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Fjala e botuesit 

Botimi para jush është fryt i një projekti hulumtues njëvjeçar i Universitetit 
të Evropës Juglindore, që përmbledh analizat dhe kërkimet shkencore të dhjetëra 
profesorëve lidhur me implementimin dhjetëvjeçar të Marrëveshjes Kornizë të 
Ohrit (MKO).  

Qëllimi i këtij projekti hulumtues ndërdisiplinar ishte që nga aspekti 
akademik të hulumtohej se sa kjo marrëveshje, në dhjetëvjetorin e nënshkrimit të 
saj ishte zbatuar nga aspekti politik, kushtetues-juridik, përfaqësues shtetëror, 
buxhetor, gjuhësor e komunikues? Sidomos nga fakti se implementimi i kësaj 
marrëveshjeje në aspektin kohor vonohej për shtatë vite. 

Ndërkaq, në aspektin substancial kishin mbetur pa u zbatuar së paku edhe 
katër çështje kyçe, zyrtarizimi i gjuhës shqipe, përfaqësimi i shqiptarëve në postet 
më të larta shtetërore, pjesëmarrja e barabartë buxhetore dhe zbatimi i Ligjit për 
amnistinë.  

Analizat që janë të përmbledhura në këtë botim tregjuhësor shqip, 
maqedonisht dhe anglisht, sikur edhe hulumtimi i opinionit publik të Maqedonisë 
i zhvilluar në pjesë të ndryshme të Maqedonisë, duhej t’i përgjigjeshin pyetjes 
thelbësore të këtij kërkimi shkencor a funksionon Maqedonia (dhjetë vite nga 
nënshkrimi i kësaj marrëveshje), si shtet shumetnik? 

Kjo pyetje kërkimore-shkencore kushtëzohej edhe me dy përvjetorë të 
rëndësishëm - 20 vjetorin e pavarësimit të Maqedonisë nga ish-RSFJ dhe 10-
vjetorin e nënshkrimit të Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asocim me BE-në.  

Viti 2011, ishte vërtet rast për të analizuar se sa deklarimet për ndërtimin e 
një shteti shumëkombësh, të proklamuara me rastin e pavarësimit shtetëror të 
Maqedonisë dhe marrjes së detyrimeve nga Marrëveshja për Stabilizim dhe 
Asocim, si dhe përfundimisht me rastin e nënshkrimit të Marrëveshjes që 
ndërpreu konfliktin e armatosur, ishin jetësuar gjatë dekadës së fundit? 

Përgjigja më e mirë në këtë pyetje, do të ishte metafora për gotën jo 
plotësisht të mbushur. Për dikë, ajo është gjysmë e mbushur, për të tjerët gjysmë e 
zbrazët. 

Pjesë e këtij botimi trevëllimor, janë edhe kontributet e akademikëve dhe 
diplomatëve vendorë, rajonal dhe ndërkombëtar, por edhe të dëshmitarëve dhe 
ndërmjetësuesve të jashtëm të MKO-së, të prezantuara në konferencën 
ndërkombëtare dyditëshe të universitetit tonë, Columbia Univesity të Nju Jorkut, 
Universitetit “Kirili dhe Metodij” në Shkup dhe Universitetit Shtetëror të Tetovës, 
të mbajtur në Tetovë dhe në Shkup, me 20-21 qershor 2011. 
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Besojmë se me këtë botim ndërdisiplinar, kemi plotësuar mungesën e 
analizës shkencore për dekadën e parë të MKO-së, për të cilën flitej kryesisht mbi 
bazën e vlerësimeve politike.  

Synimi i këtij projekti shkencor ishte që të analizohej nga të gjitha aspektet 
se sa fryma dhe norma e Marrëveshjes së Ohrit ishte jetësuar gjatë kësaj dekade 
dhe sa në periudhën 2001-2011, postulatet e saj tashmë edhe pjesë e rendit 
kushtetues të Maqedonisë zbatoheshin, ashtu siç duhet të zbatohet akti më i lartë 
juridik i një shteti. 

Shpresojmë se në dekadën e dytë nga nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje nuk 
do të ketë nevojë për projekte të këtilla. 

 

Prof. Dr. Blerim Reka,  

Prorektor për hulumtime, UEJL 

Tetovë, 22 qershor 2011 

 

 



 

 

î Marrëveshja Kornizë e Ohrit: 
Historia dhe aktualiteti diplomatik∗ 

 

 

 

                                                
∗  Studime të zgjedhura dhe fjalime nga konferenca ndërkombëtare "Marrëveshja Kornizë e Ohrit: Drejt 

anëtarësimit të Maqedonisë në UE dhe NATO", e mbajtur më 20-21 qershor 2011 në Universitetin e 
Evropës Juglindore dhe Universitetin Shën "Kirili dhe Metodi" 
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î Marrëveshja Kornizë e Ohrit – filozofi e re 
politike për funksionimin e shtetit multietnik 

Prof. Dr. Blerim Reka 

Hyrje 

Viti 2011, është viti i shënimit të tre përvjetorëve të rëndësishëm dhe një 
mundësi që të analizohet shkencërisht korrelacioni i së paku tri ngjarjeve 
historike: 

- 20 vjetorit të pavarësimit të Maqedonisë nga ish-Jugosllavia 

- 10 vjetorit të nënshkrimit të Marrëveshjes paqësore të Ohrit dhe 

- 10 vjetorit të nënshkrimit të MSA me UE-në. 

Nëse i vejmë në korelacion, që të tria këto ngjarje, del se pika lidhëse e tyre 
ishte dhe mbeti ardhmëria euro-atlantike e shtetit.  

Andaj, objekt hulumtimi i kësaj analize është korelacioni i implementimit të 
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit (gjatë dekadës së parë të implementimit të MO), si 
pjese e kriterit politik të Kopenhagës për afrimin e Maqedonisë me UE.1 

  

                                                
1  Per relacionin e implementimit të MO dhe anëtarësimit të RM në UE, në periudhën 2005-2010, shih: 

Blerim Reka: “Geopolitics and the Techniques of EU Enlargement”, (Aspect, Brussels 2010) 
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1. Katër fusha të ngecjes në implementimin e MO 

Rrëfimi për dhjetëvjetorin e MO, i ngjan gotës jo plotësisht të mbushur. Për 
dikë ajo është gotë gjysmë e mbushur, për të tjerët vetëm gotë gjysmë e zbrazët. 
Vlerësime të ngjashme për këto dhjetë vite pati edhe procesin e implementimit të 
kësaj marrëveshjeje.  

Dioptria: bardh e zi, shkonte nga ekstremi në ekstrem: ose, se MO është 
plotësisht e implementuar, (bindje kjo, që ende dominon tek maqedonasit); deri 
tek vlerësimi se kjo marrëveshje aspak nuk është implementuar (qëndrim ky i 
shqiptarëve). 

Pa e marrë rolin e arbitrit midis këtyre dy perceptimeve të ndara etnikisht, 
do të mundohem, të ofroj faktet se sa për këtë dekadë ishte implementuar, 
përkatësisht nuk ishte implementuar MO. 

Fakti nismëtar dhe  i pakontestueshëm, për analizë serioze shkencore të MO 
është: vonesa 7 vjeçare e mospimplementimit të tërësishëm të kësaj marrëveshje. 
Sikundër dihet, procesi i saj implementues duhej të përmbyllej në vitin 2004, 
ndërkaq sot po hymë në gjysmën e  dytë të vitit 2011 dhe ne ende tash e 7 vite e 
konstatojmë mosimplementimin e plotë të saj. 

Për të qenë i paanshëm, analizën time do ta nisi me një vlerësim zyrtar 
politik të Unionit Evropian, i dhënë nga Këshilli për SA, në vitin 2002, i cili 
ngjarjen e vitit 2001 e kishte vlerësuar si: “krizë shumë serioze politike”. Unioni 
Evropian, pra një vit pas nënshkrimit të MO, priste që elita politike e vendit, të 
merrej me shkaqet e shpërthimit të kësaj krize serioze politike dhe mbi bazën e 
reflektimit të ftohtë dhe objektiv, të pamundësohej përsëritja e një krize të re.  

Prandaj jo pa arsye, qe nga fillimi, bashkësia ndërkombëtare kishte 
përkrahur MO si një filozofi të re politike, e cila duhej të inauguronte një model të 
ri për funksionimin e shtetit multietnik. 

Por, çka ndodhi në vijim? Sa u implementua kjo marrëveshje dhe çka dhe pse 
mbeti pa u implementuar?  

Në vijim do përpiqem t’u përgjigjem këtyre pyetjeve, duke i koncentruar 
përgjigjet e mia në katër drejtime kryesore. 

- Marrëveshja e Ohrit e shoi konfliktin, por nuk i shoi edhe burimet e 
këtij konflikti. 

- Kjo marrëveshje paqësore, ruajti sovranitetin dhe integritetin 
territorial të Maqedonisë, por nuk ruajti integritetin kombëtar të 
qytetarëve që nuk i përkisnin shumicës. 

- MO përjashtoi zgjidhjet territoriale të problemeve etnike, por ruajtja e 
karakterit unitar të shtetit, nuk u përcoll edhe me implementimin 
përkatës të masave, me të cilat të gjithë qytetarët e këtij shteti unitar, do 
të jenë barabartë të trajtuar. 
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- Lufta në Maqedonia, ishte rasti i vetëm nga luftërat në ish-Jugosllavi, e 
cila nuk ishte zhvilluar për territore, por për status shtet-formues të 
qytetarëve të barabartë të këtij shteti. UÇK (që nga komunikata nr. 6), e 
kishte bërë të qartë se qëllimi i luftës, nuk ishte ndarja e Maqedonisë, por 
një Maqedoni demokratike unike- e qytetarëve të saj të barabartë. 
Fatkeqësisht, ndarjen e shtetit atëbotë, e kishte kërkuar institucioni më i 
lartë shkencor i këtij shteti: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e 
Maqedonisë.  

Pritej, pra, që gjatë këtyre dhjetë viteve, MO të inauguronte një filozofi të re 
politike për funksionimin e shtetit multietnik, me të cilën do te eliminohej 
filozofia e vjetër e shtetit mono-etnik.  

Pritej, po ashtu që gjatë kësaj dekade përmes MO, të eliminohej: 

- çfarëdo formë e monopolizmit një-etnik; pastaj 
- e demokracisë së dozuar etnikisht dhe aq më pak 
- e pronësisë një-etnike mbi shtetin, mentalitet ky i elitës politike deri ne 

vitin 2001.  

Edhe pse fryma e MO ishte ndërtimi i shtetit qytetar, Maqedonia edhe pas një 
dekade nga inaugurimi i kësaj filozofie pajtuese, funksionon ende si shtet mono-
etnik.  

Përkundër pronësisë së proklamuar të të gjithë qytetarëve, shumica në këtë 
shtet pretendon se ka pronësinë absolute mbi shtetin.  

Përkundër përpjekjes së promovimit të një demokracie konsensuale edhe 
mëtutje shumica vazhdon të përcaktoj se sa të drejta u takojnë komuniteteve jo- 
shumicë.  

Konsideroj se edhe pas dhjetë vitesh mbetën katër pika problematike, ku 
ende nuk është implementuar MO, të cilat i kam emëruar si: mosimplementimi 
përfaqësues, mosimplementimi zyrtar gjuhësor, mos-implementimi i ndërtimit të 
besimit dhe mosimplementimi buxhetor. 

1. Fillimisht, konsideroj se një nga instrumentet, jo aq fatlume që u 
inaugurua me MO ishte i ashtuquajturi çelës 20%, për fitimin e të drejtave 
përfaqësuese për qytetarët që nuk i përkasin shumicës. Me këtë 20 për qindësh, 
MO gjatë kësaj dekade, në vend të një dokumenti filozofiko-politik, u reduktua në 
një ushtrimore statistikore të numërimit permanent etnik: sa jemi dhe sa do të 
jemi? Pasoja e kësaj përqindje absurde edhe krijoi nga shqiptarët e Maqedonisë, 
një kategori të re sociologjike- deri tash të panjohur kombin 20 për qindësh! Pse 
u dashka që shqiptarët të numërohen në se janë kaq dhe pastaj t u lejohet fitimi i 
të drejtave të caktuara kolektive? Kush duhet ta bëjë këtë numërim statistikor 
dhe pastaj kush është ai që duhet tua lejoj këto të drejta shqiptarëve? A qenkan 
kështu shqiptarët, pjesa e popullit të këtij shteti që nuk qenka sovrane dhe nuk po 
vendoska si 80 për qindëshi tjetër i tij? Absurditeti i këtij çelësi 20 për qindësh 
shihet më së miri te njeri segment i implementimit të MO- përfaqësimin siç 
thuhet adekuat të jo- shumicës. Pse adekuat? Pse jo përfaqësim të barabartë të të 
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gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Si pasojë, gjatë këtyre 10 viteve u dëshmua se ky 
objektiv i 20 % ishte implementuar vetëm, apo kryesisht tek ministritë që i 
udhëhiqnin ministrat shqiptarë. Ose, të jem edhe më i drejtpërdrejtë, paska në 
këtë shtet multietnik, poste kyqe të rezervuara vetëm për ata që nuk i përkasin 
këtij 20%, si: Presidenti i shtetit, Kryetari i Kuvendit, KM, ZVKM për Integrime 
Evropiane, ZVKM për financa, MPJ, Ministri i Mbrojtjes, MPB, kurse për postet 
tjera kyçe shtetërore mund tu lejohen edhe qytetarëve 20%. Pse për këto 10 vite të 
implementimit të MO, asnjëri nga këto 9 poste më të larta shtetërore kurrë nuk u 
ushtrua nga qytetarët shqiptarë?  

2. Implementimi tjetër gjysmak i MO është Moszyrtarizimi i gjuhës shqipe si 
gjuhë zyrtare në RM konform amendamentit V të Kushtetues së Republikës së 
Maqedonisë, sepse Ligji i v.  2008 nuk e zyrtarizoi gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare 
në nivel shteti, së paku jo bie fjala siç shteti më i ri në botë Republika e Kosovë, e 
kishte zyrtarizuar gjuhën serbe edhe pse atje serbët, janë pesë fish më pak se sa që 
janë shqiptarët në Maqedoni. Nga u prodhua artificialisht, kjo frikë se me 
zyrtarizimin e gjuhës shqipe, Maqedonia do të bëhet më pak shtet apo shtet më i 
dobët? A na qenkan Belgjika, apo Zvicra, shtete me pak të dobëta edhe pse kanë 4 
gjuhe zyrtare? Përkundrazi, pikërisht filozofia e MO, në vitin 2001 inauguroi 
modelin e një komunikimi multietnik si faktor pajtimi, ku zyrtarizimi edhe i 
gjuhës shqipe përcaktohej, por as pas një dekade nuk u arrit të implementohej. 

3. Mosimplementimi i plotë i Aneksit C (masat për ndërtimin e mirëbesimit) 
dhe respektimi i ligjit për Amnistinë, është një tjetër mangësi e procesit 
implementues 10 vjeçar. Madje, kthimi për tu proceduar në gjykatat e vendit, të 4 
rasteve të Hagës, jo qe nuk i ndihmon krijimit të mirëbesimit, por është edhe në 
kundërshtim me Ligjin për amnistinë (Gz.Z. nr.18/02, 07.03.2002). 

4. Dhe, përfundimisht, por jo e fundit për nga rëndësia është komponenti 
mosimplementues buxhetor. Distribuimi i pabarabartë buxhetor dhe 
diskriminimi i derdhjes së mjeteve fiskale mbi baza etnike, (shënimet e mia flasin 
për maksimum 5% derdhjen e buxhetit entiteteve shqiptare), e përcolli 
fatkeqësisht këtë dhjetëvjeçar të MO. 

2. Shkaqet e mos-implementimit të plotë të MO 

Pse kjo marrëveshje nuk ishte implementuar plotësisht as pas dhjetë vitesh 
dhe çfarë ishte qasja e pushtetit gjatë këtyre dhjetë viteve të implementimit të 
MO?  

Për periudhën e parë: 2002-2006, edhe pse mund të thuhet se ishte 
periudhe e implementimit të kënaqshëm të MO; megjithatë, as në ato katër vitet e 
para kjo nuk kishte ndodhur. Gjatë kësaj periudhe, MO, ishte implementuar 
kryesisht, por nuk qe përmbushur afati i përcaktuar implementues - viti 2004. 

Në periudhën e dytë: 2006-2010, ndërkaq pati ngecje serioze në 
implementimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe përgjithësisht hedhjen në plan të dytë 
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të marrëdhënieve ndër-etnike. Fokusi gjatë këtyre katër viteve të fundit ishte 
orientuar në siç thuhej “luftën për emrin”, duke harruar kështu luftën per 
shtetin. Emri u imponua para shtetit, edhe pse lufta në vitin 2001, nuk kishte 
shpërthyer për shkak të emrit, por për shkak të pozitës diskriminuese të 
shqiptarëve.  

Me një zhvendosje të tillë të prioriteteve politike - pas katër vitesh, nën 
presionin e siç thuhej “zgjidhjes së kontestit për emrin me Greqinë”, 
implementimi i Marrëveshjes së Ohrit, gjatë kësaj periudhe të dytë ishte lënë në 
plan të dytë. 

Fundja, në të gjitha dokumentet e UE që nga viti 2002-2010, konstatohej 
vazhdimisht nevoja për implementimin e plotë të shpirtit dhe të normës së MO, si 
element kyç i përmbushjes së kriterit politik të Kopenhagës. Pa cituar të gjitha 
dokumentet, për shkak të kohës do jap një përmbledhje të kondensuar. 

1. Kështu, pas vlerësimit të parë të konfliktit të vitit 2001, nga ana e 
Këshillit për SA, në vitin 2002, si “very serious political crisis”2. dy vite 
më vonë, Komisioni Evropian, do të konstatonte fillimin e implementimit 
gradual te MO, me te cilin implementim, siç thuhej, ishin reduktuar 
tensionet etnike ne vend.3  Ndërkaq, Këshilli i UE, në vitin 2004, (përmes 
aktit obligues juridik: Vendimit të Këshillit 2004/518 mbi Partneritetin 
Evropian për Maqedoninë), qartë kishte përcaktuar se implementimi i 
plotë i MO, mbetet objektiv afat-shkurtër dhe afat-mesëm politik.4 

2. Në raportin e tij të progresit për Maqedoninë (2005), Komisioni 
Evropian konstatonte se “Implementimi i Marrëveshjes së Ohrit është 
arritje e madhe për Maqedoninë, me çka është kthyer besimi mes 
komuniteteve dhe stabiliteti në vend;  si pjese e përmbushjes së 
kritereve politike, të caktuara nga ana e Këshillit Evropian në Kopenhagë 
(1993). Duke e marrë parasysh këtë sukses fillestar ne implementimin e 
MO, Komisioni Evropian edhe i kishte sugjeruar atë vit Këshillit të UE, që 
Republikës së Maqedonisë t’ia jepte statusin e kandidatit.5 

3. Ndërkaq në raportet vijuese të progresit 2006-2010, Komisioni 
Evropian tërhiqte vërejtjen se implementimi i plotë i shpirtit dhe i 
normës së MO është kyç për progresin e Maqedonisë drejt UE. (Për 
shkak të kohës nuk do t’i citoja këto pjesë të raporteve të progresit, të 
cilat janë të bashkangjitura si ankesë i këtij punimi).  

Kështu, në Raportin e progresit te KE:2006 në ngecjet në implementimin e 
MO, sidomos tek vendimet që kërkojnë shumicën e dyfishtë të Badinterit 6. Siç 

                                                
2  Commission (EC) Former Yougoslav Republic of Macedonia Stabilisation and Association Report (Staff 

Working Paper)SEC(02)342, 3 April 2002. 
3  Commission (EC) Former Yougoslav Republic of Macedonia Stabilisation and Association Report (Staff 

Working Paper)SEC (04)373, 30 March 2004. 
4  Council Decission (EC) 2004/518 on the principles, priorities and the conditions contained in the 

European Partnership with Former Yougoslav Republic of Macedonia (2004) OJ L222/20 
5  Commission Opinion on the Application from the former Yugoslav republic of Macedonia for 

Membership of the European Union, Brussels 09.11.2005 COM(205)562 finalë SEC(2005)1425ë 
SEC(2005)1429)ë shih edhe: 2005 Enlargement Strategy Paper, Commission of the European 
Communities, Brussels, 9.11.2005, COM(2005)561 final 

6  The Former Yuogoslav Republic of Macedonia 2006 Progress Report, Brussels 08.11.2006 
SEC(2006)1387ë Enlergment Srategy and Main Challenges 2006- 2007 (Commission of the European 
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thuhej implementimi i MO, mbetet thelbësor për forcimin e ambientit pozitiv për 
reformat e mëtutjeshme 7 , andaj inkurajohej qeveria që të vazhdonte me 
implementimin e plotë të shpirtit dhe të normës së MO.8 

Në Raportin tjetër i progresit për Republikën e Maqedonisë – atë të vitit 
2007, Komisioni Evropian, konstatonte: “ngecje në implementimin e plotë të 
Marrëveshjes së Ohrit”.9 

Në Raportin e Progresit për Maqedoninë - të vitit 200810,  edhe pse 
vlerësohej përparim në implementimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, kërkohej 
vazhdimi i jetësimit përfundimtar, të, siç thuhej në raport, “shpirtit të kësaj 
marrëveshje”11. 

Raporti  tjetër i progresit- ai i vitit 200912- konstatonte se decentralizimi si 
segment bazik i implementimit të MO po vazhdonte. 13  Ripërsëritej se 
implementimi i MO mbetet garanci kruciale për të drejtat e komuniteteve jo-
shumicë, kurse Sekretariati për implementimin e MO, duhej të ishte më efketiv në 

                                                                                                                        
Communities, Brussels 8.11.2006, COM(2006)649.  In areas linked to the reforms undertaken to 
implement the Ohrid Framework Agreement, where decisions require a double majority: a majority 
of MPs and a majority of the MPs belonging to non-majority communities. The necessary channels of 
communication have to be established without further delay. 

7  The implementation of the Ohrid Framework Agreement remains essential to foster a positive 
environment for further reforms. 

8  The commitment of the government to make progress in the implementation of the Ohrid 
Framework Agreement remained essential for the country's stability. Inter-ethnic issues were not 
conflicting issues during the electoral campaign. The Ombudsman’s annual report indicates that four 
complaints relating to minority rights were received in 2005. This constitutes a substantial decrease 
compared with the eleven complaints made in 2004. All political parties must continue to work on 
building consensus on ethnic-related issues, in full compliance with the letter and spirit of the Ohrid 
Framework Agreement 

9  The Former Yougoslav Republic of Macedonia 2007 Progress Report, Commission Staff Working 
Document , Brussels 6.11.2007, SEC(2007)1432ë Enlargement Strategy and Main Challenges 2007-2008, 
Brussels 6.11.2007, COM(2007)663 

10  The Former Yougoslav Republic of Macedonia 2008 Progress Report (Brussels 05.11.2008 
SEC(2008)2696 final). 

11  Në strukturën e raportit vjetor të progresit, vlerësimi i kriterit politik bëhet përmes vlerësimit të të 
arriturave në fushat e demokracisë dhe sundimit të ligjit, të drejtave të njeriut dhe të pakicave 
kombëtare, çështjet rajonale dhe detyrimet ndërkombëtare. 

12  Commission of the European Communities: “Enlargement Strategy and Main Challenges 2009-2010”, 
Brussels, 14.10.2009 COM(2009)533, para 8; Në drejtim të plotësimit të këtij kushti, UE (por edhe 
SHBA-të) në vigjile të mbledhjes së Këshillit të UE-së të dhjetorit 2009, deri kur duhej shënuar 
përparim në gjetjen e zgjiedhjes për çështjen e emrit me Greqinë kishte shtaur presionin ndaj 
Maqedonisë. Si rrjedhojë, në takimin e Kryeministrit të RM N. Gruevksi me PLPJS të UE-së H. Sollana, 
(Bruskel, 28.10.2009) ishte aranzhuar takimi midis KM të RM Gruevski dhe KM të RG Papandreu. Ky 
takim midis dy kryeminsitrave të Maqedonisë dhe Greqisë, Gruevski- Papandreu- i pari pas shumë 
vitesh, (pas atij jo-formali Crvenkovski- Karamanlis, 2004)- u realizua me 29.10.2009, në ndërtesën e 
Këshilli të UE-së në Bruksel, (në zyren e Drejtorit për Ballkanin përendimor të Këshillit të UE-së 
Zoltan Martinus), u zhvillua kokë më kokë (tet-a-tet) vetëm midis KM Gruevski dhe KM Papandreu dhe 
zgjati 25 minuta nga 16,35-17,00. Autori i këtij libri, ishte pjesë e delagacionit të RM që e shoqëronin 
KM e RM N. Gruevski në këtë takim, të cilin mediat e quajtën: “historik”. 

13  Decentralisation, which is a basic principle of the Ohrid Framework Agreement, continued. The Law 
on Inter-Municipality Cooperation, which is intended to help municipalities exercise their powers 
more effectively, was enacted in June. Another six of the 85 municipalities entered phase 2 of the 
fiscal decentralisation process, which provides for a more substantial transfer of competencies to the 
local level, leaving 17 in phase 1. Municipal tax collection improved. Municipalities received a higher 
share of the revenue collected from management of State-owned land. Efforts were made to 
strengthen the capacity of municipalities in the areas of property tax administration, public financial 
management, debt management and financial control. Internal audit units were established in ten 
more municipalities, bringing the total up to 38. In 36 municipalities service centres and their branch 
offices were established. Staff was trained and working procedures were put in place. Municipalities 
performed better in the field of education. 
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implementimin e politikave të saj për përfaqësimin adekuat dhe barazisë së 
gjuhëve.14 

Edhe në Raportin e fundit të progresit - të vitit 2010, ripohohej se 
implementimi i plotë i MO si në aspektin normativ ashtu edhe në frymën e 
saj, mbetet kyç për progresin e Maqedonisë drejt anëtarësimit në UE. 
(Konstatohej se decentralizimi vazhdonte, ligji i ri për financimin e komunave 
ishte ndryshuar për të shtuar buxhetet komunale, edhe pse tërhiqej vërejtja për 
mungesën e, siç thuhej, një raporti institucional midis Këshillit për SA dhe 
Sekretariatit për implementimin e MO.15  

                                                
14  As regards minorities, inter-ethnic tensions were generally low. They intensified at times, in 

particular in schools. The Ohrid Framework Agreement remains a crucial guarantee of the rights of 
the non-majority communities3 in the country. 
The capacity of the Secretariat for the Implementation of the Ohrid Framework Agreement needs to 
be strengthened so that it may coordinate effectively the implementation of policies such as equitable 
representation and the provisions on the law on languages. It also needs to provide more regular and 
comprehensive information about progress in implementation. 
As provided for in the Law on Protection and Enhancement of the Rights of Ethnic Minorities which 
represent less than 20% of the population, a specialised agency for protecting the rights of these 
minorities was set up as an independent State administrative body. The agency is intended to act as 
an advisory body to the government on minority issues. Already two successive directors have been 
appointed and the agency is still not operational, in the absence of adequate staff and budget 
Committees for inter-ethnic relations have been set up in most municipalities where they are 
required by law and also in 14 other municipalities with sizeable minority populations. However, 
elections of members were often not transparent and the effectiveness of these committees is limited 
by poor operational capacity, unclear competences and weak status. The public are largely unaware 
of their role and their recommendations are often disregarded by the municipal councils. In several 
municipalities, the composition of the committees does not reflect the ethnic structure of the local 
population.Overall, there has been some progress with cultural rights and minority rights. There has 
been some progress on equitable representation and the government undertook initial steps to 
address the issue of implementation of the law on languages and to foster inter-ethnic integration in 
the education system. Nonetheless, integration of ethnic communities remains limited. Effective 
implementation of the Ohrid Framework Agreement needs to be maintained, in a spirit of consensus. 
The concerns of the smaller ethnic communities should  be more thoroughly addressed. Little 
progress can be reported regarding the Roma. They continue to face very difficult living conditions 
and discrimination, particularly regarding access to personal documents, education, social 
protection, healthcare, employment and adequate housing. 

15  Decentralisation, which is a basic principle of the Ohrid Framework Agreement, continued. 
The inter-ministerial working group on decentralisation met regularly. The programme and action 
plan for implementing decentralisation 2008-2010 were updated. Another 6 of the 85municipalities 
entered the second and last phase of the fiscal decentralisation process. This provides for a more 
substantial transfer of competencies and financial management to the local level. The Law on 
financing the units of local self-government was amended to increase the share of VAT transferred to 
municipalities from 3% to 4.5% from 2010 to 2013. There is no structured relationship between the 
CSA and the Secretariat for Implementation of the Ohrid Framework Agreement for planning of fair 
representation. The number of complaints submitted concerning replacement or dismissal from 
work by municipal civil servants to the CSA increased following the municipal elections. The CSA 
reported that most of the complaints were rejected as unfounded. 
In the field of cultural rights, progress was made in the implementation of the Law on the use of 
languages spoken by at least 20% of the citizens. In parliament, implementation of the Law on 
languages went forward with the recruitment of more skilled translators and interpreters. The 
Secretariat for the Implementation of the Ohrid Framework Agreement (SIOFA) strategic plan 
provides for additional training for interpreters. The use of Albanian in oral procedure continued in 
plenary and committee sessions and the parliamentary TV channel is interpreted into Albanian. 
However, many state institutions as well as local entities have not made progress, and clear 
responsibility for planning and monitoring implementation of the language law needs to established. 
Smaller ethnic communities continue to face a lack of facilities for teaching in their mother tongue. 
As regards minorities, the Ohrid Framework Agreement (OFA) remains crucial for ensuring 
continued inter-ethnic cooperation and political stability. The legislative framework for protecting 
non-majority communities3 is largely in place. The government has engaged constructively in 
dialogue with the OSCE High Commissioner for National Minorities on support for the integration of 
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Përfundime 

I. MO nuk është meny restoranti, për të zgjedhur çka na pëlqen e çka nuk 
na pëlqen, por një dokument i garantuar ndërkombëtarisht, me obligime 
të qarta juridike, me bartës konkret dhe me afate të sakta implementuese. 
Fundja pas amendamenteve kushtetuese, MO ka edhe fuqinë 
konstitucionale. Andaj, implementimi apo mosimplementimi i saj 
dëshmon për ekzistencën apo mosekzistimin e vullnetit politik për të 
ndërtuar një Maqedoni të re euroatlantike. 

II. MO nuk duhet t’i lihet interpretimeve të lira, por implementimit të 
plotë - si të shpirtit ashtu edhe të normës së saj.  

III. Besoj se, së paku sot, pas 10 vitesh, është kuptuar më në fund se kjo 
marrëveshje ishte dokument pajtimi dhe kompromisi, që ruajti 
ekzistencën e këtij shteti. Prandaj krejt në fund- pas viti 2001, 
Maqedonia, nuk mund të vazhdojë të funksionojë si para këtij viti. Si 
shtet multietnik, nuk mund të funksionojë me norma mono-etnike. 
Maqedonia mund të ekzistojë vetëm si shtet shumetnik dhe demokratik,  
i bashkëpronarëve të barabartë dhe sovran. 

                                                                                                                        
ethnic communities through education. Subsequently, in early October the government adopted a 
strategy on Integrated Education. This aims to follow a balanced and phased approach aimed at 
raising the overall quality of education, promoting the learning of each others languages and 
increasing inter-ethnic interaction between pupils. Nonetheless, so far, despite the efforts of the 
government the separation of pupils along ethnic lines in several schools or language shifts persists. 
The administrative capacity of SIOFA was slightly increased. Additional staff was recruited, including 
one person transferred from the SEA. Training was provided to the newly recruited staff. The 
government’s strategic plan for implementing the OFA over the period 2010-2012 was prepared by 
SIOFA in close cooperation with the OSCE. It assigns a much greater role to the Secretariat in 
coordinating, promoting and monitoring implementation of the Ohrid Framework Agreement. This 
concerns in particular integrated education, use of languages and decentralisation. The Law on 
public servants established an obligation to prepare annual plans for non-majority communities, 
which are to be submitted to the Civil Servants Agency. The overall number of civil servants from the 
non-majority ethnic communities was 29% by December 2009. Nonetheless greater efforts are needed 
to ensure that recruitments match the needs of the administration Committees for relations among 
communities were not set up in all municipalities where they are required by law. Their effectiveness 
continues to be limited by poor operational capacity, unclear competences and weak status. Their 
role is still largely unknown by the public and their recommendations are often disregarded. In many 
municipalities, the committees are not functional and their composition does not reflect the ethnic 
structure of the local population. SIOFA still lacks administrative and strategic planning capacities, 
while the application of the human resources and internal control standards are insufficient. Nine 
years after the signature of the Ohrid Framework Agreement the SIOFA has so far not produced a 
report on its activities and the progress achieved in implementing the OFA. Monitoring and 
coordination of the implementation of the Ohrid Framework Agreement among all administrative 
bodies concerned is still weak. Greater efforts are needed to ensure its effective implementation and 
full respect for the spirit of the OFA. Efforts are also needed to foster enhanced trust between the 
ethnic communities, especially in the areas of culture and language. The agency for protecting the 
rights of minorities which represent less than 20% of the population is not yet fully operational. In 
the absence of clear competences, budget andmandate, the agency did not undertake any substantial 
activity or initiative to defend the interests of the smaller minorities. Little progress was made on 
minority rights and cultural rights. The legislative framework for protection of non-majority 
communities is largely in place, but its effective implementation is yet to be ensured, together with a 
full respect of the spirit of the Ohrid Framework Agreement. Some progress was made in 
implementing the strategy for equitable representation of non-majority communities in the public 
sector. However smaller communities, notably Roma and Turks, remain at a disadvantage.   



MKO - Filozofi e re politike për funksionimin e shtetit multietnik 
 
 

 
19 

Burime dhe literatura 

1. Blerim Reka: Geopolitics and the Techniques of EU Enlargement, Aspect, 
Brussels, 2010. 

2. Commission (EC) Former Yougoslav Republic of Macedonia Stabilisation 
and Association Report (Staff Working Paper)SEC(02)342, 3 April 2002. 

3. Commission (EC) Former Yougoslav Republic of Macedonia Stabilisation 
and Association Report (Staff Working Paper) SEC (04)373, 30 March 2004. 

4. Council Decission (EC) 2004/518 on the principles, priorities and the 
conditions contained in the European Partnership with Former Yougoslav 
Republic of Macedonia (2004) OJ L222/20. 

5. Commission Opinion on the Application from the former Yugoslav 
republic of Macedonia for Membership of the European Union, Brussels 
09.11.2005 COM (205)562 final; SEC (2005) 1425 SEC(2005)1429). 

6. 2005 Enlargement Strategy Paper, Commission of the European 
Communities, Brussels, 9.11.2005, COM(2005)561 final. 

7. The Former Yuogoslav Republic of Macedonia 2006 Progress Report, 
Brussels 08.11.2006 SEC (2006) 1387 Enlergment Srategy and Main 
Challenges 2006- 2007 (Commission of the European Communities, 
Brussels 8.11.2006, COM(2006)649.   

8. The Former Yougoslav Republic of Macedonia 2007 Progress Report, 
Commission Staff Working Document , Brussels 6.11.2007, SEC(2007)1432. 

9. Enlargement Strategy and Main Challenges 2007-2008, Brussels 6.11.2007, 
COM(2007)663. 

10. The Former Yougoslav Republic of Macedonia 2008 Progress Report 
(Brussels 05.11.2008 SEC(2008)2696 final). 

11. Commission of the European Communities: “Enlargement Strategy and 
Main Challenges 2009 -2010”, Brussels, 14.10.2009 COM(2009)533. 

 
  





Historia diplomatike e Marrëveshjes Korizë të Ohrit 
 
 

 
21 

î Historia diplomatike e Marrëveshjes Kornizë 
të Ohrit 

Ambasadori Xhejms Perdju∗ 

Është nder për mua, që të jem me ju sot në Tetovë për të përkujtuar 
Dhjetëvjetorin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, e cila në vitin 2001, pengoi një 
luftë shkatërruese civile në Maqedoni. 

Vera e vitit 2001, ishte një nga ato pikat kritike në histori në të cilën situata 
mund të kishte shkuar në këtë ose në një drejtim tjetër, duke prekur kështu të 
ardhmen e qindra e mijëra, nëse jo edhe atë të miliona njerëzve. Maqedonia në atë 
verë ishte e përballur me një situatë, ku duhej të zgjedhë midis luftës dhe paqes 
dhe udhëheqësit e saj zgjodhën paqen. Marrëveshja e Ohrit, sot është një rast 
klasik për parandalimin e konflikteve dhe unë jam shumë krenar që kam luajtur 
një rol në arritjen e Marrëveshjes së bashku me homologun tim të Bashkimit 
Evropian, Fransoa Leotar. 

Unë, besoj se duke e arritur Marrëveshjen e Ohrit, liderët në Maqedoni kanë 
shmangur një luftë shumë shkatërruese dhe tragjike që mund të kishte 
shkatërruar vendin, ashtu siç e njohim ne sot. Vendimet e tyre shpëtuan jetë të 
shumta të njerëzve, penguan shpërnguljen e mijëra të tjerëve dhe shmangën 
shkatërrimin e shtëpive dhe të infrastrukturës, të cilët janë akoma në përdorim. 
Maqedonia do të kishte qenë një vend krejtësisht ndryshe po që se  udhëheqësit 
kombëtarë të të dyja palëve nuk do të kishin zgjedhur të bëjnë kompromiset e 
nevojshme për të kompletuar Marrëveshjen e Ohrit. 

Dëshiroj ta përgëzoj Dejvid Filips dhe Universitetin Kolumbia, Universitetin 
Shën Qirili dhe Metodi, Universitetin e Evropës Juglindore dhe Universitetin 
Shtetëror të Tetovës, të cilët janë nikoqirë të kësaj konference. Bashkëpunimi në 
mes këtyre universiteteve në Maqedoni për organizimin e këtij takimi është një 
shembull se sa larg ka ardhur Maqedonia që nga viti 2001. 

                                                
∗  Amabasadori Perdju ishte ndërmjetsues i SHBA-ve në negociatat për MKO-në 
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Anëtarët e këtij paneli nuk kanë nevojë për prezantim. Lubço Georgievski, 
ishte kryeministër në vitin 2001 dhe Branko Cërvenkovski ishte udhëheqës i 
Partisë Socialiste dhe më pas President  i Republikës. 

Tema jonë është historia diplomatike e Marrëveshjes së Ohrit. Unë, do të 
nxjerr në pah vetëm disa pika në këtë drejtim. Së pari, negociatat e Ohrit duhet të 
konsiderohen në kontekstin rajonal. Kërcënimi i luftës në Maqedoni erdhi në fund 
të një serie të konflikteve që kishin të bëjnë drejtpërdrejt me shpërbërjen e ish - 
Jugosllavisë në fillim të viteve ’90-ta. 

Historiku i ngjarjeve të rajonit që çuan deri në verën e vitit 2001: 
- Lufta në Bosnjë-Hercegovinë dhe përvoja e hidhur me UNPROFOR-in; 
- Marrëveshja e Dejtonit dhe zbarkimi i NATO-s në Bosnjë; 
- Kosova dhe lufta e NATO-s me Serbinë, këtu përfshirë edhe fluksin e 

refugjatëve nga Kosova në Maqedoni;   
- Administrata e UNMIK-ut dhe okupimi i Kosovës nga NATO. 

Gjatë gjithë kësaj periudhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ushtruar 
udhëheqje, por e kanë theksuar rëndësinë e Evropës në marrjen e një përgjegjësie 
më të madhe për sigurinë dhe zhvillimin në rajon. Presioni mbi Evropën ishte 
veçanërisht i fuqishëm gjatë dy administratave Bush në fillim dhe në fund të kësaj 
periudhe. Administrata e Klinton-it në mes mori një pozicion më aktiv amerikan 
në Ballkan. 

Kur, Xhorxh Bushi e mori presidencën e SHBA-ve në vitin 2001, qëndrimi i 
administratës së re ishte për të zhvendosur sigurinë kombëtare të SHBA-ve dhe 
politikën e jashtme larg nga Ballkani drejt çështjeve tjera. Politika e Ballkanit 
thjesht nuk ishte një prioritet i administratës së Bush-it. Kjo, ishte veçanërisht e 
vërtetë pas sulmeve në shtator të vitit 2001, në Shtetet e Bashkuara. 

Situata e sigurisë në Maqedoni filloi të përkeqësohej seriozisht në fillim të 
vitit 2001, së pari me incidentet në kufirin me Kosovën, pastaj lëvizi në brendësi të 
Maqedonisë. Deri në fund të pranverës së vitit 2001, rreziku i një lufte të vërtetë 
civile në Maqedoni ishte evident. 

Vizitat e nivelit të lartë diplomatik dhe kontaktet nuk funksiononin. 
Udhëheqësi i Politikës së jashtme të BE-së, Havier Solana, Sekretari i 
përgjithshëm i NATO-s Xhorxh Robertson dhe të tjerët vinin dhe shkonin, duke u  
përpjekur ta qetësojnë situatën, por dhuna vazhdonte të përhapej. 

Në qershor të vitit 2001, u mor një vendim sipas të cilit Uashingtoni, Brukseli 
dhe Shkupi do të emëronin një ekip të negociatorëve që do të punonin 
pandërprerë në terren për të ndihmuar dhe arritur një zgjidhje të negociuar të 
konfliktit. Në atë muaj, unë u emërova përfaqësues amerikan në ekipin e 
përbashkët. Fransua Leotar nga Franca erdhi si përfaqësues i BE-së. 

Ndërsa Leotar dhe unë kurrë nuk më parë nuk ishim takuar, doli se 
emërimet ishin të përkryer. Leotar ishte një partner i shkëlqyer. Ai ishte i 
mbështetur nga një grup i mrekullueshëm i diplomatëve dhe avokatëve të rinj 
evropianë, të cilët gjithashtu punuan në mënyrë shumë efikase me ekipin e SHBA-
ve.  
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Përpjekja jonë ishte tërësisht e unifikuar dhe e koordinuar në mënyrë të 
detajuar dhe ndiqte qëllimin tonë të përbashkët. Unë, nuk di shembull më të mirë 
të bashkëpunimit mes SHBA-ve dhe BE-së mbi një çështje serioze të sigurisë dhe 
diplomacisë sesa përpjekja për arritjen e Marrëveshjes së Ohrit. 

Megjithatë, Leotar dhe unë nuk vepronim në izolim. Ndërhyrjet nga Solana 
dhe Robertson ishin shumë të rëndësishme në pikat delikate në negociatat e asaj 
vere. Unë, duhet gjithashtu ta përshëndes punën e Piter Fejth, diplomati i NATO-
s, i cili negocioi armëpushimin dhe marrëveshjet e amnistisë me UÇK - në terren. 
Leotar dhe unë nuk kishim të drejtë ta angazhonim UÇK-në drejtpërdrejt në 
bisedimet e paqes dhe puna nga Fejth ishte vendimtare për ta sjellë UÇK-në në 
marrëveshjen përfundimtare. 

Në ditët e para pas arritjes, erdha në disa përfundime:  
Presidenti Trajkovski kërkonte një zgjidhje paqësore të negociuar. 
Disa udhëheqës të lartë në qeveri donin që NATO-ja ta përdorë forcën kundër 

UÇK-së. Nëse kjo nuk ishte e mundur, ata donin që qeveritë amerikane dhe 
evropiane të sanksiononin përdorimin e forcës nga policia dhe ushtria 
maqedonase në një sulm në shkallë të plotë mbi kryengritësit dhe bazën e tyre të 
mbështetjes. Unë isha i bindur se mbështetja amerikane dhe evropiane për një 
zgjidhje ushtarake të kësaj  situate nuk ishte e mundur. 

Ndjeva se detyra ime e parë ishte të mundësoja që qeveria dhe palët t’i 
kuptojnë pasojat e mundshme të një lufte. Ndërsa qeveria mund të kishte arritur 
një sukses të përkohshëm ushtarak kundër UÇK-së, dhuna e gjerë do të kishte 
shkaktuar një kryengritje shumë më të gjerë e më të rrezikshme që potencialisht 
do të kishte shkatërruar Maqedoninë, ashtu siç është sot. 

Negociatat në korrik dhe gusht të vitit 2001 ishin të zjarrta, të vështira dhe 
përfshinin shumë palë me pikëpamje dhe interesa të ndryshme. Në disa pika, 
kisha frikë nga ajo se negociatat, do të dështojnë; megjithatë në fund, presidenti 
Trajkovski dhe të tjerët e bënë gjënë e duhur dhe e përfunduam marrëveshjen. 

Marrëveshja e Ohrit nuk është e përsosur- negociatat nën kërcënimin e luftës 
rrallëherë janë të përsosura dhe zbatimi nuk ka qenë gjithmonë pa probleme. 
Megjithatë në përgjithësi, Marrëveshja e Ohrit ia ka dalë mirë edhe si model për 
marrëdhëniet etnike në Maqedoni dhe gjetiu. Dy parimet bazë të Ohrit- respektimi 
i identitetit kulturor të të gjithëve dhe të drejtat e barabarta të çdo qytetari, pa 
marrë parasysh përkatësinë etnike, mbeten të vlefshme edhe sot. Unë i përgëzoj 
për urtësinë e tyre dhe angazhimin për paqen dhe stabilitetin e vendit të tyre ata 
që e arritën këtë marrëveshje.  

Marrëveshja e Ohrit në vitin 2001 Maqedonisë i dha një shans për t’i 
shmangur ndarjet shkatërruese dhe për tu zhvilluar si një demokraci. Tani, ju 
ngelet udhëheqësve të saj të sotëm të përfitojnë nga rasti që jua jep Marrëveshja e 
Ohrit dhe ta çojnë vendin përpara dhe më shpejtë në NATO dhe BE. 

Faleminderit për vëmendjen tuaj. 
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î Rruga para është rrugë e lidershipit 

Ambasadori Philip T. Reeker 
Ambasador i SHBA në Republikën e Maqedonisë  

Mirëmëngjesi! Ju faleminderit për mirëpritjen dhe për njohjen e punës të 
stafit tim, një ekip që do ta kishte dëshiruar çdo ambasador, dhe bashkëpunimin e 
shkëlqyeshëm që mundësoi mbajtjen e kësaj konference. Më vjen shumë mirë që 
sot kam mundësinë të flas me ju, por para së gjithash dëshiroj që në emrin tim 
dhe të Ambasadës të SHBA t’u shpreh ngushëllime rektorit Agron Reka dhe 
familjes së tij për tragjedinë që e përjetuan.  

