të kishte një emër.  

Këtë e thekson edhe studiuesi Aleksi Vini për qytetin e Elbasanit: “Burrat 

asnjëherë nuk i thërrisnin gratë e tyre në emër, por “moj”! Kjo gjë ndodhte kur gruaja 

ishte brenda në dhomë. Kur ajo nuk ishte aty, burri nuk e thërriste, sepse nuk ishte 

mirë të dëgjohej tek komshiu ose në rrugë, por ai merrte mashën dhe e trokiste atë në 

demiroxhak ose tek vatra”( pa vit botimi:415).  Kurse  në rrethin e Gramshit studiuesi 

Petrit Basha e përshkruan: “Burri e thërret nusen jo në emër, po “Moj”, si: “A dëgjon, 

moj?” Nusja i përgjigjet burrit e të gjithëve - Lepeee!” (2010:261).  
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Zakonet  arrinin deri aty sa  vajzat dhe gratë nuk rrinin në një dhomë me burrat, por 

kishin dhomat e tyre të ndenjes dhe zakonisht ishin dhomat e gatimit. Kështu e 

përshkruan studjuesi Petrit Basha për rrethin  e Gramshit: “Me gatimin, si kudo merret 

gruaja. Ajo punon në dhomën e grave ose dhomën e bukës, siç e quante populli. 

Dhoma e burrave ishte e veçuar dhe përdorej edhe për pritjen e miqve” (2011:483). 

Kurse për fshatrat e Librazhdit studiuesit Avdulla Biçaku dhe Agim  Hasa e 

përshkruajnë këtë traditë: “Në këto konake uleshin burrat e moçëm këmbëkryq në 

postiqe, qanin hallet e ditës, prisnin mysafirët dhe farefisin me të gjithë të mirat që u 

gjendeshin… Në këto dhoma (dhomat e bukës) qëndronin fëmijët dhe gratë, nuk ishin 

shtruar me shtroje, për uljen e njerëzve përdoreshin stola të vegjël” (2012:129).  

Megjithëse gratë pothuajse  nuk vlerësoheshin nga burrat, ishte e pamundur që 

çiftet të ndaheshin, për shkak të rregullave të forta që ekzistonin në shoqërinë e kohës 

që  arrinin  deri në hasmëri. “Ndarjet ishin të rralla, se kishte rregulla të forta, se 

kërciste pushka. Burri që e linte nusja nuk dilte ndër shokë, se e quante veten të 

turpëruar. Edhe sot ashtu është. Kur e linte burri gruan, mbetej gruaja e turpëruar” 

(Basha, P., 2010:229).  

 Pra, dhuna ndaj vajzave dhe grave  ishte kthyer nga shoqëria e kohës në një normë 

jetese.  Ato duhej të rrinin mbyllur gjithë kohën, të bënin punët e shtëpisë dhe të 

rrisnin fëmijët, kurse burri mund të dilte, të punonte jashtë dhe të argëtohej dhe   

askush nuk kishte të drejtë t’i kërkonte llogari. Në qytetin e Elbasanit ku rregullat ndaj 

vajzave dhe grave ishin më të forta,  kishte më shumë mundësi argëtimi për burrat, që 

rrinin gjithë ditën në Pazar. Kështu e përshkruan studiuesi Thanas Meksi argëtimin e 

burrave në qytetin e Elbasanit: “Në hamame mblidheshin shumë burra të qytetit, që 

ndiqnin kërcimet e bukura dhe kostumet popullore plot lezet, përkëdheljet lozonjare të 

tyre dhe shikimet therëse, që të eksitonin” (2010:326).  Gjithashtu, në  Elbasan kishte 

shumë pijetore dhe disa kafe e lojëra bixhozi, ku meshkujt mund të kalonin kohën e 

lirë (Shih: Vogli, H., 2008:121).  

Deri në fillimin e Luftës së Dytë Botërore, kemi dy panorama të ndryshme, vajzat 

dhe gratë të cilat rrinin gjithë ditën mbyllur në shtëpi sidomos në qytet dhe meshkujt 

që kishin të gjitha të drejtat që edhe të argëtoheshin. Kjo situatë ishte e vështirë të 

ndryshonte, me gjithë përpjekjet  e qeverisë së Zogut për të krijuar një shtet 

perëndimor. U ndërmorën shumë reforma për emancipimin e jetës shoqërore në 

Shqipëri,  gjatë regjimit të Zogut. U miratua ligji i heqjes së ferexhesë, u krijua një 

shtet me drejtim laik.  

 Por në realitet jo çdo reformë që ndërmerrej, funksiononte.  Ishte shumë e vështirë që 

një traditë 500-vjeçare mund ta shpërbëje menjëherë, pa krijuar  zemërim popullor.  
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Prandaj, megjithëse u miratuan shumë ligje, përfshirë edhe  kodin civil, që ishin  ligje 

dhe kode perëndimore dhe shumë progresive për kohën, shpesh për shkak të mos 

kuptimit dhe të  kundërshtisë popullore këto ligje nuk zbatoheshin.  Këtë situatë, e  

përmend  edhe  studiuesi italian  Roberto Morozzo  dela Rocca që thotë: “Qeveria e tij 

(Zogut) do të jetë perëndimore për nga parimet dhe lindore për sa i përket zbatimit të 

tyre”(2000:86). 

Kjo frymë e mos zbatimit të ligjit ndeshet edhe në zonën e Elbasanit, gjatë celebrimit 

të martesës, ku me ligj duhej që martesa të bëhej në Bashki, por   në realitet qeveria u 

detyrua të lëshonte pe ndaj traditës. Kështu e përshkruan studiuesi shqiptar  Hysen 

Vogli, procedurën e celebrimit në Zonën e Elbasanit: “Ky veprim nuk kryhej në 

bashki, ku ndodhej edhe gjendja civile, por në shtëpinë e vajzës, për shkak se zakoni 

nuk e lejonte që vajza të dilte nga shtëpia. Ky zakon respektohej nga shteti. Në këtë 

rast, bashkia urdhëronte zyrtarin e gjendjes civile të kryente veprimet ceremoniale 

zyrtare në shtëpinë e vajzës. Kur afrohej dita, djali me dy të afërm të tij shkonte tek 

vajza dhe në prani të nënpunësit të shtetit lexohej ligji, merrej mendimi dhe me këtë 

mbaronte procedura e shpalljes së martesës” (2008:46).  

Kjo gjendje kaq e prapambetur e Prefekturës së Elbasanit në atë kohë ishte edhe për 

shkak të mosarsimimit dhe izolimit; kishte vështirësi të komunikimit me rrethe të 

tjera. “Gjendja arsimore e Prefekturës së Elbasanit asht e keqe; prej popullsisë 15 për 

qind  janë mësuar e 85 për qind  janë analfabetë” (Vogli, H., 2008:82).  Gjendja 

arsimore dhe shëndetësore ishte e keqe në tërë qarkun, por shumë më e keqe ishte në 

zonat e thella të kësaj prefekture, ku edhe infrastruktura rrugore nuk ekzistonte 

pothuajse fare. Dhe për të  ardhur në qytet duheshin shumë orë  udhëtim me kuaj. Ky 

izolim sillte dhe një prapambetje shoqërore, ku emacipimi shoqëror  i kohës, ndikonte 

fare pak ose aspak në këto zona.  “Gjendja shëndetësore e kësaj prefekture nuk ishte 

aq e mirë, sidomos popullsia e krahinës së Çermenikës, Dumresë, Shpatit, Mollasit 

nuk kishin  as jetesë të mirë dhe mungesa e komunikimit dhe e arsimit i kishte  izoluar 

e i kishte  lënë shumë mbrapa” (Vogli, H., 2008:88). 

 

 

6.1.2.Gruaja në sistemin socialist totalitar 

 

Gjatë sistemit komunist u bë një punë e madhe  për emancipimin e   vajzave  edhe 

grave. Ndryshime radikale u ndërmorën gjatë kësaj periudhe, nuk flitej më për 

mbulimin e vajzave dhe grave, dhe mbylljen e tyre  në shtëpi. Vazhdimi i shkollave të 

larta nga ana e vajzave dhe e grave  u bë  diçka normale, kështu në vitin  1970 ku 
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8275 ose 32.5  për qind ishin studente,  në vitin  1989, ishin 13310 studente ose 51,3 

për qind e numrit të përgjithshëm të studenteve që ishin regjistruar në shkollat e larta ( 

Shih:Vjetari Statistikor, 1990:153).  Siç duket dhe nga të dhënat, mbi  50 për qind  e 

të gjithë studentëve ishin vajza dhe gra. Ato filluan të punonin në çdo fushë të 

ekonomisë, në arsim, industri, bujqësi etj.  Në vitin 1980 vajzat  dhe gratë  zinin  46 

për qind    të të gjithë të punësuarëve , kurse në vitin 1989, ato zinin 47 për qind ( 

Shih:Vjetari Statistikor, 1991:78).  

Dhe ky sistem pati problemet dhe mendësitë e veta ndaj vajzave dhe grave. Në 

sistemet komuniste u  propagandua  shumë realizimi i të drejtave të vajzave dhe 

grave, në familje dhe në shoqëri, sipas teoricienit të këtij sistemi, Karl Marksit: 

“Zhvillimi i një epoke të caktuar historike mund të përcaktohet gjithmonë nga shkalla 

e përparimit të grave drejt rrugës së lirisë, sepse nga raportet midis gruas e burrit, 

midis seksit të dobët e të fortë, shfaqet më qartë triumfi i natyrës njerëzore. Shkalla e 

emancipimit të gruas përfaqëson masën natyrale të emancipimit të përgjithshëm” 

(Shih: Marks, K., Engels, F., Lenin. V.I., Stalin J.V., Mao Ce Dun., 1967:3). 

Sistemi totalitar socialist, me idenë e emancipimit të vajzave dhe grave, filloi luftën 

kundër mentaliteteve patriarkale. Kundër patriarkales se pengonte vendosjen e 

sundimit dhe ideve komuniste, sepse konservatorët nuk përkrahnin të renë 

revulucionare, ata ishin me të vjetrën dhe nuk donin ndryshimin, nuk lejonin 

emancipimin e vajzave dhe grave. Kështu e përshkruan konservatorizmin autori  i 

kohës Hamit Beqja: “ Konservatorizmi drejtohet në rradhë të parë kundër dy shtresave 

shoqërore me frymë të theksuar revolucionare, që luftojnë aktivisht për emacipimin e 

jetës shpirtërore të tyre  dhe të gjithë shoqërisë, rinisë dhe gruas... Konservatorët e 

regjur kapen me thonj e me dhëmbë pas të vjetrës, pas së vjetruarës dhe çdo gjë të re 

janë gati ta cilësojnë si degjenerim, si rrezik për shoqërinë, si largim prej idealeve 

revolucionare”(1991: 224) 

 Por propoganda komuniste me idenë e  emancipimit të vajzave dhe grave filloi edhe 

luftën kundër besimeve fetare. Filloi një propagrandë denigrimi kundër fesë, ajo 

akuzohej  si  pengesa kryesore për emancipinin e femrës në Shqipëri. “Feja i ka 

shërbyer shfrytëzimit dhe thellimit të pabarazisë ekonomike, shoqërore, politike, 

juridike të masave punonjëse në përgjithësi dhe të gruas në veçanti. Nënshtrimit dhe 

pabarazisë së gruas ajo u ka dhënë një karakter hyjnor, që rrënjët nuk i ka në tokë, si 

produkt i shoqërisë antagoniste, por në qiell, si ide dhe vepër e Zotit, që i ka dënuar 

gratë për nënshtrim  dhe pabarazi me burrin. Në dritën e ideologjisë fetare ajo përherë 

paraqitet si qenie e dorës së dytë, e cila në të gjithë botëkuptimin dhe praktikën fetare 

është mëkatare dhe burimi i të këqijave” (Miska,V., Vejsiu,Y.,1984:48).  
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Gjatë kësaj periudhe, ju dhanë udhëzime kuadrove, kudo që punonin të bënin edhe një 

luftë kundër fesë, kështu e përshkruan Sefedin Trungu, që punonte mësues në Gramsh 

në atë kohë: “Në vitet 1950, krahas luftës që bëhej kundër analfabetizmit, qenë dhënë 

direktiva nga partia që të sulmoheshin institucionet fetare e në mënyrë të veçantë 

hoxhallarët e priftërinjtë që e lidhnin jetën e njeriut me ekzistencën e Zotit. Porosi të 

veçanta merrnin në ato vite mësuesit, të cilët quheshin “komisarë të dritës” e lipset të 

hidheshin në sulm të parët kundër fesë” (2013:109). 

Me arsyen e këtij emancipimi, propaganda komuniste i vuri vajzat dhe gratë në 

ballë të luftës kundër fesë, duke e trumpetuar si flamurtare të kësaj lufte. Propaganda 

komuniste e shfaqte luftën e saj kundër fesë si luftë midis të resë dhe të vjetrës, si 

ballafaqime të ideve dhe idetë e reja dilnin fituese. Por jashtë kësaj propagande, 

qëllimi i kësaj lufte ishte krejt tjetër gjë, këtë e përshkruan mjaft mirë  filozofi  Artan 

Fuga: “Lufta kundër fesë në Shqipëri ishte pjesë e monolitizimit të jetës ideologjike, 

kulturore dhe shpirtërore të  shoqërisë, pa të cilën nuk mund të bëhet fjalë për të 

qenurit e një modeli të pastër totalitarizmi. Ky regjim politik nuk mund të pranojë për 

një kohë të gjatë bashkëjetesën me forma të tjera pushteti shpirtëror dhe ideologjik 

brenda të njëjtit kuadër shoqëror. Nuk ka dyshim pra, se aparatet ideologjike të 

pushtetit ndërmorën një propagandë që nxiti masat drejt shkatërrimit masiv të 

godinave të kultit” (Revista “Pajtimi”, nr. 4, 2001:13).   

Për këtë shkak, lufta kundër fesë vazhdoi në çdo qelizë ku mundej të shfaqeshin 

dukuri me përmbajtje fetare, u arrit deri aty sa  filluan të mos lejoheshin më t’ju 

viheshin fëmijëve  emrat e vjetër  të gjyshërve, por vetëm emra të rinj. Justifikimin e 

kësaj lufte edhe kur ishin mbyllur institucionet fetare e  jep mjaft  mirë udhëheqësi i 

sistemit socialist totalitar Enver Hoxha: “ Feja ishte një ndërtesë shekullore, 

shpirtërore dhe materiale, Partia dhe populli e shkatërruan këtë ndërtesë brenda disa 

dekadave, por lufta është akoma larg të ketë mbaruar,  për ta shkulur   këtë kancer nga  

ndërgjegjgjja e njerëzve” (1986:206).  

Lufta kundra  konservatorizmit dhe fesë pati dhe një anë pozitive: kështu filloi të 

rritej numri i martesave tek të rinjtë me përkatësi të ndryshme, sidomos në qytete. “Në 

qytetin e Elbasanit gjatë viteve 1980-1981 kjo lloj martese përbënte 15,7 për qind të 

numrit të përgjithshëm të martesave” (Xhafa, M., 1985:65). Për Rrethin e Gramshit 

studiuesi  Petrit Basha shkruan: “Mbas viteve 1970, fejesa e martesa e të rinjve me fe 

të ndryshme nuk shikohej më me sy të keq” (2010:216). 

Kjo dukuri ishte një hap pozitiv sepse  para viteve 1945, martesat  me fe të 

ndryshme ishin të rralla në tërë qarkun. “Në të kaluarën, në fejesën e të rinjve ishte 

pengesë dhe përkatësia fetare e tyre. Martesat  e të rinjve me përkatësi fetare  të 
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ndryshme nuk lejoheshin  jo  vetëm nga  institucionet fetare, por dhe vetë njerëzit dhe 

i gjithë opinioni shoqëror nuk pranonte lidhje të tilla martesore” (Basha, P., 

2010:216).  

 Por në realitet vajzat dhe gratë nuk fituan të drejtat  kryesore, në familje dhe ato  që 

lidheshin me femilitetin e tyre. Emancipimi i   vajzave dhe grave gjatë këtij sistemi u 

konceptua më shumë në fushën e prodhimit, ato  morën pjesë gjerësisht në ndërtimin 

e socializmit,  punonin pothuajse në çdo fushë, njëlloj si burrat. Kështu e përshkruan 

këtë realitet studiuesi i kohës Hamit Beqja: “Gruaja merrte pjesë gjerësisht në punët 

prodhuese dhe të çdo lloji tjetër të karakterit shoqëror, në jetën politike–shoqërore të 

vendit e në luftën klasore ideologjike, në kalitjen fizike e përgatitjen ushtarake, në 

shkollimin e kualifikimin masiv, në lëvizjen amatore kulturore e sportive. Pjesëmarrja 

e gruas në të gjitha këto fusha të jetës shoqërore është thuajse e barabartë me atë të 

burrave” (1983:148). 

 Kjo pjesëmarrje masive e gruas në ndërtimin e socializmit u bë menjëherë mbas 

Luftës së Dytë Botërore  jo vetëm për emancipimin e  vajzave dhe grave, por edhe  

për  arsyen e mungesës së fuqisë punëtore,  e cila ishte e domosdoshme për ringritjen 

e shpejtë të vendit që ishte i shkatërruar nga lufta. Këtë fakt e thekson edhe  studiuesia 

britanike  Miranda Vickers: “Megjithëse pas luftës, angazhimi i grave në forcat e 

punës kishte kontribuar në zgjidhjen e mungesës fillestare të fuqisë punëtore në vend. 

Teorikisht gratë ishin të barabarta me burrat. Por në të vërtetë, megjithëse ato nuk 

mund të shiteshin më si pronë e burrave, tani ishin shndërruar në pronë të shtetit. 

Gratë vazhduan të punojnë po aq shumë në fushë, sa kishin punuar edhe para 

luftës...Por vazhdonte të kishte një kontradiktë të madhe në qëndrimin e burrave që, 

megjithëse mund ta pranonin rolin e ri të grave në jetën publike, vazhdonin t’i 

trajtonin gratë si shërbëtore në jetën shtëpiake” (2008:304).  

Vajzat dhe gratë rraskapiteshin në punë, me idenë e emancipimit. Ato filluan të 

punonin dhe në punë të rënda,  si në ndërtim, miniera,  nëpër fabrika e uzina me turne. 

Këto vajza dhe gra  të mbilodhura dhe të rraskapitura nga punët e rënda, filluan të 

humbisnin  feminitetin e tyre, u kthyen në gra që dukeshin më shumë si burra dhe nga 

pamja, por ndonjëherë dhe nga zhargoni që përdornin. “Por nuk munguan edhe punë 

të papërshtatshme e të rënda për femrën, punë krahu në ndërtim, në miniera, në 

komunale etj. E rëndë dhe e papërshtatshme për gruan ishte puna në turnin e tretë. Ato 

që kanë pretendime “më të holla” kanë thënë që këto punë i zbehnin  gruas 

feminitetin, delikatesën. Vërejtja nuk është pa gjë. Mjaft e rëndë ka qënë edhe puna e 

grave në bujqësi. Ato dominonin në punët në ara, shpesh edhe me orare mjaft të 

zgjatura” (Beqja, H., 2002:48). 
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Vajzat dhe gratë gjatë kësaj periudhe duhej të sfiliteshin 8 orë në punë dhe kur 

ktheheshin në shtëpi duhej të rropateshin me orë të tëra me punët e shtëpisë. Dhe, 

sikur të mos mjaftonte kjo, të dielave, që ishte e vetmja ditë pushimi, në javë, 

bëheshin aksione “vullnetare”  8 ose më shumë orë, për të ndihmuar fshatin në korrjen 

e grurit, mbledhjen e misrit etj. Kur mungonin punët vullnetare, në fshat kishin punë 

vullnetare për pastrimin e oborreve të pallatit që zgjasnin gjithë paraditen dhe merrnin 

pjesë vetëm gratë.  Kështu e përshkruan urdhërin për aksion të zhvilluar në 

kooperativën e Tunjës të rrethit të Gramshit  në kujtimet e tij, studiuesi  Hysen 

Tabaku: “Të mobilizohen të gjithë njerëzit për të marrë pjesë në korrjen e grurit pa 

përjashtim nga kuadrot deri tek arsimtarët  e rojet, nga 4-5 orë çdo ditë, nga ora 4 e 

mëngjesit deri në orën 10” (2013:113). 

Vajzat dhe gratë ishin kthyer si makina pune, punonin 8 orë me tre turne, vinin në 

shtëpi, punon me orë të tëra për punët e shtëpisë dhe të dielave në aksion.  Pushimet 

sikur nuk ekzistonin, edhe të dielave, kur shpëtonin nga aksionet dhe pastrimi i 

pallatit, duhej të merreshin me larjen e rrobave për tërë javën, të pastronte shtëpinë, 

siç thuhej në atë kohë, me themeli.  

Kur vinin pushimet e verës  rrallë herë familjet mund të venin për pushime, sepse 

ishte shumë e vështirë në atë kohë të siguroje një fletë kabine për në plazh ose në 

vendpushime me klimë malore.  Këtë “luftë” për të marrë një fletë gabine në qytetin e 

Elbasanit e përshkruan edhe mjeku Emil Mborja në kujtimet e tij: “Një situatë tragji-

komike zhvillohej kur do të ndaheshin fletët e planifikuara për kabinat e  plazhit.. Unë 

kam  përfituar  disa herë nga privilegji i kabinave, por këtë e kam arritur në saj të 

miqësive që kisha dhe nuk mbaj mend ndryshe” (2010:119). 

Por edhe kur venin me pushime, lodhjet nuk kishin të përfunduar për vajzat dhe  

gratë, dukej sikur ato,  thjesht kishin ardhur aty si shërbëtore. Duhej të gatuanin, të 

lanin fëmijët dhe sikur të mos mjaftonte kjo, duhej të gatuanin dhe për miqtë që i 

vinin. Kështu e përshkruan këtë situatë studiuesi Hamit Beqja: “Vjen stina e verës e 

për shumë familje koha e pushimeve. Keni zënë një dhomë në plazh. I keni bërë 

llogaritë që të sistemoheni disi, megjithëse mund të jeni pesë a gjashtë veta. Por ja, 

vëllai ose motra e njërit prej jush, burrit ose gruas, u lutet, ose e bën këtë fakt të kryer, 

t’ia merrni dy fëmijët me vete. Dhe fëmijët e tyre nuk janë fare të vegjël. Ju 

ngushtoheni, rëndoheni, jo vetëm me vend, ndoshta edhe me buxhet. Shpesh, në plazh 

të vijnë vizitorë të përditshëm, të afërm e të njohur, ndonjëherë edhe me familje. Si i 

bëhet, kur në dy javë, ndoshta gjysmën e ditëve qëllon që të presësh e të përcjellësh 

mysafirë, të gatuash për ta? Cili është pushimi në këto rrethana” (1983:215). 



70 

 

 Edhe pse me lëvizjet emancipuese të gruas që u zhvilluan gjatë regjimit 

komunist, realiteti është krejt i kundërt. Besimi tek gratë për t’i ngritur në detyrë dhe 

për të bërë karrierë ishte shumë i ulët dhe më shumë një fasadë për demagogjinë 

komuniste. Përsëri gratë ngelën punëtore në shoqëri dhe punëtore në shtëpi. Kështu, 

po të shikosh përfaqësimin e grave në kooperativë, ato bënin vetëm punët e vështira, 

duke punar në ara dhe fusha në dimër dhe verë dhe përsëri nuk vlerësoheshin.  Edhe 

pse gratë zinin mbi 50 për qind e të punësuarve në bujqësi, po të shikosh se sa është 

përqindja e gruas në nivele drejtuese, vihet re dhe më mirë emancipimi i gruas. “Nga 

përllogaritja rezulton se në vitin 1970 vajzat dhe gratë kryetare përbënin 3,89 për qind 

të gjithë kryetarëve të kooperativave bujqësore .....vajzat dhe gratë përbënin afro 

11.23 për qind të zëvendëskryetarëve dhe rreth 10-19 për qind të brigadierëve.... Në 

sektorët e bujqësisë ku punonin gra brigadiere, pothuajse në çdo rast përgjegjësi i 

sektorit ishte burrë. Ai kontrollonte në mënyrë të veçantë punën drejtuese të gruas 

brigadiere. Pothuajse gjithnjë, kur një kooperativë kishte kryetare grua, sekretari i 

byrosë së partisë së kësaj njësie ishte burrë” (Dervishi, Z., 2011:191, 205).  

Kjo diferencë e madhe në përfaqësim të grave ndihet dhe kur flitet për përfaqësimin e 

gruas në parti dhe si deputete, ku shifrat zbresin në 30 për qind dhe në asnjë rast nuk 

mund të flitet për përqindje të njëjtë në drejtim dhe as që nuk mendohej për përqindje 

më të madhe të gruas. “Tani ( 1983), në vendin tonë, gratë zënë... 30 për qind të 

efektivit të partisë dhe 33 për qind të deputeteve në Kuvendin Popullor”(Misja, V., 

Vejsiu, Y., 1984:28). Por jo vetëm në përfaqësim ka disnivele midis burrave dhe 

grave dhe vajzave, por ka disnivele edhe në pagesën e tyre. Ku burrat paguhen më 

shumë se gratë, në këtë periudhë.  Sipas studiuesve Vladimir Misja dhe Ylli Vejsiu: 

pagesa e burrave  në vitin 1982 ishte  27,4 për qind më e lartë se  pagesa e grave dhe 

vajzave që punonin në  qytet dhe ky disnivel në pagesë  rritet më shumë në fshat dhe 

vete 42,4 për qind më shumë pagesa e burrave se e grave dhe vajzave (1984:34). 

  Nga  këto diferenca midis përfaqësimit të gruas në punë dhe përfaqësimit të saj në 

drejtim, në popull u formua ideja se gratë janë thjesht zëvendësuese të burrave dhe 

lipset t’i linin të drejtonin me idenë se duhej thjesht për të justifikuar lëvizjen 

reformuese të gruas. Këtë situatë, ku vajzat dhe gratë e  fshatrave të Elbasanit punonin 

gjithë ditën në arë dhe burrat ishin me punë me “përgjegjësi”, e përshkruan  më së 

miri dhe  mjekut Emil Mborrja në kujtimet e tij:“Veçanërisht e rëndë ishte gjendja e 

grave.. Po të dilje fushave shikoje vetëm gra të kërrusura që prashisnin dhe vetëm 

ndonjë burrë si karrocier, përgjegjës, apo diçka tjetë por shumë rrallë me bel në dorë” 

(2010:83). 
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 Vajzat dhe gratë fituan shumë të drejta gjatë sistemit komunist, më shumë  në fushën 

e  arsimimit  dhe të punës, por nuk arritën të fitonin të drejtat bazë, që lidheshin me 

femilitetin e tyre, siç  e thotë  dhe studiuesi Përparim Kabo: “Gruaja nuk arriti të 

gëzonte disa të drejta, që lidheshin me feminilitetin e saj, me barazinë gjinore, me të 

drejtën seksuale” (2006 :126). Këtë humbje të të drejtës së femilitetit, të jetës 

bashkëshortore për shkak të punës së rëndë në zona shumë të thella, në emër të 

ndërtimit të socializmit, për zonën e Elbasanit e përshkruan edhe studiuesi Shpëtim 

Haxhihyseni: “ S’qenë të pakta vajzat elbasanëse, që duke punuar për vite me radhë 

në ato vise të largëta, nuk arritën të shijojnë gëzimet e jetës bashkëshortore. Ato 

mbyllën vajzërinë e tyre me mësuesinë deri në daljen në pension. Ato nuk arritën, 

qoftë edhe për një çast të gëzonin të drejtën e tyre për të qenë bashkëshorte, për të 

qenë nëna”( 2010:86). 

Edhe kur mund të kishin kohë të merreshin me vete, rrobat ishin të pakta dhe lyerja në 

një farë mënyre jo shumë e vlerësuar. Edhe ndjekja e modës, që ishte e ndaluar, në 

bazë të saj nuk kishte gjë tjetër, vetëm varfërinë. Për shkak se regjimi nuk arrinte të 

realizonte kërkesat e popullsisë, gjeti rrugën më të shkurtër duke i ndaluar dhe duke 

bërë propagandë për veshjet e thjeshta dhe tradicionale. Studiuesi i kohës Hamit 

Beqja e përshkruan kështu këtë propogandë kundër ndjekjes së modës: “Në shoqëritë 

kapitaliste, moda e shndërrimi i shpeshtë i saj, nisen kryesisht nga kritere tregtare. 

Prandaj, ato mbështeten krejtësisht në kontrastin më të rëndë: nga minifundet kalohet 

menjëherë në maksifunde; nga këpucët me taka shumë të holla në ato me taka shumë 

të trasha dhe e kundërta!..… Por është e qartë se këto kritere nuk u përshtaten fare 

normave të jetës në shoqërinë tonë socialiste, qoftë edhe ekonomikisht! A ka kuptim 

të lihet me një anë fundi a fustani pak më i shkurtër, megjithëse janë në gjendje fare të 

mirë, pasi diku në Europë firmat kapitaliste po prodhojnë e po reklamojnë funde e 

fustane të gjatë? A është e arsyeshme që, nën ndikime të tilla, një grua e jonë, 

punonjëse me një pagë mesatare të kërkojë ta përtërijë në çdo stinë garderobën e vet” 

(1983:79).  

Pati një ndrydhje për gati 45 vjet në stilin e  veshjes, kur sistemi përpiqej me 

mënyrat e veta të detyronte njerëzit të visheshin si komunistë, çka do të thoshte që 

lipset të visheshin një tip, një model. Në atë kohë shikoje të njëjtën pallto, pardesy, 

pantallona, këmishë, të veshura tek pjesa dërrmuese e meshkujve, kurse tek femrat 

kishim të njëjta  funde ose fustane,  sa nuk ishte çudi që t’i ngatërroje njerëzit, kur i 

shikoje të veshur ashtu. Këtë e thekson edhe studiuesi italian Roberto Morozzo Della 

Rocca: “Enver Hoxha përpiqet me mënyrën e vet të realizojë një fe të re dhe e detyron 

shoqërinë të mbajë qëndrime kolektive si nëpër manastire. Burrat lipset të vishen me 
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petka ngjyrë gri ose kafe, pa harruar, së paku nëpër qytete, kravatën. Gratë lipset të 

kenë pamje të thjeshtë, të vishen si gra  të thyera në moshë dhe me ngjyra jo të 

ndezura, me funde që mbulojnë gjurin, por që nuk zbresin më poshtë, të shmangin çdo 

lloj mode, borsetat dhe stolirat. (Deri para pak vjetësh burrat shqiptarë e merrnin 

trukun e femrës si një propozim të hapur seksual)” (2000:32). 

Kështu, moda dhe lufta kundër kësaj u kthye në çështje primare. Nga ndalimi për 

shkaqe ekonomike, u kthye  në luftë në rrafshin politik. Ata që ndiqnin modën 

shikoheshin si persona me mendësi borgjeze. Këtë luftë kundër modës së veshjes e 

thekson edhe Enver Hoxha në librin e tij “Të thellojmë luftën ideologjike kundër  

shfaqjeve të huaja e qëndrimeve liberale ndaj tyre”: “Me të drejtë opinioni ynë 

shoqëror goditi me forcë “importimet” e bastarduara të flokëve të gjata, të veshjeve 

ekstravagante, të britmave të muzikës së xhunglës, të harbutllëqeve, të sjelljeve pa 

cipë etj. Po të mos luftohen që në embrion ndikimet e shfaqjet e mënyrës së jetesës 

borgjezo-revizioniste, ato u hapin shtegun shthurjes e degjenerimit të njerëzve, që 

janë aq të rrezikshme për çështjen e socializmit” (1973:43).  

Për këtë shkak, filloi lufta ndaj flokëve të gjata dhe veshjeve që konsideroheshin 

moderne, si  pantallonat  e  gjata deri sa fshinin tokën, minifundet  dhe këpucët me 

takë. Nuk mund të konceptohet gruaja punonjëse duke vajtur në punë me taka të larta 

dhe minifund të ngushtë, si mund të hip dhe të zbresë nëpër autobusa dhe sidomos kur 

këta autobuza ishin  të tejmbushur. Këto veshje nuk janë praktike, ishte ideja dhe 

mbrojta e asaj kohe. Kjo luftë arriti deri në shkallën e tragji-komikes, siç e thekson 

studiuesi italian Morozzo Della Rocca: “Nëpër sheshet e qyteteve shfaqen berberët 

për rastet kur nuk respektohen udhëzimet e regjimit”(2000:33). Kjo tragji-komedi u 

përhap deri  në nivelet e kopshtit,  ku nuk lejoheshin edhe fëmijët e vegjël të mbanin 

flokët e gjata dhe veshje moderne  për kohën. Kështu e përshkruan këtë “luftë” 

edukatoria Marika Mishto, në kopshtin  ku ajo punonte  në rrethin e Elbasanit: 

“Vështirësi kam hasur në paraqitjen e fëmijëve për flokët. Për këtë kam zhvilluar 

biseda të ndryshme, ku ju kam folur për një veshje të hijshme dhe të rregullt. Një punë 

të tillë kam bërë edhe me prindërit, disa prej të cilëve justifikoheshin se gjoja fëmijët e 

tyre janë akoma të vegjël dhe s’ka gjë pse i mbajnë flokët e gjata. Me një punë 

sistematike dhe këmbëngulëse arrita t’i mënjanoj këto shfaqje. Për këtë qëllim ndoqa 

sjelljen e fëmijëve në shtëpi, rrugë e lagje”(Elbasani, Almanak,1981:57). 

Për të zëvendësuar këtë “modernizim” në veshje, filluan t’u bënin një lloj 

reklame veshjeve popullore që mbështetej tek tradita shekullore.  Kështu, Enver 

Hoxha filloi t’i bëjë lavde veshjes popullore:  “Ne do t’i ruajmë traditat e mira 

kombëtare, pra edhe rrobat e kostumet tona tradicionale, kurse çdo veshje dhe çdo gjë 
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tjetër që është e huaj, e lidhur me besimin fetar dhe me zakonet e vjetra lipset flakur 

tej. Ne lipset të zhdukim, gjithashtu, edhe çdo veshje që nuk është ekonomike. Pra, të 

ruajmë atë veshje që është kombëtare, e bukur, e thjeshtë, e lehtë dhe jo e 

kushtueshme”(1979 : 226). 

 Ky reklamim i veshjeve popullore arriti deri aty sa të lejohej edhe në mbledhjet e 

organeve drejtuese më të larta zyrtare të kohës. Filluan të shfaqeshin nëpër ekranin e 

televizionit sidomos gra me veshje tradicionale. Këtë reklamim të veshjeve popullore 

e përshkruan edhe sociologu Zyhdi Dervishi: “Edhe në Kongresin IX të PPSH-së 

(nëntor1986) diskutuan gra me banim në krahina veriore të veshura me rroba që 

mbanin paraardhëset e tyre para dy –tre brezash dhe që kishin dalë nga qarkullimi disa 

dhjetëvjeçarë më parë. Rroba të tilla visheshin nga artistët popullorë në festivalet 

folklorike zonale e kombëtare” (2011:177).  

Jo vetëm kundër modës dhe veshjes, por lufta u zhvillua kundër çdo ndikimi të 

huaj në art, letërsi, muzikë, në çdo fushë ku ndeshej ky ndikim. “Fenomene të kësaj 

natyre janë vënë re edhe në muzikën e lehtë, sidomos në atë ritmike, ku ka pasur 

deformime të vijës së qartë melodike dhe u është hapur rrugë ritmeve të shfrenuara. 

Kjo u duk sidomos në Festivalin e 11-të në Radio-Televizion. I tërë opinioni ynë 

shoqëror e refuzoi me indinjatë atë muzikë vulgare, ato këngë të përçmuara dhe atë 

paraqitje snobiste që ky festival na nxori në skenë... Shfaqje të tilla të huaja janë 

dukur edhe në disa piktura, në paraqitjen skenike të ndonjë vepre teatrale e operistike, 

në koopertinat e librave etj. Shmangie të tilla kanë ndikuar drejtpërsëdrejti si në 

formë, ashtu edhe në brendinë e letërsisë e të artit tonë” (Hoxha, E., 1973:20).  

Lufta kundër fesë, veshjes, modës, muzikës, çdo gjë që mbinte ndesh  me moralin 

komunist, kishte vetëm një qëllim krijimin e “njeriut të ri”, i cili do të kishtë të njëjtën  

bindje, sjellje, veshje ose siç e thekson edhe studiuesi Përparim Kambo: “Në 

shoqërinë që lamë pas, morali ishte një sistem normash kolektive, jo vetëm sepse ai 

ishte një dhe i detyruar për të gjithë (kjo është ana më e dukshme), por edhe se 

edukimi shkollor dhe edukimi në përgjithësi ishte i sunduar nga mendimi kolektiv. Po 

kështu, u krijua opinioni kolektiv dhe vlerat kolektive të mesatarizuara e të shpërndara 

sipas parimit të solidaritetit komunist. Ideali njerëzor u njësua me figurën morale dhe 

nxitjen për stimujt moralë, që fiksoheshin në vlerësime honorifike të shpërndara nga 

tërë struktura partiake dhe shtetërore. Në pak fjalë, morali shtetëror-partiak ishte një 

“kostum i detyruar” që e vishte njeriu që kur lindte dhe derisa vdiste, donte apo nuk 

donte. Individi nuk mund të prodhonte moral, ai e konsumonte atë” (2006:199). 
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                      6.1.3.Familja në sistemin socialist totalitar 

 

     

Familja socialiste dhe problemet e saj si në çdo fushë të jetës gjatë periudhës 

1945-1990 shikohej dhe trajtohej ideologjikisht dhe politikisht. Kjo propagandë 

arrinte deri aty sa të trumbetonte se uniteti dhe qëndrueshmëria e shëndoshë e 

shoqërisë socialiste e kishte bazën tek uniteti i shëndoshë i familjes socialiste. Për këtë 

shkak, reklamonte dhe numrin e ulët të divorceve dhe propagandonte martesat me 

dashuri. Po të shikosh më thellë në familjet socialiste, do shikosh probleme pa fund, 

saqë mund të thuhet se patriarkalja e shoqërisë ndaj vajzave dhe grave  që sundonte 

para viteve 1945, u shoqërua me patriarkalen e shtetit, që përsëri e shikonte gruan  si 

shërbëtore të burrit  me gjithë propagandën për liri dhe të drejta të grave.  Këtë  e 

thekson në atë kohë edhe studiuesi Hamit Beqja: “Ka akoma një mospërputhje  të 

ndjeshme midis shkallës së emancipimit relativisht të lartë të femrës në fushat 

themelore të jetës shoqërore dhe shkallës relativisht ende të ulët të këtij emancipimi 

në jetesë, në tradita e zakone, në familje. Gruaja është shumë e rënduar me punët 

shtëpiake, me rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Mbi të ndonjëherë peshon ende barra e 

paragjykimeve dhe zakoneve të vjetëruara patriarkale, konservatore e mikroborgjeze. 

Por për forcë zakoni, për inerci të strukturave të vjetra të jetesës ato gjallërojnë ende. 

Dhe peshojnë rëndë mbi gruan” (1983:149). 

Me luftën kundër zakoneve të vjetëruara patriarkale, konservatore, filloi lufta 

kundër shit-blerjes së vajzave dhe fejesës me lajmës pa e njohur fare burrin. Në tërë 

qarkun kemi ndryshime në këto aspekte. Kështu e përshkruajnë këtë luftë në zonën e 

Librazhdit studiuesit Avdulla Biçaku dhe Agim Hasa: “Periudha e kolektivizimit 

mundësoi në eleminimin e shkuesit dhe martesës me mblesëri. Kjo për shkakun e 

punës së përbashkët, bëri që djali e vajza të njiheshin në punë” (2012:126). Kurse për 

Rrethin e Gramshit studiuesi Petrit Basha shkruan: “Në forcimin e marrëdhënieve 

midis djemve dhe vajzave, njohjen mes tyre, forcimin e miqësisë e më pas në atë të 

dashurisë e në lidhjen martesore, kanë ndihmuar puna e përbashkët në kooperativat 

bujqësore, ndërmarrjet shtetërore e bujqësore, aksionet e ndryshme lokale dhe në ato 

kombëtare, si në ndërtimin e hekurudhave, të hidrocentraleve, të brezareve në brigjet 

e Jonit etj. Puna e përbashkët në këto aksione, po dhe vazhdimin në masë të shkollave 

të mesme dhe të larta, kudo nëpër Shqipëri e në veçanti në Tiranë, krijoi mundësi për 

njohjen e të rinjve mes tyre, në forcimin e lidhjeve të miqësisë e të dashurisë e 

kurorëzimin e tyre në martesë, pra të lidhjes bashkëshortore. Raste të tilla kanë qënë 

të shumta në mbarë trevën e Gramshit” (2010:209). 
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 Por shteti socialist totalitar, me idenë e luftës kundër liberalizmit, filloi të 

ndërhynte edhe në dashurinë e djalit me vajzën. Kur lidhja e tyre për shumë shkaqe si 

mospërputhja e karakterit etj, nuk përfundonin në fejesë e më pas në martesë, 

ndërhynte organizata e Partisë së Punës e vendit të punës, duke i këshilluar ata se nuk 

duhej të ndaheshin dhe kjo ishte shfaqje revizioniste. “Ndonjëherë, duke u nisur nga 

mendimi për të mos pasur “ngatërresa” midis djemve  dhe vajzave, disa drejtorë dhe 

brigadierë e thërrasin djalin apo vajzën, po t’i shohin që të rrinë një herë bashkë, dhe u 

thonë: Mos ke ndonjë gjë me atë djalë? Mos do të thërras prindërit e tu?! Dhe e kanë 

bërë këtë. Kanë vënë prindërit në dijeni që t’i kenë sa më kujdes fëmijët, t’i ndalojnë 

që të rrinë me shokë” (Përmbledhje e gazetës “Zëri i Rinisë, 1970: 81). Por, edhe kur 

të rinjtë kishin ndërmend të fejoheshin, me idenë e luftës së klasave ndërhynte 

organizata e partisë, për të kontrolluar se çfarë familjesh janë, janë komunistë apo jo. 

Nëse para viteve 1945 ndaloheshin  martesat e vajzës dhe djalit për shkak të besimeve  

fetare të ndryshme që kishin, gjatë kësaj periudhe kjo u zëvendësua me ndalimin për 

shkak të luftës së klasave.  Këtë ndalim të fejesës dhe martesës së  të rinjve dhe të 

rejave të familjeve komuniste me partnere ose partnerë  nga familje të tjera që kishin 

probleme me biografinë e thekson edhe Enver Hoxha: “ Mund të ndodhë ndonjë rast 

që një vajzë kulaku, e cila...është e vendosur në rrugën e Partisë, shkon në aksione dhe 

është punëtore e mirë,  në punë e sipër  dashurohet me një të ri dhe martohet me të. 

Në këtë rast, ne nuk do ta vrasim të riun pse u martua me këtë vajzë, por as nuk do t’u 

rekomandojmë të rinjve të tjerë që të martohen me vajza kulakësh. Kjo që ngjau është 

një rast dhe të mbetet me kaq, të kuptohet e të interpretohet drejt dhe jo të bëhet vijë 

që të rinjtë  e  familjeve të mira  e patriotike të na martohen me bijat e kulakëve” 

(1986:125).  

Kontrolli  i organizatave të partisë, u shtri deri dhe tek organizimi i  fejesave, 

dasmave,  gostive të ndryshme. Nëpërmjet organizatave të Frontit Demokratik të 

lagjes,  etj  kontrollohej  edhe ku do  ta bëjë dasmën, çfarë orkestre ka marrë për 

dasëm, çfarë kënge do të këndojnë, sa veta dhe cilët ka ftuar, se mos ftohej  ndonjë 

familje me “biografi të keqe”, etj.  Këtë ndërhyrje të organizatave të partisë, e 

pasqyron më hollësisht, një nga drejtuesit kryesor të Bashkimit të Rinisë  së Punës së 

Shqipërisë së kohës  Muharrem Xhafa në librin e tij “Lidhjet martesore në shoqërinë 

tonë socialiste” :  “Kjo mbahet parasysh nga organizatat e masave, kuadrot, 

komunistët apo veprimtarët shoqërorë, që interesohen e përpiqen në rrugë shoqërore 

të dinë si ka menduar njëri apo tjetri ta bëjë fejesën apo martesën, si do t’i organizojë 

festimet e saj dhe ndihmojnë që gëzimi të bëhet në përputhje me vijën e ideologjinë e 

Partisë, me normat e moralit komunist” (1985:142).  
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Për  të justifikuar këtë ndërhyrje deri dhe në familje, filloi një propagandë kundër 

tezave perëndimore, se çështjet e familjes janë çështje private të njerëzve dhe shoqëria 

dhe shteti nuk kanë përse të ndërhyjnë. Propagandohej se shteti dhe partia janë të 

interesuara dhe lipset të ndërhyjnë në familje për një familje të shëndoshë, sepse 

kështu forcohet socializmi. Kjo ndërhyrje e shoqërisë në familje u fut dhe në Kodin e 

Familjes të vitit 1965, ku në nenin 3 thuhet: Martesa  dhe familja janë nën mbrojtjen e 

veçantë të shtetit. Kurse neni 1 thotë: Familja krijohet me martesë dhe udhëhiqet nga 

parimet e moralit komunist ( Shih: Kodi i Familjes i RPSH.,1965:3) 

 Me ligj u  legjitimua ndërhyrja e shtetit dhe e shoqërisë në familje në problemet e 

saj, sepse  familja lipset të jetë e qëndrueshme dhe sipas moralit komunist. Në 

shoqëritë totalitariste, njihen  paranojat e sistemit për të kontrolluar çdo gjë, dhe këdo. 

“Shoqëria jonë   nuk mund të qëndrojë indiferente ndaj problemeve të familjes, duke i 

quajtur ato vetjake e të mbyllura. Përkundrazi, ajo do të kërkojë kurdoherë format e 

përshtatshme për të ndikuar mbi të” (Xhafa, M., 1985:142). 

 Kështu, shoqëria filloi të futej  dhe të shqyrtonte problemet e familjes, nëpërmjet 

organizatave të ndryshme që ekzistonin në atë kohë si, Fronti Demokratik i 

Shqipërisë, Bashkimi i Grave Të Shqipërisë etj. Nuk  harrohen lehtë mbledhjet e 

hapura në lagje ku diskutoheshin: pse do ndahesh, cili është shkaku, pse zihesh me 

burrin ose me gruan. Dhe në fund ishin masat ato që vendosnin.  Këto lloji gjyqesh 

para kolektivit të lagjes ose të punës i përshkruan edhe Muharrem Xhafa: “Opinioni 

ynë shoqëror përgjithësisht ka ndërhyrë e ka ndikuar për mirë në zgjidhjen e 

problemeve familjare në ato raste, kur si të thuash, ato e kanë kapërcyer “pragun e 

shtëpisë”, kur vetë familja nuk ka qenë në gjendje t’i zgjidhë dhe nevoja për ndihmën 

e shoqërisë është bërë e domosdoshme. Të vetëdijshëm për domosdoshmërinë e 

mbajtjes së një qëndrimi më aktiv e revolucionar, organizatat e masave, sidomos ato 

të FDSH e BGSH në lagje, në blloqe e në fshatra, duke bashkëpunuar ngushtë midis 

tyre, si dhe me organet e pushtetit e të drejtësisë, nën udhëheqjen e partisë, kanë bërë 

një punë më të kujdesshme edukative me njerëzit. Ato janë marrë me përparësi me 

trajtimin e çdo rasti tronditjeje të marrëdhënieve familjare e martesore, duke mos ia 

kaluar organeve gjyqësore, pa i shqyrtuar më parë vetë dhe shpesh gjyqet popullore 

për raste të tilla i kanë kthyer në mbledhje edukative” (1985:142). 

Në këtë periudhë  a guxonte njeri të ndahej, kur para se të vente në gjykatë duhej 

të bëhej një gjyq popullor, ku lipset të tregonte se e rrihte burri ose se burri i merrte 

gjithë lekët e shtëpisë për të konsumuar pije alkolike, se nuk kalonin mirë, grindeshin 

për çdo gjë, po problemet më intime a mund të tregoheshin në popull. Thashethemet 

dhe talljet do fillonin ndaj kësaj familjeje: shiko, këtë e rreh burri, ose: shiko këtë, se e 
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tradhëton burri, etj.  Por dhe ato gra që e merrnin mundimin, lejimi i  ndarjes nuk ishte 

e lehtë . Burri shikohej si shkaktar i ndarjes dhe ulej në detyrë ose transferohej në një 

rreth tjetër me punë. “Shkaqet që çojnë në divorc janë kërkuar e “janë gjetur” 

kryesisht te burri. Të divorcuarit, sidomos burrat janë trajtuar keq. Ndëshkime 

administrative, ulje në përgjegjësi edhe transferime. Për anëtarët e Partisë së Punës 

praktikoheshin edhe përjashtime nga partia. Në procedurat dhe në praktikën gjyqësore 

është mëshiruar në mënyrë të sforcuar në mosdhënien e në moslejimin e 

divorceve”(Beqja, H., 2002:217). Duke u konsideruar automatikisht si shkaktar, burri 

në mbledhjet e lagjes dilte kundra ndarjes dhe e kalonte me një autokritikë. Gjyqi 

popullor vendoste se familja nuk duhej të ndahej dhe duhej t’i jepej një shans burrit, 

se e kishte kuptuar gabimin, meqë uniteti i familjes do të thoshte dhe uniteti i 

shoqërisë. Gruaja lipset të ulte kokën e të pranonte, dhe kur do dilte ndonjë grua e 

fortë që kundër vendimit të lagjes, çështjen e saj e çonte në gjyq, kishte mundësi që 

gjyqi ta quante fajtore për prishjen e familjes. Zakonisht gjyqi vendoste ndaj fajtores 

për ndarjen dhe prishjen e familjes një dënim edukativ duke e çuar në kooperativë të 

punonte deri në një vit, ose kur ishe nëpunëse ta çonte si punëtore 6 muaj deri në një 

vit në ndonjë ndërmarrje që të edukohej. “Kodi i Familjes i RPSSH ngarkon gjykatën 

popullore që të përcaktojë, sipas rastit, edhe bashkëshortin për fajin e të cilit zgjidhet 

martesa dhe, kur ajo e çmon të arsyeshme, vendos që të merren edhe masa me 

karakter edukativ ndaj tij, të cilat kanë ndikimin e vet pozitiv për forcimin e opinionit 

të shëndoshë shoqëror dhe parandalimin e shkaqeve që çojnë në tronditjen e 

marrëdhënieve martesore e zgjidhjen e martesës” (Xhafa, M., 1985:120). 

  Në komunizëm divorci  shikohej si diçka dekadente që do gërryente dhe shkatërronte 

unitetin e partisë ose me një gjuhë te thjeshtë mund t’i sillte probleme sistemit. Këtë  

frikë të sisemit nga divorcet e pasqyron edhe studiuesi Kleanthi Zoto: “Uniteti në 

familje ndikon edhe në unitetin e popullit, sepse zgjidhjet martesore midis dy 

bashkëshortëve çajnë unitetin e një numri pak a shumë të madh njerëzish, sjellin 

grindje, mëri e thashetheme” (1981:80). Kjo solli jo vetëm që gratë të mos kërkonin 

divorc, por t’ju jepej një armë e fortë burrave për t’u bërë presion grave. Do të të ndaj 

- i thoshte burri gruas, kur ajo ngrinte “kokë” dhe kërkonte që dhe burri ta ndihmonte 

ose të kërkonte ndihmë tek motra ose vëllai, se burri e rrihte. Kur mendonte se do 

dilte para banorëve të lagjes ose para kolektivit të punës, ajo ulte kokën dhe nuk 

ndihej. Kështu u kthye në shërbëtoren e shtëpisë. Kjo luftë kundër divorceve pati më 

shumë rezultat në zonat e thella, ku në rrethet e Librazhdit dhe të Gramshit në vitin 

1982  kishim 60 divorce për 1000 martesa  më e ulët se niveli mesatar kombëtar, i cili 

ishte 87 divorce për 1000 martesa ( shih: Misja, V., Vejsiu, Y., 1984:116). 
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Edhe gjatë këtij sistemi gratë nuk arritën faktikisht të drejtën e divorcit. Nëse më 

përpara gratë kishin frikë që të ndaheshin sepse shoqëria do t’i gjykonte shumë keq, 

dhe shpesh arinin deri në hasmëri midis fiseve të vajzës dhe djalit. Tani gratë kishin 

frikë të ndaheshin për shkak se pushteti komunist i kohës e quante divorcin si prishje 

të unitetit të popullit edhe pasojat diheshin. Konservatorizmi ndaj vajzave dhe grave  

vazhdoi edhe gjatë këtij sistemi. Ky konservatorizëm  u legjitimua edhe nga fjala e 

udhëheqësit të këtij sistemi totalitar, Enver Hoxhës:  “Thuhet se qyteti ndikon fshatin, 

duke çuar të renë. Kjo është e drejtë, por jo kurdoherë, se edhe në qytet në disa 

drejtime në problemin e familjes, është njëlloj si në fshat, në mos më keq. Pikëpamjet 

gjoja “moderniste”, por që janë të huaja për kuptimin e zhvillimit socialist të familjes, 

janë më të këqija se pikëpamjet “konservatore” të fshatit” (Universiteti Shtetëror  i 

Tiranës., 1969:82).  

Pra, u kthyen në mënyrë indirekte dhe pa shumë zhurmë tek familjet e 

patriarkale, ku dihet se ligjin e bën burri.  Por jo vetëm për pozitën që i dha burrit në 

familje, por edhe në numrin e anëtarëve të familjes. Filluan përsëri të mbizotëronin 

familjet e mëdha me disa kurora në një shtëpi. Në vitin 1979 në rrethin e Elbasanit, 

familjet me dy  kurora e sipër  zinin 30.4  për qind, në rrethin e Librazhdit familjet me 

dy kurora e sipër  zinin 40.5 për qind, në rrethin e Gramshit familjet me dy kurora e 

sipër  zinin 28.4 për qind ( shih: Misja, V., Vejsiu, Y., 1984:154). Kurse për zonën e 

Peqinit që para viteve 1990 përfshihej brenda rrethit të Elbasanit, shkruhet: “Gjatë 

ish-regjimit komunist, numri i familjeve në raport me numrin e përgjithshëm të 

popullsisë ishte shumë i vogël, pasi familjet kishin numër të madh anëtarësh (8-20), 

pra vazhdonte të mbizotëronte akoma familja patriarkale” (Muçaj, S., Sala, S., 

Xhyheri, S., Kurti, A., 2011:53).  

Baza e vazhdimit  të familjeve me shumë anëtarë ishte përsëri  ekonomia.  Ishte 

shumë e vështirë në atë kohë strehimi i popullsisë, për këtë arsye filluan të jetojnë disa 

kurora në familje. Këtë vështirësi në strehimin e popullsisë e paraqet edhe  studiuesi 

Avni Alcani: “Qyteti i Librazhdit kishte probleme të shumta shoqërore, veçanërisht në 

fushën e strehimit të banorëve. Kërkesat dhe nevojat e njerëzve të thjeshtë, 

veçanërisht për strehim, ishin të mëdha dhe të shumta. Ritmet e larta të shtimit të 

popullsisë, në krahasim me ritmet e ulta të ndërtimit të banesave, e kthenin tepër 

problematike situatën për strehimin e banorëve të qytetit” (2006:54).  

Mbështetja në mënyrë tërthore për patriarkalen, u bë edhe për shkak  të luftës 

kundër modernes, që identifikohej  me “të renë” borgjeze dhe revizioniste, dhe pasojat 

për njerëzit ishin më të këqija. Ka patur raste, kur  me idenë e luftës kundër të resë 

borgjeze njerëzit, edhe pse ishin komunistë,  kanë përfunduar në burgje, kampe 
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internimi etj. Në lidhje me liberalizmin Enver Hoxha ka thënë:“Liberalizmi nuk bie 

nga qielli, ai është produkt i presionit ideologjik të armikut të jashtëm e të brendshëm, 

që ka për qëllim të minojë pushtetin popullor dhe socializmin” (1973:82). Njerëzit, 

duke mos ditur se çfarë të bënin, përkrahën më shumë patriarkalen, se pasojat tek 

njerëzit që i zbatonin ishin shumë herë më të vogla, duke i krahasur me burgjet ose 

kampet për të renë borgjeze-revizioniste. Nëse tradicionalja dihej kush ishte në sjellje, 

veshje, etj, kurse në modernen, e reja në veshje, në art, në jetën shoqërore nuk dihej, 

nuk kishte rregulla të qarta, nëse deri në një periudhë kohe, kjo e re quhej e re 

komuniste që i shërbente propagandës komuniste, mundej si rrufe në qiell të pastër 

kjo të indentifikohej me të renë liberale, borgjeze  dhe njerëzit që e ndiqnin kishin 

pasoja. Këtë luftë kundër modernes pa rregulla të qarta e përshkruan  Enver Hoxha: “ 

Liberalizmi mund të shfaqet në fushat e në format më të ndryshme. Por sido e kudo që 

të paraqitet, ai është në thelb shprehje e oportunizmit ideologjik e politik, heqje dorë 

nga lufta klasore konsekuente kundër armiqve të jashtëm e të brendshëm, kundër 

njollave të shoqërisë së vjetër dhe ndikimeve të sotme të ideologjisë së huaj, është 

pranimi i bashkëjetesës paqësore me ideologjinë armike”( 1973:14) 

Si diçka moderne dhe liberale shikohej edhe dashuria e të rinjve dhe opinioni nuk e 

toleronte dhe i gjykonin shumë rëndë vajzat që shoqëroheshin me djem jashtë orarit të 

punës dhe mësimit. Ato në rrugë nuk duhej as t’u flisnin dhe jo më t’i takonin shokët 

e shkollës ose të punës. “.. organizatat e rinisë dhe sidomos ato të rinisë shkollore dhe 

studenteske lipset të kenë parasysh çështjen e mundësisë së lindjes së liberalizmit, të 

bëjnë çmos për t’i prerë rrugën që më parë atij. Kjo është e domosdoshme, sepse në 

kushtet kur afrimi, shoqërimi dhe kalimi i kohës së lirë nga të rinjtë e të rejat bëhet 

bashkërisht, janë të gjitha mundësitë, që ky fenomen i drejtë shoqëror të degjenerojë, 

të shndërrohet në të kundërtën e vet, të kalohet nga marrëdhëniet e drejta shoqërore 

midis të rinjve dhe të rejave në marrëdhënie “të lira”, në liberalizëm të shëmtuar. Kjo 

mundësi është e lidhur me faktin se disa djem dhe vajza nuk kanë akoma pjekuri të 

mjaftueshme politike, ideologjike për të gjykuar plotësisht drejt për çdo hap që 

ndërmarrin në jetë. Nga ana tjetër, lipset theksuar se pjekuria fiziologjike pararend atë 

mendoren dhe kjo përbën një premisë të rëndësishme të lindjes së fenomeneve të 

papëlqyeshme morale në marrëdhëniet midis djemve dhe vajzave” (Përmbledhje e 

gazetës “Zëri i Rinisë, 1970: 55).  

Lidhjet dashurore midis te rinjve në atë  kohë ishin mjaft të paragjykuara nga 

shoqëria.  Dalje në publik si sot për të pirë kafe, për të parë film, thjesht sepse e kam 

shok, ishte pothuajse e pamundur. Shkrimtari Ismail Kadare në këtë periudhë shkruan: 

“Duke mos pranuar ndjenjën e dashurisë, duke u përpjekur ta nxjerrim atë “jashtë 
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ligjit”, shumë nga njerëzit tanë bëhen shkaktarë që tek të rinjtë të edukohen veset e 

këqija të hipokrizisë dhe të mashtrimit. Eshtë një fakt i hidhur që takimet e para të 

dashurisë të një vajze me djalin që do shoqërohen shpesh me mashtrime dhe hipokrizi 

nga ana e saj në shtëpinë e vet, sepse vetëm kështu vajza e detyruar nga presionet e 

vazhdueshme  do të justifikojë daljen nga shtëpia ose vonesën” (Përmbledhje e 

gazetës “Zëri i Rinisë”, 1970:81).   

Kur kjo lidhje dashurie nuk funksiononte dhe vajza me djalin  nuk fejoheshin, 

opinioni e paragjykonte shumë keq sidomos  vajzën.  Sepse, kur vinte puna te morali i 

femrës, sistemi komunist i rikthehej dhe propagandonte kanunin, ku morali i femrës 

ishte i shenjtë.  

Nga frika se vajzat mund të gabonin, duke u dashuruar me ndonjë djalë, prindërit 

përpiqeshin t’i martonin sa më të vogla, që të shpëtonin nga paragjykimet e opinionit 

dhe njollosjes së emrit të familjes. Për këto arsye,  filluan të mbizotëronin martesat e 

vajzave  në moshë të re. Kështu në vitin 1981, në rrethin e Librazhdit martesat e 

vajzave  me moshë gjer më 20 vjeç zinin  34,4 për qind të të gjitha martesave, në 

rrethin e Gramshin zinin 32,5 për qind dhe në Rrethin e Elbasanit zinin 28,5 për qind ( 

Shih: Misja, V., Vejsiu, Y., 1984:155).  

Filloi të krijohej një opinion se kur vajza kalon të 20-t quhet e madhe. Për këtë 

shkak, prindërit ishin më të stresuar për ta fejur vajzën sa kalonte 18 vjeç. Këto 

martesa në moshë të re i mbështeste dhe i propagandonte në mënyrë indirekte edhe 

propoganta e qeverisjes së kohës. Nga gjithë ky presion si nga shoqëria dhe nga shteti 

u arrit që, mosha mesatare e martesës së vajzave në Rrethin e Gramshit dhe Librazhdit 

ishte 21,5 vjeç  kurse në Rrethin e Elbasanit ishte 22.1vjeç ( Shih: Misja, V., Vejsiu, 

Y., 1984:98). 

Për djemtë opinioni ishte ndryshe, ata dhe po të kalonte të 30 vjeçët nuk 

përfliteshin, por shikoheshin si me admirim se donin të shijonin jetën dhe nuk donin 

t’i futeshin jetës me probleme. Kjo duket edhe nga statistikat që na ofron Muharrem 

Xhafa për rrethin e Gramshit: “Martesat e vajzave mbi moshën 30 vjeç ( në 1979), 

zënë 3,1 për qind të martesave nga 12,1 për qind që ato zinin në vitin 1962 dhe 9,1 për 

qind që zinin në vitin 1964. Kurse për burrat me moshë më të madhe se 30 vjeç vihet 

re një rritje. Në vitin 1979 martesat e meshkujve mbi 30 vjeç zinin 17,4 për qind e të 

gjithë martesave dhe 10,5 për qind në vitin 1964. Nga djem nëpunësa kjo shifër vete 

dhe 31 për qind të të martuarve” (1985:92,93). Nga shifrat del se numri i martesave, 

sidomos i vajzave mbi 30 vjeç, vjen çdo vit duke u ulur. Në Rrethin Librazhdit në 

vitin 1981 këto martesa zinin vetëm 0.6 për qind të martesave (Shih: Misja, V., 

Vejsiu, Y., 1984:155). 
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  Kjo lloj martese gjatë komunizmit u quajt si prirje mikroborgjeze. Në vend që 

kjo martesë të stimulohej, për faktin se në këtë moshë gjendja ekonomike dhe pjekuria 

ishte maksimale dhe sidomos vendimmarrja, duke e ditur se ndarja ishte pothuajse e 

pamundur. 

 Duke e konceptuar dashurinë si diçka liberale, fillojë të mbizotëronin përsëri  

martesat me mblesëri. Ky mbizotërim del edhe nga të dhënat e anketës së organizuar 

nga Katedra e industrisë e Fakultetit Ekonomik në vitin 1982.  “U pyetën 860 

bashkëshortë dhe nga përgjigjia e pyetjese “se  në ç’mënyrë është lidhur martesa”:  

rezulton se.. 45,3 për qind, e kishin lidhur martesën me dëshirën e tyre me miratimin e 

prindërve, dhe.. 45,7 për qind, e kishin lidhur  martesën me iniciativën e prindërve e 

me pëlqimin e bashkëshortëve të ardhshëm. Martesat e lidhura me dëshirën e 

bashkëshortëve, pa pëlqimin e prindërve zinin vetëm 9 për qind”  (Misja, V., Vejsiu, 

Y., 1984:105).  

Pra, tërthorazi po ju bëhej reklamë dhe stimuloheshin këto lloj martesash. Gjatë 

periudhës së sistemit komunist  nga martesat me mblesëri, u kalua në martesa me 

ndërmjetësim.  Këtë propogandë të asaj kohe që përkrahin këto lloj martesash  e 

përshkruajnë më së miri studiuesit e asaj periudhe  Vladimir Misja dhe Ylli Vejsiu në 

librin e tyre “Shndërrimet demografike të familjes në RPSSH” ku theksojnë: 

“Organizatave të gruas, të rinisë e të frontit, të gjithë opinionit shoqëror u bie detyrë 

që, pa u dhënë përparësi martesave me ndërmjetësim, të inkurajojnë ato lidhje që 

mund të fillojnë në këtë rrugë, por që mund të zhvillohen më tej, në bazë të njohjes së 

drejtpërdrejtë të të rinjve e të marrjes së pëlqimit të prindërve” (1984:108).  

Kjo lloj lufte e heshtur ndaj dashurisë u shtri edhe ndaj veprimeve  dhe sjelljeve  

që mund të kryenin të fejuarit në publik. Dhe kur fejoheshe dalja me të fejuarin, duhej  

të shoqërohej me një qëndrim korrekt, revolucionar, se shenjat e dashurisë në rrugë si 

hedhja e dorës në qafë, puthja ishin të patolerueshme, ishin  shenja të degjenerimit të 

çiftit. Këto ndalime fillonin që në fillimet e njohjesë së djalit me vajzën, opinioni 

fillonte i përfliste kur i shikonte bashkë e jo më të kapeshin prej dore. Këtë e 

përshkruan edhe shkrimtari i kohës Hamt Beqja: “ Në krahina të caktuara fshatare, 

atje ku ka pasur më shumë prapambetje e fanatizëm si dhe në disa familje fshatare, 

atje ku gjaljojnë ende konservatorizmi e patriarkalizmi, prej të fejuarve mund të 

kërkojnë një lloj distancimi. Hera-herës edhe më shumë se para fejesës” (1991:155) 

Nëse para vitit 1945, shumë vajza  fejoheshin pa dijeninë e tyre, sepse vendoste 

babai se me kë dhe kur do martohej, në bazë të marrëveshjeve ekonomike me familjen 

e djalit. Gjatë viteve të komunizmit u përhap një dukuri e re  e martesave  të vajzave  

për interes.  Këto ishin martesat  e vajzave të fshatit me djem nga qyteti, me qëllim 
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për të siguruar jetesë më të mirë në qytet. Për shkak se në këto vite të ikje nga fshati 

dhe të bëje pasaportizimin në qytet ishte shumë e vështirë, pothuajse e pamundur. 

Lëvizja mekanike nga fshati në qytet ishte e ndaluar me ligj. Por në këtë periudhë 

bëhej edhe një propongandë e madhe për të ikur nga qyteti dhe për të jetuar në fshat. 

Kështu parullat “ Të shkojmë për të punuar dhe jetuar përgjithnjë në fshat” ,“ Të 

punojmë atje ku ka nevojë atdheu” etj ( Shih: Elbasan, Almanak.,1981:43), u bënë  si 

detyrime të kohës. Pengesa  për të ikur nga fshati, duken edhe nga për- qindja e lartë e 

popullsisë që banonte në fshat në atë kohë.  Kështu në vitin 1982  në Rrethin e 

Librazhdit në zonat rurale banonin 90 për qind e popullsisë, në Rrethin e Gramshit 

banonin rreth 84 për qind e popullsisë, kurse në rrethin e Elbasanit banonin  afërsisht  

60 për qind e popullsisë në zonat rurale ( Shih: Misja, V., Vejsiu, Y., 1984:147). 

 Të rinjtë që donin të iknin nga fshati, të vetmen zgjidhje mund të shikonin 

universitetin. Por edhe kjo metodë ishte pothuajse e pamundur. Në fshat ishin hapur 

shkolla të mesme bujqësore, të cilat ishin të detyruara të ndiqeshin nga të rinjtë e 

fshatit.  Dhe kur këta mbaronin shumë mirë me mësime, u ofrohej në shumicën e 

rasteve e drejtë studimi  në specialitetet  e bujqësisë. Kjo do të thoshte për ata që, edhe 

kur të mbaronin universitetin, do të ktheheshin përsëri në fshat. Këtë pengesë për të 

rinjtë e fshatit për të vazhduar degë të tjera, jashtë fushës së bujqësisë e theksojnë 

edhe studiuesit Ilmi Leka  dhe Kujtim Allushi për zonën e Librazhdit: “Programi i 

shkollave të mesme bujqësore i pengonte nxënësit e kësaj  treve që të vazhdonin disa 

shkolla e specialitete në shkollat e larta si: degët e inxhinierisë, të shkencave të 

natyrës (matematikë-fizikë), të shkencave shoqërore (gjuhë-letërsi), të shkencave 

juridike e artistike etj. Kjo shkaktoi pastaj që, me t’u hapur shkollat e arsimit të 

përgjithshëm në fund të viteve ‘80 si në Zdrajsh, Dorëz, Orenjë etj., shkollave 

bujqësore u erdhi fundi. Kështu që edhe fëmijët e fshatit nuk privoheshin nga disa 

degë e specialitete që deri tani plotësoheshin nga qyteti” (2011:56).  

Vajzat  që banonin në fshat,  për t’i shpëtuar punëve sfilitëse të bujqësisë dhe 

jetës së vështirë aty, zgjidhje të vetme që ju kishte mbetur ishte të martoheshin në 

qytet. Ndonjëherë qëllonte që vajzat nuk e njihnin burrin e tyre para se të pranonin për 

fejesë, nuk e dinin se çfarë burri ishte, nëse jetonin 2-3 kurora në shtëpi, por dinin 

vetëm që jetonte në  qytet. Këtë dukuri e pranon edhe studiuesi i kohës Hamit Beqja: 

“Cilat janë motivet që i shtyjnë disa të rinj e të reja që kërkojnë të largohen nga fshati 

në qytet? E shpesh, edhe prindërit e tyre që e përkrahin këtë largim? Jo rrallë motivet 

janë të cekëta, madje edhe me ngarkesë shoqërore kontradiktore. Të iket nga puna në 

bujqësi e në blegtori, se ato janë të rënda e të vështira; se jeta e fshatit është disi e 

varfër dhe e mbyllur. Mundësitë “për të ecur përpara” janë më të kufizuara. Në qytet 
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ka jetë më të pasur, më shumë mundësi variable shkollimi e punësimi, hapësira më të 

shumta jetësore. Për të realizuar këtë pikësynim, shpesh përdoren rrugët më të 

ndryshme. Kohët e fundit po përdoren për këtë qëllim edhe martesat, po ngjet një 

dukuri jo pa kundërshti. Vajzat malësore në disa krahina synojnë t’i martojnë në 

fushë. Kurse mjaft vajza fshatare në qytet. Por ka edhe raste kur djemtë fshatarë duan 

të hyjnë në qytet nëpërmjet martesave” (1991:157). 

 Kur vajza fejohej e martohej në qytet, familja ishte e lumtur, mbushte fshatin 

duke thënë se e kishte martuar vajzën në qytet dhe ishte një arritje e madhe. Me gjithë 

propagandën për ta ndaluar këtë prirje për t’u martuar në qytet, kjo jo vetëm që nuk u 

ndalua, por në rrethin e Gramshit dhe të Librazhdit u  përhap gjerësisht. “Ndërsa, në 

tërësinë e vendit, në vitin 1980, vetëm 21 për qind e djemve qytetarë u martuan me 

vajza të ardhura nga fshati, në qytetet e rretheve Gramsh, Librazhd etj., ky tregues në 

çdo rast ka qenë më i lartë se 50 për qind” (Misja, V., Vejsiu, Y., 1984:102).  

Duke qenë se ndarja ishte e pamundur, dashuria ishte fjalë e huaj, ato ktheheshin 

në shërbëtore të familjes së burrit. Punët e bujqësisë sidomos në kooperativë  ishin 

tmerrësisht rraskapitëse për vajzën ose gruan, kur vente të jetonte në qytet dhe fillonte 

punë në fabrikë, kjo lloj pune dhe punët e shtëpisë i dukeshin të “lehta”. Kështu filloi 

të përhapej një opinion se vajzat nga fshati janë më fjalëpakta dhe shumë punëtore për 

shtëpi. Por krejt e kundërta ishte për vajzat që jetonin në qytet, martesa me burrë nga 

fshati ishte tabu dhe as që diskutohej. Tradita kërkonte që gruaja do vente të jetonte 

tek burri dhe mendimi që mund të venin të jetonin dhe punonin në fshat i tmerronte 

vajzat dhe gratë. 

Nga kjo lloji martese me interes, nuk shpëtuan as vajzat që  mbaronin 

universitetin, të cilët  përpiqeshin të martoheshin me djem që jetonin në qytet nga 

frika e transferimit në fshat, ose, më keq akoma në veri. Të rinjtë që ishin duke 

mbaruar universitetin, caktoheshin në zona ku kishte nevojë për kuadro dhe shpesh 

herë, këto zona ishin zonat veriore. Për shkak të sistemit rrugor dhe të transportit me 

shumë mangësi, vajta  në fshatrat e largëta të Gramshit, Librazhdit ishte rraskapitëse 

dhe zgjaste disa  orë, dhe nuk mendohen vuajtjet për të vajtur në fshatrat e  Kukësit 

apo të Dibrës që duheshin deri në 12 e më shumë orë rrugë, duke ndërruar disa 

makina dhe ndonjëherë duke ecur disa orë në këmbë. Studiuesi Shpëtim  Haxhihyseni  

udhëtimin nga Elbasani në Gramsh e përshkruan: “Pas vitit 1950, kur filloi linja 

automobilistike ndërurbane Elbasan-Gramsh-Elbasan, rrugëtimi niste qysh në orën 4 

të mëgjesit, kur mësuesi lipset të dilte për të prerë biletën. ..Zinin rradhën shtërnguar 

njëri pas tjetrit e pritnin orën 7, për të marrë biletën.Ishte fat i madh, kur arrije ta 

siguroje atë, ndryshe lipset të dilje deri tek ura e Shkumbinit, për të gjetur ndonjë 
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kamion të rastit...Makina nisej.. Xhaden e paasfaltuar prej gati 50 km, automjeti e 

bënte për 2 orë. Por jo rrallë, udhëtimi zgjaste dhe 4-5 orë, sepse automjeti lipset të 

kalonte nëpër zaje dhe ujëra, meqë s’kishte ura”(2012:87,88) 

Studentët nëse ishin të martuar  para përfundimit të universitetit, kishin më shumë 

mundësi,  të punësoheshin, në qytete ose fshatra të  afërta. Në kujtimet e tij mjeku 

Emil Mborja tregon rastin e një mjeku të ri që u caktua në një fshat 40 km larg  qytetit 

të  Elbasanit, por pa kaluar shumë kohë ai u fejua dhe duhej të afrohej pranë të shoqes 

( 2010:141). 

 Kështu kthehej në qëllim në vetvete për një pjesë të të rinjve, sidomos vajzave, 

që të fejoheshin para mbarimit të shkollës dhe në qytet.  Këtë dukuri e thekson edhe 

studiuesi  i kohës Muharrem Xhafa: “Synimi për të pasur nivel arsimor të mirë nuk 

lipset parë si qëllim në vetvete dhe as si një “mundësi” për të siguruar disa përparësi 

materiale apo vendbanimi etj. E vëmë në dukje këtë, sepse ndodh me disa të rinj e 

sidomos të reja të shkollës së mesme, dhe më shumë akoma me të lartë, që e përdorin 

arsimin si një mjet për të siguruar qytetin, duke u fejuar qysh në shkollë, qoftë dhe me 

bashkëshortë, të cilët nuk i përgjigjen zhvillimit intelektual apo fizik të njëri-tjetrit” 

(1985:99). Gjithashtu, dhe ata që nuk mundën të fejoheshin në vitet e universitetit dhe 

emëroheshin me punë në fshatra të largët ose në rrethe malore, nuk fejoheshin në këto 

rrethe, nga frika se do të ngeleshin tërë jetën në këto rrethe. Dhe bënin çmos të 

martoheshin në qytetin e tyre.  Gjatë viteve të komunizmit u përhapën  martesat me 

interes të pastër ekonomik, për të siguruar qytetin ose fshatin që është afër qytetit. 

 

 

6.1.4.Gruaja dhe familja në fillimet e sistemit demokratik 

 

Struktura e familjes që funksiononte gjatë periudhës së sistemit socialist totalitar  

gjatë viteve te tranzicionit demokratik filloi  të ndryshojë në lidhje me zhvillimin e 

përgjithshëm shoqëror. Zhvillimi shoqëror do të krijonte kushte dhe mundësi  për  

zhvillimin e brendshëm të familjes si pjesë përbërëse e saj. Këtë ndryshim të 

strukturave të vjetra e thekson edhe studiuesi shqiptar  Hamit Beqja: “Zhvillimet e 

vrullshme dhe të reja të karakterit të gjithanshëm, të fushave më të ndryshme të jetës 

politike dhe ideologjike, sociale dhe ekonomike, materiale dhe shpirtërore, juridike 

dhe administrative, kulturore dhe shkencore, etike dhe zakonore, kanë krijuar truall 

për zhvillimin e psikologjisë njerëzore mbi bazën e motiveve dhe shtysave të reja, për 

t’u çliruar shkallë-shkallë nga trashëgimia e strukturave të vjetra psikologjike, 



85 

 

gjithmonë përshtat zhvillimeve të reja të gjithanshme shoqërore që janë përshtatur 

tranzicionit të sotëm demokratik”( 2000:12). 

 Por në momentet e tranzicioneve, kur shoqëria ka probleme të thella dhe ndonjëherë 

dhe të shoqëruara me konflikte të armatosura, familja i përshtatet më shpejt 

ndryshimeve negative të shoqërisë. Familja kthehet dhe funksionon si dhjetëvjeçarë 

më parë, kur situata të ngjashme konfliktuale të shoqërisë ekzistonin. Duke nxjerrë 

nga pluhuri i historisë kode dhe rregulla, mbi bazën e të cilave funksiononte familja 

dhe shoqëria.  

Mbas vitit 1990, kur u përmbys sistemi, edhe iluzioni i shqiptarëve  për vendin e tyre 

u thërrmua. Ata panë se ishin një popull i gënjyer, shumë i varfër  dhe jo “fanar 

ndriçues në mbarë botën”, pa besim tek  Zoti, të mashtruar nga udhëheqja dhe 

qeverisja e asaj kohe. Këtë zhgënjim të shqiptarëve mbas rënies së komunizmit e 

thekson edhe studiuesia franceze François Maspero: “Kur ra regjimi komunist, u pa se 

s’ishte ndërtuar asnjë njeri i ri. Atëherë ç’kishte mbetur? Një shoqëri marifetesh,  me 

lidhje të dyshimta egoiste dhe përjashtuese, që mbështetej mbi çka kishte shpëtuar në 

sajë të mbijetesës nga rrjedha shekullore e klaneve. Krejt e kundërta e një shoqërie 

qytetarësh, një shoqëri kushërinjsh” (2005:61). 

Sikurse shoqëria shqiptare, edhe banorët e Qarkut të Elbasanit ishin të zhgënjyer jo 

vetëm nga sistemi qeverisës i kohës, por edhe nga marrëdhëniet me njëri –tjetrin. 

Kishin vite që  e shikonin njëri–tjetrin me dyshim për shkak të luftës së klasave që 

ishte zhvilluar gjatë sistemit komunist. Kështu i përshkruan Petrit Basha pasojat e 

luftës së klasave në Rrethin e Gramshit: “U diskutua për forcimin e luftës së klasave, 

në vitet 1974-1975. Kjo direktivë nuk u diskutua sipas orientimeve të dhëna nga lart, 

ndaj u krijuan disa probleme shoqërore në drejtim të marrëdhënieve me njëri–tjetrin, 

si: grindjet, mërira, thashetheme të ndryshme etj” (2011:357).  

Në fillim të viteve 1990, gjatë fillimit të tranzicionit, shoqëria ishte  kthyer si një anije 

pa vela në mes të detit. Të zhgënjyer një pjesë iu kthyen traditës, dhe tradita më e 

afërt ishte ajo para Luftës së Dytë Botërore. Kjo sepse për 45 vjet, e kaluara ishte 

shumë afër, Lufta e Dytë Botërore dhe luftrat e tjera që kishte bërë populli ynë për liri, 

ishin propangaduar sikur kishin ndodhur dje. Gjithashtu, për 45 vjet çdo ndërtim, 

arritje në ekonomi, industri, bujqësi që realizohej, krahasohej  me periudhën para 

çlirimit. Gjithë kjo fushatë propagandistike e solli të kaluarën shekullore më afër në 

psikozën e njerëzve.  

Sistemet diktatoriale me anë të censurës dhe propogandës mbajnë një popull të tërë të 

ndrydhur, larg ideve të reja, duke shkaktuar pasoja në logjikën e të menduarit të 

gjërave dhe në personalitetin e individit. Këto probleme në personalitetin e individit 
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gjatë regjimit komunist e thekson edhe studiuesi Hamit Beqja: “Censura shkakton 

edhe mbylljen e personalitetit njerëzor, izolimin dhe vetizolimin jo vetëm të individit, 

por edhe të shoqërisë në tërësi.Vështirësohet, kufizohet, madje hera-herës bëhet i 

pamundur qarkullimi i lirë i ideve, sidomos me jashtë, edhe me botën e qytetëruar. 

Kjo e varfëron së tepërmi jetën mendore, intelektuale të njerëzve, të shoqërisë, duke 

ushtruar presion ndrydhës  dhe shformues në personalitetin e tyre” (2000:39).  

Ky shformim në personalitetin e individëve bëri që një pjesë e tyre pas vitit 1990 

filluan të mbështeten tek traditat e paraardhësve, sidomos atë traditë që kalonte brez 

pas brezi, duke ardhur në kohën tonë si një legjendë. Duke patur parasysh shformimin 

e personalitetit që ju ndodhi jo vetëm banorëve të Qarkut të Elbasanit, por të gjithë 

shoqërisë,  gjatë 45 vjetëve, nuk lipset të çuditemi kur një pjesë e tyre ngritën nga 

pluhuri i kohës si një fantazëm  kanunin. Kanuni i’u ka shërbyer shqiptarëve për të 

bërë të mundur funksionimin e jetës së tyre shoqërore në mungesë të shtetit. Po të 

shohim Ismail Kadarenë në rezymen e tij  tek libri “Eskili ky hymbës i madh”  mund 

të themi se është një sistem që njerëzit e përdornin në kohët e lashta për të zgjidhur 

problemet në jetën e tyre shoqërore dhe ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme midis 

veprave të Eskilit dhe kanunit shqiptar (Shih: Kadare, I.,1990:106). 

Shumë zona, sidomos malore, ku shteti ishte i dobët ose nuk ishte fare i pranishem, 

filloi të shfaqeshin dukuri që justifikoheshin në emër të kanunit. Vajzat dhe gratë e 

ndjenë më shumë këtë lloj sistemi, se u mbyllën në shtëpi dhe pothuajse u kthyen në 

vitet ’30 të shekullit XX. Sigurisht, përveç psikozës së zhgënjimit që përmendëm më 

sipër, kishte dhe shkaqe reale të prekshme që e fuqizuan akoma më shumë këtë 

ndjenjë maskilizmi. 

 Shkaku kryesor ishte kriza ekonomike që përfshiu vendin pas vitit 1990. Edhe pse 

gjatë viteve të komunizmit ishte propaganduar se kishin arritur civilizim dhe të gjitha 

të drejtat e vajzave dhe grave, kjo ishte thjesht një mashtrim propagandistik. Sigurisht 

që kishin më shumë të drejta se para vitit 1945. Ato kishin mundësi të arsimoheshin 

dhe të punonin, por nga jeta shoqërore dhe në familje ato ishin të tërhequra, nuk u 

arrit dot të kishin të njëjtat të drejta si të burrit. Burri vazhdonte të bënte ligjin në 

familje dhe në jetën shoqërore, vajzat dhe gratë nuk mund të dilnin  me shoqërinë në 

kinema, kafe etj., sepse paragjykohej  për keq nga opinioni. 

 Mbas viteve 1990, kur sistemi komunist ra, vendi u shoqërua dhe me një krizë të 

fuqishme ekonomike, ku ndërmarrjet bujqësore dhe shumica e fabrikave dhe uzinave  

u mbyllën dhe u shkatërruan, për rrjedhojë gjatë këtyre viteve shumë vajza dhe  gra  

mbetën pa punë dhe u mbyllën në shtëpi. Nga kjo valë shkatërrimi nuk shpëtuan as 

dhe ndërmarrjet industriale dhe bujqësore në Qarkun e Elbasanit. Kështu e përshkruan 
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shkatërrimin  e ndërmarrjeve bujqësore në fshatrat e Gramshit  studiuesi  Hysen 

Tabaku:“Tërbimit shkatërrues dhe braktisjes së vendit nuk i shpëtoi dot as rrethi i 

Gramshit. Në të gjitha fshatrat e rrethit, edhe në Tunjë e Jançë u prishën objektet 

social kulturore si: qendrat shëndetësore, rrugët, kopshtet , çerdhet, shkolla fillore e 

ato 9- vjeçare, furrat e bukës, mullinjtë e blojës, magazinat,stallat etj. U dogjën dhe u 

prenë vreshtat, blloqet e mollëve, kumbullave, u shfarosën dhe u shkatërruan duke i 

prerë mbarë e pa kriter, për dru zjarri, pyjet e lisit të malit të Tunjës e Jançës.Si shumë 

objekte të tjera, edhe stacioni i pompave në Jançë, bashkë me veshjet e kanaleve, 

tubat e çelikut dhe telin e tensionit të lartë, u prishën, u morën dhe u shkatëruan nga 

banorët” (2013:227). 

Kjo krizë u shoqërua dhe me dobësimin e funksionimit të strukturave kryesore të 

shtetit, siç ishin policia, prokuroria, gjykatat etj, të cilat nuk arritën të ishin efikase në 

luftën kundër fenomeneve kriminale që u përhapën në këtë periudhë, siç ishin   

grabitjet, trafikimet e qënieve të gjalla, kontrabanda e deri tek vrasjet. Jo vetëm që 

nuk ishin efikase, por kishte raste që persona brenda strukturave të shtetit 

bashkëpunonin me personat që shkelnin ligjin. Kjo bëri që shumë njerëz të humbisnin 

shpresën, në këtë vend dhe si zgjidhje disa mijëra banorë  të Qarkut të Elbasanit, për 

të siguruar një jetesë sa më të mirë për veten dhe fëmijët e tyre, gjetën emigrimin.  

Ata ikën në emigrim  në pjesën më të madhe në Greqi e Itali, por arritën deri në 

Australinë e largët. Kjo valë emigrimi u shoqërua dhe me pasoja sociale në familje  

dhe në shoqëri. Pjesa më e madhe e emigrantëve ishin meshkuj, duke shkaktuar dhe 

përmbysjen e raporteve ndërmjet femrave dhe meshkujve  në Republikën e 

Shqipërisë. Nuk ka një shifër zyrtare për numrin real të emigrantëve në atë kohë, jo 

vetëm për qarkun por për gjithë Shqipërinë. Për zonën e Elbasanit, sipas autorëve 

Genc Trandafili dhe Bashkim Paheshti : “ Emigracioni  ka prekur më shumë moshat e 

reja, pa dallim qytet-fshat, veçanërisht meshkujt. Thuhet se kanë emigruar jashtë 

vendit rreth 20000 elbasanas” (1999:165). 

Gjithashtu, qindra familje për shkak të emigrimit u ndanë, burrat në kurbet, kurse 

gratë dhe fëmijët në Shqipëri. Filluan të krijoheshin familje praktikisht të ndara dhe 

kjo për disa vite. Filluan të rriteshin fëmijë larg  babait. Dhe kur vinte burri në shtëpi, 

duke parë dhe mentalitetin e femrave në vendet perëndimore, xhelozia fillonte i 

gërryente këto familje. 

 Mbas vitit 1992, kur vendet e Europës nuk pranonin më t’i pajisnin me leje 

qëndrimi, emigrantët nga Shqipëria, filloi emigrimi klandestin. Qindra, mijëra banorë  

të Qarkut të Elbasanit  shkonin  në vendet përëndimore dhe për shumë vjet nuk 

ktheheshin dot në Shqipëri dhe në familjet e tyre,  ku kishin lënë gruan dhe fëmijët. 
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Bashkimi ishte i largët, duheshin shumë vite sa të arrinte të nxirrte dokumentat dhe të 

bënte bashkim familjar. Për shumë vite këto familje jetonin si të ndara. Më të 

guximshmit arrinin të merrnin dhe familjen në emigrim në mënyrë klandestine. Disa 

arritën deri aty nga dëshpërimi për të përfituar dokumentat e qëndrimit, bënë ndarjen 

formale me gruan në Shqipëri dhe u martuan me ndonjë të moshuar në vendet 

perëndimore. Sigurisht, pjesa më e madhe u bë me pëlqimin e gruas në Shqipëri, por 

kjo theu besimin në familje dhe në  moral. Kjo jetesë e ndarë filloi të shtonte dhe 

tradhëtinë bashkëshortore, një fenomen që para ’90-ës ishte shumë i rrallë dhe shumë 

i dënueshëm në opinionin publik. Tradhëti të tilla shoqëroheshin ndonjëherë edhe me 

vrasje, duke tronditur shoqërinë. Kështu nuk harrohet rasti   i një gruaje 30 vjeçe nga 

fshatrat e Librazhdit, e cila mbyti fëmijën 2 muajshe, sepse  nuk e kishte me burrin, që  

ishte emigrant në Greqi ( Gazeta “Panorama”  datë. 01.05.2014: 3). 

 Një dukuri tjetër që po përhapej në këtë Qark,  ishin martesat e vajzave me djem që 

ishin në emigracion.  Nëse para vitit 1990 u përhapën martesat me interes për të  ikur 

nga fshati dhe për të siguruar qytetin, tani po përhapeshin martesat përsëri mbi baza 

interesi, ku një pjesë e vajzave  kërkonin të iknin nga zonat e tyre dhe të jetonin në  

vendet perëndimore.  Kjo ndodhi sepse  vajzat, ndryshe nga meshkujt, e kishin shumë 

të vështirë të iknin vetëm dhe të punonin në emigrim. Edhe kur kishin vëllanë në 

emigrim, ata nuk i merrnin që të jetonin dhe të punonin në perëndim motrat, për shkak 

të opinionit shoqëror që ekzistonte. Këtë pengesë e përshkruan edhe sociologu Zyhdi 

Dervishi: “Në Shqipëri është përhapur gjerësisht mendësia se vajzat që shkojnë në 

emigracion pa të fejuarin ose bashkëshortin, janë të destinuara të përfundojnë në 

“udhëkryqet me semaforë të prostitucionit ose në kthinat e bashkëjetesave të 

padeklaruara”. Mendësi të tilla pengojnë martesat e vajzave shqiptare që punojnë e 

jetojnë në emigracion me djem shqiptarë” (2009:216).  

Një shkak tjetër i këtyre martesave ishte edhe ndryshimi i raportit meshkuj-femra 

në këtë Qark, si rezultat i  emigrimit të meshkujve. Kjo strukturë bënte të detyruar që 

një pjesë e vajzave të martoheshin me emigrantë.  

Por edhe meshkujt në emigrim më shumë parapëlqenin të martoheshin me vajza 

shqiptare, sesa me vajza të huaja të vendit ku jetonin, për shkak të ndryshimeve të 

mëdha kulturore dhe lirisë së këtyre vajzave, që nga pjesa dërmuese e meshkujve nuk 

kuptoheshej dot. Për këtë arsye, ata kërkonin nuse në vendin e tyre, sigurisht  me 

mblesëri. Kështu, fisi i djalit gjente vajzën që atyre ju pëlqente, diskutonin me 

familjen dhe me vajzën dhe kur djali vinte për pushime në verë, organizonin takimin 

dhe, nëse ishin dakord dhe djali dhe vajza, fejoheshin dhe bëhej celebrimi zyrtar 

brenda atij muaji dhe vitin tjetër, kur të vinte për pushime, martohej. Celebrimi bëhej 
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që në fejesë, që të fillonte procedura zyrtare e bashkimit  familjar, që kur të martohej, 

ta merrte me vete në përëndim. Kështu i përshkruan këto fejesa në Rrethin e Gramshit 

studiuesi Petrit Basha: “Mbas vitit 1990, si në çdo fushë të jetës dhe në këtë drejtim 

pati ndryshime të mëdha. Krahas fejesave dhe martesave tradicionale, u thjeshtuan 

shumë ceremonitë e ndryshme. U shtuan fejesat “me shikim të parë” në ditët e 

ahengjeve (të dasmave), që bëheshin në fshatrat e një krahine apo mes krahinave, pasi 

dhe komunikacioni me autobusë, makina e motoçikleta u zhvillua shumë. Në këto 

vite, veçanërisht në zonat rurale, të rinjtë e saponjohur bënin takimin ose një gosti apo 

koktejl sa për t’u parë nga të dy palët e miqve e më pas bëhej martesa. Djali, 

zakonisht, shkon në kurbet e si i bën dokumentet në shtetin ku punon e jeton, e merr 

nusen atje e prindërit në të shumtën e rasteve mbesin vetëm” (2010:204).  

 Kishte edhe nga ato vajza që dëshironin të shkonin, të jetonin patjetër në Perëndim 

dhe kur  nuk arrinin të martoheshin me emigrantë shqiptarë, kërkonin të martoheshin 

me të huaj. Pavarësisht moshës së bashkëshortit të ardhshëm, ato pranonin, vetëm e 

vetëm për të ikur nga Shqipëria dhe për t’u vendosur përfundimisht në një nga vendet 

perëndimore. Kështu i përshkruan këto lloji martesash sociologu Zyhdi Dervishi: 

“Martesa të tilla ngjajnë më shumë me “tip kooperimi”, brenda të cilit çdo partner 

realizon interesat e veta, të ndryshme nga ato të tjetrit: meshkujt e huaj, përgjithësisht 

shumë më të mëdhenj në moshë, ose më saktë, shumë më të vjetër se vajzat shqiptare 

sigurojnë, si të thuash, një shërbëtore me kosto më të ulët se vendase… Ndërsa vajzat 

shqiptare, duke kërkuar fatin e tyre jashtë atdheut, përgjithësisht përpiqen të realizojnë 

këto pikësynime: një pjesë e vajzave më të reja joshen nga shkëlqimi i neoneve “të 

botës së reklamave” përtej kufijve, vajzat e fshatrave të thella përpiqen të shpëtojnë 

nga varfëria e skajshme dhe nga jeta mjaft e izoluar” (2009:156). 

Nga kjo dëshirë e vajzave për të ikur nga vendi i tyre, përfituan dhe trafikantët që 

filluan t’i gënjenin disa vajza  nga ky qark si nga e gjithë Shqipëria, duke i’u premtuar 

martesë, por realisht sa mbërrinin  në vendet perëndimore i nxirrnin në rrugë si 

prostituta. Kur nuk u ecnin gënjeshtrat për martesë, ka pasur raste dhe të rrëmbimit të 

vajzave dhe çuarja e tyre në emigrim për t’i nxjerrë në rrugë. Këtë dukuri e 

përshkruan edhe studiuesia britanike Clarissa De Waal: “ Disa vajza të reja kanë qenë 

vërtet të mashtruara e janë marrë kundër vullnetit të tyre për të fituar si prostituta në 

Itali. Por shumë prej atyre që përfundojnë nëpër rrugët e Romës apo të Milanos, 

fillimisht e lënë vendin e tyre ose se mendojnë se janë të dashuruara me djalin që 

mbase i ka premtuar të martohen ose sepse ai i ka sugjeruar se mund të gjente punë 

për to jashtë shtetit, gjë që do të ndihmonte familjet e tyre. Monotonia dhe izolimi i 
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jetës në shtëpi mundet fare mirë të ketë pasur peshë në marrjen e vendimit të tyre për 

të ikur” (2009; 381). 

 Këto familje që pësonin fatkeqësi të tilla, bënin denoncime në polici, por 

strukturat shtetërore të dobëta, dhe ndonjëherë dhe të korruptuara nuk arritën  të 

vepronin  dhe të luftonin  këtë dukuri. U përhap një sëmundje e re në shoqëri - 

“prostitucioni” - që deri para viteve 1990 nuk njihej dhe dënohej masivisht, në këto 

vite mori një përhapje të gjerë. Nuk ka shifra zyrtare dhe duke mos pasur studime 

serioze dhe media në atë kohë nuk ishte shumë e zhvilluar, sidomos ajo televizive, 

bëri të mundur qe rastet të përhapeshin në mënyrën më të lashtë, ndërmjet 

gojëdhënave. Kjo gjë bëri shumëfishimin e rasteve, duke shkaktuar pështjellim dhe 

habi në shoqëri. Si ka mundësi një përhapje e  tillë kaq masive, si mund të shkërmoqej 

morali kaq shpejt.  

Themeli i familjes që deri në vitin 1990 ishte i fortë, u godit rëndë në psikozën e 

njerëzve. Kjo dukuri  me kalimin e kohës u zbut, por vazhdon si dukuri shqetësuese jo 

vetëm i Qarkut të Elbasanit, por në rang kombëtar. Tani po përhapet dhe një  dukuri  e  

re trafikimi brenda Shqipërisë, nga një qytet në një tjetër. “Sipas të dhënave të 

Drejtorisë së Policisë të Qarkut Elbasan janë indentifikuar: 46 raste të trafikimit të 

qënieve njerëzore, 32 raste në vitin 2004, 21 raste në vitin 2005, 14 raste në vitin 

2006, 12 raste në vitin 2007 dhe 14 raste në vitin 2008. Trafikimi si fenomen mund të 

jetë i jashtëm, siç folëm, por tani ka një rritje në numër edhe trafikimi i mbrendshëm. 

Pra, lëvizja nga një qytet në tjetrin, brenda vendit, si për fëmijët ashtu edhe për 

femrat, duke shfrytëzuar hotelet dhe motelet (për vajzat) apo si lypsa, vjedhës, për 

djemtë” (Lika, Sh., pa vit botimi:38). 

Një dukuri që u përhap sidomos në Qytetin e Elbasanit ishte dhe bashkëjetesa. Shumë 

të rinj, bashkëjetonin për disa vjet dhe pastaj martoheshin. Ky fenomen nuk shihej me 

sy të mirë nga prindërit e të rinjve, sidomos të vajzës. Për shkak të opinionit sidomos 

në zonat rurale që e dënonte ose  i shikonte këto vajza që zgjidhnin bashkëjetesën si 

me moral të dyshimtë, bëri që nënat sidomos të vajzave,ta shikonin me dyshim dhe të 

ishin kundër bashkëjetesës së të rinjve. Kështu e përshkruan  dilemën e këtyre 

prindërve sociologu Zyhdi Dervishi: “Mjaft nëna më të informuara për bashkëjetesën 

dhe rrjedhojat e saj në shoqëritë e vendeve më të industrializuara e konsiderojnë të 

papërshtatshme bashkëjetesën në kushtet e Shqipërisë, sepse bashkëjetesa pothuajse e 

çdo çifti regjistrohet në kujtesën kolektive të lagjes ose të qyteteve të vogla e 

relativisht të mëdha dhe përgojohet në ato përmasa, sa që bëhet shqetësim, jo vetëm 

për familjarët, por edhe për të afërmit e partnerëve” (2009:209).  
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Jo vetëm dukuritë  në familje si divorci, prostitucioni, bashkëjetesa që u përhapën në 

vendin tonë sidomos në qytete, përfshirë edhe Qarkun e Elbasanit, por patën përhapje 

edhe dukuritë kriminale. U përhap shumë gjatë viteve të para të tranzicionit  

kontrabanda e naftës, e cigareve, trafikimi i qënieve të gjalla. Njerëzit filluan të 

shikonin se si një pjesë bëheshin shumë të pasur në mënyrë jo të ndershme dhe pjesa 

dërrmuese varfërohej. Këta persona që kishin punuar me mish e me shpirt në 

mininera, metalurgji, bujqësi dhe e gjejnë veten pa pune dhe me një asistencë 

qesharake, pa shpresë dhe duke pritur nga fëmijët në emigrim. Janë këta emigrantë,  të 

cilët  po sakrifikojnë duke bërë punët më të rënda që të mbajnë familjet në Shqipëri. 

Përveç punëve të rënda, këta emigrantë përballuan edhe paragjykimet e diskriminimet 

e shumëllojshme me bazë etnike e kulturore të një pjese të fqinjëve. Siç thotë Vath 

Koreshi: “Këta heronj të dikurshëm nisën të shiheshin si turma pa dinjitet e si lypsarë. 

Madje, nisën t’u thonë se janë primitivë, gjë që nuk është pak për t’u fyer, i kanë 

quajtur një popull me ndjenjën tragjike të vdekjes, që braktisin vendin e tyre dhe 

rendin nëpër botë për një copë buke” (1997:11).                  

Prindërit e tyre i dinin ose i merrnin me mend vuajtjet, vështirësitë e fëmijëve të tyre 

dhe ishin të pamundur t’i ndihmonin. Përballë këtyre po shikonin një klasë që po 

pasurohej me nxitim në mënyrë jo të ndershme. Pra, gjatë këtyre viteve shqiptarët 

panë se si ra dhe u shkërmoq morali, nderi, virtyti, krenaria dhe se si morën hov dhe u 

ngritën në piedestal trafikimi, korrupsioni, pasurimi në mënyrë jo të ndershme. Këtë 

përhapje shqetësuese të dukurive kriminale e thekson edhe studiuesi Hamid Beqja: 

“Është fjala për mangësitë në vendosjen e rendit, për korrupsionin, për kontrabandën 

dhe dukuri të shumta të lidhura me to. Por çështja është se ato ushqejnë psikologjinë e 

krimit, të pamjeve më të ndryshme të tij, të krimit ordiner, të krimit ekonomik, të 

krimit të organizuar, aq sa flitet edhe për një krim shtetëror” (2000:76). 

Këto dukuri kriminale si kontrabant, trafikimi i qënieve njerëzore, vrasjet u përhapën 

edhe për shkak të dobësimit të autoriteteve  të shtetit gjatë këtyre viteve. Në vitin 

1997 Shqipëria u përfshi nga anarkia dhe shteti pothuajse nuk ekzistonte, u vendos 

gjendja e jashtëzakonshme dhe çdo darkë dëgjoheshin të shtëna armësh. Qytetet dolën 

jashtë kontrollit, nëpër rrugët nacionale kishte banda që grabisnin, çdo gjë ishte e 

pasigurtë. Kështu e përshkruan këtë situatë në zonën e Elbasanit shkrimtari Dhimitër 

Tavanxhiu: “ Nata duke u gdhirë 14 marsi i vitit 1997 gjëmoi nga armët. Fillimisht u 

sulmua dhe u grabitën depot e bazës së armatës, në ullishten pas qendrës spitalore 

dhe, më pas, grabitja u përhap rrufeshëm. Nga Cerriku dhe fshatrat përreth u grabitën 

armët në depot e Mjeksit,  të cilave iu vu flaka. E gjitha popullësia u gdhi e armatosur 

për “ Ditën e Verës”(2008:239).  Në vitin 1998 patëm trazira që përfshinë Tiranën, 
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por të gjithë e panë si u shkërmoq shteti. Kjo anarki, dhe pse nuk kishte shtrirje të 

gjerë, u pa në televizor direkt dhe psikologjikisht pushtoi gjithë Shqipërinë dhe pse 

kishte kaluar vetëm një vit nga “anarkia civile”.  

Një dukuri që u përhap me ritme të shpejta gjatë këtyre viteve, ishte dhe migrimi. 

Banorët e fshatrave, sidomos të zonave malore, që ishin të dëshpëruar për shkak të 

varfërisë, filluan të migronin brenda vendit, duke zbritur afër qyteteve ose fshatrave 

fushorë. Shkaqet që sollën një migrim të tillë ishin shumë:  Së  pari ishte moslëvizja e 

lirë brenda vendit për 45 vjet. Gjatë viteve të regjimit socialist totalitar  ishte e 

vështirë, pothuajse e pamundur zhvendosja nga fshatrat malorë drejt atyre fushorë dhe 

akoma më e vështirë drejt qytetit. Gjatë kësaj kohe propagandohej vajtja për të jetuar 

në fshat dhe jo e kundërta. Së dyti shkaku tjetër  që ishte dhe thelbësor ishte varfëria e  

skajshme në këto zona. Dhe pse u nda toka, këto fshatra kishin shumë pak tokë 

bujqësore dhe ishte e vështirë të jetoje më këtë tokë. Meqenëse gjatë këtyre viteve 

shteti ishte i dobët dhe nuk garantoi subvencione për këto zona që të zhvillohej 

bujqësia dhe punësimi në vend të rritej, filloi të rritej në mënyrë galopante papunësia. 

Së treti, nuk u bë asnjë gjë për zhvendosjen në mënyrë të organizuar, atëherë, banorët 

që jetonin në këto zona lipset të mbijetonin. Një pjesë  emigruan, një pjesë tjetër filloi 

të migronte në mënyrë spontane drejt zonave fushore dhe afër qyteteve. Kështu e 

përshkruan studiuesi Ismet Zeka braktisjen e fshatrave në zonën e Librazhdit: “Deri 

në vitin 1986 Librazhdi kishte 3379 banorë. Pas vitit 1990, për shkak të lëvizjes së lirë 

të popullsisë, qyteti i Librazhdit u popullua me banorë të ardhur nga fshatrat e rrethit. 

Sot qyteti numëron 15 mijë banorë” (2009:30).  

Ky migrim bëri që një pjesë e fshatrave më të thella dhe më të varfëra, pothuajse të 

braktisen fare. Kështu e përshkruajnë braktisjen e fshatit Qerrisht të Librazhdit nga 

banorët, studiuesit Avdulla Biçaku dhe Agim Hasa : “Për banorët e këtij fshati që tani 

80 për qind të tyre janë të larguar në shumë qytete të vendit” (2012:189). 

 Por jo vetëm për shkaqe ekonomike.  Një pjesë e popullsisë  e panë të qëndruarit  në 

këto zona pa asnjë të ardhme për fëmijët e tyre.  Ambulancat dhe shkollat u mbyllën, 

sepse mjekët dhe mësuesit nuk venin më në zonat e thella. Kështu e përshkruajnë këtë 

situatë në zonën e Çermenikës, studiuesit Ilmi Leka dhe Kujtim  Allushi:“Si rezultat i 

shpërnguljes masive të popullsisë për një jetë më të mirë, si në Tiranë, Durrës, 

Lushnje, Elbasan etj., mjaft mësues të vjetër e të kualifikuar u larguan nga zona. 

Gjithashtu, mësuesit e rretheve të tjera, si nga Korça, Tirana, Gjirokastra, Vlora etj., 

pothuajse u larguan nëpër vendbanimet e tyre. Kështu që  mjaft shkolla, sidomos ato 

më të thellat: Neshtë, Ballgjin, Gurakuq, Prevallë etj., mbetën pa mësues, ose me disa 

mësues vendas. Ky fakt i detyroi më tepër njerëzit të largoheshin familjarisht e të 
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banonin nëpër zonat urbane, që fëmijët e tyre të arsimoheshin” (2011:56). Ky migrim 

sidomos nga zonat e thella ishte shumë i madh, arriti deri aty sa për Rrethin e Peqinit 

përshkruhet: “Ky ishte emigrimi më i madh se ata që kishin ndodhur edhe para se 

Shqipëria të fitonte Pavarësinë… Popullsia e këtyre fshatrave kodrinorë, por edhe pak 

në fshatrat në luginë, është përfshirë nga një eksod relativisht i dukshëm. Banorët janë 

në kërkim të një jete më të mirë: mirëqënie më të mirë, më pranë shërbimeve 

mjekësore, arsimore e tregtare, më pranë rrugëve nacionale etj., për të lehtësuar 

komunikimin dhe për të shitur tepricat e prodhimeve bujqësore në fermat familjare 

etj” (Muçaj, S., Sala, S., Xhyheri, S., Kurti, A., 2011:53). 

 Një pjesë e të ardhurve filluan të zinin  tokat  e pronarëve që ju ishin ndarë sipas ligjit 

7501 “ Për  tokën” dhe shpesh u provokuan  konflikte sociale midis të ardhurve dhe 

pronarëve të rinj të tokës. Por edhe këta pronarë kishin konflikte  me pronarët e vjetër, 

të cilët e kishin tokën e trashëguar nga gjyshërit. Të gjithë i drejtoheshin gjykatave për 

të zgjidhur këto konflikte, por gjykatat duke i zgjatur shumicën e gjyqeve për shumë 

vjet  u bënë pjesë e problemit dhe jo e zgjidhjes. Këtë situatë e përshkruan edhe 

studiuesia britanike  Miranda Vickers:“Çështja e tokës ishte duke shkaktuar të çara të 

thella në shoqërinë shqiptare dhe kishin bërë të ndaleshin shumë plane investimesh të 

huaja. Ndarja e pronave dikur në zotërim të shtetit, midis “pronarëve të vjetër” dhe 

“pronarëve të rinj”, krijoi shumë zënka dhe mërira. Por ata që jetonin dhe punonin në 

shumë nga dyqanet dhe studiot në zonat qytetëse dhe me dekret presidencial po 

njiheshin si pronarë të ligjshëm. Banorët fshatarë morën nga një copë tokë, sipas ligjit 

të ri, bashkë me zotërimin e shtëpive të tyre, banorët e qytetit morën vetëm 

apartamentet apo shtëpitë ku banonin. Kjo situatë e ngatërruar i shtoi edhe më debatet 

e pafundme dhe të vështira, pasi përdoruesit për një kohë të gjatë të pronës si dhe 

pronarët e mëparshëm të saj përpiqeshin të mbronin të drejtat e tyre” (2008:374).   

Në Qarkun e Elbasanit, deri në vitin 2008 vazhdojnë problemet me ndarjen e tokës 

bujqësore, sidomos në rrethet malore të Librazhdit dhe Gramshit. “Për rreth 10.500 ha 

tokë çështja e pronësisë nuk është zgjidhur në mënyrë përfundimtare dhe rrethet më të 

prekura janë Librazhdi dhe Gramshi. Për secilin nga këto rrethe kjo përfaqëson rreth 

30 për qind të tokës së punueshme gjithsej, duke pasur një ndikim shumë të madh 

negativ në të ardhurat e komunave” (Lika, Sh., pa vit botimi:33).  

Problemet e migrimit, të tokës dhe të mungesës së shtetit sollën një lloj krimi të ri 

pothuajse të panjohur më parë, krimin mbrenda  familjes dhe fisit. Njerëzit filluan të 

vrisnin kushërinjtë, deri tek xhaxhai ose  vëllai  për një copë tokë e për një vijë uji. Në 

lidhje me vrasjet brenda fisit filozofi Artan Fuga shprehet:“Vrasja e njerëzve të një 

gjaku, dhuna fizike e ushtruar mbi individët me lidhje të afërta farefisnore janë 
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treguesi më domethënës i një konflikti shoqëror tepër të mprehtë, që ka lindur brenda 

një shoqërie. Konflikti shoqëror shpërthen me atë forcë sa “hedh në erë” edhe digat 

më të vjetra që u kanë rezistuar të gjitha kohërave: lidhjet familjare”(2005:147).  

Ky emigrim i brendshëm,  i vrullshëm dhe i pakontrolluar, përveç përhapjes se 

kriminalitetit, ndikoi dhe në shndërrimin krejtësisht të peisazhit urban, duke sjellë me 

vete mënyrën e jetesës, veshjet, të folmet, tabutë e zonave nga vinin, ose siç thonë 

studjuesit Artan  Fuga dhe Zyhdi Dervishi: “Zhvendosja e popullsisë të zonave rurale 

drejt qyteteve shpesh bëhet në mënyrë aq virulente dhe të parregullt, aq masive dhe të 

menjëhershme, sa që mund të karakterizohet me një fjalë shqip, të thjeshtë e 

kuptimplotë: ikje” (2002:152). 

 Qyteti i Elbasanit filloi të dyfishohej për shkak të këtij emigrimi të brendshëm. Në 

vitin 1990 qyteti kishte 82.114 banorë, në vitin 1995 vajti 102.868 banorë. Sipas 

tabelës, popullësia e qytetit  të  Elbasanit deri në vitin 2005 pati një rritje si pasojë e 

migrimit të brendshëm, e më pas vazhdoi një rritje normale e qytetit, gjë e cila 

parashikohet deri në vitin 2020.  

 

Emërtimi 1990 1995 2000 2005 2010 2020 

(parashikim) 

Banorë 82.114 102.868 116.560 123.210 128.150 136.981 

Familje 

gjithsej  

22809 29993 33.928 35.708 37.348  

 % e rritjes 

popullsisë 

1  25,27 % 41,95 %  50 % 56,06 % 66,82 % 

(Plani Strategjik i zhvillimit të qytetit., 2011: 23,24,27). 

 

Në  Qarkun e Elbasanit, kanë vetëdeklaruar për legalizim një pjesë e 

konsiderueshme e popullësisë,  një pjesë e madhe janë në tokën e ish pronarit. Përsëri 

shteti nuk mundi të funksiononte, jo për të ndaluar, se nuk bëhej fjalë, por të paktën të 

merrte kontrollin që këta të ardhur të ndërtonin brenda rregullave urbanistike dhe jo të 

ktheheshin në zona informale pranë qyteteve. Përhapjen masive të këtyre fenomeneve  

sipas studiuesit shqiptar  Përparim Kabo ndodh se: “Shqiptarëve u pëlqejnë si 

marrëzitë kolektive, ashtu dhe përgjegjësitë kolektive. Gjetja në një vorbull të tillë i 

shpëton nga përgjegjësia personale dhe fsheh dobësinë individuale” (2006:75).  

Gjithë këto probleme sociale dhe mungesa e fuqizimit të shtetit dhe kriza ekonomike, 

u shoqërua edhe me vjedhje, grabitje të shtëpive e bankave, por filluan të  grabisnin 

edhe njerëzit në mes të ditës, ndonjëherë duke u shoqëruar me vrasje. Këtë situate e 
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thekson edhe studiuesi Hamit Beqja:“Të gjitha këto zhvillime me pamjet e tyre 

kontradiktore e haptazi negative e çojnë shoqërinë në gjendje krize. Nuk është fjala 

vetëm thjesht për krizë ekonomike, por për  krizë të përgjithshme. Dhe në planin për 

të cilën ne bisedojmë veçanërisht për krizë psiqike, morale, shpirtërore… Në rrafshin 

psikologjik e rëndë është sidomos mungesa e rendit. Mungesë qetësie, mungesë 

sigurie. Shfaqje katrahurë, rrëmujë, pikërisht kaos të papriturash të rënda. Kultivohet 

kështu psikologjia e frikës, e panikut. Bobo, ç’do të gjasë! E keqja mund të vijë nga 

nuk e pret. Mund të shkrepë si rrufeja në mes të ditës me diell” (2000:78).  

Kjo mungesë e rendit bëri që një pjesë e burrave,  sidomos në zonat rurale, të shikonin 

si zgjidhje të kësaj situate, mbajtjen mbyllur  në shtëpi të vajzave dhe grave. Këtë 

mbyllje të vajzave dhe grave në shtëpi  studiuesi Lekë Imeraj e përshkruan:“Mbyllje 

në kafaz. Kjo ndjenjë zakonisht shfaqet tek gratë shtëpiake, por nuk përjashtohet edhe 

tek të tjerat, të cilat guxojnë të njohin vetëm rrugën shtëpi-punë dhe anasjelltas… 

Fanatikët e moderuar e justifikojnë kafazin me mungesë kohe, parash, me shkallën e 

lartë të kriminalitetit e të degjenerimit, rrugaçërinë, detyrimet ndaj fëmijëve dhe të 

moshuarve, rregullimin e shtëpisë etj. Së shumti i krijojnë mundësinë gruas të shkojë 

deri tek prindërit e vet, por jo në këmbë ose diçka tjetër, e paketuar në makinën e vet e 

cila mundësisht lipset të jetë me xhama të zinj” (2008:173).  

Në periudhën e fillimit të tranzicionit, kjo krizë preku edhe bazën e zhvillimit të 

shoqërisë, që ishin shkollat. Shumë shkolla u shkatërruan dhe u vodhën, fëmijët 

filluan të mos e  frekuentonin   rregullisht procesin mësimor. Një pjesë e prindërve  

filluan të hiqnin fëmijët  fare nga shkolla, duke i mbajtur në shtëpi ose duke i nxjerrë 

në punë së bashku me ata.  Braktisjen të shkollës e përshkruajnë për zonën e 

Librazhdit studiuesit  Ilmi Leka  dhe Kujtim Allushi:“Në vitet e para të tranzicionit, 

mjaft nxënës nga shkollat e mesme, por çuditërisht më shumë nga shkollat 8-vjeçare, 

braktisën shkollën ose ruanin bagëtinë e punonin tokën e rishpërndarë, ose merrnin 

rrugët e Greqisë, maleve e rrugëve pa rrugë. Është e turpshme, por është fakt që, sa 

herë t’i thoje ndonjë prindi të paformuar që të vinin fëmijët në shkollë, të 

përgjigjeshin: “Pse të vijnë? Apo mbetët ju, mësuesit pa punë?! Pati braktisje shkolle 

në Zdrajsh, Orenjë, Dorëz, Lunik etj. Shkollat u dëmtuan rëndë, u grabitën karrige, 

tavolina, stufa zjarri, tabela, mjetet mësimore e librat e bibliotekave u grisën, u 

dogjën. Po ashtu u thyen dyert, u  dogjën regjistra, amza, vula të shkollave, çdo gjë. 

“Është toka ime, është trualli im”. Shkollat u goditën rëndë, si kudo edhe në zonën 

tonë. Ato u atrofizuan, e humbën atë gjallërinë e dikurshme” (2011 :56).   

Një pjesë e fëmijëve u hoqën nga shkolla ose u izoluan  në shtëpi, sepse në ato vite  u 

përhap dhe një dukuri  që për shqiptarët nuk njihej: trafikimi i fëmijëve, për qëllime të 
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shfrytëzimit seksual ose për të lypur rrugëve të Perëndimit. Po të shikojmë të dhënat 

vetem për vitet 2003-2005 kemi rritje,  jo më gjatë viteve të fillim të tranzicionit që 

fenomeni mori shtrirje shqetësuese. 

Trafikimi i fëmijëve në vitet 2003-2005 

Rrethi Viti.2003 Viti.2004 Viti.2005 

Elbasan 111 90 98 

Librazhd 81 82 87 

Peqin 0 44 46 

Gramsh 21 28 34 

Qarku 213 244 265 

                                           (Lika, Sh., pa vit botimi: 80) 

Kjo krizë e thellë shoqërore, bëri që vajzat dhe gratë të mos vlerësoheshin, nga ku  

filloi të mbizotëronte mentaliteti maskilist, sidomos në zonat rurale. Ato shikoheshin 

shtrembër sidomos kur flitej për poste drejtuese në shoqëri. Thashethemet arrinin deri 

aty sa të diskutonin, edhe moralin e vajzave dhe grave që zgjidheshin në poste 

drejtuese. Nëse në  kohën e komunizmit vajzat e gratë e kishin të vështirë të  

ngriheshin në pozita të larta drejtuese,  mbas viteve 1990 kjo situatë u përkeqësua  

edhe më shumë. Si duket edhe nga të dhënat e tabelës, situata e përfaqësimit në poste 

drejtuese  të vajzave dhe grave është përkeqësuar në qarkun e Elbasanit mbas viteve 

1990 sidomos në zonat rurale. 

 

        Femrat në organet e pushtetit vendor të qarkut të Elbasanit 

    1992     2000     2011   

  Gjithësej 

Vajza 

dhe 

gra  % Gjithësej 

Vajza 

dhe 

gra  % Gjithësej 

Vajza 

dhe 

gra  % 

Kryetarë 

bashkie 7 1 14,2 7 1 14,2 7 0 0 

Kryetarë 

komune 44 0 0 44 0 0 43 2 4,6 

Drejtues fshati 386 0 0 386 0 0 386 0 0 

Këshilli 

bashkiak 109 9 8,2 143 17 11,8 143 19 13,2 

Këshilli i 

komunës 529 10 1,9 578 18 3,1 684 53 7,7 
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                       (Qarku Elbasan.,2002:59) 

                         (KQZ, Rezultatet 2011) 

Në zonat rurale nuk kemi asnjë vajzë ose grua drejtuese komune ose fshati. Ky 

dominim maskilist në shoqëri bën që edhe në familje, të kemi të njëjtën situatë, për 

vajzat edhe gratë dhe ndonjëherë edhe më keq. Burrat të mësuar të drejtojnë në 

shoqëri përpiqen të drejtojnë edhe në familje. Edhe kur ndonjë fillon  të vlerësojë 

gruan, shoqëria i ngrihet kundra dhe e përgojon. Lidhjen mes dominimit maskilist në 

shoqëri dhe dhunës në familje e thekson edhe  shkrimtaria amerikane  Bell Hooks: 

“Pavarësisht nga prezantimet e dhunës në familje që bëhet në masmedia dhe 

diskutimet që ndodhin në çdo kënd, rrallë herë publiku bën lidhjen e dhënies fund të 

dhunës me dhënien fund të dominimit mashkullor, për të zhdukur patriarkinë. 

Shumica e shtetasve të këtij kombi ende nuk e kuptojnë lidhjen ndërmjet dominimit 

mashkullor dhe dhunës mashkullore në shtëpi. Dhe ky dështim për të kuptuar 

përforcohet teksa kombi ynë lipset t’u përgjigjet vrasjeve të dhunshme të pjesëtarëve 

të familjes, miqve dhe shokëve apo shoqeve të shkollës nga meshkujt të rinj të të 

gjitha klasave. Në masmedia gjithkush ngre pyetjen pse po ndodh kjo dhunë , duke 

mos e lidhur atë me të menduarit patriarkal” (2007:143). 

Tranzicioni i fuqishëm dhe i vrullshëm i shoqërisë solli dhe tranzicion edhe në 

marrëdhëniet brenda familjes në Qarkun e Elbasanit. Një pjesë e banorëve të këtij 

qarku, të cilët emigruan në vendet perëndimore, panë mënyrën e sjelljes të 

perëndimorëve ndaj vajzave dhe grave, respektin dhe mënyrën e komunikimit të tyre 

dhe një pjesë të këtyre sjelljejeve e adaptuan dhe në familjet e tyre. Kurse një pjesë e 

familjeve, sidomos e zonave rurale të thella, për shkak të tranzicionit, u mbyllën më 

shumë në familje, duke e forcuar akoma më shumë familjen patriarkale. Praninë e 

këtyre llojeve të ndryshme të familjeve e thekson edhe studiuesi Hamid Beqja: “Mund 

të thuhet me siguri dhe pa frikë, se familja e sotme shqiptare është në një tranzicion 

tipik. Karakteristika themelore e këtij tranzicioni në shtratin e vet social psikologjik, 

është prania e shumë tipeve të familjeve, me kryqëzimet e alternimet, si në planin e 

gjithë shoqërisë, ashtu edhe brendapërbrenda familjeve të caktuara të veçanta. Ka 

familje thuajse tipike patriarkale, që i  ruajnë strukturat, mendësitë dhe praktikat e 

vjetra patriarkale. Ka familje që i ruajnë figurat e tyre, por janë në zhvillim, në 

evolucion dhe ecin në rrugën e përfaqësimit të së resë. Ka edhe familje të reja 

bashkëkohore, të cilat shtohen dhe do të shtohen për ditë” (2002:141).  

Në familjen moderne, sidomos në qytet, gratë po afirmohen akoma më shumë në 

karrierën e tyre profesionale dhe nuk është më vetëm e varur nga burri. Vajzat dhe 
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gratë janë bërë më të disponueshme dhe më aktive në ndjekjen e modës së fundit 

perëndimore të veshjes. Autorët Genc Trandafili dhe Bashkim Paheshti fillimin e 

ndjekjes së modës në trevën e Elbasanit e përshkruajnë : “ Pasurimi i disa shtresave 

shoqërore, ambicjet dhe dëshirat e rinisë për të ndjekur modën apo kënaqur shijet e saj 

estetike i ka hapur dyert tregëtisë së mallrave tepër lluksoze” (1999:204) 

Ndryshimin e marrëdhënieve brenda familjes në Qarkun e Elbasanit mund ta dallosh 

edhe në veshjen e vajzave dhe grave . Në rrugët e qytetit të Elbasanit sot mund të 

shikosh gra me veshjet popullore tradicionale të zonës  së tyre dhe veshjet e brezit te 

ri që janë dhe shumë estravagante,  e ky është paradoks jo vetëm në Elbasan. Kemi 

prindër, sidomos në zonat rurale dhe atyre të ardhur nga krahinat e thella në Elbasan 

që nuk  i konceptojnë dot daljet pa këto veshje dhe  femijët e tyre që luftojnë që të 

vishen si bashkëmoshatarët, sigurisht që kjo përplasje ka koston e vet sociale.  Sa 

shikojnë një vajzë që është veshur me minifund shoqërohet me fjalë të tilla si: “mjerë 

ajo familje qe e ka”; “ka prindër a s’ka kjo vajzë”; “ e si e lejojnë të dalë kështu” ,etj. 

Kështu e përshkruan gazetari Fatos Baxhaku idenë e një plaku nga Hotolishti i Rrethit 

të Librazhdi në lidhje me veshjen e vajzave: “Bota është prishur qëkur kanë nisur të 

dalin femra të zhveshura në televizor...dhe  po vazhdoi kështu Qametin e kemi tek 

dera e shtëpisë” (Gazeta “Shqip” 14.03.2010 :24) 

Në veshje  mund të themi që kontraditat midis brezave në botkuptim  marrin formë 

konkrete. Në familje kemi dy botë të ndryshme ajo e brezit të ri që kërkon t’i veshi 

familjes dhe nëpërmjet asaj, shoqërisë një pamje moderne perëndimore dhe prindërit 

që lëvizin në kahje tradicionale, të diktuara nga e kaluara, e cila ka mbetur në sistemin 

e vjetër të kapërcyer në kohë. Konceptet moderne  të jetës siç janë ndjekja e modës në 

veshje, dalja nëpër lokale edhe në orët e vona të natës, bashkëjetesa, jetesa më vete 

etj. Për shkak  të nivelit të pamjaftueshëm kulturor të popullsisë,  janë shumë të 

vështira  për  t’u  pranuar.  

Rrugët e qytetit janë të mbushur  nga të rinj, të cilët përpiqen të vishen në mënyrë sa 

më moderne. Mjafton të ndjekësh modën, të kesh veshje të kohës së fundit  çdo gjë 

justifikohet. Pavarësisht kushteve të jetesës dhe mentalitetit të mjedisit, sot kemi nje 

rini “revolucionare, por që ndeshet në çdo hap  të saj me mentalitetin patriarkal të 

pjesës dërrmuese të shoqërisë. Një pasqyrë të kësaj  përplasje,  na e tregon, gjatë 

intervistës, një studente e Universitetit  “ Aleksandër Xhuvani”  Elbasan : “ Fillova që 

me lekët që më jepnin prindërit të blija rroba në Elbasan sepse ishin më moderne dhe 

në  Cërrik nuk gjeje. Mundohesha të  vishesha si gjithë shoqet në mënyre  që të mos  

ndihesha  si “katunare,, midis tyre.  Të premten  kur vajta ne shtëpi  babai sa më  pa 
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me xhinse me bel te shkurtër  dhe me një bluzë te shkurtër filloi të  më  ulëriste dhe të 

më ofendonte. Më  kot u mundova t’ja shpjegoja që kështu vishen të   tëra shoqet e 

mia dhe nuk  kishte ndonjë  gjë  të keqe.   Moralin nuk e bën veshja  mund të jesh me 

ferexhe - i thashë  dhe mund të kesh  të  dashur  dhe ato që ty të duken si prostituta 

janë  goca të  mira,  por që kanë  qejf  të vishen.  Unë nuk dua të më përbuzin  

shoqëria sepse kam një baba fanatik e nuk e përkrah të renë. Situata u tensionua  

shumë dhe vetëm me ndërhyrjen e mamasë gjithçka u normalizua . Dhe që atëherë  

nuk i vishja më rrobat moderne kur shkoja në  shtëpi ,  dhe kur merrja vesh që do 

vinte babai ne universitet  vishesha siç i pëlqente atij. Kur e pashë që  nuk ndryshonte   

nuk desha të  bëja më  debate  sepse , “siç thotë populli murit me kokë nuk i bihet”. 

Marrëdhëniet familjare po  ndikohen shumë nga fryma globale e Perëndimit. Këtë erë 

ndryshimi e kapin më shpejt vajzat dhe gratë që po mundohen të gjejnë rolin e tyre në 

shoqëri, ndryshe nga burrat, të cilët janë të trembur nga këto zhvillime.  Ata duan 

rolin e tyre tradicional patriarkal në familje, por iu pëlqejnë edhe gratë moderne. 

Gjithë këto ndryshime e kanë rritur dhunën në familje, ku të dy, gruaja e sidomos 

burri nuk po përshtatet dot me ndryshimet. Këtë e thekson edhe studiuesia italiane  

Willy Pasini: “Pra sot, mashkulli ka ngecur në kurthin e roleve tradicionale, gjithmonë 

e më të egra, në raport me një botë që po ndryshon, e në të njëjtën kohë ai është 

gjithmonë e më i kujdesshëm për të ruajtur “piedestalin” e brishtë, mbi të cilin ngrihet 

krenaria i tij “e plagosur” (2011:19).  

 

6.2.Varfëria 

 

Nga të dhënat e grafikut 15 del se nga  29,8  për qind e të anketuarve  pranojnë se 

varfëria është  faktori kryesor që ndikon në dhunën në familje. Siç thotë edhe 

sociologu Zyhdi Dervishi: “Varfëria ekonomike ka ndikuar dhe ndikon që mjaft gra, 

megjithëse të konfliktuara skajshëm me burrat e tyre, nuk guxojnë të kërkojnë 

divorcimin. Jetesa bashkëshortore e grave të tilla është e shpërfytyruar, është 

reduktuar, si të thuash në një formë skllavërie ekonomike” (2009:146).  

Historikisht  dihej se familja patriarkale ishte më e dobët atje ku anëtarët kishin 

pavarësi ekonomike, ose kur patriarku i familjes nuk kishte pasurinë në duart e tij, që 

t’u  bënte presion anëtarëve të familjes. Këtë fakt e thekson edhe studiuesi shqiptar  

Mark  Tirta: “Në krahinat ku vepronte e drejta doksore, veçanërisht në zonat malore 

me zhvillim ekonomik e shoqëror të ulët, ku banonin fshatarët e lirë, autoriteti i të 

zotit të shtëpisë shfaqej më i fuqishëm dhe fjala e tij vështirë se mund të shkelej. 
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Ndërsa në fshatrat çifçinj, duke qenë fshatarët të zhveshur nga pronësia mbi tokën, 

autoriteti i të zotit të shtëpisë ishte më i vogël dhe ndodhte ndonjë rast, që të rinjtë të 

martoheshin pa pëlqimin e prindërve të tyre” (2003:273).   

Nga  të dhënat e anketës sipas rretheve,  do të vihet re se atje ku kriza ekonomike 

është ndjerë më shumë, atje dhe kjo përqindje është më e madhe.  Kështu  në  Rrethin 

e Peqinit afërsisht 36,2  për  qind të anketuarve, kanë përcaktuar varfërinë,  si faktor 

që ndikon në dhunën në familje.  Pas Rrethit të Peqinit, është Rrethi i Elbasanit ku 

rreth 31,7 për qind e të anketuarve shprehen se  varfëria është  faktori  që ndikon në 

dhunë. Pas vitit 1990 rrethi i Elbasanit, që në atë kohë përfshinte edhe Peqinin, u godit 

më rëndë nga papunësia, sepse shumë njerëz të aftë për punë ishin të punësuar në 

kombinatin metalurgjik. “Punësimi në Elbasan ishte zgjidhur me ndërtimin e 

Kombinatit Metalurgjik “Çeliku i Partisë” si dhe me Rafinerinë e Naftës në Cërrik.” 

(Elbasani - enciklopedi, 2003:175). Kjo bëri që mbas vitit 1990, kur kombinati u 

mbyll, papunësia në këtë rreth u ndie më shumë dhe menjëherë. Kjo papunësi ishte 

dhe  është shumë e theksuar në qytete. Vetëm në vitin 2001 papunësia në qytete ishte, 

në Elbasan 37.6 për qind, Peqin 35.5 për qind,në Gramsh 35.6 për qind dhe në 

Librazhd 29,4 për qind ( Shih: Qarku Elbasan ., 2002:15). 

 Qyteti i Peqinit, por edhe i  Elbasanit  po e humbasin  funksionin e tyre si qytete 

industriale  dhe janë  kthyer në qytete  shërbimesh.  Këtë humbje të funksionit  të 

qyteteve e thekson edhe filozofi Artan Fuga: “Kriza e sotme në botë është, në fakt, 

kriza e qytetit të madh. Qyteti nuk është më industri, fshati nuk është  më vetëm 

hapësirë bujqësore, quhet zonë rurale. Çfarë mbeti sot nga funksioni i dikurshëm i 

qytetit që mund të bëhet vetëm në qytet? Asgjë”( pa vit botimi:24). Por edhe kriza 

ekonomike që ka përfshirë Europën dhe që ka goditur dhe Shqipërinë, ka ndikuar  në 

ekonomitë  e qyteteve të këtij Qarku. Ndryshe nga familjet në zonat rurale që në kohë 

krizash i kthehen bujqësisë dhe arrijnë të mbijetojnë, familjet nëpër qytete  në kohë 

krizash dhe papunësie nuk kanë me çfarë të mbijetojnë dhe presin asistencë nga shteti. 

Siç thotë edhe studiuesia italiane  Rose Maria Calla:  “ Familja moderne që jeton në 

qendra të mëdha urbane lipset të bëjë llogaritë me krizën ekonomike dhe me 

dobësimin e përgjithshëm të shtetit të mirëqënies, dhe është vendi ku shpërthejnë 

konfliktet e grumbulluara jashtë dhe brenda shtëpisë”( 2011:33). 
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6.2.1.Varfëria para  vitit 1945 

 

Historikisht Qarku i Elbasanit ka kaluar periudha të vështira ekonomike. Para vitit 

1945 pjesa dërrmuese  e popullsisë jetonte në fshat, varfëria ishte e tejskajshme. Nga 

tabela e mëposhtme duket se rreth 85 për qind e popullsisë jetojnë në fshat, dhe 

Gramshi me Librazhdin nuk ekzistonin si qytete dhe e gjithë popullsia jetonte në 

fshat. 

 

 Numri i banorëve në  vitin 1945 

Nenprefekturat Qytet Fshat 

Elbasan 14701 14645 

Peqin   2317 13246 

Gostima  22106 

Gramshi  15950 

Librazhdi  28226 

Shuma Qytet  17018 Fshat 94176 

( Shabanaj.H.,2003:83) 

 

Duke qenë edhe zonë malore sidomos Librazhdi me Gramshin, ku toka prodhuese nuk 

ishte e bollshme, varfëria në fshat ishte edhe më e madhe. Studiuesit Avdulla Biçaku 

dhe Agim  Hasa gjendjen e vështirë të Çermenikës e përshkruajnë: “Të gjitha familjet 

e tjera e siguronin bukën 5-6 muajt e vitit. Këto familje merrnin rrugën për në 

Shupenzë të Rrethit të Peshkopisë, në fshatrat e Rrethit të Elbasanit, në depot e drithit 

në Librazhd për të siguruar misër e rrallëherë grurë për familjen e tyre” (2012:74).  

Gjendja ekonomike ishte shumë e vështirë edhe në krahinën  e Gramshit, këtë gjendje 

të zonës së Gramshit,  studiuesi Petrit Basha e përshkruan:“Prodhimet bujqësore ishin 

të pakta, nga sasia e paktë e tokës për çdo familje, punohej me mjete primitive dhe 

mungonte ujitja. Në këto kushte fshatarët nuk siguronin dot bukën e gojës as për 

gjysmën e vitit” (2011:288). Në Zonën  e Gramshit varfëria ndikonte edhe tek 

martesat e të rinjve. Ishte një nga kufizimet kryesore për lidhjen e martesave midis 

djalit dhe vajzës. Studiuesi  Petrit  Basha këto pengesa në lidhje me martesat në këtë 

zonë e përshkruan:“Në fejesa e martesa kishte kufizime dhe për anën ekonomike të 

dhëndrit dhe të njerëzve të nuses, pra të dyja familjet të ishin mirë. Familjet me 

gjendje të mirë ekonomike merrnin te familjet e varfëra nuse, se “ia dinte hallit”, 
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“është e vuajtur” e “ zakonisht janë nikoqire”. Këto familje merrnin, por për të dhënë 

vajzat e tyre tek i varfëri nuk jepnin, se u vuante për bukë” (2010:215).  

Në qytetin e Elbasanit dhe të Peqinit gjendja ishte e vështirë, pavarësisht se kishte 

shumë dyqane dhe punishte, burrat nuk kishin me çfarë të merreshin në qytet përveç 

zejtarisë dhe detyroheshin të rrinin gjithë ditën në dyqan. Kështu e përshkruan  këtë  

gjendje  studiuesi Kristo Frashëri: “Rritja e numrit të zejtarëve të vegjël nuk tregonte 

aspak lulëzimin e tyre ekonomik. Sikurse shënonte një udhëtar  i  huaj, që kaloi në 

Shqipëri më 1910, shumica e zejtarëve ishte e zhytur në varfëri të thellë dhe 

qëndronte në dyqanet e veta, vetëm sepse nuk gjente punë tjetër” (shih:Akademia e 

Shkencave.,2002:49, 57).  

Qytetet e Elbasanit  dhe Peqinit  ishin shumë më mbrapa nga zhvillimi i tregtisë, duke 

i krahasuar me qytetet kryesore si Tirana, Durrësi, Korça etj., gjatë regjimit të Zogut. 

Një nga faktorët që ndikoi që Elbasani të mos ishte një nga qendrat kryesore të 

tregtisë gjatë kësaj periudhe, ishte infrastruktura. Qytetet e Durrësit, Korçës, Tiranës 

ishin shumë më afër me qendrat perëndimore të tregtisë, si me Italinë dhe Greqinë dhe 

e kishin më të lehtë të merreshin me tregti me këto shtete. Këtë gjendje të tregtisë e 

theksojnë edhe  studiuesit Genc Trandafili dhe Bashkim Paheshti :“Në fakt, kapitali 

elbasanas (1928-39) si nga vëllimi ashtu dhe nga sfera e veprimit ekonomik, nuk ishte 

në gjendje të matej në shkallë kombëtare me kapitalin durrsak, shkodran e korçar. 

Shumica e tregtarëve elbasanas kishin si qendër furnizimi Durrësin. Të paktë ishin 

tregtarët e fuqishëm që kishin lidhje të drejtëpërdrejta me tregtarët grosistë italianë 

apo të vendeve të tjera. Zhvillim i industrisë dhe tregtia në vendet e industrializuara të 

Europës u dha fund përgjithmonë mbeturinave të sistemit esnafor në Elbasan” 

(1999:99).  

Ekonomia ishte dhe baza e familjeve të mëdha patriarkale me 15 a më shumë frymë, 

sepse këto familje vepronin si njësite ekonomike. Duke pasur shumë frymë, ata mund 

të punonin tokën, ta mbillnin atë, ta mblidhnin kur bëhej, ta magazinonin, të shisnin 

prodhimin në qytet, të blinin gjërat e nevojshme për familjen. Këto  gjëra ishin të 

vështira për familjet e vogla, ku dihej se toka punohej me kafshë në rastin më të mirë 

ose me krahët e burrave. Sigurisht, në atë kohë ndikim në shtimin e familjeve 

patriarkale me shumë frymë kishin dhe situatat e pasigurta, kur kaçakët plaçkisnin dhe 

vrisnin, e rrugët ishin të pasigurta. Këto familje, duke pasur shumë “pushkë”, ishin më 

të sigurta. 
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6.2.2.Varfëria gjatë sistemit socialist totalitar 

 

  Familja patriarkale nuk është se u zvogëlua në kohën e komunizmit. Për arsye të 

tjera, por përsëri arsye ekonomike, në disa raste, këto  familje u shtuan.  

 

Përbërja mesatare e familjeve në Shqipëri 

    Vitet Përbërja 

mesatare e  

familjeve 

1923 5,6 

1945 5,7 

1950 5,8 

1960 5,8 

1969 5,9 

1979 5,6 

1989 4,7 

 

(  Universiteti Shtetëror i Tiranës., 1969:93) 

        (Vjetari Statistikor i R.P.S të Shqipërisë 1990: 42) 

Si duket edhe nga të dhënat e tabelës për vitet 1960, 1969, 1979 përbërja mesatare për 

frymë e familjeve në rrethet e Qarkut të Elbasanit ishin mbi mesataren e familjeve në 

shkallë vendi,  sidomos rrethi i Librazhdit. 

 

 

Përbërja mesatare e familjeve  sipas rretheve: 

Rrethet 1960 1969 1979 

Elbasan 6.1 6.3 5.9 

Librazhd 6.6 7.1 6.8 

Gramsh 6 6.3 6.1 

(Misja, V., Vejsiu, Y., 1984:152) 

 

Në vend që të kemi një ulje të numrit mesatar të frymëve për familje, nga viti 

1923, sidomos në zonën e Librazhdit kemi një rritje, kur në vitin 1969, kjo rritje vete 

deri rreth 27 për qind. Rritje të numrit mesatar  të anëtarëve të familjes, duke e 

krahasur me vitin 1923, kemi në të tre rrethet, siç duket edhe nga tabela. 
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Bazë për këtë rritje të numrit mesatar të familjes, ishte përsëri ekonomia. Gjatë kësaj 

periudhe ishte i vështirë strehimi dhe familjet detyroheshin të jetonin në një shtëpi,  

me dy e në disa raste edhe me më shumë kurora, deri sa shteti të bënte të mundur 

strehimin e tyre.  

Situata ekonomike edhe mbas Luftës së Dytë Botërore  ishte shumë e vështirë, 

sidomos për fshatarësinë. Kështu e paraqesin studiuesit Avdulla Biçaku dhe Agim  

Hasa gjendjen e vështirë të fshatrave të Librazhdit pas çlirimit: “Vitet e pasçlirimit për 

banorët e Qarrishtës( fshat në Librazhd) ishin të vështira. Njerëzit ishin të uritur e të 

dëshpëruar, ata mendonin për mbijetesë…. Mbi 80 për qind e familjeve ishin të 

varfëra” (2012:73).  

Në përgjithësi situata ekonomike ishte shumë e vështirë, varfëria ishte e pranishme 

edhe në zonën e Gramshit. Kështu e përshkruan Gramshin e vitit 1950 arsimtarja  

Fiqirete Shkodra : “Kur arrita në qytetin e Gramshit, qytet i thënçin, u habita nga 

varfëria dhe zymtia e tij”(Shih: Haxhihyseni, Sh.,2012:113) 

 Gjatë regjimit komunist nuk është se ndryshoi shumë gjendja ekonomike, sidomos e 

fshatarësisë, më shumë u thellua varfëria, sidomos kur u bë tufëzimi dhe kufizimi i 

oborrit kooperativist në fshat. U arrit deri në mungesa të theksuara të ushqimeve bazë, 

si qumështi, djathi, vezët, etj. Kështu i përshkruan këto kufizime, në kujtimet e tij 

mjeku Emil Mborja: “Kufizimet në furnizime ndiheshin kudo dhe në Elbasan. Edhe 

për qumësht nuk më binte rradha që të merrja me përjashtim të ndonjë rasti të rrallë 

kur dikush më zinte ndonjë rradhë në mesnatë që të mundja të shkoja në orën 5, për të 

marrë një litër” (2010:119). 

Varfëria ishte më e thellë sidomos në fshat. Banorët e fshatrave detyroheshin të 

punonin gjithë  ditën në fushë për 3 lekë dita e punës, dhe nuk arrinin të siguronin 

bukën, e jo më të mendonin për gjera të tjera. Këtë varfëri që përjetuan  banorët e 

fshatrave gjatë sistemit komunist e theksojnë edhe studiuesit Avdulla Biçaku dhe 

Agim  Hasa  për zonën e Librazhdit:  “Këto burime të ardhurash nga viti në vit erdhën 

me rënie dhe në 5-vjeçarin e dytë të viteve ‘80 përfunduan në 30 lekë të vjetra për ditë 

pune. Pa dyshim, kolektivizimi e varfëroi jetën ekonomike të fshatarit. Nuk është 

nevoja t’i shtojmë fjali të tjera kësaj periudhe 23-vjeçare të kolektivizimit, që e 

degradoi ndjenjën e fshatarit për punë, dashurinë e tij për pronën, duke e quajtur ata 

pronë e të gjithëve, pronë e asnjërit” (2012:189).  

Por situata nuk ishte e mira dhe në qytet, niveli i rrogave ishte i ulët dhe kur për shkak 

të varfërisë një pjesë e punëtorëve e tejkalonin normën për të marrë të ardhura  më 

shumë, atëherë fillonte për të gjithë punonjësit rritja e normës dhe jo e pagesës. Këtë e 

thekson edhe  studiuesi i kohës Hasan  Banja: “Tejkalimet e theksuara të normave në 
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më shumë se 10 për qind tregojnë se në fushën e normimit të punës e të vendosjes së 

normave të drejta të studiuara nuk po ecet me ritmin e kohës… Praktika ka vërtetuar 

se normat e punës vjetërohen, se ato duhen rishikuar me sy kritik para hartimit të 

planit për vitin e ardhshëm, si edhe kur ndryshojnë kushtet e prodhimit” (1982:56,57). 

Kjo solli një dembelizëm te punëtorët, të cilëve nuk u interesonte më të tejkalonin 

normat dhe kjo solli pasoja katastrofike për ekonominë, me kalimin e kohës. “Kështu, 

plani 5-vjeçar 1976-1980 u mbyll me mosrealizime në mjaft degë e sektorë 

prodhimi…të ardhurat reale për frymë të popullsisë ranë nga 12 për qind në 3,5 për 

qind” (Akademia e Shkencave , Historia e popullit shqiptar  IV., 2008:279). 