Më lejoni t’u falënderohem udhëheqësve dhe organizatorëve të kësaj 
konference që kanë mbledhur këtë grup të jashtëzakonshëm të dijetarëve, 
krijuesve të politikës, diplomatëve ndërkombëtarë me eksperiencë dhe qytetarëve 
të përkushtuar të Republikës së Maqedonisë. Fakti që të gjithë jemi këtu sot është 
dëshmi e punës së tyre të zellshme dhe kujdesit për detajet më të vogla apo 
dallimet e mëdha në opinione. Lidershipi fillon me bindjen e njerëzve të punojnë 
së bashku. Më lejoni po ashtu të përshëndes ambasadorin James Pardew i cili ka 
ardhur nga larg për të na u bashkangjitur sot. Në emër të ambasadës, qeverisë së 
Shteteve të Bashkuara- të cilës i keni shërbyer me nder aq shumë vjet- ambasador 
Pardew, ju faleminderit për angazhimin e vazhdueshëm për të sjellur paqe, 
stabilitet dhe prosperitet në Maqedoni dhe rajon. Kemi nderin që jeni sot këtu me 
ne. Më duhet të them se dëshiroj një fotografi nga rendi i dytë për librat e 
historisë.  

Derisa po përfundoj detyrën si ambasador i pestë i Shteteve të Bashkuara në 
Maqedoni dhe po përgatitem për përgjegjësitë e reja si zëvendës ndihmës i 
sekretarit të shtetit për këtë rajon, më lejoni t’u falënderohem përzemërsisht 
kolegëve dhe miqve që shoh këtu. Jam i nderuar me partneritetin tonë te 
vazhdueshëm, dhe mezi pres bisedat tona sot, dhe në vitet që vijnë.  

Në fillim të vitit 2001, Maqedonia ishte në prag të një lufte qytetare totale. 
Sidoqoftë, dhjetë vjet më vonë, në pjesë të madhe falë Marrëveshjes Kornizë të 
Ohrit, Maqedonia mund të lavdërohet si një shtet stabil, me diverzitet, shtet 
multi-kulturor, ndër-etnik dhe ndër-fetar.  
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Si partner në krijimin e kësaj marrëveshje, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët 
tonë evropian vazhdojmë të kemi interes për suksesin e saj, si faktor kyç për paqë 
dhe prosperitet afatgjatë të Maqedonisë si dhe rajonit më të gjërë të Ballkanit. 
Përveç që jemi të interesuar të shohim stabilitet dhe paqë, ne me të vërtetë 
kujdesemi.  

Nënshkrimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit nuk do të ishte i mundur sikur 
disa individë të mos kishin guximin dhe vizionin të bëjnë hapin e nevojshëm dhe 
t’i vëndojnë fund konfliktit.  

Për shembull, lidershipi i Boris Trajkovskit ishte ai që dërgoi këtë vend prej 
një konflikti civil në paqë. Nuk mund të imagjinoj përfundim paqësor të konfliktit 
të 2001 pa angazhimin e tij. Njësoj si nuk mund të imagjinoj një Maqedoni të qetë, 
stabile që lëviz drejt integrimit evro-atlantik po të mos kishte transformuar Ali 
Ahmeti UÇK-në në parti politike konstruktive dhe paqësore; ose pa liderë 
ndërkombëtare si ambasadori James Pardew apo kolegu i tij nga UE Francois 
Leotard që lehtësuan marrëveshjen paqësore.  

Sot, kur Maqedonia po formon qeveri të re pas zgjedhjeve të 5 qershorit, 
guximi dhe vizioni i tillë është i domosdoshëm për të lëvizur Maqedoninë përtej 
dhjetë vjetorit të Marrëveshjes Kornizë dhe drejt një ardhmërie të qetë dhe me 
prosperitet. Me 5 qershor populli në Maqedoni zgjodhi udhëheqësit (liderët) të 
bëjnë mu atë, të udhëheqin.  

Në këto kohëra të komplikuara, lidershipi është temë shumë e rëndësishme 
dhe temë për të cilën shpesh më ftojnë të flas. Shpesh marr si shembull atë që 
kam mësuar për lidershipin nga ish sekretari i shtetit, gjenerali Colin Powell. Në 
kohën e konfliktit të vitit 2001 ai ishte sekretar i shtetit ndërsa unë isha zëdhënës 
në Stejt Departament.  

Gjenerali erdhi në diplomaci si ushtarak, dhe ai shpejt përfitoi lojalitetin dhe 
respektin e diplomatëve në Stejt Departament sikur që e kishte nga ushtarët në 
Departamentin e Mbrojtjes. Mua më la përshtypje jo vetëm si ai udhëheqte, po 
edhe si ai fliste për lidershipin. Sekretari Powell thoshte se të gjithë duhet të 
kërkojmë përgjegjësi nga menaxherët dhe shefat tonë si liderë. Ai kishte një listë 
parimesh për lidership që njiheshin si “Rregullat e Powell.”  

Një nga rregullat e para është se në lidership nuk mund t’i kënaqësh të gjithë. 
Ndonjëherë liderët janë të detyruar të sjellin vendime që nuk janë të mirëpritura 
nga shumica. Përpjekja e tepërt për të qenë i pëlqyer nga të gjithë është shenjë 
mediokriteti: në atë mënyrë evitohen vendimet e rënda dhe konfrontimi me 
çështje dhe njerëz që duhet të konfrontohen. Sigurisht që liderët duhet të marrin 
përgjegjësi. Colin Powell dhe qeveria amerikane vlerësuan se Boris Trajkovski po 
merrte përgjegjësi për të ruajtur paqen dhe ne iu përgjigjëm kërkesës së 
Maqedonisë me 14 qershor, 2001 për të ndihmuar t’i jepet fund konfliktit.  
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Edhe pse liderët e vërtetë jo gjithmonë do t’i bëjnë të gjithë të lumtur, ata 
përsëri kanë obligim të dëgjojnë dhe të janë të respektueshëm. Siç tha presidenti 
Obama më herët këtë vit: “Në një kohë kur debatet tona, në SHBA dhe në shumë 
vende tjera në botë, janë aq të polarizuara, në një kohë kur mezi presim të 
fajësojmë ata që mendojnë ndryshe për të gjitha shqetësimet në botë, është me 
rëndësi të ndalemi dhe të sigurohemi se po bisedojmë në një mënyrë që shëron, jo 
në mënyrë që lëndon”. Siç thash, lidershipi ka të bëjë me marrjen e përgjegjësisë, 
dhe me gatishmërinë për të sjellë vendime të rënda të cilat kanë ndikim mbi të 
tjerët dhe mbi fatin dhe ardhmërinë e vendit.  

Kjo konferencë është për ardhmërinë, dhe për një rajon ku historia dhe 
shpërdorimi i saj shpesh është përdorur për të prodhuar frikë, dhe për të ndaluar 
progresin.  

Të njohurit e fuqisë që ka historia po ashtu është kritike për lidership pasi që 
ofron perspektivë. Është me rëndësi të përmendet se këtë vit është përvjetori i 
ngjarjeve të tjera të rëndësishme. Me 8 shtator Maqedonia feston 20-vjetorin e 
sovranitetit dhe pavarësisë. Tre ditë më vonë, Shtetet e Bashkuara shënojnë 
përvjetorin e dhimbshëm të sulmeve shkatërruese të 11 shtatorit 2001 që lanë 
3.000 të vdekur te Kullat Binjake në New York dhe në Pentagon, në një fushë të 
qetë të Pennsylvania. Njëmbëdhjetë shtatori ndërroi shumë për ne në Shtetet e 
Bashkuara. Ajo ditë solli jo vetëm dhembje dhe humbje , por edhe ndërrim të 
fokusit të qeverisë së SHBA dhe përqendrim më të madh në luftimin e terrorizmit 
global. Sot është e pamundur të tregohet sa i ndryshëm do të kishte qenë 
angazhimi amerikan po të kishin ndodhur ngjarjet në Maqedoni më vonë në vitin 
2001, apo po të ishin mbajtur negociatat e Marrëveshjes së Ohrit vetëm një muaj 
më vonë. Mirëpo nuk mund të kundërshtojmë se pamja globale, prioritetet 
relative të çështjeve rajonale janë të ndryshme këtu dhe tash, dhjetë vite më vonë. 
Edhe liderët e Maqedonisë duhet të njohin këtë fakt.  

Implementimi i Marrëveshjes së Ohrit është proces me rëndësi jetike për 
ardhmërinë e vendit. Ai është kyç për integrimin evro-atlantik të Maqedonisë, 
qëllim primar dhe i përbashkët i të gjitha partive politike dhe pothuajse gjithë 
popullatës, pa marrë parasysh përkatësinë partiake, fetare apo etnike.  

Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tonë evropian do të vazhdojnë të 
mbështesin aspiratat e Maqedonisë në mënyrë që vendi dhe qytetarët e saj të kenë 
stabilitet dhe prosperitet më të madh si një demokraci multi-etnike në një Evropë 
të tërësishme, të lirë, në paqë dhe pa frikë.  

Në realitetin e ndërlikuar global sot, këto qëllime kërkojnë angazhim të plotë 
të të gjitha partive dhe të gjitha etnive dhe gatishmëri për të bërë mu atë që po 
bëjmë ne sot këtu: për të diskutuar dallimet, për të gjetur ku pajtohemi dhe për të 
gjetur mënyra të lëvizim para dhe të ndërtojmë botë më të mirë për çdo qytetar 
dhe për gjeneratat e ardhshme. Ndërsa kjo kërkon lidership. Të gjithëve ju 
dëshiroj sukses në ballafaqimin me këtë sfidë historike.  
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î Marrëveshja Kornizë e Ohrit – dekada e dytë 

Ambasadori Christopher Yvon 
Ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Republikën e Maqedonisë 

Të nderuar mysafirë, zonja dhe zotërinj, studentë, kolegë dhe miq, 

Është një kënaqësi dhe nder i madh për mua, që sot të flas në prezencën tuaj. 
Unë, jam i admiruar që jam pjesëmarrës në këtë përkujtim të Marrëveshjes 
Kornizë të Ohrit (MKO), një marrëveshje e veçantë që solli paqe në Maqedoni pas 
një konflikti që e shkatërroi atë. Ngjarjet tragjike të vitit 2001, padyshim patën 
ndikim në shumë jetë, i dhanë  kahe tjetër perspektivave dhe të ardhmes të tyre 
në shumë mënyra. Udhëheqësit politik të asaj kohe, të mbështetur nga bashkësia 
ndërkombëtare që dëshiruan ta shohin Maqedoninë të suksesshme, gjetën mënyrë 
për ta udhëhequr, guxim dhe bindje për t’i tejkaluar dallimet e tyre. 

Marrëveshja kornizë e Ohrit ia hapi derën stabilitetit dhe sigurisë, duke 
shënuar një rrugë të qartë drejt BE-së dhe NATO-s. Ajo, gjithashtu solli mundësi, 
siç është edhe ky universitet, që e shohim sot, një vend për të mësuar, vend i 
tolerancës dhe i shpresës. Përgëzoj universitetet që mbështesin këtë nismë, 
njëkohësisht rolin e tyre të vlefshëm, që na sollën këtu dhe na mundësuan të 
debatojmë.  

Ne, mund të shohim se sa ka arritur Maqedonia, që nga fillimi i MKO-së. 
Maqedonia është, dhe mbetet, një vend kandidat për në BE dhe NATO dhe jo më 
vonë mori një rekomandim të rëndësishëm nga Komisioni Evropian për hapjen e 
negociatave për anëtarësim. Unë, shoh rrugën drejt anëtarësimit në BE - me 
gamën e reformave të nevojshme dorë më dorë me progresin e MKO-së. Të dy 
proceset janë reciprokisht mbështetëse dhe ofrojnë mundësi paralele. Kjo, është 
arsyeja pse plani i MKO-së është aq qendror në të ardhmen e vendit. Ka shumë 
gjëra për tu krenuar. Marrëveshja është rrënjosur në Kushtetutë dhe Maqedonia 
ka arritur suksese të mëdha gjatë dekadës së kaluar. Ka pasur një sistem të 
veprimeve të suksesshme rreth zbatimit dhe nxjerrjes së ligjeve që rrjedhin nga 
Marrëveshja Kornizë e Ohrit: procesi i decentralizimit, ligji për përfaqësimin e 
barabartë të gjuhës.  
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Këto tema kanë kontribuar drejt integrimit Euro-Atlantik të Maqedonisë, 
duke krijuar reforma progresive për ndërtimin e një shtetit të shëndoshë, 
gjithëpërfshirës dhe demokratik. 

Mbi të gjitha, besoj se populli i Maqedonisë,  pa marrë parasysh cilit 
komunitet i takon, duhet të ndjehet krenar dhe ta festojë suksesin e konceptit 
shumetnik dhe multi-kulturor, që me një fjalë është Marrëveshja Kornizë e Ohrit. 

Vetëm me mbështetje të madhe dhe përpjekje të përbashkët nga të gjitha 
komunitetet etnike, grupet e shoqërive civile dhe përmes udhëheqjes së 
përgjegjshme dhe qeverisjes së mirë u mundësua zbatimi i kësaj marrëveshjeje. 

Unë, vendosmërisht besoj se Marrëveshja Kornizë e Ohrit nuk duhet të shihet 
si një kufizim ose një kapak për dëshirën e këtij vendi për të ndërtuar identitetin e 
vet shumetnik dhe multi-kulturor. Përkundrazi, Marrëveshja duhet të shikohet si 
gurthemel ose platformë për ndërtimin e një shoqërie të fortë, më të drejtë dhe 
gjithëpërfshirëse, ku të gjithë sinqerisht  besojnë në prosperitetin e ardhshëm të 
Maqedonisë, si një komb. 

Festimi i suksesit të madh të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit është absolutisht 
me vend. Por, ajo gjithashtu, do të thotë se ne duhet të shikojmë përpara për të 
parë se çka mund të arrihet më tepër. Pra, në vend se të shikojmë në të kaluarën, 
duke krijuar një vizion për dekadën e dytë që do t’ju lejojë njerëzve të pyesin se 
çfarë më tepër mund të arrihet? 

Sukseset e deritanishme kanë mundësuar një vegël të shkëlqyer për 
ndryshimet e në ardhmëri, si pjesë e një vazhdimësie të veprimtarisë: 

- Një shoqëri gjithëpërfshirëse që respekton dhe mbron të drejtat qytetare 
dhe barazinë mes gjithë komuniteteve, pa marrë parasysh dallimeve etnike, 
apo kulturore; 

- Promovim më të madh të dialogut ndëretnik dhe ndërkulturor në politikë 
dhe në shoqërinë civile; 

- Tejkalimin e barrierave dhe ndërtimin e besimit mes komuniteteve të 
ndryshme etnike dhe në mes të shumicës dhe grupeve minoritare; 

- Përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe komuniteteve lokale nëpërmjet 
decentralizimit të suksesshëm, përmirësimin e shërbimeve publike siç janë 
shëndeti publik, arsimi, infrastruktura dhe bazat e tjera që ndikojnë në çdo 
gjë pa marrë parasysh përkatësinë etnike dhe dallimet kulturore; 

- Promovimin e nismave, ideve dhe projekteve që bashkojnë dhe që nuk 
ndajnë. Tanimë, ekziston një Strategji Kombëtare në Maqedoni që fillon të 
identifikojë se si të bazohemi mbi këto zona. Uroj që çdo sukses, shpresë 
dhe ambicie të përcaktuara për dhjetë vitet e ardhshme, ose 'Dekada e dytë', 
do të jenë të frytshme dhe të begatshme. 
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î Stocktaking 

Ambasadori Ferenc Kekesi 
Ambasador i Republikës së Hungarisë në Republikën e Maqedonisë, 
Kryesuese e UE-së 

Shkëlqesia juaj! Të nderuar kolegë! Zonja dhe zotërinj!  

Më lejoni të filloj duke përgëzuar Universitetin e Kolumbisë, Universitetin 
Shën Kirili dhe Metodi, Universitetin e Evropës Juglindore dhe Universitetin 
Shtetëror të Tetovës, Delegacionin e UE-së, ambasadën e Suedisë, ambasadën e 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasadën e Anglisë në Shkup, si edhe të 
gjithë palët tjerë të cilët ndihmuan në organizimin e kësaj konference. Ju 
falënderoj gjithashtu që më ftuat të mbaj fjalim në emër të Presidencës 
Hungareze të Unionit Evropian. 

Është një ngjarje e shënuar që kjo konferencë po zhvillohet për të vlerësuar 
10 vjetorin e nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. Si përfaqësues i 
Presidencës Hungareze të Këshillit të UE-së që është përkrahëse e një Evrope më 
të fortë, që vlerëson multikulturalizmin dhe promovon të drejtat fundamentale të 
njeriut, duke i konsideruar të drejtat e pakicave si prioritet kryesor – është një 
nder dhe kënaqësi për mua të marr pjesë dhe të diskutoj për këtë temë kaq të 
rëndësishme. Një temë, e cila ka një rëndësi të jashtëzakonshme për perspektivën 
Evropiane të Maqedonisë, e cila është vend kandidat i UE-së që prej vitit 2005, dhe 
e cila qëndron në prag të anëtarësimit në UE dhe NATO.  

Hungaria, implementimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, e konsideron si 
mjaft pozitive. Që prej nënshkrimit të Marrëveshjes, ne kemi vërejtur një interes 
të shprehur strategjik nga ana e partnerëve lokalë të cilët dialogun ndër-etnik e 
konsideronin si qëllim parësor. Ky dokument, si një akt i ndërlikuar politik ligjor 
detyrues, ka ndihmuar Maqedoninë që të behët një vend aspirant për anëtarësim 
në UE dhe është bërë një forcë shtytëse për themelimin e një shoqërie me vlera 
më të larta demokratike dhe siguri për të gjithë qytetarët.  
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Shikuar nga pikëvështrimi politik, Marrëveshja Kornizë e Ohrit ka 
përmbushur qëllimet e saj dhe ka kontribuar jashtëzakonisht në stabilitetin e 
Maqedonisë. Ka përforcuar sigurinë dhe stabilitetin ndër-etnik në rajonin më të 
gjerë të Evropës Juglindore, e cila ka qenë një kohë të gjatë synim kryesor jo vetëm 
i vendit tim - Hungarisë, por edhe i organizatave Euro-atlantike siç është Unioni 
Evropian dhe NATO.  

Kjo histori 10-vjeçare e Marrëveshjes ka mundësuar zhvillimin e proceseve 
demokratike, zhvillimin ligjor, ekonomik dhe social të vendit, ka përforcuar 
kohezionin e brendshëm të Maqedonisë dhe është bërë shtyllë kryesore e 
shoqërisë multietnike dhe një shembull ligjor i proporcioneve ndërkombëtare. 
Kështu, tanimë ju jeni bërë eksportues të sigurisë në krahasim me importuesin e 
sigurisë para 10 viteve. Multikulturalizmi zë gjithnjë e më shumë vend dhe në disa 
lëmi mund të shërbejë edhe si një shembull unik për vendet tjera të Ballkanit 
Perëndimor të cilat janë në rrugën drejt Evropianizimit.  

Sidoqoftë, ky projekt akoma nuk ka mbaruar. Implementimi i plotë i 
Marrëveshjes kërkon akoma vëmendje të mëtejshme dhe përpjekje maksimale nga 
të gjitha palët. E ardhmja e Marrëveshjes së Ohrit akoma varet nga dialogu i 
vazhdueshëm dhe efikas mes segmenteve të ndryshme të shoqërisë dhe prej 
rrugës së arsyeshme të të menduarit mbi përfitimet e mundshme nga parimet e 
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. Kam bindje të fortë se implementimi i plotë i 
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit e bën Maqedoninë partner serioz për UE dhe NATO.  

Progresi i vazhdueshëm drejt anëtarësimit në UE pa dyshim se do të sjell 
sfida më të komplikuara si për këtë shtet ashtu edhe për rajonin më të gjerë. 
Procesi i ndërtimit të besimit mes popullatës shumicë dhe pakicë duhet të 
vazhdojë edhe më tej duke përkrahur këtë arritje të guximshme, punën intensive 
rreth reformave të administratës shtetërore, përmirësimin dhe krijimin e një 
sistemi juridik efikas, luftën kundër korrupsionit dhe mbrojtjes së vazhdueshme 
të të drejtave të njeriut.  

Prandaj, në emër të Presidencës Hungareze, ju dëshiroj diskutime 
frytdhënëse. Sinqerisht shpresoj që ky eveniment do të kontribuojë pozitivisht në 
procesin e vazhdimit të Marrëveshjes Kornizë së Ohrit dhe mesazhet e dala prej 
këtu do të përforcojnë edhe më tej harmoninë ndër-etnike jo vetëm këtu por edhe 
më gjerë.  

Ju faleminderit për vëmendjen! 
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î Reformat dhe integrimi 

Dr. Alexandros Yannis 
Zyrtar i Unionit Evropian, Bruksel 

Zonja dhe zotërinj, të nderuar mysafirë, të dashur miq! 

Për mua është një kënaqësi e madhe që jam sot këtu.  Kam qenë i involvuar 
në përpjekjet e UE-së dhe KB-së në rajon për më shumë se një dekadë dhe me sytë 
e mi kam parë dhunë dhe gjëma dhe jam shumë i lumtur që sot shoh një situatë 
kaq të transformuar. Kjo, është fillimisht arritje e juaj. Urime. 

Por, ama nuk ka ndryshuar vetëm rajoni. Në pesë vitet e fundit ka ndryshuar 
e tërë bota përreth nesh. Kriza financiare, ndryshimet klimatike, siguria 
energjetike, “Pranvera arabe”, siguria kibernetike dhe shumë gjëra tjera. Jetojmë 
në një botë krejtësisht të transformuar nga ajo në të cilën jetonim gjatë krizave 
etnike përpara vetëm një dekade. 

Ajo që megjithatë nuk ka ndryshuar është angazhimi evropian kundrejt këtij 
vendi dhe rajoni. Duke reflektuar mbi Luftën e Parë Botërore, historiani Arnold J. 
Toynbee ka vërejtur se ajo që njihej si "çështja lindore” ishte në fakt një “çështje 
perëndimore”. Sot situata është mjaft e ngjashme. Ashtu siç thekson Jacques 
Rupnik, “çështja e Ballkanit” mbetet më shumë se kurrë një “çështje evropiane”. 

Politika e jashtme e Bashkimit Evropian lindi në Ballkan dhe mu këtu duhej 
të ballafaqohemi me një nga sfidat tona më të mëdha. Dhjetë vjet më parë BE-ja u 
përfshi në një përpjekje të përbashkët me partnerë të tjerë, veçanërisht SHBA-të, 
duke punuar së bashku me udhëheqësinë këtu për të ndalur përshkallëzimin e 
dhunës dhe për të ndërmjetësuar në arritjen e një marrëveshjeje si dhe për të 
sjellë zgjidhje të qëndrueshme.  

Në vitet pas Marrëveshjes së Ohrit udhëheqësia lokale morri përgjegjësinë në 
transformimin e shtetit në një vend të qëndrueshëm dhe të begatë, ndërsa BE-ja 
ndihmoi në pjesën tjetër me mbështetjen e saj politike, diplomatike dhe 
financiare, si dhe me misionet e saj ushtarake dhe policore, të ekspertëve e të 
tjera.  
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Dhjetë vjet më vonë, situata është krejtësisht e ndryshme, dhe të gjithë duhet 
të krenohemi me këtë. Në vitin 2011, ju gëzoni statusin e vendit kandidat, si një 
nga vendet e para të Ballkanit Perëndimor që ka marrë këtë status.  

Që nga viti 2009, ju keni marrë një rekomandim nga Komisioni Evropian për 
të hapur negociatat për anëtarësim. Kohëve të fundit, përfaqësuesja e  lartë, 
Catherine Ashton dhe komisioneri Stefan Fule, e kanë mirëpritur zhvillimin e 
suksesshëm të zgjedhjeve parlamentare të qershorit. Kjo është një kthesë shumë e 
madhe. Kur ne shikojmë drejt së ardhmes, duhet gjithmonë të kujtojmë të 
kaluarën, duke bërë një perspektivë të gjerë për atë se ku ishim, ku jemi dhe ku 
shkojmë. Asgjë nuk duhet të merret si të ishte e falur. 

Bindja ime është se Marrëveshja Kornizë e Ohrit (MKO) mbetet një faktor i 
rëndësishëm në lëvizjen drejt kësaj të ardhme dhe veçanërisht drejt anëtarësimit 
në BE. 

Së pari, për shkak të të ashtuquajturës 'frymë e Ohrit ", d.m.th. gjetjen e 
zgjidhjeve politike si kompromis për një krizë ndëretnike. Kjo sot mbetet një 
frymëzim jo vetëm këtu, por edhe për pjesën tjetër të rajonit dhe më gjerë. Ajo 
është gurthemeli i suksesit dhe të lëvizurit përpara. Dhe, ndërsa nuk ka 
marrëveshje dhe kompromise të përsosur, ndarja e pushtetit është ajo i bën 
shoqëritë të qëndrueshme dhe të suksesshme. Kjo është ajo që sjell besim dhe 
largon shqetësimet. 

Së dyti, Marrëveshja e Ohrit ofron garanci të rëndësishme kushtetuese dhe 
ligjore në fushën e decentralizimit, jo-diskriminimit dhe përfaqësimit të 
barabartë, arsimit dhe përdorimit të  gjuhëve si dhe shprehjes së  identitetit. Ka 
pasur progres të madh por akoma ka sfida. 

Presidenti Barroso në fillim të këtij viti në Ohër theksoi se ky është një vend 
me një prirje të thellë evropiane. Ju qëndroni në prag të Bashkimit Evropian. 
Ekzistojnë akoma sfida që duhen kapërcyer dhe një proces i vështirë reformues 
përpara. 

Ne jemi në pragun e një katarse në tragjedinë e fundit ballkanike. Dhjetë vjet 
më vonë, mesazhi i Marrëveshjes së Ohrit është i thjeshtë dhe i dyfishtë: së pari, ai 
ka qenë katalizator për stabilitetin dhe progresin në këtë vend. Së dyti, ajo akoma 
mbetet bazë për plotësimin e transformimit të këtij vendi. Ne do të mbetemi së 
bashku në këtë udhëtim. Ky është edhe udhëtimi ynë. 

Ju faleminderit! 
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î Fjalimi i Ambasadorit Arben Çejku 

Ambasador i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë 

Të nderuar pjesëmarrës! Zonja dhe zotërinj! Të dashur kolegë! 

Sot jam i nderuar të jem këtu së bashku me ju dhe nga kjo platformë të 
përgëzoj ideatorët dhe organizatorët e kësaj Konference, e cila do t’i japë një 
shtytje të re zbatimit të plotë të Marrëveshjes së Ohrit, por edhe frymës së 
dialogut dhe mirëkuptimit ndëretnik, ndër-religjioz e ndërkulturor në Maqedoni.  

Kjo Konferencë zhvillohet në kuadër të 10-vjetorit të nënshkrimit të 
Marrëveshjes së Ohrit, prandaj më lejoni që me këtë rast të përshëndes sot jo 
vetëm nënshkruesit e saj, por sidomos të gjithë ata individë, institucione, parti 
politike, parlamentarë, ministra, kryeministra, presidentë dhe personalitete të 
tjera të Maqedonisë, të cilët gjatë kësaj dekade janë përpjekur për implementimin 
e kësaj Marrëveshjeje. Po ashtu një mirënjohje të veçantë meritojnë vendet tona 
mike, SHBA dhe vendet anëtare të BE-së, të cilat në mënyrë të vazhdueshme kanë 
inkurajuar palët që të zbatojnë këtë marrëveshje plotësisht. 

Shqipëria, një nga vendet fqinje me Maqedoninë, ka patur dhe ka qasjen e vet 
konstante në raport me Marrëveshjen e Ohrit. Edhe sot kur diskutohet nevoja për 
rivitalizimin dhe të ardhmen e kësaj Marrëveshjeje, ne përsëri kërkojmë 
implementimin e saj të shpejtë dhe të plotë nga të gjitha palët, sepse ky është një 
kusht jetik për paqen, stabilitetin, integritetin dhe perspektivën euro-atlantike të 
vetë Maqedonisë. Gjatë këtyre 10 viteve janë bërë hapa domethënës përpara, por 
faktet tregojnë se ka ende shumë punë për t’u bërë në ardhmen.  

Implementimi i plotë i Marrëveshjes së Ohrit nuk duhet parë vetëm si një 
mekanizëm politiko-juridik për marrje apo dhënie privilegjesh nga njëri grup 
etnik tek tjetri, por duhet të konsiderohet si një platformë që siguron 
bashkëjetesën ndëretnike dhe marrjen e përgjegjësive të përbashkëta dhe të 
barabarta nga të gjitha grupet etnike për interesat e vendit. Demokracia dhe 
institucionet nuk mund të funksionojnë njëanshmërisht, prandaj kërkohet 
pjesëmarrja e të gjitha grupeve etnike dhe religjioze në ndërtimin e demokracisë 
dhe zhvillimin e vendit.  
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Unë mendoj se për të inkurajuar bashkëjetesën ndëretnike dhe harmoninë 
fetare në Maqedoni, shembujt nuk mungojnë, as kur kujtojmë historinë e 
themelimit të BE-së as kur kemi parasysh SHBA, vendin kampion të lirisë dhe 
demokracisë. Por unë do të dëshiroja që me këtë rast të sjell edhe shembullin 
modest të Shqipërisë në sigurimin e lirive dhe të drejtave të njeriut dhe avancimin 
e të drejtave të minoriteteve dhe harmonisë fetare. 

Shqipëria ofron sot shembullin më të mirë të trajtimit të minoriteteve dhe të 
të drejtave të tyre. Ajo ka marrë vlerësime pozitive nga Këshilli i Evropës dhe 
institucione të tjera përgjegjëse për të drejtat e minoriteteve. Ndër minoritetet e 
njohura zyrtarisht në Shqipëri janë edhe maqedonasit, të cilët gëzojnë të drejta të 
plota politike, sociale, fetare, kulturore dhe arsimore. Ata janë të organizuar në 
parti politike dhe kanë marrë pjesë në zgjedhje parlamentare dhe në zgjedhje 
lokale duke bërë koalicion me ato forca politike që e kanë parë të arsyeshme. Po 
ashtu ata kanë përfaqësim në pushtetin lokal dhe kanë mediat në gjuhë  
maqedonase si dhe kanë të drejtën të mësojnë gjuhën e tyre. Deri sot nuk ka asnjë 
rast që tregon cenim të të drejtave dhe lirive të grupeve të ndryshme etnike, sado 
të vogla apo të mëdha që janë. Ato, së bashku me shqiptarët janë bërë pjesë e 
suksesit tonë demokratik dhe pjesë e kontributit të integrimit tonë euro-atlantik.  

Po ashtu, një shembull tjetër domethënës është bashkëjetesa ndërfetare në 
Shqipëri. Tri fetë kryesore në Shqipëri, feja islame, katolike dhe ortodokse prej 
shekujsh bashkëjetojnë duke e bërë Shqipërinë një model unik të harmonisë 
fetare dhe inkurajim për bashkëjetesën e religjioneve në rajon e më gjerë.  

Kur flasim për të ardhmen e marrëdhënieve ndër-etnike në Maqedoni, gjykoj 
se ne duhet të marrim në konsideratë shembujt pozitiv, shembujt e 
bashkëpunimit dhe fqinjësisë së mirë si dhe perspektivën e përbashkët euro-
atlantike. Popujt e rajonit të Ballkanit Perëndimorë kanë nevojë për përmirësimin 
e vazhdueshëm të infrastrukturës së komunikimit evropian dhe bashkëpunimit 
demokratik mes tyre. Vendet e Ballkanit janë lodhur nga e kaluara e tyre tragjike 
dhe nga ndarjet që u ka diktuar historia, prandaj ata kanë nevojë për t’u bërë 
shoqëri të hapura dhe demokratike. Integrimi i të gjitha vendeve të Ballkanit 
Perëndimor në NATO dhe BE është destinacioni ynë final që garanton lirinë, 
paqen, sigurinë dhe prosperitetin për rajonin tonë. Por ne kemi ende punë për të 
bërë për integrimin tonë të brendshëm dhe për të thyer barrierat që pengojnë një 
zhvillim më të mirë ekonomik dhe një bashkëpunim më të mirë arsimor dhe 
kulturorë.  

Ne besojmë se fqinjësia e mirë dhe bashkëpunimi rajonal janë një ndihmë e 
madhe për përmirësimin e marrëdhënieve ndër-etnike dhe ndër-fetare. Shqipëria 
gjithmonë ka përkrahur zgjidhjet legjitime që kanë bërë fqinjët e saj. Ajo ka qenë 
ndër të parat vende që ka njohur pavarësinë e Maqedonisë. Këtë e ka bërë jo 
vetëm pse këtu jetojnë shqiptarët si popullsia e dytë më e madhe shtetformuese, 
por sepse kemi qenë të bindur se kështu kontribuojmë për paqen dhe stabilitetin 
në rajonin tonë. Të njëjtën gjë kemi bërë edhe për republikat e tjera të ish-
Jugosllavisë, disa prej të cilave janë në NATO dhe BE.  
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Kosova e pavarur mbylli ciklin e shpërbërjes së ish-Jugosllavisë dhe siguroi 
paqen dhe stabilitetin afatgjatë në rajonin tonë. 

Duke i uruar suksese kësaj Konference, dëshiroj të ritheksoj se zbatimi sa më 
i shpejtë dhe i plotë i Marrëveshjes së Ohrit do të garantojë paqen e stabilitetin në 
Maqedoni dhe më gjerë në rajon. Shqipëria do të inkurajojë dhe mbështesë të 
gjithë faktorët në Maqedoni për të bashkëpunuar në këtë drejtim. 
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î Fjalimi i Ambasadorit Skënder Durmishi 

Ambasador i Republikës së Kosovës në Republikën e Maqedonisë 

I nderuar z.Perdju, I nderuar z.Peteresen! 

Të nderuar ambasadorë!  

Zonja dhe zotërinj! 

Të nderuar të pranishëm! 

Jam i nderuar me ftesën tuaj dhe e konsideroj privilegj mundësinë për 
pjesëmarrje në debatin  për një ngjarje kaq të rëndësishme, siç është Marrëveshja 
e Ohrit, në prani të personaliteteve të rëndësishme, madje edhe protagonistë e 
pjesëmarrës të kësaj ngjarjeje. 

Përvjetori i dhjetë i Marrëveshjes së Ohrit, është moment ideal për të bërë 
analizën  dhe vlerësimin e saj, nga të gjitha aspektet. 

Ky vit jubilar ofron distancën e duhur për të analizuar me qetësi dhe kujdes, 
në mënyrë krejt të paanshme lidhur me përmbajtjen, ritmin, dinamikën dhe 
përmasat e zbatimit të Marrëveshjes së Ohrit. 

Kemi dëgjuar gjatë ditës, në rrjedhën e deritashme të konferencës, mendime 
e analiza brilante dhe jam i sigurt se porositë kryesore, mendimet dhe sugjerimet 
e kësaj konference, do të jenë me vlerë të veçantë. 

Po ashtu, më lenoni që krejt në fillim të shprehem qartë: Marrëveshja e Ohrit 
ishte ngjarje historike me rëndësi të jashtëzakonshme. Arsyet tashmë janë thënë e 
stërthënë, disa herë u përsëritën edhe sot. Mbi të gjitha, është argument krucial i 
ndaljes së luftës dhe hapja e kapitullit të ri në realitetin e këtij vendi. Prandaj, unë 
mendoj se ky përvjetor duhet të jetë rast e pretekst për të kremtuar rezultatet e 
arritura vit për vit dhe për të përsëritur komplimentet për ideatorët dhe aktorët 
kryesorë të Marrëveshjes së Ohrit, natyrisht për të parë edhe dobësitë dhe 
mangësitë në procesin e implementimit të saj. 

Arsyet dhe anët e mira të Marrëveshjes janë thënë tashmë, siç është thënë e 
do të thuhet gjithmonë, për çdo marrëveshje që ndal luftën e që sjell paqen dhe 
ofron perspektivat e reja të zhvillimit  të relaksuar në një shoqëri shumetnike.  
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Përshtypja ime është madje se me kalimin e kohës, sa më shumë që 
largohemi nga data dhe momenti i  nënshkrimit të këtij akti të rëndësishëm, aq 
më shumë qartësohet dhe kuptohet vetë rëndësia e saj. 

Argument pro, shumë i fuqishëm, janë vetë rezultatet e deritashme të 
implementimit të saj. Ato paraqesin inkurajim për ecje të mëtejme në 
implementimin e pjesëve të mbetura.  

Veç kësaj, tema e konferencës, “Marrëveshja Kornizë e Ohrit: drejt 
anëtarësimit të Maqedonisë në BE dhe në NATO”, është një gjetje e duhur për 
korrelacionin e këtyre dy synimeve dhe situatave. Ky titull është mjaft inspirues 
dhe në vetvete përbën një pjesë të përgjigjes. 

Me miratimin e Marrëveshjes dhe pastaj me hapat e bërë për implementimin 
e saj, Maqedonia ka bërë hapin e madh, kolosal, drejt integrimeve euro-atlantike.  

Marrëveshja e Ohrit ka rëndësinë e vet të padiskutueshme në aspektin dhe 
kontekstin e perspektives regjionale. Modeli dhe modalitetet e marrëveshjes 
përbëjnë supozimin e ndërtimit të raporteve të relaksuara, harmoninë 
shumetnike si parakusht i rëndësishëm për hapat e tjerë, për integrimet rajonale 
dhe integrimet euro-atlantike. 

Kosova, Qeveria dhe institucionet e tjera të saj, e kanë mbështetur gjithmonë 
Marrëveshjen e Ohrit, duke e konsideruar si dokument dhe si vlerë me rëndësi të 
madhe, e cila ka ofruar zgjidhjen e duhur për një situatë specifike dhe për më 
tepër, ofron horizonte të reja në aspiratën e Republikës së Maqedonisë drejt 
progresit e prosperitetit.   

Përshëndetja e Marrëveshjes se Ohrit nga Prishtina zyrtare është bërë në të 
gjitha fazat, ndërsa një formë e veçantë e përshëndetjes është lëvizja nëpër të 
njëjtat koordinata e motive përmes hartimit dhe miratimit të Marrëveshjes së 
Ahtisarit. Ju e dini se as miratimi i kësaj marrëveshjeje nuk ka qenë i lehtë, madje 
vlerësimi më i shpeshtë në të gjitha instancat ishte se kjo përben një kompromis 
të dhimbshëm.  

Sot, është arritur të implementohet në pjesën e saj më të madhe. Kjo, nuk do 
të bëhej po të mos kishte përkrahje të gjerë dhe përkushtimin e duhur për 
zbatimin e saj. Pra, edhe Marrëveshja e Ahtisarit kishte kundërshtarët e vet, por 
përfitimet që solli, situatat dhe zgjidhjet, sidomos zgjidhjet e ofruara për 
komunitetet minoritare, sot mund të shërbejnë si model.  

Të dy këto dokumente, veç të tjerash, në brendinë e tyre, në dispozitat e tyre, 
përbëjnë bazën e fuqishme të kultivimit të logjikës së bashkëpunimit  dhe të 
krijimit të parakushteve për bashkëpunime rajonale.  
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Të nderuar të pranishëm! 

Duke u ndërlidhur sërish me titullin e konferencës, mendoj se mund te 
thuhet se Marrëveshja e Ohrit, është dokument që nuk është tejkaluar, nuk është 
démodé, sidomos nëse shihet si vlerë. Përkundrazi, është gjithnjë aktuale dhe 
madje është dokument pa alternativë, sepse çdo gjë matet përmes alternativave, 
apo jo? Cila është ajo alternativë që do të mund të ishte zëvendësim i MO-së në 
këtë moment?  

Është e vërtetë se MO-ja ende nuk është zbatuar në përmasat e duhura, nuk 
është realizuar në kuotat e premtuara. Statistikat ende nuk janë ato që duhej të 
ishin, por kjo nuk është arsye për ta braktisur sepse rezultatet edhe kështu janë të 
konsiderueshme. Megjithatë, mungesa e shifrave nuk është shqetësimi kryesor, 
por ajo që është e dëmshme mund të jenë dilemat, hamendjet dhe hezitimet.  

Rëndësia e Marrëveshjes së Ohrit gjithnjë shpjegohet, edhe sot në 10-vjetorin 
e nënshkrimit të saj, në kuadër dhe në kontekst të aspiratave për integrimet euro-
atlantike.  

Dispozitat e MO janë edhe tekstualisht, por sidomos si vlerë, pjesë  e këtij 
kursi të përmendur të integrimeve. Përmbushja e plotë e Marrëveshjes së Ohrit 
është përmbushje në kohë e asaj që quhet Acquis communautaire, pa kalimin e së 
cilës nuk kalohet rruga drejt Brukselit. Pra, është një veprim me efekte të 
shumëfishta.  

Duke mbyllur këtë paraqitje timen më lejoni të shpreh komplimentet dhe 
vlerësimet më të larta për organizatorët e konferencës. 

Faleminderit! 
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î Diplomacia preventive në Maqedoni 

David L. Phillips∗ 

Marrëveshja Kornizë e Ohrit (MKO), i dha fund luftës civile në Maqedoni mes 
shqiptarëve dhe sllavëve më 13 gusht 2001. MKO-ja ishte një marrëveshje 
historike. Ndryshe nga vendet e tjera të Ballkanit, ku dallimet etnike eskaluan në 
konflikte vdekjeprurëse, maqedonasit zgjodhën dialogun para dhunës për të 
zgjidhur dallimet e tyre. Përvjetori i dhjetë i Marrëveshjes kornizë është një 
mundësi për të bërë analizë. 

Maqedonia ka akoma rrugë të gjatë për të bërë përpara se të përmbush 
premtimin e MKO-së dhe realizimin e qëllimit të saj të integrimit në institucionet 
euro-atlantike.  

Ekzistojnë dy tregime konkurruese për MKO-në. Njëri ia përshkruan MKO – 
së meritat për institucionalizimin kushtetues të ndarjes së pushtetit dhe ruajtjes 
së parimeve gjithëpërfshirëse dhe jo-diskriminimit. MKO-ja bën thirrje për 
mbështetjen e pjesëmarrjes së pakicave në administratën publike, qeverisjen 
lokale, decentralizimin fiskal dhe forcimin e të drejtave gjuhësore. 

Në tregimin tjetër, MKO-ja është aspiruese; potenciali i saj është i pa 
përmbushur. Shumë maqedonas, sidomos komuniteti shqiptar, ende e shohin 
Maqedoninë, si një shoqëri të ndarë. Nuk ka diskriminim, por nuk ka as barazi, 
apo drejtësi sociale. 

Realiteti është diku në mes këtyre dy tregimeve. Ndërsa MKO-ja e ndihmoi 
Maqedoninë të shmang një konflikt të dhunshëm, qeveria kurrë nuk është 
mobilizuar plotësisht për të mbështetur  zbatimin e MKO-së. Organizata e 
Brendshme Revolucionare Maqedonase (VMRO), e cila udhëheq koalicionin 
qeverisës, nuk e ka përqafuar plotësisht MKO-në, për të cilën ajo beson se është 
imponuar nga bashkësia ndërkombëtare. 

 

                                                
∗  David L. Phillips është Drejtor i Programit për Ndërtim të Paqes dhe të Drejtave, Instituti për 

Studimin e të Drejtave të Njeriut, Universiteti i Kolumbisë, SHBA 
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VMRO ka një marrëdhënie të përshtatshme, por jo të lehtë me partnerin e saj 
të koalicionit, Bashkimin Demokratik për Integrim (BDI), i cili pasoi Ushtrinë 
Çlirimtare Kombëtare (të shqiptarëve), që ishte e çarmatosur dhe demobilizuar në 
fund të luftës civile në Maqedoni. 

Në vitet pas nënshkrimit të marrëveshjes, janë ndërmarrë hapa për të 
përpiluar një kornizë ligjore në mbështetje të MKO-së. Progresi ka ngecur dhe 
kohëve të fundit Maqedonia lëviz në drejtim të gabuar duke bërë regres në fusha 
të rëndësishme, siç janë ato të  sundimit të ligjit, gjyqësorit të pavarur, 
parandalimit të korrupsionit dhe atë të mediave të pavarura. Në vend që t’i 
shërbejnë një të mire më të madhe, VMRO-ja priret drejt bazës së saj duke i 
kënaqur dëshirat dhe  interesat nacionaliste dhe provinciale. BDI përfiton mbi 
premtimet e MKO-së për të drejta më të mëdha me anë të gjallërimit dhe fitimit. 
Vetëm 20% e shqiptarëve besojnë se MKO-ja ka avancuar qëllimet e komunitetit 
shqiptar. 

Maqedonia ka dështuar në realizimin e standardeve specifike të MKO-së. Për 
shembull, decentralizimi fiskal ka qenë i pabarabartë. Shpenzimet për kokë 
banori për arsimim dhe kujdes shëndetësor për komunitetin maqedonas janë 
dyfish më të larta se shpenzimet për komunitetin shqiptar. Raporti mësues-
nxënës është tre herë më i lartë për maqedonasit se sa te shqiptarët. Investimet 
në infrastrukturë janë katër herë më të larta në komunitetet maqedonase. 
Shkalla e punësimit të maqedonasve është dyfish më e lartë se ajo e shqiptarëve. 
Ndërsa MKO-ja institucionalizon diskriminimin pozitiv në punësim, partitë 
politike shpërndajnë punë si shpërblim për të bindurit e tyre. 

Të drejtat gjuhësore të pakicave nuk janë realizuar. Në vitin 2007, Gjykata 
Kushtetuese solli vendim dhe hodhi poshtë Ligjin mbi Përdorimin e Gjuhëve, i cili 
impononte kufizime në përdorimin e gjuhës shqipe në administratën publike. 
Shumë shqiptarë flasin maqedonisht, por janë të rrallë maqedonasit që flasin 
shqip. Mungesa e kontaktit krijon keqkuptime dhe mosbesim. 

VMRO-ja është e fiksuar në të "kaluarën e lavdishme" të Maqedonisë. 
Simbolet kombëtare dhe kulturore përfshijnë një statujë të madhe të Aleksandërit 
të Madh, që do të ngjitet mbi horizont në Shkup. Një festival njëvjeçar, "Maqedonia 
2014", feston të kaluarën sllave dhe lindore ortodokse të Maqedonisë, por nuk e 
përmend Nënë Terezën dhe kontributin e shqiptarëve të tjerë etnikë nga 
Maqedonia. Obsesioni i Maqedonisë me të kaluarën është i rrënjosur në 
shovinizëm. Ajo vjen nga dobësia dhe pasiguria. 

VMRO dhe BDI i fituan zgjedhjet e fundit nacionale duke u thirrur në 
ndjenjat nacionaliste të komuniteteve. Asnjë parti nuk i kushton MKO-së më 
shumë vëmendje sesa ajo që pritej. Si rezultat, stagnimi krijon një shoqëri ku 
integrimi është në ngecje dhe një vend, aspiratat Euro-Atlantike të të cilit kanë 
shkuar mbrapsht. 

MKO-ja ishte menduar si një pikënisje për integrimin e Maqedonisë në NATO 
dhe BE. Megjithatë, Greqia e bllokon progresin për shkak të një mosmarrëveshje 
në lidhje me emrin e Maqedonisë. 
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Përveç çështjes së emrit, marrëdhëniet greko-maqedonase janë minuar nga 
përdorimi i ikonave kulturore nga ana e Maqedonisë. 

Greqia është e kritike ndaj vendosjes së statujës së Aleksandërit të Madh, 
emërtimit të Aeroportit të Shkupit sipas Aleksandërit të Madh, si dhe me imazhet 
e Aleksandërit të Madh në monedhën e Maqedonisë. Pas 20 vjetësh, negociatat 
rreth çështjes së emrit janë në një rrugë qorre. Si rezultat, hyrja e Maqedonisë në 
NATO dhe BE është e bllokuar. 

Dështimi për të zgjidhur çështjen e emrit e lëndon Maqedoninë. Kjo, e pengon 
Maqedoninë të arrijë vendin e merituar në NATO dhe BE. Nuk ka zgjidhje të lehtë. 
Kjo, do të kërkojë kompromis, të cilin asnjëra nga palët nuk e ndjen se është 
historikisht i saktë ose politikisht i dëshirueshëm.  

Qeveria duhet të jetë fleksibile në negociatat e saj me Greqinë. Një rrugë 
qorre nuk është në interesin e asnjërës palë. Maqedonia, do të kuptojë aspiratat 
euroatlantike të saj, kur maqedonasit do të kërkojnë progres dhe përgjegjësi nga 
politikanët e tyre. Qeveria duhet të riafirmojë angazhimin e Maqedonisë në 
shkronjat dhe frymën e MKO-së, e cila është rruga për anëtarësim në NATO dhe 
BE. 

Si një model i diplomacisë preventive, MKO-ja tregoi përfitimet e angazhimit 
të hershëm nga bashkësia ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi 
Evropian kanë punuar në mënyrë konsistente për të lehtësuar marrëveshjen. 
Eksporti më i madh i Maqedonisë mund të jetë përvoja e saj me MKO-në. Vendi 
është një laborator për stabilizimin e shteteve të brishta përmes decentralizimit 
dhe marrëveshjeve kushtetuese në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 
pakicave.  

Por, për të realizuar potencialin e MKO-së, liderët e Maqedonisë duhet të 
kenë kurajë dhe vizion. Ata gjithashtu kanë nevojë për mbështetje nga komuniteti 
ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara mund duket sikur largohen gjithnjë e më 
shumë nga Ballkani, porse kanë për shtyllë suksesin e Maqedonisë. 

David L. Phillips është drejtor i Programit për Ndërtimin e Paqes dhe të 
Drejtave në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e 
Kolumbisë. Ai është gjithashtu partner në Projektin për të Ardhmen e 
Diplomacisë në Universitetin e Harvardit. 
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î Perspektivat rajonale të Marrëveshjes Kornizë 
të Ohrit si një model për përmirësimin 
e bashkëjetesës në një shtet multi-etnik 

Livia Plaks∗ 

Maqedonia është një tregim relativisht i suksesshëm nga pikëpamja e 
marrëdhënieve etnike në një rajon i cili ka akoma probleme të pazgjidhura me 
statusin e të qenit shtet dhe me çështjet kufitare. 

Fakti se kjo konferencë po përqendrohet në rrugën e Maqedonisë drejt së 
ardhmes duke pranuar atë që ka ndodhur në të kaluarën, dëshmon për suksesin e 
vendit në integrimin e brendshëm. 

Në përgjithësi, Maqedonia ka bërë një përparim të dukshëm sa i përket 
përfshirjes së komunitetit shqiptar si dhe të minoriteteve të tjera në vend, u bë 
ndarja e pushtetit, kështu që Maqedonia po ecte drejt rrugës duke i plotësuar 
kërkesat e nevojshme për anëtarësim në Unionin Evropian.   

Të gjitha komunitetet në Maqedoni dëshirojnë ta shohin vendin në NATO dhe 
UE, ndërsa bashkësia ndërkombëtare ka bërë çmos që të udhëzojë vendin në këtë 
drejtim. 

Gjatë gjithë kohës, lidershipi maqedonas, duke përfshirë politikanët e të 
gjitha bashkësive etnike, në shumë raste janë treguar pragmatik dhe kanë 
dëshmuar gatishmëri të plotë për të negociuar me partnerët e tyre në pothuajse 
çdo temë që kishte të bëjë me qëllime të përbashkëta përfitimi. 

Shpesh është gjetur një kompromis për të mirën e të gjithë qytetarëve. 
Megjithatë, ka akoma shumë rrugë për tu bërë, ndërsa lidershipi politik i vendit 
duhet të japë një pasqyrë më të qartë rreth vizionit konsensual dhe strategjisë për 
të ardhmen.  

  

                                                
∗ Livia Plaks është Kryetare e Projektit për Marrëdhënie Etnike (PME)  



Livia Plaks 
 
 

 
48 

Duke qenë dëshmitare e dorës së parë të procesit të zbutjes së tensioneve 
ndëretnike midis dy komuniteteve më të rëndësishme në Maqedoni, dhe duke 
punuar me ju në të ashtuquajturën “procesi i Mavrovës”, përmes organizatës time 
‘Projekti mbi marrëdhëniet etnike’ (PME) – një organizatë që ka qenë aktive në 
pjesën më të madhe të Evropës Qendrore-Juglindore me çështjet që kanë të bëjnë 
me marrëdhëniet etnike, e di se vendi juaj ka kaluar në një periudhë mjaft të 
vështirë.  

Në të njëjtën kohë, kam parë se sa të jashtëzakonshëm janë njerëzit në këtë 
vend dhe me plot admirim vështroj guximin e tyre gjatë përballjes me çështjet më 
të vështira të marrëdhënieve ndëretnike. Kjo është ajo që e bën Maqedoninë të 
veçantë në rajon. Për tu ulur, prej një konflikti të hapur ndëretnik, në një tavolinë 
miqësore si partnerë të barabartë, vërtet nevojitet kurajë dhe vizion, dhe ju i 
posedoni këto cilësi.  

Megjithatë, nuk duhet harruar edhe kontributin e dhënë dhe ndikimin që 
kishte bashkësia ndërkombëtare në përmbylljen e konfliktit dhe zbutjen e 
marrëdhënieve ndëretnike.  

Në ndërkohë, gati të gjithë qytetarët e Maqedonisë e kuptuan se pajtimi ishte 
dhe vazhdon të jetë më se i nevojshëm dhe i pashmangshëm, dhe se manipulimi 
me të kaluarën nuk është mënyra më e mirë  për të arritur këtë.  

Sidoqoftë, ne duhet t’i parashtrojmë vetes disa pyetje të vështira: përse ishte 
aq e vështirë implementimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit? Përse i duhej kohë aq 
e gjatë dhe përse nuk është akoma plotësisht e implementuar? Ku pati suksese 
dhe ku pati ngecje? Sa i fuqishëm është partneriteti midis dy komuniteteve më të 
mëdha në Maqedoni? A paraqet Marrëveshja e Ohrit thjesht një shoqatë interesi 
politik apo një konsensus politike? Vallë, a i zgjodhi Marrëveshja e Ohrit 
problemet apo vetëm i fshehu ato?!  

Përvoja e Maqedonisë a mund të shërbejë si mësim 
për vendet tjera në rajon apo është një përvojë më vete?  

Shembulli i Marrëveshjes së Ohrit dhe çështjet e ndjeshme ndëretnike, kohë 
mbas kohe janë përfolur shumë në rajon. Disa prej vendeve në të cilat ka punuar 
PME, kanë parë shembullin e Maqedonisë dhe kanë një mendim shumë pozitiv për 
Marrëveshjen Kornizë të Ohrit.  

Kam dëgjuar diskutime të tilla në Mal të Zi dhe në Kosovë, madje edhe në 
Serbi, biseda kryesisht të bëra nga shqiptarët e këtyre vendeve, të cilët 
Marrëveshjen e Ohrit e shikojnë si qasje premtuese për të drejtat e minoriteteve 
në vendet e tyre.  

Megjithatë, pjesa më e madhe e njerëzve mendojnë se Marrëveshja e Ohrit 
kishte për qëllim që të zgjidh përfundimisht konfliktin e hapur, dhe mund të 
themi se ia arriti me sukses, por nuk arriti të zgjidhë të gjitha problemet midis dy 
palëve-grupeve etnike në Maqedoni edhe pse çoi drejt një shkallë të ndarjes së 
pushtetit.  
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Mbetet akoma për tu analizuar nëse marrëveshja e Ahtisarit në Kosovë që 
zgjodhi konfliktin e hapur atje, apo ligji i plotë i minoriteteve në Mal të Zi, 
huazuan elemente nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit.  

Mund të thuhet se MKO dallon nga Marrëveshja e Paqes së Dejtonit dhe të 
Rezolutës 1244 për shkak të kufizimit të fushës së veprimit të atyre dokumenteve. 
Mund të thuhet gjithashtu se MKO ishte dhe mbetet një dokument historik për të 
drejtat e minoriteteve dhe marrëdhënieve ndëretnike në Evropën Juglindore.  

Sigurisht që mund të nxirret mësim nga MKO (të drejta të barabarta për të 
gjitha komunitetet, rëndësia e decentralizimit, përdorimi i gjuhës amtare në 
arsim dhe administrimi në zonat që përbëjnë mbi 20% të popullatës), mësime këto 
të cilat mund të kontribuojnë në përmirësimin e bashkëjetesës në këtë pjesë të 
botës.  

Së fundmi, do të thoja se Marrëveshja Kornizë e Ohrit vërtet trajtoi çështjet 
në thelb të konfliktit dhe përfundoi duke krijuar një shtet funksional. 
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î Marrëveshja paqësore e Ohrit dhe sfidat 
e integrimit në Bashkimin Evropian: 
ekonomi konkurruese dhe e integruar 
me shanse të barabarta 

Dr. Fatmir Besimi∗ 

Nga e kaluara drejt së ardhmes  

Suksesi dhe përparimi ju takon atyre që mësojnë nga e kaluara, kanë vizion 
për të ardhmen dhe dinë si të bëjnë atë.  

Marrëveshja Paqësore e Ohrit është shembulli më i mirë, si të mësojmë nga e 
kaluara. Ajo duhet të na shërbejë si bazë, mbi të cilën mund të mbështetemi për të 
ndërtuar një të ardhme më të mirë dhe më të sigurt. 

Marrëveshja Paqësore e Ohrit ka jo vetëm rëndësi jetike për ekzistencën e 
shtetit, por njëkohësisht është garancë e stabilitetit, që është kusht i 
domosdoshëm për prosperitetin ekonomik. Kjo marrëveshje i hapi rrugë 
integrimit të brendshëm të të gjithë komuniteteve që jetojnë në Maqedoni.  

Implementimi i plotë i kësaj marrëveshje, që në thelb ka integrimin e 
brendshëm,  duhet t’i paraprijë një tjetër integrimi më të madh. Ai është integrimi 
në Bashkimin Evropian dhe në NATO. 

E ardhmja u takon popujve që kanë vizion dhe dinë të pozicionohen drejtë. 
Integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO është një orientim strategjik i 
drejtë për Maqedoninë, që do të garantojë më shumë stabilitet, më shumë 
mundësi, perspektiva të reja zhvillimore dhe një standard më të lartë jetese.  

                                                
∗  Fatmir Besimi Ministër i Ekonomisë në Republikën e Maqedonisë 
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Për vendet si Maqedonia nuk vlen pyetja se a duhet të integrohet apo jo në 
NATO dhe në Bashkimin Evropian, por si të bëhet e mundur përshpejtimi i këtij 
procesi. Për këtë qëllim Maqedonia ka nevojë për një model të zhvillimit 
ekonomik që në thelb do të ketë ekonominë konkurruese dhe të integruar me 
shanse të barabarta për të gjithë, që do të garantojë stabilitet makroekonomik, 
rritje ekonomike të shpejtë dhe të qëndrueshme si dhe punësime të reja.  

Qeverisja korporative - model i qëndrueshëm 
për demokraci funksionale në shtetet multietnike? 

Analizuar me terma ekonomik, nëse marrim përsipër të simplifikojmë 
qeverisjen e shtetit me qeverisjen e korporatës, qeverisja korporative si një model 
gjerësisht i pranuar, mund të na shërbejë si një shembull i suksesshëm, që mund 
të implementohet në shtetet multietnike (duke patur parasysh edhe specifikat 
politike). 

Simbolikisht, nëse shtetet do t’i krahasojmë me korporatat, pas shpërbërjes 
së Jugosllavisë, Maqedonia u nda nga një korporatë prej 23 milionë aksionarësh në 
një korporatë të re, e cila ishte në pronësi të 2 milionë aksionarëve. Përveç 
vështirësive të shumta në aspektin gjeopolitik, në kushtet e reja të tregut, 
teknologjinë e vjetruar, forcën e punës së pakualifikuar, kjo korporatë u përball 
edhe me një sfidë tjetër. 

Struktura e pronësisë së korporatës ishte e ndarë në dy paketa kryesore 
aksionesh, të cilat zotëroheshin nga dy komunitetet më të mëdha të popullsisë. 
Gjatë dhjetë viteve të para të tranzicionit, kjo korporatë hyri në një krizë të thellë, 
e cila kulmin e saj e arriti në vitin 2001. 

Arsyet e kësaj gjendje burojnë nga qeverisja e padrejtë dhe jotransparente 
zotëruesit të paketës më të madhe të aksioneve të korporatës në dëm të 
aksionarëve të tjerë. 

Nën supozimin se Maqedonia është korporata, ishte pikërisht mosrespektimi 
i parimeve të qeverisjes korporative, arsyeja që çoi në konfliktin e vitit 2001. Për 
një shtet multietnik me një shpërndarje të popullsisë si Maqedonia, një model i 
suksesshëm dhe i qëndrueshëm i qeverisjes do të ishte ai që domosdoshmërish do 
të udhëhiqet nga pesë parimet e udhëheqjes korporative të përshkruara më 
poshtë: 

Të drejtat dhe trajtimi i barabartë i aksionarëve. Korporata (shteti) duhet të 
respektojë të drejtat e aksionarëve (qytetarëve të gjitha etniteteve) dhe të ju 
ndihmojë atyre të ushtrojnë këto të drejta.  

Interesat e palëve të tjera. Korporata duhet të njohë detyrime ligjore dhe të 
tjera për të gjitha palët e ligjshme të interesuara (komuniteti ndërkombëtar). 
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Roli dhe përgjegjësitë e bordit. Bordi (qeveria) duhet të jetë i pajisur me një 
gamë të aftësive dhe të kuptuarit, që të jetë në gjendje të trajtojë çështje të 
ndryshme të biznesit (shetit). Ai duhet të ketë madhësi të mjaftueshme si dhe 
përkushtimin e duhur për të përmbushur përgjegjësitë dhe detyrat (ndaj 
qytetarëve).  

Integriteti dhe sjellja etike. Vendimmarrja etike dhe e përgjegjshme (e 
qeverisë dhe institucioneve shtetërore)  nuk është e rëndësishme vetëm për 
marrëdhëniet me publikun por ajo është gjithashtu një element i nevojshëm për 
menaxhimin e rriskut (politik) dhe shmangien e konflikteve (ndëretnike, 
ndërfetare dhe sociale). Korporata duhet të hartojë një kod të sjelljes për drejtorët 
që nxit vendimmarrjen etike dhe të përgjegjshme. 

Transparenca. Korporata duhet të qartësojë dhe të bëjë të njohura publikisht 
rolet dhe përgjegjësitë e bordit (qeverisë), si dhe të menaxhmentit (politikbërësve), 
për t’i siguruar aksionarëve (qytetarëve) një nivel të mjaftueshëm të 
llogaridhënies. Ata duhet gjithashtu të zbatojë procedurat (ligjet) që në mënyrë të 
pavarur të verifikohet dhe të ruhet integriteti i raportimit financiar të kompanisë 
(prezantimi dhe realizimi i buxhetit dhe financave publike). Dhënia e 
informacioneve shpjeguese të çështjeve materiale në lidhje me organizimin duhet 
të jetë në kohë dhe e ekuilibruar, për të siguruar që të gjithë investitorët të kenë 
qasje në informacionin e qartë dhe faktik (qasje të drejtë dhe transparente në 
shpërndarje të financave publike). 

Rëndësia e Marrëveshjes Paqësore të Ohrit 

Marrëveshja Paqësore e Ohrit solli ndryshime rrënjësore në funksionimin e 
shtetit tonë. Kjo marrëveshje, duke i dhëne fund konfliktit të armatosur 
ndëretnik, e hapi rrugën për demokratizimin e shoqërisë dhe institucioneve të 
shtetit. Marrëveshja Paqësore e Ohrit ka relevancë të rëndësishme ekonomike, si 
garancë e stabilitetit, i cili është parakushti kryesor i zhvillimit ekonomik. 
Gjithashtu kjo marrëveshje është baza e zhvillimit ekonomik me shanse të 
barabartë për të gjithë qytetaret e Maqedonisë. 

Viti 2011 shënon 10 vjetorin e Marrëveshjes Paqësore të Ohrit. Sfida jonë për 
të ardhmen është avancimi i mëtejshëm i mekanizmave dhe institucioneve, të 
cilat në themelin e tyre bartin pikërisht respektin dhe njohjen e dallimeve etnike, 
gjuhësore e kulturore. 

Respektimi dhe implementimi i Marrëveshjes Paqësore të Ohrit është kriteri 
themelor për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Në 
këtë aspekt, perspektiva integruese është ngushtësisht e lidhur me suksesin ose 
mossuksesin e integrimit të brendshëm, i cili nga ana e tij garantohet me parimet 
dhe frymën e Marrëveshjes së Ohrit. 
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Integrimet Euro-Atlantike dhe hapja e perspektivës ekonomike  

Integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO ka qenë dhe mbetet orientim 
strategjik i Maqedonisë, për të krijuar një stabilitet politik dhe institucional, 
standard më të lartë të jetesës si dhe perspektiva më të mira ekonomike. 
Orientimi i Maqedonisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian është orientim i 
drejtë dhe opsioni më i qëndrueshëm.  

Një numër i madh reformash ligjore dhe institucionale janë ndërmarrë për 
harmonizimin me standardet dhe rregullativat e Bashkimit Evropian me qëllim të 
ndërtimit të demokracisë dhe ekonomisë funksionale të tregut.  

Përmes procesit të stabilizim-asocimit vendet e rajonit, ku bën pjese edhe 
Maqedonia kanë ndërmarrë disa iniciativa, si p.sh.: një sërë hapash në fushën e 
liberalizimit të tregtisë rajonale; lëvizjen e lirë dhe pa viza; krijimin e tregjeve 
rajonale për energjetikë dhe gaz; infrastrukturës së transportit dhe 
infrastrukturës energjetike; mbrojtjen e mjedisit dhe ujit;  kërkimin dhe 
zhvillimin; bashkëpunimin ndërkufitar dhe parlamentar, etj. 

Përfitimet e pritshme nga bashkëngjitja në Bashkimin Evropian do të 
konsistojnë në rritje të tregtisë dhe investimeve. Këto efekte pozitive do të rriten 
përmes integrimit në një treg më të gjerë siç është Bashkimi Evropian. 

Megjithatë, Integrimi në Bashkimin Evropian është një proces i gjatë dhe 
kompleks, që lidhet me konvergjencën, si dhe me arritjen e performancave 
ekonomike ekzistuese të vendeve të Bashkimit Evropian.  

Maqedonia prej vitit 2002 ka shënuar një rritje ekonomike mesatare vjetore 
prej 2-3% dhe në 2010 arrin një nivel  prodhimit bruto vendor për krye banori afër 
3,300 euro dhe kjo është më pak se 40% e mesatares evropiane (EU-27).  Kjo 
dinamikë e rritjes ekonomike ka diktuar që papunësia të arrijë edhe 37.2% (2004), 
që në vitin 2010 të bie në 30.9% dhe kjo është tri herë më e lartë se mesatarja 
evropiane (EU-27, 9.5%).  

Gjithashtu, rritja ekonomike ka ndryshuar edhe sipas regjioneve gjatë kësaj 
periudhe, duke veçuar si dy skajshmëri regjionin e Pollogut me nivel të prodhimit 
bruto vendor prej 47.4% dhe regjionin e Shkupit me 156.4% të mesatares së 
prodhimit bruto vendor të Maqedonisë. 

Në mënyrë që këto dallime të ulen, objektiv kryesor duhet  të mbetet rritja 
dhe zhvillimi i shpejtë dhe i qëndrueshëm ekonomik, si dhe përmirësimi dhe 
ngritja e standardit jetësor dhe mirëqenies ekonomike.  

Për arritjen e këtij objektivi, është i nevojshëm një koordinim i suksesshëm i 
politikave makroekonomike dhe reformave strukturore.  

Gjegjësisht: stabiliteti makroekonomik, rritja e shpejtë dhe e qëndrueshme 
ekonomike dhe punësimet e reja. 
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Stabiliteti makroekonomik. Stabiliteti makroekonomik qëndron në atë se 
garanton një mjedis të parashikueshëm ekonomik për investitorët. Prandaj, është 
i nevojshëm sigurimi i stabilitetit makroekonomik që do të mundësojë një 
baraspeshë afatmesme në të gjitha segmentet ekonomike të vendit, si: stabilitetin 
e çmimeve dhe kursit devizor, stabilitetin fiskal (deficiti buxhetor dhe borxhi 
publik) dhe stabilitetin në sektorin e jashtëm. 

Rritje e shpejtë dhe e qëndrueshme ekonomike. Përmirësimi i standardit të 
jetesës detyrimisht kërkon një rritje më të shpejtë ekonomike, e cila duhet të 
bazohet në krijim të një mjedisi më të mirë për investime, krijimit të vendeve të 
reja të punës dhe rritjes së aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit.  

Ekonomisë së Maqedonisë domosdoshmërisht i duhet të arrijë rritje 
ekonomike vjetore 6-8% në afat të mesëm. Një rritje e tillë ekonomike garanton 
standard më të lartë të jetesës dhe kjo do të arrihet me: rritje te investimeve 
(investimet e vendit, investimet e huaja, kthimi i kapitalit nga mërgata); nxitje e 
eksporteve (ndërmarrje të orientuara në eksport, standarde, inovacione dhe 
teknologji të reja); zhvillim të sistemit financiar (kthimi i besimit dhe rritja e 
konkurrencës dhe efikasitetit në sistemin financiar-bankar, dhe zhvillimi i 
tregjeve financiare); optimizim të sektorit publik (ristrukturimi korporativ 
menaxhues, privatizimi, partneritet privat publik, koncesionimi dhe shfrytëzimi 
racional i resurseve natyrore); dinamizim të biznesit (afarizëm kreativ, që të jetë 
konkurrues dhe të punësojë një numër të konsiderueshëm të punëtoreve); rritja e 
investimeve në arsim me qëllim të rritjes së kapitalit njerëzor dhe inovacioneve si 
bazë e krijimit të një ekonomie të bazuar në dije; dhe rritja e aftësisë konkurruese 
të ekonomisë së vendit. 

Punësime të reja. Hapja e vendeve të reja të punës konsiderohet hap konkret 
për të zbutur varfërinë dhe për të ruajtur paqen sociale në vend. Zvogëlimi i 
papunësisë dhe krijimi i vendeve të reja të punës duhet të arrihet me: rritjen e 
investimeve dhe rritjen e fleksibilitetit dhe efikasitetit në tregun e punës. 

Modeli i ekonomisë së integruar dhe zhvillimit ekonomik 
me shanse të barabarta 

Maqedonisë i nevojitet një model të zhvillimit ekonomik të bazuar në një 
ekonomi konkurruese dhe të integruar me mundësi të barabarta për të gjithë, që 
do jetë i suksesshëm në realizimin e objektivave të përmendur më lart.  

Rrethanat dëshmojnë se Maqedonia është një ekonomi e vogël dhe zhvillimi 
ekonomik i saj detyrimisht lidhet ngushtë me bashkëpunimin ekonomik 
ndërkombëtar të bazuar në një ekonomi të hapur. Zhvillimi ekonomik duhet të 
bazohet në resurset vendore dhe ato të huaja që të mund të përshpejtohet rritja 
ekonomike.  
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Sidoqoftë, në të kaluarën, prej pavarësimit të saj, Maqedonia ka shpenzuar 
më shumë se që ka krijuar në ekonomi. Investimet gjatë kësaj periudhe në nivel 
vjetor kanë qenë rreth 20% e bruto prodhimit të vendit (në vitin 2009 arrin 26.2%), 
ndërsa konsumi i përgjithshëm ka qenë rreth 100% të bruto prodhimit të vendit. 
Kjo ka ndikuar që bilanci tregtar gjatë kësaj periudhe të shënojë deficit prej rreth 
20% të BPV (21.3% në vitin 2010).  

Kryesisht ky deficit është mbuluar me remitanca nga diaspora, që në vitet e 
fundit kanë arritur afër 1 miliard euro në nivel vjetor dhe pjesërisht me borxh të 
jashtëm që në vitin 2010 niveli arrin në 60.4% e BPV.  

Maqedonia është një ekonomi e vogël dhe e hapur (tregtia e jashtme përfshin 
mbi 100% të bruto prodhimit vendor), që në rrethana të globalizimit dhe zhvillimit 
të shpejtë teknologjik, model i qëndrueshëm për një ekonomi të zhvilluar është 
rritja e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit, rritja e investimeve, 
eksporteve dhe gjenerimi i tregjeve të reja nëpërmjet një ekonomie të integruar. 

Një model i zhvillimit ekonomik i bazuar në një ekonomi konkurruese dhe të 
integruar me mundësi të barabarta për të gjithë, do jetë orientim i suksesshëm 
për Maqedoninë në realizimin e objektivave të përmendur më lart. Modeli 
përmban katër shtylla:  

A. integrim ekonomik brenda vendit, rajonal, evropian dhe global; 
B. ndërtimi i një ekonomie konkurruese që mundëson promovim të 

afarizmit, rritje të investimeve, rritje të eksporteve dhe rritje të shpejtë 
ekonomike; 

C. rritje e qëndrueshme me infrastrukturë të avancuar; dhe 
D. kohezion ekonomik, social dhe territorial që do të mundësojë rritje 

përfshirëse ashtu që beneficionet e zhvillimit ekonomik t’i ndjejnë të 
gjithë. 

Integrimi ekonomik do të jetë shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik duke 
pasur parasysh specifikat e Maqedonisë si ekonomi e vogël dhe trendët e 
globalizimit. Integrimi ekonomik duhet të jetë në tre nivele: 

(1) integrim të ekonomisë së brendshme me qasje të drejtë dhe të barabartë 
në fondet publike, lirisë së biznesit dhe zhvillimit të barabartë regjional; 

(2) integrim ekonomik rajonal, nëpërmjet avancimit të infrastrukturës dhe 
bashkëpunimit ekonomik për ndërtimin e një tregu të përbashkët dhe 

(3) integrim evropian dhe global në funksion të arritjes së standardeve dhe 
cilësive më të larta konkurruese.  

Integrimi ekonomik i brendshëm (vendor) 

Integrimi ekonomik i brendshëm duhet të fokusohet në këto fusha: 

Shpërndarja e drejtë dhe transparente e buxhetit dhe fondeve publike. Do të 
krijojë një besim më të lartë te taksapaguesit për arsyeshmërinë e shpenzimeve 
publike në interes të qytetarëve dhe, njëherësh, do të kontribuojë në integrimin e 
tyre ne ekonominë formale dhe rritje të mundësive për investime të reja, vende të 
reja të punës, si dhe përmirësim të infrastrukturës. 
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Biznesi duhet të jetë i barabartë në ligjet dhe institucionet e vendit 
pavarësisht përkatësisë etnike dhe duhet të motivohet bashkëpunimi në bazë të 
cilësisë dhe ndershmërisë. 

Decentralizimi fiskal. Është parim që buron nga Marrëveshja Paqësore e 
Ohrit që garanton pushtet vendor të suksesshëm. Vitet e fundit, të hyrat nga 
koncesionet e ndryshme (pasuri natyrore, ujë, minerale, toka bujqësore dhe 
ndërtimore) që shkojnë për pushtetin vendor u rritën nga 40% në 80%. Gjithashtu 
u rritën të hyrat për pushtetin vendor nga TVSH prej 3% në 4.5%. 

Decentralizimi fiskal do të vazhdojë me trend në favor të pushtetit vendor. 
Duhet të shqyrtohet mundësia që të hyrat nga TVSH-ja që shkojnë për komunat të 
rriten në 5-10%. 

Zhvillimi regjional i barabartë. Duhet të ndihmojë në përafrimin e kushteve 
në regjionet e ndryshme brenda Maqedonisë, me qëllim që të mund të integrohen 
në ekonominë e vendit duke përmirësuar infrastrukturën. E kaluara në Maqedoni 
dëshmoi që rritja ekonomike ka ndryshuar sipas regjioneve.  

Maqedonisë i nevojitet  një rritje ekonomike më e balancuar ndërmjet 
regjioneve veçanërisht regjionet e Pollogut (47.4%), Verilindor (60.7%) dhe 
Jugperëndimor (75.0%) si më pak të zhvilluara. Kjo duhet të realizohet përmes një 
sistemi fiskal përkatës dhe investimeve në infrastrukturë (rrugë, ujësjellës, 
kanalizime…), shkolla, spitale etj. 

Integrim i diasporës. Është një potencial i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik 
duke u nisur nga fakti se është një numër i konsideruar i bashkëvendësve tanë që 
emigruan në vendet e zhvilluara të botës. Ato sot paraqesin një kategori të 
rëndësishme që mund të kthehen me dije dhe kapital dhe të investojnë në vendin 
tonë të përbashkët.  

Ky potencial dhe afërsia e tyre është dëshmuar me faktin se në vazhdimësi 
remitancat kanë financuar ekonominë e vendit me rreth 1 miliard euro (16% e 
BPV) në nivel vjetor që për ekonomike e Maqedonisë, në periudhën e krizës më të 
madhe ekonomike vitet e fundit ishte kontributi kryesor për ruajtjen e stabilitetit 
makroekonomik të vendit. Ngelet detyrë që të angazhohemi për komunikim dhe 
tërheqje të diaspores për kthim dhe investime në vendin tonë të përbashkët. 

Integrimi rajonal 

Rritja e bashkëpunimit rajonal, me respekt të ndërsjellë të vlerave, si pjese e 
proceseve integruese globale, bëhet conditio sine qua non, pa të cilën integrimet 
progresive janë të paparamenduara. Me atë fillojnë proceset drejt ndërtimit të 
sigurisë më të lartë në planin ndërkombëtar dhe përparimit në planin ekonomik 
të regjionit. Sot, në botën moderne asnjë shtet nuk mund t`i realizojë vetë 
prioritetet nacionale, pa zhvilluar bashkëpunim me të tjerët dhe pa ndjenjën e 
varshmërisë reciproke.  
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Maqedonia dhe rajoni që të jenë më atraktivë duhet patjetër të promovojnë 
treg të përbashkët duke realizuar projekte me interes të përbashkët me karakter 
rajonal, si dhe politika dhe reforma të sinkronizuara.  

Maqedonia do të jetë aktive në iniciativat rajonale siç janë: CEFTA, EFTA, 
Bashkësia Energjetike e Evropës Juglindore, Këshilli për koordinim rajonal etj. 
Është i nevojshëm vazhdimi i përpjekjeve në përmirësimin e infrastrukturës së 
transportit, energjetikës dhe avancimin e bashkëpunimit ekonomik më të gjerë, 
me qëllim të tërheqjes së investimeve dhe të nxitim rritjen ekonomike në rajon. 

Integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO 

Bashkimi Evropian paraqet modelin më të suksesshëm të integrimeve që 
është arritur në shoqërinë moderne. Me realizimin e idesë fisnike për 
bashkëpunim të ngushtë ekonomik, Bashkimi Evropian arriti të integroje 
ekonominë, të ketë monedhë të përbashkët, institucione të përbashkëta dhe 
politike të përbashkët në shumë lëmi, t’i heqë kufijtë që mbetën relikte të së 
kaluarës, të mundësojë qarkullim të lirë të njerëzve, mallit dhe kapitalit, të 
instaloje idenë e përkatësisë së përbashkët evropiane dhe ardhmërisë së 
përbashkët të qytetarëve të saj.  

Anëtarësimi në NATO dhe në bashkimin Evropian do të thotë më shumë 
siguri dhe stabilitet për Maqedoninë, të si parakushte për nxitjen e investimeve. E 
këto të fundit do të krijojnë vende të reja punë, perspektiva të reja zhvillimore, 
pra rritje të mirëqenies së qytetarëve tanë. 

Vetëm të barabartët mund të integrohen 

Anëtarësimi në Bashkimin Evropian do të thotë përfitim i ndërsjellë nga 
avantazhet e secilit shtet pjesëmarrës, që si rezultat përfundimtar, përmes 
sinergjisë, ka përmirësimin e mirëqenies së të gjithëve. Prandaj, alternativa e 
vetme e Maqedonisë është anëtarësimi i plotë në Bashkimin Evropian, si dhe në 
aleancën e atlantikut verior NATO, si vatër e paqes së qëndrueshme, lirisë dhe 
mirëqenies ekonomike. 

Për vendet e vogla ku bën pjesë edhe Maqedonia nuk vlen pyetja a duhet apo 
jo të integrohen në Bashkimin Evropian, por si të arrihet përshpejtimi i këtij 
procesi.  

Prandaj, Maqedonia duhet të intensifikojnë hapat drejt integrimit në 
Bashkimin Evropian, pasi integrimi në Bashkimin Evropian do të thotë treg më i 
gjerë, konkurrencë më e madhe, më tepër mundësi dhe më shumë siguri për 
qytetarët e Maqedonisë.  
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Maqedonia në Bashkimin Evropian do të arrinte një zhvillim të gjithanshëm, 
ashtu siç kanë arritur shumë shtete në të kaluarën. Maqedonia si edhe i gjithë 
rajoni e kanë vendin përfundimisht në Bashkimin Evropian, ku do të vijë në 
shprehje i tërë potenciali ynë njerëzor për të pasuruar mozaikun dhe diversitetin 
e Evropës së bashkuar. 
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î Korniza gjuhësore brenda 
Kornizës së Marrëveshjes së Ohrit 

Dr. Arbër Çeliku∗ 

Gjuha shqipe, si njëra ndër gjuhët më të lashta të Evropës, sot flitet në shumë 
shtete të Gadishullit Ballkanik: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Serbi, Greqi. 
Kjo shpërndarje është e tillë për shumë arsye historike-politike, të cilat nuk janë 
objekt trajtimi i këtij punimi.  

Gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Shqipëri dhe Kosovë, kurse në vendet 
tjera ajo ka statusin e veçantë, varësisht për cilin vend bëhet fjalë. Për punimin në 
fjalë rëndësi ka statusi i gjuhës shqipe në Maqedoni, sidomos pas Marrëveshjes 
Kornizë të Ohrit.  

Maqedonia është një vend i theksuar multietnik, që nënkupton se ai është 
edhe një vend multigjuhësor, në të cilin jetojnë etni të ndryshme si: maqedonasit, 
shqiptarët, turqit, serbët, vllahët, romët, bullgarët dhe fliten po ashtu gjuhë të 
ndryshme si: maqedonishtja, shqipja, turqishtja, serbishtja, vllahishtja, 
bullgarishtja, gjuha rome.  

Për ta kuptuar më qartë këtë ndërthurje etnike-gjuhësore në Maqedoni, 
fillimisht duhet të sqarojmë disa koncepte teorike bazë. Natyrisht, ekziston një 
kornizë bazë në dokumentet e institucioneve evropiane siç është Strasburgu për 
gjuhët dhe statusin e tyre (për më tepër shih: www. ec.europa.eu/education/ 
languages/index_en.htm).  

Jo më pak studiuesit rreken të japin definicione, të cilat ndryshojnë në varësi 
të konteksteve jashtëgjuhësore, hera-herës të ngarkuara edhe me mendësi 
krahinoriste a nacionaliste.  

Pa dashur të futemi në këtë lloj debati, jemi të mendimit se, nisur nga 
përbërja dhe qëllimet që i ka vënë vetes kjo konferencë, po ndalemi shkurtimisht 
në sqarimin e disa koncepteve bazë siç janë: Bilinguizmi, diglosia, minoritet, 

                                                
∗ Arbër Çeliku është Dekan i Fakultetit Filologjik në Universitetin Shtetëror të Tetovës 
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pakicë kombëtare, enklavë gjuhësore, element përbërës a shtetformues, në bazë 
të të cilëve mund të jepet një pasqyrë më e qartë lidhur me statusin e gjuhës 
shqipe në Maqedoni para dhe pas Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. 

Bilinguizmi (trilinguizmi) si p.sh. Egjipti apo Zvicra, është kur të dyja apo të 
tria gjuhët ngrihen në nivel të përdorimit shtetëror dhe e gjithë administrata 
shtetërore vepron nëpërmjet të dyja apo të tria gjuhëve (dokumentet e udhëtimit, 
legjislacioni, mbishkrimet rrugore, etj.) 

Diglosi kemi kur njëra gjuhë është zyrtare dhe përdoret për të gjithë 
veprimtarinë shtetërore-politike, kurse gjuha tjetër përdoret nga disa komunitete 
në veprimtaritë fetare, kulturore dhe shkollore të pjesshme.  

Minoritet a gjuhë minoritare shpesh ngatërrohet me termin gjuha e pakicës 
kombëtare (madje kjo ndodh edhe në Fjalorin thesar të shqipes): Bëhet fjalë për 
minoritet, kur popullata brenda vendit nuk shkon më shumë se deri 8-10% të 
popullsisë bazë, kur flitet një gjuhë e ndryshme nga gjuha bazë, kur gjuha 
përdoret në sistemin arsimor deri në shkollimin e mesëm (siç ka qenë para vitit 
2001 përdorimi i gjuhës shqipe në Maqedoni), si dhe elementet e tjera të segmentit 
shoqëror janë të ndryshme nga gjuha bazë. Minoriteti ka vazhdimësi me gjuhën 
amë. 

Pakicë kombëtare kemi kur ruhen karakteristikat e minoritetit (8-10%), por 
popullsia është e shpërndarë në të gjithë truallin e gjuhës tjetër. 

Enklavë gjuhësore: kur një popullsi e caktuar flet një gjuhë tjetër brenda një 
territori. Si shembull mund ta marrim përdorimin e gjuhës serbe në Kosovë. 

Element shtetformues a përbërës kemi kur popullsia përafrohet me 20% të 
popullsisë së një vendi, varësisht nga ajo se sa demokratike janë vendet, të cilat 
brenda tyre kanë element shtetformues. Ky element mund të paraqesë zgjatim 
territorial si minoriteti ose jo gjithandej, por ruan karakteristikat e gjuhës 
bilinguale në të gjitha rrafshet e gjuhës shtetërore. Arsimimi shtrihet në këto 
raste deri në nivelin e dygjuhësisë (pra, deri në arsimin universitar).  

Për pakicat, minoritetet, enklavat, popullsitë kanë këto karakteristika: 
shkollimin deri në arsimin e mesëm, gëzimi i të drejtave për organizimin komunal 
në gjuhën e tyre, emërtimin e rrugëve në gjuhën e tyre, përdorimin e simboleve, 
vetëm gjatë festave të ndryshme, gëzimeve familjare, mirëpo vetëm në rrafshin 
lokal. 

Pasi dhamë këtë panoramë të shkurtër, le t’i kthehemi pyetjes së bërë më 
lart: pra, cili është pozicioni i gjuhës shqipe në Maqedoni pas Marrëveshjes 
Kornizë të Ohrit? 

Para konfliktit të vitit 2001 mund të pohohet se statusi i shqipes ka qenë 
minoritare ose diglose, i cili kurrë nuk i është përgjigjur realitetit numerik dhe 
gjithë sjelljes komunitare, rolit që duhet të kishin brenda shtetit shqiptarët, 
arsimimit të tyre, etj. 
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Me këtë rast, do t’u referohem punimeve të ditës së parë të Konferencës mbi 
Marrëveshjen Kornizë të Ohrit, më saktë fjalimeve të kryenegociatorëve Pardju 
dhe Petersen, si dhe kryetarit të BDI-së, z. Ali Ahmeti, të cilët u shprehën njëzëri 
se Marrëveshja Kornizë e Ohrit ishte një kompromis, i cili i ndau të pakënaqura të 
dyja palët në konflikt. Kjo lë të nënkuptosh se Marrëveshja e Ohrit hodhi një hap 
të rëndësishëm për të zgjidhur disa realitete në përputhje me standardet e 
njohura bashkëkohore. 

Sa i përket përdorimit të gjuhës shqipe, edhe në MKO, versioni anglisht, pika 
6, respektivisht 6.5, theksohet qartë se gjuha e komunitetit mbi 20% është gjuhë 
nacionale, pra zyrtare në kontekstin e përdorimit tonë të këtij koncepti. 

Për të dhënë një pasqyrë më të qartë, në vazhdim do të renditen këto fakte të 
përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoni pas arritjes së Marrëveshjes Kornizë të 
Ohrit: 

- gjuha shqipe gradualisht po kalon nga situata e gjuhës minoritare ose 
diglose në situatën e gjuhës bilinguale (dygjuhëshe), 

- gjuha shqipe sot shtrihet deri në shkollimin universitar (madje kemi 2 
universitete në gjuhën shqipe në Maqedoni), 

- gjuha e shtetit, që përkthehet me gjuhën e kancelarive, me gjuhën që 
përdoret në kuvend, në legjislacion, në sistemin komunal, në mbishkrimet 
rrugore, etj., po i afrohet situatës dygjuhëshe. Situata sot është midis një 
situate diglose dhe dygjuhëshe, që nënkupton edhe aspektin e kundërt, se 
edhe maqedonasit po synojnë mësimin e shqipes, 

- gjuha shqipe është e përfaqësuar edhe në sistemin mediatik të vendit (2 
radiotelevizione kombëtare dhe dhjetëra lokale si dhe 4 gazeta të 
përditshme në gjuhën shqipe). 

Nga sa parashtruam më lart, mund të pohohet se gjuha shqipe ka qenë në një 
situatë jashtë standardeve që parashikohen në dokumentet bazë të Evropës dhe 
SHBA-ve, si dhe të studimeve serioze të studiuesve ku janë mbështetur këto 
dokumente, por pas arritjes së MKO në Maqedoni, janë përafruar standardet e 
gjithëpranuara në shtetet demokratike, sikundër ka ndryshuar dukshëm edhe 
njëmendësia e kombit maqedonas, gjë që kontribuon edhe në komunikimin dhe 
përfitimin e ndërsjellë. 

Të gjitha anketimet që janë bërë në shtete me situata dygjuhëshe dëshmojnë 
se përfitimi i ndërsjellë nga mjedisi shumëtikulturor është shumë më i madh sesa 
shtetet unikulturore dhe se vendet shumëkulturore janë më të hapur drejt 
proceseve të globalizimit dhe integrimit, ngaqë gjuhët dhe kulturat, të cilat 
pasqyrojnë botëkuptimin e një komuniteti, pasurojnë në mënyrë të ndërsjellë 
jetën e gjithë komunitetit shtetëror, duke garantuar një bashkëjetesë të 
qëndrueshme. 
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î Sfidat e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit: 
Dhjetë vite pas 

Dr. Rizvan Sulejmani∗ 

Sot, dhjetë vite pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit (MKO), 
ekzistojnë dilema dhe debate, çfarë është dhe pse u deshtë ajo, cilët janë qëllimet 
e saj, etj. Pjesëmarrësit e kësaj ngjarjeje, nga kujtimet apo nga përshtypjet 
personale, japin vlerësime të ndryshme për atë se çfarë ishin qëllimet e kësaj 
marrëveshjeje. Ka dallime të mëdha në pikëpamjet e tyre ndërmjet pjesëmarrësve 
dhe aktorëve të kësaj ngjarjeje. Shumë rëndë mund të dilet me një qëndrim të 
përbashkët. Që të mos endemi rreth qëllimeve, ne vendosëm të bëjmë përpjekje që 
ato t’i identifikojmë nga vetë dokumenti, gjegjësisht preambula. Ja çfarë shkruan 
në preambulë:  

“Pikat në tekstin në vijim japin kornizë të harmonizuar për sigurimin e 
ardhmërisë së demokracisë në Maqedoni dhe mundësimin e zhvillimit të 
raporteve më të përafërta dhe më të integruara ndërmjet Republikës së 
Maqedonisë dhe bashkësisë euroatlantike. Kjo marrëveshje kornizë, do të 
promovojë zhvillimin e qetë dhe harmonik të shoqërisë qytetare, në të njëjtën 
kohë duke e respektuar identitetin etnik dhe interesat e gjithë qytetarëve16”. 

Nëse lexohet me kujdes preambula, mund të nxirren, më së paku, këto tre 
qëllime: 

1. Garantimi i ardhmërisë së demokracisë në Maqedoni; 
2. Zhvillimi i raporteve më të përafërta dhe më integruese të Republikës së  

Maqedonisë me bashkësinë euroatlantike, 
3. Promovimi i zhvillimit të qetë dhe harmonik i shoqërisë qytetare, në të 

njëjtën kohë duke e ruajtur identitetin etnik të bashkësive.  

                                                
∗  Rizvan Sulejmani është profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin Shtetëror të 

Tetovës 
16  Marrëveshja Kornizë e Ohrit, nënshkruar më 13 gusht 2001, në Shkup. 
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Çka mund të konstatohet dhjetë vite pas? Nga një analizë më e përgjithshme 
mund të konstatohet:  

- demokraci KA, por ardhmëria e demokracisë është në pikëpyetje, varet 
nga... 

- ka raporte të mira me NATO-n dhe BE-në, por jo integrim, 
- qetësi KA, por harmoni JO. 

Do të mundohemi t’i arsyetojmë këto konstatime. Do të fillojmë nga më të 
thjeshtat. Maqedonia ka raporte të mira me NATO-n dhe BE-në, por nuk është e 
integruar në to. Ajo ka statusin e shtetit kandidat për anëtarësim në BE. Ajo i 
plotëson kriteret për anëtarësim në NATO, por nuk është anëtare e saj e as e BE-
së.  

Që të argumentojmë se Maqedonia ka jetë të qetë, por nuk ka harmoni 
ndërmjet bashkësive etnike, do të na duhen më tepër indikatorë. Për këtë qëllim, 
do të shërbehemi me disa të dhëna nga kërkimet e bëra në vitin 2004, 2008 dhe 
2011, por edhe më përpara,  për raportet ndërmjet bashkësive. Në këtë studime na 
provokojë një fenomen i çuditshëm. Në pyetjen; A është Maqedonia vend i 
përshtatshëm për të jetuar? Në vitin 2004 janë deklaruar pozitivisht 61,9% e 
maqedonasve dhe 66,5% e shqiptarëve17.  

Rezultati përafërsisht është i njëjtë edhe gjatë deklarimit në vitin 2008, në 
pyetjen e njëjtë, kur; 71% e maqedonasve janë deklaruar PËR dhe 61% e 
shqiptarëve janë pajtuar.  

Kjo tendencë e ndryshimit të raporteve ka vazhduar. Kështu, nga të dhëna të 
pa publikuara nga një kërkim i vitit 2011, mund të konstatohet se dallimi thellohet 
në pjesën e perceptimit pozitiv ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarëve. Në këtë 
kërkim, qëndrimi pozitiv është shkallëzuar në gradën plotësisht pajtohem dhe 
pjesërisht pajtohem, me çka janë pajtuar 50% e maqedonasve, kurse me këtë 
shkallë pozitive të gradimit janë pajtuar vetëm 30%.  