Varfëria gjatë viteve të komunizmit ishte ulur këmbëkryq dhe gjunjëzoi jo vetëm këtë 

qark, por  një komb të tërë, nuk harrohen vajtja nëpër komshi duke kërkuar pak 

sheqer, kripë, vaj që të shtynin darkën. Gratë për shkak të varfërisë ku kushtet 

minimale si lavatriçet, dushet, frigoriferët nuk ishin të përhapura në çdo  shtëpi, 

detyroheshin të gatuanin me furnela me vajguri, që i nxinin tenxheret nga bloza dhe 

duheshin orë të tëra vetëm për t’i larë këto tenxhere. Kurse për të larë rrobat, duhej të 

zihej uji në kazan dhe pastaj laheshin në govatë.  Numri i përgjithshëm i familjeve në 

vitin 1989 që kishin makina larëse ishte 86.006 (afërsisht 13 % e familjeve) , nga këto 

familje vetëm 1781 ishin familje kooperativiste ( afërsisht 0,3 % e familjeve), kurse  

numri i familjeve që ishin të pajisur me frigorifer ishte  95.240, nga këto familje  

vetëm 4013 ishin  familje kooperativiste (Vjetari Statistikor i Shqipërisë – 1991:367). 

Kurse në fshatrat e Qarkut të Elbasanit, mbas vitit1980 filluan të futeshin lavatriçet 

dhe frigoriferët, sigurisht me autorizim dhe përhapja e tyre ishte shumë e kufizuar. 

“Televizori u sigurua së pari për masën popullore në shtëpinë e kulturës, në Tunjë, në 

vitin 1974 dhe më pas u shpërnda me autorizim për persona të ndryshëm. Manjetofoni 

u bë pronë e ndonjë individi të veçantë në Tunjë në vitin 1980. Po në këto vite u futën 

makinat qepëse për gratë e fshatit, frigoriferët e lavatriçet” (Basha, P., 2011:409). 

 Kjo varfëri dukej dhe te gatimi, shumë shqiptarë gatuanin, në korridor, ballkon ose në 

banjë, larg çdo kushti higjenik.  Këtë mënyrë gatimin në Elbasan  mjeku Emil Mborja 

e përshkruan: “ Një shpikje tjetër për adaptim dhe shfrytëzim të të gjitha hapësirave, 

ishte hapja e një lozhe në murin e banjës, rreth 50-60 cm , larg klozetit, në vartësi të 

vend kalimit të tubave të tymit apo të ajrosjes. Aty futëm furnelën e vajgurit me të 

cilën përgatitej ushqimi....Gjatë muajve të dimrit gatimi i ushqimit nuk bëhej më në 

banjë por në guzhinë” (2010:44).  
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6.2.3.Varfëria mbas rënies së  sistemit socialist totalitar 

 

Ndryshime politike, ekonomike dhe shoqërore të mbas vitit 1990 ndikuan dhe u  

pasqyruan dhe në ekonominë dhe strukturën e  familjes. Ekonomia në Qarkun e 

Elbasanit ashtu si në të gjithë vendin, kaloi në gjendje “shoku”, pothuajse çdo gjë u 

shkatërrua. Shumë fabrika, uzina, punishte u mbyllën dhe qindra mijëra vetë ngelën 

pa punë, si meshkuj ashtu dhe femra. “ Raporti ekonomik i FMN-së për Shqipërinë, i 

vitit 1994, jep nivelin e rënies së prodhimit prej 50 për qind nga fundi i 1990-ës deri 

në mes të vitit 1992… Për më tepër, niveli i rënies së prodhimit në Shqipëri gjatë 

kësaj periudhe ishte më i lartë se ai që pësoi bota gjatë depresionit të madh të viteve 

1929-33” (Hana, L., Telo.I.,2005:61,62).  

Prishja e kooperativave dhe fermave u shoqërua me ndarjen e tokave banorëve të 

fshatrave, por për shkak të  mungesës së mjeteve teknike dhe parcelizimit të tokës, 

këto nuk u punuan dhe ngelën djerr.  Jo vetëm që  toka nuk punohej, serat u 

shkatërruan, por filloi dhe çmenduria e prerjeve të pemëve frutore dhe agrumeve në 

mbarë vendin. Kështu e përshkruan për fshatrat e Gramshit studiuesi  Hysen Tabaku  

braktisjen e bujqësisë: “ Privatizimi i bujqësisë, në vend që të siguronte një bollëk të 

produkteve bujqësore shqiptare, solli në fakt lënien e shumë tokave djerrë, për shkak 

se krahas emigrimit jashtë vendit, banorët e zonave rurale, si kudo edhe ata të 

krahinës së Sulovës e të Jançës, filluan të vërshojnë drejt zonave urbane duke 

mbipopulluar qytetet në kërkim të një jete më të mirë. Kjo bëri që fshati të braktisej 

krejtësisht nga popullata dhe të ngelej i shkretë” (2013:227). 

Si   pasojë e vështirësive ekonomike, kur kishte mungesa të mëdha të artikujve 

ushqimorë, dhe gjithashtu, pasiguria po shtohej me ritme galopante, sytë e banorëve të 

Qarkut të Elbasanit ashtu si të gjithë  shqiptarëve u kthyen nga emigrimi, duke e parë 

këtë si të vetmen zgjidhje. Gjatë kësaj periudhe të zinte syri vetëm njerëz të cilët 

donin të iknin si emigrantë, të linin çdo gjë dhe vetëm të iknin, “ky vend nuk bëhet 

më” - ishte shprehja që dëgjoje më shpesh. Askush nuk mund t’i harrojë pamjet e 

anijeve shqiptare të mbuluara nga masa njerëzish, të rinj e të reja, burra e gra me 

fëmijë në krahë, që zbarkuan në mars 1992 në Bari dhe Brindizi të Italisë. Kështu e 

përshkruan mbrritjen e refugjatëve shqiptarë në itali studiuesia britanike Miranda 

Vickers: “Italianët qenë të shokuar nga pamjet e mijëra shqiptarëve të uritur e 

varfanjakë, që kishin parë në TV, të veshur me rroba të leckosura të viteve ’70 që 

endeshin rrugëve të Brindizit” (2008:344). 

 Ekonomia shqiptare gjatë kësaj kohe ishte inekzistente. Gjatë viteve ‘90 dhe  sidomos 

në vitet  2009-2013,  kur kriza përfshiu vendet perëndimore, për fshatarësinë shqiptare 
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ishte më me leverdi të punonte në emigrim disa muaj, dhe fitimi ishte shumë më i 

madh se të punonte një vit në bujqësi, të lodhej me punët e vështira të bujqësisë. Kjo 

solli që pjesa më e madhe e tokave të ngelej djerr dhe punohej nga fshatarësia vetëm 

oborri i shtëpive për të plotësuar nevojat e veta. Duke qenë se në fshat jetonin deri në 

70 për qind të popullsisë, kjo solli një masë të madhe njerëzish dhe familjesh që 

jetonin pa punuar dhe prisnin t’u sillte djali lekë nga emigrimi. Shqiptarët ishin kthyer 

si ai i sëmuri në reanimacion, që rron vetëm në sajë të oksigjenit dhe po ja ndërpreve 

këtë oksigjen, vdes. Dhe shqiptarëve po t’ju ndërprisje  të ardhurat nga emigrimi, 

sikur i “vdisje”,  nuk shikonin perspektivë tjetër. Në qytete punëtorët dolën pa punë 

dhe shteti filloi t’i paguante asistencë me vlerë 80 përqind  të rrogës  pa punuar. “Por 

gjatë vitit 1991, që përfaqësonte fillimin e tranzicionit, fenomeni mori përmasa të 

mëdha dhe nga instrument mbrojtës, u kthye në mënyrë jetese. Sipas të dhënave 

zyrtare, gjatë vitit të kaluar u paguan me 80 përqind 114 mijë punëtorë, me mbi 1 

miliard lekë” (Shaholli, L., 2009 :213). 

  Duke parë prindërit pa punë dhe pa asnjë perspektivë në jetë, të rinjtë në qytet 

emigruan masivisht dhe e panë të vetmen rrugë zgjidhje emigrimin. Një pjesë të të 

ardhurave filluan t’jua dërgojnë  prindërve, pra filloi dhe në qytet, ndenja gjithë ditën 

në kafe pa punuar, duke pritur asistencat ca nga shteti, ca nga fëmijët që kishin në 

emigrim. Por e rëndësishmja ishte se u formua psikoza se në Shqipëri është kot që të 

punosh dhe nuk fiton asgjë, është më mirë të rrish  pa punuar. Si në fshat dhe në qytet, 

u përhap epidemia e “dembelizmit masiv”.  

Këtë situate të ekonomisë në vitet 1990 e përshkruajnë edhe studiuesit britanik 

James Pettifer dhe Miranda Vickers: “Zhvillimi ekonomik i Shqipërisë midis viteve 

1992-1996 ishte bazuar në shumë premisa iluzore, por në të vërtetë ajo kishte mbetur 

peng i akumulimit të atypëratyshëm të parave të shumta të dërguara nga emigrantët, të 

cilat ishin monedha të forta dhe të mbivlerësuara në tregun vendas. Kjo përkoi me 

falimentimin total të shumicës së ndërmarrjeve shtetërore dhe me problemet e shumta 

të tranzicionit në sektorin e bujqësisë. Emigrantët u akuzuan për papërgjegjshmëri dhe 

naivitet në financimin e skemave piramidale, por shumica e njerëzve atëherë kishin 

mundësi të pakta për investimin e parave në biznese të vërteta” (2007:8).  

Një shkak tjetër ishte dhe kontrabanda galopante e naftës dhe e cigareve. Kjo sillte 

dhe fitime të majme  për disa njerëz dhe për shkak të shtetit të dobët, kjo mori 

përmasa shqetësuese gjatë viteve 1994-1998. Pas kontrabandës, disa  njerëz u morën 

deri në vitet 1998 me trafikim emigrantësh klandestinë, duke çuar me gomone në Itali 

shumë shqiptarë të dëshpëruar, e deri dhe kurdë. Një numër shqiptarësh u morën dhe 
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me trafikimin e qënieve njerëzore, duke çuar shumë vajza në Itali, Greqi dhe duke i 

kthyer në prostituta. Nuk ka një numër të saktë dhe zyrtar, por shifrat e burimeve të 

ndryshme arrinin dhe deri në 20.000 vajza dhe gra. (Shih: Shimani, L., Katro, J., 

1999:3). Pavarësisht se numri real lipset të jetë shumë më pak, psikoza dhe përhapja 

në popull ishte shumë e madhe. Kjo solli dhe psikozën e lekëve të lehta pa punuar dhe 

të pasurimit të menjëhershëm. Psikoza e lekëve të lehta, solli edhe lindjen e firmave 

piramidale.  Duke mos pasur dhe specialistë në fushën e ekonomisë kapitaliste të zot 

që të parashikonin pasojat katastrofike të këtyre firmave piramidale dhe të bënin 

thirrje për iluzionin optik të fitimit të lehtë, u bë e mundur përhapja e gjerë dhe në tërë 

Shqipërinë e këtyre firmave.  

   Rrjedhojë e drejtpërdrejtë e konceptit të “vetizolimit” ishte edhe mungesa e një 

shtrese të kualifikuar intelektualësh me njohuri të thella shkencore për ekonominë e 

tregut. Si në asnjë vend tjetër në Europën Qendrore dhe Lindore, në  Republikën e 

Shqipërisë  jo vetëm që nuk ekzistonin elemente të ekonomisë së tregut, por u ndalua 

edhe njohja e përvojës së vendeve të zhvilluara në organizimin e drejtimin e 

ekonomisë e të shoqërisë, me argumente politike. Studiuesit Lulzim Hana dhe  Ilia 

Telo në librin e tyre “Tranzicioni në Shqipëri” këtë mos specializim të ekonomistëve 

në Perëndim e  përshkruajnë:  “Ne jemi rendi më i përparuar dhe nuk kemi çfarë të 

mësojmë prej tyre në këto fusha. Po të kenë nevojë, ata të vijnë e të mësojnë nga ne”. 

Ky koncept kushtëzoi edhe faktin se për rreth dy dhjetëvjecarë, ndryshe nga shkencat 

teknike e natyrore, në sferën ekonomiko-shoqërore u pezulluan thuajse tërësisht 

studimet dhe kualifikimet jashtë” (2005:46).  

Për gjithë këto shkaqe, gjatë vitit 1995 e sidomos në vitin 1996 u përhapën  shumë 

firmat rentiere piramidale që paguanin depozitat e qytetarëve me interesa super të 

larta. Firma “Xhaferri”  merrte si kredi 10.000 lekë të reja dhe pas tre muajsh 

kredidhënësi  merrte nga firma 32.000 lekëtë reja. Norma mesatare e fitimit ishte 73.3 

për qind në muaj ose 880 për qind interesi vjetor( Shih: Dervishi, Z.,pa vit botimi: 

359) . Firmat rentiere piramidale si Vefa, Xhaferi, etj mbushnin televizionin publik 

me reklama si kompani të suksesshme. Kjo sëmundje u përhap me shpejtësinë e një 

cikloni, mijëra vetë futën kursimet e tyre në këto të ashtuquajtura firma të 

suksesshme. Kështu e përshkruan këtë dukuri, studiuesia Miranda Vickers: “Mijërat e 

investuesve të paditur rrinin e rrinin në radhë që në orët e para të mëngjesit për të 

futur kursimet e tyre të mundimshme, shumica e të cilëve ishin siguruar duke bërë 

punë të rënda krahu në Greqi. Madje shumë njerëz shitën edhe shtëpitë e tyre për të 

futur në piramida shuma sa më të mëdha që të ishte e mundur. Skemat ishin një 
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magnet i fuqishëm, i cili lëshonte një rreze shprese në një vend ku rroga mesatare 

mujore ishte jo më shumë se 100$ dhe me një papunësi të lartë” (2008:380).  

Në këtë rast, jo vetëm një pjesë  e banorëve të Qarkut  por  dhe një pjesë dërmuese e  

shqiptarëve, nuk u thelluan se si ka mundësi një e papunë si Sudja, një kapter ushtrie 

si presidenti i kompanisë rentiere VEFA etj., pa formim profesional të lartë për 

ekonominë, pa asnjë gjuhë të huaj për tregti ndërkombëtare, të arrinin të merrnin lekë 

me përqindje deri në 880 për qind në vit, jashtë çdo ligji ekonomik. Siç thotë 

psikoanalisti Zigmund Fojd: “Turmat nuk e kanë njohur kurrë etjen për të vërtetën. 

Ato kërkojnë iluzione, pa të cilat nuk mund të jetojnë. Për to irealja ka gjithnjë 

përparësi ndaj reales, jorealja vepron mbi to gati njësoj si realja” (2004: 15). Kur 

kompanitë piramidale nuk munden dot  t’iu kthenin kursimet njerëzve, filloi një 

përshkallëzim në rritje e demonstratave të të zhgënjyerve, që kërkonin lekët e veta. 

“Duam lekët tona!” - ishte parulla që dëgjohej gjatë këtyre protestave. Këto 

demonstrata u kthyen në rebelim, që u shoqërua dhe me hapjen e depove të  armëve, 

duke u armatosur popullsia. Nga marsi 1997 e në vazhdim, pothuajse e gjithë 

Shqipëria u përfshi nga anarkia. Bandat e armatosura u bënë të gjithfuqishme  në 

rrugët nacionale, duke dalë dhe duke grabitur njerëzit. 

 Kështu e përshkruajnë anarkinë që përfshiu zonën e Elbasanit studiuesit britanikë  

James Pettifer dhe Miranda Vickers: “Më 14 mars Korça dhe Elbasani i ikën 

kontrollit të qeverisë. Marrja nga rebelët e qytetit të Elbasanit, këtij qyteti jetik nga 

pikëpamja strategjike, pasi dominonte krejt luginën e Shkumbinit, ishte një pengesë 

serioze për ushtrinë dhe policinë. Librazhdi pak më tej, ... kishte grumbulluar një 

arsenal të madh nga uzinat e armëve afër tij, ndërsa rebelët kontrollonin gjithë 

trafikun në rrugën kryesore që të çon në Maqedoni. Komandanti i garnizonit të 

Elbasanit thuhej se kishte qarë nga dëshpërimi, kur shihte njerëzit të hynin në depot e 

tij, duke rrëmbyer prej saj sasi të mëdha armësh, midis të cilëve kishte edhe fëmijë që 

tërhiqnin deri në tetë pushkë zvarrë nëpër rrugë” (2007:68). 

 Çdo darkë dëgjoheshin krisma armësh dhe njerëzit mbylleshin në shtëpi sa fillonte të 

errej. Rrugët ishin të pasigurta, njerëz me maska mund të dilnin kudo dhe në çdo orë 

të ditës për të grabitur. Cërriku doli totalisht jashtë kontrollit të qeverisë dhe u vu nën 

kontrollin e bandave  të armatosu. Kështu e shpjegon psikoanalisti Zigmund Fojd 

veprimin e turmave: “Turmat ushtronin mbi individin e veçuar një presion me fuqi të 

pakufizuar e me rrezikshmëri të paparashikueshme. Për një çast ajo zëvendëson gjithë 

shoqërinë njerëzore që është mbartësja e autoritetit, nga dënimet e të cilit ajo ka frikë 

dhe për hir të të cilit ajo nënshtrohet me aq përulësi… Pra, në përgjithësi nuk lipset të 



110 

 

habitemi shumë kur e shohim individin e veçuar në turmë të bëjë ose të miratojë gjëra 

që i ka neveritur në kushtet e jetës së zakonshme” (2004:21).  

Edhe gjatë vitit 1997, kur u përmbysën firmat dhe mijëra shqiptarë humbën kursimet e 

tyre, u ngritën në demonstrata dhe e shkërmoqën shtetin. Kriza ekonomike u  

shoqërua dhe me revolta sociale. Edhe gjatë kësaj revolte, ku shumë qytete 

kontrolloheshin nga bandat e armatosura dhe ekonomia kishte vajtur përsëri në nivelin 

zero, shqiptarët e panë veten përsëri më të varfër. Sipas studiuesit indian Amartya 

Sen: “Skamja mundet, natyrisht, të nxisë për të shkelur ligjet dhe rregullat e 

vendosura. Por ajo nuk u jep domosdoshmërisht individëve shtysën, guximin dhe 

mundësinë për të ndërmarrë një veprim shumë të dhunshëm” (pa vit botimi:152).  

Por Shqipëria shikohej nga investitorët e huaj si një vend në krizë, një vend pranë 

konflikteve civile të ashpëra dhe me një krizë humanitare. Duket sikur nga 1991 e deri 

më 1999 Qarku i Elbasanit dhe e gjithë shoqëria shqipëtare  po kalonte nga një krizë 

tek tjetra dhe për rimëkëmbje ekonomike dhe investime të huaja në Shqipëri nuk 

bëhej fjalë. Kjo shkaktoi thellimin e varfërisë në këtë qark. “..rreth 85 mij banorëve të 

saj, jetojnë kështu mungesën e shpresës e të perspektivës. Papunësia e varfëria në 

kufijtë e skajshëm tashëm janë një realitet i hidhur në Elbasan, duke vendosur kështu 

jo vetëm qytetin, por edhe trevën në kryen e listës, e cila vuan sot mungesën totale të 

perspektivës”( Gazeta “Koha Jonë” 22.07.1998: 11). 

Përveç krizave të mëdha që arritën deri në konflikteve me armë, ishin krizat në fushën 

ekonomike, e sidomos të pronave, që nuk po gjejnë zgjidhje akoma. Kështu, mbas 

viteve 1991 filluan ish-pronarët e tokave, dyqaneve e shtëpive të kërkonin pronën e 

vet. Meqenëse kishin kaluar mbi 45 vjet dhe gjatë kësaj kohe, pjesa më e madhe i 

kishin zhdukur tapitë e vjetra, ishte shumë e vështirë t’i vërtetonin, dhe filluan 

kalvaret nëpër gjyqe. Por problem më i madh ishte se kur dikush fillonte të investonte 

dhe i blinte tokën një pronari, dilte dikush tjetër dhe pretendonte për këtë tokë, duke e 

hedhur në gjyq, i ndërpriste investimin. Kjo pengoi dhe vazhdon të pengojë investimet 

e mëdha në Qarkun e Elbasanit, por dhe në gjithë Shqipërinë. Këtij problemi shumë të 

ndërlikuar iu shtua dhe problemi i migrimit. Shumë familje lanë shtëpitë e tyre në 

vendet malore dhe filluan të ndërtonin shtëpi pa leje në toka që një pjesë e mirë e tyre 

ua blinin pa letra zyrtare, atyre që pretendonin që ishin pronarë. Nga këto kriza të 

njëpasnjëshme shqiptarëve iu venit dhe ai pak besim tek zhvillimi ekonmik i shpejtë i 

Shqipërisë, dhe zgjidhjen e shikonin vetëm në emigrim. Mbas vitit 1999, kur 

Shqipëria vazhdoi reformat pa ndonjë amulli të madhe, filloi të lulëzonte fuqishëm 

korrupsioni që pothuajse u shtri në çdo çelizë të shoqërisë, sa arriti deri aty sa duhej të 
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paguaje dhe për të marrë një certifikatë, mendo për gjërat e tjera e sidomos për të 

marrë pronën. “Kështu, sipas Raportit të Bankës Botërore për indeksin e korrupsionit 

për vendet e Europes Jug Lindore, Shqipëria ishte në vend të parë. Kështu, në vitin 

2001 indeksi ishte 60.8 dhe në vitin 2002 indeksi ishte 68,4, ku Maqedonia e kishte 

këtë indeks 35.1 dhe 31.2, kurse Mali i Zi përkatësisht 30.8 dhe 35.9” (Hana,L., 

Telo.I., 2005:324). Pra kishte diferencë të madhe të dy vendet fqinj me Republikën e 

Shqipërisë. Edhe sot vazhdon ideja se korrupsioni është shumë i përhapur. 

Varfëria që po kalonte i gjithë vendi duket edhe tek pagat,që merrnin punonjësit e 

ndryshëm, ku mbas 14 vjetësh të përmbysjes së regjimit u arrit që të merrej e njëjta 

pagë reale si e vittit 1990. 

 

                       Paga minimale mujore (nominale dhe reale) në lekë 

 Viti Nominale Reale 

1990 450 450 

1991 675 498,2 

1992 840 190 

1993 1200 146,6 

1994 2440 243,3 

1995 3400 314,5 

1996 4400 361,2 

1997 4400 254,3 

1998 5800 277,2 

1999 6380 303,8 

2000 7000 333,3 

2001 7580 349,3 

2002 9400 412,4 

2003 10060 431,8 

2004 10800 450 

                                            (Hana, L., Telo,I., 2005:177) 
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Mund të themi se pavarësisht se shqiptarët marrin në vitin 2004 si rrogë mininmale, 

10.800 lekë, realisht ata  blejnë me këtë sasi parash të njëjtat gjëra si në vitin 1990, 

pra vlera reale e rrogës është 450, sa e vitit 1990.  

Gjendja e vështirë e familjeve të Qarkut të Elbasanit duket edhe nga numri i familjeve 

që janë në varfëri të skajshme, që mezi mbijetojnë. Në vitin 2002, varfëria absolute  

në Qarkun e Elbasanit ishte 37,6 për qind kurse në rang  vendi ishte 25,4 për qind, në 

vitin 2005, varfëria absolute në këtë qark  ishte 23,4 për qind kurse në rang vendi ishte 

18,5 për qind ( Shih: Lika. Sh., pa vit botimi:31). Nga të dhënat  në vitin 2002 varfëria 

absolute në Qarkun e Elbasanit ishte 12.2 për qind mbi mesataren në shkallë vendi.  

Familjet e zonave të thella të këtij qarku vazhdojnë të jenë familjet më të varfëra. Kjo 

duket edhe tek përqindja e familjeve që marrin ndihmë ekonomike në këto zona. Tek 

familjet e komunave të thella, larg qyteteve dhe rrugëve nacionale, kjo ndihmë arrin 

deri në 40 për qind të popullsisë, kurse në zonat fushore dhe me infrastrukturë të 

zhvilluar kjo ndihmë ulet, sepse dhe të ardhurat nga bujqësia janë më të mëdha. 

“Zonat më të ulta, me më shumë tokë dhe me infrastrukturë të zhvilluar, kanë numrin 

më të vogël të familjeve me ndihmë ekonomike, si njësitë vendore të zonës së 

Dumresë, kryesisht për shkak të sasisë më të madhe të tokës bujqësore dhe komunat e 

Rrethit të Peqinit” (Lika, Sh., pa vit botimi :52). 

Ky ndryshim i numrit të familjeve që trajtohen  me ndihmë ekonomike në komunat e 

thella, nga numri i familjeve  që trajtohen me ndihmë ekonomike në qytete duket edhe 

në tabelat e mëposhtëme. 

 

NDIHMA EKONOMIKE NË QYTETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qyteti 

Pjesa e popullsisë me 

ndihmë ekonomike 

Në përqindje 

Elbasan 7.3  

Cërrik 10.5  

Peqin 14 

Gramsh 11  

Librazhd 4   

Përrenjas 15 
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(Lika, Sh., pa vit botimi:53) 

                         

                             Ndihma ekonomike në komunat e qarkut 

 Komunat 

Familjet  përfituese 

me ndihmë 

ekonomike 

Poroçan (Gramsh) 40  

Kukur (Gramsh) 40 

Polis (Librazhd) 30  

Labinot-Mal (Elbasan) 30  

Zavalin (Elbasan) 30  

                                    

(Lika, Sh., pa vit botimi:53) 

 

Komunat më të thella janë edhe komunat që janë më të varfëra, ku edhe  varfëria 

ekstreme është më e lartë.  Duke qenë në zona të thella dhe të padukshme për pjesën 

dërrmuese të popullsisë së qarkut, krijohet ideja se kjo varfëri nuk ekziston. Siç e 

thekson edhe sociologu anglez  Anthony Giddens: “Mungesa e vetëdijes publike për 

shtrirjen e varfërisë ndoshta qëndron pjesërisht në “dukshmërinë” e pakët të të 

varfërve. Pjesa më e madhe e atyre në shtresat më të privilegjuara të shoqërisë, rrallë 

shkojnë në zonat, në qytete ose fshat, ku është përqëndruar varfëria’’ (2004:244). 

Ky mjedis  familjar ku varfëria është   e dukshme   shoqërohet dhe  me grindje  dhe 

mosmarrëveshje,  duke i bërë më të  stresuar  pjesëtarët e familjes në këtë qark. 

Papunësia është edhe një nga faktorët kryesorë të dhunës në familje. Duke qenë i 

papunë sidomos mashkulli fillon  të ketë probleme personaliteti, i duket vetja i 

pavlerë, sikur të tjerët nuk e vlerësojnë më, siç thotë edhe sociologu gjerman Ralf  

Dahrendorf: “Njeriu pa role, është për shoqërinë dhe  një  qënie që nuk 

ekziston”(2006:69).  Kjo bën  që burrat të fillojnë të shprehin autoritetin e tyre në 

shtëpi, kundër grave dhe fëmijëve, që të ndihet të vlerësuar, por edhe nga frika se mos 

ky autoritet i’u fillon e  bie edhe në shtëpi tani që janë të papunë. Kjo dhunë shtohet 

sidomos kur gruaja është në punë dhe mban e vetme shtëpinë.  

Vajzat dhe gratë duke qenë të punësuara, sjellin të ardhura në familje njëlloj si burrat,  

dhe ndonjëherë edhe më shumë se ata, formojnë personalitetin e tyre të barabartë me 
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burrin dhe nuk pranojnë të  shikohen vetëm si shërbëtore të familjes për të rritur 

fëmijët dhe për të bërë punët e shtëpisë. Pavarësia ekonomike i bën gratë dhe më të 

lira në vendimmarje, ka shumë gra të cilat e durojnë dhunën e burrave vetëm e vetëm 

se nuk arrijnë të jetojnë të pavarura ekonomikisht. Kjo duket edhe nga të dhënat  e 

anketës për  pyetjen “Në cilat rrethana do të ishit më tolerant ndaj dhunimit?”  Nga ku 

6,5 për qind e të anketuarave kanë zgjedhur “Sepse  nuk punojnë dhe nuk arrini të  

mbani familjen”. 

Banorët e Qarkut të Elbasanit, sikurse  në përgjithësi i gjithë populli shqiptar, duke 

vuajtur varfërinë e skajshme, ëndërron të dalë nga kjo gjendje duke vlerësuar 

pasurinë, por jo atë pasuri të skajshme, por vetëm atë që bën të mundur të rrisë fëmijët 

pa ankthin e të nesërmes, se me çfarë do t’i ushqejë, ku do t’i gjejë lekët për t’i veshur 

ose për t’i çuar tek doktori. Siç thotë edhe sociologu Zyhdi Dervishi: “Shumica e 

vajzave dhe e grave dhe sidomos shumica e nënave, që çmojnë më shumë pasurimin, 

nuk ëndërrojnë të bëhen pjesë e elitës së pasanikëve më të spikatur të shoqërisë 

shqiptare, por të jenë të kamura, domethënë të plotësojnë pa kokëçarje nevojat e 

fëmijëve për ushqim, strehim dhe sidomos për shkollim sa më cilësor, sa më 

bashkëkohor në universitetet shqiptare më të mira dhe veçanërisht në universitetet më 

të famshme të vendeve perëndimore. Edhe për faktin se në Republikën e Shqipërisë 

janë vrarë jo pak pasanikë të mëdhenj në rrethana të pasqaruara dhe që nuk priten të 

sqarohen, ndër mjaft shqiptarë, dhe sidomos ndër mjaft nëna me fëmijë të rritur, është 

bërë imponues opinioni se “lipset të kesh aq para sa t’i hash pa kokëçarje dhe jo para 

të madhe që të ha kokën” (2011:241). 

 Varfëria, papunësia janë shkaqet e dhunës, dhe zhvillimi ekonomik i qarkut do 

shmangë këtë dhunë, sepse ky zhvillim do shoqërohet dhe me hapjen e vendeve të 

punës, që përveç burrave do t’ju jepnin mundësi dhe grave, dhe vajzave të punojnë, të 

cilat do jenë të pavarura nga ana ekonomike. Vajzat dhe gratë janë mbizotëruese 

vetëm kur flitet për papunësisë. Puna bashkëshoqërohet ngushtësisht me vlera si 

vetëbesimi, dinjiteti njerëzor dhe qëllimi i jetës. Siç thotë edhe studiuesi  shqiptar  

Përparim Kabo: “Kur je i papunë, të mungon një nga elementet e sigurisë qytetare dhe 

personale: “të ndihesh se je i nevojshëm”, i papuni dërmohet dhe shpirtërisht. 

Papunësia dhe pritja për një punë e bëjnë individin të humbasë shpresën dhe besimin. 

Ata depersonalizohen në sy të familjarëve, u lëndohet sedra dhe nuk mund të ruajnë 

dot autoritetin e përligjur të prindit apo familjarit të përgjegjshëm” (2006 :269).  

Demokracia është e rrezikuar dhe nuk mund të mbijetojë, në vendet ku papunësia në 

nivele të larta, është e pranishme në shoqëri. Punësimi lipset të mos shihet kurrsesi 
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vetëm si një kusht ekonomik dhe instrument mbijetese. Përpos këtij funksioni jetësor, 

punësimi lipset vlerësuar si e drejtë civile, si respektim i dinjiteti njerëzor, dhe tek e 

fundmja, edhe si kujdes për shoqërinë.  

Siç thotë edhe studiuesi  shqiptar  Përparim Kabo: “Papunësia ka bërë që masa të 

gjera popullsie të jetojnë në ankthin e varfërisë, ndërsa e përhapur gati si një epidemi 

te brezat e rinj, ajo ka krijuar psikozën brenda familjes, duke deformuar raportet mes 

prindërve dhe fëmijëve, pasi kulti i “bukëfituesit”, që historikisht ka qenë i prindërve, 

duket i rrëzuar” (2006:212). 

Reformat ekonomike–politike në Republikën e Shqipërisë  kanë pësuar shumë  

dështime. Kjo ka sjellë që pasuria kombëtare të shpërdorohet, mungesë prodhimi 

industrial dhe bujqësor, dhe importe për  çdo gjë. Treg i çoroditur dhe krejt i 

pakontrolluar, biznes tinzar dhe me përmasa monopoliste, ku konkurrenca e ndershme 

gati nuk funksionon. Shoqëria që ende nuk e ka zgjidhur problemin e  pronësisë mbi 

tokën dhe objekteve të tjera.  Skandalet nuk kanë të mbaruar. Tërë këta faktorë  kanë 

ndikuar duke rritur  varfërinë, edhe  në Qarkun e Elbasanit. Varfëria është shoqëruar 

edhe më pabarazi të shtresave të shoqërisë, ku një pjesë jeton shumë mirë, pjesa 

dërmuese lufton për mbijetesë. Sipas studiuesit anglez  Izajah Berlin: “sigurisht, 

padrejtësia, varfëria, skllavëria, padija mund të zhduken me anë të reformave dhe 

revolucioneve. Mirëpo lufta kundër të keqes nuk mund të jetë qëllim jetësor në 

vetvete. Njerëzit kanë nevojë për qëllime pozitive, individuale dhe kolektive, të 

shumëllojshme” (1996: 114). 

Por për shkak të  varfërisë  sidomos në qytet, vihet re një prirje për të rritur moshën e 

martesës. Kushtet ekonomike, si mospasja e një shtëpie ose pune të mirëpaguar, kanë 

bërë që shumë meshkuj të mos martohen deri sa t’i sigurojnë këto, ndryshe nga se 

ndodh në fshat, ku  martesa vazhdon të shikohet si marrja e një krahu pune që mund të 

kujdeset për shtëpinë dhe të punojë tokën së bashku me burrin. 

Ose siç thotë studiuesia italiane  Willy Pasini: “Përveç kësaj, gjithmonë e më 

shumë, meshkujt pyesin nëse ia vlen të krijojnë familje në një shoqëri problematike e 

të pasigurtë si kjo e sotmja. Shpesh herë për burrin, fëmijët bëhen pengesë për të 

ndërruar gruan ose qytetin, për shkaqe pune. Pasja e një fëmije përjetohet si një 

shtrëngim e jo si vazhdimësi e vlerave personale të identitetit” (2011:177). Për shkak 

të këtyre kushteve ekonomike, disa familje vazhdojnë të jetojnë dy kurora në një 

shtëpi ,duke krijuar konflikte midis dy çifteve, prindërve dhe çiftit të ri. Jetesa në këto 

hapësira të ngushta për shumë kurora filloi të sillte dhe konflikte sociale mbrenda 

familjes. Kjo duket dhe nga të dhënat e anketës, ku 1.8 për qind e të anketuarave kanë 
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pohuar se shkaktari i dhunës është vjehrri, dhe  4.3 për qind e të anketuarave, kanë 

pohuar  se shkaktar i dhunës është vjehrra. Kishin konflikte të natyrës së përditshme 

se ku do gatuanin, ku do flinin, kush do pastronte dhe lante, kur njëri flinte, fëmijët 

bënin zhurmë, pse një çift zgjohej më herët dhe tjetri më vonë, njëri i respektonte 

prindërit, kurse nusja e tjetrit grindej. Këto arritën deri aty sa shumë familje dhe pse 

jetonin me djalin dhe me nusen, ndaheshin në mbarëvajtjen e shtëpisë. Kështu, çifti i 

ri lipset të gatuante vetë, të lante enët e veta, dhomën e vet, kurse prindërit lipset të 

gatuanin vetë dhe të lanin robat e veta në dhomën e vet. Por dhe kështu nuk 

tejkaloheshin konfliktet, se problemi ishte se kush do gatuante i pari, kush do 

pastronte sot dhe korridorin, zhurmat etj. Këto konflikte në familje i thekson edhe 

studjuesi Hamit Beqja: “Megjithatë, është fakt që në një familje me dy kurora, 

pikërisht dy gra, nusja me vjehrrën mund të mos merren vesh, mund të përfliten, 

mund të zihen  e të mos komunikojnë, madje mund të krijojnë atmosferë të rëndë në 

të gjithë jetën e familjes e në ndonjë rast të çojnë në njërin krah, në braktisjen e 

prindërve nga djali, kurse në rastin tjetër në mosmarrëveshje të thella midis çiftit të 

martuar, të cilat mund të shkojnë gjer në divorcim” (1983:122).  
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6.2.4.Kriza në fushën e bujqësisë 

 

Nga të dhënat e grafikut 18 rezulton se 30,6 për qind e të anketuarëve  në zonat rurale 

kanë  përcaktuar varfërinë si një nga faktorët kryesor që ndikon në dhunën në familje. 

Përzgjedhja nga një përqindje më e lartë në zonat rurale se në zonat urbane ka të bëjë 

edhe me krizën më të thellë ekonomike që ka kaluar historikisht  zona rurale në këtë 

qark. 

 

 

Grafiku 18 
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Para vitit 1990, bujqësia ishte e oraganizuar në kooperativa dhe ferma shtetërore,  të 

cilat koha vërtetoi se ishin një dështim si i gjithë sistemi, dhe banorët e fshatrave ishin 

më të varfër se pjesa tjetër e popullsisë. Mbas vitit 1990,  duke qenë se çdo gjë ishte 

shtetërore dhe shteti ra, toka mund t’i kthehej pronarit, por njerëzit u turrën pyjeve, 

agrumeve, ullishteve, vreshtave dhe filluan t’i prisnin. Dëmi ishte shumë i madh, 45 

vjet investime në bujqësi filluan të shkatërrohen. Në korrik 1991 u miratua dhe ligji 

7501 i ndarjes së tokës sipas frymëve në familjet kooperativiste. Kjo solli copëtimin e 

tokës në ngastra të vogla. Në Qarkun e Elbasanit mesatarja e tokës së ndarë për 

familje ishte 1.34 ha (shih:Lika, Sh., pa vit botimi:32). Kjo solli që në momentin e 

parë një euforizëm tek fshatarësia, e cila kishte tani një mundësi të punonte dhe të 

mbijetonte. Por kostot e prodhimit, duke qenë ngastra të vogla toke, ishte shumë e 

lartë, dhe nuk arrinin të konkuronin prodhimet bujqësore që hynin nga Maqedonia dhe 

Greqia me një kosto shumë më të ulët. Fitimi ishte minimal, mbas një pune dhe lodhje  

shumë të madhe gjatë vitit. Të ardhurat e përfituara kur punoje disa muaj në emigrim, 

ishin shumë herë më të larta sesa të merreshe me bujqësi për një vit të tërë. Filloi të 

lihej toka djerr,  pa punuar, fshatarët mbillnin pak sa për vete dhe pjesa tjetër për 

popullsinë vinte nga importi. Këtë gjendje të vështirë që po kalonte  bujqësia  e 

pasqyrojnë edhe studiuesit Lulzim Hana dhe Ilia Telo:“Më tepër se 1/4  punohet me 

krahë dhe me kafshë. Kjo sasi e vogël toke për familje ishte pak atraktive për të 

thithur investitorë të huaj. Po t’i shtojmë sasisë së vogël të tokës edhe mungesën e 

ujitjes, të përdorimit të bazës teknike dhe të plehrave kimike, të investimeve për 

teknologjinë e re dhe për marketing, atëherë bëhet i qartë kuadri pse familja fshatare 

prodhon vetëm për të mbijetuar dhe me kosto prodhimi shumë të lartë, pse fshatari  

ynë kërkon të shkojë të punojë si argat në shtetet fqinj dhe e lë tokën djerrë. 

Mprehtësia e këtij problemi mendojmë se bëhet më e madhe me nënshkrimin e 

Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë me shtetet e rajonit” (2005:97). 

 Dhe pse gjatë kësaj kohe pati disa fushata sensibilizuese se bashkimi i fshatarëve në 

kooperativë do jepte rendiment të lartë dhe njëkohësisht fitim të lartë për ta. Por sa i 

përmendje kooperativat, në mend sillnin kooperativat komuniste, ku rropateshin gjithë 

ditën dhe  fitonin pak  dhe pronar i tokës ishte shteti. Banorët e fshatrave kishin alergji 

nga kooperativat, prandaj kjo nuk dha rezultat. Kështu e përshkruajnë për  komunën e 

Pajovës  të rrethit te Peqinit këtë parcelizim: “Por kjo kërkon më parë zhdukjen e 

parcelizimit të madh të saj. Përvoja e bashkimit të tokës gjatë ish–regjimit komunist 

ishte shumë e hidhur edhe për banorët e kësaj komune: Toka ishte e të gjithëve, por në 

fakt e askujt, pronar i vetëm ishte shteti. Në këto 20 vite është humbur shumë kohë 

për të qëndruar nën hijen e kooperativave. Banorët lipset të kuptojnë sa më shpejt të 
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jetë e mundur se lipset të krijojnë kooperativa bujqësore të tipit kapitalist” (Muçaj, S., 

Sala, S., Xhyheri, S., Kurti, A., 2011:44). Por edhe specialistët e ekonomisë, duke 

mos qenë me përvojë në këto organizime, jepnin mendime të ndryshme dhe shpesh 

kontradiktore, duke i bërë banorët e zonave rurale më të pavendosur për bashkimin në 

kooperativa. Ky bashkim në kooperativa ishte i  vështirë, sepse ishte edhe  koha  kur 

shoqëria shqiptare po bëhej shumë individualiste. Këtë fakt filozofi Artan Fuga e 

shpjegon:“Ky lloj “privatizimi kolektiv” po realizohet pikërisht në kohën kur shoqëria 

shqiptare është duke u bërë tashmë tejet individualiste. Për këtë shkak, bashkësia e 

trashëgimtarëve të pronave të dikurshme, të përmbledhura dikur në dorën e një njeriu, 

nuk arrin në mjaft raste të merret dot vesh për të administruar bashkërisht kapitalin e 

marrë në trashëgim. Aq më tepër që familja dhe shoqëria shqiptare ende nuk e kanë në 

traditë edukatën e një bashkëpunimi midis pjesëtarësh me status familjar të barabartë 

që bashkëpunojnë me njëri-tjetrin në një rrafsh horizontal. Brenda këtyre rrethanave, 

nuk lipset të çuditemi aspak kur shohim se në vend të grumbullimit dhe përqëndrimit 

të kapitalit, në disa sektorë jetikë (troje, lokale shërbimesh, toka, pemë frutore, 

banesa) po ndodh e kundërta, pikërisht ndarja në mënyrë të pafundme e tij” 

(2005:146).  

Përveç parcelizimit të tokave, në krizën në bujqësi ndikuan edhe prishja e sistemit 

ujitës, prerja e pemëve frutore dhe vreshtave e vështirësoi shumë punën në bujqësi. 

Kjo ndikoi shumë në Qarkun e Elbasanit, ku pjesa dërrmuese e tokës është malore dhe 

mund të shfrytëzohet për pemtari dhe vreshtari. Në Qarkun e Elbasanit sipas 

Ministrisë së Bujqësisë  së Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit ka 72.872 ha tokë 

bujqësore dhe 257.122 ha tokë jobujqësore (kullota, pyje etj.) (Shih:Vjetari Statistikor 

– 2011: 16). Afërsisht vetëm 22 për qind e tokës në këtë qark është për tokë bujqësore 

dhe punimi i kësaj toke ka vështirësitë e veta. Po të shikojmë aftësinë ujitëse për 

Rrethin e Elbasanit, ajo është e krahasueshme me vitet 1960. “Në vitin 1938 ujiteshin 

3.000 ha, më 1960  ujiteshin 10.800 ha, më 1970 deri 17.200 ha, më 1976 afro 22.000 

ha dhe më 1997 ujiteshin 10.200 ha”(Elbasan - Eciklopedia, 2003 :83). Edhe mbas 20 

vjetësh shkatërrimi të sistemit ujitës, është e vështirë të  rifunksionojë totalisht ky 

sistem. Dhe kjo jo për shkak të mungesës së burimeve ujore, sepse ka 2 lumenj që 

kalojnë mes për mes qarkut, është lumi Shkumbin dhe ai Devoll. Mungesa e 

investimeve për sistemin ujitës ka bërë që edhe sot të mos kemi ujitje për këto toka. 

Ndryshe nga çdo lloj investimi në bujqësi, si punimi i tokës, mbjellja, serat, etj., që 

mund të bëhen dhe me kapital individual, investimi i ujitjes është shumë i madh dhe 

lipset ndërhyrja dhe investimi i shtetit. Meqë në Qarkun e Elbasanit toka livadhe, pyje 

është mbizotëruese dhe rreth 30 për qind e tokës bujqësore ujitet, atëherë 
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mbizotëruese në fshat është blegtoria. Në vitin 2011 të ardhurat nga bujqësia ishin 

3.157.769.000 lekë, kurse nga blegtoria ishin 5.054.779.000 lekë (shih:Vjetari 

Statistikor 2011:34). Prodhimi bujqësor zë 38 për qind të prodhimit kundrejt 62 për 

qind që zë prodhimi blegtoral. Me gjithë zhvillimin e blegtorisë, prapë shumë zona 

janë mbrapa me numrin e deleve, dhive etj. sesa para viteve 1990. Me gjithë 

zhvillimin e blegtorisë në zonat malore, të ardhurat më të mëdha i kanë familjet që 

jetojnë në zonat fushore si të Dumresë dhe të Peqinit. Këtë fakt e thekson edhe 

studiuesi Shefik Lika: “ Të ardhurat më të larta për frymë i ka zona rurale e rrethit të 

Peqinit i cili ka një sipërfaqe më të madhe toke fushore dhe me tregues të mirë ujitje 

që krijojnë mundësi për kulturat bujqësore më intesive dhe rendimete të larta. Të 

ardhurat më të ulta për frymë i kanë komunat e rretheve Librazhd e Gramsh, ku 

mbizotrojnë tokat malore”( pa vit botimi:33) 

     Një shkak tjetër që është është i rëndësishëm për këtë gjendje të bujqësisë janë 

politikat e vendeve të industrializuara që pengojnë subvencionet nga shteti në bujqësi 

në vendet në zhvillim. Bujqësia në këto vende e ka të vështirë të konkurojë produktet 

bujqësore të vendeve të industrializuara që përfitojnë miliona euro suvencione nga 

shtetet  përkatëse. Siç thotë studiuesi Ardian Civici: “ Shumë autorë, vënë në dukje 

faktin se një nga arsyet e kësaj gjendje është filozofia e deritanishme e mjaft 

institucioneve ndërkombëtare si Banka Botërore, Organizata Botërore e Tregëtisë, 

FMN-etj., të cilat në emër të liberalizmit të plot i kanë imponuar vendeve të varfra e 

në zhvillim zvogëlimin e çdo ndihme financiare të drejtpërdrejtë ose subvencionesh 

në drejtim të sektorit bujqësor dhe hapjen e plotë të tregjeve ndaj eksporteve të 

subvencionuara e të mbështetura fuqishëm prej vendeve të zhvilluara” (2009,201). 

      Kjo panoramë e gjerë e vështirësive në bujqësi tregon varfërinë dhe rrugën për 

mbijetesë të banorëve në zonat rurale të Qarkut Elbasan. Sipas INSTAT, në bujqësi në 

këtë Qark në vitin 2007  janë të punësuar  67 për qind e të gjithë të punësuarëve, 

kështu të punësuar janë 143.990 persona nga këta 96.531 janë të punësuar në sektorin 

bujqësor privat ( Shih: Tregu i punës 2007:15). 

 Por për shkak të këtyre  vështirësive  në bujqësi, ku kemi mungesë investimesh në 

mekanizimin e bujqësisë, janë përsëri vajzat dhe gratë që bëjnë punët më të rënda në 

fshat. “ Shumica e femrave të punësuara punojnë në bujqësi. Në rrethin e Elbasanit 

dhe të Gramshit ato përfaqësojnë rreth 79 për qind të femrave të punësuara gjithësej, 

në rrethin e Librazhdit rreth 85 për qind dhe në rrethin e Peqinit rreth 90 për qind. Një 

angazhim kaq i madh në bujqësi dëshmon se jeta e saj e përditëshme në fshat po 

vështirësohet gjithnjë edhe më shumë, në kushtet burri ende mban një status të 
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prifilegjuar ekonomik brenda familjes, duke qenë pronar i tokës, i shtëpisë etj”( Qarku 

Elbasan.,2002:56). 

6.3.Pijet Alkoolike 

 

  Faktor tjetër që ndikon në dhunën në familje është konsumimi i alkoolit. Nga të 

dhënat e anketës, del se rreth 15,7  për qind e të anketuarve deklarojnë se një nga 

faktorët kryesorë që ndikojnë në dhunën në familje është përdorimi i alkoolit. Në 

Qarkun e  Elbasanit si në të gjithë shoqërinë shqiptare, konsumimi i alkoolit është 

shumë i përhapur, kryesisht ndër meshkujt dhe për këtë shkak dhe pasojat janë shumë 

të përhapura. Egzistojnë disa faktorë që ndikojnë në përhapjen e përdorimit të  

alkoolit, duke u cilësuar  edhe një nga shkaqet kryesore të dhunës në familje në 

Qarkun e Elbasanit. Një nga faktorët  është tradita që ka pasur kjo zonë për 

konsumimin e alkolit. Para viteve 1945, ku dhe ndikimi fetar  ishte i lartë, një pjese të 

popullatës të besimit mysliman nuk u lejohej të pinin pije alkoolike. Përdorimi i 

alkoolit në shekujt e pushtimit turk shikohej dhe si rezistencë ndaj islamizimit. Siç 

shprehet dhe sociologu  Zyhdi Dervishi: “Përdorimi ose mospërdorimi i pijeve 

alkoolike simbolikisht indentifikonte edhe përkatësinë fetare të shqiptarëve. Për të 

treguar se nuk ishin islamizuar prej pushtuesve turq, të krishterët pinin publikisht verë 

dhe raki. Ndërsa nëpunësit e regjimit të pushtimit, për të treguar se të krishterët kishin 

braktisur Biblën për të përqafuar Kuranin, shpreheshin se banorët e një fshati ose 

krahine “kishin lënë verën dhe rakinë”. Përvoja tragon se pirja e pijeve alkoolike në 

publik vlente më shumë nga betimi se burrat ose gratë nuk ishin të konvertuar nga të 

krishterë në myslimanë” (2003:214,215).  

Kjo  ishte dhe arsyeja që pijet alkoolike dhe sidomos rakia, morën një përdorim të 

gjerë gjatë viteve të komunizmit. Sistemi komunist, duke qenë një sistem ateist, e 

shikonte luftën kundër fesë, edhe tek përdorimi i alkoolit. Zgjerimin e përdorimit të 

rakisë në zonën e Gramshit e thekson edhe studiuesi Petrit Basha: “Nëse më parë 

rakia është pirë në tri zonat etnografike (të Gramshit): Sulovë, Tomorricë e Vërçë, në 

zonat e Shpatit të Dytë ajo filloi të pihej mbas vitit 1960. Më pas edhe kjo krahinë e 

piu njëlloj, po me ato tradita si në tri simotrat e saj”( 2010:175). Kur çdo gjë u 

kooperativizua dhe fshatari nuk mbante dot një pulë se shikohej si shenjë e pronës 

private, nxjerrja e rakisë jo vetëm në zonat rurale, por edhe në qytet u tolerua. 

Nxjerrja në mënyra artizanale e rakisë mori zhvillim gjatë sistemit komunist. Kështu e 

përshkruan, përhapjen e prodhimit  të rakisë, në rrethin e Gramshit, studiuesi Petrit 

Basha: “Nëse më parë raki zienin disa shtëpi në fshat, pas viteve 1970 filluan të blejnë 

kazanë rakie cili dëshironte dhe ziejnë raki kur duan e sa të duan” (2010:176). 
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Në përgjithësi prodhimi i pijeve alkoolike u rrit gjatë viteve të sundimit komunist, 

u hapën shumë fabrika  që prodhonin, raki, konjak, fernet, verë dhe birrë. Por rakia 

ishte pija e privilegjuar në shoqëri, sepse  konceptohej si pije burrash.  

Kështu e përshkruan pirjen e rakisë në Gramsh Petrit Basha: “Për të pirë rakinë, 

në çdo mësallë shtrohej sofra ose një beze e bardhë që përdorej vetëm për raki. Pastaj 

viheshin mezet, shishja e rakisë e një filxhan. Në raki uleshin vetëm burrat, ndërsa 

djemtë deri në moshën 25-30 nuk i ulnin në sofër. Në veçanti nuk lejonin djemtë pa 

bërë ushtrinë të pinin raki” (2010:155).  

Në sistemin komunist, koha e lirë, sidomos e meshkujve kalohej duke dalë dhe 

duke pirë një gotë me shokët. Konjak, fernet e sidomos raki i gjeje në çdo bar-bufe të 

asaj kohe. Pjesën dërrmuese të klubeve të asaj kohe i shikoje të mbushur me meshkuj 

që pinin alkool dhe duhan. Këtë e thekson edhe studiuesi i kohës Hamit Beqja:“Ka 

pastaj edhe nga ata që pinë rregullisht ndonjë fernet a konjak, pa folur për rastet e 

tepruara, kur shtrohen me shokë për të ngrënë dreka dhe darka. Kuptohet, një gjë e 

tillë nuk ka si të mos i ngacmojë gratë e të mos bëhet burim kundërshtimesh.Te disa 

burra vërehet edhe prirja për ta kaluar një pjesë të kohës së lirë jashtë shtëpisë, por pa 

gratë e tyre, në kafene ose duke shëtitur me shokë. Dhe kjo mund t’u kthehet në zakon 

të përditshëm” (1983:113).  

Mbas vitit 1990, hov të madh morën njësitë e ndryshme për  klientët. Nuk gjen cep pa 

pasur një bar, restorant  ose  qebaptore. Pija mori hov  të ri, u këthye në mode. Duke 

ndenjur një pjesë të kohës në lokale, do s’do do përfundohej tek pijet alkoolike, në 

fillim për të kaluar kohën dhe për të hequr stresin  dhe në fund se nuk rri dot pa to. Siç 

e theksojnë edhe studiuesit Mithat Hoxha dhe Kujtim Pelinku: “Shkaku i përdorimit të 

alkoolit gjendet në kushtet sociale në të cilat individi është zhvilluar dhe ka jetuar. 

Këtu, para së gjithash, janë të rëndësishëm zakonet shoqërore lidhur me përdorimin e 

alkoolit. Atje ku shoqëria ka një qëndrim negativ ndaj alkoolit, përqindja e 

alkoolistëve është më e ulët. Për fat të keq, në shumë rrethe shoqërore, përfshirë edhe  

shoqërinë tonë, janë zhvilluar qëndrimet dhe normat positive, të cilat e nxisin 

përdorimin e alkoolit” (2001:37).  

Në fillimet e proceseve demokratike, pjesa më e madhe e qendrave kulturore u 

shkatërruan ose u mbyllën. Njerëzit nuk kishin ku të shkonin tjetër, vetëm në klube. 

Kjo duket sidomos në zonat rurale, ku historikisht nuk ka pasur qendra argëtimi.  

Koha kalohet  në lokalin e fshatit ose në hijen e rrapit, duke pirë ndonjë gotë raki të 

bërë vetë dhe duke bërë muhabete, ndërsa në qytet mund të pish një kafe, të lexosh 

gazetën, të veshë në qendër interneti etj.  Në fshat gazetat pothuajse nuk shkojnë, 

qendra interneti nuk ka, punësimi në bujqësi dihet se është sezonal dhe për këtë shkak 
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ka më shumë kohë  të lirë  për të  pirë ndonjë gotë.  Gjithashtu edhe kriza ekonomike 

përfshiu më shumë zonat rurale, duke i bërë banorët më të stresuar. Një faktor tjetër 

ishte se në zonat rurale kostua e pijeve alkoolike ishte shumë e lirë, pothuajëse pjesa 

dërmuese e banorëve e nxirnin vetë rakinë, ndryshe nga banorët e qytetit që lipset të 

paguanin, për çdo gotë që konsumonin. Kjo ka bërë  që kemi një numër  më të lartë të 

konsumatorëve të alkoolit në zonat rurale, kundrejt atyre në zonat urbane. Kjo duket 

edhe nga të dhënat e grafikut 18, ku në zonat rurale kemi 17,2  për qind të të 

anketuarave që kanë zgjedhur se një nga faktorët kryesorë është konsumimi i alkoolit, 

kundejt qytetin që  kemi rreth  13,4  për qind e të anketuarave që kanë zgjedhur këtë 

alternativë. Ky konsum më i lartë në zonat rurale del edhe nga të dhënat e INSTAT-it, 

në rang kombëtar, ku  meshkujt që pijnë alkool 12 muajt e fundit në zonat rurale është 

65.2 për qind kundrejt 60 për qind në zonat urbane (Studimi Demografik dhe 

Shëndetësor në Shqipëri, 2008-2009:230).  

Nga të dhënat e anketës del se ndryshime ka edhe brenda Qarkut, në vartësi të rrethit. 

Sa më i vogël rrethi dhe sa më i izoluar, aq më i madh është konsumi i alkoolit. 

Kështu, në Rrethin e Librazhd rreth  25,7  për qind  e të anketuarave kanë  përcaktuar  

konsumin e alkoolit si një nga faktorët që ndikojnë në dhunën në familje.  Historikisht 

në zonën e Librazhdit nuk përdorej rakia ose pijet e tjera alkoolike  Por gjatë sistemit 

komunist konsumi i   alkoolit mori një përhapje të madhe. Përhapjen e alkoolit nëpër 

dasma gjatë viteve të regjimit komunist në zonën e Librazhdit e theksojnë edhe 

studiuesit Avdulla Biçaku dhe Agim  Hasa : “Si ëmbëlsirë servirej zerde (oriz i 

lëngshëm me sheqer) në raste të tjera sultiaç, byrek me sheqer, bakllava. Mbas viteve 

‘70 filloi dhe përdorimi i alkoolit në sofrat e dasmës” (Biçaku, A., Hasa, A., 

2012:123). 

Kurse konsumi i rakisë së kumbullës në zonën e Lirazhdit, e cila ishte me shumicë, 

filloi edhe më vonë. “ Ndër bimët me bërthamë,kumbulla është më e 

parhapur……Mbas vitit 1975 filloi të përdorej edhe për prodhimin e rakisë” (po 

aty:102).  Por gjatë kësaj periudhe konsumi i alkoolit në Librazhd mori përhapje 

shumë të gjerë. Mund të ishin disa faktorë që ndikuan në këtë përhapje, faktori 

kryesor siç e theksuam është politika e ndjekur nga sistemi për të favorizuar 

konsumimin e alkoolit nga popullsia.  Gjithashtu edhe izolomi sidomos gjatë viteve të 

dimrit, krijoi kushte për konsumin e alkoolit.  

Konsumimi i alkoolit ishte bërë aq i madh tek meshkujt në zonën e Librazhdit sa  

gazetari Kujtim Boriçi shkruan për vitet 1985 se : “pirja e rakisë  ishte bërë në 

Librazhd si në vend të cigares (2007:35).  
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Por konsumi i alkoolit, vazhdoi edhe mbas vitit 1991, për shkak të krizës ekonomike, 

të stresit që po kalonin banorët. Kalimi i kohës së lirë në këto rrethe është barazuar në 

konsumimin e pijeve alkoolike. Duke qenë qytete të vogla, distanca nga fillimi i 

qytetit në fund të tij është e shkurtër. Meshkujt dalin një shëtitje për 5 minuta nga 

fundi në fillim dhe ku mund ta kalojnë gjithë atë kohë të lirë, përveç klubeve duke 

pirë pije alkoolike. Presioni shoqëror bënte që njerëzit që nuk e pinin, ta fillonin pijen 

nga shoqëria. Kështu shkrimtari Lek Imeraj thekson se: “Në të gjitha rastet, kur oferta 

apo presionet për të pirë alkool nga grupe shokësh apo njerëzish me të cilët jeni ulur 

në tavolinë janë të mëdha, tregonin guxim për t’i refuzuar ato. Masën e pirjes, 

gjithkush lipset ta marrë me vete, kur shkon tek tjetri dhe jo të pranojë atë që i ofrojnë 

apo detyrojnë të tjerët. Jo të rralla janë rastet kur njerëzit, fare pa dashje, bëhen 

viktima të këtij presioni” (pa vit botimi :142). 

  Në rrethin e Gramshit rreth  17,8 për qind  e të anketuarave kanë  përcaktuar 

konsumin e alkoolit si një nga faktorët që ndikojnë në dhunën në familje. Ndryshe nga 

Librazhdi, por dhe nga Elbasani dhe Peqini, Gramshi e kishte më të përhapur pirjen e 

rakisë para vitit 1960 dhe sidomos pirjen me dolli. Pirja e rakisë ishte aq e vlerësuar 

në ato kohë në shoqërinë e Gramshit, sa  kishte rregullat e veta të të pirit. Kishte 

emërtime për atë që mbushte gotat e mysafirëve në dasma ose gostira, dhe quhej saku, 

për atë që ngrinte dolli që quhej dollibash. Dollitë piheshin me urime të sakta që 

askush nuk lipset t’i gabonte, se fillonin sherret. Kështu e përshkruante mësuesi  

Sefedin Trungu pirjen e rakisë në fshatrat e Gramshit në vitet 1950: “ Niste dollinë i 

pari i shtëpisë, e pinin të gjithë sipas radhës. Miku kryesor i përgjigjej po me dolli 

mikpritësit. Pihej rakia gjithmonë duke u shoqëruar me përcaktime të sakta për çdo 

shëndet. Askush nuk duhej të gabonte. Fjalët e dollibashit përsëriteshin nga secili 

person që merrte gotën në dorë dhe urimet derdheshin lumë” (2013:57). Por rakia në 

këtë zonë shihej dhe si pije çudibërëse dhe përdorej në besimin popullor për të prishur 

magjinë. Studiuesi Petrit Basha shkruan: “Kur dilte nusja nga shtëpia e prindërve, 

para saj, toka spërkatej me raki atje ku do të kalonte nusja. Po kështu veprohej edhe 

në shtëpinë e dhëndërrit. Sa zbriste nga kali e deri sa të arrinte brenda, spërkatej rruga 

me raki…..Kjo traditë e hershme vazhdon edhe në ditën tona” (2010,146). 

Historikisht Rrethi i Gramshit ka qenë nga më të izoluarit, e sidomos fshatrat e tij, që 

duheshin orë të tëra me këmbë për të zbritur në qytetin e Gramshit, se për qytetin e 

Elbasanit nuk bëhëj fjalë. Mësuesi Sefedin Trungu e përshkruan kështu Gramshin e 

viteve 1950: “Të punoje në Gramsh apo katunde pranë tij, ishte një fat i madh, sepse 

çdo ditë vinte nga Elbasani nji makinë me udhëtar (“posta” thirrej ajo) dhe katundet 

Drizë, Shënmëri, Cekin etj ishin vende të pëlqyeshme shërbimi. Rrugëtimi nga një 
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deri në dy apo tri orë larg Gramshit quhej përkëdhelje në atë kohë. Mjerë ata që 

surdiseshin në Poroçan, në Shënepremte, në Kukur, në Jancë, Përrenjas, Gribe, 

Grazhdan etj, ku lypseshin të paktën pesë a gjashtë orë rrugë në kambë për të 

mbërritur në destinacion, në vendin ku gjoja të lëshonte fati. Atëherë ( në vitet ‘50 të 

shek. XX) të merrte malli me pa dy makina në ditë. Një rreth krejtësisht i izoluar, pa 

ura për kalimin e përrenjve, me një rrugë të paasfaltuar (ndërtuar në vitin 1940 nga 

italianët gjatë luftës italo-greke) (2013:115). Në zona kaq të izoluara historikisht e 

vetmja mundësi për të bërë muhabet me njëri-tjetrin dhe për të kaluar kohën e lirë, 

ishte rakia. “Gjysmë shekulli më parë, kur në Kukan, si në çdo fshat tjetër, nuk njihej 

as radioja jo më televizori, kur mungonte drita elektrike e njerëzit jetonin në shtëpi 

primitive, gëzim të madh sillte në familjet fshatare rakia që përdorej në dasma e gosti, 

por edhe për miq të zgjedhur e sidomos për ata me pushtet të rëndësishëm” (po 

aty:75). 

Por, siç e theksuam, për shkak edhe të problemeve sociale që kaloi ky rreth, konsumi i 

alkoolit vazhdoi. Kështu  e përshkruan  shkrimtari Astrit Kosturi në librin e tij “Për 

një Gramsh ndryshe”,  Gramshin e vitit 1998: “ Rrugë të boshatisura dhe kafene të 

tymosura nga njerëz të zhgënjyer që ngushëllohen me gotën e rakisë” (2006:15).  

Mbas vitit 1990, kur Shqipëria u hap ndaj perëndimit, edhe të rinjtë e këtij qarku, 

për t’u dukur modernë, filluan të përdorin pijet e huaja, si ëiski, martini etj, që  kishin 

hyrë shumë në Shqipëri. Këto pije filluan të përdoreshin dhe nga një pjesë e vajzave 

dhe grave, në fillim në pube dhe disko pastaj në lokale. Para vitit 1990 ishte e vështirë 

të shikoje një femër në publik duke pirë pije alkoolike, sepse opinioni i denigronte. 

Siç e thekson edhe sociologu Zyhdi Dervishi:“Gjatë periudhës së regjimit monist, 

veçanërisht vajzat dhe gratë pinin pije alkoolike rrallë, në bankete dasmash dhe 

gëzimesh të tjera familjare. Në mjedise të tilla, konsumi i pijeve nga vajzat e gratë 

përgjithësisht ishte një model sjelljeje i kontrolluar prej prindërve ose bashkëshortit. 

Shumica e tyre konsumonin fare pak pije, gati sa për të justifikuar urimet me të 

trokitur të gotave sipas traditës shqiptare. Pothuajse në asnjë rast vajzat dhe gratë nuk 

e tepronin me pije alkoolike. Ndërsa në bar-bufetë e rralla, por me përmasa të mëdha 

të para vitit  1990 ishin shumë të rralla gratë dhe sidomos vajzat e reja që pinin pije 

alkoolike në sytë e opinionit. Përgjithësisht femra të tilla ushtronin profesione më 

“burrërore” si shofere, traktoriste etj. Ishin më të prirura të përdornin veshje burrash 

dhe disa fjalë të zhargonit mashkullor vulgar. Si rregull, ishin vajza ose gra me moshë 

mbi të dyzetat që kishin pësuar fatkeqësi ose kishin patur dështime në jetë” 

(2003:221). Kurse tani, numri i vajzave dhe grave që pijnë nga alkool, ka filluar të 

rritet.  
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Pavarësisht ndryshimit të kohës dhe sistemeve, ndryshoi vetëm mënyra e nisjes së 

pijeve nga të rinjtë. Në fillim të rinjtë e nisnin pijen me pije të buta, si birrë, ponç, 

konjak, që ishin më të lehta dhe trupi i të rinjve i  përballonte më lehtë, pastaj kalonin 

tek rakia që konsiderohet si pije e rëndë, si  pije burrash. Këtë e thekson edhe 

studiuesi i kohës Hamit Beqja: “Si i ka ndërtuar ky punëtor i ri marrëdhëniet e veta 

shoqërore me njerëzit përreth, duke filluar që nga bashkëfamiljarët? Ai duket më i 

pavarur dhe e nënvizon këtë. Nuk ka fort dëshirë t’u japë llogari të tjerëve, qoftë edhe 

prindërve të vet, se ç’bën, se si e kalon kohën e lirë.… Nuk përjashtohet edhe 

shpenzimi i të hollave për të pirë duhan, gjë që edhe po të mos jetë mësuar në shkollë, 

mund ta fillojë shpejt tani, në punë. Për më tepër, për të pirë edhe ndonjë gotë birrë 

me shokët, madje edhe ndonjë lloj tjetër alkooli “më për të qenë” (1983:150). Edhe 

tani  e nisin me pije të lehta të  huaja si amaro, xhin, por dhe me pije vendi si vera dhe 

birra, që në perëndim konsumohen shumë. Meqë ka një dëshirë pro kulturës 

perëndimore si në veshje, muzikë, emisione televizive etj., dhe alkooli nuk do ngelej 

larg kësaj fryme. “Zhvendosja e shijeve të shumicës së shqiptarëve nga rakia tek birra 

dhe vera interpretohet gjerësisht ndër shqiptarët si largim nga tradita shqiptare dhe 

afrim me Perëndimin. Në këto rrethana, gota e rakisë simbolikisht nuk dëshmon më 

burrërinë e atij që pi, por qëndrimin e tij në pozitat e konservatorizmit tradicional, 

prapambetjen e tij. Përkundrazi, reflektimet e gotës së verës ose të birrës sikur 

ndriçojnë më mirë profilin perëndimor të atij që e pi” (Dervishi, Z., 2008:117). Ky 

ndikim  që preku të gjithë vendin,  nuk la pa prekur edhe traditat e dasmave në zonat e 

Gramshit. Kështu  i përshkruan këto ndryshime studiuesi Petrit Basha: “Me daljen e 

gotave, filxhani doli “jasht loje.” Më pas edhe gotat u zëvendësuan me pagure. Me 

daljen e tyre humbi dhe vlera e sakut. Në dollitë që bëheshin, u shtuan mezet, shtrohej 

edhe bukë e deri në ditët tona, ku edhe hahet, edhe pihet. Rakia është zëvendësuar me 

verë, birrë dhe pasojat e saj nuk ndihen si më parë, ashtu si kudo në vendin tonë” 

(2010:175) 

Por tek meshkujt, përveç traditës dhe opinionit pro alkoolit, kemi të bëjmë dhe me 

probleme të personalitetit të vetë mashkullit, i cili nuk arrin të pëballojë problemet, 

streset, ankthet e ditës. Rreziku i alkoolit është kur fillon e rrit dozën deri në vartësi të 

plotë të tij, atëherë dëmi mbi konsumatorët është i madh.  Siç e thekson edhe 

studiuesia italiane Willy Pasini: “Dihet që alkooli, i marrë në doza të vogla eliminon 

ankthin dhe ndrojtjen, kështu që mund të ketë deri edhe efekte euforike. Por kur 

kalohet nga kënaqësia e një gote të mirë te skllavëria e shishes, te varësia ndaj saj, që 

fillon fshehurazi me një pikë ëiski në mëngjes për të përballuar më mirë ditën, atëherë 

alkooli bëhet një mjet, efektet e të cilit janë veçanërisht të dëmshme..Eshtë kjo një nga 
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arsyet për të cilën alkoolistët bëhen në fillim impotentë dhe pastaj xhelozë për burrat e 

tjerrë” (2006, 109). 

Përhapja e konsumit të alkoolit  duket edhe nga të ardhurat nga shitja e këtij prodhimi, 

kështu, sipas  Ministrisë së Bujqësisë, në vitin 2010 vetëm nga shitja e rakisë të 

ardhurat në Qarkun e Elbasanit janë 133.179.000 lekë (Vjetari statistikor – 2010:36). 

Kurse në vitin 2011,  të ardhura nga  shita e rakisë  ardhurat ishin  në vlerë 

297.324.000 lekë (Vjetari statistikor – 2011:38). U dyfishuan  të ardhurave nga shitja 

e rakisë vetëm për një vit, gjë që tregon sasinë e madhe të rakisë që konsumohet. Pa 

llogaritur sasinë e rakisë që çdo familje në fshat e mban për vete, për konsum familjar, 

ose sasinë e konjakut, fërnetit, birrës që konsumohet. Mund të themi që kemi një sasi 

alkooli shumë të lartë që konsumohet nga popullsia. 

Nëse do vazhdohet me këtë ritëm, një pjesë e konsumatorëve do të bëhen të varur nga 

alkooli. Por pjesa më e madhe e përdoruesve janë abuzues me alkoolin, pra nuk janë 

akoma në shkallën e fundit.Sipas studiuesëve Gentian Vyshku dhe  Drini  Dobi: “ 

Abuzues me alkoolin do të quhet, kur personi shfaq probleme të përsëritura me 

alkoolin në një nga katër fushat e jetës, ku përfshihen: paaftësia për të përmbushur 

detyrimet e mëdha, përdorimi i alkoolit në situata të rrezikshme, si gjatë drejtimit të 

makinës, probleme ligjore, ose përdorimin e tij pavarësisht nga vështirësitë e mëdha 

shoqërore apo interpersonal” (2001:45). Pra, alkoolisti, për shkak të gjendjes së tij të 

dehur, ka problem në jetën e tij të përditshme, si mugesa apo largimi nga puna, 

aksidente me makinë, sherre në shoqëri dhe familje. Dhuna në familje është diçka e 

zakonëshme tek alkoolistët 

 Pasojat negative të alkoolit e sidomos të rakisë, njiheshin qysh herët. Sidomos në 

zonën e Gramshit që ishte edhe zona që e ka pirë shumë më herët rakinë. Kështu e 

përshkruan thënien e vjetër të një nëne në Rrethin e Gramshit studiuesi Petrit  Basha: 

“Një nënë tha një herë: Kur të mloj (fejoj) cucën, do e pyes djalin: 

Unë  – Ke kazan rakie? 

Ai – Kam, - tha. 

Unë – Ik se nuk ta jap cucën. Po ke kazan, pi dhe rakinë. 

I dehuri nuk di ç’bën. Mjerë ai që ka pijanecë në shtëpi” (2010:218). 

Gjithashtu, pavarësisht tolerancës, siç e kemi përmendur dhe më sipër gjatë regjimit 

komunist, anët negative të alkoolit u studiuan dhe alkoolizmi si fenomen u luftua, por 

pa e ndaluar konsumimin e alkoolit. 

 Edhe sot, për shkak dhe të komunikimit shumë të mirë me të rejat e fundit nga vendet 

perëndimore, por edhe  studimet e shumta që janë bërë në vendin tonë, njihen  pasojat 

negative të alkoolit. Pasojat negative të alkoolistit janë të shuma si në sjellje, ashtu 
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dhe në shëndet. Alkoolistët fillojnë të përdorin dhunë në familje kundër gruas, 

fëmijëve, kur janë në gjendje të dehur. Gratë dhe fëmijët, duke qënë të traumatizuar 

nga burri në gjendje të dehur, nuk i flasin, nuk e kritikojnë kur është i pirë. Kjo nga 

frika se ai do përdorë dhunë mbi ta. Por opinioni shoqëror përsëri mundohet t’ i bëjë  

fajtore gruan, e cila e lë të pijë burrin. Një grua e mirë di ta mbledhë burrin, “s’ka faj 

ai burrë, me  këtë grua që ka, sigurisht që pi”. Këto janë shprehje, të cilat mundohen 

të fajësojnë direkt gruan. Këtë e thekson edhe studiuesia italiane Patrica Romito: 

“..duke e zhvendosur vëmendjen te gratë e të alkoolizuarve, të cilat u konsideruan 

shkaktare, pra ishin ato që, me sjelljen e tyre nxisnin partnerin të pinte. Ky model që 

përfaqëson thelbin e këmbënguljes së shoqërisë për t’u  atribuar grave çrregullimet e 

sjelljes së meshkujve, i vë ato në një situatë paradoksale: mazokiste ose të varura, 

nëse qëndrojnë me burrat e alkoolizuar dhe  të dhunshëm, egoiste, të papërgjegjshme 

e hakmarrëse, nëse i lënë ata” (2007 :90). 

Alkooli është bërë shumë popullor për shkak të efekteve që jep mbi ata që e pijnë. 

Alkooli i bën njerëzit euforikë, të shoqërueshëm, heq  ankthin, kjo ka të bëjë dhe me 

personalitetin e alkoolistit, i cili është tip i ndrojtur, i pashoqëruar, që gjen tek pija një 

lloj zgjidhje. Këtë e theksojnë edhe studiuesit  Gentian Vyshku dhe  Drini  

Dobi:“Personaliteti alkoolik përshkruhet si i ndrojtur, i izoluar, i padurueshëm, i 

irritueshëm, anksioz, tejet i ndjeshëm dhe i shtypur nga ana seksuale. Këta persona 

gjejnë tek alkooli një ndjesi çlirimi dhe pushteti, në një kohë kur janë të pazotë të 

arrijnë qëllimet e tyre normalisht” (2001:56). Sidomos në këtë situatë që po kalojmë, 

ku stresi, papunësia, problemet në familje janë të mëdha, njerëzit e gjejnë zgjidhjen e 

këtyre problemeve tek alkooli. Njerëzit abuzojnë me alkoolin, duke e gjetur si një 

zgjidhje për problemet e tyre ose si një ikje nga realiteti  konfliktual dhe plot me stres 

ku jetojnë ose siç thotë sociologia italiane Rose Maria Calla: “Përdorimi i tepruar i 

alkoolit mund të jetë një shkak i nxitjes, shpërthimit  të dhunës, duke punuar si një 

katalizator i brendshëm, gjithashtu shërben dhe si mjet justifikimi per sjelljet 

devijante. Abuzimi me alkoolin është një periudhë kohe në të cilën partneri i rregullt, i  

bindur rregullave të bashkëjetesës civile, mund të shpërthejë për t'u bërë agresiv dhe i 

dhunshëm. Partnerja që përjeton dhunën i referohet bashkëshortit alkoolist si me 

personalitet të dyfishtë. Dehja mund të jetë një ikje nga realiteti, njeriu që rreh është 

një subjekt që nuk e përballon realitetin konfliktual, duke përdorur dhunë në vend që 

të gjejë zgjidhje tjetër. Sjellja e tepruar dhe e papërgjegjshme e të dehurit përfaqëson 

një periudhë kohe, në të cilën individi ndihet i justifikuar, duke vepruar jashtë  

rregullave shoqërore. I dehuri ka një alibi: nuk vepron ai, por alkooli që vepron për 

të” (2011:56).  
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Alkooli ka efektet e një droge, që e gjen në çdo cep të qytetit ose fshtatit në shitje të 

lirë. Por, pasi pijmë gotat e para, kalon gjendja euforike dhe këtë gjendje e zë 

depresioni, mërzia, grindja. Pra, mund të themi që alkooli është pije depresive. 

Njerëzit që pijnë alkool, sidomos ata që abuzojnë me të, fillojnë dhe dryshojnë 

personalitetin e tyre për shkak të pijes, bëhen më gënjeshtarë, gridavencë e ndonjëherë 

të dhunshëm në shoqëri e sidomos të familje. Këtë e theksojnë edhe studiuesit Mithat 

Hoxha dhe Kujtim Pelinku:  “Në fakt, njerëzit e alkoolizuar fillojnë të nënvlerësojnë 

familjen si dhe detyrat ndaj saj, e rëndojnë situatën e saj ekonomike, pasi ata janë të 

gatshëm ta shpenzojnë edhe qindarkën e fundit të bukës së fëmijëve. Ata shkaktojnë 

shqetësim të madh në familje, shpesh keqtrajtojnë edhe anëtarët e tjerë të familjes, gjë 

që bën të lindin probleme të rënda mes anëtarëve të saj, duke ecur drejt shkatërrimit 

përfundimtar të atmosferës familjare” (2001:43). Njerëzit që pijnë alkool, sidomos ata 

që abuzojnë me alkoolin, dhe pse duken sikur pijnë shumë dhe nuk dehen ose, siç 

thotë populli, “venë me këmbët e tyre në shtëpi”, por përsëri kanë probleme në 

marrëdhëniet familjare dhe shoqërore. Këto probleme në familje janë të 

shumëllojshme, alkoolistët e zhysin familjen në borxhe të mëdha deri në varfëri të 

thellë. Ata për shkak të alkoolit largohen ose humbin punën, keqtrajtojnë gruan dhe 

fëmijët. Jo vetëm brenda në shtëpi, ku nuk i shikon asnjë, por kjo dhunë për shkak të 

dobësimit të neuroneve ndodh dhe jashtë, në mjedise të tjera. Kështu, kemi rastin e 

një burri në gjendje të dehur që rrahu gruan në supermarket. “Një 43-vjecar është 

arrestuar në flagrancë nga policia, pasi në gjendje të dehur ka goditur bashkëshorten e 

tij në publik. Çifti ka qënë duke bërë pazar, por pas një debati për disa mallra të 

kosumit që kanë blerë, bashkëshorti në gjendje të dehur ka nisur të gjuajë të shoqen 

me pakot e ushqimit që i kapte dora” (Gazeta “ Panorama”, 1.12.2012:4).  

Por, me kalimin e kohës, abuzuesi me alkoolin kthehet në të varur nga alkooli, ai 

fillon të degradohet dhe dehet me sasi më të vogël të alkoolit, ose siç thuhet në gjuhën 

e përditëshme “ai dehet sa t’i marri erë shishes së rakisë”. Këtë degradim e thekson 

edhe studiuesi Hamit Beqja:“Sidoqoftë, mund të vijë puna që i alkoolizuari fillon e 

degradohet. Kjo bie në sy në pamjen e jashtme. Fillon e dridhet, madje po të vijojë në 

rrugën ku ka hyrë gjithnjë e me shumë, sidomos duart .I preken e i dobësohen 

proceset psikike intelektuale, veçanërisht kujtesa. U kërkon t’i japin alkool. Jo vetëm 

atyre që i njeh, por edhe të tjerëve. Nga një burrë që ka pirë me lekët e veta ose mund 

të ketë qenë edhe kavalier, mund të kthehet në qylaxhi, në qelepirxhi tipik. Për të pirë 

nga të tjerët, mund të fillojë të përdorë edhe gënjeshtrat e hilera banale. Nga njeri me 

dyzime mund te kthehet edhe në njeri me dy faqe” (1995:131). Tek alkoolisti kronik 

fillon dhe shfaqet fuqishëm xhelozia ndaj gruas. Fillon të dyshojë që gruaja e 
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tradhëton, për këtë shkak fillon të mbajë mbyllur brenda në shtëpi gruan, duke mos e 

lënë të dalë ose duke e ndjekur ku shkon dhe shpesh dhe duke përdorur dhunë ndaj 

saj. Siç e theksojnë edhe studiuesit Gentian Vyshku dhe  Drini  Dobi “Deliri i 

xhelozisë ka fillimin shumë tinzar, të lidhur me temën e xhelozisë dhe duket i ngulur 

thellë brenda personalitetit neurotik dhe predelirant të të sëmurit. Është një 

eksperiencë mjaft e njohur e alkoolistit kronik, i cili, nën zgjedhën e këtyre 

mendimeve delirante, torturon në mënyrë të vazhdueshme të shoqen, duke e akuzuar 

se ka marrëdhënie me dashnorë të shumtë. Nga akuzat verbale, alkoolisti kalon mjaft 

lehtë në sjellje violente dhe agresive”(2001:75). 

 Alkoolisti ushtron dhunë fizike dhe psikologjike dhe ndaj fëmijëve, duke lënë pasoja 

të thella psikologjike te këta të fundit. Përveç traumave psiqike që lënë tek fëmijët, një 

ndikim të thellë negativ është predispozicioni i lartë i këtyre fëmijëve që të bëhen të 

dhunshëm dhe  alkoolistë në të ardhmen. “Fëmijët e këtyre familjeve shpesh ndihen të 

injoruar, pasi krejt vëmendja e familjes është përqëndruar në të bërat dhe të pabërat e 

alkoolistit. Studimet tregojnë se fëmijët që rriten nga prindër alkoolistë, paraqesin 

shpesh shfaqje të kriminalitetit në rininë e tyre apo në moshë më të rritur, si dhe 

vuajnë shpesh nga probleme të tilla si neuroza të ankthit, depresionit, konfuzion të 

rolit gjinor, bëhen të pashoqërueshëm dhe agresivë me bashkëmoshatarët etj., etj… 

Fëmijët që rrjedhin nga një familje me prindër alkoolistë, priren të abuzojnë edhe ata 

vetë me alkoolin, nganjëherë qysh në adoleshencën e hershme” (po aty:59). Pra, 

problemet në familje janë shumë shqetësuese  për shkak të konsumit të alkoolit dhe 

numri i familjeve që kanë këtë problem është më i lartë se i atyre që e daklarojë këtë 

problem. Sipas Schuster dhe Ashburn, problemet psikosociale që kalon familja, e cila 

ka në gjirin e vet një alkoolist kronik mund të ndahen në disa stade:  

“Stadi i parë është ai i mohimit. Të dy bashkëshortët, njëri prej të cilëve është 

alkoolist, përpiqen të normalizojnë gjendjen pa pohuar ekzistencën e problemeve të 

thella. 

Stadi i dytë është ai kur bashkëshortja e alkoolistit tenton t’i zgjidhë problemet 

me forcat e veta. Gruaja tenton në shumë mënyra ta detyrojë të heqë dorë nga pija, 

kërcënon për divorc, fsheh shishet e pijeve, përpiqet të kontrollojë burimet financiare 

tërësisht. Po ashtu, gruaja e fsheh situatën në sytë e botës dhe shmang kontaktet 

sociale që do të mund ta zbulonin vesin e keq të burrit të saj. 

Stadi i tretë është ai i çorganizimit dhe kaosit. Në këtë stad gruaja fillon të 

kërkojë ndihmë jashtë familjes. Problemi në këtë moment është tashmë kronik, dhe në 

familje janë shfaqur shenjat e para të çarjes dhe të çorganizimit. Alkoolisti abuzon 

fizikisht me fëmijët ose përkundrazi i lë krejt pas dore. Familja ndodhet sakaq në një 
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rreth vicioz: sjellja e alkoolistit shkakton ankth tek familja dhe reagimi i saj karshi të 

pirit zakonisht i jep alkoolistit një arsye më shumë për të abuzuar sërish. 

Stadi i katërt: gruaja merr përsipër të gjitha përgjegjësitë familjare. Shpesh ajo 

bëhet e vetmja e punësuar në familje; alkoolisti merr rolin e një fëmije tjetër. Në këtë 

pikë ka dy rrugëzgjidhje të mundshme: mundësia e parë është kur situata mbetet si e 

tillë dhe familja i adaptohet stresit kronik të bashkëjetesës me një alkoolist. Mundësia 

e dytë është kur martesa përfundon me një divorc ose ndarje të paligjëruar”( Po aty:8). 

Pra, sipas kësaj teorie, nga katër stade që kalon familja, në dy stade gruaja e mohon 

dhe nuk e pranon ose do ta fshehë që burri i saj është alkoolist.  Për këtë arsye dhe 

numri i familjeve që deklarojnë në pyetësor lipset të jetë më i madh. 

Është e nevojshme të merren masa dhe të zbatohen në luftën kundër alkoolit. 

Ndalimi i blerjes dhe i konsumimit të  alkoolit nga persona nën 18 vjeç, lipset të 

zbatohet dhe jo vetëm të shënohen nëpër dyqane ose lokale se “ndalohet konsumimi i 

alkoolit nga persona nën 18 vjeç”, pa marrë asnjë masë. Lipset marrë një fushatë 

sensibilizuese për dëmet nga alkooli, që njerëzit të fillojnë e të ndërgjegjëzohen, si në 

rastin e duhanit. Për të lënë alkoolin, lipset vullneti i alkoolistit dhe ndihma e 

personave të specializuar. “Trajtimi farmakologjik i vartësisë alkoolike nënkupton në 

të gjitha rastet, dëshirën dhe vendimmarrjen nga ana e pacientit për të hequr dorë nga 

abuzimi me alkoolin. Nga ana tjetër, kompleksiteti i situatave, por edhe rezultatet 

klinike të më shumë se një studimi, kanë vërtetuar se trajtimi farmakologjik është 

vetëm një pjesë e “sipërmarrjes” që mjeku apo terapeutiku hedh mbi shpatulla, dhe se 

efektiviteti i këtij trajtimi farmakologjik, pavarësisht nga preparati që përdoret, varet 

në një shkallë të madhe nga ndërhyrjet socio-integrative në favor të pacientit dhe nga 

mbështetja psikoterapeutike, që i siguron atij në drejtim një rehabilitim total” (po 

aty:107). Pra, për të bërë të mundur lënien e alkoolit, nuk është e nevojshme  vetëm 

trajtimi me ilaçe, por dhe dëshira e alkoolistit dhe mbështetja që i jep atij shoqëria, 

rrethi famijar dhe sidomos ai shoqëror. Prandaj, lipset të bëhet një propagandë për 

dëmet e alkoolit, që kur dikush vendos të lërë alkoolin, të tjerët të mos ta shtyjnë drejt 

kësaj rruge përsëri. Siç thekson edhe studiuesi Hamit Beqja:“Në fillim mund të 

vendosë herë pas here të lërë alkoolin, ose të mos pijë me rast e pa rast, së paku të 

mos kthehet në alkoolist kronik. Por këto vendime që i merr para vetes ose para të 

tjerëve “i harron shpejt” dhe kthehet përsëri te gota. E shpesh për këtë “e ndihmojnë” 

edhe të tjerët” (1995: 131). Gjithashtu, lipset të ketë klinika dhe psikologë për 

trajtimin e alkoolit dhe shpesh sëmundjeve depresive që fshihen në të. Lipset të ketë 

qendra në çdo qytet dhe lipset të ketë një fushatë sensibilizuese dhe informuese, që 

çdokush mund t’i gjejë lehtë këta specialistë dhe pa problem. Është e kollajshme të 
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gjesh llojet e pijeve dhe dëshirën për t’u tërhequr nga ato, se i ke çdo natë në 

televizione me reklama marramendëse, por nuk ka  reklama të specialistëve  për 

dëmet e alkoolit. Dihet se dhe historikisht trajtimi nga psikologu ose psikoanalisti 

gjatë viteve të komunizmit ishte baraz me çmendim. Spitali i Elbasanit që trajtonte 

rastet e rënda të këtyre ishte spitali më i madh në vend. “Në qytetin e Elbasanit 

funksionon që nga viti 1963 spitali psikiatrik “Sadik Dinçi”… Është spitali psikiatrik 

me kapacitetin më të madh në shkallë vendi, me numër të shtretëve për 310 persona 

(krahasuar me 3 spitalet e tjerë psikiatrikë të Tiranës 115 shtretër, të Shkodrës 90 

shtretër dhe Vlorës 280 shtretër” (Lika, Sh., pa vit botimi:110). Ky spital quhej 

rëndom në zhargonin e përditshëm të njerëzve dhe jo vetëm në Elbasan, por në të 

gjithë Shqipërinë si  çmendina e Elbasanit. Njerëzit, edhe kur kalonin afër, mundonin 

të ndërronin rrugë dhe jo më të trajtoheshin në këto qendra. “Spitalit psikiatrik tek ne i 

kanë thënë dhe vijojnë t’i thonë çmendinë. Dhe pacientët e shtruar në të mund të 

konsiderohen të çmendur” (Beqja, H., 1991:214). Edhe sot nuk kemi një rol të madh 

të psikologut, akoma njerëzit nuk janë ndërgjegjësuar që të venë tek psikologu, akoma 

është mendimi i fshehur në subkoshiencën e njerëzve se tek psikologu do shkojnë ata 

që janë të çmendur.  

Gjithashtu, në Shqipëri nuk ka një studim në rrang kombëtar dhe lokal se sa janë 

kostot që lipset të përballojë shteti nga alkooli. Ka vetëm të dhëna se sa është fitimi 

nga alkooli dhe me zëra të veçantë se sa është nga rakia, vera, birra etj., por sa është 

dëmi, nuk ka. Tek dëmi që lipset llogaritur, futen trajtimi mjekësor i alkoolistit, 

trajtimi mjekësor i të dhunuarës, bashkëshortes ose fëmijës, humbja e punës nga 

alkoolisti, dëmet që mund të shkaktojë në punë ose aksidentet në punë, aksidentet me 

autovetura etj.  Në vendet e industrializuara të Perëndimit ka studime të mirfillta sesa 

janë dëmet nga alkooli. “Shpenzimet ekonomike të përgjithshme të “konsumit të 

tepruar të alkoolit” në SHBA gjatë vitit 1990 vlerësohen më shumë se 104 miliardë 

dollarë, dhe këto shpenzime lidhen posaçërisht me trajtimet mjekësore, 

sëmurshmërinë dhe vdekshmërinë” (Vyshku, G., Dobi, D., 2001:21). Prandaj, dhe 

lufta ndaj alkoolit lipset të jetë shumëplanëshe, e fuqishme dhe afatgjatë. 

 

6.4.Lëndët Narkotike 

 

Nga përgjigjja e të anketuarve, afërsisht 0,9  për qind  kanë përcaktuar si faktor 

që ndikon në dhunën në familje konsumin e lëndëve narkotike. Kjo edhe për 

përhapjen jo shumë të gjerë të kësaj dukurie. Sigurisht, nuk ka një studim  për numrin  

e saktë të përdoruesve të lëndëve narkotike  në Qarkun e Elbasanit. Sipas studiuesit 



133 

 

Shefki Lika, deri në vitin 2008, përdorues droge rreth 43 të rinj kryesisht në qytetin e 

Elbasanit( pa vit botimi:87).  Lëndët narkotike para vitit 1990 nuk ishin të njohura 

pothuajse  fare në Shqipëri.  Mbas hapjes me perëndimin filloi të shfaqej në vendin 

tonë dhe kjo “sëmundje perëndimore”. Gjatë viteve 1992 -1996,  kur lulëzuan firmat  

rentiere piramidale, shqiptarët u mësuan me “fitime të lehta”. Kur këto firma 

falimentuan dhe njerëzit u rikthyen në varfëri më të thellë, disa individë, duke 

përfituar dhe nga dobësimi i shtetit mbas vitit 1996 dhe duke shfrytëzuar pozicionin e 

vendit tonë, filluan të merren me trafik të qenieve njerëzore dhe të drogës. Këtë e 

thekson edhe sociologu Zyhdi Dervishi:“Një numër i konsiderueshëm të rinjsh të 

papunë, por me ambicje për t’u pasuruar e për t’u afirmuar shpejt në shoqëri, u 

“punësuan” në rrjetin e trafikimit të armëve, të femrave që shfrytëzoheshin për 

prostitucion, të fëmijëve që shfrytëzoheshin si lypësarë ose u shiten organet për 

trasplantim dhe në përgatitjen, transportimin e shpërndarjen e lëndëve narkotike” 

(2003:244). Formimi i  një psikoze  tek disa persona për pasurim të shpejtë, bëri që 

një pjesë e tyre në zonat rurale, të  fillonin të kultivonin kanabis dhe ta shisnin atë. 

Kjo për arsye të thjeshtë ekonomike. Të ardhurat që përfitonin nga kanabis ishin 

shumë më të larta se nga kultivimi i çdo bime tjetër bujqësore. Përhapja masive e 

cannabis në vendin tonë, por edhe në Qarkun e Elbasanit, bëri të mundur që një pjesë 

e të rinjve të asaj periudhe, edhe ta përdornin atë, duke e parë si diçka moderne, sikur 

i dallonte nga të rinjtë e tjerë. Por disa nuk ndaluan vetem tek hashashi, duke formuar 

një vartësi ndaj lëndëve  narkotike, filluan dhe drogra të tjera më të forta si heroinë, 

kokainë etj. Hashashi ishte si një pikënisje për drogat e forta dhe pasojat e mëdha që 

ato shkaktojnë, si psiko-fizike, shoqërore tek njerëzit që i përdorin. Këtë e theksojnë 

edhe studiuesit  Mithat Hoxha dhe Kujtim Pelinku: “Ka të dhëna se rreth 50 për qind e 

personave, të cilët përdorin heroinën, takimin e parë me drogën e fillojnë duke thithur 

në formë cigareje marijuanën. Në këtë mënyrë, marijuana dhe hashashi mund të jenë 

sa fillimi në formë më të theksuar të varësisë” (2001:30). Pas një kohe të gjatë, duke 

përdorur hashash, trupi krijon imunitet dhe nuk reagon më si më parë ndaj hashashit, 

duhen pirë disa cigare rresht ose lipset kaluar tek një drogë tjetër më e fortë, në 

mënyrë që të ndiesh efektet e drogave. Një injektim me heroinë dhe u duket sikur  

bota bëhet krejt tjetër.  

Por nuk është vetëm kontakti me substancat narkotike shkaktari i përdorimit të 

tyre, por janë dhe faktorët psikologjikë të individëve dhe mospëballimi i streseve të 

përditshme. “Çrregullime të caktuara në zhvillimin e personalitetit, dhe që lidhen me 

të, si: shfaqja e ankthit dhe e konflikteve të rënda, ndjenja e pasigurisë, e vetmisë, 

gjendja depresive  dhe faktorë të ngjashëm psikikë përfaqësojnë kushte të gjera, ku 
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persona akoma të papjekur e kanë më të lehtë ta përdorin drogën dhe të përpiqen me 

ndihmën e saj të çlirohen nga gjendja e padëshiruar” (po aty:32).  

Ndikim kryesor në  personalitetin dhe psikologjinë e fëmijës ka familja. 

Adoleshentët, të cilët janë rritur në një familje në të cilën ushtrohet  dhunë, ka 

abuzime, braktisje kanë më shumë mundësi të fillojnë alkoolin dhe drogën. Droga, 

kur merret për një kohë rregullisht, shkaktojnë varësi të fuqishme fizikologjike. Nëse 

në momentin që krijon vartësi, nuk arrin për arsye të ndryshme shpesh ekonomike, të 

sigurojë drogën, përdoruesi është i gatshëm të bëjë  çdo gjë, vëtëm e vetëm që të 

sigurojë lëndën narkotike. Narkomani, për të siguruar drogë, futet dhe në botën e 

krimit,,duke shpërndarë drogë, duke filluar të grabisë etj. Këtë e thekson edhe 

studiiuesi Lekë Imeraj: “Njeriu i varur nga heroina, të gjitha aftësitë, zotësitë, paratë 

dhe çdo gjë tjetër, i përqëndron vetëm tek sigurimi i pandërprerë  i heroinës. Femrat 

shesin trupin e tyre, ndërsa meshkujt bëhen kriminelë, për të siguruar paratë e drogës” 

(pa vit botimi:146). 

 Personi që është i varur nga lëndët narkotike fillon e bëhet   në familje shumë i 

dhunshëm. Fillon të rrahë gruan, fëmijët, prindërit për t’i gjetur lekët për drogë. Kjo 

dhunë për shkak të gjendjes së narkomanit është dhe më e rënda dhe ndonjëherë vete 

deri në vdekje.Kështu kemi rastin e një babai në Elbasan, që vret djalin dhe nusen e tij 

italiane, sepse  djali kërkonte vazhdimisht para dhe kur nuk arrinte t’i merrte, kthehej 

dhe godiste të atin, ky ishte dhe shkaku që bëri që 67-vjeçari të qëllonte mbi të birin 

dhe nusen e tij italiane” (Gazeta “Shqip”., 02.02. 2013:3).  

Për shkak të kostos së lartë që kanë drogat e forta si heroina, kokaina, etj., një 

pjesë e përdoruesve të tyre janë në gjendje të mirë ekonomike ose kanë qenë në 

gjendje të mirë, Në përgjithësi janë fëmijët e bisnesmenëve, që kanë mundësi 

financiare. Këtë e thekson edhe sociologu Zyhdi Dervishi: “Ka mjaft të rinj e të reja 

që vijnë nga familjet e pasanikëve shqiptarë, veçanërisht të tregtarëve, të cilët  

mungesën e kohës për t’u marrë me fëmijët e tyre, përpiqen ta kompesojnë duke u 

lënë nëpër duar më shumë para se ç’u duhen për të përballuar koston e një mënyre 

jetese sipas standardeve mesatare të shoqërisë shqiptare të ditëve tona. Me këto para 

të tepërta, si të thuash, vetë prindërit e pasur faturojnë rrugën që i çon fëmijët e tyre, 

veçanërisht në moshën e adoleshencës, drejt ferrit të përdorimit të lëndëve 

narkotike”(2003:239).  

Por fillimi i drogës tek të rinjtë është edhe për shkak të ndikimit të  grupit shoqëror. 

Kjo është një moshë kur ndikimi i shoqërisë është shumë i fortë. Kur kemi një grup që 

janë përdorues ose simpatizojnë përdorimin e drogës, ka shumë mundësi që 

adoleshentët e rinjë që futen në këtë grup, të nisin përdorimin e drogës. Siç thotë edhe 
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sociologia Vasilika Shtëpani:“Një grup shokësh ose miqsh që nxisin përdorimin e një 

ose disa drogave, mund të quhet një subkulturë droge. Shumë nga ata që përdorin 

drogë jetojnë në grupe sociale që aprovojnë përdorimin e drogës. Grupi parashtron 

fillimin e të pirit dhe mëson përdoruesit e rinj të njohin eksperiencat e kënaqshme” 

(2000:51). 

 Shkaqet që të rinjtë,  sidomos adoleshentët nisin përdorimin e lëndëve narkotike, janë 

të shuma, psikologjike, familjare, shoqërore, etj. Duke qenë mosha që do të spikasë të 

dalë nga rregulli i përgjithshëm, nuk lipset të jetë si më të rriturit ose si prindërit e vet, 

provimi i gjërave të ndaluara sikur i jep një veçanti, sikur e spikat nga grupi. Siç thotë  

edhe filozofi Artan Fuga: “Vetëm gjërat e ndaluara sjellin kënaqësi të vërtetë” 

(2007:102). Por, pasojat janë të mëdha dhe ndonjëherë  për gjithë jetën, sepse është 

shumë e vështirë ta lësh drogën. Trajtimi dhe rehabilitimi i personave që janë 

përdorues të lëndëve narkotike është shumë i vështirë dhe i gjatë. Në Qarkun e 

Elbasanit pothuajse mungojnë qëndrat e specializuara për trajtimin psikologjik të 

përdoruesëve të lëndëve narkotike. Ose siç thotë edhe sociologia Vasilika 

Shtëpani:“Ata kalojnë tronditje të mëdha, gjendje krize, pasigurie etj., dhe në këtë rast 

nuk mjafton të jesh vetëm mjek, por kjo kërkon edhe ndihmën e psikologut, 

sociologut, apo punonjësit social. Kjo shprehet qartë edhe në faktin se jo të gjithë e 

përballojnë kurën 10 ditore, ka disa prej tyre që e braktisin atë që në ditët e para” 

(2000:135). 

                                                6.5.Xhelozia 

 

Rreth 9,2  për qind e të anketuarve kanë përcaktuar xhelozinë si një nga faktorët  

që ndikojnë në  dhunën në familje. Xhelozia është një ndjenjë e rëndësishme, ajo 

është pjesë e pandarë e dashurisë, poru ka qenë shkak i shumë tragjedive në familje. 

Dashuria, pasioni, xhelozia janë tre koncepte që udhëtojnë së bashku në historinë e 

njerëzimit. Siç e thekson edhe studiuesi Hamit Beqja:“Thonë se nuk ka kuptim 

dashuria pa pak xhelozi. E çfarë dashurie është kur nuk ke pak xhelozi për partnerin, 

që ai të jetë gjithmonë, me çdo kusht e përgjithmonë vetëm i yti” (1995:249). 

Xhelozia në një masë të kontrolluar i jep dhe lezet dashurisë, jep më tërheqje dhe 

përkushtim në çift. Por, kur xhelozia e kalon masën, ajo kthehet në një sëmundje, në 

një ndjenjë që e gërryen dashurinë dhe shpesh e shkatëron atë.  Sipas sociologes 

italiane Rose Maria Calla: “Xhelozia është një ndjenjë e zhgënjimit të thellë që mund 

të jetë shkaku i dhunës. Partnerët, të cilët janë impulsivë, me një vullnet të fortë dhe  

të pavarur, shprehin pasiguri të forta dhe frikë se mos tradhëtohen”(2011:58). 

Individët që vuajnë nga xhelozia patologjike, fillojnë të ndjekin dhe kontrollojnë  
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partneren në punë, në lokal, për të mësuar se  me kë shoqërohet, shpesh  për shkak të 

xhelozisë nuk e lë dhe të dalë nga shtëpia.  Gruaja ndihet e dhunar, e pasigurtë për 

jetën dhe si e mbyllur në kafaz. Në këto raste kur xhelozia kthehet në patologji , dhe 

dashuria shkatërrohet, arrihet deri në divorce, por edhe kur gruaja vendos të rrijë me 

burrin, nuk është më për shkak të dashurisë, por për shkaqe të tjera, si ekonomike,  

fëmijët etj.  Përvoja tregon se edhe kur në çift janë indiferent ndaj njëri -tjetrit, dhe ku 

xhelozia nuk ekziston, do të thotë që nuk ekziston dashuria dhe partnerët nuk e 

vlerësojnë njëri-tjetrin sa për t’u bërë xheloz.  

Në të dyja raste, dhe kur ështe lezeti i dashurisë dhe kur është sëmundja e 

dashurisë, kemi të bëjmë me xhelozinë. “Kur xhelozia bëhet “e keqe”? Cila është vija 

e ndarjes, kufiri? Në shumë situata nuk ka një kufi të qartë midis mendimtari  francez  

La Roshefuko:  “është se në xhelozi ka më shumë egoizëm sesa dashuri. Por kur 

xhelozia vërshon, kur dyshimi apo vuajtja për humbjen bëhen të padurueshme, 

atëherë shpërthen patologjia” (Pasini, Ë., 2006:102).  

Në shoqërinë tonë, sidomos në atë rurale ku dominon sistemi tradicional, burri 

vazhdon ta shikojë gruan si pronë të vetën, ta mbajë mbyllur, të mos e  lëjë të punojë, 

të mos ta lëjë të dalë me shoqërinë, por vetëm të kujdeset për fëmijët. 

Ai ka raste që nuk  arrin të përshtatet ndryshimeve të reja shoqërore, sidomos 

ndryshimet që kanë lidhje me të drejtat e vajzave dhe grave. Sa më shumë shoqëria 

fillon e pranon të drejtat e grave, si karierën profesionale, mënyrën e veshjes, etj,  aq 

më shumë fanatikët për shkak edhe të xhelozisë fillojnë e i mbajnë gratë e tyre të 

mbyllura në shtëpi. Kjo është një metodë që gruaja e tyre të mos “infektohet’ nga kjo 

dukuri. Siç thotë edhe sociologia italiane Rose Maria Calla: “Mashkulli e ka 

konsideruar gjithmonë trupin e gruas si “pronën” e vet, edhe për arsye të tutelës 

kundrejt rrezikut të rritjes së fëmijëve të paligjshëm. Ndërsa gruaja gjithmonë e ka 

duruar xhelozinë e burrit, sepse kjo do të thoshte siguri dhe ushqim për pjellën e saj. 

Pra, një xhelozi “e nevojshme” për mbijetesën. Gjatë shekujve, ajo u çlirua nga ky 

funksion dhe u bë përbërës i krenarisë mashkullore, krenari e zotërimit, për t’i treguar 

të tjerëve “gjahun” e vet, një krenari e pranishme jo vetëm në shpellat prehistorike, 

por edhe sot në sallonet e Nju-Jorkut” (2006:9).  

Megjithë krenarinë e mashkullit për të zotruar gruan e vet, xhelozia si ndjenjë tek 

njeriu nuk lind në momentin e lidhjesë së një çifti, ose në momentin e dyshimit për 

tradhëti bashkëshortore, në këto momente kjo ndjenjë shpërdhen, bëhet e 

pakontrolluar. Kjo ndjenjë fillon që në fëmijëri, lind  dhe zhvillohet së bashku me 

rritjen e njeriut. Sigurisht janë kushtet sesi është rritur ky njeri që në vogëli në familje, 

që ndikojnë në zhvillimin e kësaj ndjenjë në mënyrë të pakontrolluar tek disa persona. 
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Siç thekson edhe sociologia italiane  Willy Pasini: “Si lind xhelozia? Nga një tradhëti 

e zbuluar, nga një vështrim i kapur fshehurazi, nga një dyshim? Absolutisht, jo. 

Xhelozia lind te fëmija ashtu si emocionet e ndjenjat e tjera... (2006:14). Pra, rritja në 

një mjedis familjar plot me dashuri e fëmijëve, përkujdesja e prindërve  qysh në 

fëmijëri, dhe jo braktisja, moskushtimi i vëmendjes ndaj fëmijëve, mund të bëjë të 

mundur që kur të rritet, xhelozia të jetë një ndjenjë që bën të mundur forcimin e 

dashurisë dhe jo një ndjenjë e sëmurë që arrin deri në vrasje. Fëmijët, të cilëve u ka 

munguar dashuria, që janë rritur të pavlerësuar dhe të braktisur,  rriten me ndjenjën e 

fajit dhe të mosbesimit në vetvete. Kjo do të zhvillojë tek ata ndjenjën e xhelozisë për 

personat që e rrethojnë e sidomos tek ata që ndjenja e besimit vlerësohet më shumë. 

Ata janë çorientuar nga dashuria e prindërve , që është  e ndërthurur edhe me dhunë. 

Nga kjo mënyrë e të marrit dashuri ata fillojnë e konceptojnë dashurinë si diçka që 

shoqërohet gjithmon me dhunë.  

Fëmijët ndihen të braktisur edhe kur lind vëllai ose motra më e vogël. Përkushtrimi i 

prindërve ndonjëherë pa vetëdijë, i kalon fëmijës së porsalindur, sesa fëmijës së parë. 

Kjo bën të lindë dhe të zhvillohet ndjenja e xhelozisë tek fëmija i madh, të cilit i duket 

se e kanë braktisur, nuk e duan më si më parë, por prindërit duan fëmijën e 

porsalindur. Gjithashtu, në familjet tradicionale kemi një vlerësim më të madh dhe një 

gëzim të papërmbajtur kur familja bëhet me djalë. Dhe vëmendja i kushtohet djalit, 

duke e lënë shumë pas dore vajzën.  

Siç shkruan edhe studiuesi Hamit Beqja: “Në mjedise e në familje patriarkale ka 

ndodhur që fëmijët e shumtë janë shtuar, duke kërkuar me çdo kusht një djalë. Vajza 

njëra pas tjetrës, gjashtë, shtatë. Kërkohet djali, por ai nuk del. Sot ka edhe fakte 

interesante. Kërkohet djalë e gruaja që ka filluar shtatzaninë, shkon e kontrollohet në 

EKO. Nuk është djalë, abort” (2002:62).  

Prindërit në këtë mënyrë fillojnë të  zhvillojnë ndjenjën e mosvlerësimit tek vajzat  

dhe  në mënyrë tërthortë  zhvillojnë ndjenjën e  xhelozisë ndaj vëllait më të vogël. Kjo 

diferencë  e përkujdesjes së prindërve  ndaj fëmijëve, është jo vetëm kur kemi 

ndryshim në familje, kur lind djali, por dhe gjatë rritjes së fëmijëve, kemi një 

ndryshim në edukimin e djalit dhe edukimin e vajzës. Kështu janë të njohura shprehjet 

që shpesh vijnë edhe nga nënat: E kam shumë të bukur djalin, nuk dihet sa të dashura 

do të ketë, është kaq i bukur djali, sa do marrë vajzat në qafë... Ose kur shkon në 

kopësht, pyetja rutinë është: Ke ndonjë shoqe që të pëlqen? Kurse për gocën është 

ndryshe: Është shumë e bukur, ishalla ka fat dhe merr  ndonjë burrë të mirë, etj. 

shprehje si këto. Që kur janë  fëmijë, djemtë  edukohen që të kenë shumë aventura në 

jetë dhe shoqëria mund t’i falë se janë meshkuj, kurse e kundërta ndodh për vajzat, që 
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lipset të jenë në shërbim të burrit dhe kur kanë ndonjë aventurë, shoqëria i paragjykon 

rëndë. Sipas J.K. Campbell: “Nderi i mashkullit tenton të jetë konkurrues dhe aktiv: 

po u komprementua një herë, mund të riparohet. Ndërsa nderi dhe turpi  për gruan, 

përkundrazi, janë pasivë dhe mbrojtës: po i humbi një herë femra, nuk i rifiton dot 

më” (Shih: Pasini, Ë., 2006:34). Duke u edukuar me këtë ide, meshkujt i shikojnë 

gratë si pronë, si diçka që lipset fituar. Vajzat dhe gratë kur dalin në rrugë,  qoftë dhe 

të shoqëruara me shoqe, do ketë shumë bezdisje, fjalë ngacmuese, fërshëllima, 

gacmime seksuale nga meshkujt e rrugës. Kur janë vetëm në rrugë, në lokal, etj, ato 

janë akoma më shumë viktimë e ngacmimeve  dhe e provokimeve të burrave. 

Sigurisht mund të ketë vajza dhe gra që jo vetëm nuk duan t’ia dinë për këto 

ngacmime por shumica  dërmuese jo vetëm që i ka bezdi, por mund tju kthehet në 

fobi dalja vetëm. Siç shkruan  dhe  sociologu Zyhdi Dervishi: “Në një klimë të tillë 

psikosociale, shumica e vajzave të reja ecin në rrugët e qyteteve të mëdha të 

Shqipërisë me shikime të trembura e deri të traumatizuara, të prirura për t’iu 

shmangur zonës pamore të njerëzve pak të njohur dhe sidomos njerëzve të panjohur” 

(2008:437).  

Kjo bezdisje, parehati e të dalurit vetëm e vajzave dhe grave, pa i ngacmuar kush, 

kthehet në fobi kur lipset të lëvizin me autobusë, fugonë, dhe sidomos kur lipset të 

ngjiten në palletet e reja me ashensor. Ka nga ato që i kanë fobi të ngjiten e zbresin 

me ashensor, dhe sidomos kur ka ndonjë mashkull në ashensor, kjo se është e vështirë 

që shqiptarët të rrinë pa e vështruar ngultas një femër, pavarësisht ku janë. “Ndoshta 

ne shqiptarët nuk jemi mësuar të qëndrojmë brenda vetes, pa cenuar të tjerët përreth, 

qoftë edhe me vështrime të zbehta, kur jemi në ashensor. Në “burgun lëvizës“ të 

ashensorit çdo veprim, qoftë edhe i pavetëdijshëm i një djali të ri ose të moshuari, një 

e kollitur  ose afrim, një vështrim i përplasur në pasqyrë ose një dorë e futur në xhep 

në mënyrë të veçantë, të duket si një shenjë që i paraprin një veprimi agresiv” 

(Dervishi, Z., 2008:426). Sigurisht, meshkujt ja hedhin fajin vajzave dhe grave, se 

“ajo më provokoi me shikime ose me veshje, si ishte veshur ajo, s’kam faj unë”. Ky 

mjedis  shoqëror i bën meshkujt xhelozë, kur lipset që  gruaja e tyre ose e fejuara të 

dalë rrugës, se e dinë që do ta bezdisin. Kjo dhe për shkakun se jo të gjitha reagojnë 

me ndjenjë negative ndaj ngacmimeve, por ka nga ato që i quajnë vlerësime. Ato duan 

të bien në sy, të vlerësohen për bukurinë e tyre tërë kohën. Ndoshta dhe mburren se sa 

meshkuj i kanë ngacmuar rrugës. Siç thotë edhe sociologu Zyhdi Dervishi: 

“Ngacmimet seksuale u provokojnë vajzave dhe grave një spektër emocionesh me 

profil jo vetëm negativ, por edhe pozitiv... Ngacmime të tilla mjaft vajza i mbajnë si 

begenisje, si vlerësim, ndaj ju ngjallin krenari dhe joshje” (2009:87).  
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Duke parë ngacmimet e meshkujve rrugës ndaj vajzave dhe grave, dhe reagimet e një 

pjese të vogël të tyre,  ata kërkojnë me këmbëngulje kur e fejuara, motra e tyre të 

dalin rrugës, të vishen sa më thjeshtë, të jenë të shoqëruara, ose më mira akoma që ato 

të rrinë në shtepi të mbyllura. Mbyllja e vajzave dhe grave në shtëpi, është edhe një 

nga metodat e parandalimit të xhelozisë, që është një nga metodat më të lashta të 

shoqërisë tradicionale. Ose siç thonë studiusit anglezë Ëilson dhe Ëlagort: “ Mund të 

jetë xhelozia parandaluese e burrit në shumë qytetërime që fillon nga verifikimi i 

virgjërisë deri te praktika e infibulacionit” (Shih:Pasini, Ë., 2006:34).  

Nga të dhënat e  grafikut 18, del se  rreth 8,6  për qind e të anketuarave në zonat 

rurale, kanë zgjedhur xhelozinë si një nga faktorët  që ndikojnë në  dhunën në familje. 

Ky numër më i vogël në zonat rurale është nga shkaku i “xhelozisë parandaluese”. 

Gjithashtu, në xhelozinë parandaluese kemi dhe mbylljen e femrës në shtëpi që të mos 

dalë dhe kur del veshja e saj është shumë e rëndë, e ngarkuar, në mënyrë që të mos 

tregojë asnjë formë të trupit. Kështu veshja e vajzave dhe grave në zonat rurale e 

sidomos atyre të thella të Librazhdit dhe Gramshit, janë shumë tradicionale, shumë 

larg të qenit provokuese.  Siç e thekson edhe studiuesi Petrit Basha: “Në Sulovë (të 

Gramshit), veshjet popullore janë mbajtur deri në vitet e Luftës së Dytë Botërore, 

sidomos ajo e burrave, ndërsa veshja e grave është mbajtur edhe mbas kësaj periudhe 

e në disa raste deri në ditët tona… Në zonën e fshatit tonë nëpër dasma e në veçanti 

kur shikohej nusja nga gratë e fshatit, të premten ose të hënën, vajzat dhe nuset 

visheshin me veshje popullore, kuptohet disa, jo masive” (2011:129). 

Vajzat dhe gratë në zonat rurale pothuajse nuk dalin nga shtëpia, sepse nuk kanë ku të 

venë sepse  për ato  është e ndaluar ose e paragjykuar të hyjë dhe të ulet tek lokali i 

fshatit.  Dhe kur punojnë, vajzat dhe gratë punojnë në bujqësi familjarisht. Kështu, në 

fshatrat e Peqinit që është dhe më afër rrugëve nacionale sesa ato të Gramshit dhe 

Librazhdit, kjo përqindje e punëve në bujqësi në fund të vitit 2010  shkon  nga 77 për 

qind  në fshatin Pajovë deri në 90 për qind e të punësuarve në fshatin Cacabezë, që 

është dhe fshati  më i thellë i komunës së Pajovës (Shih: Kurti, A., Xhyheri, S., Sala, 

S., Muçaj, S., 2011, fq.99). 

Një masë për  të parandaluar xhelozinë , në zonat rurale është lindja  e shumë 

fëmijëve. Gjithashtu, përqëndrimi i grave nuk shkon më  te vetja, por tek fëmijët.  

Historikisht numri më i madh i familjeve me shumë fëmijë është në zonat rurale. Në 

vitin 2011, në komunën e Pajovës popullsia nën 15 vjeç zë 40 për qind të popullsisë 

(Muçaj, S., Sala, S., Xhyheri, S., Kurti, A., 2011:54).  

Nga të dhënat e anketës del se  rreth 10,2 për qind e të anketuarve në zonat 

urbane, kanë zgjedhur xhelozinë si një nga faktorët  që ndikojnë në  dhunën në 
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familje. Kjo për  qindje më e lartë  ka të bëjë me lirshmërinë dhe mënyrën e jetesës të 

vajzave dhe grave në zonat urbane. Në zonat urbane  veshja e  tyre është shumë më 

ndryshe sesa në zonat rurale. Këtu vajzat dhe gratë përpiqen të ndjekin gjithmonë e 

më shumë  modën në veshje. Gjithashtu, vajzat dhe gratë  mund të ulen me shoqe në 

disa lokale të qytetit të tyre. Ky ndryshim nga zonat rurale është më i madh në qytetin 

e Elbasanit. Në Elbasan vajzat dhe gratë vishen edhe sipas modës së fundit dhe 

ndonjëherë shumë ekstravagante, ulen edhe vetëm në kafe. Vajzat në zonat urbane 

vazhdojnë më shumë studimet në  universitete, duke bërë që t’ia kalojnë edhe 

meshkujve nga arsimimi, i cili është edhe një shkak për shfaqjen e  xhelozisë. Siç e 

thekson edhe sociologu Zyhdi Dervishi:“Përvoja jetësore tregon se, për të kapërcyer 

“hendekun e inferioritetit”, shumica e burrave që i kanë gratë më të arsimuara e më të 

afirmuara në shoqëri, bëhen më xhelozë, orvaten t’u imponohen bashkëshorteve deri 

edhe me presione ose me forma të dhunshme. Gratë e shkolluara e me personalitet të 

zhvilluar, përgjithësisht janë më pak tolerante dhe njëkohësisht më pak të prirura t’i 

nënshtrohen tutelës imponuese të bashkëshortit” (2009 :152). 

Në zonat urbane  mjaft vajza dhe gra  nuk punojnë në ekonomi familjare, por ato 

punojnë në mjedise  dhe zyra  edhe me meshkuj. Përgjithësisht mund  të punojnë dhe 

me orare të zgjatura,  e të konsumojnë më shumë kohë me kolegët e punës qofshin 

këto edhe meshkuj. Për shkak të punës, gratë edhe burrat  kalojnë akoma më pak kohë  

në familje me njëri- tjetrin. 

 Siç e thekson edhe studiuesi Artan Fuga: “Nuk kuptohet se ku mbaron puna dhe ku 

fillon qejfi, ku janë orët e punës dhe ku ato të pushimit. Shihe këtë shoqërinë tonë 

perëndimore! Familjarët më shumë rrinë me kolegët e punës, sesa me të afërmit e 

tyre. E kam fjalën për burrin dhe gruan, prindërit dhe fëmijët, se po të jetë fjala për të 

afërmit e tjerë, vëllai, motra, gjyshi, kunati, a ku di unë kush tjetër, ata janë larguar me 

mijëra kilometra larg” (2007:58). Kjo liri e grave në mënyrën e jetesës dhe të punës 

nëpër zonat urbane do shoqërohet edhe me ndjenjën e xhelozisë tek meshkujt, e cila  

shtohet më shumë kur gratë janë më të paguara,se  burrat e tyre..  

Një pjesë e martesave më përpara e sidomos para vitit 1990, siç e kemi përmendur, 

nuk ishte si vazhdim i një marrëdhënieje dashurie, por si një marrëdhënie mblesërie, 

si një lidhje biologjike që lipset bërë për të krijuar familje dhe lindur  fëmijë, si një 

marrëdhënie ekonomike, disa e shikonin dhe si mundësi për të ikur nga zonat rurale 

dhe nga puna e vështirë. Dashuria dhe zgjedhja e lirë ishin shumë larg. Sot kur çdo gjë 

ka ndryshuar, lidhjet po synojnë më shumë drejt dashurisë, drejt  çifteve që njihen 

përpara fejesës. Vajzat kanë të drejtën e zgjedhjes së partnerit dhe mbasi i kanë 



141 

 

njohur, mund të mos t’i pëlqejnë dhe të ndahen pa vajtur në fejesë dhe martesë. Duke 

pasur shpesh, sidomos në qytet, një pavarësi ekonomike dhe një dëshirë që të lidhet 

dhe të krijojë një familje me njeriun që i pëlqen dhe është dashuruar, i jep  barazi me 

meshkujt. Meshkujt e kanë të vështirë ta pranojnë këtë liri të femrës, sepse bashkë me 

lirinë e zgjedhjes vjen dhe liria e ndarjes. Në këtë mënyrë kjo i bën më xhelozë dhe 

imponues  meshkujt. Siç thotë studiuesia italiane Simonneta Pattane: “Jam shumë e 

bindur se dhuna maskiliste ndaj femrës sot është një formë ekstreme e të shprehurit 

ndaj  lirisë së femrës” (Corradi, C., 2008:93).  Në zonat urbane e sidomos në Elbasan, 

kemi dhe rastet më të shumtë  të lirisë seksuale, ku vajza mund të lidhet me ndonjë 

djalë që në moshën 16 vjeçe dhe ndonjëherë të kryejë edhe  marrëdhënie seksuale. Jo 

gjithmonë këto lidhje në këtë moshë përfundojnë në martesë. Këto aventura të 

vajzave, edhe pse ndonjëherë mund të jenë të vogla, pa marrëdhënie seksuale, në 

opinionin shoqëror do të paragjykohen. Liria e vajzave  në mentalitetin patriarkal 

barazohet me shthurjen e tyre. Këtë mendim  e thekson edhe shkrimtarja amerikane 

Bell Hooks: “Femrat shpesh inkurajoheshin të barazonin lirinë seksuale me shthurjen 

seksuale. Gjatë atyre ditëve dhe deri në një pikë edhe sot, shumë meshkuj 

heteroseksualë e shihnin dhe e shohin femrën e çliruar seksualisht si ajo që mund të 

jetë e përfshirë seksualisht dhe me pak bujë, p.sh. duke mos pasur kërkesa, sidomos 

emocionale. Edhe një numër i madh feministesh heteroseksuale kishin të njëjtat ide të 

gabuara, sepse ato e kopjonin sjelljen e tyre me modelin e dhënë nga meshkujt 

patriarkalë. Gjithsesi, grave nuk iu desh gjatë për të kuptuar se shthurja seksuale dhe 

çlirimi seksual nuk ishin e njëjta gjë” (2007:115). Meshkujt në përgjithësi janë 

edukuar që të kenë sa më shumë të dashura dhe për këtë arsye zmadhojë aventurat, ata 

fillojnë e fantazojnë vetëm e vetëm për t’u burrëruar në shoqëri,  duke e shtuar  

numrin e të dashurave. Duke u edukuar me këtë ide dhe për të mbivlerësuar veten, 

meshkujt shpesh këto bëma i tregojnë dhe të dashurës së vet. Kur vjen momenti që 

çifti vendos të kryejë marrëdhënie seksuale, mashkulli  mburret që ka përvojë në 

marrëdhëniet seksuale dhe nuk është hera e parë që kryen marrdhënie. Por vajza e ka 

të vështirë ta harrojë dhe me kalimin e viteve dhe kur fejohen dhe martohen, xhelozia 

fillon dhe e gërryen nga brenda atë.  Siç e thekson edhe studiuesi Hamit Beqja:“E 

vlefshme është sidomos ruajtja nga yshtja e panevojshme e xhelozisë midis 

partnerëve, njëri te tjetri, sidomos nga një lloj “sinqeriteti” të tepruar për jetën 

personale, hera-herës edhe për “bëmat” dashurore e seksuale. Këtë lloj komunikimi e 

praktikojnë më shumë burrat. Së paku e kanë praktikuar. Ja, burri i rrëfen gruas më 

tepër se ç’lipset të dijë ajo për të. I thotë dhe vetë i harron ç’i ka thënë, por asaj i 

kujtohen gjithmonë” (1995:250). Sot në botën perëndimore, por në një masë më të 



142 

 

vogël dhe në Shqipëri, sidomos në qytetet e mëdha, sigurisht dhe në qytetin e 

Elbasanit, ka filluar të kërkohet dhe përputhja ose pëlqimi seksual në lidhjen e çiftit. 

Kjo mospërputhje në disa vende  perëndimore  është dhe shkak ndarjeje.  Pra, mund të 

themi se në forcimin ose dobësimin e dashurisë, ndonjëherë dhe në mbijetesën e saj 

në një çift, janë edhe marrëdhëniet seksuale. Siç e thekson edhe sociologu anglez  

Anthony Giddens: “Femra nuk pranon më dominimin mashkullor në marrëdhëniet 

seksuale, dhe të dy (mashkulli dhe femra) lipset të përgatiten për ndikimin e këtij 

fenomeni” ( Shih:Corradi, C., 2012:95). 

Të gjitha këto bëjnë  që të anketuarit  në  zonat urbane të mendojnë që xhelozia është 

një faktor në dhunën në familje më shumë sesa ata në zonën rurale. Pra, mund të 

themi se në zonat rurale ka më pak shkaqe që meshkujt të bëhen xhelozë.  

Ka disa lloje xhelozish që nga xhelozia që është pozitive për dashurinë e deri tek 

xhelozia që është posesive dhe shkatërruese për çiftin. Këto lloj xhelozish sipas 

studiuesit italian Vittorio Volterra janë: “Tipi i parë i xhelozisë është xhelozia 

normale, nga e cila shfaqet dëshira minimale për të pasur për vete personat e dashur. I 

dyti lloj është një formë më serioze e xhelozisë, që implikohet me verifikimet e 

vazhdueshme mbi jetën e partnerit. I treti lloj është xhelozia obsesive, e induktuar nga 

projektimi i mungesës së besnikërisë (apo pasigurisë sonë) për tjetrin. Xhelozia 

obsesive kontrollon të dashurën me ndjekje hap pas hapi dhe e mbyt me telefona e me 

e-mail-e. Lloji i katërt është xhelozia delirante, që lind nga imagjinata; çdo shpjegim 

racional, çdo diskutim është i kotë, sepse xhelozia delirante dëgjon vetëm dëshirën e 

tij”( Shih:Pasini, Ë., 2006:29). Në llojin e parë dhe të dytë të xhelozisë ndikojnë 

shkaqet që thamë më lart, kurse në llojin e tretë dhe të katërt më shumë janë patologji 

që duhen specialistë për të kryer terapira të specializuara që të mund të kontrollojnë 

xhelozinë. Dihet që nuk ka asnjë ilaç që ta pish dhe të  të shërojë xhelozinë. Lipset një 

trajtim afatgjatë dhe sidomos duke e nisur që nga fëmijëria, që të bëjmë të mundur që 

xhelozinë ta kalojmë në një ndjenjë të kontrollueshme që të rrisë ndjenjën e dashurisë. 

Ose siç thotë  studiuesia italiane Willy Pasini: “Si t’ia bëjmë me xhelozinë? Para së 

gjithash, lipset të pranojmë se është pjesë e natyrës njerëzore. Lipset “ta edukojmë” në 

vend që ta mohojmë. Pra, në fund të fundit, të bëjmë të mundur që të mos jetë më 

“përbindëshi me sy jeshil” i përshkruar nga Ëilliam Shekspir, por pjesë e lojës së 

joshjes te çifti” (2006:10). 
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6.6.Mangësitë në komunikim 

       

Një faktor tjetër që është përzgjedhur dhe më shumë, nga 23,7 për qind e të të 

anketuarave  është mangësia në  komunikim. Pra mund të themi se komunikimi është 

përzgjedhur nga të anketuarat si një nga faktorët kryesor, të dhunës në familje. Në 

familje burri dhe gruaja lipset të komunikojnë në mënyrë të hapur, dhe jo burri të japë 

urdhëra dhe gruaja të bindet, siç ka qenë traditë. Siç e thekson edhe studiuesia italiane 

Willy Pasini “Do të ishte më mirë ta harronim dashurinë instiktive, romantike, 

dashuri-zotërim, dashuri-shkrirje dhe të mësonim se dashuria është një synim dhe një 

veprim; është kujdes, dhembshuri, mirënjohje, respekt, impenjim, besim, e mbi të 

gjitha, komunikim i ndershëm dhe i hapur” (2006: 15). 

Një nga faktorët kryesor për  vazhdimin  e martesës ose bashkëjetesë është 

komunikimi i lirshëm dhe i ndershëm. Kjo sepse janë bashkë dy persona me 

temperament dhe nënkultura të ndryshme, që në fillim nga emocionet e dashurisë nuk 

i vënë re, ose janë të gatshëm të gjejnë gjuhën e komunikimit, për t’i kaluar këto 

“pengesa të vogla”. Por me kalimin e kohës, të lodhur edhe nga jeta plot stres, këto 

dallime sikur vijnë e thellohen, duke kaluar edhe në  komunikim të dhunshëm. Është 

ky komunikim i dhunshëm, një faktor kryesor që çon  në divorcin e çifteve. Studiuesi 

Judith Martin dhe  Thomas Nakayama theksojnë :“Mënyra me të cilat i përgjigjen 

konfliktiti, mund të ndikohen nga formimi i tyre kulturor. Më konkretisht, shumica e 

njerëzve përballen me konfliktin në bazë të asaj që kanë mësuar gjatë periudhës së 

rritjes. Strategjitë e zgjidhjes së konfliktit zakonisht lidhen, me mënyrën se  si njerëzit 

e manazhojnë imazhin e vetes në marrëdhënie. Për shembull,  ata mund të preferojnë 

më tepër të ruajnë vetëvlerësimin e tyre,  se sa të ndihmojnë personin tjetër “të ruajë 

vetërespektin dhe respektin e të tjerëve”. Ose ata mund të preferojnë të sakrifikojnë 

vetë-vlerësimin e tyre,  me qëllim që të ruajnë marrëdhënien”( 2010:240). 

Po të shikojmë faktorin e moskomunikimit sipas  zonave urbane dhe rurale, do vëmë 

re një përqindje pak më të lartë të të anketuarve, në zonat rurale. Në  këto zona, 

mangësia në komunikim si një faktor për dhunën në familje është zgjedhur nga rreth 

24,0 për qind e të anketuarve.  Kjo sepse siç e kemi përmendur, në zonat rurale 

ekzistojnë më shumë familjet patriarkale. Këto familje e kanë më pak të zhvilluar 

komunikimin  e ndërsjelltë, debatin, dëgjimin e mendimit të të gjithë pjesëtarëve të 

familjes. Për shkak të periudhave historike që kanë kaluar, e kanë patur të vështirë të 

komunikonin lirshëm me njëri-tjetrin. Para vitit  1944, duke mbizotëruar një sistem  

me elementë të  theksuar  patriarkalizmi ,  gratë dhe fëmijët edukoheshin vetëm të 

bindeshin, ishin baballarët ata që vendosnin. Siç thekson edhe studiuesja britanike 
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Margaret Hasluck  “Kreu i  shtëpisë ka të drejtë që ta rrahë fajtorin, ta lërë pa ngrënë, 

ose ta lidhë në ndonjë dhomë apo qilar, derisa t’i mbushej mendja që ta lironte. Ky 

dënim praktikohej edhe ndaj grave; në të vërtetë, viktima e  zakonshme  që lidhej në 

qilar, ishte vajza që kundërshtonte propozimin për martesë” (2005 :49). Por, edhe 

mbas vitit  1945, nuk ishte se pati shumë progres në komunikimin në mjediset  e 

shtëpisë, të punës dhe atë shoqëror. Gjatë viteve të regjimit socialist totalitar, kur 

niveli arsimor i popullsisë u rrit, kjo u shoqërua edhe me rritjen e  komunikimit, por 

deri në një farë mase. Sepse kjo periudhë solli edhe  dukuri, të cilat i bënë njerëzit të 

flisnin pak, dhe të mateshin mirë kur flisnin, se pasojat për ato që thoshin, mund të 

ishin tepër  të mëdha. Luftën e klasave, dënimet për agjitacion e propagandë i bënë 

njerëzit më të menduar, më fjalë pak. Burrat mezi flisnin me gratë dhe sidomos me 

fëmijët për problemet e punës, për problemet e ditës, sepse edhe pse rropateshin në 

punë, të ardhurat nuk ju dilnin të shtynin muajin, por nuk mund të ankoheshin, sepse 

fjalët mund të dilnin nga shtëpia, dhe njerëzit i kaptonte frika vetëm t’i mendonin 

pasojat  dhe jo më të ndodhnin. Në familje prindërit nuk dinin si të silleshin me 

fëmijët, nga njëra anë, frika e liberalizimit të tepërt dhe, nga ana tjetër, patriarkalizmi 

- të dyja dënoheshin. Kjo  risolli përsëri traditën në familje, të babait fytyrëngrysur, 

fjalëpak dhe  i cili merrte vendimet për gjithë familjen. Përgjegjësia e fëmijëve binte 

direkt tek prindërit. Nuk mund të ishe komunist, kur fëmijët ishin liberalë. Siç 

theksonte edhe udhëheqësi i partisë së vetme në pushtet  Enver Hoxha:“Komunisti  

nuk mjafton të jetë korrekt e pararojë vetëm në punë. Ai lipset të jetë i tillë në tërë 

veprimtarinë e vet, në gjithë jetën e tij. Si mund të jenë në rolin pararojë e shembull 

për të tjerët ata komunistë, fëmijët e të cilëve kthehen në rrugaçë, vagabondë, përçues 

të modës e të shijeve borgjeze ekstravagante”( 1973:86). Nga frika e pasojave, familja 

me element patriarkal u rikthye përsëri në modë. Siç e kemi thënë dhe më lart, prirjet 

liberale dënoheshin më shunë se ato konservatore, për këtë shkak por edhe se  burrit i 

pëlqente dhe i rrinte më mirë kostumi i konservatorit, filloi të zhvillohej familja 

patriarkale. Babai mezi fliste dhe me gruan, nuk i jepte shumë shpjegime, dalja mbas 

pune e burrave me shokët dhe gratë që rrinin në shtëpi duke  bërë punët ishte në modë 

në atë kohë. Gjithashtu, dhe në opinionin, pavarësisht propagandës, debatet, dëgjimi 

dhe vlerësimi  i mendimit ndryshe ishte i kufizuar, njerëzit nga frika e ngjarjeve që 

shoqëruan periudhën komuniste kishin frikë të jepnin mendimet e tyre dhe thoshin: “I 

di partia, këto gjëra ne nuk i dimë të gjitha”. Edhe në arsim, figura e mësuesit ishte 

shumë autoritare, nuk zhvilloheshin debate gjatë orës së mësimit. Edhe propaganda e 

atëhershme i thurte lavde pa fund liderit të asaj kohe. Në sistemet autoritare dihet që 

lideri është në epiqendrën e jetës shoqërore. Pra, gjatë 45 vjetëve u thellua edukata e 
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mospasjes së debatit, të mosthënies mendimin tënd hapur, pra mosmarrja e një 

komunikim të mirë dhe të lirshëm. Siç thekson edhe studiuesi francezë Dominique  

Wolton: “ Komunikimi është symbol i çlirimit  kundrejt traditës, i lëvizjes kundrejt 

stabilitetit i një shoqërie më pak të hierarkizuar,më  e përqëndruar tek vetja dhe te 

marrëdhënia me tjetrin.Të komunikosh ,së fundi,do të thotë gjithmonë të duash të 

kuptosh botën” (2009:22). 

Mbas vitit  1990, kur erdhi demokracia, njerëzit kaluan në ekstremin tjetër, ata vetëm 

flisnin, jepnin mendimin e tyre, të bindur se ishte e drejtë dhe nuk dëgjonin mendimin 

e palës tjetër. Ishte pothuajse e pamundur që në diskutime të ndryshme, 

bashkëbiseduesi të përfundonte idenë deri në fund pa e ndërprerë. Bashkëbiseduesit e 

tjerë do ta ndërprisnin në mes me idenë se e ka gabim. Siç e thekson edhe studiuesi 

“Komunikimi është lidhja midis një dhënësi, një mesazhi dhe një marrësi. Të 

komunikosh nuk do të thotë vetëm të prodhosh dhe të shpërndash informacion ,do të 

thotë gjithashtu,të jesh i ndjeshëm ndaj kushteve në të cilat marrësi e merr mesazhin,e 

pranon,e kundërshton,e rimodelon në varësi të zgjedhjeve të tij filozofike, politike, 

kulturore. Komunikimi është çështje e mesazhmarrësit. Pra,nuk ka komunikim 

parrezikun se do të takosh tjetrin. Pra,s’ka as komunikim pa ekzistencën e individëve 

të lirë dhe të barabartë. Prandaj ai lidhet me betejën e dyfishtë të modernitetit dhe të 

demokracisë. Komunikimi fillon kur kuptojmë se ai ndryshon nga informacioni dhe 

transmetimi” (po aty:213).  Kjo periudhë mbas vitit 1991 u shoqërua dhe me mjaft 

probleme të thella sociale, si brenda familjes dhe jashtë saj. Individët ishin mësuar se 

çdo gjë do i zgjidhte partia dhe shteti në përgjithësi. Dhe ishin bërë “dembela” në një 

farë mënyre, sidomos në marrjen e iniciativave të reja. 

 Por kriza kishte dimensione të mëdha dhe individi nga një individ që punonte dhe 

bënte atë që i thoshte partia, duhej të kthehej në një iniciator të suksesshëm që të 

arrinte të mbijetonte. Sigurisht, kjo filloi të ndodhte me vështirësi dhe me kosto të 

larta. Kështu, shoqëria  filloi të përjetonte kriza dhe momente që më përpara nuk i 

njihte, si emigrimi, papunësia e madhe, divorcet,  prostitucioni, privatizimet dhe 

ndarja e tokës, të cilat sollën dhe konflikte sociale në shoqëri, që shpesh u pasqyruan 

edhe brenda në familje. Siç e thekson edhe studiuesi Artan Fuga: “Shtresa të 

ndryshme të shoqërisë shqiptare e kanë përjetuar në mënyrë boll të tensionuar 

procesin e reformave ekonomike në vend, çka duket edhe në faktin se konflikti 

shoqëror ka mundur të ndërfutet edhe në vetë qelizën bazë të shoqërisë, pra në 

familje. Ky konflikt, atje ku është shprehur, ka gërryer në mënyre sistematike lidhjet 

familjare brenda grupeve farefisnore relativisht të gjera dhe këtu lipset mbajtur 

parasysh mirë fakti se familja shqiptare ka qenë kurdoherë baza më e fuqishme dhe 

http://www.bksh.al/adlib/scripts/wwwopac.exe?&DATABASE=books&OPAC_URL=/adlib/beginner/index_al.html&LANGUAGE=1&l1=Wolton,+Dominique&LIMIT=50
http://www.bksh.al/adlib/scripts/wwwopac.exe?&DATABASE=books&OPAC_URL=/adlib/beginner/index_al.html&LANGUAGE=1&l1=Wolton,+Dominique&LIMIT=50
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më e rëndësishmja e marrëdhënieve shoqërore. Acarimi i tensioneve familjare krijon 

një individ agresiv, egoist, hipokrit që shprehet i dhunshëm, i stresuar, i 

papërqëndruar, jo social edhe në marrëdhëniet e tij profesionale, miqësore dhe 

shoqërore jashtë familjes” (2005:144). Ky individ i stresuar  dhe ndonjëherë i 

dhunshëm në radhë të parë këtë sjellje do ta manifestonte në familje. Filluan të 

silleshin ashpër me gratë dhe fëmijët. Dihet se shkaku kryesor që burrat rrisin sjelljet 

e dhunshme në familje është kur u lëkundet autoriteti i tyre drejtues dhe kjo gjatë 

kësaj periudhe ndodhi furishëm. Gjatë privatizimeve të shtëpive dhe të ndarjes së 

tokave bujqësore, nuk ishte vetëm burri që përfitonte, por edhe gruaja dhe fëmija në 

moshë madhore, dhe të gjithë në mënyrë të barabartë. “Ky lloj “privatizimi kolektiv”, 

sidomos i tokës bujqësore dhe banesave, që dikur kanë qënë publike, ka ndikuar  për 

t’i vendosur në të njëjtin rrafsh të barabartë brezat e rritur dhe të rinjtë e familjes, 

lidhur më të drejtën e pronësisë familjare. Edhe atje ku trashëgimia vjen ekskluzivisht 

tek prindërit, këta të fundit jo gjithmonë e kanë autoritetin moral dhe familjar për ta 

ushtruar kalimin e trashëgimisë sipas vullnetit të tyre të lirë”(po aty:146).  Por jo 

vetëm nga privatizimi, por edhe nga sjellja e të ardhurave në familje, roli i babait u 

lëkund.  

Të renë e kapin më shpejt të rinjtë, dhe ky qe shkaku që pjesa më e madhe e 

iniciativave private ishte nga të rinjtë, shumica  dërrmuese e emigrantëve  ishin të rinj. 

Kjo solli që ishin këta të rinj që mbanin familjet me të  ardhurat që sillnin nga 

emigrimi. “Një pjesë e prindërve, për shkaqe ekonomike dhe shoqërore, janë vendosur 

krejtësisht nën tutelën e fëmijëve të tyre, ndonjëherë dhe fare të rinj. Lidhja familjare 

është vënë disi kokëposhtë: Nga pikëpamja financiare dhe morale, prindi biologjik 

është bërë fëmijë dhe fëmija biologjik është bërë “prind”. Në shumë shtresa 

shoqërore, autoriteti nuk zbret nga prindi tek fëmija, por ngjitet nga poshtë-lart duke 

ardhur me “presion” nga fëmija tek prindi” (po aty:146).  Prindi, për shkaqe 

ekonomike,  nuk kishte më autoritetin  t’ju bërtiste më fëmijëve, por u kthye përsëri ai 

prind fytyrëgrysur, që meqë nuk komandonte dot, filloi të kthehej në grinjar dhe t’i 

bërtiste gruas, që përsëri nuk fitoi rolin që meritonte  në familje. 

 Fëmijët që emigruan,  u përshtatën shumë mirë me kulturën e vendit ku vajtën, ata 

panë ndryshimin e madh që ekzistonte midis sjelljes ndaj vajzave dhe grave në këto 

vende dhe zonës së tyre. Ata u bënë dhe mbartës së një kulture progresive për vendin 

e tyre.  Ata ndryshuan shumë si nga veshja ashtu dhe nga sjellja dhe botëkuptimi i 

tyre gjatë emigrimit. Kur vinin me pushime në vendin e tyre, ata u përpoqën të 

emaciponin edhe prindërit, por muri i paragjykimeve që hasën, i bënë të tërhiqeshin 

dhe t’i shikonin prindërit si njerëz inferiorë nga ana kulturore. Siç e thekson edhe 
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studiuesi  Artan Fuga: “Ndikimi i tyre mbi mikro-mjediset shoqërore shqiptare është 

njëherësh material dhe kulturor. Përmasat morale të ndikimit në fjalë vjen prej faktit 

se emigrantët janë mbartësit e një tjetër përvoje jetësore, të panjohur nga prindërit apo 

nga të afërmit e mbetur në fshatrat e origjinës së tyre familjare… Mënyra se si ata 

sillen dhe flasin me të tjerët është bërë shumë më e sjellshme se më parë. Tashmë ata 

dinë t’a dëgjojnë më gjatë bashkëbiseduesin e tyre, nuk e ndërpresin atë radhë e pa 

radhë… Ndjehen më pak xhelozë, më tolerantë dhe më të respektueshëm ndaj grave 

dhe vajzave të familjes dhe të fisit të tyre. Ata janë bërë më të sjellshëm, më 

kavaljerë, në sjelljet e tyre të përditshme, por edhe më dyshues mbi të “vërtetat” që 

shpërndan e folura e bashkëbiseduesve të tyre fshatarë. Megjithatë, kanë një lloj 

përtacie për t’i ndërprerë, për t’iu thënë “Jo, nuk është kështu”. Duket sikur i falin me 

paramendim se “Lëre, kaq di ai, s’ka faj, le ta bëjë jetën e vet ashtu sikurse e ndjen, 

mos ja prish ëmbëlsinë e sigurtë të kënaqjes me vetveten” (po aty:45-46).  