Tendenca e zvogëlimit të perceptimit pozitiv tek shqiptarët është e qartë, siç 
është i qartë edhe thellimi i dallimit, nga plus 5% deri në minus 20% në favor të 
shqiptarëve në vitin 2011. Ka diçka që i bashkon komunitetet. Në të gjithë 
kërkimet vërtetohet dëshira e bashkësive për anëtarësim në NATO dhe BE me mbi 
80%, me disa për qind më tepër tek shqiptarët.  

Përputhshmëria e madhe ndërmjet bashkësive dhe përqindja e lartë për 
proceset integruese  dhe qëndrimi se Maqedonia është vend i përshtatshëm për të 
jetuar, ishte provokim i mjaftueshëm për të kërkuar përgjigje në pyetjen, si është 
e mundur? 

А është e mundur që në Maqedoni, e cila shihet si vend i përshtatshëm për 
jetesë të ketë aq interes të madh për anëtarësim në NATO dhe BE! Një analizë më 
e thellë zbuloj edhe disa fenomene tjera. 

                                                
17  Rizvan Sulejmani (2007) “Opinioni në Republikën e Maqedonisë dhe raportet me NATO-n dhe BE-në – 

me theks të posaçëm në procesin e decentralizimit” punë doktorate.  
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Së pari; bashkësitë pajtohen se bashkëjetesa në mes tyre është e pamundur. 
Si argumentim i këtij qëndrimi janë të dhënat nga viti 2005, kur 53% të 
maqedonasve dhe 59% e shqiptarëve mendojnë se nuk ka besim në mes të 
komuniteteve.  

Maqedonasit me 72% mendojnë se politikanët maqedonas dhe ata shqiptarë 
nuk kanë bile edhe qëllime të njëjta për shtetin, me çka pajtohen afër 50% të 
shqiptarëve. Analiza e mëtutjeshme paraqet dallime të mëdha rreth efekteve nga 
Marrëveshja Kornizë e Ohrit. 

Kështu, që në vitin 2004, afër 88,1% e maqedonasve mendojnë se shqiptarët 
nuk janë të diskriminuar, kurse ashtu mendojnë vetëm 16,1% e popullatës 
shqiptare.  

Përkundër kësaj, 54% e shqiptarëve mendojnë se janë të diskriminuar. Rreth 
implementimit të Marrëveshjes Kornizë dallimet janë edhe më të mëdha. Në 
kërkimet e vitit 2008 paraqitet se 58% e maqedonasve mendojnë se shqiptarët i 
kanë realizuar gjitha të drejtat, kurse kështu mendojnë vetëm 15% të 
shqiptarëve.18 

Kërkimi i fundit i vitit 2011, evidenton dallime edhe më të mëdha në 
perceptimin rreth rezultateve nga MKO-ja. Në pyetjen; a garantojnë institucionet 
mbrojtje nga diskriminimi? 

Me plotësisht pozitivisht dhe në përgjithësi po, janë deklaruar 52% e 
maqedonasve dhe vetëm 23% e shqiptarëve. Përkundër kësaj, afër 78% e 
shqiptarëve mendojnë se institucionet pjesërisht, apo fare nuk i mbrojnë nga 
diskriminimi. 

Dallimi është edhe më i madh në perceptimin e qytetarëve të bashkësive më 
të mëdha në pyetjen; A është përmirësuar përfaqësimi i bashkësive jo shumicë në 
institucionet publike dhe shtetërore? Deri më 94,3% e maqedonasve pajtohen se 
ajo është bërë plotësisht, por një qëndrim të këtillë kanë vetëm 33,7% e 
shqiptarëve. 

Këto të dhëna janë indikatorë të mjaftueshëm që tregon se ekziston një 
hendek i madh i ndarjes në perceptim ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve për 
efektet e MKO-së dhe për mundësitë për një jetë të përbashkët.  

Ky ishte shkaku që në fillim konstatova se qëllimi i tretë është pjesërisht i 
plotësuar, me fjalët paqe Po, por jetë harmonike JO. Të dhënat e fituara në 
mënyrë të pashmangshme e parashtrojnë pyetjen; pse paraqitet ky hendek dhe kjo 
përçarje në shoqëri?  

Nga informatat e fituara askush nuk mund të jetë i qetë dhe të mos e 
parashtroj pyetjen; a ishte e mundur që ky perceptim të shërbejë si bazë për 
agjendë politike tek ndonjë parti?  

                                                
18 Instituti për Studime Politike dhe Interkulturore, Shkup, “Maqedonia- demokratizimi nëpërmjet 

ekualizimit„, 16 dhjetor 2008. 
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Në këtë situatë, a do të dominojnë forcat politike centrifugale apo 
centripetale?  

Çfarë duhet të bëhet që të mund t’ju paraprihet pasojave të mundshme 
negative nga kjo situatë dhe Maqedonia të vazhdoj të funksionoj si shtet 
shumetnik? 

Që të mos mbetet kjo vetëm konstatim, së pari do të mundohemi ta sqarojmë 
pyetjen, si është e mundur që të paraqiten këto dallime dhe pastaj të japim 
qëndrimin tonë se si forcat politike sot e trajtojnë këtë situatë.  

Për këto dallime në perceptim ka arsye të posaçme për secilën nga 
komunitet. Tek shqiptarët paraqitet pakënaqësi për arsye se ata nuk janë të 
barabartë. 

Ata këtë shumë rënd e identifikojnë, prandaj ata në përgjithësi flasin për të 
drejta e jo për barazi. Por në realitet ata shumë rëndë bëjnë dallim ndërmjet 
“lirisë”, “drejtësisë” dhe “barazisë”!. Të japim një sqarim të shkurtër pse ndodhë 
kjo. Në vitin 1990 kur u paraqit pluralizmi dhe demokracia në Republikën e 
Maqedonisë, shqiptarët iu gëzuan shumë asaj. 

Ajo ua pruri “lirinë”. Ata për herë të parë u organizuan politikisht, formuan 
partitë e tyre, parashtruan kërkesa, protestuan, morën pjesë në zgjedhje bile edhe 
në pushtetin qendror. Por, kjo liri nuk ishte e mjaftueshme që sistemi të 
prodhonte drejtësi që do t’i merrte parasysh edhe vullnetin e tyre politik.  

Kështu, dëshpërimi i parë erdhi qysh me aprovimin e aktit më të lartë juridik, 
Kushtetutën e vendit, që nuk i mori parasysh kërkesat e shqiptarëve. Kushtetuta u 
aprovua mbi parimin e demokracisë së shumicës pa votat e shqiptarëve në 
parlament. 

Partitë politike shqiptare atë e shpallën për gjenerator të krizës. Kjo, krizë do 
të zgjerohej në vitin 2001, që si pasojë do të sjellë deri te nënshkrimi i MKO-së. 
Marrëveshja bëri intervenime serioze në kushtetutë, me të cilën u vendos 
mekanizmi për mbrojtje nga mbivotimi për çështje që kanë të bëjnë me 
identitetin, dokumentet personale dhe disa lëmi tjera. 

Me atë u plotësuan parakushtet elementare që  drejtësia ta reflektojë edhe 
vullnetin e bashkësive që nuk janë shumicë në lëmin e kulturës, gjuhës, 
dokumenteve personale dhe në disa lëmi tjera. Kjo u prit si lehtësim nga 
shqiptarët, kurse tek maqedonasit krijoi dëshpërim, që e tregojnë analizat e të 
gjitha anketave. 

Por, a ishte kjo e mjaftueshme? Jo! Dallimet e trashëguara dhe disa rrethana 
tjera bëjnë që këto dy komunitete edhe më tutje të kenë dallime të mëdha. Për një 
krahasim të thjeshtë, do të shërbehemi me të dhënat nga dy rajone. Rajoni i 
Pollogut, ku shumica e popullsisë është shqiptare me mbi 65%, dhe Rajoni i 
Pellagonisë, në të cilin jetojnë pjesa dërmuese e popullsisë janë maqedonas me 
mbi 95%. 



Sfidat e Marrëveshja Kornizë të Ohrit: Dhjetë vite pas 
 
 

 
69 

Në Rajonin e Pollogut vetëm 5% e popullatës janë me arsim superior, 21,2% 
me arsim të mesëm dhe rreth 73,8% me shkollë fillore. Për dallim prej këtij rajoni 
në Rajonin e Pellagonisë me arsim superior janë 11,3% e popullsisë, 39,0% me 
shkollë të mesme dhe vetëm 49,7% me shkollë fillore. 

Pa dhënë më tepër detaje vetëm do të them se në rajonin, ku jetojnë 
shqiptarët, në Pollog, vetëm 29,2% jetojnë në vende urbane kurse prodhimi bruto 
për krye të banorit është vetëm 46% nga mesatarja e shtetit, kurse në Rajonin e 
Pellagonisë 67,6% e popullsisë jetojnë në vise urbane dhe kanë më shumë se 97% 
nga mesatarja e bruto prodhimit vendor për krye të banorit.19 

Numri i banorëve është përafërsisht i njëjtë. Kjo dhe shumë të dhëna të tjera 
tregojnë se megjithatë as “liria” e as “drejtësia” nuk i bënë shqiptarët të barabartë 
me maqedonasit. 

Ky është shkaku pse ata nuk janë të kënaqur me të arriturat e MKO-së. Pse 
nga ana tjetër maqedonasit kanë bindjen se shqiptarët janë barabartë? Mendoj se 
përgjigjja fshihet në këtë: me implementimin e MKO-së në pjesën e arsimit të 
mesëm dhe të lartë, sikurse edhe me rritjen e numrit të shqiptarëve nëpër 
institucionet e sistemit erdhi deri tek modernizimi dhe urbanizimi i shpejtë i kësaj 
popullate, që tek maqedonasit prodhon “shokun kulturor”. 

Ata për një kohë të shkurtër nëpër qytetet e tyre u takuan me shumë 
shqiptarë, qoftë si studentë, qoftë si administratorë nëpër institucione, qoftë edhe 
si polic në struktura të sigurisë. 

Maqedonasit për këtë as nuk ishin të përgatitur as kishin sqarim. Për ata, çdo 
gjë ndërroi brenda natës. Njerëzit që para një kohe ishin nëpër fshatra, nuk 
shiheshin, u lëshuan nëpër qytete dhe me ta takoheshin nëpër kafene dhe në 
jetën e përditshme. Ky është ai “shoku kulturor”, që tek ata krijon perceptimin e 
implementimit të plotë të MKO-së. 

Të japim vetëm disa të dhëna për këtë. Para vitit 2001 në strukturat e 
sigurisë dhe në administratën shtetërore numri i shqiptarëve sillej prej 3-5%, 
kurse sot ajo përqindje sillet prej 12-20% varësisht prej institucionit20. Para 2001-it 
në Shkup nuk kishte më tepër se disa qindra studentë shqiptarë, kurse sot vetëm 
në studimet e disperzuara të Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe universitetet 
tjera private ka më tepër se 3000 studentë.21 

Këta çdo ditë lëvizin nëpër Shkup. Këta shifra që edhe më tutje për shqiptarët 
janë të vogla, për maqedonasit janë absolutisht të mëdha. Këtu vjen edhe dallimi 
në perceptim.  Të shohim se si i trajtojnë politikanët këto fenomene. Opsionet e 
majta politike tek maqedonasit nuk kanë përgjigje në këto pyetje. Ata angazhohen 
për anëtarësim të shpejtë në NATO dhe BE që të mund t’i iket ndonjë konflikti të 
mundshëm apo destabilizim.  

                                                
19  „Propozim Strategjia për zhvillim regjional 2009 – 2019”, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, Shkup, 

korrik, 2009 
20  Shiko: www.siofa.gov.mk 
21  Shiko: www.unite.edu.mk 
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Ata këtë nuk e shpjegojnë me shokun kulturor, por e mbështetin me 
përqindjen e lartë të harmonizimit të qëndrimeve ndërmjet komuniteteve për 
proceset integruese. E djathta maqedonase që nga ana tjetër për shkak se ka një 
qëndrim më rigid për ndërrimin e emrit të shtetit si parakusht për anëtarësim në 
NATO dhe BE, përdor taktikën e “menaxhimit me frikën”. Ajo me projektin 
“Shkupi 2014”, sikur dëshiron të dërgoj mesazh tek popullata maqedonase: asgjë 
nuk ndodhë, kurrgjë nuk është humbur, nuk ka shqiptarizim të Maqedonisë, këtu 
janë heronjtë tanë, mitet tona, ata garantojnë se Maqedonia është tokë 
maqedonase.  

Ata nuk  mbajnë llogari për efektet negative që kjo politik i krijon tek 
shqiptarët si shqetësim dhe mospranim. Tek politika shqiptare ka gjithashtu dy 
opsione: njëri që thotë se MKO-ja është e vdekur dhe ajo duhet të zëvendësohet 
me marrëveshje të re, që promovohet nga e djathta shqiptare dhe opsioni i dyti se 
MKO-ja është e mirë, por ajo nuk zbatohet. Çka mund të konstatohet? Në 
Maqedoni nuk ka as kuptim e as ndonjë strategji se si të ballafaqohemi me këto dy 
fenomene, “shokun kulturor” dhe “pabarazinë” ndërmjet  komuniteteve. Ne 
mendojmë se kjo qasje është shumë e rrezikshme dhe mu për këtë vendosëm 
pikëpyetje për ardhmërinë e demokracisë në Republikën e Maqedonisë. Cilat janë 
sugjerimet tona? Mendimi shkon në drejtë të sugjerimit se kjo çështje kërkon një 
qasje më serioze.  

Kjo plasaritje që paraqitet ndërmjet komuniteteve duhet të sanohet.  Për 
këtë, ne si zgjedhje ofrojmë “ngjitësin”, “DEDE”, që përbëhet nga më tepër 
komponentë. Edhe atë: “D”-demokratizim, “E”-ekualizim, “D”-decentralizim dhe 
“E”-Evropeizëm. Këtë më në detaje e kam sqaruar në doktoratën time me temë 
“Opinioni në Republikën e  Maqedonisë dhe raportet me NATO-n dhe BE-në me 
theks të veçantë në procesin e decentralizimit”, kurse këtu do të jap një sqarim të 
shkurtër për gjithë këto elemente.  

Demokratizimi. Maqedonia patjetër të vazhdoj me procesin e 
demokratizimit, ku demokracia nuk do të nënkuptojë vetëm zgjedhje 
shumëpartiake, pjesëmarrje e komuniteteve në Parlament dhe në Qeveri, por 
diçka më tepër se kjo. Ajo, do të thotë të kultivohet një dialog dhe komunikim i 
hapur ndërmjet bashkësive që do të prodhojë një vlerë të re, ku komunikimi 
ndërmjet bashkësive është diçka e shenjtë e jo imponim.  

Ekualizimi, si një instrument që nuk është paraparë me MKO-në, veçanërisht 
në pjesën ekonomike, arsim, për çështjet urbane dhe sociale patjetër të vendoset, 
që të mund shpejt të vijë deri te përafrimi i parametrave socio – ekonomike që u 
përmendën më lartë. Decentralizimi, në shtetet  shumetnike është i një rëndësie 
të veçantë. 

Me decentralizimin, përveç që zmadhohen kapacitetet demokratike dhe ritet 
përfaqësimi i bashkësive në jetën publike, ajo është ajri i pastër në situatë kur në 
pushtetin qendror mund të vijnë forca të ekstremit të djathtë. Decentralizimi  
fiskal është i një rëndësie të posaçme. 
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Paratë patjetër duhet t’i ndjekin kompetencat. Me bartjen e një pushteti 
politik dhe financiar real në pushtetin vendor, ata e ashpërsojnë luftën politike në 
nivel lokal dhe e qetësojnë në nivel qendror. Kështu, lufta ndëretnike transferohet 
në brendaetnike. Me këtë shmangen homogjenizimet mbi parimin etnik. Ky është 
një instrument për menaxhim me konfliktet. Dhe në fund. 

Evropeizmi. Ky term është i  një rëndësie të veçantë, jo pse tani  për tani 
është e vetmja gjë për të cilën ka konsensus më të gjerë edhe etnik edhe social, 
por shpesh shihet edhe si ngjitës për lidhje ndërmjet bashkësive. Mendoj se jo-
rastësisht është përmendur edhe në preambulën si qëllim. MKO-ja, është projekt 
që është i vendosur në sandviç ndërmjet BE-së, si bazë për promovimin e 
demokracisë, të drejtat e njeriut, shtetin ligjor, barazisë dhe NATO-s, si çadër 
mbrojtëse.  

Anëtarësimi në këto  organizata e plotëson qëllimin e dytë, që nuk është 
vetëm afrimi por integrimi në strukturat euroatlantike. Vetëm MKO-ja, pa këto dy 
organizata nuk është e vetëmjaftueshme për stabilitet afatgjatë dhe arritjen e një 
nga qëllimet kryesore “Garantimin e ardhmërisë së demokracisë në Republikën e 
Maqedonisë”. Mendojmë se vetëm me  ngjitësin “DEDE”, ne do ta heqim 
pikëpyetjen në pyetjen: A ka ardhmëri demokracia në Republikën e Maqedonisë 
dhe do të themi; PO, demokracia në Maqedonia ka ardhmëri nëse sillet sipas 
recetës “DEDE”. 
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î Marrëveshja e Ohrit: 
Mjet për arritjen e barazisë reale në Maqedoni 

Dr. Bekim Kadriu∗ 

Të dashur të pranishëm! 

Më lejoni fillimisht të them që jam i nderuar të jem prezent në këtë 
Konferencë ndërkombëtare për të diskutuar së bashku me disa nga ideatorët dhe 
negocuesit kryesorë të Marrëveshjes së Ohrit tema që tangojnë implementimin e 
saj.  

Gjithashtu dëshiroj të uroj organizuesit e Konferencës për idenë e shkëlqyer 
dhe punën e bërë, tre universitetet nga Maqedonia, dhe Programin për paqe dhe 
të drejta të njeriut nga Universiteti i Kolumbisë. Gjithashtu, falënderoj për ftesën 
për pjesëmarrje.  

Marrëveshja e Ohrit e lidhur para 10 viteve ka ndryshuar konceptualisht 
Maqedoninë si shtet, sidomos segmentin e marrëdhënieve ndëretnike. 
Marrëveshja e Ohrit dhe amendamentet kushtetuese të vitit 2002, e ndryshuan 
edhe politikën zyrtare të Maqedonisë ndaj grupeve të ndryshme etnike që jetojnë 
në të. 

Në fakt, nga një koncept i shtetit që udhëhiqte politikë diskriminuese, 
politikë të promovimit të vlerave të vetëm një grupi etnik dhe me tendenca 
asimiluese, Republika e Maqedonisë u shndërrua në shtet me politikë të barazisë 
dhe integrimit, që arrihen duke respektuar karakteristikat kulturore edhe të 
grupeve të tjera etnike.  

Marrëveshja e Ohrit me vlerat e saj garanton një barazi më thelbësore në 
Maqedoni, jo duke imponuar vlerat e njërit grupi etnik ndaj të tjerëve, por duke 
lejuar përdorimin e elementeve të identitetit të grupeve etnike, si: gjuha, 
religjioni, arsimi, simbolet kombëtare, kultura dhe elemente të tjera të identitetit.  

                                                
∗ Bekim Kadriu është profesor në Fakultetin Juridik Universiteti Shtetëror i Tetovës 
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Me një fjalë, MO avancon dhe forcon konceptin qytetar dhe parimin e 
barazisë, por duke i marrë parasysh edhe kërkesat dhe nevojat kulturore të 
pjesëtarëve të grupeve etnike jo-shumicë që jetojnë në Maqedoni. 

Thënë në përgjithësi, implementimi i MO kërkon aktivitet dhe vullnet të mirë 
të të gjithë faktorëve politikë në Maqedoni. Mospasja e vullnetit të mirë paraqitet 
si pengesë kryesore e mos-implmentimit të MO. 

Deri tani, 10 vite pas arritjes së MO, më vjen keq që duhet të konstatoj se në 
përgjithësi nuk ka ekzistuar vullnet i mirë dhe konstruktiv te partitë politike 
maqedonase të shumicës për implementimin e parimeve nga MO.  Në fakt, 
Qeveria ka qenë zyrtarisht e pa-interesuar për atë se çka ndodh me parimet e MO. 
Thjeshtë, Marrëveshja e Ohrit është trajtuar si çështje private e shqiptarëve.  

Ky mosinteresim dhe mos-vullnet për MO është reflektuar në dy mënyra: së 
pari, ndryshimi i dispozitave nga MO gjatë miratimit të amendamenteve 
kushtetuese (sidomos pjesa e preambulës dhe dispozita që garanton lirinë e 
besimit dhe barazimin e organizatave fetare); dhe së dyti, zvarritja e 
implementimit të pjesëve konkrete të MO, si përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë 
zyrtare, përdorimi i simboleve kombëtare, si dhe implementimi efektiv i parimit 
të përfaqësimit të drejtë.  

Mosinteresimi i partive politike maqedonase për implementimin e MO shihet 
edhe nga programi zgjedhor i partisë politike maqedonase që ka shumicën në 
Parlament (Manifesti për reforma dhe zhvillim), që ka rreth 300 faqe, ndërsa MO 
përmendet vetëm një herë në mënyrë të përgjithshme, pa u elaboruar se çka do të 
ndërmerret konkretisht për implementimin e saj.  

Për këtë arsye, te qytetarët maqedonas ekziston mosgatishmëri ende për 
pranimin e MO si model ose ardhmëri të Maqedonisë. Në fakt, në një hulumtim 
serioz të fundit, ende i papublikuar (Qendra maqedonase për bashkëpunim 
ndërkombëtar/Instituti për demokraci dhe Societas civilis), vetëm 12% të 
maqedonasve etnikë tërësisht e pranojnë MO si model të ardhmërisë së 
Maqedonisë. 

Nga i njëjti hulumtim, për elemente konkrete nga MO, 55% të maqedonasve 
etnikë janë kundër amnistisë së v. 2001; ndërsa 53% të maqedonasve-etnikë janë 
kundër masave të ndërmarra për përfaqësimin e drejtë të pjesëtarëve të 
bashkësive jo-shumicë në organet dhe institucionet publike.   

Nga kjo del se partia maqedonase në pushtet nuk ka promovuar parimet e 
MO te qytetarët. Përkundrazi, ajo ka qenë e pa-interesuar për MO dhe shpesh ka 
bërë obstruksione gjatë implementimit.  

Nga parimet konkrete të MO, dy parime bazike të MO që hyjnë në fushën e 
interesit tim profesional, janë parimi i mos-diskriminimit dhe parimi i 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Këto dy parime kanë një qëllim, dhe paraqiten 
si dy anë të monedhës, qëllimi i tyre është arritja e barazisë sa më të plotë dhe 
efikase në Maqedoni ndërmjet pjesëtarëve të grupeve etnike.  
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Parimi i mos-diskriminimit është parim bazik (negativ) dhe paraqitet si 
parakusht i gëzimit të lirive dhe të të drejtave në çdo fushë tjetër, si: punësim, 
arsim, qasje deri te shërbimet publike, etj. Ky parim, me vetë faktin që futet në 
MO, pranon ekzistimin e diskriminimit ndaj pjesëtarëve të grupeve jo-shumicë në 
të kaluarën. Parimi i mos-diskriminimit duhet të aplikohet gjithkund, në çdo 
fushë dhe paraqitet si parim i përhershëm. Dmth ka karakter absolut, si në kohë 
ashtu edhe në aspektin material.  

Parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, aplikohet gjatë punësimeve në 
administratën shtetërore dhe publike. Poashtu, qëllimi i këtij parimi është arritja 
e barazisë, duke rritur përfaqësimin e pjesëtarëve të grupeve jo-shumicë në 
administratë. Rritja e përfaqësimit të pjesëtarëve të grupeve jo-shumicë garanton 
barazi gjatë funksionimit dhe vendimmarrjes së institucioneve, me çka pengohet i 
ashtuquajturi diskriminim sistematik, i cili rrezikon të paraqitet në rastet kur nuk 
ka të përfaqësuar pjesëtar të grupeve jo-shumicë në institucione.  

Implementimi i këtyre dy parimeve ballafaqohet me sfida konkrete dhe do të 
ballafaqohet në të ardhmen. Parimi i mos-diskriminimit, është parim i ri në 
Maqedoni. Diskriminimi etnik ekziston, çka dëshmohet nga raportet vjetore të 
Avokatit të Popullit. 

Qëllimi përfundimtar do të jetë që kriteri i meritës, profesionalizmit dhe 
kritere tjera objektive të sundojnë gjatë shfrytëzimit të të drejtave konkrete nga 
ana e individëve, e jo përkatësia e tyre etnike. Përkatësia etnike nuk duhet të jetë 
kriter për privilegjimin e individëve ose grupeve. 

Maqedonia ka miratuar ligj të ri kundër diskriminimit, i cili ishte rezultat i 
insistimit të UE. Ky ligj ka filluar të aplikohet nga Komisioni për mbrojtje nga 
diskriminimi. Si parim, paraqet një sfidë të përgjithshme, që prek direkt edhe MO.  

Nga ana tjetër, janë katër sfida me të cilat ballafaqohet parimi i përfaqësimit 
të drejtë, si parim që del direkt nga MO. Së pari, diskutabile është ajo se çka 
nënkupton dhe deri kur aplikohet ky parim. 

A aplikohet në mënyrë përqindjesh, që do të thotë nëse përqindja do të 
arrihet, duhet që të mos merret parasysh, në fakt të mos e tejkalojë 25%? Sepse 
kjo rrezikon kandidatë nga bashkësitë jo-shumicë që i plotësojnë kushtet mos 
pranohen vetëm se përqindja e nevojshme është arritur. Zgjidhja duhet të jetë që 
nga arritja e përqindjes së duhur, pastaj të merren parasysh kriteret objektive, 
cilësore; 

Sfida e radhës ka të bëjë me përfaqësimin e drejtë të pjesëtarëve të 
bashkësive jo-shumicë në pozita udhëheqëse në administratë. Situata aktuale nuk 
është e volitshme.  

Ashtu, nga informatat e fundit të Avokatit të Popullit, Sekretariati për euro-
integrime në Qeverinë e RM, prej 84 të punësuarve vetëm 3 janë shqiptarë (4 %), 
ndërsa prej 20 pozitave udhëheqëse, asnjë nuk është shqiptar; Sekretariati 
ligjdhënës, prej 10 pozitave udhëheqëse nuk ka asnjë shqiptar; Sekretariati për 
punë të përgjithshme, nga 13 pozitave udhëheqëse asnjë nuk është shqiptar; 
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Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë, ka vetëm një shqiptar të 
punësuar dhe nga 7 pozita udhëheqëse nuk ka asnjë shqiptar; Ministria e 
Drejtësisë, nga 65 pozita udhëheqëse vetëm 3 janë shqiptarë (4%); Ministria e 
Transportit, nga 58 vende pozita udhëheqëse ka vetëm 3 shqiptarë (5%); Ministria 
e Mbrojtjes, nga 65 pozita udhëheqëse, vetëm 5 janë shqiptarë; (7%); Ministria e 
Financave, nga 112 pozita udhëheqëse, vetëm 9 janë shqiptarë (8%); Për këtë arsye, 
fokusi në të ardhmen e afërt duhet të jetë në përfaqësimin e drejtë edhe në 
pozitat udhëheqëse (aspekti cilësor);  

Së treti, sistematizimi i administratorëve të rinj duhet të bëhet sa më herët. 
Mos-sistematizimi i tyre jo vetëm që ka pasoja ekonomike, por dëmton edhe 
individët, të cilët demotivohen tërësisht, duke qenë të punësuar e duke mos 
shkuar në punë.  

Së fundi, përfaqësimi i drejtë duhet të aplikohet edhe për pjesëtarët e 
bashkësive më të vogla nën 20%. Të aplikohet parimi edhe për ato grupe, duke 
respektuar vlerën e secilit individi dhe grupi, si në nivel lokal, ashtu edhe në nivel 
qendror. Gjithashtu, duhet ndikimet politike të shmangen nga administrata 
shtetërore, sidomos gjatë rekrutimit të administratorëve të rinj.  

Në vend të konkludimit do të them që shteti ka obligimin kryesor për arritjen 
e barazisë në shoqëri. Prandaj, implementimi i MO duhet të jetë obligim i shtetit e 
jo obligim i një ose dy partive, ose grupeve tjera. 

Shteti duhet doemos t’i promovojë vlerat nga MO: Në atë mënyrë, forcohet 
shteti nga brenda, qytetarët e ndjejnë shtetin si të tyre, si dhe përmirësohen 
pozitat e shtetit në arenën ndërkombëtare. E kundërta, anulimi ose moszgjidhja e 
pyetjeve të hapura nga MO, edhe më tepër e zgjeron hendekun që ekziston 
ndërmjet shtetit dhe bashkësive etnike që jetojnë në të.  

Ju faleminderit. 
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î Demokracia iliberale dhe etatizmi kulturor 
kundër GEIST-it multikulturalist 

Prof. Dr. Ali Pajaziti* 

Hyrje 

Republika e Maqedonisë është një nga shtet e lindura pas zhbërjes së ish-
Jugosllavisë, proces ky që ka shkaktuar konflikte ndëretnike dhe ndërfetare, 
trauma sociale dhe një tablo shumë pesimiste për të ardhmen e Ballkanit dhe 
homo balkanicus-it në përgjithësi. Historia e RM-së mund të vatërzohet në një 
perspektivë dyshe: periudha komuniste (1945-1990) dhe e shoqërisë së pavarur 
(nga 1990 deri më sot).  

Periudha e fundit mund ndahet sërish në dy nën-faza: para konfliktit të vitit 
2001, ose para Marrëveshjes Kornizë të Ohrit dhe pas saj, që do të thotë një 
kapitull i ri: ndryshim i karakterit të shtetit, nga ai monoetnik në atë shumetnik, 
institucionalizim i karakterit multietnik dhe multikultutor të shoqërisë. Qëllimi 
kryesor i kësaj kontrate shoqërore ka qenë promovimi i zhvillimit paqësor dhe 
harmonik i shoqërisë, duke respektuar interesat etnike dhe fetare të të gjithë 
qytetarëve të RM-së; përfaqësimi i barabartë në të gjitha nivelet sociale. 

Maqedonia si mozaik kulturor – një hartë kulturologjike 

Maqedonia është një realitet historik, politik, ekonomik dhe kulturor, një 
pjesë shumë e rëndësishme e Ballkanit, i cili është i njohur me diversitetin e vet 
etnik dhe kulturor.  

                                                
*  Ali Pajaziti është profesor në Fakultetin e Administratës Publike dhe Shkencave Politike në UEJL, 

Tetovë (shih: www.alipajaziti.net) 
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Disa, këtë hapësirë jetike e kanë cilësuar epiqendra ose zemra e Ballkanit.22 
Territori i këtij vendi ka qenë i banuar në të gjitha periudhat e qytetërimit 
njerëzor, madje ka qenë qendër e perandorive dhe civilizimeve të mëdha, si ai 
iliro-shqiptar, grek, romak, bizantin, bullgar, serbo mesjetar, osman, e deri te 
shtetet ballkanase bashkëkohore, ndër të cilat është edhe R.M.-ja. Për shkak të 
pozitës së volitshme gjeografike, si udhëkryq i rëndësishëm i civilizimeve dhe 
religjioneve, në histori njihet si “Catena Mundi”.23  

Siç shprehet Karakasidu, “Maqedonia, në fakt Ballkani në përgjithësi, ka qenë 
për një kohë të gjatë jo një zonë kulture për një hapësirë kulturash, e banuar nga 
një larmi grupesh të ndryshme etnike të lidhura së bashku në një rrjet kompleks 
komunikimi”.24 

Maqedonia është vërtet një vend shumetnik dhe shumkulturor, me laramani 
të madhe të elementeve kulturore, është një mozaik, hapësirë shumetnike dhe 
shumfetare, një unitas multiplex. Ajo është një “korridor civilizimi”, ku 
bashkohen Lindja me Perëndimin.  

Këtë, më së miri e ilustron simbolika e elementeve kulturore të llojllojshme 
të proveniencës islame dhe asaj sllavo-ortodokse: xhamitë dhe kishat e njohura që 
shënojnë hapësirën e këtij vendi në të katër anët.  

Shembull më i mirë është kryeqyteti, Shkupi dhe Ura e Gurit. Është ky një 
objekt me lashtësi që ka një domethënie të veçantë si për qytetarët e këtij qyteti, 
ashtu edhe për çdokënd që shkel këto dhera. Një filozof boshnjak nga Maqedonia e 
ka përshkruar shumë bukur domethënien e saj:  

“Çdo urë është mrekulli metafizike; e Shkupit në veçanti! Duke e kaluar urën 
nuk kaloni vetëm nga njëri-breg në tjetrin të lumit Vardar. Kjo urë i bashkon 
kulturat e mbjella dhe të lulëzuara në një vend, në qytetin e njëjtë, Shkup... 
Harqet e saj e bashkojnë Evropën me Azinë, Lindjen me Perëndimin, 
krishterimin me islamin, duke i afruar deri në pikën pa shembull në përmasa 
botërore.”25 

Mozaiku kulturor i quajtur Maqedoni, që veçohet me një “diversitet të thellë” 
(Taylor, 1994), është një gjendje natyrore. Nëse i shikojmë të dhënat statistikore, 
do të vërejmë se në të gravitojnë përkatësi të ndryshme etnike e fetare, të cilët 
krijojnë një shumngjyrshmëri. Shikuar nga prizmi fetar, shumica e popullatës 
është ortodokse, por ka edhe zëra që flasin se gjysma e popullatës është e 
përkatësisë islamike (BFI).  

  

                                                
22  Ahmet Davutogllu, ligjëratë e mbajtur në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodi” me rastin e dhënies 

së çmimit Doctor Honoris Causa, 25 mars 2010.  
23  Ferid Muhiq, Shkupi – kryeqendra e shtatë portave, Skenpoint, Shkup, 2007, f. 4, 
24  Anastasia N. Krakasidu, Fushat e grurit, kodrat e gjakut, Pasazhe nga formimi i kombit në 

Maqedoninë greke, Plejad, Tiranë, 2006, f. 320. 
25  Muhiq, op.cit., f. 29. 
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Revival-macedonizmi dhe demokracia iliberale kundër 
multikulturalizmit 

Realiteti natyral i Maqedonisë është vërtet shumkulturor, një shumë- 
ngjyrshmëri si ajo që quhet “sallatë maqedonase”, ku zarzavatet janë simbolikë e 
entiteteve që jetojnë në këtë shoqëri.  

Por, realiteti shoqëror i ndërtuar nga njeriu politik, i cili gjërat i organizon në 
bazë të interesave të tij të llogaritshme (A. Downs) është tjetër fare. Homo 
politicusi i revival-macedonizmës që nga lindja e shtetit tentoi që realitetin 
shumëtrajtësh ta njëtrajtësojë.  

Patriografia (V. Ivançiq), që do të bëhet pjesë e qeverive maqedonase deri më 
sot do të reflektojë gjithnjë etnocentrizëm të të gjitha sferave, nga himni e 
flamuri, gjuha, arsimi, etj.  

Kjo ndoshta mund të jetë nus produkt i krizës së identitetit që kanë 
maqedonasit, duke filluar me gjuhën dhe kombin, që nuk pranohen nga Bullgaria, 
kishën, autoqefalia e së cilës mohohet nga Kisha Ortodokse Serbe dhe emrin, që 
kontestohet nga Greqia zyrtare.  

Kriza kulturore maqedonase kohë pas kohe gjeneron  krizë politike që 
reflektohet edhe në marrëdhëniet me të tjerët, në veçanti me shqiptarët, të cilët 
perceptohen si entitet konkurrent dhe sfidues i kauzës maqedonase.  

Rastet të shumta si Bit Pazari, Ladorishta e Strugës, prirjet për ta eliminuar 
Universitetin e Tetovës përmes dhunës policore-shtetërore, ngjarjet e Gostivarit 
dhe të tjera, sollën që situata të tensionohej deri në prag të luftës civile (2001), ose 
para ambisit të luftës ndëretnike,26 që u kapërcye përmes një kontrate sociale.  

Ndonëse Marrëveshja Kornizë ishte një projekt ndërkombëtar për de-
maqedonizimin ose denacionalizimin e shtetit, për krijimin e një Maqedonie të 
tretë, pas asaj të ASNOM-it dhe të vitit 1991, politika e nacionalizmit maqedonas 
po e bën të veten. 

Që nga viti 2006, kur në Maqedoni erdhi në pushtet VMRO-DPMNE-ja, kemi 
një linjë negative të zhvillimit të  ngjarjeve, në veçanti në çështjen e raporteve 
mes dy etnoseve më të mëdha të këtij vendi.  

Në këtë periudhë Gruevski me një demokraci të kufizuar (limited democracy, 
I. Aceski), madje edhe me politika jo liberale (F. Zakaria), tenton me të gjitha 
mjetet ta minimizojë faktorin shqiptar dhe ta defaktorizojë atë.  

Kjo shkakton tensionime dhe bën hapjen e hendekut ndëretnik dhe 
ndërfetar. Siç vërehet nga tabela e mëposhtme, kjo shoqëri tanimë i ka fort të 
formuara paragjykimet për tjetrin.  

                                                
26  Иван Катарџиев, Македонија во XX век, vëll. I, Култура, Shkup, 2006, f. 512 
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Në sferën e kulturës, po zhvillohet po ashtu një “luftë kulturore 
maqedonase”, që është shndërruar në pikë dominuese në strategjinë eVMRO-
DPMNE-së për dhjetë vitet e ardhshme në skenën politike të vendit nga konteksti i 
kampusit tradicionalist (konservator) dhe paleo-konservator.  

Pikë kyçe e kësaj strategjie është “mbrojtja e etnosit maqedonas”, ikonografia 
nacionale, KOM-i (Kisha Ortodokse Maqedonase), ndryshimi i trendëve 
demografikë (ligji racist për rritjen e fertilitetit), rishkrimi i historisë maqedonase, 
i moralit dhe politikës.  

Kjo strategji në mënyrë militante i vizaton “kufijtë e dallimeve” mes “nesh” 
dhe “atyre”, ndërsa Maqedoninë demokratike e përkufizon si “Maqedoni etnike” 
dhe zhvillon një provokim konservator, që historinë maqedonase e komenton në 
mënyrë mitologjike dhe përhap histeri politike.27  

Një ndër “produktet” e kulturo centrizmit maqedonas ishte edhe botimi i 
“Enciklopedisë Maqedonase”, përpiluar nga ASHAM-i dhe financuar nga Qeveria, 
një libër dyvëllimësh ky që i fyen shqiptarët, duke i quajtur ardhacakë në këto 
troje në shek. XVI, njerëz nga mali, etj., vandalë që i kanë shqetësuar maqedonasit, 
etj.  

Është ky një tekst që i trazoi marrëdhëniet e brishta ndërnacionale.28 Disa 
këtë enciklopedi e kanë cilësuar si kurorë e nacional-shovinizmit maqedonas, 
mollë sherri për raportet ndëretnike.29  

Në R.M. edhe dimensioni fetar është problematik. Këtu shteti në mënyrë 
transparente privilegjon KOM-in dhe krishterimin ortodoks, zhvillon politika 
kulturore provokuese pro-ortodokse, gjë që vërehet që nga pavarësimi e këndej: 
kryqet e vëna në sahat kullat osmane, Kryqi i Mileniumit në Vodno, favorizimi në 
çështjen e denacionalizimit të pronave të bashkësive fetare, etj. Shteti ndërton 
kisha dhe bën diskriminimin e bashkësive më të vogla fetare, të cilave nuk u 
ndihmon fare materialisht.30  

Një politikan i lartë i DR-së është shprehur se pushteti aktual synon 
krishterimin e Maqedonisë, se tenton ta paraqesë atë si shtet monofetar dhe një 
etnik, gjë që shkatërron raportet ndërfetare dhe ndëretnike, se kryeministri 
shkatërron sekularitetin konstitucional duke marrë gjithmonë pranë vetes klerikë 
ortodoksë nëpër përurimet e ndryshme.31  

Është e çuditshme që edhe mbi figurat gjeometrike (mbi trekëndëshat) të 
librave shkollore në gjuhën shqipe janë vënë kryqe.  

                                                
27  Ивица Боцевски, Македонска култиурна војна, Дневник, 15 prill 2010, f. 12. 
28  Enciklopedia: reagime, Koha, Shkup, 2009, f. 310, 322. 
29  Enciklopedia: reagime, f. 306. 
30  Jovan Vranishkovski në “Studio e Hapur”, Alsat-M, 10 prill 2010. Sipas mediave, Qeveria ka ndarë 8 

milionë euro për ndërtimin e kishës Shën Elena dhe Konstantini. OJQ-të e Kumanovës shënojnë se 
komuna çdo vit është një nga organizatorët qendrorë të festave fetare ortodokse. (24 Orë, 6 prill 2010, 
f. 8) 

31  Koha, 28 mars 2010.  
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Se ekzistojnë abuzime me fenë vërteton edhe Raporti i Departamentit të 
Shtetit Amerikan për të Drejtat e Njeriut për vitin 2009 (2009 Human Rights 
Report: Macedonia), ku thuhet se gjatë vitit të shkuar mbështetja që shteti i ka 
barë ndërtimit të kishës ortodokse në qendër të kryeqytetit i ka tensionuar 
raportet ndëretnike dhe ka gjeneruar çështje që kanë të bëjnë me ndarjen e kishës 
nga shteti.32  

Diskriminimi kulturor vërehet edhe në çështjen e përcaktimit të festave 
zyrtare: shtatë ditë festive krishtere janë ditë jo pune për të gjithë qytetarët, 
ndërsa vetëm një myslimane.33   

Shembull më eklatant i ekskluzivitetit etnik dhe fetar është ai projektit 
“Shkupi 2014”, bazuar në konceptin për të “kaluarën”, “prehistoriken”, mitiken” 
dhe “folkloriken”, të cilin qeveria synon ta realizojë duke harxhuar rreth 200 
milionë euro,34 projekt ky që është puro-maqedonas-sllav dhe ortodoks dhe që 
kundërshtohet nga një pjesë e mirë e qytetarëve. 

Rast studimor: Macedonia Timeless35 

Ka një kohë që në rrjetin më të famshëm botëror televiziv CNN bëhet 
prezantimi komercial i R.M.-së në mënyrë shumë të njëanshme, si vend tipik një 
kulturor.  

Nga analiza që u kemi bërë katër videoklipeve që zgjasin 3:59 min.,36 kemi 
konstatuar se në klipin e parë dhe të dytë jepet vetëm një sekuencë e kulturës jo 
maqedonase (shkrimi osman). Në këto dy klipe të gjitha ornamentet etno-
kulturore janë me sfond sllav-ortodoks-maqedonas.  

Në të parin (Hija-Senka) shfaqen vallja maqedonase “Teshkoto”, kisha, 
shkrimi i vjetër sllav, ikona. Në të dytin, dasma e Galiçnikut, shihen pamje nga 
antika (ancient story), zëri i kambanës dhe muzika maqedonase. Vetëm në klipin e 
tretë (Macedonian Temples), ku Milço Mançevski tenton ta afirmojë Maqedoninë 
përmes turizmit sakral, tregohet një derë tempulli mysliman dhe një xhami,  

Në të katërtin “Ohrid, “City of light” jepet një pasqyrë e Ohrit si alma mater e 
Maqedonisë, prapë duke u ndërlidhur me kishat e njohura të këtij qyteti, duke e 
paraqitur atë si Jerusalem të kulturës maqedonase. 

                                                
32  Bureau Of Democracy, Human Rights, And Labor, 2009 Country Reports On Human Rights Practices 

March 11, 2010. 
33  Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 21/98 dhe 18/07, 2010, Економско Правен Консалтинг ФВ, Shkup, 1-2010, 

fq. 68-69. Sipas statistikës zyrtare të vitit 2005, shqiptarët janë 25.17%, turqit 3.85%, romët 2.66%, 
serbët 1.78%, boshnjakët 0.84%, vllehtë 0.48% dhe të tjerët 1.04%.  

34  Maqedonia është lider evropian për nga papunësia (rreth 40 % e forcës punëtore) dhe ka nivel 
jashtëzakonisht të ulët të investimeve. (Lidija Hristova, “Democratic Consolidation of Divided 
Societies: The Macedonian Case”, New Balkan Politics, nr. IX.) 

35  http://www.youtube.com/watch?v=rd5fXbqBolM 
36  Dy spote janë të Mançevskit. I dyti është i Igor Ivanov Izi, i treti i Gjorçe Stavrevskit. 

(http://www.youtube.com/watch?v=rd5fXbqBolM) 
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Kjo e vërteton tezën se qarqe të caktuara e duan Maqedoninë, por nuk duan 
ta ndajnë me askënd,37 se projekti social i Maqedonisë aktuale është monocentrik, 
monokulturor, fragmentarizues dhe tensionkrijues. Të dhënat empirike flasin se 
rezultat i këtij inxhinieringu social të njëanshëm janë përkeqësuar jashtë mase 
marrëdhëniet ndëretnike në vend.  

Rezultatet e Qendrës për Tolerancë Ndëretnike flasin se marrëdhëniet 
ndëretnike në Maqedoni janë në prag të konfliktit. Sipas kësaj qendre, mbi 70 për 
qind e qytetarëve vlerësojnë se tensionet etnike janë shtuar, ndërsa vetëm njëzet 
për qind e tyre mendojnë se marrëdhëniet janë të mira. Sipas drejtuesve të kësaj 
qendre, rezultate të ngjashme lidhur me tolerancën ndëretnike ka pasur vetëm në 
vitin e konfliktit më 2001.  

Konkluzione 

Të gjithë indikatorët flasin se shtetit i quajtur Maqedoni, me identitet 
heterogjen multietnik, që nga themelimi është konstruktuar, si shtet kombëtar i 
maqedonasve, gjë që ka gjeneruar një shoqëri të ndarë (divided society), “etnizim 
të të gjitha sferave të jetesës” (Atanasov, 2003: 142), në të cilin nacionalizmi është 
“element konstituiv i veprimit dhe identitetit politik” (Warren, 1993: 17).  

Në shumë raste në Maqedoni promovohen dy të vërteta, krejtësisht të 
ndryshme dhe që të dyja vazhdojnë të jetojnë, çdonjëra në mjedisin e vet, duke 
shtuar shumë pak në atë që quhet shoqëri pluralë. Ky koncept bie ndesh me 
demokracinë multikulturore që është antitezë e konceptit të shtetit kombëtar, që 
kërkon që shteti patjetër të denacionalizohet dhe të jetësojë dekonstruksion 
kulturor (N. Frazer). 