Të gjitha këto ndryshime kërkuan që edhe mashkulli të ndryshonte, të përshtatej me 

ndryshimet e kësaj kohe globaliste që po përfshin të gjithë. Mosndryshimi i 

mentalitetit të mashkullit ose ndryshimi me hapa të ngadaltë, do të shkaktojë edhe 

konflikte në familje. Siç thotë edhe studiuesia italiane  Willy Pasini: “Pra, bëhet e 

qartë se kriza e burrit modern sjell me vete, në mënyrë të pashmangshme, një krizë të 

vetë gruas, ku dy “universet” ushqehen në mënyrë të ndërsjellë. Sot, më shumë se 

kurrë, lipset të sendërtohet mes burrave e grave një hapësirë e përbashkët për t’u 

ndarë midis tyre, lipset të mësohet të komunikohet në mënyrë konstruktive, për të 

bërë të mundur që dashuria dhe marrëdhëniet në përgjithësi, të bëhen një lojë, ku nuk 

ka fitimtarë e të mundur, por vetëm fitimtarë” (2011:25). 

Familja filloi të mbizotërohej nga grindjet dhe mëritë me njëri-tjetrin, burri zihej me 

gruan se nuk kishte  më atë rol dominues në ekonominë e  familjes, të dy ziheshin me 

fëmijët, sidomos me ata që ishin emigrantë, se nuk i kuptonin ndryshimet dhe 

mentalitetet e tyre, dhe kishin frikë se mos ndikonin tek motrat ose vëllezërit e tjerë që 

jetonin  me ta. Fëmijët që jetonin me prindërit ishin midis dy kulturave, atë që sillte 

vëllai nga perëndimi, që për ta ishte shumë dëshiruese dhe prindërit, që jo vetëm nuk 

e kuptonin, por dhe shpesh e luftonin këtë kulturë. Për këtë shkak, kemi grindje dhe 

sherre në familje, nuk kemi komunikim të mirë, tek pjesëtarët e familjes. Këto grindje 

e bluajnë familjen pak e nga pak, si ai krimbi që gërryen drurin pak e nga pak pa u 

vënë re, vetëm në fund  çuditemi si kjo ndodhi kjo, edhe me familjen. Sic e thekson 

edhe studiuesi Artan Fuga:“Ngatërresat dhe tronditjet e sotme të roleve brenda 

familjeve i bëjnë tepër të paqarta marrëdhëniet midis anëtarëve të tyre, duke shkaktuar 

grindje të përditshme dhe të pafundme, që ua nxijnë jetën të gjithëve pa përjashtim. E 
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gjithë familja jeton në një gjendje stresi të përhershëm, ku nervozizmi, mungesa e 

respektit për tjetrin, sharjet reciproke, fjalët prapa shpine, xhestikulacionet neurotike, 

mimika depresive, thashethemet familjare e kanë tharë krejt botën shpirtërore 

romatike”( 2005:146).  

Por jo vetëm debatet e dhunshme, por edhe heshtja shurdhuese në shtëpi është shkak 

për konflikte të çiftit dhe ndonjëherë edhe vajtja në divorc. Burri i lodhur, i stresuar 

nga puna, kur vjen në shtëpi nuk flet, por do të jetë i qetë, kurse gruaja që mezi ka 

pritur të vijë burri, fillon të flasë, por burri nuk arrin ta dëgjojë dhe ndonjëherë 

mendon “filloi kjo pa ardhur mirë”, ose ikën në dhomën tjetër. Siç thekson edhe 

studiuesi shqiptar Lekë Imeraj: : “Burri nuk ka aspak qejf që, pas një dite të lodhshme 

pune të dëgjojë rrëfime, ankesa, sqarime dhe në përgjithësi “llomotitjet” e gruas në 

shtëpi. Ai tërhiqet dhe përpiqet të futet sa më thellë në guackën e vet”( 2008:69). Kjo 

mungesë e komunikimit midis bashkëshortëve është e rëndë njëlloj si komunikimi i 

vrazhdë. Gruaja e koncepton si një mosvlerësim, të saj nga ana e burrit.  Një burrë i 

cili nuk komunikon, është “vrasës” i  jetës bashkëshortore. Moskomunikimi në 

familje i hap rrugë edhe xhelozisë, sidomos tek gratë.  Përveç mbylljes në shtëpi, 

punëve të përditshme të shtëpisë, moskomunikimit me bashkëshortin, gruan fillon e 

gërryen edhe xhelozia. Ose siç thotë studiuesia italiane Willy Pasini:“Këshilla ime do 

të ishte ta shprehësh xhelozinë tënde. Kjo të lejon të komunikosh me partnerin kur e 

vlerëson atë, t’i shpjegosh atij se disa sjellje (ose biseda) e bëjnë që të vuajë e t’i 

nxjerrë jashtë disa ndjenja që e bëjnë t’i pëlcasë zemra dhe truri” (2006:38). 

  Jo vetëm xhelozia por edhe lodhja e përditshme është një nga faktorët e komunikimit 

të dhunshëm, siç e thamë, gruaja është shumë e ngarkuar edhe me punë shtëpie dhe 

kur kërkon që burri ta ndihmojë që ajo të mos rropatet vetëm, burri bën sikur nuk 

dëgjon; edhe kur gruaja këmbëngul, burri nga frika e humbjes së autoritetit, fillon e 

bërtet. Ose siç theksojnë edhe studiuesit Allan Pease dhe Barbara Pease: “Në 

përgjithësi, kur një grua këshillon kaq shpesh burrin e saj, truri mashkullor kap vetëm 

një gjë të vetme: ajo e qorton dhe e ngacmon. Është një çikë si dhimbja nga pika e 

ujit: pak nga pak ai ndihet i brejtur dhe mërzia zë vend tek ai. Burrat vendosin 

gjithmonë ngacmimin femëror në krye të listës së ankesave të tyre martesore” 

(2007:26).  

Duke qenë se  bashkëshortët  janë personat, të cilët ushtrojnë dhunë ndaj grave, atyre 

gjithmonë ju lipset një justifikim për këtë dhunë. “Sigurisht, i bërtita gruas, por ajo më 

ngriti nervat, filloi ankesat e nuk pushonte”, - janë fjalë që dëgjohen rëndomtë nga 

burrat. Sigurisht nga natyra femra është me e disponueshme të flasë, të shprehë 

emocionet e veta, ngjarjet e ditës etj, ndryshe nga mashkulli që është më i mbyllur dhe 
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ka shumë vështirësi t’i tregojë emocionet. Këtë e theksojnë edhe studiuesit Allan dhe 

Barbara Pease:  “Truri femëror është ndërtuar për komunikim oral dhe qëllimi i 

komunikimit oral është të flasë. Pjesën më të madhe të kohës gruaja nuk kërkon as 

përgjigje, as zgjidhje. Kjo diferencë midis sekseve shpjegon keqkuptimet konstante që 

jetojnë shumica e çifteve. Në fund të ditës, gruaja ka nevojë të tregojë ç’i ka ndodhur 

dhe të ndajë përfojën e saj me burrin. Ai ka përshtypjen që ajo i kërkon të rregullojë 

problemet e saj dhe fillon të japë zgjidhje. Por ja, e dashura dhe e ëmbla nervozohet, 

sepse ajo ka përshtypjen që bashkëbiseduesi nuk e dëgjon. Ndërsa ai irritohet, sepse 

ajo hedh poshtë këshillat e tij”( 2007:55). Por ankesat e grave nuk do të thotë që 

burrat kanë të drejtë të sillen ashpër me to e të mos i përfillin. Lipset kuptuar se, 

gruaja kërkon vetëm ekuilibër midis të drejtave dhe detyrave, midis lodhjeve dhe 

gëzimeve. Por komunikimi i dhunshëm është traditë tek ne, e jo vetëm në familje, por 

edhe në shoqëri, në masmedia, etj. 

Përgjithësisht lipsen  përpjekje të gjithanshme që kjo kulturë e komunikim i 

dhunshëm  të fillojë e të zbehet. Siç thekson edhe studiuesi francezë Dominique  

Wolton: “Të lidhesh do të thotë gjithashtu të flasësh lirisht për gjithçka edhe kjo një 

karakteristikë e modernitetit-do të thotë të mendosh se çdo gjë është e diskutushme. 

Kjo krijon një të çarë të madhe në nocionin e autoritetit, i cili nuk të imponohet më 

por negociohet”(2009:25). 

Pra,  ndikim të madh ka patur dhe ka gjatë kësaj kohe dhe media, sidomos ajo 

televizive që ndiqet masivisht nga njerëzit. Deri në vitin 1997 kishim vetëm një 

stacion televiziv, Radiotelevizionin shtetëror Shqiptar dhe për shkak të përplasjes së 

fortë politike të asaj kohe, gjuha politike e transmetuar tek teleshikuesit ishte shumë e 

ashpër dhe e rëndë ndaj opozitës. Dhe më vonë, me hapjen e shumë kanaleve 

televizive, debatet që u shoqëruan në këto media përsëri ishin të ashpra dhe jo më me 

një gjuhë të civilizuar dhe pa urrejtje me njëri-tjetrin. Kjo dhe për shkak të ngjarjeve 

të forta politike që kanë ndodhur deri më sot, por dhe për shkaqe të tjera siç janë 

lidhjet e pronarëve të ndryshëm të mediave me një krah të politikës, duke humbur 

ekuilibrin në mënyrë të dukshme. Siç thekson edhe studiuesi francezë Dominique  

Wolton  “ Shoqëria e komunikimit mund,pra,në një fazë të parë,të krijojë një lloji 

tiranie të ekspertëve,e cila në një fazë të dytë,do të nxisë një reagim kritik  intelektual, 

kulturor shoqëror dhe politik. Me fjalë të tjera: pushteti në rritje i 

ekspertëve,ndonjëherë duke shkaktuar acarim me pretendimin e vet për asnjanësi,  

rrezikon të krijojë nesër një proces bumerang kundër dijeve me të cilat punon” 

(2009:157). 

http://www.bksh.al/adlib/scripts/wwwopac.exe?&DATABASE=books&OPAC_URL=/adlib/beginner/index_al.html&LANGUAGE=1&l1=Wolton,+Dominique&LIMIT=50
http://www.bksh.al/adlib/scripts/wwwopac.exe?&DATABASE=books&OPAC_URL=/adlib/beginner/index_al.html&LANGUAGE=1&l1=Wolton,+Dominique&LIMIT=50
http://www.bksh.al/adlib/scripts/wwwopac.exe?&DATABASE=books&OPAC_URL=/adlib/beginner/index_al.html&LANGUAGE=1&l1=Wolton,+Dominique&LIMIT=50
http://www.bksh.al/adlib/scripts/wwwopac.exe?&DATABASE=books&OPAC_URL=/adlib/beginner/index_al.html&LANGUAGE=1&l1=Wolton,+Dominique&LIMIT=50
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Kjo gjuhë zbret dhe bëhet e konsumueshme nga njerëzit, sidomos në zonat rurale, që 

lidhjen kryesore me kulturën, lajmet, shkencën e kanë nga televizori. 

 

 

7.Strategjitë e fshehjes së dhunës ndaj gruas 

 

Sipas sociologes italiane Patrica Romito: “Dy janë strategjitë kryesore të fshehjes 

së dhunës mashkullore: përligjja dhe mohimi. Përligjja nuk e fsheh aspak dhunën 

mashkullore; ajo është e dukshme, por meqenëse është e përligjur, nuk quhet dhunë. 

Kur burrat e ushtrojnë në mjediset familjare mbi personat (gratë dhe fëmijët) që i 

quajnë pronë të tyren, këto veprime dhe tolerimi i tyre shpesh kodifikohet me ligj. 

Jashtë familjes, disa sjellje mashkullore, si shfrytëzimi i individëve për prostitucion, 

pranohet nga shoqëria, edhe kur bëhet në mënyrat më të urryera. 

Mohimi është i nevojshëm kur lufta dhe evolucioni social e bëjnë të 

paparanueshme përligjjen e formave të skajshme të dhunës dhe kërkojnë mënyra të 

tjera për ta fshehur atë ose për të mos mbajtur qëndrim. Më e drejtpërdrejta është 

mosmarrja në konsideratë e dhunës dhe e pasojave të saj”( 2007:141). 

Të dyja strategjitë në jetën e përditshme nuk është e thënë që të jenë të ndara, ato 

mund të jenë të ndërthurura me njëra-tjetrën. Duke qenë një shoqëri maskiliste, ajo 

është e prirur  në të gjitha mënyrat të justifikojë ose të mohoj dhunën e meshkujve 

kundër grave dhe vajzave. Duke përdorur strategji të ndryshme, si të dukshme ose të 

padukshme, të sofistikuara ose të thjeshta. Mohimi si strategji nuk është vetëm i 

drejtpërdrejtë, por dhe i sofistikuar, duke mos e pranuar dhunën dhe duke ia hedhur 

fajin viktimës si shkaktare,të kësaj dhune, sepse ajo e provokon, nuk sillet mirë në 

familje, nuk kujdeset për burrin, nuk kujdeset për fëmijët, nuk gatuan mirë, nuk është 

e gatshme në marrëdhëniet seksuale etj. Sipas sociologes italiane Patrica Romito : 

“Nuk ka mënyrë më të mirë për të shprehur fajësinë e grave dhe të fëmijëve, viktima 

të dhunës mashkullore. Eshtë gruaja e keqtrajtuar që i nxit shkelmat: grindet, nuk 

bindet, gatuan keq, është e çorganizuar, refuzon marrëdhënien seksuale. Është një 

tredhëse, por nëse qëndron me të është mazokiste: dhuna i pëlqen, i përgjigjet 

nevojave të saj të thella ose kështu është mësuar, është modeli i saj kulturor”( 

2007:83). 

Opinioni shoqëror, duke i akuzuar për shkaktare të dhunës, pret nga ato të ndryshojnë, 

sepse në këtë mënyrë do të ndryshojnë edhe sjelljet dhe qëndrimet e  burrave.  Prandaj 

ky opinion shoqëror është edukuar që të presë që gratë t’i ndryshojnë burrat. Ai 
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paragjykon gratë, kur burrat e tyre pijnë ose dalin me gra të tjera, sepse ato nuk janë të 

afta ta bëjnë burrin për vete. Shprehje “Me atë grua që ka, nuk ka faj”, i dëgjojmë 

rëndom në bisedat e përditshme,dhe më e keqja se këto shprehje përdoren edhe nga 

gratë. Me këtë ide se shkaktare të dhunës janë vetë ato, vajzat dhe gratë  brymosen 

qysh të vogla nga prindërit e tyre, dhe kur rriten e kanë shumë të vështirë ta heqin 

ndjenjën e fajit për atë që iu ka ndodhur. Sipas sociologes italiane Patrica Romito: 

“Pritet fuqishëm që gratë, që nga vitet e kopshtit e më tej, të kujdesen për sjelljen e 

meshkujve: nga mësueset deri te psikiatri, të gjithë presin që femrat t’i ndalojnë 

meshkujt, të bëjnë budallallëqe, t’i vënë fre seksualitetit të tyre dhe sjelljes së tyre të 

dhunshme, t’i mbajnë urtë etj. Por ky pretendim social për gratë bashkekziston me 

mungesën e autoritetit e të pushtetit dhe me mungesën e mjeteve për t’i arritur 

qëllimit. Modifikimi i sjelljes mashkullore dhe kufizimi i dhunës do të kërkonin një 

ristrukturim të thellë të shoqërisë, të cilin burrat në përgjithësi, afërmendsh që nuk 

kanë kurrfarë interesi për ta bërë. Prandaj, iu kërkohet grave të veçanta që të marrin 

përsipër një detyrë të parealizueshme, duke krijuar kështu kushtet për t’i bërë të 

ndihen fajtore ato që nuk ia dalin dot” (Po aty:93).  

 

 Ky vetfajësim i vajzave dhe grave duket edhe nga të dhënat e grafikut 19, nga ku 

afërsisht  29,0 për qind e të anketuarave kanë deklaruar se ka pasur raste që veprimet 

e tyre kanë provokuar dhunë. 

 

Grafiku 19 
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Një stategji tjetër që bën të mundur fshehjen e dhunës ndaj vajzave dhe grave 

është mohimi.  Shumë njerëz nuk ndërhyjnë në dhunën në familje, se nuk duan ta 

besojnë diçka të tillë, ata fillojnë e mohojnë, me shprehje të tilla se ai është goxha 

burrë, nuk mund të bëjë veprime të tilla. Duke e mohuar, opinioni shoqëror  nuk fillon 

e reflekton  se si një bashkëshort arriti deri këtu, dhe në këtë mënyra reagimi ndaj 

këtyre dukurive  është i plogësht dhe shpesh pa rezultat. Sipas sociologes italiane 

Patrica Romito :“Edhe njerëzit e mirë arrijnë të mendojnë se paaftësia e shoqërisë për 

t’i dhënë fund morisë së dhunimeve të grave është mjaft e tmerrshme për të qenë e 

vërtetë. Realiteti i jetës së një gruaje të rrahur nga partneri, në të vërtetë i kapërcen 

kufijtë e njohurive të njeriut të zakonshëm, prandaj është më e lehtë ta mohosh 

vërtetësinë e historisë së këtyre grave, sesa të përballesh me të” (po aty:182). Shumë 

njerëz  dhe ndonjëherë edhe brenda institucioneve shtetërore që merren me këtë 

dhunë, justifikojnë mos  veprimin e tyre, sepse ky është një problem i brendshëm 

familjar, dhe nuk mund të ndikojnë që të prishet familja. Ata justifikohen, se gratë   

po të mos ishin fajtore, ndaj një dhune të tillë do t’i kishin lënë këta burra të 

dhunshëm, e jo ta duronin prej vitesh. Këtë e thekson edhe sociologia italiane Patrica 

Romito: “Shumë njerëz e mbështesin idenë se familja, kështu siç është, pra familja 

patriarkale është një institucion social thelbësor dhe nuk pranojnë të ndërhyjnë në 

rastet e dhunës “brenda familjes”, me frikën se do të këpusin lidhjet familjare” (po 

aty:149).  

Ky opninon maskilist, që përpiqet ta bëjë fajtore gruan për këtë dhunë të ushtruar ndaj 

tyre, e ka më të lehtë për të arritur këtë qëllim, kur i depersonalizojnë, dhe i 

zhvlerësojnë  gratë.  Ky depersonalizim   i vajzave dhe grave  është më i lehtë por më 

i suksesshmi në lidhje me seksin. Duke zhvlerësuar ato nga ana seksuale, ata kanë 

arritur t’i zhvlerësojnë gratë edhe nga ana e tyre individuale dhe profesionale. Një 

zhvlerësim për vajzat dhe gratë që është përhapur gjerësisht, në masmedia dhe 

sidomos në internet është pornografia. Siç theksojnë edhe studiuesit Andrea Avorki 

dhe Katerinë Mekkinoni: “njëri prej dëmeve që shkakton pornografia është paraqitja e 

dehumanizimit të grave si diçka e drejtë dhe argëtuese, një “entertainment” (argëtim). 

Madje, sipas këtyre studiuesve, pornografia përkufizohet dhe karakterizohet pikërisht 

nga zhvlerësimi dhe nënshtrimi i grave, që paraqitet haptazi në mënyrë 

seksuale”(Romito, P., 2007:77). 

Në fillimet e saj, media përfitoi nga liria e shprehjes dhe fillojë të shfaqë filma 

erotikë, që ishin të pranueshme nga të dyja palët. Por pornografia e theu këtë 

ekuilibër, sidomos kur u bë legale, ajo filloi të jepte filma më përmbajtje dhune, 

urrejtje, mizorie, dhe të gjitha këto ndaj vajzave dhe grave. Ato ishin viktima të një 
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dhunë ndonjëherë ekstreme, por në këto filma ato dilnin sikur ju pëlqente dhe 

kënaqeshin  nga kjo dhunë. Pornografia është destinuar për një publik mashkullor dhe 

janë ata ndjekësit më të mëdhenj në internet dhe në media, të këtyre filmave. Sipas 

studiuesve  Allan  dhe Barbara Pease: “Leximi i revistave pornografike është një 

aktivitet pothuajse krejtësisht i rezervuar për burrat: 99 për qind e siteve në internet 

janë të destinuar për një publik mashkullor. Gratë lipset ta kuptojnë që në internet 

burrat kërkojnë format dhe kurbat që i pëlqejnë trurit mashkullor. Kur një burrë 

vështron imazhin pornografik të një gruaje, ai nuk pyet kurrë nëse ajo di të gatuajë, të 

luajë piano ose cilat janë opinionet e saj për politike”(2007:222).  

Njerëzit sidomos meshkujt në përgjithësi bien në kontakt me pornografinë në 

adoleshencën e tyre, sidomos tani që akses në internet kanë moshat edhe më të vogla. 

Ndryshe nga mediat televizive, ku pornografia shfaqet në orare të vona, në kanale të 

koduara, në internet është shumë e lehtë dhe në çdo kohë të ditës të shikosh filma 

pornografikë. Është shumë e vështirë t’i kontrollosh fëmijët, jo vetëm kur ata punojnë 

në internet kafe, por edhe në shtëpi. Ndjekja e këtyre filmave nga  adoleshentët, bën të 

mundur që tek një pjesë e tyre të zhvillohet ndjenja e  nënvlerësimit ndaj vajzave. 

Fillon e forcohet ideja tek këta adoleshentë  se vajzat janë vetën subjekte seksi dhe 

dhuna sidomos ajo seksuale, ju pëlqen. Këtë e thekson edhe sociologia italiane Patrica 

Romito: “Dhjetëra studime eksperimentale në fushën e psikologjisë sociale kanë 

treguar se ballafaqimi me pornografinë e dhunshme ndryshon perceptimin dhe 

qëndrimin e individëve, duke i bërë më pak të ndjeshëm ndaj vuajtjes së tjetrit, më të 

prirur për t’i konsideruar të pranueshme praktikat e dhunshme e poshtëruese dhe për 

të besuar që përdhunimi është një veprim pa pasoja negative për viktimat”( 2007:78).  

Ose siç e thekson edhe studiuesia Robin Morgan: “Pornografia është teoria dhe 

përdhunimi është praktika” (Qendra e Gruasë Tiranë., pa vit botimi:119).  

Këto filma realizojnë atë që shoqëria maskiliste për shekuj është përpjekur  ta  

theksojë, që vajzat dhe gratë janë shkaktare të dhunës sepse dhuna ju pëlqen. Ky 

opinion ka bërë të mundur që një pjesë e vajzave dhe grave të ndihen fajtore për këtë 

dhunë.  Kjo del edhe nga të dhënat e grafikut 20, nga ku rreth 59,6 për qind e të 

anketuarave deklarojnë se janë më tolerante ndaj dhunës më shumë për shkak  
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Grafiku 20 

të fëmijëve. Ato ngushëllohen me faktin që kjo gjë të mos j’u ndodhi fëmijëve të tyre. 

Në përgjithësi vajzat dhe gratë e gjejnë një shkak për t’u ndjerë fajtore dhe për ta 

justifikuar dhunën ndaj tyre. Siç duket edhe nga grafiku 20  rreth 11.9 për qind e të 

anketuarave, deklarojnë se e tolerojnë dhunën nëse nuk kujdesen për shtëpinë. Por 

përsëri ato bihen pre e mentaliteteve maskiliste që në shoqërinë e këtij qarku është e 

përhapur, që punët e shtëpisë janë detyrë vetëm e vajzave dhe grave. Ato janë 

përgjegjëse për mbarvajtjen e shtëpisë. Siç e thekson edhe psikologia amerikane 

Susan Basow: “Vlerësimi vetëm i punës që sjell të ardhura nënkupton që shumica e 

punës së kryer nga gratë thjesht nuk quhet. Puna shtëpiake që bëhet në shtëpi, 

riprodhimi dhe kujdesi për fëmijët, bujqësia për mbijetesë (pjesa më e madhe e punës 

fermere të kryera në mbarë botën, thuajse ekskluzivisht nga gratë), puna vullnetare në 

komunitet - asnjë prej këtyre nuk llogaritet për të vendosur prodhimin kombëtar bruto 

ose për të vendosur politikat publike… Kemi një sistem ekonomik në të cilin puna e 

grave është e padukshme dhe e zhvlerësuar, një fakt që  pasqyron, edhe mbështet 

zhvlerësimin e vetë grave” (2003:321). 

Nga të dhënat e grafikut 20 del se rreth 6.5 për qind e të anketuarave kanë deklaruar 

se janë tolerante ndaj dhunës kur  nuk punojnë dhe nuk arrijnë të  mbajnë familjen. 

Janë  një pjesë e burrave, që për shkak të mentalitetit patriarkal, ose të xhelozisë, i 

mbajnë gjatë në shtëpi, pa punë, me justifikimin se lipset të kujdesen për mbarëvajtjen 

e  shtëpisë dhe fëmijët. Burrat fillojnë dhe bëhen xhelozë për gratë e tyre, kur ato 

dalin ose kur ato punojnë, sepse ngacmimi në mjediset e  punës dhe në rrugë në këtë 

shoqëri është diçka e shpeshtë. Siç thotë edhe sociologia britanike Miranda 
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Davies:“Gratë në vendet postkomuniste shpesh e pranojnë një sjellje brutale, duke 

përfshirë këtu edhe ngacmimin seksual,si një shfaqje të “burrërisë” dhe, deri më sot, 

nuk ka pasur ndonjë protestë ndaj këtyre fenomeneve. Stereotipet në sjelljen e burrave 

dhe të grave pothuajse nuk kanë ndryshuar fare. Nën regjimin totalitarist, çështjet e 

qëndrimet dhe të sjelljeve të  burrave  dhe të grave nuk trajtoheshin në studimet e 

sociologëve apo në shtypin popullor. Deri këto kohët e fundit, sociologjia ishte 

shndërruar thjesht në një ideologji shtetërore, kjo është dhe arsyeja përse ajo nuk 

trajtonte këtë çështje. Prandaj dhe burrat dhe gratë sot e kanë të vështirë të kuptojnë 

shkaqet e disa reagimeve dhe qëndrimeve. Qytetarët e vendeve postkomuniste e kanë 

pasur të vështirë të reflektojnë për sjelljet e tyre. Sot më tepër vëmendje po u 

kushtohet çështjeve ekonomike, problemeve të konsumit ,të tregut të lirë dhe të 

transformimeve politike,dhe përsëri çështjeve të gjinisë nuk po i’u kushtohet kujdesi i 

duhur”(  2001:123). 

Por përsëri burrat i’a arrijnë që t’i bëjnë gratë  të ndihen fajtore që nuk punojnë 

dhe nuk arrijnë të sjellin të ardhura në familje. Dhe pse ndejtja në shtëpi për ato nuk 

do të thotë të rrish pa bërë gjë. Janë vajzat dhe gratë që meren në përgjithësi  me punët 

e shtepisë, me fëmijët, por kjo punë është e papaguar e pavlerësuar. Dhe ato përsëri e 

durojnë dhunën e burrave me justifikimin se nuk punojnë.  

Mirëpo jo të gjitha gratë e justifikojnë dhunën, ka nga ato gra që në momentin e parë 

të ushtrimit të dhunës, duan t’ia mbathin, të largohen sa më parë nga kjo dhunë. Nëse 

ato do ta realizojnë largimin ose jo, kjo varet më shumë nga mundësitë që këto gra 

kanë se sa nga dëshira etyre .  Nëse dhuna do të përsëritet, tek këto gra, ato do të 

reagojnë. Mund të shkojnë tek familja e tyre të origjinës , si një hap i parë, për t’i bërë  

në një farë mënyre presion këtyre burrave, dhe më vonë  mund të denoncojnë dhe në 

polici. Këto gra shikojnë  që familjet e tyre nuk i mbështetin, por fillon e i kërkon që 

të kthehet te bashkëshorti , sepse ndihen të turpëruara.  Gjithashtu edhe organet 

shtetërore, ka raste që nuk e marrin shumë seriozisht dhunën në familje, dhe prandaj 

nuk veprojnë ose veprojnë shumë ngadalë, ndaj ankimeve dhe denoncimeve të këtyre 

grave.  

Siç thekson edhe psikologia  amerikane  Susan Basow: “Ne jetojmë në një patriarkat 

ku sundojnë burrat dhe vlerat “mashkullore”. Thuajse të gjitha institucionet shoqërore 

pasqyrojnë këtë dinamikë gjinore. Kështu, biznesi, ligji, politika dhe ushtria jo vetëm 

drejtohen në rradhë të parë nga burrat, por gjithashtu, ato derjtohen nga një pikëpamje 

mashkullore, duke përdorur një sistem vlerash që përputhet me rolin mashkullor 

(dominimi, konkurrenca, agresioni, dhe pandjeshmëria personale” (2003:365). 
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Ky mosbesim i grave dhe vajzave   del edhe nga të dhënat e grafikut 21, nga ku rreth 

20,0  për qind  e të anketuarave kanë deklaruar, se nuk besojnë se  do të ketë ndonjë 

përmirësim dhe afërsisht 11 për qind e tyre jo vetëm që nuk kanë besim që kjo do 

përmirësohet, por kanë frikë se kjo dhunë do të shtohet. 

 

 

Grafiku 21 

Ky mosbesim i tepërt ndaj  institucioneve vjen edhe nga fakti i mosveprimit të kësaj 

shoqërie me elementë  patriarkalë. 

Gratë kur shohin se nuk i mbështet askush dhe denoncimet e tyre nuk japin rezultat, 

fillojnë të përshtaten me situatën, fillojnë të humbasin shpresën se diçka do të 

rregullohet dhe bien në pesimizëm e  plogështi të thellë.  Sociologia  italiane Patrica 

Romito shkruan: “Sipas teorisë “sindroma e gruas së rrahur”, kur një qënie njerëzore 

(ose një kafshë) gjendet në një situatë të mundimshme, nga e cila përpiqet të largohet, 
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por përpjekjet e saj nuk përkojnë me rezultatin e përftuar, do të bëhet e paaftë për të 

ndihmuar veten, gjë që karakterizohet nga apatia, humbja e shpresës, paaftësia për të 

vepruar, dobësimi i mekanizmave të mbrojtjes imune, vdekja” (2007:113). Kjo duket 

edhe nga të dhënat e studimit tonë në grafik 21 ku rreth 4.5 për qind e të anketuarave 

kanë deklaruar se dhuna është e keqe, e pashmangshme dhe nuk ka asnjë arsye për t’u 

ankuar. 

Për këto arsye lipset që në çdo qytet, të paktën në nivel rrethi të funksionojnë zyra të 

përhershme, të financuara nga shteti, me avokatë, psikologë e  punonjës socialë që të 

merren me rastet e dhunës. Këto zyra lipset të ndihmojnë viktimën e dhunës që vjen 

për të kërkuar ndihmë, si nga ana emocionale ashtu edhe nga ana  ligjore duke e 

shoqëruar në prokurori, polici, por edhe duke e  përfaqësuar në gjyqe, pa pagesë, kur 

gruaja e dhunuar  kërkon divorcin.  Sigurisht që në qytetin e Elbasanit kanë  

funksionuar nga shoqatat e ndryshme këto zyra, por  kanë qenë të përkohshme, dhe në 

momentin që nuk gjenin financim ato mbylleshin, duke krijuar një mosbesim dhe 

mungesë serioziteti  se dicka do të përmirësohej. Duke u financuar dhe duke pasur 

mbështetjen e  shtetit dhe duke qenë të përhershme ato krijojnë një institucion të 

qëndrueshëm, ku gratë dhe vajzat e dhunuara e dinë që në çdo moment mund të 

kërkojnë ndihmë e të marrin ato shërbime të nevojshme që iu nevojiten në kësi 

rastesh. Përgjithësisht është e rëndësishme të këtë një koordinim efikas  ndërmjet 

institucioneve në nivel vendor e qendror të cilat merren me këto probleme për të 

minimizuar rastet e dhunës në familje , dhe kryesisht ndaj grave . 
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VI.Dhuna ndaj adoleshentëve në familje 

 

Në vitin 1999, Konsultimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Parandalimin e 

Abuzimit të Fëmijës përpunoi përkufizimin e mëposhtëm: “Abuzim i fëmijës, ose 

keqtrajtim konsiderohen të gjitha format e keqtrajtimit fizik dhe/ose emocional, 

abuzimi seksual, neglizhimi ose trajtimi neglizhues a shfrytëzimi tregtar ose çdo 

shfrytëzim tjetër që çon në dëmtim real ose të mundshëm të shëndetit të fëmijës, të 

mbijetesës, zhvillimit ose dinjitetit në kontekstin e një marrëdhënieje përgjegjësie, 

besimi ose pushteti” (Shih:Tamo, A.; Karaj, Th., 2006:19).  

   Ky keqtrajtim ndaj fëmijëve ndodh edhe brenda shtëpisë nga pjesëtarët e familjes e 

sidomos nga prindërit. Shtëpia në pamje të parë duket një vend i qetë dhe harmonik 

por nuk është kështu, realisht shtëpia është vend ku ndodhin konflikte, të cilat mund të 

përfundojnë  edhe në dhunë. Dhe viktima të kësaj dhune shpesh herë janë edhe 

fëmijët. Ose siç thonë edhe studiueset franceze Françoise Dolto, Catherine Dolto,  dhe 

Colette Percheminier: “Shtëpia ku jetojmë mund të kthehet në një fushë beteje 

sherresh dhe zënkash. Prindërit qortojnë fëmijët duke u përmendur se shtëpia nuk 

është han. Nga ana e tyre, fëmijët, që janë më të rregullt jashtë sesa në shtëpi u 

kujtojnë prindërve se nuk janë shërbëtorë” (2013: 76). 

   Konfliktet midis brezave janë  karakteristikë  e të gjitha qytetërimeve, që nga 

qytetërimet e lashta e deri në qytetërimet e ditëve tona. Por kjo përplasje brezash 

ndodh edhe në familje, sepse brenda familjes gjithmonë ka  marrëdhënie  midis 

brezave.  Kjo përplasje mes brezash që arrin deri tek dhuna ndodh  edhe sepse  në 

përgjithësi, brezi i ri është i prirur nga e reja e ku  synimi i tij është bashkëkohor, 

progresiv, shikon përpara e  sigurisht edhe mund të gabojë. Brezi i vjetër është më i 

prirur ndaj traditës dhe në përgjithësi lëvizjet e reja i shikon me skepticizëm. Këto 

konflikte në vartësi dhe të faktorëve të ndryshëm arrijnë ndonjëherë,  deri në dhunë 

fizike. Këtë e theksojnë edhe studiueset franceze Françoise Dolto, Catherine Dolto,  

dhe Colette Percheminier: “Për çfarë arsye marrëdhëniet mes adoleshentëve dhe 

prindërve janë kaq të ndërlikuara? Ndoshta sepse në çdo brez adoleshenti vendos në 

rradhë të parë dhe kërkon të vërë në jetë vlera të tilla që janë vlerat e vetë njerëzimit: 

bujarinë, absolutizmin, lirinë, vëllazërinë” (2013: 82).  Çdo brez përpiqet të jetë  

origjinal,  ka nevojë të ndihet i lirë dhe i vlerësuar, do të synojë  diçka që s’është thënë 

ende dhe të kundërshtojë atë  ç’ka është thënë. Brezi i ri nuk ka frikë  të kritikojë dhe 

të mundohet të ndryshojë edhe institucionet shoqërore, kur vë re  se këto institucione 

bëhen pengesë për lëvizjen e shoqërisë drejt të resë. Siç   thekson edhe filozofia 
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franceze Francoise Dolto: “Çdo brez adoleshentësh vëren se, institucionet e 

themeluara prej të rriturve për të mbajtur pushtetin i kanë tradhëtuar këto vlera. Me 

dhimbje mund të themi se, brez pas brezi këta adoleshentë, si valë plot jetë përplasen 

tek këto institucione” ( Po aty:82).  Po të mos ishte kjo lëvizje e brezit të ri drejt së 

resë dhe përparimtares, nuk do të evoluonte. Brezi i vjetër ka gjithmonë prirjen të 

kujtojë kohën e rinisë, atë kohë kur edhe ai ndeshej me muret e shoqërisë dhe 

vazhdonte të mendonte se si brezi i tyre nuk mund të krahasohej me brezin  e sotëm. 

Ky brez i sotëm i duket sikur nuk është i prirur drejt  ideve të reja, drejt zhvillimit, por 

më shumë drejt dëfrimit dhe ndonjëherë edhe drejt shthurjes morale. Për këtë shkak  

detyrohet të mbështetet te e kaluara, shpesh nga e vjetëruara dhe duke e mbivlerësuar 

atë. Por, siç thotë edhe filozofia amerikane Hanna Harend: “E kaluara nuk vdes kurrë, 

madje ajo nuk është as e kaluar. Për më tepër, e kaluara, që përbën krejt rrugën e 

përshkruar, nuk na tërheq prapa, por na shtyn përpara, dhe, ndryshe nga ç’pritet, është 

e ardhmja ajo që na shtyn prapa drejt së shkuarës” (1998:17). Për këto arsye,  brezi  i 

vjetër  është më i prirur të mbështetet tek  tradita, shpesh jo vetëm që  nuk e përkrah të 

renë, por ndonjëherë dhe e lufton atë. Mirëpo, kjo lëvizje drejt të resë, modernes, arrin 

të bëjë për vete shpeshherë edhe me vonesë pjesën dërrmuese të shoqërisë, sepse 

vetëm në këtë mënyrë, shoqëria do të ecë përpara. Siç thotë filozofia amerikane 

Hanna Arendt:“Fundi i një tradite nuk do të thotë domosdoshmërisht se  konceptet 

tradicionale e kanë humbur pushtetin e tyre në mendjen e njerëzve. Përkundrazi, ka 

raste kur duket se,  ky pushtet nocionesh dhe kategorish të vjetëruara bëhet më tiranik, 

kur tradita e humbet forcën e saj të gjallë dhe kur kujtesa e njerëzve rreth saj fillon të 

zbehet; madje ajo mund ta shfaqë forcën e saj të plotë shtrënguese vetëm pasi i ka 

ardhur fundi dhe kur njerëzit nuk ngrenë më krye kundër saj” (1998:29). Kjo përplasje 

ndërmjet brezit të ri dhe të vjetër ndodh në  mjaft  shoqëri në mënyra dhe forma të 

ndryshme. Ndonjëherë kjo përplasje ndërmjet brezave, përfundon edhe në dhunë. Kjo 

dhunë në shoqërinë shqiptare shtohet më shumë edhe për shkak të problemeve të 

rënda social-ekonomike që po kalon. Këto probleme  të shoqërisë do të japin ndikimin 

e vet  edhe brenda  familjeve shqiptare dhe sigurisht edhe brenda familjeve të qarkut 

të Elbasanit. 

   Familja shqiptare në përgjithësi dhe familja në qarkun e Elbasanit në veçanti po 

kalon probleme të rënda, të cilat po trondisin  themelin e saj,  siç janë: divorci, 

prostitucioni, pedofilia, homoseksualiteti, droga, fëmijët me një prind, fëmijët jashtë 

martese, fëmijët e shfrytëzuar barbarisht për përfitime të kundërligjshme, 

bashkëjetesa, dhuna në familje etj.  
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Pas  vitit 1990 ishte tabu, divorci filloi të  përhapej me ritme të shpejta. 

Emigrimi,varfëria, tradhëtia bashkëshortore ishin disa faktorë që e përshpejtuan këtë 

përhapje. Por dukuria e divorcit shkaktoi edhe  probleme, ndonjëherë të rënda tek 

gratë dhe fëmijët.  “ Një krim i tmerrshëm ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të 

sotëm në një familje, ku nëna ka vrarë me thikë në gjumë djalin e saj 4 vjeç dhe më 

pas ka tentuar të vrasë veten, duke prerë fytin. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në fshatin 

Godolesh të Elbasanit dhe autorja e këtij krimi makabër është  vetëm 26 vjeçe, që prej 

kohësh  pasi  ishte divorcuar, 3 vite më parë, vuante nga depresioni”  (Gazeta 

“Panorama”,  11.08.2014: 6). 

   Dukuria e divorcit ka ndikime psikologjike te fëmijët, sepse shoqërohet me një brez 

fëmijësh që rriten vetëm nga njëri prind dhe ndonjëherë dhe me fëmijë që rriten nga 

gjyshërit.  Kjo rritje shoqërohet me trauma  në gjendjen shpirtërore dhe fizike  të 

fëmijëve, sepse i duket vetja si të  përjashtuar dhe inferiorë nga shumica  e fëmijëve, 

të cilët rriteshin me të dy prindërit.  Familja është boshti i zhvillimit normal të 

shoqërisë,  prishja e këtij boshti do të shoqërohet  dhe me probleme në zhvillimin e 

shoqërisë. Kështu do të kemi rritje të kriminalitetit, trafikimit, konsumimit të lëndëve 

narkotike etj. Psikologët e  kanë vënë theksin e lidhjeve midis sjelljeve devijante të 

individëve  dhe  dhunës që kanë pësuar këta që të vegjël. 

   Përveç problemeve familjare kemi tranzicionin socio-ekonomik, që po kalon qarku i 

Elbasanit,  tranzicion  i cili po shoqërohet me probleme të thella.  Shoqëria është e  

ndarë në mënyrë jo racionale; disa  njerëz  kanë zaptuar toka,kanë  ndërtuan shtëpi pa 

leje mbi to  dhe u bënë pronarë, duke formuar një valë pakënaqësie tek pjesa tjetër e 

popullsisë, e sidomos tek ish-pronarët.  

Siç thotë  edhe  studiuesi Artan Fuga:  “Në sytë e fshatarëve të qytetit, qytetarët e 

pakënaqur nuk kishin ndonjë arsye të vërtetë për t’u ankuar nga gjendja e krijuar. 

Sipas tyre, ata ankoheshin për shkakun se në kohën e regjimit të kaluar kishin qenë të 

privilegjuar dhe po humbnin shkallë-shkallë këto privilegje në kushtet e demokracisë 

dhe të ekonomisë së tregut. Duke qenë “borgjezët e vegjël” të një shoqërie socialiste 

dhe të mbrojtur mirë prej shtetit të dikurshëm, një pjesë e qytetarëve nuk mund të 

pranonin  të vinin  në zbatim një tjetër politikë,atë  të  shpërndarjes së pasurive dhe 

meritave. Për më tepër, në sytë e të sapoardhurve, pakënaqësia shoqërore midis 

qytetarëve ishte e pakuptueshme. Në fund të fundit ata shihnin me sytë e tyre se 

gjendja ekonomike dhe mirëqënia midis qytetarëve ishte  shumë më e lartë se shkalla 

e tyre në mjediset fshatare”( 2008:333). Një pjesë  e  vogël  e shoqërisë, biznesmenë, 

drejtues politikë,  njerëz anonimë u pasuruan në mënyrë të menjëhershme  cka   
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shpesh është shoqëruar me  hije dyshimi.  Shumica  e  popullsisë  jeton pranë nivelit 

të varfërisë dhe ndonjëherë edhe poshtë këtij niveli. Punëtorë,bujq, intelektuale që 

punojnë tërë jetën dhe mezi mbijetojnë në këtë sistem kaotik.  

Ky pasurim i menjëhershëm dhe i lehtë, ushqehet  në  opinion nga mediat e ndryshme, 

dhe ndonjëherë me argumentin e vlerësimit të sistemit kapitalist. Kjo edukon brezin e 

ri me mënyrën e lehtë të të bërit pasuri, e cila  shkakton   deformimin  e vlerave  të 

edukimit tek të rinjtë. Studiuesi Artan Fuga shkruan: “Periudha e tranzicionit ka 

kërkuar një sjellje shoqërore dhe individuale disi të përcaktuar nga ana e popullsisë 

rurale dhe urbane. Fshatari, qytetari dhe familjet e tyre tanimë lipset t’i bëjnë ballë një 

sërë sfidave të natyrave nga më të ndryshme: ekonomike, materiale, fizike dhe 

morale. Në këtë jetë të re, shqiptari ka hyrë fillimisht me një mundësi dhe një stil jete 

tashmë të formuar në kohë të tjera..Ndërkaq marrëdhëniet e reja shoqërore që janë 

vendosur përgjatë periudhës së tranzicionit kërkojnë një ndryshim të shpejtë të 

tërësisë  së vlerave që udhëheqin sjelljen e përditshme të fshatarit dhe qytetarit 

shqiptar dhe familjeve të tyre .Në këtë mënyrë jeta shoqërore ndodhet në mes të  

rrugës  midis një tradite morale të ruajtur pak a shumë,  mirë dhe vlerave të reja që po 

zënë  terren në mënyrë graduale ,të lindura si përgjigje e një stili tjetër jetese 

”(2004:269).   

Shkak tjetër është ai  shoqëror, i  ndodhur në një mjedis mjaft të  “inkriminuar , ku 

përditë televizorët japin lajme vrasjesh, përdhunimesh,  vetëvrasjesh, aksidentesh me 

makinë,  vjedhje e grabitje, përdorim droge,  etj.  Pothuajse në një pjesë të  mjedisit  

shoqëror shqiptar të ditëve tona dhe sidomos tek të rinjtë është përhapur simpatia për 

ata njerëz që bëjnë jetë prej “ krimineli”.  Kjo simpati duket në mënyrë të tërthortë 

edhe kur përshkruajnë këto  ngjarje, nuk harrojnë t’i etiketojnë, këta persona si 

bisnesmenë, pavarësisht se ata kanë një dosje të rënduar kriminale. Siç thekson edhe 

sociologia italiane Rose Maria Calla: “Në një shoqëri që nxit dhunën, ose të paktën 

reklamon dhunën përmes shpërndarjes së imazheve të dhunshme, filmave të 

dhunshëm etj, bën që individët me vetëbesim të ulët, për të afirmuar  imazhin e tyre 

në sytë e të tjerëve (ose vetes), mund të kërkojnë që  të zbatojnë këto sjellje të 

dhunshme”(2011:59). Prindërit e ndodhur në këtë trysni, frikësohen se mos  fëmijët e 

tyre do të bien pre e veprimtarive kriminale. Të kesh  djem në këtë sistem  është 

problem. Kjo ide po brumoset në psikologjinë e shoqërisë sonë,  sepse  djemtë janë 

më të prirur për sjellje devijante për shkak të natyrës së tyre  rebele, dhe trysnisë  të 

ushtruar ndaj tyre  si shtylla e shtëpisë,  dhe që janë të detyruar të mbajnë financiarisht 

familjen. Por edhe situata për vajzën nuk është më e mirë, të kesh vajzë është edhe ajo 

problem më vete, me anarkinë që kaloi Shqipëria disa herë vajza ishte më e brishtë 
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dhe lipsej “mbrojtur” .Për këtë arsye familjet shqiptare filluan që vajzat t’i mbyllnin 

në shtëpi  me preteksin “ për t’i mbrojtur”,duke  arritur  deri aty sa nuk i linin as të  

frekuentonin shkollën. 

   Për këto shkaqe prindërit  u detyruan të ishin shumë kërkues dhe kontrollues për 

fëmijët e tyre, si për  për oraret e daljes, me kë shoqëroheshin,  ku shkonin etj. Kjo 

situatë shkaktoi edhe  rritjen e kontradiktave brenda familjes. Këtë e theksoi  edhe 

studiuesia italiane Willy Pasini: “Shumë psikologë e kundërshtojnë këtë “përfshirje” 

të prindit, e cila karakterizohet nga kontrolli total mbi fëmijën. Prindërit, që duan t’u 

japin fëmijëve çka është më e mira, rrezikojnë t’i shndërrojnë ata në të paaftë për të 

zgjedhur”(2011:189). Por kalimi i fëmijëve tek mosha e adoleshencës shton akoma 

më shumë dhunën në familje. Adoleshenti kërkon të  theksojë personalitetin e vet. Ai 

kërkon që të tjerët por sidomos familja, të mos ta konsiderojë më të vogël, por ta 

trajtojnë  atë si të rritur. Përgjithësisht  prindërit e kanë të vështirë të pranojnë se 

fëmijët e tyre u rritën, sepse lipset të pranojnë se ata vetë kanë filluar të plaken, kur 

ndihen akoma të rinj.  Adoleshenti fillon të kërkojë pavarësi më të madhe në veprimet 

dhe gjykimet e veta. 

 Këtë e thekson edhe studiuesi Hamit Beqja:“Në këtë rrugë të afirmimit të 

personalitetit të vet, adoleshentët, brezi i ri ndeshin në pengesa të shumta social-

ekonomike, ideologjike, kulturore, etike, zakonore etj. Shumë  praktika e mekanizma  

të jetës shoqërore, shumë mendësi të strukturuara qëndrueshëm mund të luajnë rol 

konservator ose inert” (1995:287). Adoleshenca nuk është vetëm periudha e 

marrëdhënieve konfliktuale në familje, por është periudha që raportet midis prindërve 

dhe adoleshentëve të ndryshojnë dhe  të zhvillohen . Gjatë kësaj periudhe lipset që  

prindërit me adoleshentët të riformulojnë rregullat e tyre në familje, prindërit nuk 

lipset të sillen sikur kanë përpara një  fëmijë, por edhe adoleshentët nuk lipset të 

mohojnë  çdo gjë nga familja. Siç thotë edhe studiuesia italiane Elena Besozzi: 

“Adoleshencës nuk është  çasti i ndarjes nga familja dhe përplasjen me prindërit e 

tyre, por një periudhë e transformimit të lidhjeve ekzistuese në një formë të ndryshme, 

që nënkupton një rishikim të rolit të saj dhe madje edhe fëmijët por edhe figurën 

prindërore. Tranzicioni shikohet pastaj si diçka që e përfshin  të gjithë familjen, për 

shkak se ai është një proces, në të cilin prindërit dhe fëmijët kanë gjetur për të 

ndryshuar marrëdhëniet e tyre në bazë të nevojave të fëmijëve dhe pritshmërive 

prindërore”( 2003: 89).  

Tranzicioni ekonomik dhe social-psikologjik, që ka përfshirë gjithë qarkun e 

Elbasanit, shoqërohet  edhe me një numër të lartë të  akteve të dhunës në familje. Siç 
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duket edhe nga të dhënat e grafikut 22 afërsisht 69.8 për qind e të anketuarve pranojnë  

se janë dhunuar në familje. Kjo dhunë ka arritur deri në dhunë fizike ndaj fëmijëve. 

 

 

Grafiku 22 

 

Nga të dhënat e grafikut 22 del se rreth 21.3 për qind e të anketuarëve pranojnë se 

kanë pësuar dhunë fizike, dhe afërsisht 48.5 për qind e anketuarve kanë deklaruar se 

kanë pësuar dhunë psikologjike.  

  Dhuna në familje ndaj fëmijëve në mjaft raste pranohet edhe nga prindërit, ku, sipas 

të dhënave të grafikut 23  rreth 30,9  për qind e prindërve kanë ushtruar dhunë fizike, 

dhe afërsisht 59,0   për qind e të anketuarve kanë pranuar se të paktën një herë, ndaj 

fëmijëve të tyre është ushtruar dhunë psikologjike. 
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Grafiku 23 

 

 Nga të dhënat e anketave del se dhuna në familje ndaj fëmijëve  është e pranishme në 

qarkun e Elbasanit dhe në shifra shqetësuese. 

   Dhunuesit kryesor ndaj fëmijëve, siç del nga të dhënat e  anketës, janë prindërit.  

Këta janë  personat kryesorë për rritjen dhe edukimin e fëmijëve, por janë edhe 

personat që ushtrojnë më shumë dhunë ndaj tyre.  

Nga të dhënat e grafikut 24, del se ushtruesi kryesor i dhunës ndaj fëmijëve  është 

babai me 44,3 për qind e të anketuarve. Pavarësisht se nëna është ajo që merret më 

shumë me fëmijët, dhe kalon më  shumë kohë me ta, nuk është ajo që ushtron dhunë 

më shumë.  
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Grafiku 24 

Siç thotë edhe psikologia italiane Patrizia Romito:“ Baballarët janë shpesh më të 

dhunshëm se nënat, qoftë kur bëhet fjalë për dhunë fizike, qoftë për dhunë 

psikologjike, dhe kjo pavarësisht që janë nënat ato që merren më shumë me fëmijët e 

kalon më shumë kohë me ta”( 2007: 31). 

   Mirëpo, kjo ndryshon kur shohim dhunën ndaj vajzave dhe djemve, ndaj vajzave 

ushtruesit kryesor të dhunës janë nënat me 41.4 për qind. Këtu ndikojnë  edhe 

elementët  patriarkalë, ku nënat mendohen si përgjegjëset kryesore për problemet e 

vajzave të tyre. 

 

Grafiku 25 
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 Babai pothuajse nuk merret me edukimin e vajzave, kjo është përgjegjësia e plotë  e 

nënës. Opinioni shoqëror i gjykon nënat si fajtoret kryesore, për edukimin e vajzave. 

Siç thekson edhe psikologia italiane Patrizia Romito: “Nënat konsiderohen 

përgjegjëse për gjithçka që u ndodh fëmijëve të tyre dhe, për rrjedhojë, për të gjitha të 

këqijat e botës. Bëhet fjalë për një koncept të fuqishëm të mendimit të përgjithshëm 

(“s’ka pse habitesh, me atë nënë që ka!”), i përdorur dhe i përligjur nga ekspertë të 

ndryshëm. Fajësimi për gjithçka i nënave, si një shpjegim “I natyrshëm”, thuajse si 

një reagim instiktiv, nuk lipset të na gënjejë për domethënien dhe funksionin e tij: të 

fajësosh nënat do të thotë të fshehësh rolin e fajtorëve të vërtetë, deri aty sa t’i 

shfajësosh” (2007: 93). 

Nga të dhënat e anketës së dhunës ndaj vajzave dhe grave,  prindërit pranojnë se kanë 

ushtruar dhunë mbi fëmijët dhe përqindja është më e madhe, sesa pranojnë vetë 

fëmijët. Kjo edhe për shkak të delikatesës së pyetjes dhe temperamentit të të rinjve që 

nuk duan t’i pranojnë gjërat dhe  është më e  vështirë të flasin për to. Siç thotë edhe 

psikanalisti  grek Nikos Sideris: “ Natyrisht është art që të jesh prind i 

mirë”(2010:23). 

1.Dhuna psikologjike  

 

   Dhuna psikologjike: “është përcaktuar si një sjellje aktive  që  turpëron, denigron 

apo fyen  në ndonjë mënyrë ose në ndonjë tjetër fëmijët, që ndikon në ekuilibrin e tyre 

mendor” (Brassard,R.M.; Germain.R.; Hart.N.S.,1993: 21).  

   Dhuna psikologjike është dhuna më e përhapur në qarkun e Elbasanit, gjë e cila  del 

edhe  nga të dhënat e grafikut 22, ku 48,5  për qind e të anketuarve kanë deklaruar se 

janë dhunuar psikologjikisht. Veprimet që shkaktojnë dhunë psikologjike tek fëmijët 

dhe adoleshentët janë të ndryshme. Kështu rreth 13.5 për qind e të anketuarve kanë 

deklarar  se, veprimi  më shqetësues që ju ka ndodhur në familje, është t’i shpërfillin. 

Shpërfillja, mosvlerësimi i tyre nga prindërit është diçka që fëmijët i vret më shumë. 

Fëmijët kërkojnë të kenë të gjithë vëmendjen e prindërve, por gjithashtu kërkojnë të 

jenë të pavarur. Ata janë të dyzuar midis pavarësisë dhe vëmendjes së prindërve.   

Siç thotë edhe psikologu britanik  Smith  Heather: “Fëmijët duan që  prindërit të jetë 

miqësorë, por jo miq, me një distancë  të drejtë, që respekton  rritjen e  pavarësinë e 

fëmijëve, por sigurisht  jo të jetë tërësisht  indiferent ndaj tyre. Pra, të  mbështesë  

pavarësinë e fëmijëve  pa shpërfillur  nevojën për varësi që ata kanë”(2000:19). 

   Sidomos gjatë periudhës së adoleshencës, ku ata përpiqen më shumë të nxjerrin  

personalitetin e vet, dhe  kjo shpesh  me forcë. Ata nuk pranojnë më t’i trajtojnë si 
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fëmijë, sepse kjo që i vret e i lëndon  më shumë.  Kjo është edhe mosha ku shpërfillja 

e familjes i lëndon më shumë, sepse shpërfillja tek ata tregon se, prindërit i 

konceptojnë akoma si fëmijë.  

 Psikanalisti francez  Philippe   Jeammet shkruan: “Adoleshenca është  sigurisht  një 

periudhë krize: nuk mund të jetë më si të ishte më parë. Kjo periudhë  shoqërohet me  

ndryshime fizike, por edhe psikologjike. Këto ndryshime  të tilla të shpejta, 

ndonjëherë dhe spektakolare, të shoqëruara  edhe  me presione  psikologjike  japin një 

rezume  të periudhës së krizës së adoleshencës”( 2007:28). 

  Nga  grafiku 26 do të shikojmë se, ka ndryshim midis të anketuarve vajza dhe djem. 

Më shumë këtë shpërfillje e përjetojnë vajzat, me 14,0 për qind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 26 
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Tradicionalisht, siç e kemi theksuar,  është vlerësuar mashkulli si shtylla e shtëpisë, si 

personi që do të zgjidhte hallet e familjes kur të rritej, kurse vajza është parë si 

personi  që do të rrijë përkohësisht në familje se do shkojë tek burri. Kjo mendësi ka 

sjellë te prindërit edhe mosvlerësimin e mendimeve të vajzës,  dhe vlerësimin e atyre 

të djalit. Siç thekson edhe sociologu Zyhdi Dervishi: “Të sfilitura nga mendësi të tilla, 

prindërit përgjithësisht dhe sidomos baballarët, janë të prirur të shohin me dyshim çdo 

mendim, çdo ide novatore të vajzave. Për rrjedhojë, dashur pa dashur, ata shpërfillin 

në forma të ndryshme pothuajse gjithë botën e ndjenjave, të mendimeve, të 

shqetësimeve shpirtërore të vajzave të tyre”(2005:76). 

   Nga të dhënat e grafikut 22 del se 5.8 për qind e të anketuarve, veprim tjetër 

shqetësues që u ka ndodhur në familje është: “t’i etiketojnë me nofka përçmuese”. Në 

çastin që adoleshentët kërkojnë më shumë liri dhe t’iu dëgjohen mendimet e tyre, 

prindërit fillojnë  i shajnë dhe i fyejnë  duke i etiketuar me nofka të ndryshme. Duke 

mos arritur t’i kuptojnë  problemet, që këta adoleshentë po kalojnë, prindërit fillojnë e 

ankohen duke i quajtur dembelë, nevrikë, të  pabindur, etj.  Edhe këtu nga të dhënat 

dalin se 6.3 për qind e të anketuarave vajza, këtë veprim e kanë më shqetësues në 

familje. Siç thotë edhe psikologu britanik  Smith  Heather: “Të gjithë fëmijët duan që  

ndjenjat e tyre të respektohen, t’i etiketosh   ata si  budallenj, kokëfortë, dembelë, 

fëminorë, ose etiketa të tjera negative nuk i ndihmojmë. Respekt  do të thotë se 

ndjenja të tilla si trishtimi, zemërimi, ankthi dhe frika nuk duhen  mohuar, nënçmuar 

ose injoruar, sepse janë shenjat e pjekurisë fizike, sidomos në ardhjen e  adoleshencës. 

Ato duhen  trajtuar me mirëkuptim” (2000:17).  

 Afërsisht 11.3 për qind e  të anketuarve, quajnë  shqetësues kërcënimet për largime 

nga shkolla dhe mbylljen në shtëpi.  Në situatën që po kalojmë, ku pasiguria e rendit 

është e lartë dhe shkolla nuk ka më atë vlerë në sy të publikut, këto kërcënime 

ndonjëherë janë edhe mendimet reale të prindërve. 

   Këto kërcënime janë më shqetësuese për vajzat. Rreth 13,9 për qind e të 

anketuarave kanë përcaktuar si  më shqetësues kërcënimin për largim nga shkolla dhe 

mbylljen në shtëpi.  Kjo, sepse largimi nga shkolla do të thotë mbyllje në shtëpi, dhe 

tradita e mbylljes së vajzave në shtëpi dhe dalja e tyre e shoqëruar është një dukuri e 

përhapur në këtë qark. Këtë gjë vajzat e dinë mirë, dhe prandaj edhe i tremben më 

shumë. Të mos shkojnë në shkollë për një pjesë të vajzave do të thotë edhe mosdalje 

me shoqërinë, sidomos paradite për të pirë një kafe, në klube dhe diskoteka, në pjesën 

dërrmuese edhe pa lejen e prindërve. Këtë e theksojnë edhe studiuesit Artan Fuga dhe 

Zyhdi Dervishi: “ Në qytetet e Shqipërisë, veçanërisht në ato më  të mëdhatë, gjatë 
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viteve të zhvillimeve demokratike  është rritur gradualisht numri dhe pesha specifike e 

vajzave adoleshente që kalojnë më shumë kohë duke shëtitur, në bar-kafe, ose në 

diskoteka, duke pirë duhan, pije  alkoolike, deri edhe drogë, po shtohet numri i 

vajzave që përdorin veshje ekstravagante, të cilat ekspozojnë më shumë se ç’lipset 

pjesët erogjene të tyre, etj” (2002:67). Kjo jetë më aktive i tremb sidomos prindërit, të 

cilët kanë frikë  se mos shkasin në rrugën e sjelljeve devijante fëmijët e tyre, sidomos 

vajzat. Frikë se mos shoqërohen me ndonjë mashkull, frikë nga marrëdhëniet 

seksuale, sepse opinioni shoqëror është shumë  ndëshkues për moralin e  vajzave. Siç 

thotë studiuesi  Qazim Dushku “ Një lidhje dashurore e parakohshme dhe e 

jashtëligjshme, e shoqëruar me shtatzani, është jo e lehtë për familjen tonë ende në 

kapërcyell, për ta kaluar atë. Përkundrazi,është shumë e rëndë, por lipset menduar me 

sa më qetësi dhe me shumë pjekuri e kujdes. Të gjitha fyerjet dhe poshtërimet ndaj 

saj, largimet, braktisjet,mohimi etj., e shkatërrojnë atë shpirtërisht dhe fizikisht, e 

traumatizojnë, e hedhin në rrugë, të pambrojtur nga askush, as nga ndonjë shoqe, apo 

shok i dikurshëm i saj. Jo se nuk duan ta mbrojnë, por nuk i lë opinioni, pasi ne ende 

vazhdojmë të jetojmë për atë se çfarë thonë të tjerët, ç’mendojnë ata” (2011:8).  

   Për këto shkaqe kërkimi i llogarisë ndaj tyre është më i lartë, si nga prindërit ashtu 

edhe nga vëllëzërit më të rritur, të cilët, kërcënimin për ta hequr nga shkolla dhe 

mbylljen në shtëpi e shikojnë edhe si një mundësi që të kenë nën kontroll, vajzën ose 

motrën e tyre. 

   Por ndryshe ndodh me djemtë,  që i kanë më pak shqetësuese këto kërcënime. Rreth 

8.7 për qind e djemve kanë pohuar se  i kanë shqetësuese  këta dy faktorë. Kjo ndodh,  

ngaqë prindërit e dinë se po i lënë djemtë pa shkollë,  është pothuajse e pamundur t’i 

mbyllin në shtëpi, kjo do të thotë që djemtë do të dalin gjithë ditën me shoqërinë, 

rrugëve. Kësaj gjëje prindërit i tremben më shumë tek djemtë,  sepse ata  mund të 

përfshihen në sherre, në konsumimin  e alkoolit dhe drogës, etj. Prindërit i shikojnë 

shkollat  edhe si institucion që i largon djemtë nga rruga,  mundësi që fëmijët e tyre të 

zgjedhin për t’u shoqëruar me shokë që janë në shkollë dhe jo djem të “rrugës”, që 

gjithë ditën vërdallosen dhe kanë mundësi të ndikojnë për keq tek fëmijët e tyre. 

   Nga të dhënat e grafikut 27 del se, afërsisht 8,8  për qind e të anketuarve në zonat 

urbane, i quajnë më shqetësues  kërcënimet për  largime nga shkolla, rreth 6,8 për 

qind e të anketuarve  e  quajnë më shqetësues  mbylljen në shtëpi. Në zonat urbane 

këto këcënime janë më shqetësuese, sepse për adoleshentët do të thotë të mos kenë më 

mundësi për t’u argëtuar. Kjo, se siç e përmendëm, adoleshentët janë më të shpenguar 
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në jetën e tyre shoqërore e në argëtime, në qytet. Shoqëria e shkollës bën të mundur 

frekuentimin nëpër pube,disko, etj.  

Por një faktor tjetër është edhe sepse, heqja nga shkolla do të thotë t’i  heqësh 

mundësinë  adoleshentëve, për të vazhduar universitetet. Kjo jo vetëm se i heq 

mundësinë e një të ardhme më të mirë, dhe mundësinë e një vendi pune më të mirë, 

por edhe sepse i heq shpresën që ata kanë, për një jetë më të pavarur, larg 

prindërve,sidomos për vajzat. Siç deklaron edhe një studente nga Përrenjasi  gjatë 

intervistës: “ Kur isha në shkollë të mesme e kisha ëndërr të vazhdoja universitetin, 

dhe të largohesha nga prindërit dhe nga ai qytet që më dukej sikur më zinte frymën. 

Prindërit nga frika e opinionit nuk të linin për asgjë, as për të dalë mbasdite vetëm e 

për të bërë pazar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 27 
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Ndryshe ndodh në zonat rurale. Nga të dhënat e anketës rreth 8,7  për qind e të 

anketuarëve kanë përzgjedhur këta dy faktor si më  shqetësuesit. Këta faktorë janë më 

pak shqetësues në zonat rurale, sepse jeta shkollore në këto zona nuk do të thotë, që të 

kesh mundësi për një jetë më të lirshme gjatë shkollës. Është e vështirë për këta 

adoleshentë të shkojnë nëpër lokale, disko  etj, gjatë kohës së mësimit.  

Siç theksojnë edhe studiuesit Artan Fuga dhe Zyhdi Dervishi: “Vajzat e fshatit në 

moshën e adoleshencës nuk frekuentojnë bar-kafetë, nuk veshin minifunde, ose bluza 

të shkurtra, me grykë të çelur, nuk përdorin drogë etj. Ato dëshirojnë të vishen më 

bukur se nënët e tyre, t’u dëgjohet me shumë mendimi ndër bashkëmoshatarët dhe 

sidomos në familje etj. “Kryengritja” e vajzave të shkollës të mesme të zonave rurale 

ndaj traditës kulturore është një  “kryengritje gjysmake’”( 2002:67).  

Nga grafiku 22 del se afërsisht 3.8 për qind e  anketuarve e   quajnë  më shqetësues 

kërcënimin për largim nga shtëpia. T’i largosh nga shtëpia në këtë moshë 

adoleshentët, të cilët janë mësuar që anën ekonomike ia zgjidhin prindërit, është një 

kërcënim që është shqetësues. Ky kërcënim është më i theksuar tek anketuarit djem . 

Rreth  5.0  për qind e të anketuarve djem kanë përzgjedhur këtë faktor si më 

shqetësuesin. Ndryshe nga kërcënimet e tjera, të cilat nuk ishin shumë shqetësuese për  

djemtë, kjo është ndoshta edhe kërcënimi, ku djemtë ndihen më të  pambrojtur. Të 

largohesh nga shtëpia, në këtë kohë, është njëlloj si të të lënë në rrugë. Ndryshe nga 

vendet perëndimore, ku dëshirat dhe mundësitë ekonomike të adoleshentëve 

përputhen, për të jetuar më vete nga prindërit. Në këtë qark është e vështirë të gjesh 

punë, në krizën ekonomike që ka përfshirë gjithë vendin, ku dhe numri i të papunëve 

ndër të rinj është shumë i lartë.  

 

                                             2.Dhuna fizike  

 

   “Dhunë fizike ndaj fëmijëve në familje është,  kur prindërit ose personat  ligjërisht 

përgjegjës për tu kujdesur për fëmijën i shkaktojnë  vetë ose lejojnë  të tjerët  që t’i 

shkaktojnë lëndime fizike fëmijës ose vënë qëllimisht  në  rrezik për  lëndime fizike” ( 

Addotta, S.; De Camillis; Teresa, M., 2009:27).  

   Nga të dhënat e anketimit del se 21.3  për qind kanë pësuar dhunë fizike, nga 

shkulja e flokëve deri tek rrahja nga ana e prindërve. Kemi një përqindje të lartë të 

dhunës fizike ndaj fëmijëve. Kjo tregon që një pjesë e prindërve vazhdojnë të 

mendojnë që dhuna fizike është më e mirë për edukimin e fëmijëve, për t’i futur ata 

në rrugë të drejtë. Kjo për  qindje  e lartë e dhunës fizike ndaj fëmijëve del edhe nga 
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anketa  ku janë pyetur prindërit, dhe rreth 30.9 për qind e tyre   kanë pranuar se ndaj 

fëmijëve të tyre kanë ushtruar dhunë fizike. Nga të dhënat del se dhuna fizike është në 

nivele shqetësuese në qarkun e Elbasanit. 

Nga të dhënat e grafikut 26 del se   afërsisht 20.9 për qind e të anketuarve djem,  kanë 

deklaruar  se kanë pësuar dhunë fizike. Nga këta  rreth 15.9 për qind e të anketuarve 

djem  janë rrahur ose goditur me pëllëmb. Dhuna dhe sidomos “druri” historikisht 

është parë edhe  nga një pjesë e prindërve si një metodë për edukimin e fëmijëve e 

sidomos të djemve që janë të pabindur, që nuk mësojnë, që rrinë jashtë deri në orët e  

vona etj. Mendësa  që druri e edukon fëmijën e sidomos djemtë ka qenë shumë e 

përhapur jo vetëm në shoqërinë e qarkut të Elbasanit por në të gjithë shoqërinë 

shqiptare, para vitit 1990. Këtë mendësi  e përshkruan edhe studiuesi i asaj kohe 

Hamit Beqja: “ Ka ekzistuar edhe ekziston një mendësi e ngulitur në shekuj se fëmija 

nuk mund të rritet për së mbari, nuk mund “të edukohet” si njeri pa u ndëshkuar. Dhe 

fjala është pa u ndëshkuar fizikisht. Ndëshkimi që shoqërohet edhe me të bërtitura, me 

kërcënime, me sharje e fyerje” (1987:248). Kjo mendësi tek një pjesë e prindërve 

vazhdon edhe sot, në disa raste e theksuar edhe më shumë për shkak të frikës që i’u 

shkakton  gjendja e vështirë  e rendit publik. Prindërit nga kjo frikë fillojnë e bëhen 

më shumë kërkues, për fëmijët e tyre, se ku do dalin, me kë shoqërohen,  etj. 

Gjithashtu prindërit kërkojnë nga djemtë  që të vinë herët  në shtëpi se kanë frikë se 

mos në lokale, në qendrat e internetit, ku ata kalojnë kohën e lirë mund të zihen, ose të 

jenë të pranishëm gjatë sherreve të  të tjerëve, ku mund të vihet në rrezik jeta e tyre. 

Kjo gjendje e pasigurt e rendit dhe e qetësisë publike duket edhe nga të dhënat e 

pyetjes. “Sa shpesh ju  ka ndodhur  të keni parë  zënka ose kërcënime ku ka pasur 

edhe armë” ?.  Rreth 33.8 për qind e të anketuarve djem kanë deklaruar se kanë parë  

të paktën  disa herë në vit.  Është kjo gjendje që i tremb më shumë prindërit, por 

sidomos në periudhën ku po kalon  shoqëria, ku papunësia, varfëria është në nivele ta 

larta, dhe një pjesë e prindërve është papunë. Kjo bën që ata të mos japin dot 

shembullin para fëmijëve të tyre, dhe ndonjëherë i duket sikur fëmijët nuk i pyesin, 

kjo shkakton tek ata lëkundje të autoritetit të tyre prindëror. Për t’a rivendosur këtë 

autoritet ata fillojnë e përdorin dhunën fizike ndaj fëmijëve, kur e shikojnë se këta 

fëmijë  janë të pabindur.  Siç thonë studiueset franceze Françoise Dolto, Catherine 

Dolto,  dhe Colette Percheminier: “ Prindërit nga ana e tyre shpesh dramatizojnë 

gjithçka, ndoshta ngaqë e ndjejnë trysninë e vështirësive ekonomike, apo ndoshta 

ngaqë janë të shqetësuar për fëmijët e tyre”(2013:93).  

Kjo lëkundje e autoritetit, ndodh jo vetëm  për shkak të humbjes  së pushtetit 

ekonomik sidomos nga babai,  por edhe për shkak të periudhës së adoleshencës që e 
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kanë të vështirë të pranojnë  trajtimin si të vegjël dhe nuk pranojnë dot imponimin, 

sidomos të prindërve. Siç thekson edhe studiuesi Hamit Beqja: “Fillon ajo që mund  ta 

quajmë “ opozita” e adoleshentit. Ajo mund t’i hapë rrugë prirjes për një mohim total 

të vlerave  e të autoriteteve. Fillon e krijohet barriera psikologjike midis fëmijëve dhe 

edukatorëve  të tyre, sidomos prindërve. Nga njëra anë , sa më imponuese të jetë 

situata në familje, aq më shumë “fillon të largohet”fëmija prej prindërve për t’u afruar 

me shokët. Nga ana tjetër, prindërve u forcohet mendimi se fëmijët po i mohojnë të 

gjitha vlerat që janë të shtrenjta për ta”( 1991:41). 