Maqedonia është një pjesë e “hapësirës historike të pafat”, të quajtur Ballkan, 
ku mbizotërojnë kontradiktat, dialektika dhe ndërlikueshmëria historike.38 Emi 
Gatman-i pohon se sot është rëndë të gjendet ndonjë shoqëri demokratike ose 
shoqëri në proces të demokratizimit, që nuk është vatër e debateve lidhur me 
identitetet dhe kulturën.39  

Për multikulturalitetin e multietnicitetin si pasuri e jo si mangësi, duhet 
kultivuar ndjenja për ngritjen e urave të jetesës me komshiun nën krahët e 
respektit të ndërsjellë, duhet kuptuar se njëtrajtësia dhe njëngjyrshmëria kanë 
kuptim vetëm në mesin e shumësisë së trajtave dhe ngjyrave. Gjuhët e shumta 
dhe dallimet janë simbole hyjnore dhe lufta kundër tyre është luftë kundër 
natyrshmërisë.  

                                                
37  http://lajmpress.com/opinion/4091.html 
38  Milosavlevski, f. 38-39. 
39  Чарлс Тејлор, Мултикултурализам: Огледи за политиката на признавје, Евро-Балкан Пресс, 

Shkup, 2004, f. 3.   
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Qytetarët e Maqedonisë duhet të zgjedhin mes të ardhmeve të ndryshme, ose 
të ardhmes në diversitet (diverse futures or future in diversity). Në këtë kontekst 
respekti i kulturës së tjetrit dhe realizimi i “unit” përmes “tjetrit” (S. Pëllumbi), 
janë perspektiva të mundshme dhe të domosdoshme karshi ballkanizmit të 
mëtejshëm që në vend të urave krijon mure.  

Kujtojmë se është koha e fundit që me hapa racionalë të eliminohen dilemat 
e tipit Macedonian survival questioned, të sintagmave experimentum 
macedonicum ose “e ardhmja në rrezik”.40 Në këtë drejtim kultura dhe elitat 
intelektuale duhet ta luajnë rolin e përafruesit dhe të balancuesit në drejtim të 
ndërtimit të një shoqërie stabile, multikulturore dhe të hapur, që më lehtë do t’i 
kapërcejë traumat e tipit të krizës së identitetit të emrit që po mban peng 
qytetarët në rrugën e anëtarësimit në BE dhe NATO.  

  

                                                
40  Shprehje e ambasadorit të BE-së Fuere dhe e atij amerikan Riker. 
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î Marrëveshja Kornizë e Ohrit: Dhjetë vite më pas 

Ambasadori Xhejms Perdju 

Në shumë mënyra, kjo konferencë ka ngritur çështje për të kaluarën, në 
lidhje me dhjetë vitet e fundit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, por ajo vlen 
gjithashtu edhe për të ardhmen. Unë tani jam një qytetar privat - jo një zyrtar 
amerikan. Megjithatë, që nga ngjarjet e verës së vitit 2001,  jeta ime është e lidhur 
përgjithmonë me Maqedoninë. Unë, jam profesionalisht dhe personalisht i 
interesuar për të ardhmen e këtij vendi të mrekullueshëm. Prandaj, unë do të flas 
sinqerisht për të ardhmen e Maqedonisë ashtu siç e shoh unë. 

Unë nuk e di të ardhmen, askush nuk mund ta dijë, por unë kam shpresë për 
të ardhmen e Maqedonisë. Unë kam shumë shpresa, por më lejoni të përmend 
vetëm tre. 

Shpresa ime e parë është se Maqedonia do të shkojë përtej obsesionit aktual 
me të kaluarën. Maqedonia ka një të kaluar të lavdishme. Ajo është një pjesë e 
zhvillimit të qytetërimit perëndimor. Jini krenarë për këtë. Por kjo histori është 
një histori rajonale të cilën shumë tjerë munden dhe me të drejtë e ndajnë me ju.  

Sot Maqedonia nuk duhet të lejojë që historia t’ia kufizojë të ardhmen e 
vendit dhe popullit të saj. Shovinizmi ekstrem është një karakteristikë e dobësisë 
dhe pasigurisë, e  jo forcë ose burim i besimit. 

Historia kurrë nuk mund të jetë bazë legjitime për diskriminim kundër 
individëve. 

Më tej, bllokimi i tanishëm diplomatik rreth çështjes së emrit është në 
interesin e askujt. Kjo nuk është në interes të Greqisë dhe kjo sigurisht nuk është 
në interes të Maqedonisë. Sigurisht, Maqedonia nuk do të lejojë që ky problem t’ia 
kufizojë të ardhmen e saj. Qeveria duhet të gjejnë një zgjidhje pa vonesë. 

Shpresa ime e dytë është e lidhur me të parën. Unë shpresoj që Maqedonia të 
bëhet anëtare e NATO-s dhe BE-së. 

Këto institucione ofrojnë mbrojtjen, përfitimet dhe standardet për të cilat 
Maqedonia ka dëshpërimisht nevojë që të zhvillohet. Avantazhet janë të dukshme. 



Xhejms Perdju 
 
 

 
88 

-  NATO ju jep sigurinë kombëtare të cilën ju dhe fqinjët tuaj e kërkoni. 
-  Anëtarësimi në BE rrit shumë potencialin ekonomik dhe të investimeve 

në vend, nëse Maqedonia i plotëson standardet e BE-së. 
-  Së fundi, anëtarësimi në BE sjell një angazhim ndaj vlerave demokratike, 

sundimit të ligjit, të drejtave të njeriut dhe të transparencës 
ndërkombëtare që në të ardhmen do të ndihmojnë për të siguruar një 
demokraci të hapur, të drejtë dhe kuptimplotë për të gjithë qytetarët. 

Maqedonia është një nga vendet e para të krijuar nga shpërbërja e 
Jugosllavisë. Maqedonia e kompletoi Marrëveshjen e Ohrit si model për 
marrëdhëniet etnike në rajon. 

Unë nuk besoj se ju doni të jeni vendi i fundit ballkanik në BE dhe NATO. 
Bashkëngjituni  Kroacisë, Rumanisë, Bullgarisë, Shqipërisë dhe Sllovenisë në këto 
institucione sa më shpejtë të jetë e mundur. 

Shpresa ime e tretë është që çdo person në Maqedoni të gjykohet duke u 
nisur nga karakteri i tij individual dhe merita pa marrë parasysh përkatësinë 
etnike. 

Sigurisht që ka dallime dhe vështirësi, por unë kam besim të madh në 
karakterin dhe forcën e popullit të Maqedonisë - të të gjithëve. Unë e vërejta atë 
drejtpërdrejt në verën e vitit 2001 dhe unë e pashë se si Maqedonia përmbushi 
angazhimin e marrë në Ohër. Secili grup ka vlera dhe aftësi për t’i bërë gjërat më 
mirë për të gjithë. Pranoni ato. Përdorni ato për të mirën e të gjithëve. 

Shkoni më tej në zbatimin e dy parimeve të mëdha të Ohrit: 

-  Respektimi dhe njohja e vlerave kulturore të individëve dhe grupeve 
brenda shoqërisë. 

-  Të drejta të barabarta për çdo qytetar të Maqedonisë. 
Unë do të përfundoj me dy komente mbi udhëheqjen. Udhëheqësit e vërtetë 

jo vetëm ndjekin. Ato udhëheqin në pikat kritike në histori. Tani për tani është një 
tjetër pikë në kohë e cila kërkon lidership me vizion dhe kurajë. 

E kaluara ka qenë e lavdishme. A do të jetë edhe e ardhmja e lavdishme? 
Çfarë është ajo që do të jetë trashëgimia e këtij brezi të liderëve të Maqedonisë - 
demokraci e plotë dhe integrim në institucionet perëndimore? Apo kjo trashëgimi 
do të jenë simbolet e së kaluarës dhe rezistenca fatkeqe ndaj ndryshimit? 

Dje, në Tetovë, unë u pyeta nga një student: "Kur mund të presim të bëhemi 
anëtarë të NATO-s dhe BE-së?". Përgjigja në këtë pyetje qëndron te populli i 
Maqedonisë, kur populli i Maqedonisë do të kërkojë anëtarësimin në NATO dhe 
BE, udhëheqësit politikë do të bëjnë veprimet e nevojshme për të bërë që kjo të 
ndodhë.  Sa më shpejt që të ndodhë kjo, aq më mirë. 

Ju faleminderit. 

 

 



 

 

î Studime dhe analiza∗ 

A funksionon Maqedonia si shtet multietnik? 
(Dhjetë vite nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit) 

 

                                                
∗  Hulumtimi i realizuar nga UEJL në vitin akademik 2010/2011 për aspektet e ndryshme të 

implementimit të MKO-së 
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î Fryma politike dhe funskionimi i administratës 
shtetërore sipas Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 

Prof. Dr. Elena Andreevska 
Memet Memeti, doktorant 
Sevil Rexhepi, doktorante 
Agron Rustemi, doktorant 
Albulena Halili, doktorante 

Përmbledhje 

Marrëveshja Kornizë e Ohrit (MKO) përcaktoi ndryshime të rëndësishme dhe 
sfida në rendin kushtetues dhe rendin politik në Maqedoni. MKO kishte për qëllim 
që të përmirësoj pozitën e përgjithshme të shqiptarëve dhe grupeve të tjera etnike 
në Maqedoni duke iu dhënë atyre më shumë të drejta kolektive. 

Mbi këtë bazë barazia dhe jo-diskriminimi politik shihen si çështje më të 
rëndësishme në mënyrë që të respektojë mbrojtjen e plotë të të drejtave të njeriut. 

Megjithatë, sot është e qartë se implementimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 
(MKO) në mënyrë të qartë i ndan grupet etnike në Maqedoni. 

Është vërejtur se zbatimi është i dëmtuar nga vonesat dhe mungesa e 
vullnetit politik dhe pritjet e grupeve jo-shumicë që do të arrijnë një pozitë të 
barabartë në shtetin, administratën publike dhe entet e tjera publike nuk është 
plotësuar. 
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1. Filozofia dhe fryma politike e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 

1.1. Thelbi i konfliktit etnik dhe krizës në Maqedoni  

Pavarësimi i Maqedonisë nga ish Jugosllavia në mënyrë paqësore, u duk se 
ishte një rrëfim i suksesshëm, ndryshe nga shtetet e tjera të ish Jugosllavisë, të 
cilat pavarësinë e tyre e fituan përmes luftës. Madje, nga ish-kryetari i saj, 
Gligorov, ajo u cilësua si “oazë e paqes” në Ballkan.  

Megjithatë, siç edhe thuhet në njërin nga raportet e Grupit Ndërkombëtar të 
Krizave, Maqedonia është një rrëfim relativisht i suksesshëm në një rajon të 
frikësuar nga çështjet e pazgjidhura territoriale e të shtetësisë.41 

Se udhëheqësit e Maqedonisë, që në zanafillë po mbillnin farën e një konflikti 
etnik, kjo dukej që me sjelljen e aktit të parë politik – Deklarata për pavarësinë e 
Maqedonisë.42 Që në nenin 1 të kësaj deklarate shihej qartë synimi për krijimin e 
një shteti një nacional që nuk respektonte përbërjen e popullsisë që jetonte në 
Maqedoni.43 Ky formulim44 në mënyrë shumë të qartë përcakton karakterin e 
shtetit të ri si shtet nacional maqedonas, duke përjashtuar mundësinë e 
themelimit të një shteti multietnik, ku të përfshiheshin shqiptarët dhe popujt 
tjerë që jetonin në Maqedoni.45  

Mbajtja e një referendumi i cili do ta legjitimonte krijimin e një shteti një 
nacional në një shoqëri multinacionale, do të jetë edhe një faktor i cili do të rrisë 
pakënaqësinë e popullit shqiptar në Maqedoni dhe do ta thellojë edhe më shumë 
konfliktin ndëretnik.  

Referendumi u mbajt megjithëse shqiptarët e bojkotuan atë. Në të njëjtën 
mënyrë, pa pjesëmarrjen e shqiptarëve, kushtetuta u miratua me gjithë 
formulimet që shqiptarët i trajtonin si qytetarë të rendit të dytë e jo si popull 
shtetformues.46  

                                                
41  International Crisis Group Report, “Macedonia’s name: breaking the deadlock”, Europe Briefing nr. 

52, Prishtina/Brussels, 12 janar 2009, f. 1 
42  “Deklaratë për sovranitetin e Republikës së Maqedonisë”, Flaka e vëllazërimit, Shkup: 27 janar 1991. 
43  Sipas CIA, The World Factbook,  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/mk.html dhe të dhënave nga regjistrimi i fundit në Maqedoni (2002) përbërja etnike e 
Maqedonisë është si vijon: maqedonas 64.2%, shqiptarë 25.2%, turq 3.9%, romë 2.7%, serbë 1.8%, të 
tjerë 2.2%. Megjithatë numri i popullatës shqiptare përfaqëson 1/3 e popullsisë që jeton në Maqedoni. 
Rahim Veliu: "Geographical span and the Albanian population movement in Macedonia" Tetovë, 2002, 
f.40 

44  Neni 1 i Deklaratës ku thuhej se ideja e krijimit të Maqedonisë së pavarur shprehte të drejtën e 
popullit maqedonas për vetëpërcaktim. “Deklaratë për sovranitetin e Republikës së Maqedonisë”, op. 
cit. 

45  Zeqirja Rexhepi, “Zhvillimet politiko-shoqërore te shqiptarët në Maqedoni 1990-2001”, Tetovë: 2005, f. 
32 

46  Sipas Sërgjan Kerim-it ndër pesë hendikepet e demokracisë maqedonase dhe arsyet pse Maqedonia në 
vitin 2001 ra në darën e krizës të parin vë “miratimi i kushtetutes pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 
etnikumit të dytë më të madh të shtetit”. Srgjan Kerim, “Urat e së ardhmes”, Tiranë: Ideart, 2006, 
f.164-165  



Fryma politike dhe funksionimi i administratës shtetërore sipas MKO-së 
 
 

 
93 

Parimet kushtetuese të Maqedonisë së pavarur ishin trashëguar nga 
kushtetuta jugosllave e vitit 1974, e cila vendosi një sistem tre nivelesh për 
republikat e saj: kombet, kombësitë dhe kombësitë e tjera dhe grupet etnike, të 
cilët do ta quanin veten jugosllavë.47 Kushtetuta e Maqedonisë e vitit 1991 krijonte 
kështu në mënyrë të ngjashme një sistem identifikimi dy nivelesh të përbërë nga 
populli kryesor dhe minoritetet.  

Vetë preambula e kësaj kushtetute dëshmonte tendencat për krijimin e 
formës së shtetit-komb në vend të shtetit qytetar, ku të gjithë etnikumet do të 
ndjeheshin të barabartë.48 Shteti mbështetet kështu mbi popullin kryesor, i cili 
sipas këtij parimi karakteristik, do të ketë legjitimitet superior mbi atë të 
minoriteteve.49  

Gjithnjë duke pasur parasysh faktin se shqiptarët përbëjnë një të tretën e 
numrit të popullsisë në këtë shtet dhe ata janë banorë autoktonë në këto troje, 
inkuadrimi i këtij sistemi nivelizues, ku shqiptarët barazoheshin me minoritetet e 
tjera, do të rrisë mllefin e tyre. Ndërkaq edhe vetë Maqedonia do të kategorizohet 
si shtet me nacionalizëm kushtetues, ndonëse de facto me cilësi të një shoqërie 
tipike multietnike. 

Identitetet e ndryshme etnike nuk janë artificialisht të krijuara andaj nuk 
duhet që të injorohen. Gjuha, shkrimi, religjioni, kultura, simbolet janë shumë të 
rëndësishme për njerëzit sepse flasin për identitetin e tyre.50 Shqiptarëve në 
Maqedoni për një kohë të gjatë iu mohua përdorimi i gjuhës nëpër institucione, e 
drejta e arsimit të lartë në gjuhën e tyre amtare, përdorimi i flamurit kombëtar, 
madje shpesh u përdor dhunë për pengimin e ushtrimit të këtyre të drejtave 
jetike.  

Një tjetër hendikep i demokracisë maqedonase gjatë periudhës dhjetëvjeçare 
pas pavarësimit të saj, siç shprehet Kerim51, është radikalizmi i gjendjes, përfshirë 
edhe përdorimi i forcës për zgjidhjen e disa kundërshtimeve ndëretnike 
(përdorimi i flamurit shqiptar, Universiteti i Tetovës etj.)52.  

                                                
47 Mr. Wm. Hamilton, “Commentary No. 16: Yugoslavia: Nations, Nationalities and Other Nationalities”, 

dhjetor 1991, http://www.csis-scrs.gc.ca/pblctns/cmmntr/cm16-eng.asp  
48  Në preambulë thuhet se “… Maqedonia është konstituuar si shtet nacional i popullit maqedonas në të 

cilin sigurohen të drejtat e barabarta qytetare dhe për bashkëjetesë të përhershme të popullit 
maqedonas me shqiptarët, turqit, vllehët, romët dhe nacionalitetet e tjera të cilët jetojnë në 
Republikën e Maqedonisë”, Sluzben Vesnik na RM, nr.52, 22 nentor, 1991, f. 13. Në Joseph Marko, “The 
Referendum for Decentralization in Macedonia in 2004: A Litmus Test for Macedonia‘s Interethnic 
Relations, European Yearbooks of Minority Issues Vol 4, 2004/2005, f. 9 thuhet “Politikanët sllavo-
maqedonas shmangën negociatat komplekse, pakte dhe marrëveshje konsensuale në këtë periudhë”.  

49  Natacha Andonovski, “Les Albanais de Macédoine: perspectives et limites d’une double identité” në 
Christophe Chiclet et Bernard Lory (ed.) ”La République de Macédoine”, Paris, 1998, f.66  

50  Mirjana Maleska, Lidija Hristova, “Spodeluvanje na vlasta vo multikulturnite opstini vo Republika 
Makedonija”, Godisnik na institutot za socioloski i politiko-pravni istrazuvanja, Univerzitet “Sv. Kiril i 
Metodij” – Shkup, Viti XXXI, nr. 1, Shkup, 2006, f. 100 

51  Kerim, op. cit., ff. 164-165  
52  Në vitin 1994, përpjekjeve të intelektualve shqiptarë për krijimin e universiteti në gjuhën shqipe, 

qeveria e Maqedonisë iu kundërvu brutalisht duke rrënuar objektet ku do të mbaheshin ligjëratat e 
para dhe duke shkaktuar një viktimë dhe qytetarë të plagosur. Në vitin 1997, njësitë e armatosura 
policore maqedonase ndërhynë në Tetovë e Gostivar për të ndaluar vendosjen e flamurit kombëtar 
shqiptar para ndërtesave të komunave të këtyre dy qyteteve. Në këto ngjarje u vranë tre shqiptarë, u 
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Këto çështje të cilat thellonin dhe ndiznin konfliktin ndëretnik, nuk u 
menaxhuan në mënyrën dhe kohën e duhur nga udhëheqësit në krye të 
institucioneve të Maqedonisë, duke gjeneruar kështu një krizë e cila shpërtheu në 
formë të konfliktit të armatosur mes shqiptarëve të organizuar në forcë 
ushtarake (UÇK) dhe forcave ushtarako-policore maqedonase.    

1.2 Marrëveshja e Ohrit: Fryma politike dhe filozofia e saj 

Marrëveshja e Ohrit është një dokument i cili vendosi parimet bazë të një 
shteti qytetar. Përkundër pretendimeve të konstitucionalistëve maqedonas se 
intervenimet në preambulën e kushtetutës janë bërë në shpirtin e 
konstitucionalizmit evropian dhe shkëputjes radikale nga koncepti tradicional i 
shtetit komb, “ndryshimet në Kushtetutë ishin më shumë në nivel të 
terminologjisë se sa parimeve.” 53  Në preambulë, në vend që të thuhet 
“nacionaliteti shqiptar”, tani thuhet “pjesë e popullit shqiptar”. Gjithkund tjetër 
nacionaliteteve u referohet me term neutral “komunitetet”54 ose “qytetarë në 
njësitë administrative ku së paku 20% e tyre flasin gjuhë tjetër nga ajo 
maqedonase”55. Sistemi dy nivelesh “populli maqedonas” dhe “pjesët e popujve”, si 
dhe vënia në një vijë e shqiptarëve me komunitetet tjera jo maqedonase, akoma 
mbajnë recidiva të kushtetutës jugosllave të 1974.  

Ky dokument përbëhet nga parimet themelore të cilat përfshijnë: tërësisht 
dhe pa kusht hidhet poshtë përdorimi i dhunës për realizimin e qëllimeve politike. 
Vetëm zgjidhjet paqësore politike mund ta garantojnë stabilitetin dhe ardhmërinë 
demokratike të Maqedonisë; sovraniteti dhe integriteti territorial i Maqedonisë 
dhe karakteri unitar i shtetit janë të pashkelshëm dhe duhet të ruhen.  

Nuk ekzistojnë zgjidhje territoriale për çështjet etnike; karakteri shumetnik i 
shoqërisë së Maqedonisë duhet të ruhet dhe të gjejë shprehjen e vet në jetën 
publike; një shtet bashkëkohor demokratik, në rrjedhën natyrore të zhvillimit dhe 
krijimit të vet, duhet vazhdimisht të sigurojë Kushtetutën e tij që tërësisht t'i 
plotësojë nevojat e të gjithë qytetarëve të saj, në pajtim me standardet më të larta 
ndërkombëtare si dhe të zhvillohen vazhdimisht; zhvillimi i pushtetit vendor 
është me rëndësi thelbësore për nxitjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në jetën 
demokratike dhe për përparimin e respektimit të identitetit të bashkësive.  

Përveç parimeve bazë kjo marrëveshje përfshin: përfaqësimin e qeverisjes së 
decentralizuar, parimin e mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë, 
procedurat e veçanta parlamentare që përfshijnë “shumicën e Badinterit”, arsimi 
dhe përdorimi i gjuhëve, shprehja e identitetit, pjesën e implementimit dhe 
shtojcat me amendamentet kushtetuese, ndryshimet ligjore dhe masat e krijimit 
të besimit.  

                                                                                                                        
plagosën 100, u burgosën kryetarët e komunave dhe kryesuesit e këshillave komunalë. Për më tepër 
shih Rexhepi, op.cit., ff.108-129  

53  Biljana Belamaric, “Attempting to Resolve an Ethnic Conflict: The Language of the 2001 Macedonian 
Constitution”, Southeast European Politics, Vol. IV, No. 1, May 2003 pp. 25-40 

54  Neni 48 i Kushtetutës 2001. Ustav na Republika Makedonija, 2001 
55  Neni 7. Ustav na Republika Makedonija, 2001, op. cit. 
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Parime këto, megjithëse ideale për një shtet si Maqedonia, mbeten të 
pazbatuara edhe pas një dekade.  

Në shoqëritë pluraliste, të ndara në linja të ashpra etnike, religjioze e 
kulturore siç është Maqedonia, duhet inkuadruar demokracia konsocionale e cila 
bazohet në ndarjen e pushtetit. Kjo lloj demokracie është e vetmja alternativë për 
dizajnuesit e kushtetutave. 56  Kjo demokraci eviton përjashtimin dhe 
diskriminimin në çfarëdo baze. Marrëveshja e Ohrit dhe ndryshimet kushtetuese 
zyrtarizuan një gjë të tillë, duke inkuadruar parimet e lartpërmendura, por edhe 
një dekadë pas nënshkrimit të saj, Maqedonia akoma nuk funksionon si një 
shoqëri multietnike e multikulturore, ku pjesëtarët e të gjitha etniteteve të 
ndjehen të barabartë dhe të përfaqësuar drejt nëpër institucione.  

1.3 Marrëveshja e Ohrit: Përfundim i konfliktit 
por jo zgjidhje e konfliktit etnik 

Marrëveshja Kornizë e Ohrit i dha fund konfliktit të armatosur dhe de jure: 
inkuadroi ndryshime në sistemin kushtetues të Maqedonisë, ndarjen e pushtetit, 
krijoi një bazë për ndryshimin e statusit juridiko-politik të shqiptarëve, por nuk e 
zgjidhi konfliktin ndëretnik dhe akoma s’mund të flitet për krijimin e një shoqërie 
të mirëfilltë qytetare.  

Tensioni etnik akoma mbetet prezent, shqiptarët akoma nuk janë të 
përfaqësuar drejt nëpër institucionet shtetërore me rëndësi (sidomos Enti 
statistikor, presidenca, strukturat e sigurimit, etj.), diskriminimi vazhdon në të 
gjitha sferat dhe shqiptarët vazhdojnë të trajtohen si qytetarë të rendit të dytë. 
Integrimi i shqiptarëve në jetën politike mbetet i gjymtë.57 

Dhjetë vjet pas nënshkrimit të kësaj Marrëveshje, koncepti mbi shoqërinë 
multietnike dhe shtetin qytetar mbetet pothuajse në letër, akoma i parealizuar. 
Përderisa për shqiptarët, Marrëveshja e Ohrit akoma perceptohet si sigurim i  të 
drejtave të tyre jetike, për maqedonasit ajo nuk është veç se një rrugë për 
integrimet euro-atlantike.  

Vetë procesi i këtyre integrimeve, për të cilin shqiptarët kanë një qasje mjaft 
afirmative, do të jetë i pamundur pa implementimin e drejtë dhe të plotë të këtij 
dokumenti.  

“Stabiliteti i brendshëm politik në Maqedoni, përkatësisht funksionimi 
demokratik i institucioneve të saj shtetërore dhe vazhdimi i ndërtimit të 
Maqedonisë si shtet multietnik konform frymës së Marrëveshjes së Ohrit, mbetet 
një nga faktorët që do ta përcaktojë të ardhmen e integrimit të saj në BE.”58  

                                                
56  Arend Lipjhart, ”Constitutional designs for divided societies”, Journal of Democracy,  15(2), 2004, ff. 

96- 114 
57  Për më shumë shih International Crisis Group Report, op. cit., ff.3-5 
58  Blerim Reka, “Gjeopolitika dhe teknika e zgjerimit”, Bruksel: 2010, f. 333 
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Pengesë për procesin integrues nuk paraqesin vetëm faktorët e brendshëm 
politikë. Maqedonia përballet edhe me krizën e identitetit të saj dhe kontestet e 
pazgjidhura me fqinjët. Mospërcaktimi qartë dhe konkret i koncepteve politike të 
Maqedonisë po reflekton një pasiguri edhe në marrëdhëniet me fqinjët e tjerë.  

Kontesti i Maqedonisë me Greqinë lidhur me emrin, ka nxjerrë në pah një 
zinxhir çështjesh të tjera të cilat janë të lidhura me identitetin dhe gjuhën. Fqinji 
lindor Bullgaria kishte pranuar emrin e shtetit si të tillë, por kurrë gjuhën 
maqedonase dhe kombin maqedonas.  

Për të mos mbaruar me kaq, fqinji veri-lindor – Serbia, refuzon ta pranojë 
kishën autoqefale maqedonase duke pretenduar se kisha e vetme autoqefale është 
ajo ortodokse serbe.59 Edhe raportet me Kosovën vazhdojnë të mbeten të brishta. 
Për shkak të këtyre kontesteve me fqinjët, me të drejtë Reka konstaton se viteve 
të fundit “në Maqedoni pati ngecje në implementimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe 
përgjithësisht hedhjen në plan të dytë të marrëdhënieve ndëretnike.60 

Mosjetësimi i Marrëveshjes së Ohrit edhe pas kësaj periudhe një dekadëshe, 
ka bërë që nga shumë politikanë e intelektualë ajo të cilësohet si një dokument që 
tashmë ka humbur kuptimin dhe rëndësinë e saj.  

Ky dokument i nënshkruar nën monitorimin dhe presionin e faktorëve 
ndërkombëtarë përbën një nga dokumentet mjaft të rëndësishme jo vetëm për 
Maqedoninë por edhe gjithë Ballkanin. Implementimi i plotë dhe i drejtë i kësaj 
marrëveshjeje nënkupton edhe ekzistencën e Maqedonisë si shtet unitar, 
njëkohësisht siguron stabilitetin dhe paqen në Ballkan.  

2. Barazia dhe jo-diskriminimi 

2.1 Hyrje 

Barazia dhe jo-diskriminimi janë koncepte të plotë, kështu që ekziston një 
debat i konsiderueshëm në aspektin e të kuptuarit dhe arsyetimit të tyre. 

Diskutimi i barazisë dhe i diskriminimit, në përgjithësi, karakterizohet nga 
një konfuzion të konsiderueshëm konceptual dhe metodologjik. Edhe pse ka një 
marrëveshje mbi parimet më elementare, në praktikë ka një varg të gjerë të 
metodave që janë miratuar shpesh ose nga Gjykata e Drejtësisë të një vendi apo 
nga Gjykata e të Drejtave të Njeriut.  

Që të kuptohen qartë këto koncepte duhet të sqarohen qëllimi i tyre në 
sisteme të ndryshme ligjore kombëtare nga: 

                                                
59  Albulena Halili and Fatmir Arifi, “The Unresolved Issues that Cross the Way to Euro-Atlantic 

Integrations: The Case of the Western Balkans”, The Western Balkans Policy Review, Volume 1, Issue 
1, Jan/Jun 2010, Kosovo Public Policy Center, pp.87-104 

60  Reka, op. cit., f. 334 
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a.  varg konceptesh ligjore që përdorin fjalën "diskriminim" si term kyçe, dhe 
në veçanti konceptet ''jo-diskriminimit", "diskriminim të drejtpërdrejtë" 
dhe “diskriminim të tërthortë” dhe  

b.  varg konceptesh ligjore që përdorin fjalën “të barabartë" si term kyçe, dhe 
në veçanti konceptet e" barazisë ", “trajtim të barabartë” dhe" mundësive 
të barabarta ". 

Për më tepër ka një vështirësi tjetër në lidhje me faktin se "përfaqësimi" 
mund të ketë kuptime të ndryshme. Megjithatë, në këtë kontekst, termi 
përfaqësim ka të bëjë me përfaqësimin e interesave të konstituentëvë, si që e 
bejnë parlamentarët. Në këtë rast, një vend nuk duhet të jetë anëtar i një grupi 
ose të rajonit në që të përfaqësojë interesat e saj.  

Në shumicën e shteteve ekzistojnë grupe të shumta etnike, nacionale, racore, 
gjuhësore ose kulturore. Me fjalë të tjera, shumica e shteteve janë të përbërë nga 
më shumë se një grup etnik.  

Nganjëherë këto grupe nuk janë të pranuara si anëtarë të plotë të këtij shteti 
apo kombi, të cilët pretendojnë që të  paraqiten, apo plotësisht përjashtohen . Në 
rrethana të tilla numri i grupeve etnike kërkojnë më shumë të drejta dhe njohje 
dhe në shumë raste shpie në konflikte etnike. Kjo gjendje e punëve shpesh bën 
thirrje për politikat që do të përfshijë një fokus të një përfaqësimi të barabartë 
dhe jo-diskriminimit.  

Megjithatë ia vlen të përmendet se përfaqësimi i barabartë nuk mund të 
përmbushë nevojat e qytetarëve, nëse nuk ka bazë solide për përfaqësuesit e 
grupeve të përjashtuara për të marrë pjesë në mënyrë efektive në procesin e 
politikë-bërjes përmes të cilit ata mbrojnë të drejtat dhe interesat e grupeve të 
cilat janë të përjashtuara61 . 

2.2 Përfaqësimi i drejtë dhe jo-diskriminues i dispozitave ligjore 
në Republikën e Maqedonisë 
2.2.1 Traktatet Ndërkombëtare 

Republika e Maqedonisë ka ratifikuar një numër të madh të traktateve 
ndërkombëtare, ku vendi është angazhuar për mbrojtjen e personave sipas 
pushtetit të saj kundër diskriminimit (në baza të ndryshme).  

Sipas Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, të gjitha traktatet 
ndërkombëtare u pranuan dhe u ratifikuan në pajtim me Kushtetutën dhe të 
njëjtat janë pjesë e rendit të brendshëm ligjor62. 

Prandaj, Republika e Maqedonisë duhet drejtpërdrejt të zbatojë dispozitat e 
instrumenteve ndërkombëtare, të cilat ndalojnë diskriminimin.  

                                                
61  Michael E. Brown (ed.), Ethnic Conflict and International Security 
62  Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, Gazeta Zyrtare e RM No. 52/1991, 22 Nentor 1991, Neni 118. 
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Në lidhje me mbrojtjen kundër diskriminimit etnik, këto instrumente janë 
kryesisht Konventa Ndërkombëtare mbi Eliminimin e të Gjitha Formave të 
Diskriminimit Racor (CERD)63, Kuvendi Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe 
Politike (ICCPR)64, Kuvendi Ndërkombëtar mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe 
Kulturore (ICESCR)65, Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës66, Konventa Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut (ECHR)67, Protokolli 12 i ECHR68, Konventa Kornizë për 
Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare69, dhe Direktiva e Këshillit për zbatimin e parimit 
të trajtimit të barabartë mes personave, pavarësisht nga origjina raciale apo 
origjinë etnike në nivel të BE-së 70. 

Instrumentet më të rëndësishme për të drejtat e njeriut në Këshillin e 
Evropës, me referencë të drejtpërdrejtë për parandalimin dhe ndalimin e 
diskriminimit etnik, përfshin ECHR (KEDNJ), protokoli 12 i KEDNJ dhe Konventa 
Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare (neni 12 dhe14).  

Neni 14 i KEDNJ-së përcakton se gëzimin e të drejtave dhe lirive të njohura në 
këtë Konventë duhet të sigurohen pa diskriminim në asnjë bazë si gjinia, raca, 
ngjyra, gjuha, feja, opinioni politik apo tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, 
shoqëri me ndonjë pakicë kombëtare, pasuria, lindja ose gjendje tjetër.  

Duke pasur parasysh se Neni 14 ndalon diskriminimin vetëm në lidhje me të 
drejtat e përfshira në KEDNJ, Protokolli i 12 është miratuar dhe ka hyrë në fuqi. 
Protokoli i parashtron një ndalim të përgjithshëm diskriminimit, të ngjashme me 
nenin 26 të ICCPR. Maqedonia është një nga 17 Shtetet Anëtare të Këshillit të 
Evropës që e kanë ratifikuar Protokolin e 12 (statusin deri në tetor 2010)71. 

Këshilli i Evropës e themeloi Komisionin Evropian kundër Racizmit dhe 
Jotolerancës (ECRI), si një organ tw pavarur për monitorimin e të drejtave të 
njeriut, të specializuar për çështjet që lidhen me racizmin dhe jotolerancën72.  

Në përputhje me aktivitetet e saj statutore, ECRI kryen monitorimin për 
secilin vend veç e veç, ku analizon situatën në lidhje me racizmin dhe jo-
tolerancën në secilin nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, dhe jep sugjerime 
për zgjidhjen e problemeve të identifikuara. Në vitin 2010, ky komision paraqiti 
raportin e tij të katërt për situatën në Republikën e Maqedonisë, së bashku me 
propozime dhe rekomandime.  

                                                
63  Shih Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), Resolution of the 

UN General Assembly 2106 (ХХ) te 21 dhjetor 1965, ne efekt prej 4 janar 1969,Neni 1. 
64  Kuvendi Ndërkombëtar mbi të Drejtat Civile dhe Politike, 16 dhjetor 1966, UNTS 999. 
65  Kuvendi Ndërkombëtar mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, 16 dhjetor 1966, UNTS 993. 
66  Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës, 20 nentor 1989, UNTS 1577. 
67  Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Lirite Fundamentale, 4 nentor 1950, CETS No. 005. 
68  Protokoli 12 i Konventes Evropiane per te Drejtat e Njeriut, 4 nentor 2000, CETS No 177. 
69  Konventa Kornize për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, 1 shkurt 1995, CETS No. 157. 
70  EU Racial Equality Directive, Council Directive 2000/43/EC e 29 qershor 2000 për zbatimin e parimit 

të trajtimit të barabartë mes personave, pavarësisht nga origjina, O.J. L 180 , 19/07/2000, P.0022 – 
0026), qasje ne  http://eur-lex.europa.eu/  [brenda ne ‘EU racial directive’], Neni 2.2.b. 

71  Për listën e shteteve që e kanë ratifikuar Protokolin 12 të KEDNJ, ju lutem shihni veb faqen 
http://conventions.coe.int/Trea-ty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=1&DF=10/02/2010&CL=ENG   

72  Vendimi për themelimin e ECRI u miratua në Konferencën e parë botërore që u mbajt në Vienë me 9 
tetor 1993. Statuti i ECRI u miratua nga Komiteti i ministrave të Këshillit të Evropës me 13 qershor 
2002. 
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Propozimet dhe rekomandimet e ECRI-së nuk janë të detyrueshme për 
shtetin, por jep udhëzime për të bërë përpjekje shtesë për mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut.73 

Përveç detyrimeve në fushën kundër diskriminimit, të cilat janë të lidhura 
me anëtarësimin në Këshillin e Evropës dhe Kombeve të Bashkuara, Republika e 
Maqedonisë, si vend kandidat për anëtarësim në BE, është e nevojshme që të 
harmonizojë legjislacionin e saj me sistemit ligjor të BE, i cili parashtron edhe 
ndalimin e diskriminimit. Parimi i ndalimit të diskriminimit është një parim 
themelor i Traktatit mbi Bashkimin Evropian74.  

Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian përfshin një varg të të 
drejtave civile, politike, ekonomike dhe sociale për të gjithë qytetarët dhe 
personat që banojnë në BE. Karta përcakton, ndër të tjera, që të gjithë janë të 
barabartë para ligjit75, e ndalon diskriminimin në bazë të çdo lloji të anëtarësimit, 
duke përfshirë edhe anëtarët e një pakice kombëtare76, dhe në të njëjtën kohë e 
detyron Bashkimin që të respektoj diversitetin kulturor, fetar dhe gjuhësor77. 

Mbrojtja e plotë e të drejtave të njeriut është qëllim i çdo politike. Përpos 
masave kundër diskriminimit të përcaktuara me ligj, çdo zbatim i suksesshëm i 
politikës kundër diskriminuese kontribuon në përmirësimin e ngritjes së vetëdijes 
publike për rrezikun që përbën diskrimini ndaj shoqërisë, dhe për të mirën që të 
gjithë të kenë respekt ndaj të drejtave të njerëzve të tjerë dhe atyre që janë të 
ndryshëm nga ne.  

Është e nevojshme që të eliminohen të gjitha trajtimet e mundshme 
nënçmuese dhe margjinalizimi i grupeve të rrezikuara në shoqëri, dhe për të 
siguruar mbrojtjen e plotë të tyre. 

Në Raportin e Komisionit Evropian të 2009 për Progresin e Republikës së 
Maqedonisë,78 përpjekjet e vendit për të parandaluar diskriminimin në fusha të 
caktuara janë vlerësuar pozitivisht, por raporti gjithashtu vë në pah nevojën për 
miratimin e legjislacionit të ri me amendamente shtuese në mënyrë që të 
plotësojë sistemi e masave për parandalimin e diskriminim.79  

Përveç kësaj, i njëjti raport i Komisionit Evropian thekson obligimin e 
Maqedonisë për shkëmbimin një për një të acquis në legjislacionin e saj kombëtar, 
duke iu referuar legjislacionit të saktë të BE mbi çështjen e luftës kundër 
diskriminimit të romëve 80 , raporti rekomandon që ajo duhet të zbatohet 
plotësisht.  

                                                
73  Shih dokumentin CRI (2010)19. 
74  Traktati mbi Bashkimin Evropian, e nënshkruar me 7 shkurt 1992, ka hyrë në fuqi me 1 nëntor 1993. 
75  Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian, Neni 20.  
76  Po aty, Neni 21. 
77  Po aty, Neni 22 
78  Bruksel, 14 tetor 2009, doc. SEC(2009)13335 
79  Po aty, f. 115-19. 
80  Shih nenin 13 te Traktatit të KE; EU Racial Directive and Council Directive 2000/78/EC of 27 nëntor 

2000 duke themeluar një kornizë të përgjithshme për trajtim të barabartë në punësim dhe detyrë, 
Official Journal L 303, 01/12/2000, p 0016-0022 (brenda ne : ‘EU Directive for equal treatment in 
employment and occupation’). 
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Në Raportin e Progresit 2010, KE përshëndet miratimin e ligjit për 
parandalimin dhe mbrojtjen kundër diskriminimit (LPPD), por gjithashtu kërkon 
që ky ligj duhet të harmonizohet plotësisht me acquis. 

2.2.2 E drejta pozitive e Republikës së Maqedonisë (Ligji i Brendshëm) 

Parimi i barazisë në sistemin juridik të Republikës së Maqedonisë rrjedh nga 
Kushtetuta. Në të vërtetë, Neni 9 i Kushtetutës përcakton se "qytetarët e 
Republikës së Maqedonisë janë të barabartë në liritë dhe të drejtat, pavarësisht 
nga gjinia, raca, ngjyra e lëkurës, prejardhja nacionale dhe sociale, besimi politik 
dhe fetar, pronës dhe pozitës shoqërore".81  

Kjo dispozitë kushtetuese, edhe pse përmban një bazë të mjaftueshme ligjore 
për miratimin e një legjislacioni tjetër më të detajuar kundër diskriminit, përsëri 
ka disa mangësi. Para së gjithash, ajo u referohet vetëm qytetarëve të Republikës 
së Maqedonisë, duke i lënë kështu të huajt dhe personat pa shtetësi, pa asnjë 
mbrojtje ligjore.82  

Përveç kësaj, kjo dispozitë kushtetuese numëron një numër të kufizuar tw 
diskriminimit. Për më tepër, lista e shkaqeve të renditura të diskriminimit është e 
mbyllur. Së fundi, kjo dispozitë kushtetuese nuk ka të bëj me personat juridik, të 
cilat në të kundërt janë të shënuara në Ligjin për Parandalimin dhe Mbrojtjen 
kundër Diskriminimit.83 

Përveç ligjit aktual LPMD si dhe para miratimit të tij, në Republikën e 
Maqedonisë ka pasur një numër të madh të ligjeve që përmban dispozita lidhur në 
një mënyrë apo tjetër me jo diskriminimin. Këto ligje janë nga sfera të ndryshme, 
dhe mund të ndahen në dy grupe.  

Në grupin e parë janë ligjet që ndalojnë diskriminimin në fusha të veçanta, që 
janë zona të cilat janë të rregulluara me ligjet përkatëse. Ato janë: Ligji për 
marrëdhënie pune84, Ligji për mbrojtjen sociale,85 Ligji për mbrojtjen e të drejtave 
të pacientëve,86 Ligji për arsimin fillor,87 Ligji për arsim të mesëm,88 Ligji për 
arsimin e lartë,89 Ligji për punë vullnetare,90 Ligji për shëndetin publik,91 Ligji mbi 
gjykatat.92  

Të gjitha këto ligje janë të hollësishme apo thjesht kanë dispozita 'modeste' 
lidhur me mos diskriminimin.  

                                                
81  Kushtetuta e RM, Neni 9.  
82

  Shih Rekomandimet e përgjithshme të Komisionit Evropian kundër Racizmit dhe jotolerancës (ECRI) 
Nr.7: National legislation to combat racism and racial discrimination, dhjetor 2002, ECRI(2003)8. 

83  LPPD, shih fusnotën më lartë Nr. 7, Neni 2. 
84  Ligji për marrëdhënie pune, Gazeta zyrtare e RM Nr. 62.2005, Nenet 6-8. 
85  Ligji për mbrojtjen sociale, Gazeta zyrtare e RM Nr. 79/2009, Neni 20. 
86  Ligji për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve, Gazeta zyrtare e RM Nr. 82/2008, Neni 5. 
87  Ligji për arsimin fillor, Gazeta zyrtare e RM Nr. 103/2008, Neni 2. 
88  Ligji për arsim të mesëm, Gazeta zyrtare e RM Nr. 52/2002,  Neni 3. 
89  Ligji për arsimin e lartë, Gazeta zyrtare e RM Nr . 35/2008, Neni  108(4). 
90  Ligji për punë vullnetare, Gazeta zyrtare e RM Nr. 85/2007, Neni 9 
91  Ligji për shëndetin publik, Gazeta zyrtare e RM Nr . 22/2010, Neni 16, (5). 
92  Ligji mbi gjykatat, Gazeta zyrtare e RM Nr. 58/2006, Neni 3. 
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Në përgjithësi, këto ligje nuk kanë një qasje të qëndrueshme në çështjen e 
mos diskriminimit. Megjithatë, më e rëndësishme është që tani ligji për 
parandalimin dhe mbrojtjen kundër diskriminimit i plotëson këto zbrazëtira. 
LPMD shërben si një model për interpretimin e dispozitave të ligjeve të tjera.  

Ligji mbi Shoqatat dhe Fondacionet dhe Ligji për partitë politike i kushtëzon 
që të gjitha këto organizata se nuk do të nxisin urrejtje racore ose fetare ose 
jotolerancë në programet e tyre, statutet dhe aktet e brendshme, si dhe në 
kontekstin e aktiviteteve të tyre të përgjithshëm, në të kundërtën ata rrezikojnë 
të ndalohen me anë të një vendimi gjykate.93 

Në rupin e dytë janë ligjet që lidhen me krimet e kryera diskriminuese apo 
kundërvajtje, ligjet në lidhje me procedurën, ose ligjet në lidhje me institucionet, 
të cilat kanë definuar kompetencat në fushën e mos diskriminimit.  

Të tilla janë ligji i kodit penal, Ligji për kundërvajtje, Ligji mbi procedurën 
gjyqësore, dhe Ligji i avokatit të popullit. Kodi penal i radhitë disa vepra penale 
lidhur me ndalimin e diskriminimit etnik.  

Veprat e tilla përfshijnë: shkelje të barazisë së qytetarëve (neni 137); shkeljen 
e barazisë në udhëheqjen e një biznesi (neni 282); diskriminimit racor dhe të tjera 
(neni 417),94 duke provokuar urrejtje etnike, racore dhe fetare, dhe ndarje e 
jotolerancë (neni 319);95 fyerjen e pjesëtarëve të një etniteti racor, fetar, apo të 
bazuar në ngjyrë të lëkurës të ndonjë grupi nëpërmjet sistemeve kompjuterike 
(neni 173, paragrafi 2); dhe përhapjen e materialeve ksenofobe dhe racore 
nëpërmjet sistemeve kompjuterike (Neni 394-d).96  

Pavarësisht nga disa komente për esencën e ndryshimeve të këtyre veprave,97 
akoma, ato japin mbrojtje të drejtpërdrejtë apo të tërthortë për anëtarët e 
bashkësive etnike në Republikën e Maqedonisë kundër diskriminimit të 
mundshëm.  

Me ndryshimet në Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë, paragrafi i ri, i 
pestë është shtuar në nenin 39, i cili parashikon që kur një gjykatë penale vendos 
mbi dënimin, ai me siguri do të marrë në konsideratë, kur është e zbatueshme, 
faktin se vepra është drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë e motivuar nga 
origjina etnike apo sociale, besimit politik ose fetar, gjinia, raca apo ngjyra e 
lëkurës të personit ose grupit të njerëzve të shënjestuar me këtë vepër.98 

 

                                                
93  Diskriminimi i romëve gjatë procesit të edukimit – standardet dhe praktikat ndërkombëtare dhe të 

brendshme, Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, Spillover Monitor Mission në Shkup, 
f. 14-16. 