 Kjo bën që prindërit të rrisin dhunën ndaj fëmijëve të tyre   e cila  ndonjëherë arrin 

deri sa t’i le  shenja të dukshme atyre. Kjo gjë reflektohet  edhe nga të dhënat e 

grafikut 28, ku rreth 10,0 për qind  e të anketuarve djem, kanë pranuar se ju ka 

ndodhur të paktën një herë të jenë goditur sa të ngelen shenja në trup.  

 

 

Grafiku 28 

Kjo dhunë fizike ndaj fëmijëve që arrin deri me pasoja fizike, si humbje ndjenjash, 

gjakosje etj, pranohet edhe nga prindrit, në përgjigjet që i kanë dhënë pyetjes ; “A ju  

ka ndodhur  ndonjëherë që për shkak të dhunës fizike fëmija juaj të ketë pasur, 

dëmtime fizike të rënda( si gjakosja, mavijosje apo  humbje ndjenjash)?  Del se rreth 

12.5 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se të paktën një herë në vit ju kanë 

ndodhur këto dëmtime, fëmijëve të tyre.  

Nga të dhënat e grafikut 26 del se  afërsisht 14,0 për qind e anketuarave vajza kanë 

pësuar dhunë të rëndë fizike, si është rrahja ose goditja me pëllëmbë. Kjo ndodh  
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sepse vajza shikohet si e dobët dhe nuk vihet dorë mbi të, por gjithashtu ato janë edhe 

më të bindurat, ndryshe nga djemtë të cilët janë më të pabindur dhe gjithmonë 

kërkojnë me këmbëngulje të arrijnë qëllimin e tyre. Siç thekson edhe psikologia  

amerikane  Susan Basow: “Gjatë fëmijërisë,vajzat binden më shumë se djemtë ndaj 

urdhërave dhe udhëzimeve të prindërve dhe mësuesve, por djemtë binden më shumë 

se vajzat ndaj bashkëmoshatarëve të tyre. Është krejt e mundshme që vajzat të jenë 

më të socializuara se djemtë për tu bindur të rriturve” (2003: 95). 

 

 

3.Ndikimi i  dhunës tek adoleshentët 

 

 Psikologia italiane Patricia Romito shprehet: “Dhunimet fizike, psikologjike ose 

seksuale shpesh akumulohen dhe lenë gjurmë të thella mbi viktimat e moshës së re, të 

cilat kanë më shumë mundësi të vuajnë nga depresioni, ankthi, sindromat e stresit pas-

traumatik e  çrregullimet e të ushqyerit.Ata  bëjnë përpjekje për t’u vetëvrarë, për të 

përdorur drogën dhe  shfaqin  çrregullime të ndryshme  somatike ose psikosomatike” 

(2007: 32). 

Dhuna e prindërve ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve  lë pasoja tek ata. Kjo duket edhe 

nga të dhënat e grafikut 29, ku del se afërsisht 56.0  për qind e të anketuarve kanë 

deklaruar që  kjo dhunë ka pasur ndikim tek ata. Ndikimi  i dhunës tek të rinjtë është 

shqetësues, sepse ky ndikim shkon deri tek prirja për vetëvrasje.  

Nga të dhënat e  këtij grafiku, del se 11.8 për qind e të anketuarve, kanë deklaruar që 

kjo dhunë e ushtruar ndaj tyre i ka bërë  të mbyllen në vetvete. Këta të rinj mundohen 

të fshihen  nga shoqëria, rrinë më vete, nuk dëshirojnë të komunikojnë me të tjerët.  

Ky moskomunikim me shoqërinë bën që të rinjtë t’i drejtohen fantazisë dhe të fillojnë 

të shkëputen nga realiteti. Kjo do të  fillojë të japë probleme  psikologjike, me kalimin 

e viteve, sepse të rinjtë duke u mbyllur në  botën e  fantazisë, nuk do të dallojnë dot se 

ku mbaron realiteti dhe ku fillon fantazia. Kjo do të bëjë që ata të mos  arrijnë dot të 

integrohen në shoqëri ose  të integrohen me shumë vështirësi. 
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Grafiku 29 

 

Pasojat do t’i shoqërojnë gjatë në jetë, sepse, duke pasur vështirësi që të komunikojnë 

lirshëm me njerëzit, ata nuk mund të kërkojnë ndihmë për problemet që kanë, duke u 

munduar t’i zgjidhin vetë, por shpesh nuk arrijnë dot t’i zgjidhin. Gjithashtu kjo 

mbyllje në vetvete do t’i pengojë edhe nga ana profesionale, sepse këta persona, do 

t’u detyrohen t,i drejtohen profesioneve që nuk kanë shumë komunikim me njerëzit. 
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 Duke u mbyllur në vetvete , dhe  duke mos patur dëshirë të komunikojnë, ata do kenë 

probleme edhe kur të krijojnë familje dhe të komunikojnë me fëmijët, duke u futur në 

një cikël shkak-pasojë. Siç thonë studiueset franceze Françoise Dolto, Catherine 

Dolto,  dhe Colette Percheminier: “Përballë abuzimit me autoritetin ne mbyllemi në 

vetvete, tërhiqemi duke iu drejtuar fantazisë apo qoftë edhe fizikisht, pra fshihemi” 

(2013:91). 

Nga të dhënat e grafikut 29 del se 8,0 për qind  e të anketuarve kanë deklaruar se kjo 

dhunë e ushtruar ndaj tyre ka shkaktuar mosbesim në vetvete. Prindërit, në përgjithësi 

janë të prirur të kërkojnë shumë nga fëmija i tyre. Ata kërkojnë që fëmija i tyre të jetë 

i pari në mësime, i pari edhe kur merret me sport, i pari dhe në paraqitje  etj. Kjo i ve 

shumë në trysni fëmijët dhe adoleshentët, sidomos kur ata nuk arrijnë të kenë 

rezultatet e pritura nga prindërit. Këta të fundit fillojnë edhe i shajnë, duke i  

demoralizuar. Në vend që të përpiqen më shumë, adoleshentët fillojnë të mos kenë më 

besim tek vetja.  Psikologu austriak Alfred Adler thekson : “Shumica e gafave tona në 

edukimin e fëmijëve fillon pikërisht në këtë moment, kur ne kërkojmë nga fëmija më 

shumë sesa është i aftë ai të bëjë,kur  ne e qortojmë atë për pafuqishmëri. Disa të 

rritur madje i detyrojnë me vetëdije fëmijët ta ndiejnë paaftësinë dhe zhvillimin e tyre 

jo të plotë” (2010:66).  

Ky mosbesim në vetvete do të bëjë që këta persona të mos ndihen të aftë në realizimin 

e qëllimeve dhe ëndrrave  të tyre. Kjo do të shoqërohet me lindjen e ndjenjave të tjera, 

si xhelozia, zilia, përtacia etj. Këto ndjenja ndikojnë direkt në personalitetin e tyre, 

duke  i bërë ndonjëherë edhe intrigantë e mashtrues. Siç thonë edhe studiueset 

franceze Françoise Dolto, Catherine Dolto  dhe Colette Percheminier: “Gjatë gjithë 

jetës do të kemi të bëjmë me njerëz që nuk kanë besim në vetvete, që nuk mbajnë 

fjalën e dhënë, që të shajnë pas shpine” (2013:77). 

Ky mosbesim në arritjen e qëllimeve, te këta të rinj, bën që kjo të ndikojë edhe te 

rezultatet në mësime. Ata do  të fillojnë të bien nga mësimet, sepse do t’u duken të 

paarritshme notat e mira, pavarësisht se mund të mësojnë. Kjo duket edhe nga të 

dhënat e grafikut 29, ku rreth 4.6 e të anketuarve kanë deklaruar se kjo dhunë  i ka 

penguar në ecurinë në mësime. 

Nga të dhënat e këtij grafiku del se 1.3 për qind  e të anketuarve kanë deklaruar se kjo 

dhunë e ushtruar ndaj tyre i ka bërë më të dhunshëm me shokët ose shoqet. Sipas 

psikologëve amerikanë Ross Vasta, Marshall M  Haith dhe Scott A. Miller: “Prindërit 

autoritarë ( absolutë) janë tepër kërkues, ushtrojnë një kontroll të fortë mbi sjelljen e 

fëmijëve të tyre dhe i detyrojnë të zbatojnë kërkesat e tyre me kërcënime dhe 
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ndëshkime. Shumica e fëmijëve nuk përgjigjen mirë ndaj këtij trajtimi. Fëmijët e 

këtyre prindërve shqetësohen me lehtësi, duke shpalosur sjellje të paqëndrueshme, 

agresivitet dhe probleme të sjelljes”(2007; 455). 

Ky agresivitet ndaj shokëve dhe shoqeve të klasës do të bëjë që shoqëria t’i largojë ata 

nga grupi i tyre dhe kështu fillon një farë izolimi i tyre në shkollë, për shkak edhe të 

mungesës së kësaj shoqërie. Ky izolim është një nga gjërat më të rënda që mund t’i 

ndodhë adoleshentit, sepse, si e theksuam, është mosha kur  ata përpiqen të shkëputen 

nga prindërit. Por në moshën e adoleshencës është shoqëria, përshtatja në grupin e 

bashkëmoshatarëve  që bën të mundur që adoleshentët të fillojnë të shkëputen nga 

familja dhe të ndihen të pavarur. Ky izolim nga shoqëria do t’i bëjë ata ,edhe në  mes 

të procesit natyror, që të ndihen të pavarur, sepse për shkak të këtij izolimi dhe të 

moskomunikimit me prindërit fëmijët, do të ndihen vetëm. Siç thotë edhe filozofia 

franceze Françoise Dolto: “Megjithatë unë mendoj se midis adoleshentëve ka diçka që 

nuk ka ndryshuar dhe kjo është përkushtimi i tyre ndaj miqësisë. Besimi i tyre tek 

miqësia ekziston dhe, sipas mendimit tim, pikërisht atëherë kur e humbasim miqësinë, 

ata ngelen pa asgjë. Vetëm miqësia ua bën jetën të jetueshme”( 2003:49). 

Nga të dhënat e grafikut 29 del se rreth 2.1  për qind  e të anketuarve kanë deklaruar 

se kjo dhunë e ushtruar ndaj tyre ka ndikuar duke i bërë më  të depresionuar  dhe me 

prirje për vetëvrasje. Ky është edhe ndikimi më i rëndë tek këta të rinj që, po nuk u 

mor seriozisht , si nga prindërit, por edhe nga psikologët, mund të shoqërohet edhe me 

pasoja të rënda. Duke u ndier vetëm, të izoluar nga shoqëria dhe të moskuptuar nga 

familja, një pjesë e këtyre të rinjve fillojnë edhe i’u shfaqen probleme psikologjike si 

depresioni, i cili, në momente të rënda të tij, mund të çojë edhe në prirje për 

vetëvrasje. Nga të dhënat e grafikut 29 del se afërsisht  21.8  për qind  e të anketuarve 

kanë deklaruar se kjo dhunë e ushtruar ndaj tyre  ka ndikuar, duke i bërë të mendojnë 

se kjo ndodhi për fajin e tyre. Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve në këtë 

qark, edhe pse dhunohen nga prindërit, ndonjëherë edhe fizikisht, përsëri ndihen 

fajtorë për këtë gjë.  Por, edhe kur ankohen tek prindërit, këta për të justifikuar njëri -

tjetrin, deklarojnë se kështu është, kur bën gabime. Kjo mendësi që i’a hedh fajin 

fëmijëve, si shkaktarë  të dhunës, del edhe nga përgjigjia e pyetjes: “Në çfarë 

rrethanash kanë ndodhur dhunime të tilla ndaj fëmijëve tuaj?”  Afërsisht 39.2 për qind 

e të anketuarve kanë deklaruar se e kanë merituar. Kemi një përqindje  të lartë të 

prindërve që fajësojnë fëmijët e tyre, vetëm e vetëm që të mos ndihen fajtorë. 

Këto justifikime që të rinjtë i dëgjojnë që të vegjël, fillojnë e formojnë bindjet tek ata 

se prindërit mund të të qëllojnë  ose të të bërtasin vetëm kur bën gabime. Po u solle 
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mirë, prindërit do të të duan dhe nuk do të të bërtasin. Kjo i bën që për çdo rast dhune 

ata të ndihen fajtorë, se mendojnë që  janë ata shkaku pse u kanë bërtitur prindërit. 

Afërsisht e njëjta e dhënë del edhe nga përgjigjet e pyetjes “ Pse  ka ndodhur kjo 

dhunë ”?. Afërsisht 23,6 për qind kanë deklaruar se e kanë merituar.  Siç duket edhe 

nga të dhënat, një pjesë e mirë e të anketuarve, ia hedhin fajin vetes për dhunën e 

ushtruar ndaj tyre.  

Ndikimi i dhunës tek adoleshentët  në përgjithësi është i  madh, edhe për shkak të 

moshës që po kalojnë. Kjo është periudha kur ata fillojnë e mendojnë se janë të 

pavarur se  janë të rritur dhe mund t’i zgjidhin vetë problemet që u dalin në jetë. Kjo 

del edhe nga të dhënat e grafikut 30, nga ku rreth 17.1 për qind deklarojnë se nuk i 

kërkojnë askujt ndihmë. 

 

 

Grafiku 30 
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Ky  moskërkim i tillë i ndihmës ka pasoja tek adoleshentët. Ata fillojnë e ndihen më 

shumë fajtorë e u shtohet ndjenja e depresionit, sepse  u duket që  vetëm atyre u 

ndodh kjo dhunë. 

 

4.Faktorët që ndikojnë në dhunën ndaj adoleshentëve  

 

Janë disa faktorë që ndikojnë në dhunën në familje ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve. 

Siç duket edhe nga të dhënat e grafikut, faktorët si: mendësia patriarkale, kriza 

ekonomike, përdorimi i alkoolit etj, veprojnë si përshpejtues në shtimin e rasteve të 

dhunës ndaj fëmijëve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 31 
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4.1.Mendësia patriarkale 

 

   Një nga faktorët që ndikon në dhunën ndaj fëmijëve është mendësia e prindërve që 

besojnë se dhuna ka ndikim edukativ tek fëmijët. Kjo del nga të dhënat e grafikut 31, 

ku rreth 8.0 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se prindërit mendojnë që dhuna 

ka ndikim edukativ.  

   Prindërit janë edukuar vetë me këtë mendësi patriarkale, siç e kemi përmendur  edhe 

te  dhuna ndaj vajzave dhe grave. Gratë edhe fëmijët kanë qënë shtresa më e 

diskriminuar, sidomos para vitit 1945 në qarkun e Elbasanit, ku edhe ngrënia bëhej në 

dhoma të veçanta; burrat hanin në dhomën kryesore, kurse gratë dhe fëmijët te  

dhoma e gatimit. “Sapo  binte muzgu, burri  ulej në  sofër  për të ngrënë darkë  në 

dhomën  e pritjes, ndërsa gratë, bashkë me fëmijët hanin në një sofër tjetër në 

kuzhinë” ( Hasluck. M.,2005:40). Gjatë viteve të sistemit socialist totalitar edukimi i 

fëmijëve ishte çështje e të gjithë shoqërisë dhe jo vetëm e familjes. Për këtë arsye 

prindërit ishin më të prerë e më të zymtë me fëmijët e tyre, sepse devijanca e fëmijëve 

mund t’u kushtonte shtrenjtë prindërve, sidomos atyre komunistë. Siç thekson edhe  

studiuesi i kohës Kleanthi Zoto: “ Në socializëm detyrimi i prindërve për të edukuar 

fëmijët është detyrë ndaj shoqërisë. Edukimi i fëmijëve nuk është çështje private, siç 

konsiderohet në vendet borgjezo-revizioniste. Fëmijët te ne janë në radhë të parë 

anëtarë të familjes së madhe socialiste, ata janë brezi që do të marrë në dorë stafetën e 

revolucionit. Familja jonë konsiderohet vazhdimisht mbi bazat e botëkuptimit e të 

moralit komunist. Fenomenet negative shfaqen vetëm në persona e familje të veçanta. 

Megjithatë mosnjohja e këtyre problemeve ... dobëson unitetin moralo-politik të 

popullit” (1981:81). Me këtë  frymë revolucionare  për moralin komunist dhe unitetin 

parti-popull fëmijët  indoktrinoheshin që në çerdhe. 

“Puna që bëhet në çerdhe e kopshte në shkolla e në familje e edukon njeriun tonë me 

botëkuptimin e moralin komunist. E gjithë jeta jonë socialiste formon e rrënjos tek  ai 

virtyte e karakter proletar, e, mbi të gjitha, ndjenjën e interesit të përgjithshëm” ( po 

aty:83). Ose, siç thotë studiuesi gramshiot Petrit Basha për këtë indoktrinim të 

fëmijëve 0-3 vjeç: “Fëmija mëson fjalët e para si nënë,baba,parti,xhaxhi Enver. Nga 

3-6 vjeç yllkat mësojnë vjershat e para si: Kam tri nëna, o fëmijë/Një në kopsht, një 

në shtëpi/Edhe tjetrën mu në gji/Ajo është nëna Parti” (2011:366).  

   Ky indroktrinim, që niste që në çerdhe dhe vazhdonte gjithë jetën,  do të kishte 

pasoja edhe në marrëdhëniet brenda  familjes. Shoqëritë diktatoriale dhe pa frymë 
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debati do të përcillnin edhe në familje të njëjtën mënyrë sjelljeje, ku prindërit, 

sidomos baballarët  në një pjesë të familjeve, do të silleshin ndaj fëmijëve si 

“diktatorë të vegjël”,  fjala e të cilëve ishte urdhër dhe thyerja e kësaj fjale ishte 

thyerje e unitetit familjar.  

Studiuesi  Hamit Beqja thotë: “Pastaj mbi këtë shtresë të rinisë ushtrohet një tutelë e 

ndjeshme paternaliste nga të rriturit, sidomos nga prindërit dhe mësuesit. Për gjëra të 

mëdha, por deri edhe më të vogla e  sidomos për të mëdhatë: për gjetjen e rrugës së 

jetës e të vendit në të; për zgjedhjen e profesionit e të punës; po ashtu për zgjedhjen e 

shokëve e të shoqeve, por edhe për mënyrën e sjelljes, për shijet etj” (1991:160). 

Veçse  pas vitit 1990 Shqipëria hyri në rrugën e tranzicionit, bashkë me të edhe 

familjet në qarkun e Elbasanit. Ky tranzicion u shoqërua me një papunësi të madhe, 

ku pjesa dërrmuese e banorëve të këtij qarku ngelën pa punë. Kjo për shkak të 

mbylljes masive të ndërmarrjeve të industrisë së rëndë, që zinte peshën kryesore të 

punësimit në qarkun e Elbasanit. Këtë braktisje të industrisë së rëndë në Elbasan  na e 

përshkruan edhe studiuesja britanike De Waal, e cila ka përshkruar  Shqipërinë mbas 

rënies së sistemit socialist totalitar : “ Elbasani dikur ishte aq i bukur, sa në vitet ’30, 

studiuesja angleze e së drejtës fisnore shqiptare, Margaret Hëzllak, e zgjodhi për të 

pasur atje shtëpinë e saj. Pamja e tij prej kohësh të vriste sytë dhe ai, qendra e 

industrisë shqiptare të çelikut, që po e hante ndryshku, ishte i ndotur” (2009: 88).  Ky 

tranzicion u shoqërua me papunësi të madhe, me probleme  e vështirësi në formimin e 

shtetit demokratik. Nga një shtet diktatorial që kontrollonte  edhe marrëdhëniet në 

familje, kaluam në një shtet demokratik, me shumë probleme të mëdha në  

funksionimin e vet.  

   Strukturat shtetërore, sidomos  në vitet e para pas vitit 1990, nuk arrinin në shumë 

raste të luftonin  krimin, korrupsionin, vjedhjet etj, e jo më të merreshin me 

marrëdhëniet familjare.  

 Njerëzit akoma ishin të indoktrinuar me idenë se çdo gjë mund ta zgjidhë shteti. Kjo 

bëri që mosbesimi te  njerëzit ndaj funksionimit të shtetit demokratik, mbas viteve 

1990, të rritej.  

“Fjalët dëshpëruese  “s’ka shtet, s’ka ligj” dëgjoheshin gjithnjë e më shpesh nga 1993 

e në vazhdim, ndërsa gabimet nëpër gjykata shtoheshin dhe boshllëqet e sistemit 

komunist mbeteshin të paplotësuara. Pa dyshim që përvoja e dorës së fortë në 

regjimin e mëparshëm e thellonte mendimin e publikut për dobësimin e qeverisë së 

tyre postkomuniste” ( Po aty: 13).  Kjo mungesë e shtetit të  “fortë” dhe papunësia 

masive që përfshiu gjithë vendin, por edhe qarkun e Elbasanit  bëri që të lulëzonin  
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mënyrat e paligjshme të përfitimeve ekonomike. Njerëzit, për shkak të papunësisë, 

përpiqeshin të mbijetonin  dhe një pjesë, duke parë edhe mosfuksionimin e shtetit, 

filluan të merreshin me trafikim të klandestinëve, të lëndëve narkotike,me  

kontrabandë etj. E përshkruan këtë edhe studiuesja britanike  De Waal: “ Krijimi i 

vendeve të punës ‘ privatisht’ ka kohë që përfshinin edhe shtimin e tokave me 

marijuanë për eksport, shitjen e vajzave për prostitucion, shpërndarjen e drogës, 

ndalimin dhe grabitjen e autobuzëve apo makinave, falsifikimin e vizave dhe 

dokumenteve për kërkimin e pronësisë, trafikimin e njerëzve që duan të emigrojnë, 

shitjen e kartave telefonike të falsifikuara.  Me pak fjalë, ne po shikojmë një popullsi 

që ka shumë pak mjete legjitime për jetesë brenda vendit dhe shumë pak perspektivë 

përmirësimi” ( De Waal.C.,2009; 24). 

   Ky mjedis i bëri më tradicionalë se ç’duhej prindërit. Ata filluan t’i kontrollonin, 

ose t’i mbanin nën tutelë fëmijët. Filluan t’i mbyllnin në shtëpi, filluan të silleshin si 

prindërit e tyre në kohën e komunizmit, në mënyrë autoritare. Kjo dëshirë për 

edukimin e fëmijëve në mënyrën e mëparshme ku prindërit, e sidomos babai, që ishte 

fjalëpak, por i frikshëm, filloi  të rritej. Kjo edhe me zhgënjimin gjatë këtij tranzicioni, 

ku filloi të mbizotëronte ideja se liria e tepërt për njerëzit nuk ështe e mirë dhe sjell 

anarki. E sidomos për fëmijët, që në këtë mjedis mund të  marrin rrugë “të keqe”. Ata 

i krahasonin fëmijët me veten e tyre.  “Pavarësisht se babai na rrihte, thoshin, nuk 

jemi bërë hajdutë  e kriminelë, siç po dëgjojmë sot”.  

  Sigurisht që liria e tepërt dhe edukimi i fëmijëve pa u mësuar rregullat, ka ndikim 

negativ tek fëmijët. Ata  që rriten të tillë, kur dalin në jetë dhe ndeshen me vështirësitë  

e saj, fillojnë e tremben, nuk përshtaten etj. Ose siç thotë psikanalisti grek  Nikos 

Sideris: “ Nëse një fëmijë rritet pa njohur ‘Mos’ dhe ‘Jo’ të prindërve të tij në çështje 

kritike dhe jetësore për sigurinë dhe ekuilibrin e vet personal nga njëra anë, si dhe për 

funksionimin e tij shoqëror, atëherë.... fëmija do të ecë në jetë duke u përplasur, duke 

u shtyrë dhe duke iu marrë këmbët nëpër qoshet e botës ‘të cilën ai nuk e ka 

imagjinuar se është kështu’. Dhe do të luftojë që të mësojë, me mënyrën e vështirë, 

përmes përvojave dhe dështimeve të pakëndshme të njëpasnjëshme, se bota 

imagjinare, në të cilën ai jeton, është shumë larg nga bota reale në të cilën ai ftohet të 

jetojë” (2010:97). 

   Mbizotërimi i kësaj mendësie tek prindërit, është në zonat rurale, ku rreth 8,2 për 

qind e të anketuarve kanë pëzgjedhur  se prindërit mendojnë që dhuna ka ndikim 

edukativ.  
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Mendësia se  dhuna edukon fëmijët, në mënyrë  që të bëhen  më të mirë, del edhe nga 

të dhënat e pytësorit për persona nga 23-60 vjeç. Nga të dhënat e pyetjes “Në çfarë 

rrethanash kanë ndodhur dhunime të tilla tek fëmijët”, rreth 6.7  për qind e të 

anketuarve kanë zgjedhur se dhuna disiplinon fëmijën  dhe afërsisht 4.2 për qind e të 

anketuarve kanë zgjedhur se kështu jemi rritur edhe ne. Pra, prindërit  në përgjithësi 

gjejnë shfajësime  të ndryshme për të justifikuar dhunën ndaj fëmijëve dhe për t’u 

ndier të qetë në ndërgjegjen e tyre. 

 

 

4.2.Sfumimi i autoritetit të  prindërve  nga mosbindja e adoleshentëve 

 

Një faktor tjetër që ndikon në këtë  dhunë është mosbindja e fëmijëve  ndaj prindërve. 

Nga të dhënat e anketimit  del se 9,5 për qind e anketuarve deklarojnë se faktor për 

dhunën  ndaj tyre  është mosbindja ndaj prindërve. Në shoqëritë tradicionale bindja e 

fëmijëve ndaj prindërve ose ndaj të rriturve, ishte normë që nuk shkelej. Siç thekson 

edhe shkrimtari Faik Konica: “ Fëmijët në shoqërinë tradicionale shqiptare rriten me 

traditat pak a shumë patriarkale për të respektuar më të mëdhenjtë e mbi të gjitha 

babanë, fjala e të cilit, sa të jetë gjallë, është ligj brenda caqeve të familjes”(shih: 

Fuga,A.; Dervishi, Z.,2002:85). Kjo traditë patriarkale  për t’iu bindur prindërve dhe 

më të mëdhenjve,  pa i kundërshtuar,  vazhdoi edhe gjatë regjimit komunist. Norma e 

bindjes, pa dëgjuar se çfarë mendonin fëmijët,  në disa raste u theksua edhe më 

shumë. Fëmijët lipset të  linin çdo gjë, kur prindërit, por edhe komshijtë i dërgonin për 

të blerë diçka në dyqan. Pavarësisht se komshijtë vetëm se përtonin të venin në dyqan 

vetë, dërgonin fëmijët  dhe ata nuk duhej të  protestonin. Se fillonte  shoqëria t’i 

etiketonte si dembelë:” mjerë ajo familje që i ka”.  Si e thekson edhe studiuesi 

shqiptar Hamit Beqja : “Në një mikromjedis tradicional fshatar, shpesh edhe qytetar, 

fëmijët e të rinjtë i respektojnë më të mëdhenjtë. Këtu nuk është fjala vetëm për 

prindërit, por edhe për të afërmit e tjerë, për fqinjët dhe për të njohurit e tjerë. Ata e 

dëgjojnë fjalën e tyre , këshillën, madje edhe qortimin. Tregohen të vëmendshëm e të 

gatshëm për të kryer një porosi a për të dhënë një ndihmë që u kërkohet. Flasin 

hijshëm, falenderojnë, u drejtohen siç lipset  të rriturve, i përshëndesin të parët kur i 

ndeshin etj. Mund të thonë: në këta mjedise fëmijët e të rinjtë nuk janë çliruar ende 

nga ndjenjat e një farë ndrojtjeje e turpi tradicional, i cili në zanafillën e vet ka 

karakter patriarkal. Ka këtu një pjesë të së vërtetës.  Por të ruajmë pikërisht thelbin e 

shëndoshë racional të kësaj ndjenje, të këtij tipari pozitiv tradicional të kulturës dhe të 
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edukatës sonë qytetare e ta brumosim atë me brendi të re, në frymën e kërkesave të 

kohës së sotme”( 1983: 141). 

Por kjo normë ndryshoi shumë sidomos mbas rënies së komunizmit, kur, jo vetëm ky 

qark, por e gjithë Republika e Shqipërisë u përfshi në një tranzicion të thellë 

ekonomiko-shoqëror. Filloi një emigrim masiv, sidomos i të rinjve që nuk shikonin 

më shpresë në vendin e tyre dhe iknin për një jetë më të mirë.  

Kjo bëri që këta të rinj, të fillonin të mbanin shtëpinë nga ana ekonomike dhe 

prindërit ndiheshin të pazotë, jo vetëm për t’i urdhëruar këta të rinj,  por edhe për t’u 

dhënë këshilla. Ishin këta të rinj  që filluan të ndikonin edhe tek mentaliteti i vëllait 

ose i  motrës, kur riktheheshin në vendin e tyre.  Siç thotë  sociologu Zyhdi Dervishi: 

“Të çorientuar jo pak nga ndryshimi i vrullshëm i vlerave kulturore në shoqërinë 

shqiptare gjatë kalimit nga sistemi totalitar socialist në shoqërinë demokratike, mjaft  

prindër e ndiejnë veten të një kohe të kaluar, të pazotë, jo vetëm  për të drejtuar 

proceset e formimit shpirtëror të fëmijëve të tyre adoleshentë, veçanërisht të djemve, 

por edhe për t’u këshilluar me ta” (2005:72).  

Kriza ekonomike që përfshiu të gjithë këtë qark, ku shumë veta dolën të pa- punë, por 

edhe kur punonin, të ardhurat ishin shumë të pakta. Me këto të ardhura mezi jetonin 

dhe jo më të mendonin për një të ardhme më të mirë.  Një pjesë e prindërve sidomos 

ata nga zonat e thella rurale, si zgjidhje të vetme  panë migrimin, afrimin më pranë 

qytetit e sidomos qytetit të Elbasanit,  për një jetë më të mirë.  Kjo periudhë,  sidomos 

mbas vitit 1993, siç e kemi përmendur, u shoqërua me një migrim masiv të familjeve 

nga zonat e thella që filluan të zbrisnin më afër qyteteve. Kjo jetesë e re filloi  të 

ndryshojë edhe marrëdhëniet brenda familjes, duke u ndikuar edhe nga mjedisi i ri ku 

po jetonin. Si thotë edhe studiuesi Artan Fuga: “Vetë popullsia që banon atje nuk 

është më ajo e mëparshmja dhe nuk mund të barazohet me qytetarët dhe fshatarët e 

kohëve të shkuara. Lind dhe përforcohet një grup i ri shoqëror që bëhet gjithnjë më i 

rëndësishëm në jetën e vendit dhe përfaqësohet nga të ‘sapoardhurit’.  Këta individë të 

shumtë nuk janë më fshatarë, por nuk janë as edhe qytetarë të mirëfilltë. Ata do të 

quheshin më shumë si fshatarë që sapo kanë ardhur nëpër qytete, në këto hapësira të 

vjetra shoqërore, politike dhe ekonomike. Pak e nga pak, ata do të fillojnë të shfaqin 

një sjellje të re e të veçantë, në përputhje me statusin e tyre të ri shoqëror” (2004:45).  

Por me ardhjen pranë qyteteve nuk është se u zgjidhën problemet ekonomike,  madje 

në disa raste më shumë u shtuan. Këto familje e patën shumë të vështirë të integrohen 

në jetën ekonomike të këtyre qyteteve. Ata detyroheshin të bënin punët më të rënda 

për të jetuar, si në ndërtim,  në industri të rëndë, etj;por shpesh këta ngeleshin edhe të 
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papunë, pa mundësi jetese. Për shkak të krizës edhe ata që jetonin në qytet, ose që 

kishin mbaruar arsimin e lartë,  ngeleshin të papunë ose punonin me një rrogë të 

vogël. Pra askush nuk kishte imunitet nga kriza ekonomike, pjesa dërrmuese e 

prindërve ishin të stresuar për mundësinë e ngeljes së papunë.  Kjo bëri që prindërit të 

fillonin të ndiheshin fajtorë për  pamundësinë e gjetjes të punë. Kjo gjendje e 

prindërve bëri që të rinjtë, ndonjëherë, t’i shikonin prindërit si të dështuar, si një rrugë 

që ata nuk lipset të ndiqnin. Kjo ua uli autoritetin prindërve dhe mundësinë për t’u 

bërë shembull dhe në këtë mënyrë nuk mund t’u jepnin këshilla fëmijëve.  Siç thekson 

edhe sociologu Zyhdi Dervishi: “Aktualisht, shumica e prindërve të adoleshentëve 

dhe përgjithësisht të të rinjve, sidomos ata me arsim të lartë, janë të varfër, ose shumë 

të varfër. Në rrethana të tilla mjaft të rinj mendojnë se përvoja jetësore e prindërve 

është e pavlefshme, modelet e sjelljes e të menduarit të tyre janë të dala mode etj. 

Brenda kësaj logjike të rinjtë priren të tejkalojnë çdo tabu që kufizonte jetën e 

prindërve të tyre, të kundërshtojnë çdo sugjerim të tyre” (2003: 226). 

Por adoleshenca është mosha, kur të rinjtë fillojnë e shkëputen nga prindërit dhe 

lidhen më shumë me shoqërinë. Ata kalojnë shumë kohë me grupin e tyre shoqëror, 

duke u argëtuar.  Duke mos u dukur  ndonjë e ardhme e mirë në horizont, një pjesë e 

të rinjve filluan të “vrisnin” kohën, duke ndenjur në lokale ose jashtë me shoqërinë. 

Perspektiva e ndjekjes së shembullit të prindërve i trembte, sepse do të thoshte të 

jetoje në kufijtë e varfërisë. Shkolla, me këtë masivizim që ka marrë, kur  kushdo 

mund ta mbarojë, qoftë edhe pa vajtur fare, u dukej pa perspektivë. Mundësi për punë 

nuk kishte.  Edhe kur dilte ndonjë punë, ishte e rëndë ose jo e përshtatshme për ata. 

Siç shkruan edhe filozofi italian  Umberto Galimberti :“ Mungesa e të ardhmes si 

premtim e bllokon dëshirën në një të tashme absolute. Nëse e ardhmja është pa 

perspektivë, më mirë të jesh mirë dhe ta kënaqësh veten sot”( 2012:21). 

Kjo ide për t’u kënaqur me të sotmen bëri që një pjesë e të rinjve të fillonin alkoolin si 

një mjet  argëtimi, por ky argëtim mund të  kalojë edhe tek konsumimi i  lëndëve 

narkotike , sidomos të lehta,  siç ishte hashashi. Moda e ndenjes nëpër klube u kthye 

në mani. Kudo nëpër qytete, po sidomos në qytetin e Elbasanit, shikon  të rinj e të 

reja, djem dhe vajza, që rrinë një pjesë të mirë të kohës në lokale dhe kafene, duke 

mos bërë asgjë. Duke ndenjur nëpër lokale, e vetmja gjë që mund të bësh  është të 

biesh sa më shumë në sy, duke u veshur dhe duke u  mbajtur sa më në modë me sa më 

shumë ekstravagancë. E ndikimi i medias në këtë gjë është i madh. Siç theksojnë edhe 

studiueset amerikane Courtney Macavinta dhe Andrea Vander Pluym: “Mënyra si 

vishesh, si e rregullon fytyrën, ç’formë u jep flokëve mund të pasqyrojë se cila je në të 

vërtetë ose se cila përpiqesh të jesh. Ndonjëherë  pamja nuk ka lidhje me 

http://www.bksh.al/adlib/scripts/wwwopac.exe?&DATABASE=books&OPAC_URL=/adlib/beginner/index_al.html&LANGUAGE=1&l1=Galimberti,+Umberto&LIMIT=50
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individualitetin tënd dhe nuk pasqyron bukurinë e brendshme. Ajo ka të bëjë më 

shumë me mesazhet që përcjell media, ndërkohë që edhe shoqet të tregojnë se ç’stile 

janë më “ të kohës” dhe si të biesh më shumë në sy me veshjen tënde” (2007:77).  

Një nga faktorët që ndikon në mosbindjen e vajzave dhe djemve ndaj prindërve është 

edhe mënyra e veshjes. Prindërit  fillojnë të mos i kuptojnë shijet e fëmijëve të tyre 

për veshjen. Familja në këtë qark  është nje familje me elemente tradicionale, ajo nuk 

e ka të lehtë të ndryshojë dhe e kupton me vështirësi  modernen. Shoqëria shqiptare, 

por edhe ajo e qarkut të Elbasanit është shoqëri që jeton midis dy brezave të ndarë 

midis tyre. Brezi ri  është rritur me modernen,  me veshjen perëndimore, me kulturën 

e tyre kurse  brezi i vjeter  është akoma i brumosur me ide  tradicionalisto-marksiste. 

Gjatë sistemit socialist totalitar  vajzat dhe gratë duhet  të visheshin si burrat, me 

funde të gjata, të mos lyheshin.  Minifundet dhe veshjet ekstravagante ishin të 

dënueshme.  Lyerja,  sidomos tek të rejat, shikohej si provokim për meshkujt. 

Ndërkohë edhe burrat duhet  të visheshin thjesht, me flokë të prerë në një modë. Në 

atë kohë ishte më e moralshme të visheshin rrobat tradicionale.   Gratë mbi 50 vjeç  

visheshin me të errëta  ku ngjyra  e zezë mbizotëronte. Propogandohej edhe veshja 

popullore. Në rrugët e qytetit sot mund të shikosh gra të moshuara 60 vjeçe me 

veshjet popullore  tradicionale  të krahinës së tyre ,me shami në kokë,  ndërsa veshjet 

e brezit të ri janë shumë ekstravagante.  E ky është paradoksi, jo vetëm i këtij qarku. 

Ka  prindër, sidomos në zonat rurale dhe të ardhur nga krahinat e thella në Elbasan që 

nuk e konceptojnë dot  paraqitjen pa këto veshje, kurse  fëmijët e tyre luftojnë të 

vishen si bashkëmoshatarët.  Sigurisht që kjo përplasje ka koston e vet sociale.  Sa 

shikohet një vajzë e  veshur me minifund shoqërohet me fjalë të tilla si: “mjerë ajo 

familje që e ka”; “ka prinder a s’ka kjo vajzë”; “si e lejojnë të dalë kështu”, etj.  Kemi 

përplasje brezash:  gruaja e moshuar që vesh petkun tradicional dhe u nënshtrohet 

rregullave patriarkale më të prapambetura, ndërkohë e bija lufton për minifund, si 

simbol të emancipimit të vet. Siç thotë edhe studiuesi  Qazim Dushku: “ Dhuna 

ushtrohet më së shumti në shtëpi ndaj fëmijëve, që me mënyrën e veshjes dhe të 

paraqitjes së jashtme u duken prindërve se “ po u dalin dore”, se “po marrin rrugë të 

keqe”. Më së shumti kjo dhunë ushtrohet ndaj vajzave. Këtu ndikon shumë edhe 

mjedisi. Ndodh që prindi është vetë i bindur se mënyra e veshjes së fëmijës së tij është 

normale dhe brenda standarteve. Megjithatë  ai bie viktimë e opinionit  që, në kulturat 

e vogla...është i ndjeshëm dhe me ndikim negativ” (2011:140). 

Në veshje  mund të themi që kontraditat midis brezave, në botëkuptim,  marrin formë 

konkrete. Në qoftë se kontraditat e tjera, si mosplotësimi i nevojave ekonomike, dalja 

jashtë në oraret e vona, etj,  kanë një shkak konkret siç është varfëria, rendi jo i sigurtë 
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etj.  Në këtë problem prindërit nuk mund të gjejnë shkaqe konkrete, përveç frikës së 

tyre se vajza mund të marrë rrugë të keqe, nga  ndikimi i opinionit që në zonat e thella 

është më shumë tradicionalist. Në familje kemi dy botë të ndryshme: ajo e brezit të ri 

që kërkon t’i veshë  familjes dhe nëpërmjet saj, shoqërisë, një pamje moderne 

perëndimore dhe prindërit që lëvizin në kahje tradicionale, të diktuar nga e kaluara, e 

cila ka mbetur në sistemin e vjetër të kapërcyer në kohë. Konceptet moderne  të jetës, 

siç janë ndjekja e modës në veshje, dalja nëpër lokale edhe në orët e vona të natës, 

bashkëjetesa, jetesa më vete etj, për shkak  të nivelit të pamjaftueshëm kulturor dhe 

ekonomik  të popullsisë,  janë shumë të vështira  për  t’u  pranuar.  

Ky ndryshim  në mentalitete dhe në perceptimin e modernes si  faktor në nxitjen e të 

rinjve për të mos u bindur prindërve, është më i theksuar në qytet. Kjo del edhe nga të 

dhënat e grafikut 32, ku rreth 11.8 për qind e të anketuarve në qytet, kanë zgjedhur si 

faktor që ndikon në dhunën ndaj tyre, mosbindjen ndaj prindërve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 32 
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Rrugët e qytetit janë  mbushur  nga të rinj , të cilët bëjnë garë  në veshje, se kush e 

kush të jetë më modern. Mjafton të ndjekësh modën, të kesh veshje të kohës së fundit 

e çdo gjë justifikohet, pavarësisht kushteve të jetesës dhe mendësisë së mjedisit. Sot 

kemi nje rini “revolucionare ,, “ perëndimore “në të veshur. Po të shikosh të rinjtë në 

veshje, sidomos ata  në qytet, do të vesh re veshje shpesh dhe shumë ekstravagante. 

Bluza të shkurtra, ku barku të duket sa më shumë, i zbukuruar edhe me ndonjë pirs; 

pantallona dhe funde të tejdukshme. Siç e thekson edhe studiuesja italiane  Willy 

Pasini: “Mjafton të shohësh si vishen sot vajzat 12-13 vjeçare.Tendenca e preferuar 

janë bërë xhinset me shtat të shkurtër,që lënë të duken të brendshmet.Tangat dhe 

perizomat vishen për të joshur e për të treguar përkatësinë me “tibu” të ndryshme të 

modës. Edhe gjimbajtësi,thuajse ekspozohet, gjithmonë. Biankeria intime nuk mbahet 

më e fshehur, por ekspozohet si pa të keq” (2011:149). 

Kjo mënyrë veshjeje  dhe argëtimi në lokale është më e theksuar në qytet, sepse në 

zonat rurale opinioni është shumë konservator, sidomos ndaj mënyrës së veshjes së 

vajzave,  por  në një farë mase edhe ndaj djemve. Kalimi i kohës  në lokale dhe jeta e 

natës në pub në këto zona rurale nuk është shqetësim, sepse nuk ekzistojnë. Duke 

qenë se  familja është më konservatore  dhe babai dëgjohet më shumë, është e vështirë 

që vajzat dhe djemtë  t’i kthejnë fjalën  e të mos binden. Kjo del edhe nga të dhënat e 

grafikut 32. Në zonat rurale faktori i mosbindjes së të rinjve ndaj prindërve, që 

shkakton edhe dhunë, është rreth 8.2 për qind. Pra është një faktor më i vogël se në 

zonat urbane. 

Kjo mosbindje për shkak të veshjes të  vajzave dhe djemve ndeshet edhe  te studentët 

që vijnë nga zonat rurale dhe  vazhdojnë universitetet në Tiranë, por edhe 

Universitetin  e  Elbasanit.  Përgjithësisht  studentët e këtyre zonave fillojnë  të mos u 

binden prindërve edhe për t’u  kthyer përsëri  në zonën e tyre, mbas mbarimit të 

shkollës. Mënyra e jetesës së tyre  gjatë  viteve  të studimit nuk përputhet me 

mendësinë e kohës në zonën e tyre, ata përjetojnë frikën se do kthehen në jetën e 

mëparshme, me zakonet e zonës së tyre, ku sidomos vajza është e detyruar të vishet 

siç  thotë familja, ku nuk mund të dalësh nga shtëpia, por,  edhe kur del, nuk ke ku 

vete e  ku thashethemet për jetën private janë shqetësuese.  Prandaj ato bëjnë 

përpjekjet maksimale që të qëndrojnë në Tiranë dhe Elbasan.  Disa prej tyre arrijnë të 

gjejnë punë dhe fillojnë  sakrificat, duke marrë një shtëpi me qira që të  punojnë dhe 

jetojnë aty. Por zhgënjimin më të  madh e kanë  studentët që kthehen  në zonat e tyre  

e largohen  nga një jetë e pavarur,   ku, përveç mësimeve, kishin mundësi edhe të 
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dilnin, te pinin një kafe me shokët ose shoqet;  të shkonin  në kinema,  në teatër, pra të 

bënin një jetë aktive në kohën e lirë . Kthimi në zonat e tyre fshatare, ku lipset të rrinë 

gjithë  kohën të ngujuara, ku për të dalë nuk bëhet fjalë e jo më  të ulesh në kafe ose të 

shkosh  në  kinema a teatër, që nuk ekzistojnë . Pjesa më e madhe thonë se  një  

ndryshim kaq i madh i ka kaluar  pothuajse në depresion. “Pa ardhur në universitet 

ishim mësuar me atë jetë”- thotë një studente e vitit të katërt  gazetari.  Nuk na bënte  

përshtypje;  e gjithë shoqëria e shkollës së mesme ishim pothuajse njëlloj në jetën që 

bënim . Mbas shkolle të gjitha  ishim të mbyllura në shtëpi ;vinim shpesh në Elbasan, 

por nuk jetonim aty.  Tani që kam  katër vjet që jetoj  në Elbasan, të  kthehem përsëri 

në fshat, duke parë dhe krahasuar disnivelin, është  e vështirë për mua”. 

 

 

4.3.Adoleshentët nën trysninë e prindërve për zbatimin e orareve të famijes  

 

 

Nga të dhënat e grafikut 31 del se rreth   5.7 për qind kanë zgjedhur si faktor  që 

ndikon në këtë dhunë,  moszbatimin e orarit për t’u kthyer në shtëpi sidomos në orët e 

vona.  Në këtë situatë,  ku siguria në vend ka problemet e veta, prindërit rrinë të 

shqetësuar, kur fëmijët e tyre dalin me shoqërinë, sidomos orëve të mbrëmjes. Ky 

shqetësim rritet kur të rinjtë nuk e zbatojnë orarin për t’u kthyer në shtëpi. Dhe, kur 

kthehen në shtëpi, prindërit gjithë stresin e pritjes, ua nxjerrin adoleshentëve, duke  u 

bërtitur , ose duke i kërcënuar se nuk do t’i lënë më jashtë në orët e vona. 

Adoleshentët ndodhen midis dy trysnive; midis shoqërisë që kërkon të rrijë  akoma 

jashtë e të argëtohen  dhe prindërve që  u kërkojnë  të vijnë  në shtëpi në orën e 

caktuar. Ata kanë frikë se,  po të shkëputen nga shoqëria, duke ikur të parët, mundet të 

fillojë  shoqëria t’i ngacmojë, duke i etiketuar si “çuna mami”, ose duke u thënë  se  

kanë  frikë nga prindërit.   Por, edhe të mos kthehen në orar,  duhet të përballen  me 

prindërit që mezi i presin. Këtë e thekson edhe një adoleshent nga qyteti i Elbasanit: 

“Sa fillon e erret, prindërit nuk më lenë rehat,  fillojnë e më marrin në telefon, kur  të 

do vish, pse po vonohesh, etj”. 

Adoleshenca është mosha, kur adoleshentët nuk pranojnë më të etiketohen, por as të 

sillesh ndaj tyre si ndaj fëmijëve. Kjo është mosha, kur ata duan me çdo kusht të 

fillojnë e të zhvillojnë personalitetin e tyre  dhe marrëdhëniet midis prindërve dhe 

adoleshentëve lipset patjetër të ndryshojnë dhe të ridimensionohen në vartësi të 

moshës së tyre.  
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   Mirëpo prindërit e dinë se e keqja nuk vjen vetëm nga orari i ndenjjes me shoqërinë, 

nuk është se ndenji fëmija  një orë më vonë se ora e përcaktuar  dhe do të ndodhë 

ndonjë e keqe. Ata kanë më shumë frikë situatën e rendit dhe  zbatimit të ligjit në 

përgjithësi, që është problematike. Ata përpiqen t’i  edukojnë fëmijët me idenë se 

duhet  të kenë kujdes,  të jenë të përgjegjshëm dhe të mos përfshihen në sherre, por 

përsëri kanë frikë. Prandaj, si zgjidhje më të përshtatshme  një pjesë e prindërve, kanë 

gjetur të mos i lenë fëmijët e tyre  jashtë me shoqërinë mbas një orari të caktuar. Siç 

thotë edhe psikanalisti grek Nikos Sideris : “ Çështja e ruajtjes nga e keqja, e 

profilaksisë ndaj saj, nuk është pikësëpari çështje që lidhet me kohën, me orën. Dhe, 

paralelisht me këtë, do t’i japin fëmijës së tyre të kuptojë disa gjëra: se ata kanë 

përgjegjësi dhe e kuptojnë rëndësinë e sigurisë trupore dhe shpirtërore të tij” 

(2010:66). 

 

   Në përgjithësi janë djemtë ata që  e kanë më shumë problem zbatimin e orarit, gjë  

që ndikon te dhuna. Kjo, sepse djemtë janë mësuar  të jenë më të pavarur, të tolerohen 

më shumë, kur dalin me shoqërinë. Për këtë arsye ata fillojnë të mos e zbatojnë orarin 

e kthimit në shtëpi. Gjithashtu prindërit kanë më shumë frikën e djemve, sepse 

qëndrimi  jashtë në orët e vona mund të jetë shkak për sherre, që në disa raste  kanë 

përfunduar deri  në vrasje. Sipas studiueses franceze Françoise Dolto: “Prindërit janë 

të vetëdijshëm për praninë e këtyre njerëzve dhe për rrezikun që na kanoset. Shpesh 

kanë të drejtë, kur na porositin të jemi të kujdesshëm, edhe pse për ne është e vështirë 

të pranojmë këshilla të këtij lloji” ( Dolto, F.; Dolto, C.; Percheminier, C.,2013:17). 

Kjo kërkesë e prindërve për zbatimin e orarit,më shumë për djemtë, del edhe nga të 

dhënat e grafikut 33 ku, afërsisht 8,7  për qind e të anketuarve djem, kanë deklaruar se 

moszbatimi i orarit për t’u kthyer në shtëpi është shkak për dhunë.  
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Grafiku 33 

 

Në situatën social-ekonomike që ka kaluar dhe po kalon ky qark,  djemtë janë në 

përgjithësi edhe grupi, i cili është më i rrezikuar ndaj dhunës së të panjohurve në 

lokale, pube ose bilardo.  

   Prandaj edhe prindërit janë më kërkues ndaj  djemve  për orarin. Por që shqetësimi i 

prindërve nuk është pa bazë, kjo duket edhe nga të dhënat e anketës, ku rreth 18.5 për 

qind e të anketuarve kanë deklaruar se kanë qenë të pranishëm në lokale, kur ka pasur 

sherre edhe me armë. Këto sherre që nisin për mosmarrëveshje të thjeshta, në ndonjë 

rast kanë përfunduar deri me viktima.Këto pasqyrohen edhe nga mediat. “Gjykata e 

Elbasanit ka dhënë sot masën e sigurisë “Burg pa afat” për 29-vjeçarin e akuzuar për 

vrasjen e 23-vjeçares, e cila punonte si kameriere në një lokal në Elbasan. Ngjarja  ka 

ndodhur më 22 tetor, kur shtetasi ka qëlluar me armë zjarri kamerieren e një lokali 
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pranë Universitetit "Aleksandër Xhuvani ", pasi ajo kishte vonuar porosinë e tij”( 

Gazeta “Panorama”, 22.11.2011:8). 

   Kjo frikë e prindërve për ngjarje të tilla, e shoqëruar edhe me  mosbindjen nga ana e 

djemve, bën që një pjesë e prindërve të thyejnë traditën shekullore, kur prindërit 

kërkonin djalë dhe janë më të lumtur, kur bëhen me vajzë. Siç shkruan edhe sociologu 

Zyhdi Dervishi: “Në këtë klimë mendësish, ndryshe nga sa ndodhte në shoqërinë 

tradicionale shqiptare, po shtohet numri i prindërve që dëshirojnë të lindin vajza, 

sepse i konsiderojnë më pak konfliktuale dhe më të lidhura me veten, sidomos në 

moshën e pleqërisë” (2005: 56). 

 

4.4.Konfliktet per shkaqe ekonomike 

 

   Sipas të dhënave të anketës, 9.6 për qind e të anketuarve mendojnë se prindërit janë 

të stresuar,  ngaqë  janë pa punë dhe inatin ua nxjerrin  fëmijëve. Siç thekson edhe 

sociologu Zyhdi Dervishi: “ Gjendja e vështirë ekonomike, tensionimet psikosociale 

dhe sidomos prania e konsiderueshme e anarkisë në zhvillimet e vendit, nuk mund të 

mos topisin,  deri edhe  të “vrasin” frymën optimiste ndër shqiptarët. Nga ana tjetër 

dozat e shtuara të pesimizmit ndikojnë që shqiptarët  ta shohin me “syze më të errëta” 

realitetin, ta përgojojnë e ta mallkojnë atë dhe fatin e vet” (2003: 230). 

Kjo krizë, që  në shoqërinë shqiptare filloi mbas vitit 1990, përfshiu edhe  qarkun e 

Elbasanit.  Afro  50 për qind e banorëve jetojnë në nivelin e varfërisë, ose nën këtë 

nivel. Prindërit janë të stresuar, se nuk dinë  kur do të  fillojnë punë, se me çfarë të 

ardhurash do ta shtyjnë muajin. Kjo edhe për shkak të nivelit të përgjithshëm të 

shtetit, ku mbështetja sociale le shumë për të dëshiruar. Prindërit janë akoma më të 

stresuar kur kanë fëmijët e vegjël a  nëpër shkolla etj, sepse e kanë shumë të vështirë 

ta përballojnë, nga ana ekonomike, arsimimin e tyre. Prindërit sakrifikojnë shumë që 

fëmijët e tyre të vazhdojnë shkollën;sepse është e vetmja mundësi, sipas tyre, që të 

gjesh një punë.  Ndryshe ndodh me adoleshentët. Ata  kanë më shumë prirje të bëjnë 

një jetë  më  liberale: dëshirojnë të shkojnë më shpesh nëpër diskoteka, nëpër lokale  e  

të vishen sipas modës  më të fundit.  Nga një krah kemi adoleshentët,  të cilët, për 

shkak të krenarisë së tyre, nuk dëshirojnë  të jenë më poshtë se shoqëria, ku jetojnë,  si 

për nivelin e veshjes dhe të mënyrës së jetesës;  në krahun tjetër kemi prindërit, të 

cilët për shkak të varfërisë, nuk munden t’i plotësojnë këto kërkesa ekonomike. Ky 

mjedis  familjar shoqërohet   me grindje  dhe mosmarrëveshje,  duke arritur deri në 

dhunë e  duke i bërë më të  stresuar fëmijët. Sipas filozofit britanik  Izaiah  Berlin: 
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“Sigurisht  padrejtësia, varfëria, skllavëria, padija mund të zhduken me anë të 

reformave dhe revolucioneve. Mirëpo lufta kundër të keqes nuk mund të jetë qëllim 

jetësor në vetvete. Njerëzit kanë nevojë për qëllime pozitive, individuale dhe 

kolektive, të shumëllojshme (1996:114 ). Prandaj ideja për të ecur përpara  është e 

vështirë për adoleshentët, kur e gjithë politika e shtetit është për të  luftuar varfërinë 

por shumë pak merret me politikat dhe synimet afatgjata për t’u  dhënë shpresë 

adoleshentëve” 

   Atje ku varfëria është më e madhe,atje edhe dhuna për shkak të saj është më 

problematike . Kështu  në zonat rurale, sipas të dhënave të anketës rreth 10.8 për qind 

e të anketuarve mendojnë që prindërit janë të stresuar se janë pa punë dhe inatin ua 

nxjerrin  fëmijëve. Kemi një përqindje më të lartë në zonat rurale. Kjo edhe për shkak 

të krizës së  madhe që kaloi kjo zonë. Pjesa dërrmuese e banorëve dhe sidomos grave 

në këto zona punojnë në bujqësi, që edhe në kohën më të mirë të tyre, me sasinë e 

pakët të tokës që disponojnë, e kanë shumë të vështirë të mbijetojnë dhe jo më të 

mendojnë për gjëra të tjera. Familjet në zonat rurale bëjnë dhe sakrificën më të madhe 

për t’i dërguar fëmijët në shkolla të larta. Dihet se,  për të kursyer,  janë të detyruar t’i 

ngushtojnë në minimum pretendimet e veta për veshje të kohës e  orendi 

elektroshtëpiake, ndërsa për veprimtari argëtuese dhe kulturore nuk bëhet fjalë. 

                     

                   4.5. Zemërimi : Nxitës i dhunës së prindërve ndaj fëmijëve  

 

Sipas të dhënave të anketës afërsisht  21,0 për qind e të anketuarve mendojnë se 

prindërit kanë ushtruar dhunë ndaj tyre në zemërim e sipër. Prindërit janë të stresuar, 

jo vetëm nga papunësia, por edhe nga gjendja e përgjithshme ekonomike  e vështirë 

dhe siguria në vend. Prindërit mund të jenë në punë, por niveli i pagës është shumë i 

ulët,sa  mezi arrin të mbajë familjen; por edhe streset e ndryshme që mund të ketë në 

punë e  mosvlerësimi i punës nga manaxherët, i bën ata nervozë. Ka momente që këtë 

nervozizëm e nxjerrin në shtëpi. Siç e thekson edhe filozofi Artan Fuga: “Jetojmë në 

një shoqëri me probleme dhe halle të mëdha, me shumë stres. Njeriu ndjehet në të sa i 

lirë, po aq dhe i pambrojtur. Nuk thoshin kot ekzistencialistët se liria shoqërohet me 

një ankth përpara ekzistencës, përpara dilemave të zgjedhjeve që duhen bërë në jetë, 

përpara pasigurisë së vendimeve personale , të marra në kushtet e pamundësisë së 

njohjes së plotë të botës dhe të situatës në të cilën ndodhet njeriu” (2008:148).  

Gjithashtu prindërit e gjejnë edhe si justifikim këtë faktor për dhunën ndaj fëmijëve, 

para të tjerëve. Ata në një farë mënyre shfajësohen, qetësojnë ndërgjegjjen, duke 
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menduar se ishin të nxehur, prandaj i bërtisnin fëmijëve, etj si këto. Kjo duket edhe 

nga të dhënat e anketës për pyetjen “Në çfarë rrethanash u kanë ndodhur dhunime të 

tilla fëmijëve tuaj?” Afërsisht 37.2 për qind kanë deklaruar se kjo ka ndodhur në 

zemërim e sipër. 

 

      4.6.Pijet alkoolike:Faktor i dhunës së prindërve ndaj adoleshentëve 

 

   Sipas të dhënave të anketës, 1.6 për qind e të anketuarve mendojnë se  kjo dhunë ka 

ndodhur për shkak se prindërit kanë  qenë nën ndikimin e pijeve alkoolike. Sipas 

studiueses franceze Françoise Dolto: “Nuk ka qytetërim pa alkool” (2003:132). Por 

kur ky konsumim i alkoolit teprohet dhe fillon e kthehet në varësi, atëherë ke 

probleme në familje. Ky përdorim i tepër i alkoolit nga meshkujt, ndikohet jo vetëm 

nga  tradita dhe opinioni pro alkoolit, por kemi të bëjmë dhe me probleme të 

personalitetit të vetë mashkullit. Prindërit në përgjithësi përdorin alkool për të gjetur 

një qoshe të qetë, për t’iu larguar problemeve të ditës  për t’u  zhytur  në meditim dhe 

në fantazi. Ose, siç thotë edhe filozofja franceze Françoise Dolto: “Njerëzit nuk dinë 

më çfarë të bëjnë me dëshirat e tyre dhe prandaj e shndërrojnë në nevojë të diçkaje që 

përsëritet, e cila t’i mbajë të pushtuar me përfytyrime mendore” (2003:133). 

  Dihet që alkooli, i marrë në doza të vogla, eleminon ndrojtjen, kështu që i bën 

njerëzit më të lirshëm në komunikim, por edhe në veprim. Por, kur kalohet nga doza 

të vogla në konsumim të lartë të alkoolit, atëherë kemi dhe shfaqjen e dhunës ndaj 

fëmijëve. Ndonjëherë kjo dhunë degjeneron deri në dhunë fizike dhe pasojat ndaj 

fëmijëve janë të rënda pasi i shoqërojnë gjithë jetën. Këtë e thekson edhe një 

adoleshent rreth moshës 16 vjeçe nga Prrenjasi: “Babai, kur merr rrogën, vjen 

gjithmonë i dehur  dhe nuk durohet. Fillon e shan dhe, ndonjëherë,  më ka qëlluar. Të 

nesërmen, kur i del pija, sikur nuk është ai,  është tjetër njeri  i dashur dhe shpesh na 

kërkon edhe falje”. 

 

 

4.7.Adoleshentët  nuk mësojnë : Reagimi i  dhunshëm i prindërve  

 

Sipas të dhënave të anketës, 8.6 për qind e të anketuarve mendojnë se kjo dhunë ka 

ndodhur   për shkak se nuk mësojnë. Gjithmonë prindërit i kërkojnë maksimalen 

fëmijës së tyre. Kjo është e  lidhur dhe me frikën e punësimit  pas mbarimit të 

shkollës.  Ndërkohë,  dihet se  numri i atyre që mbarojnë universitetin është shumë  i   
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madh  ndërsa vendet e punës janë me numër të kufizuar.  Arsimi, si pjesë përbërëse e 

qytetërimit, përfaqëson një nga shtyllat themelore të një shoqërie të lirë, mbi të cilën 

ngrihet një shtet i fortë dhe i përparuar. Si një dukuri me shumë përmasa, me kahje e 

prirje të shumta zhvillimi, ai evoluon në përputhje me sistemet politike e shoqërore ku 

vepron. Ky zhvillim kërkon edhe përgatitjen e adoleshentëve dhe këtë prindërit e dinë 

mirë. Por një pjesë e adoleshentëve nuk kanë një perspektivë të qartë, prandaj edhe  

nuk mësojnë. Kjo duket edhe nga të dhënat e anketës, ku rreth 19.2 për qind e të 

anketuarve kanë notë mesatare midis 5-ës dhe 6-ës. Kjo mospërgatitje nga ana e 

adoleshentëve   përcaktohet nga shumë faktorë: 

 1)  Niveli i shkollave, por edhe i universiteteve është i pamjaftueshëm. Mënyra e 

mësimdhënies është shumë larg niveleve dhe konceptit bashkëkohor, që dëshirojnë 

nxënësit dhe studentët.  Ka raste kur niveli i librave lë për të dëshiruar, duke   i bërë 

orët e mërzitshme dhe të lodhshme. Për lëndët, që janë më të ndjekura dhe më 

interesante për adoleshentët , si informatika,  në disa shkolla por edhe fakultete në 

Universitetin “ Aleksandër Xhuvani”, nuk  ka kompjutera.  Edhe në ato që ekzistojnë 

lipset që studentët të ulen  4-5 veta para një kompjuteri. Nuk konceptohet që studenti 

në këtë mundësi  të punojë detyrat e kursit, ose shumë studime në kompjuterin e 

universitetit. Por edhe për nxënësit është e vështirë të kenë kompjuter në shtëpi, 

sidomos në zonat rurale. Në këto rrethana  edhe  interesi   për këto degë fillon të bjerë. 

 2) Nxënësit dhe  studentët nuk janë të motivuar të mësojnë,  pasi  nuk kanë stimuj  

nga jashtë. Shoqëria që është  kaotike, vlerëson  më shumë ata që pasurohen 

menjëherë dhe në mënyrë të dyshimtë, sesa studiuesit apo profesorët. Ose, siç thotë 

edhe filozofja franceze Françoise Dolto: “ Në shoqërinë tonë, ku gjithçka vërtitet rreth 

parasë, është e qartë se mund të të vijë turp që nuk ke lekë, a thua se pasuria pasqyron 

vlerat e njeriut që e zotëron atë. Në të vërtetë këto dy gjëra nuk kanë aspak lidhje me 

njëra - tjetrën. Duket se, sa më shumë mburremi me pasurinë e jashtme, aq më fort 

dyshojmë nëse e kemi atë të brendshme”( Dolto, F.; Dolto, C.; Percheminier, 

C.,2013:128).  

   Edhe kur mëson dhe mbaron studimet, sidomos universitetin, nuk është e thënë të 

gjesh punë. Një zhvlerësim të studimeve kanë bërë edhe një pjesë e universiteteve, 

sidomos private, që japin diploma pa mësuar fare, ose më keq, pa vajtur në mësim 

fare. Dhe një pjesë e këtyre studentëve fillojnë punë edhe në sektorin publik shtetëror. 

Për shkak të kësaj rrëmuje, që u krijua në  arsimin e lartë  u mbyllën një pjesë e 

shkollave të larta dhe një pjesë tjetër u pezullua (shih:VKM 839., datë.06.08.2014).  

Pavarësisht nga cilësia dhe hapja në kundërshtim me ligjet, këto  shkolla të larta ose 
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universitete nxorën në treg një numër të madh njerëzish me diploma. Siç thekson dhe 

studiuesi Artan Fuga: “Ata që përbëjnë vlera të vërteta të kësaj shoqërie, se të tillë ka 

jo pak, ndodhen përpara presionit të paepur të injorantëve me diplomë, të cilët 

pikërisht se janë të paditur, nuk kanë as moral, pra, me të gjitha  mënyrat u ngjiten 

shkallareve të hierarkisë sociale dhe administrative, duke u thënë të tjerëve:” Po ç’a 

keni mo? Ju me diplomë, ne me diplomë”( 2008:193). 

   Një problem tjetër është edhe cilësia e mësimdhënies në këto universitete, mënyra e   

marrjes së notave, etj. Duke qenë një cilësi e dobët mësimdhënieje dhe një lehtësi në 

marrjen e notave kaluese, bën që  të fillojë e të zhverësohen edhe  këto universitete, 

pavarësisht sa ke mësuar. “ E dini sa është përqindja e mbetjes në klasë në shkollat 

tona të larta private, apo publike? Krahasuar me atë që ndodh në perëndim, thuajse e 

papërfillshme. Te ne  ata që futen në shkollat e larta publike  ose private, përveç atyre 

që i braktisin vetë, pothuajse të gjithë dalin me arsim të lartë, por që nuk nevojiten në 

format dhe në fushat ku jepen diplomat. Kjo do të thotë se, fuqia përzgjedhëse e 

shkollës ndaj vlerave intelektuale të kombit është e papërfillshme, çka do të thotë që  

ne mesatarizojmë, ose të themi ndryshe, mediokritizojmë vlerat tona intelektuale duke 

vlerësuar më shumë të paaftin se të aftin” (po aty:193). Kjo bën që të mos vlerësohet 

mësimi  përgatitja, por vetëm miku.  Për këto shkaqe, një  pjesë e të rinjve nuk  e 

shikojnë me interes mësimin, por si një punë që lipset sa të marrin diplomën, pa lidhje 

me njohuritë që duhet  të marrin në shkolla.  

Prandaj edhe në zonat rurale duke parë këtë situatë,  prindërit nuk j’u kërkojnë shumë 

llogari fëmijëve për mësimet, sepse nga një pjesë e tyre, arsimimi  u duket pa 

perspektivë. Nga të dhënat e grafikut 32 afërsisht 4,6 për qind e të anketuarve në 

zonat rurale  mendojnë se kjo dhunë ka ndodhur  për shkak se nuk mësojnë. Por 

ndryshe ndodh në zonat urbane,  ka nga ata prindër që  mendojnë se shkollës do t’i 

rikthehet vlera. Nga të dhënat e grafikut 32 rreth  15,1  për qind e të anketuarve në 

zonat urbane  mendojnë se kjo dhunë ka ndodhur   për shkak se nuk mësojnë. 

Një pjesë e prindërve  kanë formuar psikozën se vajza ose djali i  tyre duhet të  jetë 

gjithmonë i pari, që të ketë mundësi të ecë në jetë. 

 Ata mundohen ta shohin dhe ta bëjnë fëmijën siç duan vetë,  të plotësojnë ëndrrat e 

tyre  që nuk jane realizuar dhe  harrojnë se çfarë duan fëmijët. Prindërve u vjen zor 

ndoshta nga mjedisi dhe psikoza  ku janë rritur , të pranojnë që fëmija e tyre nuk 

mëson dhe, akoma më pak, të tregojnë se fëmija e tyre nuk ka shlyer në kohë 

provimet. Ose siç thotë edhe studiuesi gjerman Erich Fromm: “Për shkak të funksionit 

shoqëror dhe ekonomik të të birit, qëllimi kryesor i arsimimit të tij shpesh nuk ka për 
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qëllim kënaqësinë personale të tij, d.m.th zhvillimin maksimal të personalitetit të tij; 

madje ka për qëllim dobinë maksimale , përmbushjen e nevojave shoqërore dhe 

ekonomike të të  atit. Andaj shpesh shohim një konflikt objektiv midis kënaqësisë dhe 

dobishmërisë të të birit ,por ky konflikt nuk vihet re nga babai ,qëkurse ideologjia e 

shoqërisë së tij e bën që të mos e kuptojë se qëllimi është dy llojesh .Problemi 

koklavitet edhe më tepër nga fakti se babai shpesh e njëson veten me të birin: ai pret 

që i biri të jetë i dobishëm në aspektin shoqëror, por dhe të analizojë dëshirat dhe 

fantazitë e paarritura nga ai vetë ”(  2005:134). 

   Këto shkaktojnë edhe përplasjen midis adoleshentëve dhe prindërve, të rinjtë që e 

shikojnë shkollën si pa të ardhme, si një periudhë të humbur dhe, nga ana tjetër, 

prindërit, të cilët duan që fëmijët e tyre të mësojnë. Këto perceptime të ndryshme 

bëjnë që të shkaktohen dhe konflikte  midis prindërve dhe fëmijëve që ndonjëherë 

derivon edhe në dhunë. Siç shkruan edhe studiuesi Ardian Civici: “Ekonomia e dijes 

dhe e  informacionit po tregon se bota nuk vuan nga globalizmi i tepërt, por nga 

mospërshtatja e shumë vendeve  me globalizimin. Sa më tepër vende në zhvillim, 

përfshirë këtu edhe Shqipërinë, do të investohen në “ekonominë  e re”, aq më lehtë do 

ta kenë të ndjekin ritmin dhe performancën e vendeve të zhvilluara, të integrohen në 

ekonominë botërore e të përfitojnë prej saj” (2009:183). 

 

 

   4.8.Adoleshentët indiferentë ndaj punëve të  familjes  

 

   Një faktor tjetër që ndikon në këtë  dhunë  është mosbërja e punëve të ngarkuara 

nga  prindërit. Nga të dhënat e anketimit  del se 8.0 për qind e të anketuarve 

deklarojnë se, faktor për dhunën ndaj tyre, është mosbërja e punëve të ngarkuara nga 

prindërit. Prindërit duan që fëmijët e tyre të punojnë. Ndoshta  për shkak të ekonomisë 

që është shumë e varfër, ndoshta edhe nga psikoza që fëmija lipset të mësojë se çfarë 

është puna, të mos bëhet dembel  edhe që të jetë më i aftë, kur të mbarojë shkollën. 

Por adoleshentët në përgjithësi fillojnë e u shmangen punëve te ngarkuara. Ata 

kërkojnë të bëjnë një jetë ndryshe nga prindërit. Kërkojnë të argëtohen e  të vishen 

sipas modës së fundit, por  nuk mendojnë se të gjitha këto kanë një kosto ekonomike, 

që lipset të përballohet nga prindërit. Adoleshentët  edukohen që lipset të punojnë e të 

mbajnë familjen, kur të rriten.  Por  me  një papunësi kaq e madhe,  ( kur shumë 

njerëz janë pa punë), papunësia kthehet në modë  dhe të rinjtë fillojnë të shmangen 

nga puna.  Kjo ndodh sidomos tek ata që janë mirë nga gjendja  ekonomike, që iu 
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plotësohen dëshirat, apo që  kanë mundësi  financiare nga familja  që të vishen sipas 

modës dhe që të kenë të ardhura të mjaftueshme për jetën e përditshme. E janë 

pikërisht këta adoleshentë që fillojnë t’i shikojnë punët e rëndomta me përçmim, por 

kështu edhe punët e ndryshme brenda shtëpisë.  

   Nga të dhënat e anketës del se rreth 9.2 për qind e të anketuarve në zonat rurale, 

deklarojnë se një faktor për dhunë është se nuk bëjnë punët që u janë ngarkuar nga 

prindërit, ndryshe nga zonat urbane ku punët në përgjithësi janë më të pakta dhe nuk 

ke me çfarë t’i ngarkosh fëmijët. Kështu  punët e shtëpisë  në shoqërinë shqiptare, por 

edhe  në atë të qarkut të Elbasanit, janë vajzat që duhet  t’i bëjnë. Ato janë edukuar 

qysh të vogla me idenë se duhet të bëjnë punët e shtëpisë . Duhet  të jenë nikoqire, se 

kështu i respektojnë te dera e burrit  dhe nuk i shohin si tejngarkim   punët që bëjnë. 

Kurse djemtë, duke qënë më liberalë,  janë mësuar, që të mos bëjnë asnjë gjë, as  dhe 

punët më të vogla, si blerja e ushqimeve, ose  rregullimi i ndonjë gjëje në shtëpi  që e 

quajnë si mbingarkesë. 