94  Kodi penal (tekst i konsoliduar), Gazeta zyrtare e RM Nr. 19/2004 e 30 Marsit 2004. 
95

  Po aty 
96  Ligji i përmirësuar i kodit penal, Gazeta zyrtare e RM, Nr. 114/09 e 14 shtator 2009, Neni 40 dhe 113. 
97  Udhëzime për institucionet lidhur me implementimin e ligjit për parandalim dhe mbrojtje kundër 

diskriminimit, (autorë: Tanja Temelkovska Milenkovic dhe Bekim Kadriu), 2010. 
98  Gazeta zyrtare e RM nr. 19/04 e 30 Mars 2004 dhe ndryshimet e miratuara me 14 shtator 2009, kanë 

hyrë në fuqi me 15 Mars 2010. 
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Ligji për kundërvajtje është e një rëndësie të veçantë, sepse ajo do të zbatohet 
për të vendosur nëse kundërvajtjet nga LPMD janë kryer, si dhe për të përcaktuar 
shumën e gjobës.  

Aktet inkurajuese, nxitëse dhe në ndihmë të trajtimit diskriminues, 
ngacmimi dhe viktimizimi janë të përcaktuara si kundërvajtje të veçanta në 
LPMD.99  Për çdo shkelje të bërë, autoritetet kompetente do të kryejnë një 
procedurë në pajtim me Ligjin për kundërvajtje (dhe në pajtim me dispozitat e 
Ligjit për procedurë penale do të aplikohen në përputhje me rrethanat).  

Përveç kësaj, Ligji mbi procedurën gjyqësore është gjithashtu e rëndësishme 
sepse procedurën për krijimin e diskriminimit dhe kompensimin për dëmin të 
shkaktuar është parashikuar si një procedurë gjyqësore në LPMD. Ndonjë çështje 
tjetër që nuk është e rregulluar me LPMD rregullohet me Ligjin mbi procedurën 
gjyqësore. 

Së fundi, Ligjit i Avokatit të Popullit është shumë e rëndësishme për 
mbrojtjen kundër diskriminimit etnik. Sipas Ligjit të ri për Avokatin e Popullit, 
kompetencat e këtij institucioni janë zgjeruar për të mbuluar mbrojtjen e parimit 
të mosdiskriminimit, si dhe parimin e përfaqësimit proporcional dhe adekuat të 
pjesëtarëve të bashkësive në organet publike.100  

Të dy parimet janë të rëndësishme për mbrojtjen kundër diskriminimit etnik; 
i pari e ndalon diskriminimin, dhe e dyta lejon marrjen e masave afirmative në 
fushën e punësimit në administratën publike. 

2.2.3 Marrëveshja Kornizë e Ohrit: Parimet themelore 

Marrëveshja Kornizë e Ohrit është e përbërë nga pjesa themelore që i 
identifikon problemet kryesore dhe ndryshimet për Republikën e Maqedonisë dhe 
tre Anekset.101  

Qëllimi i amendamenteve kushtetuese është për të përmirësuar mekanizmat 
e sistemit politik për ndarjen e pushtetit dhe për të parandaluar çdo lloj 
diskriminimi të mëtejmë kundër shqiptarëve në nivele shoqërore dhe politike.  

Disa nga parimet themelore të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit janë në vijim: 

1.  Përdorimi i dhunës për realizimin e qëllimeve politike refuzohet 
plotësisht dhe pa kushte. 

2.  Sovraniteti dhe integriteti territorial i Maqedonisë dhe karakteri unitar i 
shtetit janë të pacenueshme dhe duhet të ruhet. Nuk ka zgjidhje 
territoriale për çështjet etnike. 

3.  Karakteri multi-etnik i shoqërisë në Maqedoni duhet të ruhet dhe të 
reflektohet në jetën publike. 

                                                
99  LPMD, shih fusnotën më lartë 7, Neni 34 
100  Ligji i Avokatit të Popullit, Gazeta Zyrtare e RM Nr. 60/2003 e 22 shtator 2003, Neni 2 
101  MKO,13 gusht, 2001. 
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4.  Një shtet bashkëkohor demokratik në rrjedhën natyrore të zhvillimit të 
vet, duhet vazhdimisht të sigurojë që kushtetuta e vendit tërësisht i 
plotëson nevojat e të gjithë qytetarëve të saj, në pajtim me standardet më 
të larta ndërkombëtare si dhe zhvillim të vazhdueshëm.  

5.  Zhvillimi i pushtetit vendor është me rëndësi thelbësore për nxitjen e 
pjesëmarrjes së qytetarëve në jetën demokratike dhe për promovimin e 
respektit të identitetit të komuniteteve. 

Për më tepër parimi i mosdiskriminimit dhe përfaqësimit të barabartë në 
kuptimin e Marrëveshjes së Ohrit do të thotë se: 

1.  Ky parim do të respektohet plotësisht nga të gjithë në bazë të ligjit, si dhe 
do të aplikohet sidomos në raport me punësimet në administratën publike 
dhe në ndërmarrje publike, dhe qasjen në financa publike për zhvillimin e 
biznesit.  

2.  Ligjet që rregullojnë punësimin në administratën publike do të përfshijnë 
masa për të siguruar përfaqësimin të barabartë të komuniteteve në të 
gjitha organet publike qendrore dhe lokale dhe në të gjitha nivelet e 
punësimit brenda organeve të tilla, duke i respektuar rregullat në lidhje 
me kompetencën dhe integritetin e qeverisjes së administratës publike.  

3.  Për Gjykatën Kushtetuese, një e treta e gjykatësve do të zgjidhen nga 
Kuvendi me një shumicë të numrit të përgjithshëm të deputetëve që do të 
përmbajë shumicën e numrit të përgjithshëm të deputetëve të cilët 
pohojnë se iu takojnë komuniteteve jo-shumicë nga popullata e 
Maqedonisë. Kjo procedurë do të aplikohet për zgjedhjen e Avokatit të 
Popullit (Prokurorit Publik) dhe zgjedhjen e tre anëtarëve të Këshillit 
Gjyqësor.102  

Në të njëjtën kohë, procedura të veçanta parlamentare kanë qenë të 
themeluara nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit dhe amendamenti kushtetues që do 
të thotë se, ligjet që drejtpërdrejt ndikojnë kulturën, përdorimin e gjuhës, arsimin, 
dokumentet personale dhe përdorimi i simboleve, si dhe ligjet për financat lokale, 
zgjedhjet lokale, qytetin e Shkupit dhe kufijtë e komunave duhet të pranojnë 
shumicën e votave dhe brenda tyre duhet të ketë shumicë të votave të deputetëve 
që deklarohen se i takojnë bashkësive që nuk janë shumicë e popullatës në 
Maqedoni. 

Për më tepër, këto ndryshime janë bërë në fushën e arsimit dhe përdorimin e 
gjuhëve: 

1.  Lidhur me shkollimin fillor dhe të mesëm, mësimi do të zhvillohet në 
gjuhën amtare të nxënësve, ndërsa në standardet e unifikuara për 
programet akademike do të zbatohen në të gjithë Maqedoninë.  

                                                
102  Po aty 
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2.  Financimi nga shteti do të sigurohet për arsimimin sipëror në gjuhët ku të 
paktën 20 për qind e popullatës e flasin në Maqedoni, në bazë të 
marrëveshjeve të veçanta.  

3.  Parimi i diskriminimit pozitiv do të aplikohet në regjistrimin në 
universitetet shtetërore të cilët iu takojnë bashkësive që nuk janë 
popullatë shumicë në Maqedoni derisa regjistrimi të reflektojë në mënyrë 
të barabartë përbërjen e popullatës në Maqedoni. 

4.  Gjuhë zyrtare në Maqedoni dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare të 
Maqedonisë është gjuha maqedonase.  

5.  Çdo gjuhë tjetër që fliten nga të paktën 20 për qind e popullatës, poashtu 
është gjuhë zyrtare, sikurse është arsyetuar këtu. Në organet e Republikës 
së Maqedonisë, cilado gjuhë zyrtare tjetër nga gjuha maqedone mund të 
përdoret në pajtim me ligjin. Çdo person që jeton në njësinë e 
vetëqeverisjes lokale në të cilën së paku 20 për qind e popullsisë flet gjuhë 
zyrtare tjetër nga gjuha maqedone mund të përdorë cilëndo gjuhë zyrtare 
për të komunikuar me zyrën rajonale të qeverisë qendrore me përgjegjësi 
për atë komunë; zyra e tillë përveç gjuhës maqedonase do t'i përgjigjet në 
atë gjuhë. Çdo person mund të përdorë cilëndo gjuhë zyrtare për të 
komunikuar me zyrën kryesore të pushtetit qendror, i cili do të përgjigjet 
në atë gjuhë përveç gjuhës maqedonase.  

6.  Sa i përket vetëqeverisjes lokale, në komunat ku komunitetet e caktuar 
përbëjnë të paktën 20 për qind të popullatës së komunës, gjuha e atij 
komuniteti do të përdoret si gjuhë zyrtare përveç gjuhës maqedonase. Sa i 
përket gjuhëve të folura nga më pak se 20 për qind e popullatës së 
komunës, autoritetet lokale do të vendosin në mënyrë demokratike për 
përdorimin e tyre në organet publike.  

7.  Në procedurat penale dhe qytetare gjyqësore të cilitdo nivel, personi i 
akuzuar ose cilado palë do të ketë të drejtë të përkthimit në shpenzim të 
shtetit të të gjitha procedurave, si dhe të dokumenteve në pajtim me 
dokumentet përkatëse të Këshillit të Evropës.103  

Çdo dokument personal të qytetarëve që flasin gjuhën zyrtare ndryshe nga 
maqedonishtja poashtu do të lëshohen në atë gjuhë, në mënyrë plotësuese në 
gjuhën maqedonase, në pajtim me ligjin.  

Kuvendi i Parlamentit i ka miratuar ndryshimet e reja kushtetuese më 16 
nëntor 2001.104 

                                                
103 Po aty 
104  Duke marrë parasysh Marrëveshjen Kornizë të Ohrit, gjatë procedurës parlamentare disa ndryshime 

janë modifikuar. Për shembull: Preambula Qytetarët e Republikës së Maqedonisë, populli maqedonas, 
si dhe të gjithë qytetarët, që jetojnë brenda kufijve të sajdhe janë pjesëtarë të popullit shqiptar, 
popullit turk, popullit vlleh, popullit serb, popullit rom , populli boshnjakët dhe të tjerët. . . Neni 8  

 Përfaqësimi i barabartë i personave që u përkasin të gjitha bashkësive në organet publike në të gjitha 
nivelet dhe në fushat e tjera të jetës publike. Neni 19 

 (1) Liria e besimit fetar është e garantuar.  
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Është me rëndësi të theksohet se për zbatimin e këtyre ndryshimeve, 
modifikimi legjislativ do të jenë thelbësore. Në këtë pikë, palët duhet të marrin të 
gjitha masat e nevojshme për të siguruar miratimin e ndryshimeve legjislative 
brenda afateve kohore, duke përfshirë miratimin e ligjeve dhe rregullave në vijim: 

1.  Ligji për vetëqeverisje lokale 

2.  Ligji mbi financat lokale  

3.  Ligji për kufijtë komunal  

4.  Ligjet që i përkasin policisë të vendosur në komunat 

5.  Ligjet mbi shërbimin civil dhe të administratës publike  

6.  Ligji për njësitë zgjedhore  

7.  Rregullat e Kuvendit 

8.  Ligjet përkatëse për përdorimin e gjuhëve  

9.  Ligji për prokurorin publik  

10. Ligje të tjera 

                                                                                                                        
 (3) Kisha Ortodokse Maqedonase, si dhe bashkësisë fetare Islame në Maqedoni, Kisha Katolike, Kisha 

metodiste evangjeliste, Komunitetit Hebrej dhe komunitetet e tjera fetare dhe grupet tjera janë të 
ndara nga shteti dhe të barabartë para ligjit. 

 (4) Kisha Ortodokse e Maqedonisë, si dhe bashkësisë fetare Islame në Maqedoni, Kisha Katolike, Kisha 
metodiste evangjeliste, Komunitetit Hebrej dhe komunitetet e tjera fetare dhe grupet tjera janë të lira 
në themelimin e shkollave dhe institucioneve të tjera shoqërore dhe bamirëse, duke i respektuar 
procedurat e paraparë me ligj.  

 Neni 48  
 (1) Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë lirisht të shprehin, kultivojnë dhe zhvillojnë identitetin e 

tyre dhe atributet e komunitetit, dhe të përdorin simbolet e komunitetit të tyre.  
 (3) Pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë të themelojnë institucione të kulturës, artit, shkencës dhe 

arsimit, si dhe shoqatat e veta shkencore dhe të tjera për shprehjen, avancimin dhe zhvillimin e 
identitetit të tyre.  

 (4) Anëtarët e komuniteteve kanë të drejtë për mësim në gjuhën e tyre në arsimin fillor dhe të mesëm, 
siç përcaktohet me ligj. Në shkollat ku mësimi zhvillohet në gjuhë tjetër, gjithashtu mësohet edhe 
gjuha maqedonase.  

 Neni 78  
 (1) Kuvendi duhet të themelojë Komitetin për marrëdhënie ndërmjet komuniteteve.  
 (2) Komiteti përbëhet nga shtatë anëtarë secili nga radhët e maqedonasve dhe të shqiptarëve në 

kuadër të Kuvendit, dhe pesë anëtarë nga radhët e turqve, vllehëve, romëve dhe të dy komuniteteve 
të tjera. Prej pesë anëtarëve secili duhet të jetë nga një komunitet tjetër, e nëse më pak se pesë 
komuniteteve të tjera janë të përfaqësuara në Kuvend, Prokurori publik, pas konsultimeve me 
udhëheqësit e bashkësive relevante, do të propozojë anëtarët të tjerë jashtë Kuvendit.  

 (4) Komiteti shqyrton çështjet e marrëdhënieve ndërmjet komuniteteve në Republikë dhe sjell 
vlerësime dhe propozime për zgjidhjen e tyre.  

 Neni 86 
 (1) Kryetari i Republikës është Kryetar i Këshillit të Sigurisë në Republikën së Maqedonisë.  
 (2) Në emërimin e tre anëtarëve, kryetari do të sigurojë që Këshilli i Sigurimit, si një tërësi të 

barabartë pasqyron përbërjen e popullatës në Maqedoni.  
 Neni 104 
 (1) Këshilli Gjyqësor Republikan është i përbërë nga shtatë anëtarë. 
 (2) Tre nga anëtarët duhet të zgjidhen nga një shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve, 

brenda të cilit  duhet të ketë shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve që 
deklarohen se i takojnë bashkësive që nuk janë shumicë e popullatës në Maqedoni.  

 Neni 109  
 (1) Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë është e përbërë nga nëntë gjyqtarë. 
 (2) Kuvendi zgjedh gjashtë gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese me shumicën e votave të numrit të 

përgjithshëm të deputetëve. Kuvendi zgjedh edhe tre gjykatës me shumicën e votave të numrit të 
përgjithshëm të deputetëve, ku duhet të jetë edhe shumica e votave të numrit të përgjithshëm të 
deputetëve që deklarohen se i takojnë bashkësive që nuk janë shumicë e popullatës në Maqedoni. 



Elena Andreevska | Memet Memeti | Sevil Rexhepi | Agron Rustemi | Albulena Halili 
 
 

 
106 

Për më tepër, Kuvendi do të miratojë të gjitha dispozitat ligjore që mund të 
jenë të nevojshme për t'i dhënë efekt të plotë marrëveshjes kornizë dhe të 
ndryshojë ose të shfuqizojë të gjitha dispozitat në kundërshtim me Marrëveshjen. 

Gjithashtu, bashkësia ndërkombëtare ka qenë e ftuar për të lehtësuar, 
monitorojë dhe të ndihmojë në implementimin e dispozitave të Marrëveshjes 
kornizë dhe të anekseve të saj, dhe kërkesën e përpjekjet e tilla të koordinohen 
nga BE-ja në bashkëpunim me Këshillin e Stabilizim-Asocimit.  

Në pajtim me Marrëveshjen palët angazhohen për të siguruar që shërbimet 
policore në përgjithësi deri në 2004 të sigurojnë përbërjen dhe shpërndarjen e 
popullatës së Maqedonisë. Gjithashtu, ata ftojnë OSBE-në, Bashkimin Evropian, 
dhe Shtetet e Bashkuara për të zmadhuar trajnimin dhe  programeve ndihmëse 
për policinë, duke përfshirë: 

-  trajnime profesionale, për të drejtat e njeriut, dhe trajnime të tjera;  

-  ndihmën teknike për reformën në polici, duke përfshirë edhe ndihmë në 
shfaqjen, përzgjedhjen dhe promovimin e proceseve,  

-  zhvillimin e kodeksit të sjelljes së policisë; 

-  bashkëpunim në lidhje me planifikimin e tranzicionit për angazhim dhe 
caktim të punonjësve të policisë nga komunitetet jo shumicë në Maqedoni, 
dhe  

-  caktimin sa më shpejt të vëzhguesve ndërkombëtarë dhe të këshilltarëve 
policor në zonat e ndjeshme, sipas marrëveshjeve përkatëse me autoritetet 
relevante.105 

Pa dyshim, për zbatimin të suksesshëm të ndryshimeve kushtetuese dhe 
miratimin dhe zbatimin e ndryshimeve ligjore, ndihma e bashkësisë 
ndërkombëtare është e nevojshme. Kjo është mënyra e vetme për të siguruar paqe 
të qëndrueshme dhe integron shoqërinë tonë në familjen evropiane. 

Është e nevojshme të theksohet se zbatimi i angazhimeve ndërkombëtare në 
lidhje me komunitetet etnike duhet të udhëhiqet nga koncepti i tolerancës.  

Tolerancën e autoriteteve në nivel kombëtarë d rajonal dhe lokal vis-a vis 
bashkësive etnike në fjalë, si dhe në mes të shumicës dhe të komuniteteve etnike 
në shtet. Bashkëjetesa me komunitetet e ndryshme etnike ka të bëjë shumë me 
idetë tona për zhvillimin e komunitetit. Politika ndaj pakicave kombëtare ose 
etnike, fetare dhe gjuhësore duhet të synojnë në krijimin e një shoqërie në të cilën 
ata do të gëzojnë një vend të barabartë dhe çdo mundësi për zhvillim personal.  

Si që e tha Max van der Stoel 'Politika e pakicave do të duhet të jetë rezultat i 
një qasjeje të balancuar dhe të barabartë në pajtueshmëri me interesin e pakicës 
dhe shumicës në njërën anë dhe interesat e qenieve njerëzore dhe të shtetit nga 
ana tjetër. 

                                                
105  MKO, 13 gusht, 2001  
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Një politikë e tillë shumë shpesh do të sjellë një kombinim të tri elementeve. 
Së pari, në politikat e tij shteti duhet të respektojë jo-diskriminim në bazë të 
përkatësisë në një pakice të caktuara.  

Së dyti, shteti duhet të bëjë përpjekje për promovimin e tolerancës, pranimit 
të ndërsjellë dhe jo-diskriminimi në shoqëri. Për të dy këto elemente të zbatohet 
"barazia në të vërtetë" duhet të shoqërojë "barazinë në ligj".  

Së treti, personat që u përkasin pakicave duhet të disponojnë mjete të duhura 
për të ruajtur dhe zhvilluar gjuhën e tyre, kulturën, fenë dhe traditat e pa këto 
mund të çojnë në diskriminimin e personave që i përkasin shumicës'.106 

Për më tepër, ajo është gjithashtu e nevojshme për të zhvilluar kapacitet 
tona kolektive përmes procedurave të Kombeve të Bashkuara apo ndërhyrje 
rajonale me organizata humanitare, një traktat të sistemeve të pakicave ose 
ndryshe, për të parandaluar, zgjidhur, ose së paku për të menaxhuar më mirë 
konfliktet etnike, fetare dhe ideologjike të brendshme dhe tragjedi të drejta të 
shpërthimit.  

Përveç kësaj, të zhvillojë dhe të zgjerojë fushën e koncepteve tona të së 
drejtës ndërkombëtare penale dhe humanitare për të arritur dhe sanksionuar 
grupet jo-qeveritare parlamentare dhe të tjera dhe individëve që abuzojnë me të 
drejtat njerëzore të personave në situata të tilla të anarkisë. Lufta për dinjitetin e 
njeriut me siguri do të vazhdojë, me fitore apo humbje dhe ndoshta vetëm me një 
përparim të ngadalshëm dhe sporadik.  

Ne mund të krenohemi se ideja e të drejtave të njeriut ka qenë në mënyrë të 
vendosur dhe që perceptimi i njerëzve për vete, çfarë duan dhe për çfarë kanë të 
drejtë, kanë ndryshuar.  

Historia sugjeroi se idetë e tilla të përhapura dhe shpresat nuk janë ngulfatur 
lehtë dhe se autoritetet qeveritare shpesh do të përgjigjen për shpresat dhe 
kërkesat e tilla. Për të filluar këtë proces dhe që të përfshihen në çuarjen përpara, 
nevojiten arritje të qarta, të rëndësishme dhe të vlefshme. 

Për mbrojtjen e komuniteteve etnike kundër sundimit të shumicës të aftë për 
gjithçka është e rëndësishme që shtetet të hyjnë në obligime  ndërkombëtare 
shumëpalëshe dhe dypalëshe plotësuese për respektimin dhe mbrojtjen e 
komuniteteve etnike dhe për të garantuar të drejtat e tyre specifike.  

Çdo shtet duhet që në frymën bona fide të supozoj  obligime ndërkombëtare 
për respektimin dhe mbrojtjen e komuniteteve etnike.107 

Për më tepër, duhet të theksohet se të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive 
etnike në traktatet ndërkombëtare dhe instrumentet janë të garantuara me 
standarde minimale absolute. Ata nuk duhet të luten që të zvogëlojnë të drejtat e 
minoriteteve ekzistuese në legjislacionin e brendshëm.  

                                                
106  SSCE Seminar të dimensionit human - studime të rastit për cështjet e pakicave kombëtare: Positive 

Result, Warsaw, 24-28, maj 1993. 
107  E/CN.4/Sub.2/1995/33/ Add. 1, alinea 18. 



Elena Andreevska | Memet Memeti | Sevil Rexhepi | Agron Rustemi | Albulena Halili 
 
 

 
108 

Si një mjet pozitiv, standarde minimale mund të kërkojë një shtet 
legjislacioni i të cilit ende nuk siguron të drejta të tilla për të rritur nivelin e tij të 
paktën në minimumin e standardeve. Minimumin e standardeve nuk mund të 
përdorin për të kufizuar të drejtat e garantuara tashmë të pakicave në nivel të 
standardeve minimale.108 

Për shembull, Neni 22 i Konventës Kornizë të Këshillit të Evropës pa 
mëdyshje thekson se: "Asgjë në këtë Konventë Kornizë nuk duhet  të konsiderohet 
si kufizim apo shmang ndonjë prej të drejtave të njeriut dhe lirive themelore të 
cilat mund të njihen në përputhje me ligjet e çdo pale kontraktuese dhe nën 
ndonjë marrëveshje tjetër të ndonjë pale ". 

Së fundi, derisa parimet e MKO janë përmbushur, në përputhje me partitë e 
koalicionit qeveritar, ka shqetësime se zbatimi i legjislacionit në pajtim me  
marrëveshjen është ngadalësuar. 

3. MKO dhe përfaqësimi i drejtë 

Parimi i përfaqësimit të barabartë është një nga shtyllat kryesore të 
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. Parimi i përfaqësimit të barabartë synon të 
realizojë pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve etnike në sferën publike.  

Përfaqësimi i barabartë i të gjitha bashkësive etnike është parakusht për një 
shtet modern, qytetar të orientuar dhe efikas që promovon interesat e të gjithë 
qytetarëve.  

Kështu kur flitet për çështjen e të drejtave etnike të komunitetit  jo shumicë 
dhe reformës në administratën publike është e domosdoshme që të përmbushen  
përcaktimet e parapara në Marrëveshjen Kornizë të Ohrit (MKO).  

Qëllimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit (MKO) ishte dhe është që të 
përmirësojë mekanizmat e sistemit politik për ndarjen e pushtetit dhe për të 
parandaluar çdo lloj diskriminimi të mëtejshme kundër shqiptarëve dhe 
komuniteteve tjera jo-shumicë në nivele shoqërore dhe politike.  

Me miratimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit dhe amendamentet 
kushtetuese, dolën prioritete tjera në lidhje me përfaqësimin e barabartë të 
anëtarëve të komuniteteve në administratën publike dhe në procesin e 
decentralizimit. 

Kushti i MKO që: "karakteri shumë-etnik i shoqërisë maqedonase duhet të 
ruhet dhe të reflektohet në jetën publike", ka pasur një ndikim të madh në të dy 
prioritetet në fushën e kornizës legjislative dhe institucionale në administratën 
publike. 

                                                
108  Po aty, alinea 20. 
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Marrëveshja Kornizë e Ohrit përqendrohet në elementin e mosdiskriminimit 
dhe përfaqësimit të barabartë në administratën publike dhe në ndërmarrjet 
publike me anë të masave të posaçme në mënyrë që të sigurojnë përfaqësim të 
barabartë të të gjitha komuniteteve në administratën publike dhe ndërmarrjet 
publike në Republikën e Maqedonisë.  

Fryma e marrëveshjes së Ohrit kërkon  veprime për të korrigjuar pabarazitë 
në përbërjen e institucionit të administratës publike përmes punësimit të 
pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë. Kjo është vendimtare për integrimin e 
komuniteteve të përjashtuara në institucionet e sistemit. 

Parimi i përfaqësimit të barabartë është Kategoria Kushtetuese.109 Formulimi 
në Kushtetutë dhe në ligjet e tjera përsëri është i bazuar në nenin 4.2 të 
Marrëveshjes Kornizë të përfunduar më 13 gusht, 2001: "Ligjet që rregullojnë 
punësimin në administratën publike do të përfshijnë masa për të siguruar 
përfaqësimin e barabartë të komuniteteve në të gjitha organet qendrore dhe 
lokale publike dhe në të gjitha nivelet e punësimit brenda organeve të tilla, duke i 
respektuar rregullat në lidhje me kompetencën dhe integritetin e qeverisjes së 
administratës publike. Autoritetet do të ndërmarrin aktivitete për t’i korrigjuar 
pabarazitë në përbërjen e administratës publike, sidomos përmes punësimit të 
pjesëtarëve të bashkësive me përfaqësim të pamjaftueshëm. 

Vëmendje të veçantë do t'i kushtohet sigurimit sa më  të shpejtë që është e 
mundur që shërbimet policore në përgjithësi ta shprehin përbërjen dhe 
shpërndarjen e popullatës së Maqedonisë siç është përcaktuar në  Aneksin C".110 

Parimi i përfaqësimit të barabartë korrespondon me një besim të përbashkët 
në vendet evropiane që një shoqëri pluraliste dhe demokratike duhet jo vetëm të 
respektojë identitetin etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar të çdo personi që i përket 
një komuniteti pakicë, por edhe të krijojë kushte të përshtatshme duke u lejuar 
atyre që të marrin pjesë në jetën publike. 

Diversiteti duhet të jetë një burim dhe një faktor, jo të ndarjes, por pasurim 
për çdo shoqëri. Pjesëmarrja e minoriteteve dhe integrimi në çështjet publike nuk 
është një sfidë e re për Maqedoninë; një shembull i tillë është ratifikimi i 
Konventës Kornizë të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në 
1997.111 Politikat e përfaqësimi të barabartë  mund të konsiderohen edhe si pjesë e 
përpjekjeve më të përgjithshme të Qeverive së Maqedonisë për të luftuar kundër 
diskriminimit etnik në tregun e punës.112 Sidoqoftë, progresi në sektorin publik 
para MKO nuk kishte domethënie. 

  

                                                
109  Amandmenti i VI shtues i Nenit 8, alinea 2 e kushtetutës 
110  Marrëveshja Kornizë e Ohrit, 13 gusht, 2001 
111  Maqedonia e ratifikoi Konventën Kornizë të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare 

me 10 prill, 1997 
112  Plani Aksional Kombëtar për Punësim 2004-2005, kapitulli II.2.7 ku bëhet fjalë për udhëzimet e UE Nr 

7 (Rritja e integrimit të popullatës që ballafaqohen me vështirësi në tregun e punës, si që 
janë…minoritetet etnike  
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3.1 Kush përfshihet në sektorin publik në Republikën e Maqedonisë? 

Është e rëndësishme të theksohet se koncepti i përfaqësimit  të barabartë 
vlen për të gjithë komunitetet në Republikën e Maqedonisë. Zbatimi i këtij 
koncepti në sektorin publik nuk është proces që ec  përpara për shkak të 
kufizimeve financiare dhe tendenca për reformimin e procesit të administratës 
publike që nënkupton zvogëlimin e decentralizimit, dhe privatizimin.  

Për më tepër përfaqësimi i barabartë duhet të jetë në përputhje me dispozitat 
ligjore që bëjnë apel për kuadër jo-partiak, profesional dhe me meritë të shërbimit 
publik.  

Kur diskutohet për sektorin publik, në mënyrë që të kuptohet më mirë se 
cilët janë institucionet që synojnë shfrytëzimin e parimit të përfaqësimit të 
barabartë, korniza  legjislative i përcakton këto segmente në vijim: 

a) Nëpunësit shtetërorë dhe publik  

Ka një dallim të qartë ndërmjet termave "nëpunësit shtetërorë" dhe 
"nëpunësit publik" në Republikën e Maqedonisë: 

Personat të cilët kryejnë detyrat në lidhje me shërbimin e shtetit dhe të cilët 
janë të punësuar në organet ekzekutive, legjislative, gjyqësore si dhe në 
administratën shtetërore po edhe në organet e tjera shtetërore dhe të 
administratës komunale, janë të referuara si nëpunës shtetërorë.  

Personat e punësuar në shërbimet e interesit publik (arsim dhe shkencë, 
shëndetësi, mbrojtje sociale, dhe të kulturës) janë të referuara si nëpunës 
publikë.113  

Derisa të drejtat dhe detyrat e nëpunësve shtetërorë në kuptimin juridik janë 
të mbuluara me Ligjin e nëpunësve shtetërorë, dhe për kategori të veçanta të 
nëpunësve shtetërorë, me ligje të tjera (shih më lart Kapitullin 2), marrëdhëniet e 
punës të nëpunësve publik ishte në pajtim me dispozitat e Ligjit për marrëdhënie 
pune, ligjet tjera dhe marrëveshjeve kolektive, dhe nga 2011 me miratimin e 
legjislacionit të ri është rregulluar  me Ligjin për nëpunës publik.  

Nëpunësit publikë punojnë në sektorët e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, 
shëndetësisë, kulturës, arsimit dhe shkencës, si dhe në fonde publike (Fondin e 
sigurimit pensional dhe invalidor, Fondi shëndetësor, Fondi i rrugëve), dhe në 
shërbime të tjera publike dhe institucionet që kryejnë funksionet e deleguara të 
shtetit të tyre, si autoritete publike. Duhet theksuar se nëpunësit publik 
përfaqësojnë grupin më të madh të të punësuarve në administratën publike në 
Maqedonisë; 

  

                                                
113  Shih Pyetësorin e UE, Kapitulli I (kriteret politike) C6 (f.32) 
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b) Ndërmarrjet publike 

Ndërmarrjet publike janë të përcaktuara për kryerjen e aktiviteteve 
ekonomike me interes publik. 114 Lista e ndërmarrjeve publike dhe të fondeve të 
themeluar nga Qeveria përbëhet nga 65 organizata, duke përfshirë rrugët 
maqedonase, hekurudhat maqedonase, postat maqedonase, telekomunikacionin  
maqedonas dhe të tjerët. Ligji i detyron ndërmarrjet publike që  të respektojnë 
parimin e përfaqësimit të barabartë dhe të parimit meritor në politikat e tyre të 
punësimit.115 

c) Njësitë e vetëqeverisjes lokale  

Të punësuarit në komuna janë ose nëpunës shtetërorë, të mbuluara me 
Ligjin për nëpunësit shtetëror, ose nëpunës  publik dhe punonjësit me kontrata të 
përkohshme të mbuluara me Ligjin për marrëdhënie pune (neni 58) i Ligjit për 
vetëqeverisjen lokale.116 

Parimi i përfaqësimit të barabartë pa asnjë përjashtim është i  zbatueshëm 
për të gjithë stafin komunal, duke përfshirë stafin e ndërmarrjeve publike dhe 
institucioneve publike të themeluara nga komuna.  

Kjo është e përcaktuar me nenin 31 të Ligjit për nëpunësit shtetërorë ("Gazeta 
zyrtare e RM" nr. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 17/03, 40/03, 85/03, /17/04, 
69/04, 81/05, dhe 108/05), neni 11, alineja 1 Ligji për marrëdhënie të punës ("Gazeta 
zyrtare e RM" no.62/05), dhe në nenin 37a të Ligjit për Ndërmarrjet Publike 
("Gazeta zyrtare e RM" nr.38/96, 9 /97, 6/02, 40/03 dhe 49/06); parimi është 
përforcuar në vazhdim me nenin 59 të Ligjit për Vetëqeverisjen lokale ("Gazeta 
zyrtare e RM" nr. 5/02).  

Në përgjithësi, kryetari i komunës është përgjegjës për menaxhimin e 
burimeve njerëzore në nivel lokal; prandaj ai ose ajo duhet të drejtojë çështjen e 
përfaqësimit të barabartë në kontekstin e situatës së veçantë të komunës.  

Këshilli lokal  është përgjegjës për ofrimin e rregullave të përgjithshme për 
zbatimin e parimit të komunës në kuadër të ligjeve kombëtare me miratimin e 
rregulloreve të përshtatshme. 

d) Sistemi Gjyqësor 

Sistemit gjyqësor si një pushtet i pavarur gjithashtu paraqiti dispozitë që do 
të nënkuptonte zbatimin e parimit të përfaqësimit të barabartë. Lidhur me këtë, 
parimi anti-diskriminues mbi emërimin e gjyqtarëve është i përfshirë në Ligjin 
mbi Gjykatat, si dhe në ndryshimet e këtij ligji të miratuar në 2003. Ligji 
përcakton se përzgjedhja e gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë, pa shkelur kriteret të 
përcaktuara me ligj do të sigurojnë përfaqësim të barabartë të qytetarëve që i 
përkasin të gjitha komuniteteve. 

                                                
114  Neni 1 i ligjit për Ndërmarrje Publike (Gazeta zyrtare e RM” nr. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, dhe 49/06) 
115  Po aty, Neni 37 
116  "Gazeta zyrtare e RM" nr. 5 / 02 
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Një dispozitë e ngjashme është e përfshirë edhe në Ligjin për zyrën e 
prokurorit publik, e cila specifikon se kur bëhet emërimi i  prokurorëve publik 
dhe zëvendës prokurorëve publikë, pa shkelur kriteret e përcaktuara me këtë ligj, 
do të aplikohet parimi i përfaqësimit të barabartë të qytetarëve që u përkasin të 
gjitha komuniteteve në Republikën të Maqedonisë.  

3.2 Veprimet institucionale për zbatimin e parimit të përfaqësimit 
të barabartë 

a. Sekretariati për zbatimin e MKO 

Në vitin 2004 Qeveria e Republikës së Maqedonisë e themeloi  Sektorin për 
implementimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit si një pikë qendrore për zbatimin 
e MKO. 

Me ndryshimet në Ligjin për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë117 ky Sektor 
u shndërrua në  Sekretariat për Implementimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 
(SIMKO). SIMKO filloi të funksionojë në vitin 2008, dhe roli i saj është që të zbatojë 
tërësisht MKO, si dhe për të ofruar përkrahje administrative dhe profesionale 
zëvendësit të  kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, që është 
përgjegjës për zbatimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit.  

Sekretariati siguron mbështetje për qeverinë për zbatimin e prioriteteve 
strategjike të lidhura me MKO, në veçanti  parimin e përfaqësimit të barabartë të 
të gjitha bashkësive etnike në administratën publike dhe ndërmarrjet tjera 
publike në Republikën e Maqedonisë. 

b. Komiteti i Ministrave të përcaktuar për monitorimin dhe koordinimin e 
aktiviteteve që synojnë përmirësimin e përfaqësimit të barabartë të anëtarëve të 
komuniteteve jo-shumicë në administratën publike dhe ndërmarrjet publike. 

Komiteti është i kryesuar nga zëvendëskryeministri përgjegjës për zbatimin e 
Marrëveshjes Kornizë dhe ajo përbëhet nga ministri i Drejtësisë, ministri i Punëve 
të Brendshme, ministri i Financave dhe ministri i Punës dhe Politikës Sociale. 

c. Trupi koordinues për përgatitjen e Programit operativ për përmirësimin e 
përfaqësimit të drejtë të anëtarëve të komuniteteve jo-shumicë në administratën 
publike dhe të ndërmarrjeve publike. 

Drejtori i Agjencisë së nëpunësve e kryeson Trupin koordinues, ndërsa 
anëtarët e saj janë zëvendësdrejtorë të Agjencisë së nëpunësve shtetëror, 
zëvendëssekretari i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 
këshilltarët e shtetit nga 11 ministri në vijim: Ministria e Ekonomisë, Ministria e 
Financave, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Ministria e 
Transportit dhe Lidhjeve, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Kulturës, Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale dhe Ministria e Shëndetësisë. 

                                                
117  "Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr.115/2007 
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d. Avokati i Popullit (Ombudsmani) 

Avokati i Popullit i RM ka një rol shumë të fuqishëm për sa i përket 
mbrojtjes së parimit të mosdiskriminimit dhe përfaqësimit adekuat dhe të drejtë 
të pjesëtarëve të bashkësive në organet e administratës shtetërore, të  njësive të 
vetëqeverisjes lokale dhe në institucionet publike dhe agjencitë. Ai mund të 
konsiderohet si organ i paraparë me nenin 13 të Direktivës së  Këshillit 
2000/43/EC të 29 qershorit 2000 për zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë 
mes personave, pavarësisht nga origjina raciale apo etnike. 

Ai mund të inicojë një procedurë ose me paraqitur nga ndonjë shtetas, i cili 
është shkelur nga një prej organeve të përmendura më lart,118 ose me iniciativën e 
tij.  

Për më tepër, në qoftë se ai inicon një procedurë, ai ka një numër të të 
drejtave për të hetuar rastin.119  Në rastet kur Avokati i Popullit përfundon pas 
këtij hetimi se kanë ndodhur shkelje nga parimi i përfaqësimit të drejtë, ai 
mund: 

•  të japë rekomandime, propozime, opinione dhe tregon mënyrën se si të 
shmangen shkeljet e përcaktuara; 

•  të propozojë ndonjë procedurë të caktuar dhe zbatimi i saj në pajtim me 
ligjin; 

•  të ngrej  një iniciativë për fillimin e procedurës disiplinore ndaj një zyrtari, 
përkatësisht personit përgjegjës;  

•  të dorëzoj kërkesë Prokurori Publik kompetent për fillimin e një procedure 
kundër një zyrtari apo personit përgjegjës.120 

Nëse ai vlerëson se me ekzekutimin e aktit administrativ mund të shkaktojë 
dëme të papërmirësueshme për të drejtat e personit të interesuar në këto raste, ai 
do të kërkojë edhe shtyrje të përkohshme të zbatimit të aktit administrativ të 
cenuar. Ai gjithashtu mund të publikojnë rastin në mjetet e komunikimit masiv.121 

4. Zbatimi i parimit të përfaqësimit të barabartë në praktikë 

Korniza ligjore  duhet  gjithmonë të testohet  nëpërmjet evidencave  
empirike. Në këtë pjesë të hulumtimit ne do të ofrojmë një analizë të sintetizuar 
të të dhënave të paraqitura nga Avokati i Popullit në vitin 2010, 9 vjet pas MKO. 

Të dhënat e ilustroj me shembull se edhe pas 9 viteve ka mospërputhje mbi 
atë se si institucionet janë duke e  zbatuar parimin e përfaqësimit të barabartë. 

                                                
118  Neni 16 i Ligjit i Avokatit të Popullit  (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 60/03), 
119 Neni 24, Po aty 
120 Neni 32, Po aty 
121 Neni 33, Po aty 
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Figura 1 shumë qartë vërteton faktin se edhe institucionet më të dukshme në 
sytë e opinionit publik nuk janë aq të gatshëm të respektojnë në mënyrë 
gjithëpërfshirëse parimin e përfaqësimit të barabartë. Prandaj, kryetari i RM në 
krahasim me Parlamentin dhe Avokatin e Popullit ka më pak përfillje për 
përfaqësimin e barabartë. Vetëm, 14,8% (Fig.1) të numrit të përgjithshëm të 
administratës në zyrën e Presidentit ishin anëtarë të grupeve të jo shumicës, ky 
numër rritet në Parlament për 22.5% dhe në zyrën e Avokatit të Popullit përqindja 
arrin në 48,1% të të punësuarve që i përkasin grupeve jo shumicë të komuniteteve.  

Këto numra e ilustrojnë shembullin se në këto tre institucione elementi 
shumë i rëndësishëm është përfaqësimi në nivel të menaxhimit e cila është në 
korrelacion të drejtpërdrejtë me respektimin e parimit të përfaqësimit të 
barabartë. Duket se qasja në nivel të menaxhimit të pjesëtarëve të komuniteteve 
jo shumicë ka korelacion të drejtpërdrejtë me shkallën e respektimit të 
institucionit ndaj parimit të përfaqësimit të barabartë. Institucioni i Avokatit të 
Popullit e ilustron këtë korrelacion. 

Figura 1: Të punësuarit sipas përkatësisë etnike në Zyrën e Presidentit, në Parlament dhe në Zyrën e 
Avokatit të Popullit 

 
Burimi: Informata për monitorimin e zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në Republikën e 
Maqedonisë, Avokati i Popullit, 2010 

Dega gjyqësore  

Grafiku i dytë (Fig.2) sprovon zbatimin e parimit kushtetues dhe ligjorë të 
përfaqësimit të barabartë në Degën gjyqësore. Numrat tregojnë se përfaqësim i 
barabartë në Degën gjyqësore nuk është në nivelin e dëshiruar. 
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Për shembull, të dhënat nga Këshilli i prokurorëve publikë, ilustron se nuk 
ka asnjë përfaqësues të komunitetit etnik shqiptar në administratë e prokurorëve 
publikë që do të thotë se komuniteti maqedonas përfaqëson 100% të stafit në 
administratë. Situata është e ngjashme me administratën në institucionet e tjera 
gjyqësore, për shembull, Zyra e Prokurorit Publik, Gjykata e Lartë, Gjykata 
Administrative dhe Gjykata Kushtetuese, ku numri i të punësuarve nga 
komuniteti shqiptar etnik është më pak se 6%. 

Sidoqoftë, përfaqësimi i drejtë është më i mirë kur analizohet struktura e 
gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese, Këshillin Gjyqësor dhe ka nevojë për 
përmirësim në degën e prokurorëve. 

Mospërputhja ndërmjet administratës dhe gjyqtarëve  në lidhje me 
përfaqësimin e barabartë shtrihet në instrumentet e emërimeve të gjykatësve. 
Shumica e dyfishtë (Badinter) ka pasur një ndikim pozitiv në rritjen e numrit të 
gjyqtarëve që u përkasin bashkësive jo-shumicë të komuniteteve. 

Megjithatë, kryesisht administrata është përgjegjëse e institucioneve dhe në 
këtë mënyrë mungesa e mekanizmave të kontrollit dhe të sanksioneve lejojnë 
shembullin e mungesës së mos respektit për parimin kushtetues të përfaqësimit 
të barabartë. Duket se ndarja e pushteteve pengon SIMKO për shpejtimin e 
respektimit të këtij parimi në këtë degë. 

Sidoqoftë, duket e domosdoshme nevoja për fushata dhe trajnime për 
ngritjen e ndërgjegjes te kryetarët e gjykatave (gjykatës Supreme, Apelacione, 
Themelore dhe Kushtetuese, si dhe të Këshillit Gjyqësor dhe të zyrës së 
Prokurorit) në lidhje me frymën e MKO dhe parimit të përfaqësimit të barabartë.  

Figura 2: Dega gjyqësore: Punësimi sipas përkatësisë etnike në administratë, gjykatësit dhe prokurorët 

 
Burimi: Informata për monitorimin e zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në Republikën e 
Maqedonisë, Avokati i Popullit, 2010 
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Ministritë në Republikën e Maqedonisë 

Në grafikun tjetër (Fig.3), janë ministritë në RM dhe përqindja e të 
punësuarve në këto ministri sipas përkatësisë etnike. Është interesant të shihet se 
edhe në mes të ministritë ka mospërputhje të theksuara.  

Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administrimit tregon se nuk ka 
respekt për përfaqësim të barabartë. Në këtë ministri, 95% e numrit të 
përgjithshëm të të punësuarve i përkasin grupit etnik maqedonas dhe vetëm 5% 
grupeve tjera etnike.  

Ministritë që drejtohen nga ministra  shqiptarë tentojnë që të respektojnë 
parimin e përfaqësimit të drejtë. Numri përsëri ilustron mungesën e monitorimit, 
të kontrollit dhe të sanksioneve duke siguruar hapësirë për mospërputhjet e cila 
çon në dallime ekstreme në varësi të zgjidhjeve drejtuese të organizatave të 
caktuara. 

5. Ministritë sipas përkatësisë etnike 

 
Burimi: Informata për monitorimin e zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në Republikën e 
Maqedonisë, Avokati i Popullit, 2010 
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Qeveria e Republikës së Maqedonisë 

Tendenca të ngjashme janë institucionet e Qeverisë. Sekretariati për 
implementimin e MKO ka 90,2% të punësuar që  i përkasin komunitetit shqiptar 
dhe dallimi tjetër ekstrem është Departamenti për shërbime të  përgjithshme dhe 
të  bashkuara me 87,2% të punësuar që  i përkasin komunitetit etnik maqedonas. 

Figura e Sekretariatit të përgjithshëm tregon se në këtë institucion ka një 
respekt për përfaqësim të barabartë në punësim. Është një pikë interesante në 
Sekretariatin për çështje të BE-së ku vetëm 8,8% të punonjësve janë nga 
përkatësia etnike shqiptare. SIMKO me punonjës rreth 90,2% shqiptarë është 
artificiale nga fakti se të gjithë të punësuarit të ri nga grupet jo-shumicë të 
komunitetit prej në fillim janë të regjistruar si të punësuar në SIMKO. 

Figura 4: Qeveria e Republikës së Maqedonisë sipas përkatësisë etnike 

 
Burimi: Informata për monitorimin e zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në Republikën e 
Maqedonisë, Avokati i Popullit, 2010 

Fondet publike 

Mosrespektimin e parimit të përfaqësimit të barabartë e kemi edhe në fondet 
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shtesë të mekanizmave dhe sanksioneve në mënyrë që të merret me problemin 
për përfaqësim të barabartë në këto institucione. 
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Figura 5: Fondet publike sipas përkatësisë etnike 

 
Burimi: Informata për monitorimin e zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në Republikën e 
Maqedonisë, Avokati i Popullit, 2010 

Organet e pavarura shtetërore 

Situata edhe më e keqe është në organet e  pavarura të   shtetit (fig. 6), ku 
përqindja më e madhe e punonjësve shqiptarë është në Komisionin rregullator për 
energjetikë  14,3% dhe 0% në Institutin për standardizimin në RM. Dhe, përsëri 
numrat janë në korrelacion me procedurën e emërimit të   personit i cili e drejton 
organizatën dhe tradicionalisht kombësinë e tij. Megjithatë, përsëri ky segment i 
sektorit publik ilustron nevojën për legjislacion më të fuqishëm dhe standardet në 
këtë sferë. 