   Por ndryshe është në zonat rurale ku, për shkak edhe të tokës që zotërojnë, kanë 

shumë punë dhe lipset ndihmë nga fëmijët, e sidomos  nga djemtë. Por, në përgjithësi, 

prindërit janë mësuar të mos i paguajnë fëmijët, sidomos për ekonominë familjare, me 

idenë se “ku ha ti, kush të mban” etj. Ose siç thotë studiuesi Artan Fuga: “ Prindi 

shqiptar nuk është mësuar që të paguajë fëmijët e tij brenda hapësirave ekonomike që 

i quan si pjesë të zonave brenda mureve të shtëpisë” ( pa vit botimi:130). Kjo bën që 

fëmijët të mos i ndihmojnë me dëshirë prindërit, sidomos për punët në bujqësi.  Një 

pjesë e  adoleshentëve nuk e pëlqejnë punën në bujqësi, e shikojnë atë  si një punë të 

rëndë dhe të nënvlerësuar.  

 

 

4.9.Konfliktet e adoleshentëve  me njëri-tjetrin 

 

Një faktor tjetër, i cili ndikon në këtë  dhunë,  është konflikti me shokët dhe shoqet. 

Nga të dhënat e anketimit  del se 1.9 për qind e të anketuarve pohojnë se, faktor për 

dhunën ndaj tyre është konflikti i tyre me  shokët dhe shoqet. Nga frika se këto 

konflikte të vogla mund të degjenerojnë deri në dhunë që mund të ketë pasojë për 

fëmijën e tyre, prindërit ndërhyjnë ndonjëherë edhe dhunshëm ndaj fëmijëve të tyre, 

kur marrin vesh se është konfliktuar me shokët ose shoqet e veta.  Ata kanë frikë nga 

pasojat e këtyre sherreve dhe konflikteve të vogla, sepse ka raste jo të rralla që këto 

sherre kanë përfunduar deri në vrasje. Ky faktor është më i theksuar tek djemt, nga të 
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dhënat e grafikut 33 del se rreth 4,3 për qind e të anketuarve djem pohojnë se, faktor 

për dhunën ndaj tyre është konflikti i tyre me  shokët dhe shoqet. Në opinionin 

shoqëror është më e theksuar mentaliteti se djemt janë më të prirur për konflikte që 

ndonjëherë derivojnë deri edhe në vrasje. “Ekzekutohet me thikë një 31-vjeçar nga 

Elbasani. Ngjarja ka ndodhur mbrëmë, në lagjen "Kala" të këtij qyteti, pas një sherri 

mes disa të rinjsh. Burime zyrtare nga Drejtoria e Policisë së këtij qarku bëjnë me dije 

se rreth orës 20:00, në një rrugicë të lagjes në fjalë janë përfshirë në një sherr banal tre 

të rinj,… Fillimisht, ata kanë debatuar ashpër njëri me tjetrin, ndërsa më pas sherri ka 

degjeneruar në përleshje” (Gazeta Shqiptare, datë 12.11.2014 :10). 

    Këto konflikte janë në përqindje shqetësuese tek adoleshentët. Kjo del edhe nga të 

dhënat e anketës  ku  pyetjes “Sa dendur keni ushtruar dhunë   ndaj shokëve të 

shkollës”, afërsisht  31.0 për qind e të anketuarve djem kanë deklaruar se, u ka 

ndodhur të paktën një herë në vit, të ushtrojnë dhunë ndaj nxënësve të tjerë.  

   Fëmijët kanë shfaqje të dhunshme në shoqëri edhe si pasojë e problemeve dhe 

dhunës së ushtruar ndaj tyre në familje. Por përsëri ata bien pre e dhunës nga 

prindërit, kur  bëhen të dhunshëm me shoqërinë. Në këtë mënyrë  fëmija gjendet në 

një rreth të mbyllur  të ushtrimit të  dhunës  nga prindërit.  Siç theksojnë edhe 

psikologët amerikanë, Ross Vasta,  Marshall M. Haith dhe  Scott A. Miller : 

“Agresiviteti i fëmijëve shpesh lind nga bashkëveprimi i tyre me prindërit,  vëllezërit 

dhe motrat. Prindërit e fëmijëve agresivë janë parë të përdorin mënyra të ushtrimit të 

forcës për vendosjen e disiplinës, duke përdorur më shumë ndëshkimin fizik, sesa 

shpjegimet verbale, ose arsyetimet si mënyrën e tyre të trajtimit të sjelljes së gabuar” 

(2007:491).  

 

 

VII.Dhuna ndaj adoleshentëve në shkollë 

 

   Fëmijët dhe adoleshentët nuk bëhen pre e  dhunës vetëm në familje, por edhe në 

shkollë e universitete. Familja dhe shkolla janë dy agjensitë  kryesore të edukimit të  

brezit të ri dhe  në të dyja këto shtylla dhuna është një dukuri në nivele  shqetësuese. 

Siç thekson edhe studiuesi lituanez Toshio Ohsako: “ Mungesa e informacionit dhe 

kërkimet shkencore mbi faktet e dhunës në shkollë, në vendet në zhvillim, janë arsyet 

kryesore, të cilat çojnë në rrugë të gabuar shoqërinë dhe e lenë të besojë gabimisht se 

dhuna nuk është një problem i rëndësishëm. .. Eshtë e qartë se dhuna në shkollë nuk 

është vetëm një problem serioz për vendet e zhvilluara, por gjithashtu ajo është duke u 

http://www.google.al/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ross+Vasta%22
http://www.bksh.al/adlib/scripts/wwwopac.exe?&DATABASE=books&OPAC_URL=/adlib/beginner/index_al.html&LANGUAGE=1&l1=Haith,+Marshall+M.&LIMIT=50
http://www.google.al/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Scott+A.+Miller%22
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përhapur në shkollat e vendeve në zhvillim. Megjithëse realiteti që ofron dhuna mund 

të jetë i vështirë dhe i dhimbshëm, parandalimi i saj lipset të bëhet një pjesë integrale 

e politikave publike të arsimit, si në vendet e zhvilluara, ashtu edhe në vendet në 

zhvillim”(2001:20). 

   Shkolla përfaqëson  institucionin  ku  fëmijët dhe te rinjtë  përgjithësisht kalojnë 

pjesën më të madhe të kohës, jashtë  mjediseve të shtëpisë.   Ky është edhe 

institucioni themelor për edukimin e fëmijëve dhe të rinjve, jo vetëm në fushën e 

dijes, por edhe në  mundësinë që  u jep për t’u   shoqërizuar me grup moshën e tyre.  

Në shkollë fëmijët fillojnë e ndiejnë  pavarësinë e   prindërve. Ata lipset të krijojnë 

personalitetin e tyre, të mësohen të komunikojnë në mënyrë të lirshme me shokët dhe 

shoqet e klasës. Kur janë në klasat fillore  ata, për çdo keqkuptim me shokët ose 

shoqet e klasës, i drejtohen mësuesit për t’i zgjidhur, sepse ai zëvendëson figurën e 

prindit në shkollë. Por me  kalimin e viteve, dhe sidomos në moshën e adoleshencës, 

ata e kanë për turp t’u drejtohen mësuesve për t’i zgjidhur këto keqkuptime. Ata 

mundohen t’i zgjidhin vetë dhe këtu fillojnë dhe konfliktet ndaj njëri-tjetrit,  e që 

degjenerojnë deri në dhunë,  ndonjëherë me pasoja të rënda. 

   Nxënësit në shkollë mësojnë edhe që duhet t’u binden  rregullave të shkollës dhe 

autoritetit të mësuesve. Në mënyrën se si e shikojnë zbatimin e  këtyre rregullave,  

nxënësit  krijojnë edhe mundësitë për konflikte me njëri -tjetrin  e që në disa raste  

derivojnë në  dhunë.  Përsa i përket  dhunës  në shkollë, ne kemi marrë në studim 

dhunën e ushtruar ndaj  fëmijëve nga mësuesit dhe dhunën e ushtruar nga nxënësit me 

njeri- tjetrin, e cila është edhe dhuna më e përhapur  në shoqërinë shqiptare dhe në  

qarkun Elbasan.  

 

 

1.Dhuna ndaj adoleshentëve në shkollë nga mësuesit 

 

  Dhuna në shkollat e qarkut të Elbasanit ka lidhje me problemet shoqërore, 

ekonomike dhe politike, që po kalon ky qark. Shkolla, nga një mjedis që mendohet të 

jetë i qetë dhe i sigurtë e  që jep dije, është realisht një mjedis ku marrëdhëniet e 

dhunshme midis mësuesve dhe nxënësve janë problematike. Ky qark ka një traditë për 

përgatitjen e mësuesve. Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, që nga themelimi e deri 

në vitet e fundit, përmendet për  përgatitjen me profesionalizëm të mësuesve. Ai ka 

përgatitur kuadro cilësorë për mësimdhënie ndër vite. Në vitet e regjimit socialist 

totalitar , pavarësisht se nga ana ekonomike mësuesia  dhe profesionet e tjera kishin 
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pothuajse të njejtën pagesë, nga ana morale mësuesia vlerësohej shumë nga shoqëria e 

asaj kohe. Të ishe mësues ishte nder i madh; të gjithë të njihnin dhe të vlerësonin, kur 

ecje rrugës të gjithë të përshëndesnin, se mbahej  si një profesion elitar. Por, pas 

shpërbërjes  së regjimit socialist totalitar , me zhvlerësimin e arsimit në përgjithësi në 

kushtet e ekonomisë së tregut, njerëzit u turrën drejt emigrimit dhe braktisën shkollat 

dhe auditoret. Arsimi, por edhe mësuesit, jo vetëm që nuk kishin më atë  vlerësim, por 

ndonjëherë shikoheshin  edhe si shtresa e varfër e shoqërisë. Duke parë këtë situatë të 

mësuesve, një pjesë e  familjeve deklaronin se nuk kishte ç’iu duhej arsimimi i 

fëmijëve, se mund  të ngelin të varfër si mësuesit e tyre. Këtë dukuri e thekson edhe 

sociologu Zyhdi Dervishi: “Transformimi i ekonomisë u zhvillua edhe më kaotik se ai 

i sistemit politik. Shndërrime të tilla  të ekonomisë u shoqëruan me diferencime të 

shpejta dhe të thella ekonomike, politike, psikokulturore, shoqërore etj. Vorbulla e 

këtyre proceseve kaotike goditi më ashpër disa grupime të shoqërisë, veçanërisht ata 

me arsim të lartë dhe  ndër këta,  mësuesit ishin më të persekutuarit, më të keqpaguarit 

dhe ndoshta më të shpërfillurit” (2005:138). 

   Ky zhvlerësim i profesionit të mësuesit u shoqërua mbas vitit 1990 edhe me 

zhvlerësimin e Universitetit të Elbasanit, i cili përgatiste kuadrot për arsim.  Në këtë 

universitet filluan të vijnë vetëm studentë, që nuk kishin fituar në degët, të cilat në 

zhargonin popullor  ‘’kishin lekë,, si juridiku, inxhinieria e ndërtimit, mjekësia, 

stomatologjia etj. Dhe ata që kishin ardhur, kishin mendjen për të ikur. Këta studentë 

kishin ardhur nga halli,  pothuajse ishin shumë pesimistë për të ardhmen e tyre, e cila 

shprehej dhe në zhargonin e përditshëm  ‘’profesion të varfërish,, ‘’ fakultet i dorës së 

dytë ,,  ‘’do jemi gjithë jetën xhepashpuar “,, etj. Dhe të vetmen zgjidhje kishin 

emigrimin, larg nga ky vend që nuk ofron asgjë. Pedagogët, të goditur dhe ata nga kjo 

krizë morale, ekonomike e shoqërore, nuk mund të bënin asgjë  për të ndaluar këtë 

valë masive të emigrimit. Përballë krizës ekonomike dhe krimit në rritje të skajshme, 

shumë pedagogë emigruan në Kanada, Amerikë, etj. Këtë emigrim e thekson edhe një 

raport tronditës i Bankës Botërore, referuar sondazheve të kryera në vitin 2008: 

“Gjatë periudhës midis viteve 1990 dhe 2008, rreth 40.6 për qind  e stafit të 

universiteteve publike dhe institucioneve kërkimore emigroi jashtë Shqipërisë. 

Madhësia dhe intensiteti i këtij fenomeni është kaq i lartë, saqë ekspertët e huaj e 

përcaktojnë Shqipërinë si një nga vendet me ‘nivelin më të lartë të emigrimit të trurit 

në botë”( Gazeta”Shqip”  20.12.2010:3) 

   Mungesa e kuadrove të përgatitura bëri që  në mësimdhënie   të  punësoheshin  edhe 

mësues pa arsimin përkatës. Kjo solli jo vetëm që mësimdhënia të mos  kishte më atë 

cilësi si para viteve 1990, por rriti edhe dhunën midis mësuesve dhe nxënësve. Një 
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mëues, i cili është i përgatitur, di shumë mirë ta organizojë orën e mësimit dhe  t’i 

motivojë nxënësit, duke  nxitur tek ata dëshirën për të mësuar. Gjithashtu ai është i 

vëmendshëm ndaj psikologjisë së secilit nxënës, duke i njohur temperamentin, nivelin 

e përgatitjes, etj. Kjo do të bëjë që ai të punojë në mënyrë të diferencuar me secilin 

nxënës, jo vetëm në përgatitjen e mësimit, por edhe në mënyrën e komunikimit. Kurse 

mësuesit pa arsimin përkatës, jo vetëm që nuk arrijnë të bëjnë punë të diferencuar, por 

ka raste që ata bien pre e ironisë së nxënësve për mënyrën e tyre të shpjegimit.  

Arsimi në çdo sistem është vlerësuar,  është vlerësuar në  diktaturë. Kështu dhe në 

demokraci po vlerësohet, sigurisht me ritëm më të  ngadaltë nga ai që pret shoqëria. 

Mbas  vitit 1998, kur situata në  Republiken e Shqipërisë filloi të përmirësohej dhe 

shumë nga ata që ikën, e panë që emigrimi nuk ishte parajsa e ëndërruar, ngelën 

shumë të zhgënjyer nga realiteti në ato vende. Këtë e tregonin dhe kur vinin me 

pushime. Gjithashtu  filluan të mos merrnin më pjesëtarët e familjes në emigrim, por u 

thonin që të rrinin në Shqipëri e të mësonin, se në Perëndim nuk është e lehtë; duhet  

të rropatesh tërë jetën për të siguruar diçka. Pjesa më e madhe e atyre filluan të 

pohonin se, të ishte për ta, do të  ishin kthyer, por po sakrifikonin për fëmijët , në 

mënyrë që të arsimohen në ato vende.  Dihet se niveli i arsimimit në perëndim është 

shumë i lartë dhe nuk krahasohet me Shqipërinë. Po të kishin nivel universitetet 

shqiptare dhe fëmijët të kishin një perspektivë sado minimale, do të ishim kthyer. Ata 

filluan  të mendonin kthimin  mbas shumë viteve emigrim. Ky  zhgënjim tek 

emigrantët dhe rritjen ekonomike modeste që filloi të bënte Shqipëria, solli një  

shpresë tek shqiptarët për të ndenjur në vendin e tyre.  Në këtë kohë  kemi një  

kërkesë shumë të lartë për të vazhduar arsimin në të gjitha nivelet e tij.  

  Shndërrimet në fushën e arsimit prekën në mënyrë të drejtpërdrejtë sferën e 

marrëdhënieve mësues -nxënës dhe  pedagog–student.  Këto shndërrime çuan në 

shfaqjen e prirjeve të reja në mësimdhënie, që u realizuan në një klimë demokratike. 

Por, megjithë shndërrimet e ndryshme edhe në mësimdhënie, përsëri përqindja e 

dhunës është e lartë. Nga të dhënat e grafikut 34, del se 79.1 për qind e nxënësve kanë 

qenë  pre e dhunës në shkollë. Dhunuesit kryesorë të nxënësve janë mësuesit, ata që 

lipset të edukojnë këtë brez të ri. Nga të dhënat e anketës del se afërsisht  63.4 për 

qind e të anketuarve kanë deklaruar se janë dhunuar nga mësueset dhe nga pedagoget, 

kurse nga mësuesit dhe pedagogët meshkuj vetëm 21.6 për qind.   
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Grafiku 34 

 

Vajzat dhe gratë, të cilat janë mësuese, janë dhunueset kryesore të nxënësve. Një nga 

faktorët kryesorë të dhunës kryesore të mësuesve, është numri i tyre i madh nëpër 

shkolla. Historikisht mësimdhënia është konceptuar si një profesion më shumë 

femëror, prandaj kishte më shumë vajza dhe gra që vazhdonin këtë profesion. Ky 

botëkuptim vazhdon edhe sot në qarkun e Elbasanit, ku mësueset janë mbizotëruese 

,duke arritur edhe 85.0  për qind të personelit nëpër shkolla.  

 Rreth 86.4 për qind të personelit të mësuesve të shkollave 9 - vjeçare dhe 67.7 për 

qind të shkollave të mesme janë vajza dhe gra”( Bashkia Elbasan., pa vit botimi:29). 

Në këtë përqindje kaq të lartë të dhunës ndikon edhe mosveprimi i institucioneve 

shtetërore, si edhe familja, edhe pse nga një pjesë e  prindërve dihet se fëmijët e tyre 

dhunohen nga mësuesit. Nga të dhënat e anketës së parë del se afërsisht 21.3 për qind 
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e anketuarve pranojnë që  fëmijët e tyre janë dhunuar nga mësuesit.  Por përqindja e 

prindërve që ankohen dhe mundohen që kjo dhunë të mos përsëritet është e ulët. Kjo 

sepse një pjesë vazhdojnë me mendësinë patriarkale  se druri i edukon fëmijët. Por 

edhe ata prindër që ankohen nuk merren seriozisht nga institucionet shtetërore. Kështu 

tregon mamaja e një nxënëseje të klasës  së tretë: “Më kishte thënë vajza disa herë që 

mësuesja e shante dhe herën e fundit e kishte goditur me pëllëmbë se kishte bërë një 

ushtrim gabim, e takova dhe i thashë të mos ma godiste më vajzën, por ajo jo vetëm e 

mohoi, por të nesërmen i bërtiti dhe i bëri presion vajzës. Kështu u detyrova të shkoja  

tek drejtori i shkollës, por nuk solli asnjë rezultat. Kështu,  kur vajza m’u ankua 

përsëri, i thashë tim shoqi ta takonte, por  jo ta kërcënonte, nëse do ta godiste përsëri 

vajzën do ta kthente personale me të. Kështu u mbyll ky incident”. 

Nga të dhënat e grafikut 35,del se rreth 15,5 për qind e të anketuarve kanë deklaruar 

se këto veprime i’u ndodhin me një denduri,  nga disa herë në muaj deri në disa herë 

në javë.  

 

Grafiku 35 

 

1.1.Dhuna psikologjike 

 

   Dhuna psikologjike është dhuna më e përhapur në shkollat e  qarkut të  Elbasanit. 

Kjo del nga të dhënat e grafikut 34, ku 69.8 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se 

janë dhunuar psikologjikisht. Veprimet që shkaktojnë dhunë psikologjike tek nxënësit  

dhe studentët janë të ndryshme. Rreth  29.1 për qind e të anketuarve kanë deklaruar  

se veprimi  më shqetësues që u ka ndodhur në shkollë, është t’u bërtasin.  Vendosja e 
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rregullit dhe e disiplinës në shkolla dhe në universitete bëhet duke i’u bërtitur 

nxënësve dhe studentëve.  Kjo ishte një traditë edhe para vitit  1990 pavarësisht 

propagandës të  sistemit socialist totalitar. Siç e thekson edhe studiuesi Hamit 

Beqja:“Sidomos në marrëdhënie me fëmijët e të rinjtë, veçanërisht në shkollë e në 

shtëpi, të rriturit, mësuesit e prindërit nuk mund të mos japin shembullin e 

gjakftohtësisë, të vetëpërmbajtjes, të frenimit e të durimit. Ç’ kuptim ka në qoftë se 

ata irritohen për çdo gjë, “kërcejnë”  menjëherë, nuk pranojnë diskutimin,, duan t’u 

shkojë e vetja me çdo kusht. Fjalën e fundit e thonë të parën, shprazin inatin që kanë 

grumbulluar mbi më të vegjëlit , ushtrojnë prepotencën , gërthasin e bërtasin pa të 

keq. Me një fjalë, krijojnë një atmosferë të rëndë e nervoze 

komunikimi…Fatkeqësisht nuk mund  të mos e pranojmë se në mjediset tona 

familjare, shkollore e shoqërore ka mjaft shfaqje të tilla. Duke qenë pre e ndikimeve 

të pedagogjisë konservatore e patriarkale,  shumë prej nesh, në jetën e përditëshme, 

tregohen mjaft intolerantë” (1987: 213). 

Kjo metodë e vendosjes së rregullit dhe qetësisë në shkollë  duke bërtitur, ka raste që 

vazhdon edhe sot. Mësuesit dhe pedagogët, duke qënë të stresuar në jetën e 

përditshme, por edhe profesionale, për shkak edhe të krizës ekonomike që ka përfshirë 

jo vetëm këtë qark, por gjithë Shqipërinë. Kjo krizë  ka prekur edhe familjet e 

mësuesve, të cilët përpiqen  për mbijetesë. Por mësuesit ndihen të stresuar edhe nga 

ndryshimet politike, ku çdo rokadë qeverisjeje, shoqërohet edhe me  reforma në 

arsim.   Reforma, në opinionin publik, nënkupton më shumë çpunësime mësuesish   

në arsim, për t’i zëvendësuar me militantë. Këto kriza i bëjnë mësuesit të stresuar dhe 

këtë stres, ka raste, që ata e shfryjnë mbi nxënësit, duke i’u bërtitur, duke i kërcënuar 

se do t’i nxjerrin jashtë, ose do të thërrasin prindërit. 

Nga të dhënat e anketës del se 8.7 për qind e  nxënësve  të anketuar kanë deklaruar se 

janë kërcënuar nga mësuesit,  me thërritjen e prindit në shkollë. Mësuesit për çdo 

problem që mund të kenë me nxënësit, i bien shkurt duke i kërcënuar  me  thirrjen e 

prindit në shkollë. Kjo do të thotë se do të  jenë përsëri prindërit që do merren me 

fëmijët edhe në shkollë dhe mësuesit u shmangen përgjegjësive të veta. Siç thotë 

studiuesi shqiptar Qazim Dushku “ Kanë gjetur vetëm  një mënyrë për “ t’u 

justifikuar’ te prindërit, komuniteti dhe eprorët e të gjitha niveleve; atë të hedhjes së 

fajit  te nxënësi, te mungesa e studimit të tij sistematik dhe te sjelljet aspak 

normale…Ne jemi në shkollë jo thjesht për të dhënë mësim, por edhe për të edukuar e 

ndikuar me modelin tonë të mirë. Nuk kemi të drejtë veç të ankohemi për këtë ose atë 

nxënës, për mos moszbatimin e ligjit dhe për mosmarrjen e përgjegjësive nga 

nxënësit” ( 2011:165). 
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Mësuesit dhe prindërit lipset që të jenë në një bashkëveprim të frytshëm për edukimin 

e të rinjve, por kjo nuk do të thotë se ata mund t’ia hedhin fajin njeri- tjetrit, duke 

thënë se kjo është përgjegjësia e prindit ose anasjelltas se  është përgjegjësia e 

mësuesve.  

   Para vitit 1990, mësuesit pothuajse kishin përgjegjësinë kryesore, që të merreshin 

me mësimin e nxënësve të tyre. Sigurisht ky ishte një udhëzim edhe politik i kohës.  

Pas vitit 1991, kur kriza ekonomike përfshiu këtë qark, si të gjithë shoqërinë 

shqiptare, mësuesit filluan të mos jenë më të interesuar për të dhënë mësim, sidomos 

në shkollat, të cilat gjendeshin në zonat e thella. Ata filluan të braktisnin profesionin, 

të iknin në emigrim, ose të fillonin një punë tjetër. Por edhe kur vazhdonin 

mësimdhënien, ata më shumë paraqiteshin në shkolla dhe nuk  i përkushtoheshin 

shumë mësimdhënies. Kjo bëri që, mbi një pjesë të prindërve të binte e gjithë detyra e 

arsimimit cilësor të fëmijëve të tyre. Ata filluan t’i fusnin në kurse, ose të 

shpërngulnin fëmijët e tyre në  shkolla  më cilësore, pavarësisht se mund t’i  kishin 

larg qendrës ku banonin. Por, kur niveli i cilësisë në shkolla lë shumë për të dëshiruar, 

edhe niveli i dijeve tek brezi i ri do të lërë shumë për të dëshiruar. Kështu e 

përshkruan fshatin Godolesh të Elbasanit gazetari Besim Dybeli: “ Aktualisht klasa 

intelektuale e fshatit mund të matet me një infermier me shkollë të mesme, me një 

veteriner që është konvertuar në “dhaskal” dhe dhjetëra çiliminj që mbarojnë 

tetëvjeçaren, por që mezi lexojnë artikujt me shkronja të mëdha të gazetave. Një pjesë 

e vogël e banorëve, që u arsimuan disi në kohën e komunizmit,  ndodhen në 

emigracion të gjatë, ose janë larguar nga fshati” ( Gazeta Koha Jonë, 26 .04.2004: 

23). 

   Që të kemi rezultate të larta te nxënësit, lipset një punë e koordinuar midis  

mësuesve dhe prindërve dhe jo njëra palë t’ia hedhë fajin palës tjetër pse fëmija nuk 

mëson. Një bashkërendim i të dyja palëve do të japë edhe rezultatin që presin 

prindërit dhe mësuesit në ecurinë e nxënësve. 

 

1.2.Dhuna fizike 

 

  Dhuna fizike është e pranishme në shkollat e  qarkut të  Elbasanit. Kjo del nga të 

dhënat e grafikut 34, ku 8.6 për qind e  nxënësve të anketuar  janë dhunuar fizikisht. 

Në momentin kur të bërtiturat dhe kërcënimet nuk japin rezultatin e pritur, mësuesit 

fillojnë e përdorin dhunën fizike për të vendosur disiplinën në klasë. Një pjesë e 

mësuesve justifikohen se nxënësi lipset ndëshkuar edhe si shembull për nxënësit e 
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tjerë. Ideja se mjafton të rrahësh një nxënës dhe të tjerët rrinë urtë vetë, vazhdojnë të 

qarkullojnë në mendjen e këtyre mësuesve. Këtë e thekson edhe studiuesi Hamit 

Beqja: “ Ndodh që fëmija do ndëshkuar me qëllim që të mos ndikojë për të keq edhe 

te të tjerët... Edhe më e rëndë është gjendja në shkollë, në klasë. Atje ka shumë fëmijë, 

shumë sy e veshë. Ata janë dëshmitarë të gjallë të një faji të caktuar. Merrni me mend 

se ç’mund të mendojnë ata, në qoftë se shkelja shumë e rëndë disiplinore e një 

nxënësi kalon si pa të keq, sikur nuk ka ndodhur gjë” (1987: 255). Këta  mësues mund 

të mendojnë se, nëse nuk përdorin dhunën fizike ndaj nxënësve të pabindur, mundet 

që klasën ta përfshijë anarkia. Prandaj një pjesë e mësuesve përdorin dhunën fizike, 

që nga tërheqja e veshit deri te  rrahja e nxënësve për të ndëshkuar këta nxënës të 

pabindur. Por shqetësuese e kësaj dhune është forma e saj, ku 2.7 për qind e tyre janë 

rrahur nga mësuesit. Kjo përqindje në përdorimin e dhunës fizike ndaj nxënësve, vjen 

edhe për shkak të lejimit ose mosveprimit të prindërve që në një farë mase, e 

përkrahin këtë dhunë. Këta prindër shprehen se mësuesit për të mirën e nxënësve e 

kanë, sepse lipset të mësojnë; kështu jemi rrahur edhe ne. Veçse pasoja që shkakton 

kjo dhunë në psikologjinë e nxënësit është e madhe dhe do ta shoqërojë gjithë jetën. 

Siç thekson edhe studiuesi Toshio Ohsako: “Dhuna në shkollë është e kushtueshme jo 

vetëm në aspektin financiar, por edhe në kuptim të dëmeve afatgjata që ajo shkakton 

në shëndetin dhe personalitetin e individit dhe në zhvillimin e tij”(2001:8). 

 

1.3.Faktorët që ndikojnë në këtë dhunë 

 

  Dhuna në shkolla nuk mund të kapërcehet duke e shpërfillur ose duke u përpjekur ta 

fshehim. Sigurisht është e dhimbshme ta pranosh ekzistencën e dhunës nëpër shkolla, 

dhunë  që i shoqëron nxënësit gjatë procesit të tyre të mësimit,  sidomos në 

institucionin që lipset të japë dije. Ka raste që mësuesit me sjelljet e tyre të dhunshme, 

ua presin hovin nxënësve, duke bërë që  ata të mos jenë të vëmendshëm gjatë procesit 

të mësimdhënies. Mësuesit që ushtrojnë dhunë  gjatë mësimdhënies, nuk marrin 

parasysh personalitetin, synimet e secilit nxënës, duke krijuar padashje një truall për 

konflikte midis tyre dhe nxënësve, që mund të degjenerojnë edhe dhunë.  Mësuesit , 

në vend që t’i edukojnë nxënësit me dije dhe kulturë bashkohore, me sjelljet dhe 

veprimet e tyre konservatore, bëjnë të kundërtën. Siç thotë edhe sociologu Zyhdi  

Dervishi : “Shpesh paragjykimet e mësuesve për nxënësit përcaktohen nga një 

përputhje e dyfishtë: nga zhvendosja në kohë ose më saktë nga gjykimi i modeleve të 

sjelljeve, të veshjes e të menduarit të nxënësve me “aparatet” e mendësive të 25-30 
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viteve më parë dhe, lidhur me këtë, nga ngatërrimi i formës së paraqitjes së jashtme të 

nxënësve adoleshentë me përmbajtjen e mendimeve dhe veprimeve të tyre” 

(2005:155). Mirëpo, kur fillon ta pranosh dhe ta studiosh këtë dhunë dhe faktorët që e 

shkaktojnë atë, bëhet e  mundur që  shoqëria të ndërgjegjësohet për ekzistencën e 

kësaj dhune dhe pasojat e saj.  Në çastin që shoqëria ndërgjegjësohet për pasojat e 

kësaj dhune, fillon e rrit presionin mbi institucionin e shkollës për t’i shmangur ose 

eleminuar këto sjellje të dhunshme, sidomos kur dhunues janë mësuesit. 

 

 

Grafiku 36 
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1.4.Keqkuptimet e rastit 

 

   Një nga faktorët kryesorë  që ndikon në rastet e dhunës ndaj nxënësve, janë 

keqkuptimet e rastit. Nga të dhënat e grafikut 36, del se 23,8 për qind e  nxënësve të 

anketuar  kanë përzgjedhur si faktorin kryesor të dhunës keqkuptimet e rastit. Kjo 

përqindje kaq e lartë na nxit natyrshëm të shtrojmë pyetjet: kaq problematike  janë të 

metat në komunikim midis mësuesve dhe nxënësve? A mund të ndreqen këto të meta? 

 Komunikimi midis mësuesve dhe nxënësve mbart në vetvete edhe psikologjinë e 

shtresave përkatëse. Komunikimi midis tyre varet nga formimi psikokulturor i 

shoqërisë dhe nga vlerësimi shoqëror dhe ekonomik i punës së mësuesit. Por ky 

komunikim varet edhe nga perspektiva e qartë që mund t’u afrojë shoqëria, shkolla 

dhe familja këtyre të rinjve. 

   Sa më të vlerësuar  të jenë nga ana ekonomike dhe shoqërore, aq më shumë 

mësuesit do të jenë  produktivë në punën e tyre. Por, kur mësuesit janë në  një situatë 

mjaft kontradiktore dhe kanë probleme e halle  ekonomike, si të gjithë të tjerët në këtë 

shoqëri tranzicioni, rendimenti i tyre  do të lerë për të dëshiruar. Të gjitha këto strese 

dhe probleme mësuesit,  lipset t’i lenë jashtë  para se të hynë në klasë dhe të merren 

me edukimin e nxënësve.  Mësuesit lipset të japin modelin  e  komunikimit dhe të 

sjelljes për  nxënësit e tyre, por jo të gjithë e arrijnë këtë.  Në një krah  rregullat dhe 

programet strikte të një institucioni burokratik, siç është shkolla dhe nga krahu tjetër 

nxënësit, të cilët kërkojnë që mësimi të jetë më i kuptueshëm dhe më pranë shpjegimit 

të problemeve që hasen në këtë shoqëri të globalizimit. Të gjitha këto bëjnë që një 

pjesë e  mësuesve, sidomos ata pa arsimin përkatës, të jenë mjaft stresues gjatë orëve 

të mësimit. Kjo sjell edhe një komunikim jokorrekt midis tyre dhe nxënësve. Siç thotë 

edhe sociologu Zyhdi Dervishi: “ Nën trysninë e sfidave të tilla, shumica e mësuesve 

janë të stresuar, të kontraktuar në veprimtarinë e tyre mësimore-edukative dhe në 

komunikimet me të tjerët, sidomos me nxënësit. Por edhe shumica e nxënësve janë të  

stresuar, ndodhen përballë dilemash të ndryshme: të vazhdojnë shkollën apo të 

emigrojnë për të siguruar para; të arrijnë rezultate sa më të mira në procesin e 

arsimimit apo të merren edhe me tregti, për të siguruar një mënyrë jetese më të 

përafërt me atë të bashkëmoshatarëve të tyre në vendet më të urbanizuara të 

Perëndimit”(2005:146). 

   Nga ana tjetër kjo krizë shoqërohet edhe me indiferentizmin e strukturave 

shtetërore, ku shkollat dhe mësuesit nuk mbajnë më përgjegjësi për ecurinë dhe 

rezultatet e nxënësve në mësime; jo vetëm për nxënësit që nuk kalojnë klasën, por më 
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shumë për cilësinë e tyre. Provimet e maturës shtetërore, që janë futur këto vitet e 

fundit, na  japin mundësi të kemi një tablo të qartë se cila shkollë dhe  cila klasë ka 

dhënë rezultate në këto provime. Nuk kemi deri më sot qoftë edhe një stimul, sado i 

vogël qoftë, për ata mësues dhe mësuese që punojnë shumë me nxënësit e tyre. 

  Ky indiferentizëm  bën që mësuesit të  mos punojnë sa duhet  me nxënësit. Ata 

justifikohen, jo vetëm tek eprorët e tyre, por edhe te shoqëria  për rezultatet e dobëta  

të nxënësve të tyre , duke fajësuar herë  nxënësit dhe herë prindërit. Ata kritikojnë 

nxënësit, se nuk mësojnë sa duhet  e sistematikisht dhe  prindërit, se nuk punojnë me 

fëmijët e tyre  sa duhet.   Ky justifikim arrin deri aty, sa një pjesë e mësuesve u  bëjnë 

thirrje prindërve që t’i regjistrojnë në kurse private fëmijët e tyre. Këtë e tregon edhe 

një nxënëse e klasës së  9-të   në shkollën “ Hatixhe Myzyri”, e cila thekson se kishte 

dy vjet që ishte futur në kurse private, në anglisht dhe në matematikë, kjo për arsyen 

se nuk arriti t’i  kapte gjatë orës së mësimit, kur në  një klasë prej 38 nxënësish nuk i 

binte  radha  të  pyeteshin  e jo më të bënin pyetje për gjëra që nuk i kuptonin. 

   Komunikimi midis mësuesve dhe nxënësve varet, edhe nga personaliteti, 

temperamenti i mësuesve dhe i nxënësve. Mësuesit në përgjithësi, me kalimin e viteve 

në mësimdhënie, fillojnë  të kenë probleme me shformimet profesionale. Duke qenë 

një profesion, ku mësuesi lipset të shpjegojë, të flasë gjatë orëve të mësimit, përgjatë 

5 ditëve të javës, fillon tek disa nga ata , të shfaqet dukuria negative  e të folurit 

shumë. Në këtë mënyrë, ata fillojnë e bëhen të bezdisshëm për nxënësit, me 

përsëritjen e kritikave dhe qortimeve. Një pjesë e  nxënësve edhe mund të reagojnë, 

duke u bërë shkak për marrëdhënie të dhunshme midis mësuesve dhe nxënësve. Siç 

thekson edhe studiuesi shqiptar Hamit Beqja: “Mësuesit i takon të përsërisë shumë. 

Të përsëritë edhe vetveten. Nuk merret  vesh , me dashje a pa dashje. Herë kështu e 

herë ashtu. Mirëpo kjo lloj përsëritjeje, në një farë shkalle e nevojshme, herë më 

shumë ose herë më pak e nevojshme, hap shtegun që tek  ai të kultivohet një farë 

pedantizmi” (1995: 304) 

   Gjithashtu universitetomania  ka përfshirë shoqërinë shqiptare, ku  shumë njerëz të 

çdo moshe  kanë filluar të ndjekin universitetin me çdo kosto, pa pyetur për degët, 

nëse janë të kerkuara në treg apo jo. Një pjese, të këtyre studentëve  nuk u intereson 

niveli i universitetit. Ata mjaftohen  me  marrjen e  një diplome  se me këtë karton  

mund të zgjidhin  hallin që kanë. Kjo është mendësia që ka përfshirë një pjesë të  

shoqërisë shqiptare.  

   Prirje të tilla që kanë përfshirë shoqërinë  do të kenë dhe kostot e tyre  sociale.  Nga 

nxënësit fillon e bie interesi për shkollën, se në fund të fundit nuk ka rëndësi, nëse 
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mësojnë ose jo, në një universitet do të shkojnë. Mësuesit, duke parë këtë 

mosinteresim të nxënësve, fillojnë dhe ata të mos interesohen për cilësinë e  

mësimdhënies. Në këtë mënyrë  shkolla nxjerr nxënës me dije të pamjaftueshme. Siç 

thekson edhe studiuesi amerikan  Burrhus Frederic Skinner: “Nuk është e 

mjaftueshme t’i japësh nxënësit vetëm këshilla. Duhet t’i shpjegosh atij se për të patur 

një të ardhme dhe për të pasur sukses në jetë, është e nevojshme  që tani të përvetësojë 

disa shkathtësi dhe dije. Këshilla e thjeshtë është e pafrytshme, sepse ajo nuk ka 

rezultate të menjëhershme. Nxënësit kërkojnë arsyet dhe shkaqet, qofshin pozitive apo 

negative; por vetëm përcaktuesit e politikës arsimore lipset ta marrin të ardhmen në 

konsideratë. Duket sikur shumë lëndë janë të shpikura, por s’ka  asgjë të keqe në to. 

Është detyrë e mësuesit të krijojë kushte, sipas të cilave studentët lipset të mësojnë. 

Lidhja e tyre me dobinë e të ardhmes s’është e thënë të jetë e dukshme, e qartë” 

(Shih:Kadiu. A.,2000:17). 

   Por pasojat do të jenë afatgjata; Këto ka filluar t’i tregojë koha. Shumë studentë, të 

cilët investuan për shkollën e lartë nga 4-5 vjet  e me një kosto shumë të lartë për 

mundësitë ekonomike të shumicës së familjeve  shqiptare, kanë ngelur pa punë; 

kësisoj kanë filluar te shohin përsëri si zgjidhje emigrimin. Pedagogët dhe mësuesit,  

të cilët mund të themi se  kanë dhënë alarmin, nuk i dëgjon kush. Të gjithë i akuzojnë 

se duan të ruajnë karriget e tyre e kjo thirrje në shkretëtirë i ngjan asaj të viteve 1996-

1997, kur  disa zëra kundër firmave piramidale u izoluan nga marrëzia e shoqërisë dhe 

dihen pasojat. 

   Te rinjtë, të cilët i kapin shumë shpejt konceptet e Perëndimit, janë më modernë dhe 

e kërkojnë këtë gjë edhe te mësuesit, sidomos në  shpjegime. Nuk mund ta pranojnë 

më atë shpjegim lindor, ku mësuesit dhe pedagogët vetëm shpjegojnë dhe nuk i 

përfshijnë nxënësit dhe studentët në  bashkëbisedim për temën e mësimit, duke i bërë 

orët e mërzitshme e aspak  tërheqëse. Këta nxënës kërkojnë të jenë bashkëveprues dhe 

të bashkëbisedojnë me mësuesit gjatë orës së mësimit. Kjo mospërfshirje e nxënësve 

në orët e mësimit nuk është vetëm për faj të mësuesve, por edhe të mbingarkesës së 

klasave. Në klasa me mbi 40 nxënës  edhe mësuesit më të mirë pothuajse e kanë të 

vështirë t’i përfshijnë të gjithë nxënësit. 

   Por ka edhe nga ata nxënës që si natyra adoleshente  janë më të lëvizshëm e  duke 

qenë  jo shumë kërkues ndaj notës, janë më të prirur të bien në sy të  bëjnë  humor dhe 

shaka gjatë orës së mësimit. Kjo jep  mundësi për keqkuptime  midis mësuesve dhe 

nxënësve.  
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  Suksesi në marrëdhëniet mësues-nxënës varet edhe nga fakti se sa mësuesit do ta 

kuptojnë dhe  respektojnë personalitetin e nxënësve.  Edhe kur këta bëjnë ndonjë 

shaka ose gabim  gjatë orëve të mësimit, kritikat ose këshillat nga ana e mësuesve 

lipset të jenë me takt,duke i respektuar ata. Dihet se në moshën e adoleshencës 

nxënësit përpiqen të nxjerrin në pah personalitetin e tyre, duke kërkuar nga mësuesit 

t’i trajtojnë si të rritur.  Por lipset të edukojmë edhe një brez që të jetë më i hapur, më 

tolerant dhe më komunikues dhe jo vetëm me mësuesit, por edhe  me njëri - tjetrin.  

Sigurisht që kjo nuk është e lehtë, por lipset të fillojmë, duke  bërë  një ndryshim 

rrënjësor  në konceptin e edukimit të të rinjve në familje dhe në shkollë. Duke bërë 

një bashkim dhe koordinim forcash  në sistemin e edukimit,  ndoshta do të duken dhe 

fillimet e para të një mjedisi  paqësor dhe komunikues. Sigurisht kjo nuk është e lehtë 

në këtë mjedis  mbytës dhe konfliktual. Në një debat ndjenjat mund të jenë  më të 

rëndësishme  se bisedimi. Çlirimi i emocioneve, nëse nuk kontrollohet, mund të çoje 

në një grindje të dhunshme, prandaj lipset që mësuesit dhe nxënësit  të kontrollojnë  

emocionet dhe të mendojnë mirë para se të flasin. 

   Nëse bashkëbiseduesit e shohin njëri - tjetrin si kundërshtar, si në një ndeshje, është 

e vështirë të ndahet marrëdhënia nga problemi e  duket sikur i drejtohemi personalisht 

palës tjetër që gjithmonë e ka  kuptuar në këtë mënyrë. Secila palë kërkon të jetë 

fituese me çdo kusht, duke shpërfillur, në një formë ose në një tjetër palën tjetër. 

Eshtë e nevojshme të bisedohet, pa u përpjekur të bindësh palën tjetër. Gjithashtu  

lipset t’i kërkohet palës tjetër të përfshirë në konflikt, të shqiptojë mirë fjalët dhe të 

shprehë më qartë mendimet si   dhe t’i kërkosh ta përsërisë idenë, kur keni një 

mëdyshje apo paqartësi.  
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1.5.Zhurma, një faktor për dhunë 

 

   Nga të dhënat e grafikut 36, del se rreth 20.0 për qind e të anketuarve kanë 

përcaktuar  si faktor të dhunës në shkolla ose universitete, bërjen zhurmë gjatë orës së 

mësimit, në klasa ose auditore. Mësuesit dhe pedagogët lipset ta bëjnë orën e mësimit 

interesante për nxënësit dhe studentët. Kjo arrihet nëpërmjet shpjegimit, i cili  është i 

nevojshëm të sjellë njohuri të reja te nxënësit dhe studentët, në mënyrë që këta të 

bëhen të interesuar për shpjegimin e  jo të bëhet monoton, kur mësuesi mezi shpjegon 

leksionet e librit dhe jo më të sjellë risi. Mësuesi, duke i bërë orët e mërzitshme, 

krijon një mjedis, ku një pjesë e nxënësve  fillojnë të bëjnë zhurmë, të flasin me njëri-

tjetrin e  të qeshin etj  . Kjo shkakton një reaksion te sjelljet e mësuesve, të cilët 

ndonjëherë reagojnë edhe në mënyrë të dhunshme për të vendosur autoritetin e tyre në 

orë të mësimit.  

   Kjo universitetomania që ka përfshirë vendin tonë, por edhe qarkun e Elbasanit, ka 

bërë që  një pjesë  e  mirë e  nxënësve  të mos  jenë të  interesuar për mësimin, me 

justifikimin se kushdo mund të mbarojë sot, jo vetëm ciklin bachelor në universitete, 

por me mesatare 5 mund të mbarojnë edhe masterin shkencor. Kjo mendësi 

përforcohet më shumë, në  raste studentësh që vazhdojnë doktoraturën, edhe pse 

masterin e kanë mbarur me mesatare 5 e  më keq akoma, kur këtë mesatare e kanë në 

sistemin me kohë të pjesëshme .  Kur çdo nivel i studimit të lartë ka filluar të 

zhvlerësohet, si mundet t’i stimulojmë këta nxënës që të mësojnë?  

    Dihet se shembulli edukon dhe i motivon të rinjtë më shumë se fuqia e fjalës. Në  

krizën e përgjithshme ekonomike edhe pse ke mbaruar universitetin dhe ke një 

diplomë, përsëri je pa punë. Ky inflacion diplomash bën   që një pjesë e nxënësve të 

mos mësojnë. U duket se mësimi dhe dija nuk kanë asnjë perspektivë në këtë vend. 

Kjo duket edhe nga të dhënat e grafikut 36, ku  del se 3.7  për qind e të anketuarve 

kanë përzgjedhur si faktorin kryesor të dhunës mospërgatitjen në mësime dhe 

afërsisht 10.0  për qind kanë përzgjedhur si faktorin kryesor të dhunës mosbërjen e 

detyrave.  

 Kjo mospërgatitje e nxënësve në  mësime duket edhe nga grafiku 37, nga ku  79,6 për 

qind e të anketuarve djem kishin notën mesatare nën 8.  
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Grafiku 37 

Një shkrimtar i shquar shqiptar bashkëkohës, M.Kraja, kohët e fundit e ka 

karakterizuar me zemëratë si apokalips kulturologjik prirjen e shumicës së shqiptarëve 

për të qëndruar larg librave: “Ne jemi popull që nuk lexojmë dhe,  akoma më keq, 

traditën e mosleximit jemi duke e kultivuar në mënyrë intesive te gjenerata e re, te 

fëmijët tanë”( Dervishi;Z.,2005:222).  

Kjo krizë që ka përfshirë arsimin për  marrjen e diplomave  e jo të dijes, ka krijuar 

mundësinë që një pjesë e studentëve, të cilët marrin një diplomë, të arrijnë të 

punësohen në mësimdhënie. Niveli i ulët arsimor i tyre mund të shkaktojë uljen e 

mëtejshme të nivelit të mësimdhënies. Kjo do të shkaktojë një cikël të mbyllur, ku 

niveli i mësimdhënies ulet vazhdimisht. Kjo do t’i bëjë nxënësit akoma më pak të 

interesuar për mësimin  dhe  ata do ta shikojnë shkollën si një institucion, ku vihet për 

të kaluar disa vite, të rinisë. Siç thekson edhe studiuesi Artan Fuga: “ Injorant i 

rrezikshëm është tipi me kollare, i cili, pasi ka marrë një diplomë boshe në xhep, pasi 

flet një gjuhë të huaj krejt bazike, nis të mendojë se mund t’u japë drejtim punëve të 

kombit duke shpjeguar gjithë ditën, me një siguri të pashoqe, kafe më kafe, auditor 

më auditor, ekran më ekran, se Toka nuk rrotullohet, se Toka është në qendër të 

universit dhe publiku i gjorë, i hutuar, sheh me sytë ngritur nga qielli provën se vërtet 

Toka nuk rrotullohet. Ku duket me sy se Toka rrotullohet” (2008:191). 
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   Në zonat rurale ekzistojnë dukuri që për shkollat në zonat urbane, janë të 

pakonceptueshme. Në këto zona ekzistojnë klasa të kombinuara ku, për shkak të 

numrit të vogël të nxënësve, kemi bashkim të klasave të para me klasën e tretë, etj.  

Kështu, siç duket edhe nga tabela e mëposhtme, në rrethin e Gramshit  afërsisht 50 

për qind e shkollave kanë klasa të kombinuara. 

 

 Nr i përgjithshëm i 

shkollave 8 vjeçare 

Shkolla me klasa të 

kombinuara 

Për 

qindje 

Elbasan 112 13 11 

Gramsh 34 17 50 

Librazhd 49 14 28,6 

Peqin 21 4 19 

Qarku 216 48 22 

 

                             (Qarku i Elbasanit., pa vit botimi: 37) 

   Por  ky sforcim për të siguruar numrin e nxënësve në një klasë bën që të ulet 

efikasiteti i mësimdhënies, të  ulet interesi i nxënësve për të vajtur në shkollë e jo më 

për të mësuar. Këto klasa të kombinuara krijojnë një kontigjent nxënësish, të cilët, 

edhe pse mbarojnë  9 –vjeçaren, përsëri kanë vështirësi edhe në lexim e jo më me  dije 

të tjera. Nxënësit me një  prapambetje të thellë në lexim dhe në shkrim në qarkun e 

Elbasanit në vitin 2002, zinin rreth 10 për qind të numrit të përgjithshëm të nxënësve 

(Shih :UNDP;Qarku i Elbasanit.,pa vit botimi:39). 

Sot kemi të rinj, që nuk dinë të lexojnë dhe të shkruajnë, në njëfarë mënyre, dhe 

ndonjëherë janë shembull për të tjerët. Një pjesë e tyre mund të kenë “bërë para” gjatë 

kësaj kohe, në rrugë edhe jo shumë të rregullt dhe ndikimi tek ata që vazhdojnë 

shkollën është shumë i madh. Pyetja që normalisht u lind nxënësve është: Përse më 

duhet shkolla?  

Por, përveç nivelit të mësimdhënies, shkollat duhet të afrojnë një mjedis të 

përshtatshëm për nxënësit. Kur klasat janë të populluara ndonjëherë me mbi 40 

nxënës, kur godinat  janë shumë të amortizuara, është e vështirë t’i bësh nxënësit të 

interesuar për dije. Siç thekson profesor Arian Kadiu në librin e tij” “Adoleshentët dhe 

tranzicioni” “Njeriu ka dëshirë të shkojë në një vend që i pëlqen, në një mjedis që ia 

plotëson disa kushte, që e kënaq. Një ndërtesë me dhoma të mira e të bukura, me 

xhamllëk, me lule, me mjedise çlodhëse, me oborre të gjelbra e të pastra, me pemë, 
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me fusha sportive etj, e tërheq njeriun. Të rinjtë dhe të rejat, pra adoleshentët, kësaj i 

venë rëndësi të madhe. Theksimi dhe dëshira e tyre është e ligjshme. Përfytyrimet e 

reja, të sotme të përforcuara edhe nga masmedia, reklamat etj, të gjitha së bashku, u 

përplasën me një realitet tjetër, ku gjendja e shkollave le shumë për të dëshiruar” 

(2000:42). 

   Por, kur këto mjedise lenë për të dëshiruar, kur godinat duken sikur janë në prag të 

shembjes dhe nuk përngjajnë fare me shkollat, si mund të tërheqin nxënës brenda   

tyre. Edhe kur futen në këto mjedise, nxënësit mezi presin që të dalin jashtë tyre,  se 

në ato mjedise nuk rrihet asnjë sekondë, e jo më  të bësh mësim. Gazetari Fatos 

Baxhaku, shkollën e fshatit Dardhë të Librazhdit e përshkruan si një rrënojë të madhe 

(Gazeta “Shqip”.,18.04.2010:24). Por gjendja e shkollave është e vështirë në të gjithë 

qarkun e Elbasanit. “ Në të katër rrethet e qarkut rreth 35-55 për qind e shkollave kanë 

nevojë urgjente për rehabilitim, apo ndërtim nga e para” 

   Kjo bën që nxënësit, jo vetëm  që nuk shkojnë me qejf në këto shkolla, por mezi 

presin  të ikin nga këto mjedise, që vetëm shkollë nuk mund të quhen. Duke mos qenë 

të interesuar për mësimin, nxënësit do të  fillojnë  të  bisedojnë me njëri-tjetrin  e  të 

bëjnë zhurmë, duke rritur mundësinë e dhunës në shkollë. 

   Shkolla në këtë mënyrë mund të kthehet për një pjesë të nxënësve, nga një 

institucion që jep dije, në një institucion ku shkohet  për të kaluar kohën dhe për  të 

marrë  një diplomë.   Një pjesë e mësuesve mund të përdorin edhe elemente të 

disiplinës autoritare, duke i nxjerrë jashtë mësimit nxënësit që bëjnë zhurmë. Por kjo 

nga një pjesë e nxënësve u kthehet në kundërvënie ndaj mësuesve. Në momentin që 

mësuesit i kërcënojnë se  do t’i nxjerrin përjashta, një pjesë e nxënësve dalin vetë pa 

ia përsëritur dy herë këtë kërcënim. Kjo mund të shkaktojë edhe inatosjen e mësuesve 

që fillojnë t’i fyejnë këta nxënës. Ky reagim duket edhe nga të dhënat e grafikut, ku 

rreth 6,7 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se shkak për dhunë është bërë dalja 

nga mësimi pa pyetur mësuesit. Një nxënës i klasës së nëntë tregon: “ Një shok i 

klasës filloi të bënte zhurmë gjatë orës së mësimit. Mësuesja i tha disa herë të 

pushonte, por ai rrinte pak edhe fillonte të ngacmonte të tjerët me llafe. Në një 

moment mësuesja u nxeh dhe  i bërtiti këtij nxënësi, duke e kërcënuar se do ta nxirrte 

përjashta. Ai kaq deshi. U ngrit dhe doli përjashta, pavarësisht se mësuesja e kërcënoi 

se nuk do ta pranonte më në orë të mësimit”. 

Mos interesimi i një pjesë të nxënësve për të mos mësuar do të rrisi shpështësinë e 

dhunës nga mësuesit ndaj tyre. Kjo duket edhe nga të dhënat e grafikut 38, nga ku del 

se rreth 52.9 për qind  e të anketuarve që kanë notë mesatare të ulët kanë shpeshtësi të 
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veprimeve të dhunshme nga disa herë në vitë deri disa herë në javë. Të anketuarit me 

notë mesatare 9 deri në 10 rreth 39,6 për qind e tyre, kanë shpeshtësi të veprimeve të 

dhunshme nga disa herë në vitë deri disa herë në javë 

 

Grafiku 38 

1.6.Paragjykimet 

 

Paragjykimet janë një nga faktorët për dhunën ndaj nxënësve. Mësuesit nuk arrijnë t’u  

shpëtojnë këtyre steriotipeve të shoqërisë. Siç thotë studiuesi Qazim Dushku:  “Ende 

në shkollat tona, më së shumti në ato të mesme, burim i shumë konflikteve, situatave 

acaruese, keqkuptimeve, hyrjes në jetën private të adoleshentëve, si dhe i sajesave dhe 

thashethemeve bëhen ata, mësuesit…Për arsye të një shoqërie ende patriarkale dhe të 

paemancipuar, paragjykimet janë mbizotëruese sidomos ndaj vajzave të moshës 14-15 

deri në 17 vjeç. Ato merren nëpër gojë, bëhen “kurban” nga mjedisi pedagogjik dhe 

social në tërësi, duke përfshirë edhe familjen” (2011:72). 

 Një nga paragjykimet më të shpeshta, sidomos për nxënëset dhe studentet, është 

mënyra e tyre e veshjes. Nga të dhënat e anketës del se rreth 5.4 për qind e të 

anketuarave vajza kanë deklaruar se një faktor për dhunën është edhe mënyra e tyre e 

veshjes. 
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Grafiku 39 

Vajzat në përgjithësi janë më të prirura të ndjekin modën e veshjes, e sidomos në 

shkollë. Ato nuk duan të shkëputen nga shoqëria,  përpiqen edhe me veshje të 

integrohen në këtë shoqëri. Siç theksojnë edhe  studiueset  franceze  Françoise  Dolto, 

Catherine Dolto,  dhe Colette  Percheminier: “Ndjekja e modës, asaj që ndjek gjithë 

grupi, është një mënyrë e afirmimit si dhe veshje e uniformës së grupit, e asaj që të 

tjerët kanë vendosur të veshin. Kjo është një shenjë e rreshtimit, e integrimit në 

modën e grupit ( të kopesë ) gjë që shpesh na bën të ndjehemi të mbrojtur. Kur nuk na 

pëlqen më vetja, kërkojmë të dukemi të bukur në sytë e të tjerëve” (2013:33). 
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 Por vajzat që jetojnë në zonat rurale, dhe në qytetet e vogla si Peqini dhe Gramshi, 

kanë vështirësi të dalin pasdite e sidomos me rroba ekstravagante, se paragjykohen 

keq nga opinioni shoqëror. Shpesh ky opinion shoqëror mund t’i etikojë edhe me 

moral të dyshimtë  këto vajza që vishen në këtë mënyrë pasditeve.  Atëherë ato 

detyrohen që tërë garderobën e tyre të veshjes ta përdorin vetëm paradite, gjatë 

frekuentimit  të shkollës.  Kjo modë e veshjes gjatë shkollës është masivizuar për disa 

arsye. Arsyeja e parë është edhe moszbatimi i një kodi veshjeje sidomos te  nxënësit, 

me një uniformë të pranueshme dhe të realizueshme nga të gjithë nxënësit.  Një faktor 

tjetër është rënia e interesit për mësim nga një pjesë e nxënësve, të cilët fillojnë e 

konceptojnë shkollën si një mjedis ku venë për të kaluar kohën dhe për të rënë në sy. 

Kjo shoqërohet me rritjen e interesit për t’u veshur sa më ekstravagantë  që të bien në 

sy të shoqërisë, çka ndikon  që një pjesë e mësuesve të mendojnë që këto vajza më 

shumë kohë kalojnë përpara dollapit,  duke menduar se çfarë do të veshin për nesër, 

sesa me mësimet. 

   Mësuesit mendojnë dhe e theksojnë këtë gjatë orëve të mësimit, se bukuria e 

brendshme, ajo çfarë di, është më e rëndësishme se paraqitja e jashtme. Siç theksojnë 

edhe studiueset amerikane Courtney Macavinta dhe Andrea Vander Pluym “ Këtë lloj 

bukurie nuk do ta gjesh kurrë në revista: çdo vajzë që ka respekt për veten , është e 

bukur. Bukuria e brendshme nuk shuhet kurrë, në qoftë se ti e ushqen atë vazhdimisht. 

Ajo rrezaton, kur ke besim te vetja, kur ke dhembshuri, kureshtje, por dhe kur e do 

veten” (2007:16) 

   Paragjykimet nuk mbarojnë vetëm te veshja. Ky stereotip i paragjykimeve për të 

tjerët duket sikur nuk ka të mbaruar. Kështu nxënësit paragjykohen  nga mësuesit 

edhe për origjinën e tyre fshatare.   Nga të dhënat e anketës del se rreth 4.7 për qind e 

nxënësve kanë deklaruar se një  faktor për dhunën është edhe origjina e tyre fshatare. 

Një pjesë e banorëve të zonave rurale,  e sidomos atyre  që janë më afër qyteteve, për 

t’u dhënë një mundësi më të mirë arsimimi  fëmijëve të tyre, i dërgojnë në shkollat që 

ndodhen në qytet. Kjo sepse shkollat në zonat urbane, kanë mësuesit më të përgatitur 

edhe mjediset më të mira. Siç e kemi theksuar, për shkak të varfërisë, të mungesës së 

infrastrukturës  rrugore, por edhe kulturore,  në zonat rurale nuk venë gazetat , librat e 

jo më të organizohen veprimtari të ndryshme kulturore.  Kjo mungesë, duke qënë 

historike e jo e viteve të fundit, ka bërë që një pjesë e  banorëve të këtyre zonave, nga 

ana kulturore, të jenë më mbrapa zonave urbane. Siç theksojnë edhe studiuesit  Artan  

Fuga dhe Zyhdi Dervishi:“Popullsia fshatare në Republikën e Shqipërisë 

përgjithësisht përbën një grup shoqëror, i cili, për nga niveli arsimor, ngritja 

profesionale, shkalla e hapjes kulturore, përshtatja me modernitetin, është relativisht 
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më prapa se popullsia qytetare. Por, siç ka shkruar sociologu Raimon Aron, ka një 

ligjësi të vërtetuar në shumë e shumë raste të historisë botërore, sipas së cilës, sa herë 

që dy grupe shoqërore me nivele të ndryshme arsimore-kulturore bashkëjetojnë në të 

njëjtin mjedis shoqëror, grupi me nivel relativisht më të ulët ka të ngjarë që ta ndikojë 

mjedisin më fort se sa grupi shoqëror me nivel më të lartë”(2002:17). 

Kjo shkakton që nxënësit që vijnë nga zonat rurale, të  ndeshen me paragjykimet, jo 

vetëm të shokëve dhe shoqeve, por edhe të mësuesve. Këta mësues nuk shkëputen dot 

nga ky stereotip i  paragjykimit të të tjerëve,  sidomos të atyre që vijnë nga zonat 

rurale dhe nga zonat malore. Kjo i  demotivon akoma më shumë këta nxënës, të cilët, 

edhe pa këto pagjykime, e  kanë shumë  të vështirë  realizimin e  qëllimit të  tyre  për 

një arsimim cilësor. 

 

                   2. Dhunimi i ndërsjelltë i nxënësve në shkollë 

 

Dhuna në shkollë ndodh,  jo vetëm nga mësuesit, por edhe nga nxënësit me njëri –

tjetrin. Kjo dhunë ndonjëherë shkakton edhe pasoja të rënda fizike te nxënësit. Sipas 

të dhënave të grafikut 40, del se rreth  44.4 për qind  e nxënësve kanë deklaruar se 

kanë  pësuar dhunë nga  nxënësit  e tjerë.  

 

 

Grafiku 40 

 

Të dhënat e studimit  tregojnë  se dhuna   në shkolla ndaj  nxënësve  është në shifra të 

larta. Janë disa faktorë mikro dhe makro  socialë  që ndikojnë në ushtrimin e  dhunës. 

Periudha e tranzicionit që po kalon Republika e Shqipërisë që nga viti 1990 e në 
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vazhdim, është shoqëruar me përmbysje të dhunshme të shtetit, i  cili, në ndonjë rast, 

është thërrmuar sikur nuk ka ekzistuar kurrë.  Kështu mund të përmendim përmbysjen 

e madhe të vitit 1990 kur sistemi totalitar i  la rrugë një sistemi modern dhe 

demokratik, apo  anarkinë e viteve ‘97-98 ,  ku shteti u shkërrmoq dhe grupet e 

armatosura bënin ligjin. Nga këto trazira të armatosura vetëm në rrethin e Gramshit 

gjatë vitit 1997 u vranë 62 persona dhe u plagosën shumë të tjerë(Shih:Revista 

“Pajtimi” Nr 1. 2002: 111). Këto situata të funksionimit  jonormal të  shtetit, formojnë 

dhe psikozën e më të fortit ,  u japin  mundësi elementëve me sjellje devijante të dalin 

hapur  në opinionin  publik, duke formuar një psikozë se me forcë mund të arrish 

shumë gjëra. Forcimi  i vazhdueshëm i shtetit,  sidomos mbas vitit 1998, sigurisht me 

problemet e veta, po sjell dhe një psikozë  tjetër në opinion, se kontraditat dhe 

konfrontimet e ndryshme mund t’i zgjidhësh me rrugë legjitime brenda funksionimit 

normal të shoqërisë. Kjo psikozë e popullsisë ndryshon ngadalë, sepse dhe 

funksionimi  dhe forcimi i shtetit ligjor funksionon ngadalë. 

      Jo vetëm tranzicioni në shoqëri ndikon duke i bërë të dhunshëm nxënësit, por edhe 

tranzicioni brenda familjes. Problemet që kalojnë të rinjtë në familje  ndikojnë edhe 

në personalitetin e tyre,  ndonjëherë duke i bërë edhe të dhunshëm. Siç thekson edhe 

studiuesja italiane  Willy  Pasini: “Megjithatë ajo që u lipset mësuar së pari fëmijëve 

është liria e, në mënyrë të veçantë, liria shpirtërore. Përveç shkollës, adoleshenti lipset 

të mësojë edhe në familje se çfarë  është demokracia e të kuptojë se mbi se bazohet 

raporti burrë-grua” (2011:190).  

        Një faktor tjetër që ndikon duke i bërë nxënësit të  dhunshëm janë  edhe 

problemet në arsim, por edhe dhuna e ushtruar nga mësuesit. Të gjitha këto  ndikojnë 

duke i bërë nxënësit të dhunshëm. Nga të dhënat e grafikut 40, del se rreth 28.8 për 

qind e të anketuarve janë bërë viktimë e  dhunës, të paktën një herë në vit. Dhuna më 

e shpeshtë që ushtrohet nga nxënësit me njëri -tjetrin  është dhuna psikologjike. Nga 

të dhënat e grafikut 41, del se rreth 41,0  për qind e të anketuarve janë bërë viktima  të 

dhunës psikologjike.  Afërsisht 3,8  për qind e të anketuarve kanë deklaruar se kanë 

qenë viktimë e dhunës fizike dhe vetëm 2.0  për qind të dhunës seksuale. Ngacmimi 

seksual nga të dhënat e  anketës, tek nxënëset vajza, është rreth 3.8 për qind e të 

anketuarave.  
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Grafiku 41 

2.1.Vajzat viktima të ngacmimeve seksuale 

 

Nga të dhënat e anketës del se rreth 3,8  për qind e  të anketuarave vajza  kanë 

përzgjedhur se janë ngacmuar seksualisht. Sipas sociologes britanike Miranda Davies: 

“Ngacmim seksual do të thotë të të kushtojnë vëmendje kundër dëshirës tënde. Ai 

mund të marrë formën e propozimit të drejtpërdrejtë gojor ose të kontaktit fizik, 

domethënë futjen e dorës, prekjen e flokëve, gotitjen në prapnicë etj” (2001:91). 

Prirja për dashuri seksuale shfaqet në moshën e adoleshencës. Kjo është mosha kur 

adoleshentët kërkojnë një liri më të madhe, duke mos i’u bindur më traditës. Nëse 

marrëdhëniet seksuale para vitit 1990 shikoheshin si një marrëdhënie riprodhuese, 
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edhe diskutimi rreth tyre pothuajse ishte i ndaluar. Aktualisht nuk ka më tabu rreth 

marrëdhënieve seksuale. Në vendet perëndimore  ka  lirshmëri në diskutimin e këtyre 

marrëdhënieve, aq sa ka  dhe një fushë të shkencës që studion këto marrëdhënie  e që 

quhet seksologjia. Shoqëria shqiptare  është akoma e dyzuar midis patriarkales dhe 

modernes në lidhje me marrëdhëniet seksuale. Sidomos vajzat vazhdojnë të 

paragjykohen shumë ashpër nga opinioni nëse kryejnë marrëdhënie seksuale para 

martese, e sidomos kur ato nuk fejohen me ata djam, me të cilët  kanë kryer 

marrëdhënie. Nga ana tjetër, djemtë  stimulohen që në vogëli që të kenë lidhje me 

shumë vajza. Prindërit krenohen kur djemtë e tyre kanë të dashura. Siç thekson edhe 

sociologu Zyhdi  Dervishi:“ Nën trysninë e rreptë e të vazhdueshme të prindërve dhe 

të mendësive të tilla, shumica e vajzave të reja, veçanërisht në moshën e 

adoleshencës, jo vetëm rezervohen shumë në realizimin e marrëdhënieve seksuale 

paramartesore, por edhe përpiqen të ruajnë me çdo kusht sekretin e përvojave 

seksuale që kanë përjetuar” (2003: 93). 

        Jo vetëm familja ndikon tek adoleshentët. Kemi sot një ndikim të fortë të 

masmedias, ku reklamat e filmat që kanë në qendër femrën seksuale, mbysin këto 

televizione.  Por një ndikim të konsiderueshëm tek adoleshentët mund të ketë ndjekja 

e filmave pornografikë. Sot është kollaj  të ndjekësh këto lloj filmash, jo vetëm në 

televizor, por sidomos në internet, ku kontrolli ndaj këtyre filmave nuk ekziston. 

Nxënësit në përgjithësi  kalojnë shumë orë në internet. Nga të dhënat e anketës del se 

rreth 51.8 për qind e të anketuarve kalojnë 1-2 orë në internet dhe 19.3 për qind e tyre 

kalojnë 3-4 orë në ditë në internet. Në përgjithësi kemi një kohë të konsiderueshme të 

të rinjve që kalojnë në internet, kjo edhe për arsyen e thjesht se mundësia e përdorimit 

në internet është rritur.  Përdorimi i internetit rrit edhe rrezikun e  ndjekjes së faqeve 

pornografike sidomos nga adoleshentët, sepse në internet nuk  përdoret bllokimi i 

këtyre faqeve në orare të caktuara. Prindërit, nga kënaqësia që fëmija e tyre  përdor 

kompjuterin dhe internetin, që në kohën e tyre ishte  e pamundur, i lënë të lirë, pa 

kontroll fëmijët gjatë kohës së përdorimit  të  internetit. Ky moskontrollim i faqeve të 

internetit ku  lundrojnë adoleshentët, del edhe nga të dhënat e anketës së parë, ku  

pyetjes: “Sa shpesh arrini të jeni në dijeni te faqeve të internetit  që  përdor fëmija 

juaj?” Rreth 47.9 për qind e të anketuarve deklarojnë se janë në dijeni të faqeve të 

internetit që hap  fëmija i tyre,  rrallë deri asnjëherë. Edhe prindërit pranojnë se nuk 

arrijnë dot  t’i kontrollojnë faqet e internetit që hap  fëmija i tyre. Kjo i bën  

adoleshentët që të jenë të rrezikuar nga këto faqe. 

Të rinjtë gjatë anketimit  kanë deklaruar se gjatë lundrimit në internet ata pothuajse 

nuk kontrollohen nga prindërit. Kjo duket nga të dhënat e grafikut 42, ku rreth 52.9 
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për qind e të anketuarve kanë deklaruar se nuk kontrollohen asnjëherë nga prindërit 

ose të tjerët se çfarë faqe po shikojnë në internet.   

 

Grafiku 42 

      Filmat pornografikë  denigrojnë  figurën e femrës, duke e paraqitur thjesht si qënie 

seksi, që duhet të përmbushë dëshirat e meshkujve. Ky prezantim në këto lloj  

filmash, i figurës së femrës, ndikon te  psiklogjia e adoleshentëve, që fillojnë e i 

mendojnë shoqet e klasës dhe të shkollës vetëm për marrëdhënie seksuale, larg  çdo 

ndjenje dashurie. Siç thekson edhe studiuesja amerikane  Deborah L. 

Rhode:“Shumica e djemve mësojnë për herë të parë për seksin nga pornografia dhe 

mesazhet që përçon ajo rrallë nxisin marrëdhënie të respektit, të përkujdesit dhe të 

intimitetit të dyanshëm. Shumë filma pornografikë e lidhin kënaqësinë seksuale me 

degradimin femëror dhe dominimin racial” (Qendra e Gruas  Tiranë.,pa vit 

botimi:120) . 

         Këta filma ndikojnë në psikologjinë e të rinjve. Një pjesë e tyre  bëhen të 

pandjeshëm ndaj dhunës seksuale.  Kjo mosndjeshmëri rrit mundësinë  që djemtë  të 

fillojnë t’i ngacmojnë seksualisht vajzat, duke i bërë nxënëset shumë të stresuara e  

duke u  larguar edhe dëshirën për të vajtur në shkollë, për shkak të këtyre 

ngacmimeve. Por për shkak të opinionit shoqëror ato e kanë të vështirë të flasin për 

këto ngacmime. Siç thekson edhe psikologia amerikane  Susan Basow: “Bota e 

marrëdhënieve intime, seksuale, si të thuash, është një monadë mjaft e mbyllur në 

vetvete brenda sistemit të marrëdhënieve shoqërore. Përvoja tregon se përgjithësisht 

një monadë e tillë ndryshon ngadalë, megjithëse është nën trysninë e vazhdueshme jo 
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vetëm të prirjeve konservatore, por edhe të rebelimit të të rinjve ndaj tabuve të 

shumta, që rregullojnë aspekte të ndryshme të kësaj bote,  e cila  përshkohet nga 

emocione të ndezura, shpesh të kundërta deri në skajshmëri; nga dashuria më e zjarrtë 

deri te urrejtja më e hidhur, nga ëndërrimet më të idealizuara deri në zhgënjimet më 

tronditëse” (2003:67). 

Por kjo lirshmëri,  që  prindërit i lënë fëmijët me orë të tëra në internet, ka edhe 

ndikime të tjera. Nga të dhënat e anketës del se afërsisht 14.8 për qind e vajzave kanë 

deklaruar se janë ngacmuar seksualisht gjatë komunikimit në internet. Vajzat, jo 

vetëm në rrugë , në  lokale e në shkollë nuk ndihen të sigurta, por edhe brenda 

shtëpisë, sepse përsëri mund t’i ngacmojnë seksualisht  gjatë komunikimit në internet, 

si në facebook, tëiter, etj. Kjo i bën  më të stresuara dhe më të pasigurta këto 

adoleshente. 

 

              2.2.Faktorët kryesorë që përcaktojnë këtë formë dhune 

 

Në marrëdhëniet e dhunshme të nxënësve me njëri-tjetrin, ekzistojnë disa faktorë që 

ndikojnë si katalizatorë në rritjen e shpeshtësisë së këtyre marrëdhënieve. Këta 

faktorë, siç del edhe nga të dhënat e grafikut, janë, që nga keqkuptimet e rastit e deri 

te   paragjykimet e nxënësve me njëri -tjetrin dhe përdorimi nga ana e tyre i pijeve 

alkoolike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 43 
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2.2.1.Keqkuptimet e rastit 

 

Nga të dhënat e grafikut 43, duket  se rreth  53.8 për qind e të anketuarve kanë 

përzgjedhur  keqkuptimet e rastit, si një nga faktorët  kryesorë  nxitës të  dhunës midis 

nxënësve.  Këto  marrëdhënie të dhunshme   ndodhin për shkak të mangësive të 

ndryshme në procesin e komunikimit të nxënësve me njëri- tjetrin. Kjo mangësi e 

komunikimit,  ose të metat  në të  shprehurit e nxënësve, ndodhin edhe në një kontekst 

më të gjerë në shoqëri. Pra mund të themi që jo vetëm të rinjtë e kanë këtë mangësi në 

komunikim, por e ka edhe një pjesë e shoqërisë në këtë qark. 

Edukimi i nxënësve  që në fëmijeri  ka pasur probleme për shkak të mjedisit 

partriarkal, ku janë rritur. Ky mjedis  nuk i vlerësonte fëmijët dhe adoleshentët; atyre 

nuk u dëgjohej mendimi.  U thuhej “u bëre ti , je i vogël, këtë e di unë etj,  duke i 

ndrydhur , duke  mos i lënë të shpreheshin lirisht e duke i edukuar me mendimin se 

ata, kur  flasin, japin ide ta gabuara. Ky opinion i bëri ata, të  rrinë  të heshtur, ndryshe 

nga konceptet perëndimore , siç  theksohet sidomos  nga psikologët, që fëmijët lipset 

të lihen të flasin, të shprehin mendimin e tyre,  të komunikojnë me prindërit ,  të 

diskutojnë  edhe kur e kanë  gabim, të mos vihen në lojë dhe të tallen për idetë e tyre. 

Të dëgjohen me vëmendje dhe të vlerësohen për mendimet dhe idetë e tyre.  Kjo do 

t’u japë  mundësi që kur të rriten  të besojnë tek vetja dhe të vazhdojne komunikimin 

e lirshëm, jo vetëm me prindërit, por edhe në shoqëri kur të rriten. 

 Një ndikim në lindjen e këtyre keqkuptimeve, kanë edhe ndryshimet subkulturore të  

dialekteve  gjuhësore  që ekzistojnë midis zonave  të ndryshme, brenda qarkut të 

Elbasanit.  Shumë shprehje, që  mund të  jenë të zhargonit të përditshëm për disa, 

keqkuptohen  nga nxënësit e tjerë, sidomos gjatë orëve të mësimit. 

       Në sistemin  e  mësimdhënies, një pjesë e mësuesve përpiqen që  orët t’i bëjnë sa 

më interesante, duke lejuar edhe bashkëbisedimet me  nxënësit. Në këto çaste  ka 

nxënës që hedhin ndonjë fjalë ngacmuese .  Duke  qenë një mjedis heterogjen, ku ka  

nxënës  me mendësi  të ndryshme , mund  dhe të keqkuptohen dhe të krijohen  

konflikte  të dhunshme. Në shoqërinë  shqiptare ,  por edhe në zonën e qarkut të 

Elbasanit, në përgjithësi tipat me humor mbahen si më të privilegjuar, si tipa që hyjnë 

më shpejt në shoqëri me njerëzit e tjerë. Humori mbahet si  antidepresivi më i 

fuqishëm. Por ka edhe anët e tij negative. Nxënësit që duan të bien në sy dhe t’i bëjnë 

të tjerët për të qeshur mund edhe të kalojnë  cakun   dhe  të fyejnë padashur  studentët 

e tjerë.  Siç thotë edhe studiuesi gjerman Erich Fromm : “Dinamizmi i natyrës 

njerëzore  rrënjoset  kryesisht  në nevojën e njeriut për të shprehur zotësinë e tij ndaj 
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botës, më tepër se sa në nevojën e tij për ta përdorur botën”  (2005:65). Por këto 

shaka, që keqkuptohen nga të tjerët, mund të shkaktojnë edhe nisjen e konflikteve të 

dhunshme, sepse djemtë,  pergjithesisht,   nuk durojnë dot  të dalin të humbur nga një 

debat ose  mosmarrëveshje;  nuk e pranojnë rolin e viktimës.  Për këtë arsye  ata nuk 

tërhiqen, priren përgjithësisht t’i  çojnë mosmarrëveshjet deri në fund, duke kaluar 

edhe në raste dhune. Trajtimi mitik i burrërisë, i trimërisë së shqiptarëve është mjaft i 

përhapur. “Që më 1573 një piemonteze i përshkruante shqiptarët si “njerëz të dalë nga 

ferri  krenarë e me pamje të frikshme,,.Bajroni mbetet i mahnitur nga temperamenti 

luftarak i shqiptarëve.  Kuaroni më 1956 i kujton kështu shqiptarët  që i kishte njohur 

në  rini: “Janë njerëz të bukur, një racë njerëzore e mrekullueshme. Vërtet ka mjerim,  

ndoshta është gjithnjë e pranishme fantazma e urisë; por ama gjithmonë ai ka në dorë 

pushkën e tij, vullnetin e palëkundur për të mos ulur kokën përpara 

askujt”(Shih:Rocca R M,2000:106). Letërsia është e mbushur me një ndjenjë sikur 

kemi të bëjme me nje vend të pashoq e të pakrahasueshëm. Ky edukim mitik për 

brezin e ri ka dhe problemet e veta. Ato shoqërohen me mendësinë se nuk duhet  të 

hapin rrugë në një debat, se e pandehin si humbje kundrejt bashkëbiseduesit. Në 

debate përgjithësisht janë shumë këmbëngulës, duhet patjetër t’u dalë e tyrja. Nga një 

shaka e thjeshtë ose keqkuptim, mund të shkaktohet   edhe dhunë  midis nxënësve. 

Kjo duket edhe nga të dhënat e anketës, ku pyetjes: “Nëse  dikush ju ngacmon ose ju 

godet, ju si do reagoni?” rreth 77,2 për qind e anketuesve djem  kanë deklaruar se do 

t’ia kthejnë në të njëjtën monedhë, ose disa herë më shumë. Nga të dhënat e anketës 

del se djemtë e kanë shumë të vështirë të tërhiqen pa marrë “hak”, ta zgjidhin një 

situatë  qoftë edhe  të  dhunshme me dialog,  ndryshe nga vajzat që përpiqen më 

shumë për t’i zgjidhur edhe situatat e dhunshme me dialog. Kjo del edhe nga të  

dhënat e anketës ku afërsisht 41,6 të anketuara vajza kanë përzgjedhur se to ta  

kërkonin me qetësi arsyen e goditjes. 

       Por siç shkruan edhe shkrimtari  Ismail Kadare: “Grekët e vjetër e quanin jo 

moral  një konflikt të tejzgjatur dhe të papajtueshëm ,, (1990:79). Prandaj nxënësit 

lipsen të jenë fleksibël dhe të mos jenë këmbëngulës  në debate, pasi këto debate të 

vazhdueshme mund të derivojnë dhunë, nëse nuk zgjidhen me dialog e mirëkuptim. 

Përgjithësisht banorët e qarkut të Elbasanit, si të gjithë shqiptarët, nuk përdorin  kur  

duhet, as shprehjet më të thjeshta të falenderimit e të mirësjelljes si ‘’faleminderit,, , 

‘’të lutem,, , “ju kërkoj të falur,, , “më falni për shqetësimin,,  etj. Përvoja tregon se 

shprehje të tilla e çtensionojnë situatën në marrëdhëniet e konfliktuara ndërmjet të 

rinjve. Vlen të theksohet se,  në mjedise të ndryshme, jo pak të rinjë kanë më të lehtë 
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të përdorin, në vend të fjalëve e shprehjeve shqipe kryesisht fjalët italiane ose angleze 

si ‘’grazie,, , ‘’thank you ,, etj. 

 Shumë nxënës  priren të jenë dikushi  në shoqëri, të  jenë mbresëlënës dhe jo të 

komunikojnë;  priren  të kenë  një frymë kundërshtimi  dhe të mbrojnë një ide që 

mbron pakica, në mënyrë që të funksionojë debati për tema të ndryshme. Sistemi 

demokratik ka rezistuar  në vite ndaj  sistemeve   të tjera, si komunizmi, fashizmi etj,  

sepse është zhvilluar dhe përmirësuar    në bazë të  debateve që zhvillohen brenda saj. 

Një ide ose rrymë  që përkrahej nga pakica,  përmes argumenteve mund të bëhet dhe 

ide kryesore që mbrohet nga shumica. Debatet  në konceptin “ debati sjell zhvillim’’ 

zenë  një peshë specifike të vogël.  Adoleshentët  është e nevojshme ,  t’i shohin gjërat 

me sy kritik, të debatojnë të nxjerrin në pah anët negative, por duke përdorur logjikën 

dhe jo dhunën. Nuk harrohen, pasojat që pati Shqipëria me  mungesën e kësaj frymë 

kundërshtuese ose analizuese të  anëve  negative të “zhvillimit marramendës,,  të 

Shqipërisë  në vitet 1996-1997.  Ishte mungesa e kurajos së intelektualëve që t’i 

shikonin anët negative dhe  të ngrinin fort zërin po te qe “nevoja,, kundër kësaj 

dukurie që në pamje të parë dukej si “mirëqenia e kapitalizmit,,.  

   Të rinjtë lipset të ngrihen nga ana kulturore dhe intelektuale, që të fillojnë të 

protestojnë për problemet e tyre të përditshme dhe jo për politikë “të madhe,,.  

Sigurisht ka dhe anë negative për shkak të  frymës së re kritikuese  që po përkrahet në 

popull. Politikanët shqiptarë po e shfrytëzojnë  këtë për interesat e veta, duke akuzuar 

kundërshtarin politik deri në ekstrem për lidhje me mafien dhe korrupsion dhe nuk 

bëjnë një analizë reale të gjendjes së Shqipërisë. Media  që lipset të ishte pararoja e 

emancipimit dhe e zhvillimit të frymës debatuese konstruktive, është e copëzuar sipas 

forcave politike.  

   Dihet se vendi ynë historikisht ka vuajtur nga mungesa e demokracisë dhe e 

respektimit të mendimit ndryshe. E kaluara e këtij qarku,  si e gjithë Shqipërisë është 

mbushur me “klanizëm”, pushtime të huaja e diktatura. Në Shqipëri mungon tradita e 

konsoliduar e debateve, e respektit për mendimin ndryshe.  Ende në këtë qark, ka  

raste që konflikte për gjëra të vogla derivojnë deri në vrasjes. Në televizione  jepen 

shpesh lajme  për vrasje për motive  të dobëta, për një fjalë goje , për  zënka në pije e 

sipër, për gërvishtje makine etj. Mjedisi kaq konfliktual ku jetojmë, ndikon që  nuk 

kemi një shpirt kundërshtues tek të rinjtë, sepse i tremben  devijimit të debatit, që 

ndonjëherë mund të derivoje  deri në vrasje. Këtu mund të përmendim rastin e një të 

riu 20- vjeçar nga Elbasanit, i cili po pinte në një lokal në fshatin Bujqës e  debatonte  
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me një klient të lokalit. Nga debati u kalua  në konflikte fizike e më pas në vrasjen me 

“kallashnikov” të  të riut”( Gazeta “shqip” 19.03.2012:5).  

 

2.2.2.Paragjykimet – burim dhune 

 

Paragjykimet janë mendësi  negative përçmuese ndaj pjesëtarëve të një grupi, të 

bazuar në informacion të mangët dhe  të shtrembëruar. Dobësimi i vlerave dhe i 

normave të kulturës tradicionale shqiptare që u kultivonin shqiptarëve ‘’artin e 

heshtjes ,, , ka rritur thashethemet që sjellin paragjykime për njëri - tjetrin. Studiuesi 

amerikan  Richard Rorty  thotë: “Shoqëria mundet të jetoje duke qarkulluar dijen, por 

aq mund të ekzistojë në një farë mënyre edhe duke qarkulluar injorancë ose  bestytni 

dhe paragjykime. Pra nuk është e thënë që njeriu të jetojë vetëm nëpërmjet të vërtetës. 

Në të shumtën e rasteve njeriu jeton nëpërmjet gënjeshtrës dhe paditurisë, iluzionit 

dhe gabimit,, (Gazeta “Standart” , nr 651: 12). 

 Në kohën e regjimit socialist totalitar  bisedat, si në publik, ashtu edhe në familje, 

ishin me rrezik, se regjimi i kishte ngritur në zanat kallëzimet  për agjitacion e 

propogandë. Nuk lejoheshin bisedat kokë më kokë, as ato në grupe të mëdha. Mbas 

vitit 1990  liria e të folurit u shoqërua edhe me një krizë ekonomike dhe një  papunësi  

masive, jo vetëm në këtë qark, por në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Kriza 

ekonomike  rriti paragjykimet për të ardhurit në qytet, ose edhe për ata që punonin në 

qytet, sepse nga banorët e qyteteve, ata shikoheshin si persona që ua kishin zënë 

vendet e punës  Sipas tyre ishin të ardhurit shkaktarë për papunësinë  e tyre.  Siç 

shkruan dhe studiuesi shqiptar Theodhori Karaj:  “Aktualisht  burimet  e kufizuara 

ekonomike të jetesës në Shqipëri e rrisin dukshëm konkurencën midis individëve. 

Ndërkohë, konkurenca për burimet e kufizuara të jetesës,  shoqërohet me një 

rigjallërim të paragjykimeve krahinore ,etnike fetare, moshore, gjinore, të cilat, nga 

ana e tyre,  përbëjnë një burim tjetër konfliktesh.Në një terren të  tillë ,konfliktet e 

përditshme ndërpersonale gjallërohen shumë’’(Revista ‘’Pajtimi,, nr  3 1997:39). 

Kjo  papunësi, që shoqëroi këtë krizë ekonomike  solli edhe zakonin e vjetër ballkanas 

për të ndenjur nëpër lokale  dhe për të bërë  muhabet me orë të tëra. Këto muhabete 

kafenesh  e kanë rritur shumë kapacitetin e thashethemeve, shpifjeve, paragjykimeve, 

etj. Kjo ka bërë që edhe lajmet të qarkullojnë në opinionin shoqëror, ndërmjet dy 

pistave,  asaj  të mjeteve të informacionit dhe asaj  të thashethemeve.  Nga burimi i 

informacionit popull, fillon e flitet, pëshpëritet, dalin fjalë dhe fantazia kthehet në fakt 

real, gati diçka që ka ndodhur realisht, përderisa të gjithë e tregojnë.  Një e pavërtetë 
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që qarkullon lirshëm në shoqëri mund të konsiderohet si e vërtetë, kur ajo pranohet 

nga pjesa më e madhe e shoqërise.  

Në mjaft mjedise të shoqërisë  shqiptare  ekziston mendësia “shpif, shpif, se diçka do 

të ngelet”. Politika, media e shkruar dhe televizive mund të akuzojnë  këdo, dhe pa 

pasur asnjë pasojë për korrupsion,vjedhje, amoralitet  dhe  nga ku askush nuk merr 

mundimin t’i vërtetojë ose të  kërkojë falje për cënimin e personalitetit të individit”. 

Nga ky mjedis nuk kane shpëtuar as nxënësit, që  kanë rënë pre e thashethemeve, 

paragjykimeve.  Pjesën më të madhe të kohës së lire të rinjtë e kalojnë nëpër  kafe. 

Rreth shkollave të mesme dhe   universitetit ka shumë  lokale. Kafenetë janë qendra e 

botës. Në çmendurinë masive është formuar psikoza që çdokush do ketë lokalin e vet  

të preferuar.  Normalisht nuk kanë me çfarë të merren  tjetër.  Kalojnë orë e orë në 

lokal   duke bërë muhabet   ose thashetheme e kjo është mënyra e tyre  e argëtimit. Siç 

thote analisti Mustafa Nano: “Në kafene shkohet për të qenë me të tjerët e mes të 

tjerëve dhe ndryshe nga qelat kishtare  ku  rrëfen të pabërat e veta, në kafene tregohen 

të pathënat e të tjerëve”(Revista “Klan” nr 425, viti 2005:19).  Nje  strukturë e tillë, 

brenda një kohe të shkurtër, qarkullon informacione  për meshkujt që akuzohen për  

përdorimin e alkoolit, duhanit, kumarit  e drogës, ndërsa vajzat akuzohen për numrin e 

të dashurve që kanë. Shkalla e individualizimit të mënyrës së jetesës, edhe si rrjedhojë 

e ndryshimeve të shpejta të statusit social në shoqërinë e ditëve tona ka krijuar terren, 

që shumica  e banorëve të këtij qarku po mbyllen në vetvete, në guackën e interesave 

vetiake. Siç thekson edhe sociologu gjerman Ralf  Dahrendorf: “Procesi i shoqërizimit 

është për shoqërinë dhe sociologjinë vazhdimisht një proces i humbjes së 

personalitetit, në të cilin individualiteti absolut dhe liria e individit neutralizohet nga 

kontrolli dhe bashkësia e roleve sociale”(1997:35).  

      Ndikim në rritjen e paragjykimeve ka edhe familja. Kjo psikozë e të paragjykuarit, 

e  thashethemeve  kundrejt të tjerëve, rrënjosen qysh në fëmijëri  në mjedisin familjar  

ku rritet fëmija, i cili  e ka të vështirë, për të mos thënë të pamundur, që t’u shmanget 

këtyre paragjykimeve edhe  kur arrin moshën e pjekurisë. Siç thotë dhe sociologu 

Zyhdi Dervishi: “Konfliktet e nxitura prej  thashethemeve dhe paragjykimeve  të 

shumëllojshme janë me pak të qëndrueshme, më jetëshkurtra. Veçse për pakësimin e 

kapërcimin e mosmarrëveshjeve të tilla është e domosdoshme  të ndryshohen, të 

modifikohen, madje rrënjësisht, mendësitë, modelet e sjelljes, jo vetëm tek të rinjtë, 

por edhe tek  persona  të tjerë  të rrethit familjar ose më gjerë,  që  kanë 

bashkëkomunikime me intensive me ta,që ndikojnë më shumë në shoqërizimin e tyre 

dhe në të ardhmen masa e konfliktimit nën trysninë e thashethemeve e të 
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paragjykimeve do të pakësohen në mënyrë të ndjeshme, si rrjedhojë e ndikimit të 

zhvillimeve të profilit modern dhe pasmodern’’(2005:93)  

 

        2.2.3.Paragjykimet për shkak të veshjes dhe të paraqitjes fizike 

 

   Vajzat dhe djemtë  paragjykohen për mënyrën e tyre të veshjes, të mbajtjes së vetes, 

të sjelljes   që për disa mund të jetë shumë ekstravagante. Një pjesë e të rinjve kanë 

banuar më parë ose banojnë në zonat rurale dhe në qytete të vegjël, me pak banorë,   

në të cilët  ndikimi i opinionit tradicional është shumë i madh. Në qendra banimi të 

tilla vajzat nuk mund të dalin nga shtëpia vetëm, nuk mund të  vishen shumë 

ekstravagante dhe, kur venë të studiojnë në shkollat e mesme në qytet dhe sidomos në 

universitete,  kanë vështirësi në përshtatjen  me procesin e ri ku nxënësit dhe studentët 

nga qytetet më të mëdha dhe më të zhvilluara si Elbasani, Korça etj, nuk e kanë këtë 

mendësi në veshje dhe sjellje. Kështu fillon një paragjykim i dyanshëm: njëra palë 

paragjykon palën tjetër  si të “shthurur,, dhe pala tjetër si   “katundarë”që nuk dinë të 

vishen. 

     Është shumë e lehtë të vesh  re ndryshimet e theksuara  midis të rinjve që banojnë 

në  qytetin e Elbasanit, si në mendësi, në ndjekjen e modës etj  dhe të rinjve  të zonave 

rurale. Mbas vitit1990, bashkë me lirinë e të shprehurit, u fitua edhe liria e të ndjekurit  

të modës në veshje. Njerëzit filluan të visheshin sipas dëshirës, duke  u munduar të 

ndjekin modën perëndimore në veshje. Nga një ndalim politik në mënyrën e  të 

veshurit sipas modës, për 45 vjet,  tani kemi një pengim,  pas vitit 1990 pengesë për  

ndjekjen e modës perëndimore në veshje u bënë vështirësitë ekonomike. Për shkak të 

varfërisë pjesa më e madhe e banorëve të qarkut të Elbasanit, e kanë ëndërr të 

veshurin firmato dhe sipas modës më të  fundit. Moda sigurisht ndryshon në varësi të 

kohës dhe është një rrymë që është në ndryshim të vazhdueshëm, por nuk mund të 

mohohet se modernia në këtë qark, shoqërohet dhe me tejkalime dhe devijime të këtij 

koncepti perëndimor.  

      Në një pjesë të shoqërisë, ekziston një klimë,  për veshje të  theksuar seksualiteti. 

Veshjet që jashtë përdoren për mbrëmje “gala,,  shqiptarët po i veshin për përdita.  

Nëpër shkolla  universitete  dhe institucione shtetërore po arrijnë deri aty sa po vishen 

me minifunde dhe barkun përjashta. Studiuesi italian Robert Morozzo Dela Rocca  

shkruan: “Karakteristikë e shqiptarëve është një lloj naiviteti , një qëndrim pasiv, një 

mangësi fryme kritike  përballë modernes”(2000:.125).  Këtë veshje kaq ekstavagante  

nuk e shikon  as në vendet perëndimore,  përveçse nëpër festa të veçanta që 
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organizohen. Atje mund të shikosh shumë aktorë dhe prezantuese të njohura që në 

skenë vishen shumë ekstravagante ,  në jetën e përditshme vishen shumë thjesht  dhe 

me rroba praktike. “Kurse këtu mund t’i shikosh veshur shik njerëzit edhe kur shkojnë 

për të bërë pazar te  tregu fshatar”  thotë një studente që kishte jetuar disa vjet në Itali. 

Duke qenë se akoma veshja është e kushtueshme, ka  një disnivel  të lartë midis 

zonave të “pasura,, që në këtë rast janë zonat urbane dhe zonave të “varfëra,, që janë 

zonat rurale. Mund të ketë  vajza që vishen me minifund  dhe me bluza të ngushta që 

u duken format e trupit, ashtu si mund të ketë  edhe vajza që vishen thjesht e në 

mënyrë sportive, me rroba të blera te tregu me çmime të arsyeshme . Ky disnivel në 

veshje, midis të rinjve, krijon shtratin për fillimin e  paragjykimeve midis tyre  për 

mënyrën e veshjes. Nga të dhënat e grafikut 43 del se rreth 14.5 për qind e të 

anketuarve kanë deklaruar si një faktor që ndikon në dhunën midis nxënësve, edhe 

mënyrën e veshjes. Ky paragjykim vihet re më shumë tek të anketuarat vajza, ku rreth 

17.1 për qind e tyre, kanë deklaruar si faktor që ndikon në dhunën  edhe mënyrën e 

veshjes, sepse përgjithësisht janë vajzat ato që kujdesen më shumë për paraqitjen e 

jashtme, për veshjen, për flokët edhe për tualetin.  

Jo vetëm veshja është shkak për dhunën,  por edhe paraqitja fizike e tyre. Nga të 

dhënat e grafikut 43 del se rreth 6.9 për qind e të anketuarve kanë deklaruar si një 

faktor që ndikon në dhunën midis nxënësve, edhe për shkak të cilësive fizike. Kjo 

është edhe më e theksuar tek vajzat, nga të dhënat e anketës rreth 7.2  për qind e të 

anketuarave vajza kanë deklaruar se një faktor për dhunë është edhe për shkak të 

cilësive fizike. 

Emisionet televizive, si dhe bota e modës dhe e reklamave,  janë mbushur me vajza 

super të holla, që më shumë duken sikur vuajnë nga anoreksia. Kjo ka bërë që edhe 

tek ne të pëlqehet, sidomos nga vajzat e reja, kjo linjë trupore. Siç thekson edhe 

shkrimtarja amerikane  Bell Hooks:“Në ditët e sotme  bota e modës, veçanërisht ajo 

konsumatore,  veshjet duket sikur janë krijuar vetëm për vajzat adoleshente, që janë të 

dobta.  Të gjitha femrat, pavarësisht nga mosha, socializohen me ose pa ndërgjegje, 

që të kenë ankth për trupin e tyre e ta shohin mishin si diçka problematike” (2007:56). 

       Kur një pjesë e vajzave fillojnë e jetojnë jashtë këtyre standarteve për paraqitjen e 

tyre të jashtme, ato ndeshen me paragjykimet e opinionit, me talljen e publikut  ndaj 

tyre, me thashethemet e shoqërisë së shkollës etj. Dhe, për të mos u ndeshur me këtë 

presion shoqëror, vajzat fillojnë një “luftë” të vërtetë, me peshën e tepërt, ose me 

problemet e tjera që mund të kenë.  
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       Këto vajza fillojnë e vuajnë psikologjikisht  për paraqitjen e tyre, fillojnë dietat e 

shumta.   Pavarësisht se ndikimi në trupin e tyre është i dëmshëm, ato duan të duken, 

me çdo çmim, si vajzat e reklamave. Një pjesë e vajzave arrijnë deri aty sa, për të 

rregulluar paraqitjen e tyre fizike, i drejtohen kirurgjisë estetike për t’i  rregulluar  

këto “difekte”. Ky presion i opinionit shoqëror  mbi paraqitjen fizike sidomos të 

vajzave, bën  që më shumë të vlerësohet pamja e jashtme, kur shumë kohë kalon për 

ta rregulluar atë, sesa për të marrë dije. Siç theksojnë edhe studiueset amerikane 

Courtney Macavinta dhe Andrea Vander Pluym: “ Shumë vajza e kanë bërë trupin e 

tyre “ qendër personaliteti”, sikur përsosmëria fizike do t’ua bëjë jetën më të mirë. Sot 

vajzat inkurajohen të jenë të mençura dhe të pavarura dhe, në  të njëjtën kohë, u thonë 

të duken si një objekt dëshirash”( 2007:16). 

 

                       2.2.4.  Konflikte  për shkak të origjinës  fshatare 

 

 Paragjykimet  për shkak të origjinës fshatare  janë relativisht të konsiderueshme. 

Rreth 12.6  për qind e të anketuarve e kanë deklaruar si faktor kryesor në shkaktimin e 

dhunës në shkollë. Kemi një mjedis me kultura  të ndryshme, ku shumë nxënës dhe 

studentë  vijnë nga zonat rurale  dhe një pjesë e konsiderueshme nga qytete të vogla  e 

periferike. Dihet  tashmë disniveli kulturor dhe ekonomik midis zonave rurale dhe 

zonave urbane. Ky disnivel krijon terren për përplasje midis nxënësve që vijnë nga 

zona të ndryshme.   Historikisht  shqiptarët nuk kanë luftuar me njëri –tjetrin,  

pavarësisht politikave të ndryshme përçarëse të pushtuesve të huaj që janë munduar të 

shfrytëzojnë ndarjet e ndryshme  fetare, krahinore, ekonomike etj. Siç thekson edhe 

sociologu  Zyhdi  Dervishi:‘’Në shumë revolucione ky vend ka qënë i kërcënuar, i 

sulmuar dhe i shkelur nga çdo pikë e lëmshit tokësor ...Në të vërtetë, me përjashtim të 

qeverimit të shkurtër të Skënderbeut, Shqipëria nuk ka qenë  kurrë e pavarur gjer në 

kohët moderne...Shqiptarët gjithnjë kanë kundërshtuar pushtimin ...sepse shqiptarët e 

çmojnë lirinë më shumë se çdo gjë tjetër”( 2005:33 ).  

Ky paragjykim  është shkaktuar edhe për shkak të vështirësisë që kanë pasur zonat e 

ndryshme në komunikim me njëra - tjetrën, në fushën ekonomike, kulturore, etj. Ky 

moskomunikim është shkaktuar edhe nga  mungesa  e infrastrukturës  rrugore dhe të  

telekomunikaconit midis zonave dhe krahinave të ndryshme. Në vitin  1939 Shqipëria 

nuk kishte  pak mundësi  për të lëvizur, telefonat ishin shumë të paktë . 

       Gedey, korespondenti i Nju Jork Times, shkruan:  “Në kryeqytet shërbimi 

telefonik është krejtësisht personal  e nuk ka numra .  Ju mjafton të shkoni në postë të 
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kërkoni “Osman Matin ,,, punonjësja ndërron linjën, matanë bie zilja dhe ju mund të 

lidheni me Osman Matin, por përgjithësisht nuk mund të lidheni. Mendo për linjat e 

qyteteve të  tjera dhe nuk bëhej fjalë për linjat ndërkombëtare. Eshtë e pamundur të 

mos simpatizosh këtë komb të  vogël të prapambetur dhe të prangosur nga varfëria. 

Krenaria me të cilën e shohin shqiptarët përparimin e tyre e bën këtë madhështore 

,ndërsa ata janë të ndjeshëm ndaj çdo vëzhgimi që vë re prapambetjen’’ 

( Shih:Rocca,R.M.,2 000: 45-46).  

  Mbas vitit 1945 nuk ndryshuan  shumë gjëra, lëvizja nga një qytet në qytetin tjetër  

ishte shumë stresuese. Mezi gjeje një autobuz, me cilësi  mjaft të dobët. Lidhja me 

tren mbulonte vetëm Shqipërinë Perëndimore.  Në shumë raste treni vonohej tre – 

katër orë dhe ishte rraskapitëse  të udhëtoje. Linjat e telefonit  u përmirësuan ca.  Tani 

nuk shkoje  në  postë të kërkoje ‘’Osman Matin,, por prapë  do të  shkoje  në postë  të  

kërkoje një numër. Duhej një ose dy ditë para,  të  bëhej një fletëthirrje në postë me 

orare të caktuara  dhe mbas dy ditësh, në të njëjtën orë, duheshin të dyja palët të 

shkonin në postë dhe çentralistja mund t’i lidhte.Telefon personal shumë pak 

shqiptarë të privilegjuar kishin, ndërsa për linja ndërkombëtare  nuk bëhej fjale,, 

 Ndoshta kjo shkëputje në komunikim ka sjellë dhe një “luftë” të heshtur  kur çdo 

krahinë, çdo qytet shqiptar pretendon të  ketë  ai monopolin e të  ashtuquajturit 

shqiptarizëm,  jo pa shpërfillur krahinat dhe qytetet e tjera që  trajtoheshin si jo 

tërësisht “shqiptare” Elisabet Pol Shansej, mësuese francez që jetoi  në Shqipëri nga 

viti 1982 deri ne vitin 1988 shkroi:’’Banorët e Shkodrës, ashtu si dhe ata të Korçës, 

gjykojnë se janë trashëgimtarët e kulturës së Shqipërisë së qytetëruar dhe se Tirana 

nuk është  veçse një fshat turk  i zhvilluar në mënyrë artificiale.  Durrësi që është me 

fytyrë nga Italia, e sheh nga lart  pjesën tjetër të vendit .Banorët e Vlorës janë aq 

krenarë, sa krenaria e lebërve është bërë  objekt i mjaft anekdotave. Njerëzit e jugut 

mendojnë se Shqipëria e tyre është më  e bukur. Këto ndjenja kanë zënë vend edhe 

,ngaqë shqiptarët nuk udhëtojnë shumë dhe nuk njohin veçse krahinën e tyre” 

(Shih:Rocca, R.M., 2000:45-46).   

Por edhe brenda qarkut të Elbasanit komunikimi i qyteteve, por sidomos i fshatrave 

ishte i vështirë.  Këtë kalvar vuajtjesh kanë përjetuar edhe  mësuesit e qytetit të 

Elbasanit që shkonin  e punonin në rrethin e Gramshit.   

Mbas vitit 1990 komunikimi  i rretheve me  njëri - tjetrin por edhe brenda këtij qarku;  

dhe i  fshatrave me njëri - tjetrin u përmirësua shumë.  Komonikimi me celular është i 

arritshëm pothuajse në  çdo fshat.  Rrugët automobilistike janë rregulluar dhe 

qarkullimi nga një qytet në  tjetrin është lehtësuar. Për pjesën më të madhe të 
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shqiptarëve  tani është ana ekonomike, që nuk mund të lëvizin e  nuk mund të flasin 

në  telefon,  se nuk i përballojnë dot tarifat. Varfëria e skajshme për një pjesë të 

popullsisë që jetojnë nën nivelet e varfërisë,  e ka izoluar këtë shtresë njëlloj si më  

përpara.   

    Ardhja  në qytetet e mëdha të një pjese të popullsisë nga zonat  rurale  të thella të 

Shqipërisë, u shoqërua dhe me paragjykime të shumëllojshme. Siç thotë sociologu 

Zyhdi Dervishi: “Një migrim i tillë i brendshëm çoi në rritjen e shkallës së përzierjes 

së popullsisë, veçanërisht në zonat bregdetare dhe në qytetet e mëdha. Përvoja tregon 

se në  radhët e popullsise së përzier veprojnë më gjallërisht paragjykimet e ndërsjellta, 

që i kanë rrënjët në  ndryshimet subkulturore.  Gjithashtu  mosnjohjet ose njohjet e 

ndërsjellta e të sipërfaqshme të fqinjëve ose të anëtarëve të një kolektivi provokojne 

njëfare frike nga njëri - tjetri, njëfarë dyshimi se mos njëri ose tjetri është ngatërruar 

me ndonjë rrjet trafiqesh të paligjshme, në fije të padukshme hakmarrjeje e 

gjakmarrjeje etj (2005: 160). 

     Kjo përzierje sulbkulturash u shoqërua dhe me një nivel arsimor  të popullsisë 

shumë të ulët  që normalisht i  rrit tej mase këto keqkuptime dhe paragjykime. Ngritja 

e nivelit ekonomik dhe arsimor tek shqiptarët do të mundësojë  zvogëlimin e këtyre  

paragjykimeve  dhe zhdukjen  me kalimin e kohës. Siç thotë edhe studiuesja gjermane 

Hannah Arendt: “Shoqëria në kuptimin e shoqërisë  së  mirë,, përfshinte ato pjesë të 

popullsisë,  të cilat zotëronin jo vetëm pasuri, por edhe kohë të  lirë,  domethënë kohë  

për t’iu kushtuar kulturës,, .Shoqëria e masave dëshmon me te vërtetë  një  raport të  ri 

sendesh , në  të  cilin masa  e popullsisë  është e çliruar me të vërtetë prej  barrës  së  

punës  fizike sfilitëse dhe zotëron edhe  ajo kohë të lirë,  të mjaftueshme për 

kulturë,,”( 1998:166).  

    Mbas vitit  1990,  veçanërisht për brezin e ri, të jetosh në fshat dhe të ushtrosh 

zanatin e bujkut apo të blegtorit quhet tashmë diçka krejt e papërshtatshme dhe që nuk 

përputhet fare me dëshirat e tyre për një jetë qytetare. Fshati, zanatet në bujqësi  iu 

sjellin në kujtesë fjalën ‘’fshatar,, që në sytë e një opinioni të caktuar meskin është 

sinonim i një statusi   të dorës së dytë.  Masa të mëdha të  popullsisë së zonave rurale  

u shpërngulën nga vendbanimet e mëparshme me shpresën e pikësynimin   për t’u 

sistemuar me punë e banim në qytet. Kjo solli një reagim  negativ te  banorët e zonave 

urbane, të cilët panë zona të tëra që  u mbushën me ndërtime pa plan dhe pa 

arkitekturë, ku mungonin dhe gjërat më të domosdoshme si uji, energjia elektrike, 

kanalizimet, etj.   Këto zona pothuajse u kthyen  në  geto.  Mbas 20 vjetësh,  banorët 

që banonin këtu para vitit 1990  nuk i pranojnë dot, duke i konsideruar  gjithmonë si 
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të  ardhur. Nga kjo popullsi që “troket,, në “portat,, e qyteteve të sotme të mëdha,  për 

tu vendosur atje me çdo kusht nuk shpëtoi dot qarkut  i  Elbasanit, e sidomos qyteti i 

Elbasanit. Ka grupe shoqërore që vijnë në qytet për arsye nga më të ndryshmet,  duke 

ndjekur historinë e tyre të jetës. Ka individë dhe grupe shoqërore që e përfytyrojnë 

qytetin si një lloj poli tërheqës me natyrë kulturore. Ka të tjerë që marrin rrugën që të 

realizojnë integrimin e tyre profesional. Qyteti pra bëhet një objektiv për synime të 

ndryshme. Studiuesi Filip Haerenger thotë: “Njeriu sot nuk shkon drejt qytetit  thjesht 

për të gjetur një punë çfarëdo, por më tepër për të gjetur një punë të tipit urban. 

Qëllimi i tij kryesor është në rradhë të parë, të hyjë brenda qytetërimit 

urban’’(Shih:Fuga, A., 2004 :165). 

Shumë krime të rënda si vjedhje, grabitje, vrasje  ndodhin në zonat e mëdha  urbane 

me popullsi të përzier. Një pjesë e vrasjeve dhe plagosjeve përfaqësojnë transferimin 

e hakmarrjeve dhe gjakmarrjeve nga fshatrat e krahinave të thella malore. Shkalla e 

papunësisë  në qytete mund të bëhet më e lartë sesa më parë, pa zvogëluar megjithatë 

nivelin e integrimit profesional të të porsaardhurve nga zonat fshatare. Nuk 

përjashtohet që të lihen pa punë qytetarët vendas dhe të merren në punë të 

porsaardhurit. Transferimi i këtyre dukurive  problematike   ka ndikuar që 

marrëdhëniet midis të ardhurve dhe banorëve më të hershëm të karakterizohen me një 

ftohtësi të akullt. Siç thekson edhe studiuesi francez Millon Chantal Delson:  

“Historia ka treguar se, kur një grup, i konsideruar inferior  nga opinioni, fiton të 

drejta të barabarta, urrejtja kunder tij ndizet me shumë” (2000:96). Për këto shkaqe, 

në qarkun e Elbasanit vazhdon të  mbizotërojë  popullsia  fshatare deri vonë. Popullsia 

e zonave rurale përfaqësonte deri në vitin 2002 rreth 65 për qind të popullsisë, 

kundrejt  69 për qind që ishte në vitin 1989. Në rrethin e Elbasanit ka afro  56 për qind 

popullsi rurale kundrejt  87 për qind dhe 81 për qind  të rretheve Librazhd dhe 

Gramsh(Shih: Qarku i Elbasanit, pa vit botimi:11). 

Nga ky mjedis vijnë dhe nxënësit, të cilët,  për shkak të kësaj mendësie  do të kenë  

edhe kontradikta  ndërmjet tyre.  
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2.2.5. Paragjykimet  me  ngjyresë  fetare 

 

Nga të dhënat e grafikut 43 del se afërsisht 1.9 për qind e të anketuarve kanë 

deklaruar, si një faktor që ndikon në këtë dhunë besimin e tyre fetar. Sigurisht është 

një përqindje shumë e ulët, duke e krahasuar me faktorët e tjerë, por përsëri mundet të  

merret  në konsideratë.  Kjo edhe për arsyen se sot bota po vuan nga luftrat fetare, që 

kanë shtrirë ndikimin e vet   edhe në shoqërinë tonë.  Bota sot  ndodhet midis 

globalizimit dhe  fondamendalizmit. Lëvizjet fetare dhe fondamendalizmi janë 

produkte të botës moderne. Nëse globalizimi kërkon bashkimin  e botëve gjeografike, 

duke i sjellë njerëzit më afër me njëri –tjetrin, fondamentalizmi është ana e kundërt e 

kësaj prirjeje. Fondamentalizmi kërkon kthimin  në vlerat e dikurshme ose siç thotë 

edhe studiuesi zviceran  Urs Altermatt: “Vrulli i modernizmit dhe vala liberalizuese 

në periudhën mbas luftës botërore,  1945-1965, shkaktuan në lëmin shpirtëror  –  fetar 

tretje të themeleve, duke sjellë si pasojë edhe çorientimin. Për këtë arsye njerëzit 

dëshirojnë  sigurinë e ngrohtë të tablove të mbyllura  të botës dhe formave të jetës. Në 

shoqëritë e industrializuara perëndimore lindën rryma fondamentaliste, që kërkojnë 

siguri të reja nëpërmjet kthimit të vlerave në dukje te afirmuara”(2002:107). 

Në mjediset e shkollave dhe  universiteteve, situata  e diskutimeve nuk ka të bëjë  

shumë me besimin e drejtëpërdrejtë të nxënësve dhe studentëve, por si të thuash, me 

njëfarë përplasje qytetërimesh ku njëra palë kundërshton luftën në Afganistan, Irak 

dhe Siri, sepse është luftë fetare,  kurse pala tjetër  përkrah ndërhyrjen amerikane, 

duke sjellë si shembull ndërhyrjen në Kosovë dhe rënien e Kullave Binjake në  Nju 

Jork. Siç thekson edhe studiuesi zviceran  Urs Altermatt: “Njëra këmbëngul mbi 

universalizimin e të drejtave perëndimore të njeriut dhe mbi rregullat e shtetit 

shekullor laik, tjetra dëshiron që t’u jepet myslimanëve liri e plotë për ritet e tyre 

fetare” (Po aty: 102). Historikisht, jo vetëm në këtë qark, por në të gjithë Shqipërinë, 

përplasjet për shkak të bindjeve fetare ka qenë të vogla  e në mënyrë të heshtur.  Është 

e ditur se në kohë të ndryshme  pushtuesit zotërues ndër shqiptarë, dikush më pak e 

dikush më shumë, e kanë përdorur fenë për të përçarë shqiptarët. Dëshmitë na bëjnë të 

ditur se as në Shqipërinë e mesjetës, po as në atë të  kohës së re, luftra për çështje 

fetare në popull nuk ka pasur. Shqiptarët kanë bashkëjetuar,  janë vëllezër, kanë 

ndihmuar njëri –tjetrin në çdo rast e nevojë,  tamam si të afërm, edhe pse me  besime 

të ndryshme. 
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  Dihet se në botën e fesë fëmijët në shumicën  dërrmuese, futen  nga prindërit. Në 

fillim në shtëpi dhe pastaj  fillojnë t’i  çojnë nëpër institucione fetare si kisha ,xhami 

etj.  

Por këta prindër vetë  janë rritur pa besim në fe, por me dashurinë ndaj partisë dhe 

atdheut dhe feja u bë një “mollë e ndalueme”.  Mjaft fëmijë e të rinj të asaj kohe u 

rritën si ateistë ,  pa ide e bindje fetare.  Kuptohet, kjo dukuri ka sjellë sot dhe 

harmoni mes besimesh të ndryshme. Le të përmendim fjala vjen martesat që gjatë 

këtyre njëzet viteve  të fundit janë kremtuar në  Shqipëri, sipas tre  riteve të  ndryshme 

fetare :myslimanë, ortodoksë dhe katolikë. Megjithatë  në  mendësinë e shqiptarëve 

rëndësi ka më tepër rituali familjar shqiptar , i cili ve në plan të dytë ritualin e caktuar 

nga feja. Ceremonia shqiptare e dasmës zgjat deri  në  një  javë,  me kremtime nga të  

dyja palët e banketet marrin rëndësi shoqërore më  të madhe se vetë  riti . Shume festa 

fetare festohen nga të dyja palët. Të  krishterë dhe myslimanë, pa dallim, secili i vete 

tjetrit për urim, kur kanë festa fetare. Dhe na  duken çudi shumë luftëra për  besimet 

fetare si në Siri, Irak, Liban , Kashmir, Palestinë, Armeni,etj. Në  qarkun e Elbasanit, 

si në të gjithë Shqipërinë, ekzistojnë një numër shumë i madh martesash midis 

myslimanëve dhe të krishterëve. Shumë zakone janë të përbashkëta, sa nuk dihet se 

nga vijnë. Sigurisht që  ekziston  tolerancë  dhe marrëdhënie   shumë  e mirë midis 

feve të ndryshme. Këtë e thekson dhe Human  Rights Watch/Helsiki:  “Shqipëria ka 

një histori të gjatë tolerance fetare. Shpesh sot mund të shikosh komunitete të 

ndryshme fetare të ndihmojnë njëri - tjetrin në rindërtimin e kishave dhe xhamive, të 

shkatërruara nga regjimi komunist”(1996:118).  

Por qeveria shqiptare lipset të jetë e kujdesshme dhe të vendosë  rregulla të qarta dhe  

të barabarta për secilën fe  e të  veprojë, kur shikon raste intolerance dhe probleme të 

ndryshme që ndodhin. Mos harrojme debatet që shpërthyen në opinionin shqiptar për 

shkak të kryqeve që filluan të ngriheshin në shumë maja kodrash ose malesh, pa parë 

se çfarë  besimi kishte kjo zonë dhe qeveria heshti, nuk reagoi, nuk veproi,  nuk gjeti 

shkaktarët, e kur disa nga këto kryqe u shkatërruan. Nuk mund të mos vepronte shteti 

kur sekretari i përgjithshëm i fesë myslimane vritet në zyrën e tij 200 metra larg 

parlamentit shqiptar. Nuk është bërë asnjë analizë publike e qartë përse disa persona, 

edhe nga qarku i Elbasanit, kanë vajtur të  luftojnë në Siri. 

Nëse në shoqëri në përgjithësi ka një tolerancë fetare, problemet lindin, kur politika, 

për përfitimet e saj, e përdor fenë. Kështu ishte rasti i antarësimit në Organizatën e 

Vendeve Myslimane, kur  qeveria theksoi ndihmën ekonomike që do të  përfitonte. 

Ose rasti i përplasjes me qeverinë greke.  “Qeveria shqiptare  ndërmori një valë 
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largimesh të priftërinjve nga Shqipëria.  Në qershor 1993 u dëbua arqimandriti 

Kristomos Maidonis, i cili ishte ftuar të predikonte në Gjirokastër.Më vonë u dëbuan 

edhe disa priftërinj të tjerë. Qeveria Greke u përgjigj duke dëbuar 30000 refugjatë të 

punësuar në Greqi . Kryepeshkopi Anastas  Janullatos thekson: “Të dy popujt grek 

dhe shqiptar ndjehen shumë të afërt , ndërsa shtetet përkatëse i kanë të vështira 

marrëdhëniet. Kisha lipset të jetë faktor uniteti dhe jo ndarjeje” (Human Rights 

Watch.,1996:123). 

Ose mund të përmendim përpjekjet për  ndërtimin e Xhamisë së Madhe në qytetin e 

Tiranës, që është bërë edhe mollë sherri midis dy forcave politike kryesore. Dhe 

vetëm në vitin 2015 filloi të  ndërtohet kjo xhami. 

 

VIII.Ndikimi i masmedias në dhunë 

 

Shumica  e shqiptarëve  ndjekin  programe të ndryshme  televizive. Nga të dhënat e 

grafikut 44 del se rreth 79.7 për qind e të anketuarve shikojnë televizor më shumë se 3 

orë në ditë.   

 

 

Grafiku 44 

Kjo ndjekje kaq shumë e televizionit, nga fëmijët dhe adoleshentët, dihet edhe nga 

prindërit, që shpesh ndihen të pafuqishëm t’i ndalojnë për të parë kaq shumë televizor. 

Kjo del edhe nga të dhënat e pyetjes: “ Sa orë shikojnë fëmijët e tu televizor?” . 

Afërsisht 64 për qind e të anketuarve kanë deklaruar se fëmijët e tyre shikojnë 

programe të ndryshme televizive  mbi 3 orë brenda një ditë – nate. Përgjithësisht  
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dëmi është i madh, jo vetëm psikologjikisht, por edhe fizikisht, se  mund të shkaktojë 

probleme me shikimin. Por prindërit e shikojnë si të vetmen mundësi për të pushuar 

fëmija e tyre nga mësimet, sepse nuk ka më para pallateve hapësira ku mund të luajnë 

fëmijët. Edhe atje ku ka, prindërit kanë frikë t’i lënë vetëm fëmijët të luajnë. 

Kjo bën  që  të ndiqen për një kohë të gjatë programe televizive të ndryshme  dhe 

ndikimi i tij në opinionin publik të jetë i rëndësishëm, si pozitivisht ashtu edhe 

negativisht.  Televizioni  bën të mundur  që informacioni,  jetesa në katër anët e botës, 

të  mund të ndiqet lehtësisht.  Rruzulli tokësor sot i ngjan fshatit të dikurshëm, ku të 

gjithë dinin gjithçka për  njeri – tjetrin. Në këtë mënyrë të rinjtë mund të informohen 

për ngjarjet, kulturën, modën, luksin, botën e spektaklit etj,   në vendin tonë por edhe 

në vendet perëndimore. Ata nuk janë më të izoluar, të shkëputur nga pjesa tjetër e 

vendit. Një ngjarje që ndodhte në një qytet duhej disa javë ta merrnin vesh të tjerët  

dhe shpesh të transformuar. Mediat televizive, por edhe interneti  bën  të mundur, që 

ata të jetojnë mes dy botëve, midis fshatit modern dhe fshatit të tyre të lindjes që është 

shumë tradicional dhe i mbyllur ndaj kësaj fryme moderniste.  

Një zhgënjim   krijoi  televizioni sidomos gjatë viteve 1990,kur shqiptarët, duke mos e 

pasur idenë e televizioneve perëndimore, u treguan shumë naivë, duke i marrë shumë 

shabllon reklamat e  televizioneve  perëndimore.  Në  Republikën e Shqipërisë  

vërshimi i  programeve të televizioneve   perëndimore  përmes bombardimit me 

reklama , si të thuash ,  po krijonte një fe të re. “Ajo u përhap me shpejtësi në një 

shoqëri  që deri në vitin 1990 e kishte të ndaluar të shikonte televizione të tjera përveç  

RTSH, i cili  kishte 6 orë programe në 24 orë” (Revista  “Klan,, nr 36,2002:16) .   

Këto reklama televizive dolën një mashtrim, ku  të mirat e reklamuara në  televizionet 

perëndimore nuk mund të arriheshin nga shqiptarët që vajtën refugjatë mbas vitit 1990 

dhe kështu ata u deziluzionuan. Realiteti, televizioni, bënë të mundur,  sidomos tek 

adoleshentët në zonat rurale , një ikje nga realiteti i tyre rural,  me  dëshirën për të 

jetuar në realitetin televiziv. Por ata që emigruan për të realizuar këtë imagjinatë, u 

zhgënjyen, kur panë se realiteti televiziv, që  jepej tërë ditën në televizionet shqiptare 

ishte  i  paarritshëm për ta. Siç thekson edhe studiuesi  Artan Fuga: “Individi apo 

grupi shoqëror në zonat periferike shndërrohet vetëm në një telespektator pasiv të 

arritjeve kulturore dhe artistike dhe ka gjithnjë e më pak mundësi të jetë edhe mbartësi 

i tyre” (2008:428).  

Por edhe  paraqitja e dhunës dhe seksit në ekranet televizive, ka ndikimet e veta tek të 

rinjtë. Përgjithësisht  janë këta filma dhe emisione që përmbajnë dhunë e  që ndiqen 

më shumë nga të rinjtë.  
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Grafiku 45 

Si duket edhe nga grafiku 45, filmat  me dhunë, si filma aksion  dhe horror  ndiqen  

më shumë nga djemtë.  Rreth 61,6  për qind e tyre deklarojnë se më shumë shikojnë 

këto dy lloje filmash, por edhe nga vajzat ndiqen në mënyrë të konsiderueshme këta 

filma. Të anketuarat vajza, më shumë se djemtë,  shikojnë filma me tema shoqërore, 

filma shqiptarë, etj. Ndjekja e  filmave me dhunë ndikon edhe te psikologjia e të 

rinjve, ndonjëherë duke i bërë edhe të dhunshëm. “ Mediat ndikojnë mbi publikun 

duke krijuar tek ai opinione, koncepte, mënyra të të  menduarit dhe sjellje të reja, të 

cilat ai nuk i ka pranuar më parë” (po aty:421)  

Ky ndikim kaq i madh i televizorit del edhe nga të dhënat e anketës, ku pyetjes “Si 

ndikojnë te ju  shikimi i episodeve me  dhunë  në televizor dhe në internet?”, afërsisht 

17.5 për qind e të anketuarve djem  kanë deklaruar se i bën më të dhunshëm  dhe 28.1 

për qind i bën më njerëzorë. Kurse të anketuarat vajza deklarojnë se 5.6 për qind  i 
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bën më të dhunshme  dhe 33.1 për qind i bën më njerëzore.  Ndikimi më i madh i 

këtyre filmave me dhunë duket te djemtë, të cilët janë edhe ndjekësit kryesorë të tyre. 

 

                                  IX.  Dhuna në vendin e punës 

 

Dhuna psikologjike, fizike dhe seksuale  ndodh, jo vetëm në familje dhe në shkollë, 

por  edhe në vendin e punës dhe është një dukuri  shqetësuese, jo vetëm në qarkun e 

Elbasanit, por në të gjithë vendin. Siç thekson edhe shkrimtarja  amerikane Sheryl 

Sandberg: “ Gratë përballen me pengesa të vërteta në botën profesionale, duke 

përfshirë këtu edhe seksizmin e hapur apo të fshehur, diskriminimin dhe ngacmimin 

seksual” (  2013:16). Si duket edhe nga nga të dhënat e anketës për pyetjen “Sa 

shpesh iu ka ndodhur kjo dhunë?”, afërsisht  85,6 për qind e të anketuarave vajza dhe 

gra në qarkun e Elbasanit, kanë deklaruar se kanë pësur  të paktën një herë dhunë në 

vendin e punës.  

 

Grafiku 46 
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Jo vetëm që është një përqindje e lartë e vajzave dhe grave që kanë pësuar dhunë në 

vendin e punës, por edhe shpeshtësia e kësaj dhune është shqetësuese. Kështu nga të 

dhënat e anketës për pyetjen “Sa shpesh iu ka ndodhur kjo dhunë?”, rreth 41.9 për 

qind kanë deklaruar se u ka ndodhur nga disa herë në vit deri në disa herë në javë. Në 

përgjithësi shkaktarët  kryesorë të  kësaj dhune janë shefat ose punëdhënësit. Kjo del 

edhe nga të dhënat e grafikut 47, ku 55.1 për qind kanë deklaruar se këto veprime janë 

kryer nga punëdhënësit  dhe shefat e tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 47 
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Dukuria   e  dhunës   në vendin e punës është ngritur si  shqetësim  edhe nga Avokati i 

Popullit për shkak të ankesave të shumta  që ka marrë:“Ngacmimet në punë nga 

eprori, por jo vetëm, me qëllim përfitimin e favoreve seksuale përbëjnë numrin më të 

lartë të ankesave të depozituara në zyrën e Avokatit të Popullit” ( Gazeta “Shqip”  

22.07.2013:4). 

Siç duket edhe nga të dhënat e grafikut 46, dhuna psikologjike në vendin e punës  

është shumë e përhapur në këtë qark. Janë disa faktorë që bëjnë të mundur shtimin e 

rasteve të dhunës psikologjike në vendin e punës. Sipas studiuesve italianë Giuseppe 

Ferrari dhe  Valentina Penati,  në këtë dhunë ndikojnë  kultura, klima në vendin e 

punës, komunikimi dhe personaliteti i individit (2011:20). Mbas vitit 1990 kriza 

ekonomike që përfshiu këtë qark nxori shumë të papunë. Në këto rrethana ai që  

kishte një vend pune,  ndihej i privilegjuar. Për mjedisin dhe klimën e komunikimit  

në vendin e punës nuk bëhej fjalë.  Punëmarrësi  mund t’i kërcënonte në çdo moment 

punonjësit me shprehje” po të dush rri, po të duash ik, se presin shumë të tjerë për një 

vend pune”.  Shteti në këtë periudhë nuk ishte i fuqishëm, kishte probleme të rënda 

me sigurimin e qetësisë  publike  dhe nuk mund të merrej me sigurimin e kushteve më 

të mira të punonjësve në vendin e punës. Kjo krijoi një opinion në shoqëri, që është 

fatkeqësi të punosh te privati, ai të shfrytëzon në maksimun dhe nuk të vlerëson fare. 

Dhe në disa aspekte ky opinion kishte baza. Lindi dhe u zhvillua një dukuri e re  në 

sektorin privat,  që para viteve 1990 nuk ekzistonte,  “puna në të zezë”.  Një pjesë e 

punonjësve ishin të detyruar të punonin pa sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Kjo 

dukuri , jo vetëm në këtë qark, por në të gjithë Shqipërinë mori një përhapje të madhe. 

Sipas studiuesve Lulzim Hana dhe  Ilia Telo: “Punonjësit informalë në Shqipëri, 

llogariten rreth vitit 2000 me 43.4 për qind”( 2005:322). Kurse nga të dhënat e 

grafikut 46 kjo  është një dukuri e re  që konsiderohet shqetëuese nga  9.2 për qind e 

të anketuarave. Për këto shkaqe vajzat edhe gratë parapëlqejnë më shumë të punojnë 

në institucione shtetërore, sepse janë me sigurime; lejet e lindjes dhe lejet e 

zakonshme paguhen, pavarësisht pagës së ulët dhe problemeve, kur ka rotacion 

politik. “ Sektori i arsimit përbën sektorin më të preferuar të punësimit të vajzave dhe 

grave të qytetit të Elbasanit. Rreth 86.4 për qind të personelit të mësuesve të shkollave 

9 vjeçare dhe 67.7 për qind të shkollave të mesme janë vajza dhe gra”( Bashkia 

Elbasan, pa vit botimi:29) 

Për shkak të papunësisë në nivele shqetësuese, vajzat edhe gratë, në shumë raste janë  

të detyruara  të pranojnë ofertën e parë për një vend pune, dhe jo të ndjekin dëshirën 

për një vend pune në profesionin që kishin, ose një vend pune ku ato mendonin se do 

të  bënin karrierë profesionale. Shteti gjatë kësaj kohe, jo vetëm që nuk arriti  të 
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ndërhynte për rregullimin e kushteve të punës në sektorin privat,  por, me veprimet e 

veta,  në disa raste e rriti më shumë dhunën e ushtruar te punonjësit që punojnë në 

administratë. 

Gjatë këtyre 23 viteve cilado forcë politike që vinte në pushtet, filllonte të largonte një 

pjesë të punonjësve të administratës nga puna, duke e zëvendësuar me militantë. 

Kështu vetëm për vitet 2005-2006, nga administrata publike në qarkun e Elbasanit, 

janë shkarkuar 395 persona ( Gazeta Shqip”06.10.2013:5). Gjithashtu edhe mbas 

zgjedhjeve të vitit 2013, ka persona që janë hequr nga puna në sektorin publik. Ky  

sektor lipset të ishte i pari në  garantimin  e sigurimit në punë  të punonjësve dhe jo  

në shfrytëzimin e tyre për interesa politike. Kështu gjatë zgjedhjeve të 2013 nga të 

dyja forcat politike  i  është bërë presion administratës që të dilte në mitigje. “Raporti 

i parë i vëzhguesve të OSBE/ODIHR-it konfirmon se administrata shtetërore është 

përdorur për fushatë zgjedhore dhe se punonjësit janë pushuar nga puna, nisur nga 

mosbindja për t’u bërë pjesë e fushatës së partisë në pushtet” ( Gazeta Shqip” 

08.06.2013:3). Është ushtruar  presion ndaj  punonjësve të administratës se në çdo 

rotacion politik mund të hiqeshin nga puna, edhe pse punonin  me devotshmëri. 

Gjithashtu edhe vendet e punës në administratë, sidomos postet drejtuese, nuk 

plotësohen sipas meritës, por sipas interesave të politikës. Në shtypin e kohës ka raste 

të shumta, ku konkurset bëhen fiktive për një vend punë, sepse vendi ka kohë që është 

zënë. Gjithashtu para çdo zgjedhjeje  ka jo pak  raste kur merren persona në punë 

vetëm me kontrata provizore për periudha të shkurtra kohe deri në 3 muaj.(Shih 

Gazeta Shqiptare”12.05.2013:3).  Kjo marrje në punë, në kundërshtim me ligjin, del 

edhe nga të dhënat e anketës, ku pyetjes “Si  e keni  fituar  vendin e punës?”,  

afërsisht 28.1 për qind e të anketuarave kanë deklaruar se e kanë fituar me miqësi.  

 Gjithë ky ndikim i politikës mbi nëpunësit i bën ata të pasigurtë. Megjithëse  kanë një 

kontratë të rregullt, në çdo moment mund t’i heqin nga puna. Kjo del edhe nga të 

dhënat e grafikut, ku të anketuarat që punojnë në sektorin publik  ndihen më të 

pasigurta për vendin e punës, kundrejt atyre që punojnë në  sektorin privat, kur lipset 

të ishte e kundërta, sepse shteti duhet  të ishte garanti i zbatimit të kontratave edhe në 

sektorin privat, e jo më në zbatimin e kontratave të veta.   
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Grafiku 48 

Ky rekrutim për vende pune, por edhe heqjet nga puna në kundërshtim me ligjin, kanë 

bërë që punëdhënësit ta shikojnë shpesh veten si të plotfuqishëm. Ata  jo vetëm që 

nuk i vlerësojnë, por  mund t’i heqin  kur të duan  punëmarrëset, sepse ligji nuk 

funksionon. Kjo duket edhe nga të dhënat e anketës ku afërsisht 9.9 për qind e të 

anketuarave kanë deklaruar se janë kërcënuar për heqje nga puna.  Por edhe kur i 

mbajnë në punë, ndodh që vajzat edhe gratë të mos  vlerësohen për punën që ato 

kryejnë. Kjo ka sjellë që  në opinionin  shoqëror,  të zhvillohet një ide  se në sektorin 

shtetëror nuk ka rëndësi sesa punon, por rëndësi kryesore është se si i ke marrëdhëniet 

me shefat. Nëse këto marrëdhënie janë të mira, nuk ke nevojë të punosh. Nga të 

dhënat e grafikut 46, del se  rreth 21,2  për qind e të anketuarave kanë deklaruar se 

veprimi më shqetësues që  u ka ndodhur  në vendin e punës është të mos i vlerësojnë 

për punën që ato kryejnë.  Ky është dhe veprimi që është përzgjedhur më shumë nga 
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të anketuarat. Ato shpesh paragjykohen nga opinioni shoqëror për karrierën e tyre 

profesionale. Ato paragjykohen sidomos  nga burrat,  duke u  akuzuar se karriera e 

tyre është më tepër  për shkak të flirteve seksuale sesa për aftësinë e tyre në punë. Por 

vajzat edhe gratë e sukseshme në vendin e punës, paragjykohen edhe nga vetë gratë e 

tjera. Siç thekson edhe shkrimtarja amerikane Sheryl Sandberg: “ Opinionet negative 

të grave për koleget e tyre, shihen shpesh si gjykime objektive: shumë më të 

besueshme, sesa opinionet e burrave. Ato u japin të drejtë paragjykimeve mbi gratë. 

Dhe natyrisht kjo sjellje negative ndaj një gruaje, nuk mund të quhet racizëm gjinor 

nëse vjen nga një grua tjetër, apo jo? Gabim. Shpesh, pa e kuptuar, gratë i 

përvetësojnë qëndrimet kulturore denigruese dhe i imitojnë ato. Si rezultat, gratë nuk 

janë vetëm viktima të seksizmit, ato mund të shndërrohen edhe vetë në autore të 

tij”(2013:191). 

Ky paragjykim i opinionit në tërësi, si i meshkujve, por dhe i grave, për vajzat dhe 

gratë që bëjnë karrierë, si dhe mosvlerësimi i tyre në vendin e punës, bëjnë që karriera 

profesionale e vajzave dhe grave të jetë shumë e vështirë. Vajzat edhe gratë janë 

edukuar në një shoqëri tradicionale si e jona ku vlerësojnë më shumë punën e 

meshkujve,  ndërsa gratë të mos bien vetë në sy, të jenë të bindura etj. Kjo psikozë e 

brumosur që në fëmijëri , i bën shumë të vështira, kur të rriten, iniciativat e vajzave 

dhe grave.Kjo duket edhe nga përgjigjia e pyetjes “Sipas mendimit tuaj,e kanë të 

vështirë  gratë të përparojnë në  karrierë  profesionale ?“ Afërsisht 36.6 për qind e të 

anketuarave kanë deklaruar se gratë e kanë shumë të vështirë përparimin në karrierë. 

Përveç opinionit që i paragjykon, janë shumë faktorë të tjerë që pengojnë vajzat edhe 

gratë në karrierën e tyre.   

 

Grafiku 49 
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Siç duket edhe nga të dhënat e grafikut 49, rreth 66.5 për qind e të anketuarave 

fajësojnë meshkujt për pengimin e tyre për karrierë, që nga xhelozia e bashkëshortit, 

maskilizmi në drejtim dhe mentaliteti i burrave.  Të gjitha këto ia bëjnë të vështirë dhe 

shpesh të pamundur përparimin në karrierën profesionale. 

 Një faktor tjetër është mosmbështetja nga familja e vajzave dhe e grave në karrierën e 

tyre profesionale. Shpesh familja bie pre e trysnive shoqërore, e paragjykimeve për 

vajzat dhe gratë që punojnë dhe bëjnë edhe karrierë. Për këtë arsye familja nuk i 

mbështet ato dhe ndonjëherë nuk i lënë  dhe të dalin në punë.  

     Një aspekt i kësaj mosmbështetjeje  është edhe mungesa e ndihmës  për punët e 

shtëpisë. Nga të dhënat e grafikut 49, afërsisht 12.5 për qind e të anketuarave kanë 

deklaruar se pengesë për karrierë është angazhimi në punët e shtëpisë. Gratë e kanë të 

pamundur  të ekuilibrojnë edhe punën e shtëpisë, edhe karrierën profesionale, pa 

ndihmën e bashkëshortit. Mosdhënia  e ndihmës në kryerjen e punëve të shtëpisë,  

sjell që gratë të jenë para dilemës: të tërhiqen nga karriera, apo nga familja. Dhe 

pothuajse të gjitha, të vëna para kësaj dileme, do të tërhiqen nga karriera e tyre. Do të  

mjaftohen me një punë, pa bërë plane  për të ecur përpara. Kjo mosmbështetje nga 

opinioni shoqëror dhe familjar do të sjellë që vajzat dhe gratë të mos kenë besim tek 

vetja që mund të jenë të afta për punë më të rëndësishme, për karrierë.  Siç thekson 

edhe shkrimtarja  amerikane Sheryl Sandberg: “ Ne qëndrojmë të tërhequra për shkak 

të mungesës së vetbesimit, sepse nuk ngremë dorën që të marrim fjalën dhe 

zmbrapsemi atëherë, kur lipset të ecim përpara. Ne përvetësojmë mesazhet negative 

që marrim gjatë gjithë jetës- ato që thonë se është keq të ngresh zërin, të bëhesh 

agresiv dhe të kërkosh të jesh më e fuqishme se meshkujt. Fillojmë e presim gjithnjë e 

më pak nga vetja” (  2013:17). Mosbesimi te vetja si faktor pengues në karrierë duket 

edhe nga të dhënat e grafikut 49, ku rreth 3.8 për qind e të anketuarave e kanë 

deklaruar si faktor pengues. 
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1.Ngacmimet seksuale 

 

Rreth 1.9 për qind kanë deklaruar se i kanë ngacmuar seksualisht në vendin e punës. 

Sipas sociologes britanike  Miranda Davies: “Ngacmimi seksual në qendrën e punës 

përkufizohet: “Të gjitha llojet e përpjekjeve të padëshirueshme seksuale me gjeste,me 

gojë apo fizike dhe thëniet e hapura fyese,apo të shprehurit diskriminues nga dikush 

në qendrën e punës, të cilat përbëjnë një fyerje për punëtoren ( viktimën);prej të cilave 

ajo ndihet e turpëruar,e poshtëruar, e nënshtruar apo e ngacmuar.Ose ngacmimet, të 

cilat kanë ndikim negativ në rendimentin e punës së saj, kërcënojnë sigurinë e punës 

ose që krijojnë një mjedis kërcënues dhe të pasigurt në qendrën e punës” (2001:91). 

Ngacmimet seksuale janë edhe fenomenet që me vështirësi pranohen nga vajzat edhe 

gratë, për shkak të opinionit shoqëror, që mund t’i  paragjykojë.  Ato mund të 

përfliten:   kanë dashur vetë, vajzat dhe gratë  flirtojnë vetë me shefat, vishen  seksi 

kur venë  në punë, vetë vajtën  tek ajo punë etj. Të gjitha këto janë vetëm e vetëm që 

vajzat dhe gratë të ndihen fajtore se janë ajo shkaktare të  sjelljeve të tilla. Opinioni  

konservator,  që është  në një pjesë të shoqërisë së këtij qarku, arrin deri aty sa t’i 

paragjykojë këto vajza dhe gra sikur  karrierën e tyre në punë e kanë arritur për shkak 

të flirteve seksuale me shefat. Këto janë mënyra për t’i denigruar vajzat dhe gratë  që 

punojnë  e bëhen  të pavarura ekonomikisht nga burrat. Miranda Davies thekson: “E 

thënë ndryshe,sa gra janë akuzuar pa të drejtë se kanë ecur përpara në punë nga forca 

e “joshjes” të tyre, me synim që t’i zhvlerësojnë ato nga ana profesionale” (2001:105). 

Sigurisht mund të ketë raste të veçanta që vajza ose gra  mund të përdorin tërheqjen 

seksuale për të bërë karrierë, por këto janë raste sporadike, të cilat nuk duhet  të 

paragjykojnë të gjitha vajzat dhe gratë për karrierën e tyre. “Edhe të shkosh me 

bosin”për t’u ngritur më lart”, edhe ngacmimi seksual burojnë nga i njejti sistem i 

pushtetit hierarkik të mashkullit  e duhen analizuar së bashku por  ato nuk janë në të 

njejtin nivel.  Prandaj nuk  mundet të justifikohet  apo të shpërfillet  ngacmimi 

seksual, duke u nisur nga “argumenti” se gratë nganjëherë duan  vetë të kenë 

marrëdhënie seksuale me eprorët e tyre, me synimin që të përfitojnë” ( po aty:105). 

                                               

                 2. Përse vajzat dhe gratë nuk protestojnë për këtë dhunë 

 

   Edhe pse përqindja e vajzave dhe grave që kanë qenë viktima të dhunës në vendin e 

punës është problematike,  shumë pak  janë ato që arrijnë të kërkojnë ndihmë  dhe 

pothuajse nuk ekzistojnë raste që kanë përfunduar në gjykatë për këtë shkak.   
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Grafiku 50 

Nga të dhënat e grafikut 50, për arsyet pse nuk kanë kërkuar ndihmë, vihet re se 29.8 

për qind e të anketuarave kanë deklaruar se nuk njohin ndonjë institucion që  ofron 

ndihmë  e mund t’i zgjidhë  këto raste. Shteti është mirë  të merret seriozisht me 

dhunën në vendin e punës.  Është e nevojshme  të ngrihen struktura në mbrojtje të 

punonjësve  nga abuzimet.  Këta të mos detyrohen të ankohen tek Avokati i Popullit 

nga që  nuk njohin asnjë institucion që merret seriozisht me këtë dukuri. Dhuna në 

vendin e punës, si çdo shfaqje tjetër e dhunës, është  e  vështirë të vërtetohet,  prandaj 

është pothuajse e pamundur dhe të bësh  ankimim në gjykatë.  

 Nga të dhënat e grafikut 50, del se  afërsisht 24.8 përqind e të anketuarave kanë 

deklaruar që nuk kanë besim tek institucionet, kur vetë shefat e këtyre institucioneve 

shtetërore janë ata që ushtrojnë dhunë  ndaj  vajzave dhe grave, që punojnë nëpër këto 

institucione. Si mundet që ato të kenë besim tek institucionet shtetërore?! Atyre më 

shumë u shtohet frika, kur ankohen nëpër këto institucione, se  jo vetëm që nuk do të  

zgjidhin gjë, por  mundet  që shefat e tyre ta marrin vesh dhe t’i heqin nga puna. Siç 

thotë edhe shkrimtarja amerikane Sheryl Sandberg: “Ekziston një frikë shumë e 

madhe  se, duke ngritur zërin, ato do ta përkeqësojnë situatën, do të ndëshkohen apo 

do të pushohen nga puna. Me sa kuptohet, durimi i padrejtësive u duket rruga më e 

sigurtë për të mbijetuar në atë mjedis” (2013:174). Kjo frikë del edhe nga grafiku 50, 

ku rreth 17.8 për qind e të anketuarave kanë deklaruar se nuk kanë kërkuar ndihmë  

ngaqë  kanë pasur frikë  se mos   humbisnin vendin e punës. 
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