Figura 6: Organet e pavarura shtetërore - punonjësit sipas përkatësisë etnike 

 
Burimi: Informata për monitorimin e zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në Republikën e 
Maqedonisë, Avokati i Popullit, 2010 
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Ndërmarrjet publike 

Në kushtet e përfaqësimit të barabartë situata më alarmante është në 
sektorin e ndërmarrjeve publike ku përqindja e punonjësve jo-maqedonas është 
jashtëzakonisht i ulët. Shifrat ilustroj me shembuj se nuk ka ndërmarrje të vetme 
publike, dmth asnjë ndërmarrje publike nuk e respekton përfaqësimin e barabartë 
në ndërmarrjet e tyre. Për shembull në NP Hekurudhat e Maqedonisë përqindja e 
punonjësve shqiptarë etnikë është 6,5 %, derisa maqedonasit etnikë janë 85,2%, në 
NP radio-difuzioni i Maqedonisë shqiptarët etnikë janë të përfaqësuar me 5,4%, 
derisa maqedonasit etnikë me 89,2%, etj. 

Figura 7: Ndërmarrjet publike sipas përkatësisë etnike 

 
Burimi: Informata për monitorimin e zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në Republikën e 
Maqedonisë, Avokati i Popullit, 2010 
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në Parlament. 
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Edhe pse ka një përmirësim në përfaqësimin e grupeve të komunitetit jo 
shumicë në administratën publike, duhet të theksohen këto 10 vite pas zbatimit të 
plotë të MKO ka mangë si në parimin e përfaqësimit të barabartë. Numrat e 
paraqitur në këtë punim tregojnë se drejtuesit e subjekteve publike nuk e 
respektojnë parimin e përfaqësimit të barabartë. 

Është e qartë se fryma e MKO nuk është rrënjosur në pjesën e madhe të 
menaxherëve në sektorin publik. Kështu, ka nevojë për trajnime dhe kapacitete të 
ndërtesave të menaxherëve në institucionet e sektorit publik në lidhje me frymën 
dhe parimeve të MKO për të rritur ndërgjegjen mbi rëndësinë e saj dhe për 
integrimin dhe përfshirjen sociale të shoqërisë maqedonase. 

Sipas Avokatit të Popullit (2010), nga 385 organizata në sektorin publik në 157 
organizata nuk ka të punësuar nga bashkësia e shqiptarëve etnikë si komuniteti i 
dytë më i madh etnik në vend.122 Ky fakt, e bën të domosdoshme nevojën për 
kampanja dhe trajnime për ngritje të vetëdijes. 

Korniza institucionale me SIMKO dhe Avokatin e Popullit është një bazë 
solide për monitorimin e këtij procesi. Megjithatë, ka nevoja për koordinim 
horizontal më të fuqishëm sidomos në aspektin e koordinimit ndërmjet SIOFA 
dhe organeve tjera qeveritare.  

Në këtë fazë, kjo duket se është e domosdoshme për të prezantuar 
ndryshimet legjislative që do të përfshijë kontroll më të fortë dhe të monitorimit, 
si dhe sanksionet për organizatat qeveritare që nuk e respektojnë parimin për 
përfaqësim të barabartë. Punësimin e rreth 700-1000 të  nëpunësve shtetërorë 
nëpërmjet SIMKO të cilët për më shumë se një vit nuk mund të sistemohen në 
institucionet qeveritare dhe në ministritë, ilustron se koordinimi horizontal në 
mes të SIMKO dhe institucioneve të tjera qeveritare mungon ose të paktën ai 
nuk është në nivelin e duhur.  

Besohet se rreth 5% nga numri i përgjithshëm i nëpunësve shtetërorë nuk 
janë në gjendje të kontribuojnë në institucione. Kjo situatë ka implikime negative 
në aspektin financiar (implikimet buxhetore dhe këta njerëz nuk punojnë  në 
mënyrë aktive), ka një ndikim negativ në vetë-vlerën dhe në motivimin e kësaj 
kategorie, sepse ata janë lënë jashtë sistemit dhe nuk mund tërësisht të punojnë 
në zhvillimin e tyre profesional dhe kryesisht është politizuar nga aktorë të 
ndryshëm politik që janë duke përdorur situatën për të paraqitur anëtarët e 
grupeve të komuniteteve jo shumicë, si manipulatorë të sistemit dhe arsyetohen 
me MKO-në si një shkak për situatën.  

Kështu, ka nevojë për masa të menjëhershme që do të zhdukin këtë qasje në 
procesin e punësimit të anëtarëve të grupeve të komunitetit jo-shumicë në 
Republikën e Maqedonisë. Është e qartë se kjo është një çështje politike dhe jo 
teknike sepse ka të bëjë me faktin se apeli bëhet për një vullnet politik për elitat 
politike maqedonase për të respektuar frymën e MKO kur menaxhojnë me 
institucionet e sektorit publik. 

                                                
122  Ixhet Memeti, Intervistë   A1 (2010) 
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Administrata jonë publike është e partizuar dhe jo-profesionale dhe e 
tejngarkuar. Është e vështirë për të zbatuar tërësisht këtë parim në këtë lloj të 
përcaktimit dhe kulturën organizative.  

Mungesa e mekanizmit monitorues e len zbatimin e parimeve mbi vullnetin e 
menaxherëve për të respektuar frymën dhe shtyllat e MKO në drejtim të 
mosdiskriminimit dhe të përfaqësimit të barabartë. Sistemi duhet të gjenerojë 
mekanizma të përgjegjësisë që do t’i bënte të përgjegjshëm drejtuesit e 
institucioneve të sektorit publik në lidhje me përfaqësimin e barabartë, si një 
shtyllë të MKO-së. 

Për shkak të thërrmimit të legjislacionit që rregullon segmente të ndryshme 
të administratës publike, ka mospërputhje në drejtimin e çështjes së përfaqësimit 
të barabartë. Për shembull, ndërmarrjet publike nuk janë të detyruar të paraqesin 
të dhënat mbi punësimin sa i përket përfaqësimit të barabartë. Duket e 
domosdoshme që ka nevojë për dispozita ligjore që do të merren me këtë çështje. 

Lidhur me këtë, duke pasur parasysh se komunat janë të pavarura në 
kryerjen e përgjegjësive nga Ligji, qeveria nuk mund të ndikojë drejtpërdrejtë në 
menaxhimin e burimeve njerëzore në nivel lokal. Kështu, është e nevojshme për 
të gjetur një metodë apo një mënyrë për bashkëpunim në mes të qeverisë dhe 
komunave në monitorimin dhe koordinimin e procesit të përfaqësimit të 
barabartë në nivel lokal. 

Për më tepër, mekanizmi i kontrollit duhet të futet në sektorin publik, entet 
publike dhe komunat që nuk janë subjekt i "mbikëqyrjes" së drejtpërdrejtë nga 
SIMKO në lidhje me zbatimin e parimit të përfaqësimit të barabartë. 

Të dhënat për nëpunësit shtetërorë, të punësuarit publik në organe të 
ndryshme, dhe për të punësuarit në ndërmarrjet publike duhet të mblidhen dhe 
të shqyrtohet nga një trup i vetëm, dhe jo nga autoritetet e ndryshme. Çdo 
kompetencë e ndarë do të krijojë nevojën shtesë për koordinim.  

Të gjitha këto faza të kategorive të ndryshme të administratës publike 
rezultojnë nga procedurat e thërrmuara dhe të dhëna që e pengon procesin e 
monitorimit të përfaqësimit të barabartë në administratën publike. Kështu, ka 
nevojë për një pikë qendrore që nëpërmjet përdorimit të një metodologjie 
standarde dhe indikatorëve do të mund të mbulojë të gjitha aspektet e 
përfaqësimit të barabartë në sektorin publik (nëpunësit shtetërorë në nivel 
qendror dhe lokal, nëpunësit publik, ndërmarrjet publike). 

Kontrolli kompatibil - Politikat e miratuara dhe të zbatuara nga ana e 
Qeverisë së Maqedonisë në të ardhmen, sidomos projekt-ligjet, rregullore të tjera, 
si dhe vendimet duhet të kenë një maturi ndaj parimeve, të cilat janë të 
përcaktuara më hollësisht në ndryshimet kushtetuese dhe legjislacionin tjetër në 
bazë të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. Kjo qasje do të krijojë mekanizëm të 
kontrolluar dhe ndikimin e mundshëm të politikave të reja për zbatimin e 
mëtejmë efektiv të këtyre parimeve, në veçanti në lidhje me përfaqësimin e 
barabartë dhe efektet e mundshme të tërthorta diskriminuese. 
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Respekti ndaj demokracisë, sundimit të ligjit dhe respekti ndaj 
bashkësive etnike është ajo që e mban UE së bashku. Kjo, është një nga 
kriteret themelore në procesin e pranimit. MKO përbën pjesën thelbësore të 
kritereve politike të UE-së për Republikën e Maqedonisë. Zbatimi i MKO duhet 
të ruhet në një frymë konstruktive të konsensusit dhe se marrëdhëniet e 
përgjithshme në mes komuniteteve duhet dhe mund të përmirësohen. 
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î Aspektet juridike të implementimit 
të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 

Prof.Dr. Ismail Zejneli 
Prof.Dr. Adnan Jashari 
Doc.Dr. Jeton Shasivari 
Doc.Dr. Besa Arifi 
Elena Basheska, doktorante 

Përmbledhje 

Në këtë pjesë analizohen aspektet juridike të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 
(MKO), që ndërlidhen me të drejtat e njeriut, parimin e Badenter-it në miratimin 
dhe ndryshimin e akteve juridike, amnistia dhe integrimi i pjesëmarrësve në 
konfliktin e vitit 2001, përdorimi i gjuhës shqipe dhe i simbolit kombëtar shqiptar, 
si dhe përmbushja e kritereve politike të Kopenhagës nën dritën e Marrëveshjes 
Kornizë të Ohrit. 

Fjalët kyçe: Kriteret politike të Kopenhagës; parimi i Badenter-it; gjuha 
shqipe dhe simboli kombëtar shqiptar; të drejtat e njeriut; amnistia dhe integrimi. 
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1.1 Përmbushja e kriterit politik të Kopenhagës për respektimin 
dhe mbrojtjen e pakicave (etnike), në pajtueshmëri me MKO123 

Që nga Kopenhaga, kriteri politik për respektimin dhe mbrojtjen e pakicave 
(etnike), ka luajtur një rol të rëndësishëm në politikën e zgjerimit të BE-së.124 Ai, u 
bë një pjesë thelbësore në strategjinë para-pranuese për shtetet kandidate e 
gjithashtu një gurëthemel i nismave rajonale të BE-së, të orientuara në forcimin e 
stabilitetit në shtetet e Ballkanit Perëndimor (SHBP).125 

Pas pavarësisë, Maqedonia vendosi të ndjek hapat e demokratizimit dhe 
ekonomisë së tregut, për ta ndjekur rrugën e anëtarësimit të ardhshëm në BE. 
Kështu, që nga pavarësia e saj, përpjekjet e shtetit janë drejtuar drejt synimit 
kryesor, anëtarësimin në BE. Arritja e këtij synimi ambicioz dhe strategjik 
nënkupton implementimin e reformave në çdo pore të sistemit pas socialist. 

Reformat e kërkuara, që të përmbushen nga Maqedonia, ishin të dhimbshme. 
Për më tepër, shteti, i cili kishte inkorporuar një model shumetnik të 
bashkëjetesës dhe që ia kishte dalë mbanë në ndarjen paqësore nga ish-federata 
jugosllave, në vitin 2001 u përball me një konflikt serioz ndëretnik, i cili në 
mënyrë të konsiderueshme ngadalësoi progresin drejt BE-së. Kjo, agoni ka zgjatur 
më tepër se shtatë muaj, më saktësisht deri më 13 gusht të vitit 2001, kur është 
nënshkruar Marrëveshja Kornizë e Ohrit (MKO).126 

Marrëveshja Kornizë e Ohrit shënon fazën e dytë, fazën pas konfliktit të 
evoluimit të të drejtave të pakicave etnike në Maqedoni. Objektivi kryesor i kësaj 
marrëveshje ishte mbijetesa e shtetit përmes respektimit të identitetit etnik të 
qytetarëve dhe zhvillimin e shoqërisë civile, si perspektivë për të ardhmen.  

Në këtë drejtim, hapësirë më e madhe në këtë dokument u është dedikuar 
pakicave, veçanërisht pakicës shqiptare.  

                                                
123  Elena Basheska, Doktorant i jashtëm në Fakultetin Juridik, Rijkuniversitetit Groningen dhe Asistent 

në Fakultetin Juridik, Universiteti i Evropës Juglindore. 
124  Kriteri tashmë është formalizuar me amendamentet në Traktatin e Amsterdamit, amendamentin e 

Traktatit të Bashkimit Evropian dhe Traktatet themeluese të Komuniteteve Evropiane (i nënshkruar 
në 2 tetor të vitit 1997 që ka hyrë në fuqi në 1 maj 1999) [1997] OJ C340/1 dhe avancim të mëvonshëm 
për të përfshirë të drejtat e pakicave me amendamentet e bëra me Traktatin e Lisbonës duke 
amenduar Traktatin e Bashkimit Evropian dhe Traktatin për Themelimin e Komunitetit Evropian (i 
nënshkruar me 13 dhjetor të vitit 2007 dhe që ka hyrë në fuqi në dhjetor 2009) [2007] OJ C 306/01. 
Neni 49(1) i TUE i lexuar në lidhje me nenin 2 të TUE thekson se çdo shtet evropian që respekton 
parimet e përbashkëta të shteteve anëtare dhe veçanërisht “vlerat e respektimit për dinjitet njerëzor, 
liri, demokraci, barazi, sundim të së drejtës, përfshi të drejtat e personave që i takojnë pakicave” 
mund të aplikohen për tu bërë anëtar i Bashkimit. 

125  Me termin “Ballkan Perëndimor” BE nënkupton: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kroacinë, 
Kosovën, Malin e Zi, Serbinë dhe Maqedoninë. Ky nocion më tepër përdoret më tepër në konotacion 
politik sesa në konotacion gjeografik për të dalluar shtetet e Ballkanit me kontekst të ngjashëm 
zhvillues dhe rajonal. Arsyet e grupimit të këtillë në mënyrë më të gjërë përmenden nga Vladimir 
Gligorov, “Partneriteti Evropian me Ballkanin” (2004) 2 Observues Evropian Ballkanik 2,3. 

126  Marrëveshja Kornizë e Ohrit e 13 gushtit të vitit 2001. Analiza më detaje në procesin e negociatave të 
MKO mund të gjenden te Zhidas Daskalloski, Walking on the Edge: Konsolidimi i Maqedonisë 
shumetnike, 1989-2004 (Globic Press, Chapel Hill 2006) 101-105. 
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Zgjerimi i të drejtave të pakicave ishte gurëthemeli i marrëveshjes që shërben 
për arritjen e objektivave të gjëra, të cilat janë të theksuara në mënyrë specifike 
në pjesën e parimeve themelore të këtij dokumenti.  

Këto objektiva janë: promovimi i zhvillimit paqësor dhe harmonik të 
shoqërisë civile, ruajtja dhe zhvillimi i  mëtejshëm i  pushtetit shtetëror, 
refuzimin e dhunës si mjet për arritjen e qëllimeve politike, paprekshmëria e 
sovranitetit, integriteti territorial dhe karakteri unitar i shtetit, mbrojtja dhe 
zhvillimi i mëtutjeshëm i shoqërisë shumetnike dhe integrimin e shtetit në 
strukturat Euro-Atlantike.127  

Përfundimisht, implementimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit u bë korniza 
themelore për mbrojtjen e pakicave etnike në Republikën e Maqedonisë dhe 
kështu një komponentë themelore e kushteve për anëtarësimin e shtetit në BE. 

Ky dokument fillimisht përmbledh reformat themelore të imponuara nga 
Marrëveshja Kornizë e Ohrit, të cilat përbëjnë thelbin e kësaj marrëveshjeje. Ajo, 
pastaj kthehet në procesin e implementimit duke u përqendruar te arritjet dhe 
vështirësitë me të cilat është përballuar shteti në këtë drejtim. Së fundi, 
dokumenti analizon përfundimet më të përgjithshme të BE-së që i referohen 
progresit të bërë nga RM-ja në implementimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, si 
një nga elementet bazë për përmbushjen e kriterit politik për respektimin dhe 
mbrojtjen e pakicave. 

1.1.1 Përmbajtja e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 

Respektimi i identiteteve etnike, siç parashihej me Marrëveshjen Kornizë të 
Ohrit, ishte paraparë që të arrihej me pjesëmarrjen e pakicave etnike në organet 
shtetërore dhe në jetën publike të shtetit dhe përmirësimin e të drejtave të tyre 
kulturore. 128  Karakteri unitar i shtetit nënkuptonte nivel më të lartë të 
decentralizimit dhe vetëadministrim lokal më të gjerë nga ajo që është paraparë 
në Kushtetutën e RM-së prej 1991.129  

Përveç domethënies gjeografike, procesi i decentralizimit dhe 
vetadministrimit kishte dimension etnik me tendencë për të formuar njësi 
vetadministruese shtesë, të cilat do të plotësojnë kufijtë minimal të pakicës etnike 
në mënyrë që ata të përfitojnë nga kjo marrëveshje.130  

Domethënë, një nga kërkesat thelbësore të kësaj marrëveshjeje në lidhje me 
vetëqeverisjen lokale ishte që në komunat, ku pakicat kombëtare (komunitet në 
përputhje me marrëveshjen), përbëjnë të paktën 20 për qind të popullatës, gjuha e 
kësaj pakice të përdoret si gjuhë zyrtare krahas gjuhës maqedonase. Sipas 
Kushtetutës së vitit 1991, pragu që lejonte mundësinë e tillë ishte 50 për qind.  

                                                
127  MKO paras 1.1-1.5. 
128  MKO para 4.2. 
129  Kushtetuta e R. Maqedonisë, Gazeta Zyrtare 1/92. 
130  Analiza më të detajuara për procesin e decentralizimit mund të gjenden të Gordana Siljanoska-

Davkova dhe Natalija Nikolovoska “Macedonian Transition in Deficienc: From Unitarian to Bi-
National State” (Magor Shkup 2001).  
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Në lidhje me përdorimin e gjuhës së pakicave në nivel shtetëror, marrëveshja 
përmbante një risi të rëndësishme. Ajo, përcaktonte se çdo gjuhë tjetër krahas 
gjuhës maqedonase, që flitet të paktën prej 20 për qind të popullsisë, është gjuhë 
zyrtare e shtetit. Meqë pakica shqiptare përmbushte pragun e tille,131 gjuha shqipe 
u bë gjuhë e dytë zyrtare në këtë shtet.  

Parametra të njëjtë janë shfrytëzuar për sigurimin e fondeve shtetërore për 
arsimin sipëror në gjuhën e pakicave. Sërish, kriterin e tillë e përmbushte vetëm 
pakica shqiptare që përbënte më tepër se 20 për qind të popullatës së 
përgjithshme të shtetit. 

Risi tjetër e rëndësishme që u prezantua me marrëveshjen i referohej 
procedurave të veçanta për miratimin e ligjeve dhe marrjen e vendimeve në 
Parlamentin e RM-së Këto procedura kërkojnë shumicë të dyfishtë për miratimin 
e ligjeve me interes të posaçëm për pakicat etnike, d.m.th shumica e votave e 
numrit të përgjithshëm të deputetëve, duke përfshirë shumicën e votave të 
deputetëve, që u takojnë pakicave kombëtare. 

1.1.2 Implementimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit: arritjet dhe dobësitë 

Marrëveshja ka paraparë Aneksin “B” të saj  për implementimin e 
ndryshimeve të prezantuara në Kushtetutën e RM-së Të gjithë pesëmbëdhjetë (15) 
amendamentet janë miratuar në Parlamentin e RM-së në 16 nëntor të vitit 2001. 
Me përjashtim të amendamentit të katërt që i referohet ndryshimit të 
kushtetutës, të gjitha amendamentet janë miratuar sipas procedurës së veçantë të 
përcaktuar në marrëveshje. 

Amendamentet e paraqitura në kushtetutë kanë shkaktuar vështirësitë më të 
mëdha. Preambula e kushtetutës prej vitit 1991, flet për Republikën e Maqedonisë, 
si një shtet kombëtar i popullit maqedonas, të cilit i njihen të drejtat e radhitura 
në mënyrë specifike dhe i kombësive “tjera”. Pakica shqiptare këmbëngulte se 
formulimi i paraparë më lartë, ku shteti përshkruhet si shtet kombëtar i popullit 
maqedonas është etnocentrik dhe nuk reflekton karakterin shumetnik të 
shoqërisë.  

Kështu, kombi maqedonas, si shtyllë kryesore e shtetit të Maqedonisë u hoq 
nga drafti i parë i preambulës. Ky draft, nuk specifikon popullin maqedonas dhe 
pakicat kombëtare, por ofron konceptin e të drejtave individuale dhe konceptin e 
shoqërisë civile në vend. Këto koncepte u kundërviheshin amendamenteve tjera të 
paraqitura me marrëveshje që përmbanin konceptin e të drejtave kolektive dhe 
konceptin e shtetit shumetnik në vend.  

Përveç kësaj, opinioni i Maqedonisë kundërshtonte me forcë amendamentin e 
sugjeruar për ta përjashtuar popullin  maqedonas, si shtyllë kryesore e shtetit të 
Maqedonisë.  

                                                
131  Sipas regjistrimit të vitit 2002 profili i popullsisë duket si në vijim: Maqedonas (64,2%); Shqiptarë 

(25,2%); Romë (2,7); Serbët (1,8%), Boshnjak (0,8%), Vllaf (0,5%); të tjerë (1%). 
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Teksti përfundimtar i preambulës ka pranuar një zgjidhje kompromisi. 
Populli maqedonas është rivendosur, por si një etnitet, dhe pakicat kombëtare 
janë klasifikuar si qytetarë të popullit përkatës si zëvendësim për “nacionalitetet”. 
Përveç dallimit në terminologji, në preambulë janë shtuar edhe dy grupe etnike: 
serbët dhe boshnjakët.  

Të gjitha etnitetet tjera, të cilat nuk janë përcaktuar shprehimisht në 
kushtetutë bëjnë pjesë në kategorinë e të “tjerëve”. Ky grup përmban 20 etnitete 
tjera në Maqedoni, që përbëjnë grupe të përbëra nga një numër relativisht më i 
vogël i personave. 

Përveç suksesit të përgjithshëm, procesi i zbatimit të marrëveshjes është 
treguar si një detyrë sfiduese për Republikën e Maqedonisë. Mosmarrëveshjet 
politike në lidhje me interpretimet e ndryshme të marrëveshjes, si dhe mungesa e 
burimeve kanë ngadalësuar procesin e zbatimit. Problemi me interpretimin e 
marrëveshjes lindi nga fakti se Marrëveshja Kornizë e Ohrit u hartua dhe u 
nënshkrua vetëm në gjuhën angleze.132  

Vetëm versioni origjinal anglez mund të merrej si bazë për interpretimin e 
përmbajtjes dhe frymës së dokumentit në zbatimin e tij në realitetin kompleks të 
Maqedonisë dhe në të përdoret një terminologji ligjore e ndryshme. 133  Kjo, 
vështirësi shfaqet nga interpretimi i termave të ndryshme në gjuhën angleze të 
përdorura në marrëveshje, të cilat mund të kenë interpretime të ndryshme në 
kuadër të Maqedonisë.  

Gjuha e marrëveshjes nuk është thjesht problem teknik, por edhe problem 
tepër i rëndësishëm, sepse lë shumë hapësirë për interpretime të ndryshme. Për 
më tepër, nuk është qartësuar nëse marrëveshja, do të interpretohej në kuptim të 
ngushtë (që d.m.th. ashtu siç është shkruar në tekst), apo duhet të interpretohet 
në kuptim më të gjerë, varësisht nga ndërlikueshmëria e problemeve, rrethanave 
të caktuara dhe marrëveshjeve politike në mes partive të pushtetit. Kjo, dobësi pa 
dyshim se ka ngadalësuar zbatimin e marrëveshjes. 

1.1.3 Vlerësimi i progresit në dritën e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 

Në Raportin e Progresit të Stabilizim Asocimit për punën e Republikës së 
Maqedonisë prej vitit 2002, Komisioni Evropian ka klasifikuar konfliktin e luftës 
të vitit 2001, si një “krizë e rëndë dhe serioze politike” duke konfirmuar 
investimin politik të BE-së në arritjen e marrëveshjes.134 Zbatimi i marrëveshjes, 
që konsiderohej se do të mundësojë shkallë më të lartë të mbrojtjes së pakicave 
kombëtare është vendosur në mes të prioriteteve të shtetit që kërkojnë vëmendje 
për dymbëdhjetë muajt e ardhshëm.  
                                                
132  MKO nuk merr parasysh Kushtetutën e vendit nga viti 1991, sipas të cilës përveç gjuhës të huaj, 

Marrëveshja duhet të nënshkruhet edhe në gjuhën maqedonase si gjuhë zyrtare e shtetit. 
133 Për këtë çështje shih më gjerë Svetomir Shkariç “Ohrid Agreement and Minority Communities in 

Macedonia  <http://www.fes.org.mk/pdf/SVETOMIR%20SKARIC%20-
%20OHRID%20AGREEMENT%20AND%20MINORITY%20COMMUNITIES.pdf> assessed 15 March 2011. 

134  Komisioni (KE) “Raporti i Stabilizim Asocimit Ish - Republika Jugosllave e Maqedonisë (dokument i 
stafit punues) SEC (02) 342, 3 Prill 2002. 
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Komisioni ka këmbëngulur në mbështetje të përgjithshme për procesin e 
zbatimit, duke vënë në pah se përmbushja e angazhimeve të ndërmarra me 
marrëveshje ishte destinuar që të sigurojë ndjenjën e të qenit të mbrojtur për 
pakicat kombëtare dhe duhet të adresohej në mënyrë sa më efikase në potencialet 
e mbetura për krijimin e tensioneve. Megjithëse raporti vijues i komisionit 
detektoi disa incidente, zbatimi gradual i marrëveshjes mundësoi që në mënyrë 
progresive të zvogëloheshin tensionet etnike në vend.135 

Raporti i Progresit për Stabilizim dhe Asocim për vendin prej vitit 2004, pas 
aplikimit të Republikës së Maqedonisë për anëtarësim në BE, ka shërbyer si bazë 
për identifikimin e prioriteteve afatshkurta dhe afatmesme në propozimin e 
Komisionit mbi parimet, prioritetet dhe kushtet e parapara në PE në raport me 
Republikën e Maqedonisë.136  

Zbatimi i marrëveshjes është vendosur në mes të prioriteteve afatshkurta 
dhe afatmesme për vendin. Në lidhje me prioritetet afatshkurta, zbatimi i 
marrëveshjes është paraparë si një synim në vete, ndërkohë që prioritetet 
afatmesme kanë shkuar një hap para me qëllim që të garantojnë një funksionim 
të duhur të marrëveshjes pas zbatimit të saj. 

Më 9 nëntor të vitit 2005, pas një kërkese nga Këshilli Evropian, Komisioni 
Evropian në Raportin Analitik të përbashkët mori një mendim në lidhje me 
aplikimin e Maqedonisë për anëtarësim në BE, të cilin e përfundoi me kriterin 
politik, duke theksuar se Republika e Maqedonisë është një demokraci 
funksionale, me institucione të qëndrueshme, të cilët përgjithësisht sigurojnë 
sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave fundamentale të qytetarëve.137  

Komisioni, gjithashtu ka përfunduar se vendi përgjithësisht i ka përmbushur 
obligimet e Raportit të Progresit për Stabilizim dhe Asocim në masë të 
kënaqshme. Në lidhje me Marrëveshjen Kornizë të Ohrit, është theksuar se R. e 
Maqedonisë ka zbatuar me sukses agjendën legjislative të dokumentit, me çka 
është përmirësuar situata politike dhe e sigurisë.  

Komisioni, shfrytëzoi mundësinë për të theksuar domethënien e 
marrëveshjes, duke deklaruar edhe njëherë se dokumenti është korniza 
themelore për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Maqedonisë 
krahas konventave evropiane. 

Në bazë të analizave për kapacitetin e Republikës së Maqedonisë për të 
përmbushur kriteret e Kopenhagës dhe kushteve të vëna për vendin në kuadër të 
Progresit për Stabilizim dhe Asocim, Komisioni Evropian rekomandoi statusin e 
kandidatit për RM.  

                                                
135  Komisioni (KE) “Raporti i Stabilizim Asocimit Ish - Republika Jugosllave e Maqedonisë (2004) OJ 

L222/20 
136  Vendimet e Këshillit (VK) 2004/518 për parimet, prioritetet dhe kushtet që përmbahen në 

Partneritetin Evropian me Ish Republikën Jugosllave të Republikës së Maqedonisë 92004) OJ L222/20. 
137  Komisioni (KE) “Raport Analitik për opinion në lidhje me aplikimin e IRJM për anëtarësim në Unionin 

Evropian” (Komunikim) COM (05) 562 përfundimtar, 9 Nëntor 2005. 
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Përveç kësaj, Komisioni Evropian gjithashtu prezantoi propozim për një 
Partneritet të ri Evropian,138 që kishte për qëllim rinovimin e Partneritetit të vitit 
2004. Partneriteti i ri identifikoi prioritetet që shteti kishte nevojë tu adresohet 
për hapjen e negociatave.  

Në 16 dhjetor të vitit 2005, pas rekomandimit të komisionit, Këshilli Evropian 
përshëndeti përparimin domethënës të shtetit në përmbushjen e kriterit politik të 
Kopenhagës dhe kërkesat e Progresit për Stabilizim dhe Asocim dhe vendosi t’i jap 
statusin kandidat Republikës së Maqedonisë.139  

Pas pranimit të propozimit të Komisionit Evropian, Këshilli Evropian rinovoi 
Partneritetin Evropian për Republikën e Maqedonisë në 30 janar të vitit 2006.140 
Ndryshe nga partneriteti i mëparshëm, Partneriteti i ri Evropian nuk u fokusua 
gjerësisht në Marrëveshjen Kornizë. Ai përmend përfundimin e procesit të 
decentralizimit, si një prioritet afatshkurtër dhe afatmesëm për vendin dhe 
inkurajoi edhe njëherë garantimin e besimit ndëretnik të ndërtuar përmes 
sigurimit të implementimit efikas të kornizës ligjore të miratuar në përputhje me 
marrëveshjen. 

Në Raport Progresin e ri nga 30 janari, 2006,141 Komisioni përfundoi se niveli i 
mbrojtjes së të drejtave të pakicave ka mbetur i lartë. Pas propozimit të 
Komisionit Evropian në 18 shkurt të vitit 2008, Këshilli Evropian miratoi një 
vendim për ripërtëritjen e parimeve, kushteve dhe prioriteteve të përmbajtura në 
Partneritetin e mëparshëm.142  

Në dritën e statusit kandidat të vendit, dokumenti i rinovuar është quajtur 
Partneritet Aderimi (AP). Në lidhje me Marrëveshjen Kornizë, AP vetëm përmend 
zbatim të dokumentit me një pamje të promovimit të besimit ndëretnik, si një 
prioritet afatshkurtër për vendin.  

Marrëveshja nuk përmend në mënyrë të qartë prioritetet afatmesme të 
vendit. Hapësirë jashtëzakonisht e vogël e mbetur për Marrëveshjen Kornizë në 
AP evidenton përparimin e bërë në drejtim të promovimit të të drejtave të 
pakicave në Republikën e Maqedonisë. Raportet e Progresit në dy vitet e 
ardhshme kanë konfirmuar më tej përkushtimin e vendit në lidhje me zbatimin e 
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit.  

Përveç dobësive të caktuara në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të pakicave 
dhe më veçanërisht në lidhje me të drejtat e pakicave kombëtare më të vogla, 
Komisioni Evropian (KE), në përgjithësi vuri re përparim në drejtim të drejtave të 

                                                
138  Komisioni (KE), “Propozim për vendim këshilli mbi parimet, prioritetet dhe kushtet të përmbajtura në 

partneritetin evropian me Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë” COM (05) 557. 
139  Këshilli Evropian Bruksel (15,16 Dhjetor 2005) Konkluzat e Presidentit. 
140  Vendimet e Këshillit (KE) 2006/57 për parimet, prioritetet dhe kushtet të përmbajtura në 

partneritetin evropian me IJRM dhe shfuqizimi i vendimit 2004/518/KE(2006) OJ L35/57. 
141  Komisioni (KE) “Raporti i përparimit IJRM 2006 (Dokument i Stafit Punues) SEC (06) 1387, 8 nëntor 

2006. 
142  Vendimet e Këshillit (KE) 2008/212 për parimet, prioritete, dhe kushtet e përmbajtura në 

Partneritetin Evropian me IJRM dhe shfuqizimi i vendimit 2006/57/KE(2008)OJ L80/32. 
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pakicave, edhe pse theksoi se zbatimi “efikas” i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 
duhet të vazhdojë, përmes qasjes konsensuale dhe shpirtit të kompromisit.143  

Ndryshe nga dy Raportet e Progresit të mëparshme, komisioni ishte më kritik 
në Raport Progresin final, duke vërejtur vetëm “një përparim të vogël” në të 
drejtat e pakicave dhe të drejtat kulturore. 144  Fraza që kërkon vëmendje 
megjithatë përcakton se Marrëveshja e Ohrit “mbetet vendimtare për sigurimin 
bashkëpunimit ndëretnik dhe stabilitetit politik.145  

Në dritën e kriterit politik të Kopenhagës për respektimin dhe mbrojtjen e të 
drejtave pakicave (kombëtare), ky vëzhgim i zakonshëm i Komisionit Evropian 
sugjeron forcimin e mëtejshëm të përpjekjeve për sigurimin e zbatimit efikas të 
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. 

1.1.4 Rëndësia e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 

Që nga pavarësia e saj në vitin 1991, Maqedonia ka bërë përpjekje të 
konsiderueshme për të kontribuar në stabilitetin e rajonit dhe për të ecur drejt 
Bashkimit Evropian. Ajo, ka qenë një aleat i besueshëm dhe besnik i Bashkimit 
Evropian, duke mbështetur fuqimisht interesat e saj strategjike për stabilitet, 
sigurim dhe parandalim të konfliktit.  

Duke filluar nga ndarja paqësore nga federata e mëparshme, Maqedonia ka 
vazhduar të tregojë gatishmërinë dhe ka dhënë kontribut për vendosjen e 
stabilitetit në rajon.  

Ajo, ka treguar se është një rast i suksesshëm i parandalimit të konfliktit 
(dhunës), në mes të një rajoni i karakterizuar nga pastrimet etnike, masakrat, 
refugjatët dhe shkatërrimi. BE-ja ka qenë në njohuri për përpjekjet e tilla të 
vendit. Për më tepër Republika e Maqedonisë ka zhvilluar një politikë 
jashtëzakonisht të kujdesshme dhe të ndjeshme në drejtim të pakicave kombëtare 
të saj. 

Aplikimi i veçantë i kriterit politik të Kopenhagës që kërkon respektimin dhe 
mbrojtjen e pakicave kombëtare më së shumti shihet përmes zbatimit të 
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. Marrëveshja shkon përtej thjesht respektimit dhe 
mbrojtjes së pakicave kombëtare. Në vend të kësaj ajo parasheh identitet të plotë 
kulturor dhe gjuhësor të pakicave kombëtare.  

Suksesi i Maqedonisë në zbatimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit ashtu siç 
ajo shihet nga BE-ja ka kontribuar në avancimin e pozitës së shtetit në rrugën e 
saj euro-integruese.  

                                                
143  Komisioni (KE) “Raporti i Progresit 2008 IJRM” (Dokumenti i stafit punues) SEC (08) 2695, 5 nëntor 

2008 dhe në vija të ngjashme me Komisionin (KE) “Progres Raporti 2009 Raporti i Progresit” 
(Dokumenti i Stafit Punues) SEC (09) 1335, 14 tetor 2009. 

144  Komisioni (KE) “ Raporti i progresit 2008 IJRM” (Dokument i Stafit Punues) SEC (10) 1332, 9 nëntor 
2010. 

145  Ibid. 
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Megjithatë, zbatimi i plotë i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit mbetet një mjet i 
rëndësishëm vlerësimi për përparimin e mëtutjeshëm të vendit në lidhje me 
përmbushjen e kriterit politik të Kopenhagës në respektimin dhe mbrojtjen e 
pakicave (kombëtare) dhe në mënyrë analoge në forcimin e mëtutjeshëm të 
marrëdhënieve midis Maqedonisë dhe Unionit.  

Përveç rëndësisë së madhe për perspektivën evropiane, zbatimi i suksesshëm 
i Marrëveshjes (MKO), është edhe më i rëndësishëm në kontekstin kombëtar të 
Maqedonisë, si një mjet për parandalimin e konflikteve të ardhshme kombëtare. 
Efikasiteti i Maqedonisë në raport me implementimin e kësaj marrëveshjeje është 
i një rëndësie kruciale për zhvillimin e mëtejshëm të shoqërisë shumetnike në 
vend. 

1.2 Implementimi teorik dhe praktik i parimit te Banderit 
(votimit të dyfishtë) në sistemin juridik të Republikës së Maqedonisë146 

Marrëveshja Kornizë e Ohrit bazohet në disa parime, midis të cilëve një 
rëndësi të theksuar ka edhe parimi i votimit të dyfishtë (i njohur edhe si parim i 
Badenterit).147  

Me miratimin e amendamenteve prej XX-XXX të Kushtetutës së RM-së pjesë 
përbërëse e sistemit juridik dhe politik të Republikës së Maqedonisë, votimi i disa 
amendamenteve kushtetuese, ligjeve, disa akteve tjera juridike, apo normave 
juridike, bëhet me shumicë të dyfishtë (ose parim të Badenterit).  

Parimi i Badenterit paraqet procedurë për votim gjatë miratimit të ligjeve, 
apo akteve tjera, si dhe rregullave tjera, të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë 
ndikim mbi çështjet, që kanë të bëjnë me bashkësitë jo-shumicë në Republikën e 
Maqedonisë, apo në njësitë e vetëqeverisjes lokale përmes sigurimit të shumicës së 
votave gjatë së cilës duhet të sigurohet shumicë edhe nga pjesëtarët bashkësive që 
nuk janë shumicë.  

Ky parim është me rëndësi të veçantë për bashkësitë që nuk janë shumicë në 
Republikën e Maqedonisë, apo në njësi të caktuara të vetëqeverisjeve lokale, pasi 
që është element bazë kundër mundësisë së majorizimit nga pjesëtarëve shumicë. 
Implementimi i parimit të votimit të dyfishtë në organet e pushtetit shtetëror që 
nga organi ligjdhënës, si dhe në organet tjera administrative dhe gjyqësore në 
procesin e vendimmarrjes në institucionet publike të Republikës së Maqedonisë, 
do të jetë garantues i ruajtjes së karakterit shumetnik të shtetit ashtu siç është 
paraparë me kushtetutë.148  

                                                
146  Prof. Dr. Adnan Jashari. 
147  Ky emërtim buron nga përpiluesi i amendamentit që parasheh këtë mënyrë të votimit, ekspertit të së 

drejtës kushtetuese R.Badinter. 
148  Në seancën e mbajtur më 28.12.2009, Ligji për arsimin fillor dhe ligji për arsim të mesëm nuk janë 

votuar nga shumica e deputetëve jo-shumicë, duke pamundësuar miratimin e tyre, edhe pse gjatë 
votimit të përgjithshëm këta dy ligje janë votuar nga deputetet.   
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Ky parim, jo vetëm që mundëson zhvillimin dhe praktikimin e demokracisë 
parlamentare që është karakteristike për vendet me shoqëri shumetnike, është 
mekanizim dhe një instrument shumë i rëndësishëm edhe aplikimin e 
demokracisë konsensuale në Republikën e Maqedonisë. 

1.2.1 Baza kushtetuese dhe ligjore e votimit të dyfishtë 

Votimi i dyfishtë, si një nga llojet e votimeve, përpos në Marrëveshjen 
Kornizë të Ohrit,149 ka bazë edhe në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë150, si 
dhe në disa akte ligjore.  

Në amendamentin 10-të të Kushtetutës së RM-së në mënyrë të prerë 
përcaktohet se: “Për ligjet, të cilët drejtpërdrejt kanë të bëjnë me kulturën, 
përdorimin e gjuhëve, arsimin, dokumentet personale dhe përdorimin e 
simboleve, Kuvendi vendos me shumicën e votave të deputetëve të pranishëm, me 
ç’rast doemos duhet të ketë shumicë votash nga deputetët e pranishëm, të cilët u 
takojnë bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë”. 

Në ligjin për vetëqeverisjen lokale151 thuhet se: “Aktet që kanë të bëjnë me 
kulturën, përdorimin e gjuhëve dhe shkrimin e bashkësive që flasin së paku 20% 
nga qytetarët e komunës, përcaktimi dhe përdorimi i stemës, flamurit të 
komunës, emërtimin e rrugëve dhe shesheve, miratohen me shumicë të votave 
nga anëtarët prezentë të Këshillit, gjatë së cilës doemos të ketë shumicë të votave 
të pjesëtarëve anëtarë të Këshillit që iu takojnë bashkësisë që nuk janë shumicë në 
komunë”.  

Në sferën e kulturës votimi i dyfishtë, si zakonisht zbatohet gjatë ndihmës 
financiare dhe institucionale të institucioneve kulturore, promovimit të folklorit, 
zakoneve dhe promovimit të vlerave tjera kulturore, organizimit të 
manifestimeve kulturore, ndihmave për forma të ndryshme të krijimeve 
kulturore.152  

Në lidhje me përdorimin e gjuhëve dhe shkrimeve, në nivel të njësive të 
vetëqeverisjes lokale, si gjuhe zyrtare konsiderohen gjuha maqedonase dhe 
shkrimi i saj, si dhe gjuha e bashkësisë që e përdorin së paku 20% e qytetarëve në 
atë njësi të vetëqeverisjes lokale.153  

Përdorimi i gjuhës dhe shkrimit të bashkësisë që është në përdorim nga më 
pakë se 20% e qytetarëve në atë komunë mund të përdoret, me vendim të Këshillit 
të Komunës.  

                                                
149  Marrëveshja e Ohrit, pika 5 (procedurat e vecanta parlamentare). 
150  Amendamenti 10 pika 2. 
151  Shiko nenein 41. 
152  Shiko Ligjin e kulturës, Ligjin për biblioteka, Ligjin për muze, Ligjin për përmendore, Ligjin për 

mbrojtje të trashëgimisë kulturore. 
153  Në bazë të regjistrimit të fundit të popullësisë dhe ekonomive, mbi 55% e qytetarëve jetojnë në 

komuna ku së paku një bashkësi është e përfaqësuar me më shumë prej 20%. 
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Emërtimi i rrugëve dhe shesheve, si dhe objekteve tjera publike bëhet me 
vendim të Këshillit i miratuar me votim të dyfishtë gjithnjë duke respektuar 
dispozitat ligjore.154  

Në Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë 155  është 
paraparë që gjatë zgjedhjes së gjykatësve dhe kryetarëve të gjykatave në territoret 
e njësive të vetëqeverisjes lokale, ku së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë tjetër 
zyrtare që dallon nga gjuha maqedonase, të vendoset edhe me shumicë të 
anëtarëve që i takojnë bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e 
Maqedonisë.  

Kjo mënyrë e vendimmarrjes zbatohet edhe në rast kur bëhet zgjedhja e 
gjykatësit dhe kryetarit të Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë. 

Në Ligjin për veprimtari radiodifuzive është paraparë mundësia që Këshilli i 
Radio Televizionit të Maqedonisë në shumë çështje nga fushëveprimi i vet, 
vendimet t’i merr me shumicë të Badenterit, normalisht kur ai vendos për çështje 
që janë me interes për bashkësitë jo-shumicë në Republikën e Maqedonisë midis të 
cilave edhe miratimin e planit financiar të Radio Televizionit të Maqedonisë.156 

Duke analizuar bazën kushtetuese dhe ligjore të votimit të dyfishtë, mund të 
konstatohet edhe qëllimi i kësaj mënyre të votimit. Para së gjithash qëllimi 
parësor është mbrojtja e interesave për pjesëtarët e bashkësive jo-shumicë në 
sfera të caktuara të veçanta politike apo juridike dhe atë qofte gjatë miratimit apo 
ndryshimit të ndonjë akti apo rregulle që drejtpërdrejtë është e lidhur për sferat e 
përcaktuara. 

1.2.2 Llojet e votimit të dyfishtë 

Edhe votimi i dyfishtë, ashtu si edhe mënyrat e tjera të votimit paraqiten në 
lloje të ndryshme. Varësisht nga shumica e nevojshme që kërkohet, votimi i 
dyfishtë mund të jetë e thjeshtë kur për miratim nevojitet shumica absolute nga 
anëtarët prezentë, kur kërkohet shumica nga numri i përgjithshëm i anëtarëve 
pjesëtarë të bashkësive jo-shumicë.  

Këto shumica gjithnjë janë të kushtëzuara me shumicat tjera që të mund të 
konsiderohet i miratuar, apo i ndryshuar një akt apo normë juridike.  

Në këtë drejtim, shumica e dyfishtë është e kombinuar edhe me shumicë të 
thjeshtë dhe absolute, por edhe shumicë të kualifikuar.  

Që të mund të konsiderohet si i miratuar, apo ndryshuar një akt ose normë 
juridike duhet të plotësohen dy shumicat e parapara me norma kushtetuese apo 
juridike.  

  

                                                
154  Ligji për emërtimin e rrugëve, shehseve, dhe objektve tjera infrastukturore “GZ e RM, nr.66/2004”. 
155  Gazeta Zyrtare e RM-së, nr.60/06. 
156  Ligji për veprimtarit radiodifuzive “Gazeta Zyrtare  e  RM”, nr.100/05, neni 133. 
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Në Kushtetutën e RM157 dhe Ligjin për komitetin158, është paraparë: 

1.  Kuvendi vendosë me 2/3 e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve 
me ç’rast duhet të ketë shumicë të votave nga numri i përgjithshëm i 
deputetëve që u takojnë bashkësive që nuk janë shumicë në RM kur 
votohet për parashtrimin, ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për 
vetadministrim lokal. Në këtë rast, vendimmarrja është e kushtëzuar me 
shumicë të kualifikuar dhe shumicën dyte atë absolute.  

2.  Kuvendi vendosë me 2/3 e votave me ç’rast duhet të ketë shumicë të 
votave nga numri i deputetëve që janë të pranishëm e që u takojnë 
bashkësive që nuk janë shumicë në RM kur votohet për parashtrimin, 
ndryshimet dhe plotësimet e ligjeve: Ligji për stemën e RM-së, Ligji për 
flamurin e RM-së dhe Ligji për himnin e RM-së. Në këtë rast, përpos 
shumicës së kualifikuar, duhet të plotësohet edhe shumica e dytë që është 
e thjeshtë. 

3.  Kuvendi vendosë me shumicë votash të deputetëve prezent me ç’rast 
duhet të ketë shumicë të votave të deputetëve të pranishëm që u takojnë 
bashkësive që nuk janë shumicë në RM kur votohet për  parashtrimin ose 
ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve si vijon: Ligji për organizim territorial 
të pushtetit lokal në RM; Ligji për financim të njësive të vetadministrimit 
lokal; Ligji për tatimet mbi pronën; Ligji për ushtrimin e veprimtarisë 
zejtare; Ligji për emërtimin e rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve tjera 
të infrastrukturës; Ligji për akademinë policore; Ligji për akademinë 
ushtarake; Ligji për provimin e jurisprudencës; Ligji për siguri në 
komunikacion; Ligji për letërnjoftim; Ligji për dokumente të udhëtimit të 
shtetasve të RM-së; Ligji për evidencën amë; si dhe ligjeve të tjera që në 
mënyrë taksative janë numëruar ne Ligjin për komitetin midis bashkësive. 
Në këtë rast, përpos shumicës së thjeshtë, nevojitet edhe shumica e dytë, 
gjithashtu e thjeshtë. 

4.  Kuvendi zgjedh tre gjykatës të Gjykatës Kushtetuese me shumicë të votave 
nga numri i përgjithshëm i deputetëve, gjatë së cilës doemos duhet të ketë 
edhe shumicë të votave të deputetëve që i takojnë bashkësive jo-shumicë 
në Republikën e Maqedonisë. Në këtë rast dy shumicat janë të karakterit 
absolutë. Këto shumica nevojiten edhe gjatë zgjidhjes së tre anëtarëve 
Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë si dhe gjatë zgjedhjes së 
avokatit të popullit.159 

  

                                                
157  Amendamenti XVI. 
158  Neni 11. 
159  Aemendamenti XIV, XV, XI. 
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1.2.3 Zbatimi i votimit të dyfishtë gjatë ndryshimit të akteve juridike 
dhe normave juridike 

Në periudhën pas miratimit të Ligjit për Komitetin për marrëdhënie midis 
bashkësive, votimi i dyfishtë është zbatuar gjatë parashtrimit dhe ndryshimeve 
dhe plotësimeve të ligjeve si vijon: Ligji për përmendore memoriale dhe shenja 
përkujtimore; Ligji për taksa administrative; Ligji për konteste administrative; 
Ligji për themelimin e Agjencisë kombëtare për programe arsimore; Ligji  për 
mbrojtjen e fëmijëve; Ligji për procedurë penale. 

Ligji për procedurë të përgjithshme administrative; Ligji për themelimin e 
Universitetit Shtetëror “Goce Delçev” – Shtip: Ligji për themelimin e Fakultetit 
për Administratë dhe Sisteme Informatike në Universitetin “Shën Klimenti i 
Ohrit” në Manastir; Ligji për procedurë kontestuese; Ligji për referendum dhe 
forma tjera të deklarimit të drejtpërdrejtë të qytetarëve; Ligji për qasje të lirë në 
informatat me karakter publik; Ligji për themelimin e Universitetit për Teknologji 
Informatike në Shkup; Ligji për themelimin e institucionit të lartë-Fakulteti për 
Siguri në Universitetin Shën Klimenti i Ohrit në Manastir; Ligji për institucionet e 
larta të bashkësive arsimore të bashkësive fetare; Ligji për avancimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të bashkësive që janë më pak se 20% e popullsisë së RM-së: 
Ligji për përdorimin e gjuhëve që e flasin më pak se 20% e qytetarëve në RM dhe 
në njësitë e vetadministrimit lokal; Ligji për Akademinë e shkencave dhe Arteve të 
Maqedonisë; Ligji për qendrën shtetërore të provimit; Ligji për bashkëpunim 
ddërkomunal; Ligji për shpalljen e Çarshisë së Vjetër trashëgimi kulturore me 
rëndësi të veçantë; Ligji për Kuvendin e RM-së; Ligji për parandalim dhe mbrojtje 
nga diskriminimi; Ligji për themelimin e Fakultetit për Dizajn, Teknologji të 
Mobilieve dhe Enterierit në kuadër të Universitetit “Shën Cirili dhe Metodi” – 
Shkup; Ligji për administrimin me trashëgiminë botërore kulturore dhe natyrore 
në regjionin e Ohrit; Ligji për shërbimin pedagogjik. 

Për vendimin mbi ndryshimin e preambulës, neneve të vetadministrimit 
lokal, nenit 131, cilësdo dispozitë që ka të bëjë më të drejtat e pjesëtarëve të 
bashkësive, duke përfshirë, veçanërisht nenet 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 
dhe 109, si dhe për vendimin për shtimin e çfarëdo dispozite të re, që ka të bëjë 
me përmbajtjen e atyre dispozitave dhe neneve, do të jetë e nevojshme një 
shumicë prej 2/3 të votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve, me ç’rast 
doemos duhet të ketë shumicë të votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve, të 
cilët u takojnë bashkësive, të cilat nuk janë shumicë në RM. 160 

Votimi i dyfishtë përdoret edhe në raste kur ndryshohen norma të caktuara. 
Kështu, p.sh. në Kodin zgjedhor norma juridike me të cilat janë të rregulluar 
çështje në lidhje me zgjedhjet lokale, mund të ndryshohen nëse për ndryshimin e 
atyre normave deklarohen edhe shumica e deputetëve që i takojnë bashkësive jo-
shumicë në RM. 

                                                
160 Amendamenti XVIII. 
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Votimi i dyfishtë, do të zbatohet edhe për të gjitha ligjet e ardhshme që nuk 
janë pjesë përbërëse të sistemit juridik, por që kanë të bëjnë me përdorimin e 
gjuhëve, arsimin, dokumentet personale, kulturën dhe përdorimin e simboleve. 
Kontestin në lidhje me zbatimin e kësaj dispozite vendos Komiteti.161  

Komiteti, vendimin për këto çështjet, e merr me shumicën e votave nga 
numri i përgjithshëm i anëtarëve. Pozita juridiko kushtetuese e Komitetit është e 
rregulluar me amendament kushtetues 162  dhe në Ligjin për Komitetin për 
marrëdhënie ndërmjet bashkësive. 

1.3 Marrëveshja Kornizë e Ohrit - përdorimi i gjuhës shqipe 
dhe i simbolit shqiptar163 

Shënimi i 10 vjetorit të nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, sipas të 
gjitha gjasave nuk do të shënojë edhe implementimin e plotë të saj në jetën reale 
juridike dhe politike të vendit tonë. Dhjetëvjeçari i këtij Dokumenti, 
karakterizohet me një sërë kontradiktash që aktualizohen gjithnjë e më tepër. 

Përfaqësuesit politik maqedonas dhe shqiptar nuk patën debatuar “kokë më 
kokë” për këtë marrëveshje, por, përmes lehtësuesve Pardju dhe Leotar gjë që 
përbën anën më negative të këtij dokumenti që vazhdimisht krijon “vakume 
politike” për keqinterpretimin e saj. Mungesa e bisedimeve të tilla “sy më sy” edhe 
sot krijon vështirësi të natyrave të ndryshme lidhur me kuptimin dhe zbatimin e 
plotë të saj.  

Andaj, thirrjet e bashkësisë ndërkombëtare për debat dhe dialog të 
vazhdueshëm brenda etnik dhe ndërmjet etnik janë pikërisht në këtë vijë. Jo 
rastësisht, ndërkombëtarët apelojnë për dialog sepse e dinë se në Ohër dhe në 
Shkup në v. 2001, nuk kishte dialog, por bisedime sepse dialogu është diç më tepër 
se bisedimet, meqë nënkupton bisedime me elemente inovative meqë, në dialog 
hyhet me një mendim dhe argument kurse dilet me mendime dhe zgjidhje më të 
mira dhe më të avancuara. 

Qëllimi kyç i këtij dokumenti konsistonte në ndërprerjen e konfliktit të 
armatosur shtatë mujor të v. 2001, por jo edhe zgjidhja dhe rregullimi i statusit 
juridik dhe politik të shqiptarëve si popull konstitutiv në sistemin kushtetues dhe 
shtetëror të vendit.  

Në këtë drejtim, vendi ynë vazhdon të ketë dy preambula me përmbajtje të 
ndryshme, edhe atë: e para, preambula e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit dhe, e 
dyta, Amendamenti IV i v. 2001, më të cilin u zëvendësua Preambula e 
Kushtetutës së RM-së të v. 1991. 

                                                
161  Ligji për marrëdhëniet midis bashkësive, neni 11 al 4. 
162  Amendamenti XII al 6., neni 11 p 3 I ligjit për Komitet. 
163  Doc. Dr. Jeton Shasivari, Docent për grupin e lëndëve kushtetuese-administrative dhe Prodekan i 

Fakultetit juridik-UEJL-Tetovë. 
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Dallimi midis këtyre dy preambulave konsiston në karakterin e shtetit, me 
ç’rast, preambula e parë e inkorporon karakterin e pastër qytetar të shtetit pa 
implikime etnike, kurse, preambula e dytë, e përzien konceptin qytetar me atë 
etnik, duke bërë një nënndarje të qytetarëve në popull Maqedonas (fjala 
Maqedonas është shkruar me germë të madhe) dhe qytetarët që jetojnë brenda 
kufijve, të cilët janë pjesë e popullit shqiptarë, popullit turk, popullit serb, popullit 
vlleh, popullit romë, popullit boshnjak dhe të tjerët.  

Është evidente se termi “pjesë e popullit shqiptar” nënkupton përkufizimin e 
shekullit XXI për pakicat minoritare emigrante që duhet të integrohen brenda 
sistemit dominues shtetëror, politik, juridik dhe kulturor të vendit.  

Konsideroj se modifikimi i tillë i Preambulës së MKO e shembi karakterin 
multietnik të shtetit dhe krijoi hapësirën, për riciklimin e konceptit të shtetit 
nacional të popullit maqedonas që ishte karakteristike për Preambulën e v. 1991, 
duke hapur kështu “rrugicën” institucionale dhe formale juridike që institucione 
të ndryshme të mos zbatojnë parimet dhe frymën multietnike të MKO-së, me 
ç’rast, do të veçoj shembullin praktik me Gjykatën Kushtetuese (si autoriteti më i 
lartë i interpretimit kushtetues dhe i kontrollit të kushtetutshmërisë dhe të 
ligjshmërisë), që në dy raste e shkeli parimin multietnik të MKO-së, edhe atë: i 
pari, në v. 2007 me vendimin e saj lidhur me simbolin etnik të shqiptarëve dhe, i 
dyti, në v. 2008 lidhur me gjuhën shqipe.  

I veçoj këto dy shembuj praktik, sepse çështja e përdorimit publik të simbolit 
etnik të shqiptarëve dhe çështja e zyrtarizmit të gjuhës shqipe, çdoherë kanë qenë 
komponentë kyçe të platformës politike të shqiptarëve që nga pavarësimi i vendit. 
Këta dy shembuj madje, tregojnë edhe për faktin se për Gjykatën Kushtetuese, 
MKO-ja nuk paraqet kurrfarë burimi formal të së drejtës kushtetuese të vendit, që 
fare nuk është marrë parasysh gjatë vendimmarrjes së saj. 

Në v. 2007, Gjykata Kushtetuese duke kontrolluar kushtetutshmërinë e Ligjit 
për Përdorimin e Simboleve të Komuniteteve të 15.07.2005164 që si bazë juridike e 
konsideronte censusin shumicë të paraparë me pikën 7.1. të MKO-së,165 vendimin e 
saj166 (që shfuqizoi disa nene të Ligjit të mësipërm), e bazoi në parimin e mos 
diskriminimit të komuniteteve etnike në vend, me arsyetimin se censusin 
shumicë që parashihte ky Ligj nuk është në pajtim me Amendamentin VIII167 (me 
të cilin u zëvendësua neni 48 i Kushtetutës), i cili nuk parasheh asnjë census, 
andaj, sipas saj komuniteti shqiptar me këtë ligj vihet në një pozicion të 
privilegjuar në raport me komunitetet e tjera.  

                                                
164  Zakon za upotreba na znaminjata na zaednicite vo RM,  od 15.07.2005.  
165  Marrëveshja Kornizë e Ohrit në pikën 7.1.-Shprehja e identitetit, përcakton se: “Lidhur me simbolet, 

pranë simbolit të Republikës së Maqedonisë, autoritetet vendore do ta kenë lirinë që në anën e parë të 
objekteve publike vendore të vendosin simbolet me të cilët shënohet identiteti i bashkësisë e cila 
është në shumicë në komunë, me respektimin e rregullave dhe zbatimeve ndërkombëtare”. 

166  Odluka na Ustavniot sud na RM, U. Broj: 133/2005-0-1, od 24.10.2007. 
167  Në këtë Amendament kushtetues, paragrafi 1 thuhet: “Pjesëtarët e komuniteteve kanë të drejtë 

lirisht të shprehin, kultivojnë dhe zhvillojnë identitetin e tyre dhe veçoritë e komuniteteve të tyre dhe 
t’i përdorin simbolet e komunitetit të tyre”. 



Ismail Zejneli | Adnan Jashari | Jeton Shasivari | Besa Arifi | Elena Basheska 
 
 

 
142 

Duke e bazuar vendimin e saj edhe në Preambulën e dytë (që përzien 
konceptin qytetar me atë etnik), Gjykata kushtetuese multietnicitetin e mati 
vetëm në raportet zyrtare të shqiptarëve me jo maqedonasit e tjerë, duke i kursyer 
maqedonasit si më të barabartit nga të tjerët sepse po të kishte matur edhe 
maqedonasit atëherë do të vinte në përfundimin se, nuk është në frymën 
multietnike që maqedonasit simbolin shtetëror ta përdorin edhe si simbol etnik të 
tyre! Pra, në emër të multietnizmit u rikthye etnocentrizmi! 

Me këtë gjë, demokracia multietnike u shndërrua në etnokraci përkatësisht 
në demokraci monoetnike. Aristoteli do kishte thënë: “Forma më e keqe e 
pabarazisë është të përpiqesh t’i bësh të barabarta gjërat e pabarabarta”, kurse, 
teologu amerikan, James Freeman Clarke, do kishte thënë: “Gabimet që harrohen, 
përsëriten!”. 

Ky vendim kontradiktor dhe konfliktuoz i Gjykatës Kushtetuese, solli edhe 
deri tek dorëheqja e dy gjyqtarëve kushtetues shqiptarë, Prof. Dr. Bajram 
Pollozhani dhe Mahmut Jusufi - kryetar i Gjykatës dhe nga ana tjetër, rihapi së 
paku dy dilema substanciale, edhe atë: e para, në kushte kur RM-ja pas v. 2001 
nuk është më shtet nacional i popullit maqedonas, por shtet multietnik,168 
shtrohet çështja se: Sot, a ka të drejtë komuniteti maqedonas që simbolin e shtetit 
(që nuk pasqyron karakterin shumetnik të shtetit), ta përdorë si simbol të vetin 
etnik?! 

Ose thënë ndryshe: Meqë simboli aktual shtetëror është miratuar në kohën 
kur RM-ja ka qenë shtet nacional i popullit maqedonas, andaj, i njëjti a mund të 
(keq) përdoret edhe si simbol i komunitetit etnik maqedonas, në kushte kur, sot, 
RM-ja “është” shtet multietnik?! 

Dhe dilema e dytë, një majorizim i tillë i dy gjyqtarëve shqiptarë në Gjykatën 
Kushtetuese që ricikloi “tiraninë etnike të shumicës” (karakteristik për periudhën 
para v. 2001), krijoi kërkesën politike të partive politike shqiptare, që në 
Kushtetutë të parashihet votimi i dyfishtë (shumica e Badenterit), në 
vendimmarrjen e kësaj gjykate kur kontrollon kushtetutshmërinë e ligjeve që 
miratohen me shumicën e Badenterit në Parlament. 

Nga ana tjetër, në v. 2008 Gjykata Kushtetuese refuzoi shkresën në dy gjuhë 
të kryetarit të Komunës së Tetovës drejtuar kësaj gjykate, me arsyetimin se 
komunikimi me këtë gjykatë zhvillohet vetëm në gjuhën maqedonase dhe në 
shkrimin e saj cirilik, gjë që, paraqet argumentin kryesor praktik, se gjuha shqipe 
dhe shkrimi i saj, ende nuk e gëzon statusin zyrtar. 

                                                
168  Për atë se Maqedonia me anë të MKO-së përkufizohet si shtet multietnik, pajtohet edhe profesori i së 

drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik të Shkupit, prof. dr. Svetomir Shkariq që thotë: “Me 
Marrëveshjen Kornizë, Republika e Maqedonisë projektohet si shtet multietnik, edhe pse maqedonasit 
etnikë përbëjnë 65% të popullsisë dhe se koncepti shumetnik më tepër është prodhim i NATO-s se sa i 
BE-së” duke vazhduar: “Padyshim se Maqedonia është shoqëri shumetnike siç është rasti me Francën, 
Greqinë, Bullgarinë ose Britaninë e Madhe. Por, kjo gjë nuk do të thotë se etnikumet duhet të jenë 
elemente konstitutive të shtetit…”. Shih në: (Evrointegracija na pravniot, političkiot i opštestveniot 
sistem na Republika Makedonija, Materijali od trkaleznata masa po povod 50-godini od osnovanjeto 
na Pravniot Fakultet (Praven Fakultet “Justinijan Prvi” – Skopje, 2002) 53.   
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Për çudi ky refuzim ndodhi vetëm disa muaj pas miratimit të Ligjit për 
Përdorimin e Gjuhës që e flasin së paku 20%-i i qytetarëve në RM dhe në njësitë e 
vetadministrimit lokal 169  gjë që i demaskoi praktikisht të gjitha “garancitë 
politike” se përfundimisht me këtë Ligj, ndodhi zyrtarizmi i gjuhës shqipe dhe 
shkrimit të saj. Duhet potencuar faktin se Ligji në fjalë u miratua një ditë para 
zgjedhjes së qeverisë së re pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të v. 2008 
(që të respektohet deri në fund moratoriumi për çështjet etnike i shpallur nga 
kryeministri Gruevski qysh në v. 2006) edhe atë, për pesë minuta, pa asnjë debat 
dhe diskutim publik për një çështje kaq të rëndësishme. 

Është interesante se ligji në fjalë nuk ka objekt të vetin, por paraqet një 
përshkrim të stilit “copy-paste”, të dispozitave të mbi 30 ligjeve ekzistues të 
miratuar nga v. 2002 deri në v. 2008 në lëmi të ndryshme, edhe atë, nga: 
vetadministrimi lokal, Qyteti i Shkupit, procedurat penale, kontestimore, 
jashtkontestimore, përmbaruese, administrative, kundërvajtës, kontestet 
administrative, këshilli gjyqësor, kodi zgjedhor, arsimi fillor dhe i mesëm, 
letërnjoftimet dhe pasaportat, veprimtaria radiodifuzive, shoqëritë tregtare, 
kultura, bibliotekat, etj.  

Argumentet se pse me këtë ligj nuk zyrtarizohet shqipja konsistojnë si vijon: 
seancat plenare të parlamentit nuk mund të udhëhiqen në gjuhën shqipe (përveç 
kryesimit të punës së trupave parlamentarë që paraqet elementin e vetëm të 
zyrtarizmit të shqipes në këtë ligj), ministrat shqiptarë nuk mund as ta shkruajnë 
e as ta flasin shqipen qoftë në qeveri, qoftë në parlament qoftë edhe në paraqitjet 
zyrtare përveç se në komunikimin e tyre me qytetarët e 20%-it me kusht që 
qytetari, i pari të komunikojë. 

Shqipja nuk parashihet fare në Presidencën e Maqedonisë. Komandat, qoftë 
ushtarake, qoftë policore nuk mund të jepen në gjuhën shqipe. Procedura 
gjyqësore kontestimore, jashtëkontestimore dhe ajo përmbaruese nuk mund të 
udhëhiqen edhe në gjuhën shqipe (madje as edhe në gjykatat që gjenden në njësitë 
e vetadministrimit lokal, ku gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në rrafshin lokal, si: 
Tetova, Gostivari, Dibra, Kumanova, Kërçova, Struga, Qyteti i Shkupit, etj).  

Procedura gjyqësore penale nuk mund të udhëhiqet edhe në gjuhën shqipe. 
Procedura mbi kontestet administrative nuk mund të udhëhiqet edhe në gjuhën 
shqipe. Procedura administrative nuk mund të udhëhiqet edhe në gjuhën shqipe. 
Procedura para Gjykatës Kushtetuese nuk mund të udhëhiqet edhe në gjuhën 
shqipe. Procedurat e prokurorive publike nuk mund të udhëhiqen edhe në gjuhën 
shqipe.  

Procedurat tatimore nuk mund të udhëhiqen edhe në gjuhën shqipe. 
Procedurat para Avokatit të Popullit nuk mund të udhëhiqen edhe në gjuhën 
shqipe.  

                                                
169  Zakon za upotreba na jazik što go zboruvaat najmalku 20% od gragjanite vo RM i vo edinicite na 

lokalnata samouprava, “Sluben vesnik na RM”, br. 101/08, od 13.08.2008. 
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Procedura para Komisionit Shtetëror Zgjedhor nuk mund të udhëhiqet në 
gjuhën shqipe. Gjyqtarët, gjyqtarët porotë dhe anëtarët e Këshillit Gjyqësor që i 
përkasin 20%-it betimin solemn do e japin vetëm në gjuhën maqedonase kurse do 
e nënshkruajnë edhe në shqip, etj.  

Pra, qartë shihet se gjuha shqipe nuk parashihet si gjuhë zyrtare dhe si një e 
drejtë kolektive, por, si një gjuhë e palës, si gjuhë e individit, si gjuhë e qasjes, si 
gjuhë e komunikimit, si gjuhë e pjesëmarrësit në procedurë, e assesi si gjuhë e 
shtetit, si gjuhë e organit, apo institucionit shtetëror, si gjuhë e personit zyrtar 
apo si gjuhë e udhëheqjes me punët dhe procedurat zyrtare dhe shtetërore.  

Në të drejtën kushtetuese gjuha zyrtare përkufizohet si gjuhë e shtetit dhe e 
organeve të tij, andaj, shtrohet pyetja: Çfarë gjuhe zyrtare është gjuha shqipe në 
vendin tonë kur ajo nuk mund të flitet e as të shkruhet gjatë udhëheqjes me punët 
dhe procedurat zyrtare dhe shtetërore nga personat zyrtarë që i përkasin 20%-it?! 

Me rastin e gjuhës shqipe, shpërfaqen së paku tri paradokse, edhe atë: së 
pari, paradoksi historik që ka të bëjë me sistemin socialist (me të drejtat nominale 
të shqiptarëve nga ky sistem), me ç’rast, për shembull, e drejta e udhëheqjes së 
procedurës gjyqësore edhe në gjuhën shqipe ka qenë e përcaktuar me dispozitën 
ligjore të nenit 17-të të Ligjit për Gjykatat e Rregullta të ish-RSM-së të v. 1976 ku 
përcaktohej se: “Në territorin e komunave ku jetojnë pjesëtarët e kombësive, nëse 
me statutin e komunës parashihet përdorimi i gjuhës së kombësisë së caktuar, 
(atëherë) procedura para gjykatës komunale që është themeluar për atë territor 
udhëhiqet edhe në gjuhën e asaj kombësie”170 (paradoksi ka të bëjë me atë se 
shqiptarët kanë gëzuar më tepër të drejta gjuhësore në socializëm se sa sot, në 
demokraci); së dyti, paradoksi që ka të bëjë me praktikën, me ç’rast gjatë mësimit 
klinik shpeshherë me studentët e mi marrim pjesë në seanca gjyqësore në 
Gjykatën Themelore të Tetovës, ku jemi dëshmitarë të një situate tragjikomike, ku 
të gjithë pjesëmarrësit në procedurë, si: gjyqtari, avokati, prokurori, eksperti 
mjeko-ligjor, i pandehuri, procesmbajtësi, dëshmitari, janë shqiptarë (pra, i 
përkasin 20%-it), por, të gjithë ata procesin gjyqësor e realizojnë në gjuhën 
maqedonase?!; dhe, së treti, paradoksi që ka të bëjë me gëzimin e të drejtave në 
bazë të statusit të minoritetit, si për shembull, Konventa Evropiane mbi Gjuhët 
Regjionale dhe Minoritare (Këshilli i Evropës, Strasburg, 5 nëntor 1992), e cila në 
nenin 9 (Autorizimet gjyqësore), i obligon vendet anëtare të KE-së (ku bën pjesë 
edhe vendi ynë) të sigurojnë që gjykatat në procedurat penale, civile dhe 
administrative, me kërkesë të njërës palë, të realizojnë procedurën edhe në 
gjuhën regjionale ose minoritare171 (paradoksi ka të bëjë me faktin se shqiptarët 
nominalisht nuk i gëzojnë as edhe të drejtat gjuhësore që kjo Konventë u garanton 
minoriteteve). 

 

                                                
170  Zakon za redovnite sudovi na SRM, 1976 god. 
171  European Charter for Regional and Minority Languages, Council of Europe, Strasbourg, 5.XI. 1992, 

www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm. 



Aspektet juridike të implementimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 
 
 

 
145 

Nga ajo që u theksua më sipër, konkludojmë se, vendi ynë ka dy preambula, 
njëra e MKO-së që përcakton konceptin e pastër qytetar dhe, e dyta, ajo e 
Kushtetutës që bën përzierjen e konceptit qytetar me atë etnik duke i ndarë 
qytetarët në popull dhe pjesë të popullit (pakica etnike), me çrast u krijua hapësira 
institucionale për riciklimin e konceptit monoetnik dhe monokulturor të v. 1991, 
gjë që u pa me vendimet dhe veprimet e Gjykatës Kushtetuese lidhur me simbolin 
etnik të shqiptarëve dhe gjuhën shqipe, si dhe me Ligjin për Gjuhën, i cili nuk 
zyrtarizoi gjuhën shqipe.  

Prandaj, çështjet rreth simbolit dhe gjuhës shqipe ende janë çështje të 
hapura që kërkojnë zgjidhje të drejtë dhe demokratike sepse barazia mund të 
sendërtohet vetëm në demokraci dhe demokracia është e mundshme vetëm me 
qytetarë të barabartë. 

1.4 Marrëveshja Kornizë e Ohrit dhe rëndësia e saj 
për të drejtat e njeriut në Maqedoni172 

Dy nga marrëveshjet më të rëndësishme të nënshkruara në Maqedoni që nga 
pavarësia e saj është Marrëveshja për Stabilizim dhe Asocim (më tutje MSA) dhe 
Marrëveshja e Ohrit (më tutje MKO). Që të dyja janë nënshkruar në vitin 2001, e 
para në prill dhe kjo e fundit në gusht. Viti 2001, është viti që ndryshoi tërësisht 
realitetin në Maqedoni. Prandaj, shpesh përmendet se historia e re e Maqedonisë 
mund të ndahet në periudhën para dhe pas vitit 2001. Ishte një vit i vështirë për 
Maqedoninë, ku kanë lindur një numër i madh i pyetjeve dhe ku janë iniciuar disa 
ndryshime. 

Fakti se MSA është nënshkruar në prill të vitit 2001, në mes të konfliktit të 
armatosur që zgjati nga shkurti i vitit 2001 deri në gusht të vitit 2001, shihej si 
inkurajim i dhënë nga komuniteti ndërkombëtar se ata janë të përkushtuar që ky 
shtet jo vetëm ta tejkalojë situatën e vështirë, por në terma afatgjatë, kjo ishte 
gjithashtu një shenjë se ata e shihnin këtë vend si pjesë të BE. 

Nga ana tjetër, MKO është marrëveshja më e rëndësishme gjatë kësaj kohe që 
kur ajo thjeshtë ndali luftën. Për të janë pajtuar dhe ajo është nënshkruar nën 
urdhrat e drejtpërdrejta të komunitetit ndërkombëtar të përfaqësuar nga Fransoa 
Leotard (BE) dhe Xhejms Pardue (SHBA). Për më tepër ashtu siç është deklaruar 
nga Brunbauer: 

I gjithë procesi i zbatimit të Marrëveshjes të Ohrit ka dëshmuar se 
monitorimi nga jashtë, mbështetja dhe intervenimi eventual janë vendimtarë për 
realizimin e reformave të planifikuara, sepse, pa ndërmjetësim ndërkombëtar, 
partitë politike në R.M e kanë të vështirë të gjejnë kompromis për këto çështje 
vitale.173 

                                                
172  D-r Besa Arifi, Docente në lëndët juridiko-penale dhe udhëheqëse e Qendrës për të Drejtat e Njeriut 

në UEJL. 
173  Ulf Bruunbauer, ‘Zbatimi i Marrëveshjes së Ohrit, Pakënaqësitë e maqedonasve etnikë, qendra për 

studimin e shoqërive dhe kulturave ballkanike’ (CSBSC) Univerziteti i Graxit, Austri, JEMIE, Çeshtja 
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Krahasuar me Marrëveshjen e Dejtonit dhe Rambujesë të nënshkruar për 
Bosnje-Hercegovinën dhe Kosovën, gjëja e parë që theksohet është se MKO u 
nënshkrua shumë shpejt, për të mos lejuar që konflikti të vazhdojë dhe 
gjakderdhje të mëtejshme të kaplojnë vendin, prandaj me shtetet e përmendura 
më lart, çështja e konfliktit është trajtuar shumë seriozisht dhe Komuniteti 
Ndërkombëtar ndërhyri në kohën e duhur, gjë që e bën të qartë se leksionet e 
Bosnjës dhe të Kosovës janë mësuar, dhe me atë u vendos që një gjë e tillë nuk do 
të lejohet përsëri.  

Përderisa Marrëveshja e Dejtonit e ka legalizuar ndarjen e brendshme të BH 
duke e ndarë atë në Republikën Serbe dhe Federatën e B e H-së, Marrëveshja e 
Ohrit thekson se sovraniteti i Maqedonisë dhe integriteti territorial, dhe karakteri 
unitar i shtetit janë të pacenueshme dhe duhet të ruhen174 “se” nuk ka zgjidhje 
territoriale për “çështjet etnike”.175  

Për më tepër Marrëveshja e Rambujesë ka mbetur në fazën e propozimit që 
kur nuk është pranuar nga pala serbe dhe ka rezultuar me intervenim pasues të 
bashkësisë ndërkombëtare.  

Megjithatë, edhe pse dukej si një sukses i madh, MKO është përballur me 
vështirësi në procesin e zbatimit, dhe nuk është zbatuar në mënyrë të saktë ashtu 
siç është edhe e shkruar, me çka janë paraqitur probleme në të ardhmen që kanë 
provokuar kritika në lidhje me këtë ngjarje të rëndësishme. Unë do t’i kthehem 
çështjes së zbatimit të Marrëveshjes së Ohrit mëtej. 

1.4.1 Situata me të drejtat e njeriut në Maqedoni para MKO 

Duket se aktiviteti më në modë në Ballkan gjatë viteve 90 ka qenë shkelja e të 
drejtave të njeriut në shkallë të lartë. Duket sikur të gjithë republikat e ish-
Jugosllavisë konkurronin njëra me tjetrën, cila prej tyre do t’u shkaktonte dëm më 
të madh “të tjerëve”.  

Cili ka qenë roli i Maqedonisë në këtë garë? Edhe pse ky mund të duket 
problem më pak i rëndësishëm në krahasim me masakrat e pabesueshme dhe 
gjakderdhjet në shtetet fqinje, edhe më tutje qëllimi i kufizimit të të drejtave të 
etniteteve jo maqedonase  pas pavarësisë së shtetit ishte më evident.  

Mbivotime të shumicës, bojkote, protesta dhe ndërhyrje policore në lidhje me 
të drejtën për edukim në gjuhën amtare kanë qenë vetëm disa nga problemet 
serioze që e vendosën në rrezik paqen e brendshme dhe stabilitetin në vend. 

Një nga studimet në SHBA për të drejtat e njeriut të kësaj kohe në lidhje me 
Maqedoninë ka identifikuar këto fushat e mëposhtme të shkeljeve: 

-  Trajtim represiv dhe diskriminues i grupeve të pakicave, veçanërisht 
shqiptarëve etnik; 

                                                                                                                        
1/2002  e disponueshme në URL: htp://www.ecmi.de/jemie/download/Focus 1-2002 Brunnbauer.pdf.fq 
7 (e shikuar më 15.11.2008). 

174  Marrëveshja Kornizë e Ohrit, Shkup, 14 gusht, 2001, parimet themelore, 1.2. 
175  Ibid. 
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-  Mohim i qasjes të lirë dhe të barabartë në media; 
-  Trajtim i refugjatëve të rajoneve tjera të ish Jugosllavisë; dhe 
-  Trajtim i grupeve tjera të popullatës në rrezik, përfshi dhe pakicat 

kombëtare.176 

Lidhur me pikën e parë, e cila njëkohësisht shihet si çështja më evidente dhe 
problematike e asaj kohe, raporti i cituar parasheh “gjuhë diskriminuese të 
mishëruar në Kushtetutën e re të Maqedonisë, preambula e së cilës tenton të 
nxjerrë një dallim midis pakicave kombëtare – shqiptarëve dhe maqedonasve “të 
vërtetë”.177  

Për më tepër, raporti konstaton se edhe pse grupeve kombëtare në këtë shtet 
u garantohet “barazi civile” dhe një shumëllojshmëri e mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut, “ata edhe më tutje nuk përmenden se kanë kushte të barabarta sikurse 
maqedonasit etnik”.178 Raporti përcakton se: 

“Kjo gjuhë e Kushtetutës, së bashku me mosmarrëveshjet e ngjashme në lidhje 
me tekstin e himnit kombëtar, dhe regjistrimin e popullsisë në regjistrim, 
ndikuan që shumë nga shqiptarët etnikë të bojkotojnë të dy regjistrimet të 
vitit 1990 dhe 1994, dhe parlamenti të votojë për miratimin e Kushtetutës. 
Grupeve të pakicave në të vërtetë u janë garantuar të drejta dhe status i 
barabartë ligjor ashtu siç u garantohet maqedonasve etnikë, por formulimi i 
Kushtetutës pasqyron ndjenjat paragjykuese të një numri të madh të 
maqedonasve etnik. Ajo ,gjithashtu ndikon në mënyrën që pakicat trajtohen si 
nga grupet etnike dominuese dhe nga zyrtarët e qeverisë”.179 

Është e qartë se problem kryesor i brendshëm politik i Maqedonisë ka qenë 
dhe ende është koncepti i organizimit të shtetit. Maqedonasit etnik gjithmonë 
kanë qenë të prirë të ndërtojnë konceptin e Etat-Nation ku kombi identifikohet 
me shtetin sipas konceptit të shtetit francez. Në të njëjtën kohë, nën presion të 
komunitetit ndërkombëtar, Maqedonia ka qenë e detyruar të zbatojë konceptin 
multietnik dhe multikulturor.  

Në mënyrë të qartë, ka një përplasje thelbësore midis këtyre dy koncepteve 
dhe kjo përplasje ka qenë baza e gabimeve të bëra në Kushtetutë dhe në aktet 
tjera ligjore të këtij shteti, si dhe në politikën udhëheqëse të tij. Kur ka një ide për 
ndërtimin e një shoqërie shumetnike, shumëkulturore dhe shumëgjuhësore, 
gabimi më i madh që mund të bëhet është që një nga grupet etnike të kësaj 
shoqërie të identifikohen me emrin e grupit tjetër etnik.  

Në një realitet të tillë, konceptet shumetnike shpërbëhen dhe zëvendësohen 
me konceptin e shtetit-komb.  

                                                
176  TË DREJTAT E NJERIUT QË NGA 1990 ISH REPUBLIKA JUGOSLLAVE E MAQEDONISË SERITË PROFIL 

(PR/MKD/95.001), SHKURT 1995, p19. Http://www.uscis.gov/files/nativedocuments/macedo95.pdf (e 
shikuar më 15.11.2010). 

177  Ibid. 
178  Ibid, p.21. 
179  Ibid, p.21. 
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Kështu, dallimet që janë bërë në mes grupeve etnike që përbëjnë Maqedoninë 
ku shteti përkufizohet si një shtet kombëtar i etnitetit maqedonas, ndërsa 
grupeve tjera u është garantuar e drejta për të jetuar në paqe ishte diskriminues 
që në fillim dhe ka shërbyer si burim i problemeve madhore politike. Për fat të 
keq kjo mbetet një nga mësimet më të rëndësishme të pamësuara gjatë gjithë 
kësaj periudhë.  

Sot, 10 vjet pas konfliktit të armatosur, Kushtetuta e Maqedonisë ende 
përmban dhe bën një dallim ekspresiv midis etnitetit maqedonas që përkufizohet 
si komb dhe popullsive tjera që jetojnë në Maqedoni dhe të cilat sipas Kushtetutës 
janë pjesë e kombeve tjera. Me këtë çështje do të merrem më vonë. 

Për të vazhduar me raportin e cituar180 në 1995 Departamenti i Shtetit 
identifikon katër kategori të shkeljes të drejtave të popullsisë etnike shqiptare në 
Maqedoni: 

- Brutalitet i policisë dhe përdorim i tepruar i forcës (Ladorishtë 1991, Shkup 
dhe Dibër 1992, Tetovë 1995, Gostivar 1997 etj); 

- Të drejta të kufizuara politike në kuadër të praktikave të mbivotimit dhe 
majorizimit në Parlamentin e Maqedonisë, mohim të shtetësisë të plotë dhe 
të drejtës të votimit, regjistrimit dhe numërim diskriminues të popullsisë, 
etj.; 

- Edukim dhe të drejtat gjuhësore të kufizuara: problemi me edukim të lartë 
në gjuhën shqipe ishte një çështje e pazgjidhur për momentin që doli nga 
nevoja për edukim të lartë në gjuhën amtare që pas shpërbërjes së ish-
Jugosllavisë, kufijtë me Kosovën dhe Prishtinën, si dhe situata e re e krijuar 
aty, i la pjesët tjera të Maqedonisë të banuara me shqiptarë pa asnjë 
mundësi për të ndjekur arsim të lartë në gjuhën amtare në vendin ku ata 
jetojnë. Për më tepër, atëherë kishte protesta dhe mospajtime publike në 
lidhje me hapjen e paraleleve të shkollës së mesme që do të ofronin mësim 
në gjuhën shqipe në disa qytete, ku popullsia shumicë ishte maqedonase, si 
p.sh. në Manastir; 

- Punësimet e qeverisë: deri në vitin 2001 popullsia shqiptare ka qenë e 
përfaqësuar në administratën shtetërore në shifra skandaloze. Ata kishin 
shumë më pak se 10 për qind të pozitave në punësimet e qeverisë dhe 
veçanërisht ishin të nën-përfaqësuar në shkallët e larta … në administratën 
lokale … dhe në forcat ushtarake dhe policore”.181 

Pas vitit 2001, shumë gjëra ndryshuan, por ende ka disa probleme madhore 
që shfaqen dhe për të cilat nuk mund të arrihet zgjidhje, edhe pse është shumë e 
qartë se ka një zgjidhje të arsyeshme dhe përmbushëse për këto probleme. 

                                                
180  Ibid.  
181  Departamenti i Shtetit të Amerikës, raportet për të drejtat e njeriut për vitin 1993 (Uashington: 

Departamenti i shtetit i Shteteve të Bashkuara, shkurt 1994), fq 965,969. 
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1.4.1.1 Kulminacionii tensioneve etnike 
dhe Kushtetuta e vitit 1991 si një gjenerator krize 

Siç përmendet më herët në këtë tekst, Kushtetuta e vitit 1991 shpesh 
konsiderohet si diskriminuese ndaj etniteteve tjera në krahasim me maqedonasit 
që jetojnë në këtë vend. Para së gjithash, preambula e saj e shpallte shtetin e 
Maqedonisë si “një shtet kombëtar të kombit maqedonas, ku ky komb jeton në 
paqe dhe bashkëpunon me kombësitë tjera siç janë shqiptarët, turqit, serbët, 
romët, etj”.  

Për më tepër, Kushtetuta ka paraparë një përdorim të kufizuar dhe të 
pamjaftueshëm zyrtar të gjuhëve të ndryshme nga gjuha maqedonase, pavarësisht 
nga numri i këtyre popujve që flasin këto gjuhë si gjuhë të tyre zyrtare. Për më 
tepër, përdorimi i simboleve etnike është kufizuar dhe është deklaruar si ilegal. 
Aty nuk parashihej  mundësia për të themeluar institucione të arsimit të lartë në 
gjuhë tjetër nga gjuha maqedonase, sepse e njëjta gjithashtu ishte ilegale sipas 
Kushtetutës.  

Etnitetet e tjera, përveç maqedonasve ishin pak të përfaqësuar në 
institucionet shtetërore, dhe të gjitha procedurat parlamentare për miratimin e 
ligjeve ishin përcaktuar me shumicë të thjeshtë, kështu që ishte një rregull e 
përgjithshme se etnitetet tjera nuk mund të bënin asgjë për të parandaluar 
miratimin e ligjeve që ishin të papërshtatshme për to. 

E gjithë kjo ka shkaktuar disa incidente dhe tensione etnike, duke filluar nga 
aksionet policore për të ndaluar hapjen e Universitetit të Tetovës, i cili supozohej 
se do të zgjidh problemin për të patur arsim të lartë në gjuhën shqipe, aksionet 
policore në Gostivar dhe Tetovë në korrik të vitit 1997 ku synimi ishte që të 
ndëshkohen prefektët e komunave shqiptare për shkak të vendosjes së flamurit 
shqiptar para godinave të komunës, e kështu me radhë.  

Përqindja e shqiptarëve të papunësuar ishte më e madhe dhe kishte problem 
serioz lidhur me faktin se shumë shqiptarë që kanë jetuar në Maqedoni kishin 
vështirësi për të marrë shtetësi të RM për shkak të ligjeve të rënda që siguronin të 
drejtën e diskrecionit të institucioneve shtetërore për të refuzuar kërkesën për 
shtetësi pa patur nevojë për të dhënë një shpjegim të arsyeshëm për këtë vendim.  

Duke pas parasysh të gjithë këtë, situata e etniteteve të ndryshme nga 
maqedonasit ishte shumë e vështirë gjatë viteve 90, veçanërisht situata e 
shqiptarëve etnikë, që gjithmonë konsideroheshin si një kërcënim për stabilitetin 
dhe integritetin e shtetit. 

1.4.1.2 Marrëveshja e Ohrit, arritjet dhe zbatimi 

Marrëveshja Kornizë e Ohrit solli për disa muaj ndryshime që kërkoheshin 
gjatë viteve të kaluara nga shqiptarët në Maqedoni. Konflikti i armatosur filloi në 
fund të marsit të vitit 2001 dhe përfundoi me këtë marrëveshje.  



Ismail Zejneli | Adnan Jashari | Jeton Shasivari | Besa Arifi | Elena Basheska 
 
 

 
150 

Komuniteti ndërkombëtar ishte shumë i interesuar për ti dhënë fund këtij 
konflikti para se ai të zgjerohej më shumë dhe të kërcënonte më tepër civilë. 
Leksionet nga BH dhe Kosova ishin mësuar mirë kësaj radhe. 

MKO i dha përgjigje për gjithë atë që konsiderohej problem madhor për 
funksionimin e demokracisë në Maqedoni. Të gjithë çeshitet e lartpërmendura për 
të drejtat e etniteteve ishin marrë në konsiderim në Marrëveshjen e Ohrit. 
Domethënë, fillimisht Preambula është ndryshuar duke iu referuar Maqedonisë si 
një shtet i të gjithë qytetarëve që jetojnë në të pa përcaktuar ndonjë komb, 
kombësi apo etnitet të veçantë.  

Ky ishte një hap shumë pozitiv që duhej ndërmarr, por për fat të keq më 
vonë, amendamentet kushtetuese që zbatojnë parimet e MKO e ndryshuan këtë 
pjesë dhe e ri-shpallën Maqedoninë si shtet të kombit maqedonas dhe e pjesëve të 
kombit shqiptar, kombit serb, kombit turk, kombit rom, etj. 

MKO nuk u zbatua në kohën e përcaktuar me vetë marrëveshjen, zbatimi 
është shtyrë dhe nuk është arritur shumë lehtë. Interesi i bashkësisë 
ndërkombëtare filloi të zbehet pas ndaljes të konfliktit dhe vendi u bë më i 
qëndrueshëm. Vendi atëherë udhëhiqej nga një qeveri e gjerë që përfshinte të 
gjithë partitë kryesore maqedonase dhe partitë politike shqiptare (LSDM, VMRPO-
DPMNE, PPD DHE PDSH).  

Krahu i djathtë nuk ishte dakord me ndryshimet e tilla. Lideri, Lubço 
Georgievski ka thënë disa herë se do ta tërheq nënshkrimin e tij nga MKO duke e 
konsideruar atë “të turpshëm” për Maqedoninë. Poashtu, kishte qëllime për tu 
arritur një marrëveshje e brendshme për të ndarë disa pjesë të vendit dhe 
shkëmbim të territoreve dhe popullsisë me Shqipërinë. Këto, ishin kohë konfuze 
për vendin. 

Në zgjedhjet parlamentare të shtatorit të vitit 2002 shumica e votave janë 
dhënë për LSDM dhe partinë e re të formuar nga lideri i UÇK-së, Ali Ahmeti, 
Bashkimi Demokratik për Integrim. Ky koalicion kishte një detyrë shumë të 
vështirë, të fillojë zbatimin e MKO dhe kjo nuk ishte edhe aq e lehtë. Kishte shumë 
tensione dhe presione si nga qytetarët ashtu edhe nga opozita, me çrast u dobësua 
pozita e LSDM që shpesh herë shihej si tradhtare e interesave madhore të 
Maqedonisë. 

Në zgjedhjet e 2006, partia e reformuar VMRO-DPMNE me lider Nikola 
Gruevskin fitoi shumicën e votave dhe ata e shfrytëzuan këtë pozitë për të 
zgjedhur një partner më të dobët nga radhët e partive politike shqiptare (PDSH), e 
cila nuk fitoi shumicën e votave shqiptare në këto zgjedhje.  

Kjo, gjë u kritikua ashpër, por qeveria vazhdoi punën e saj deri në vitin 2008, 
kur në kundërshtim me të gjithë pritjet e BE për të përmbushur standardet e saj, 
vendi shkoi në zgjedhje të parakohshme, gjë e cila u kërkua nga BDI.  

Zgjedhjet e qershorit të vitit 2008 ishin zgjedhje shumë të parregullta për 
Maqedoninë. Procesi demokratik i zgjedhjes së përfaqësuesve u dhunua ashpër 
nga institucionet shtetërore, gjë që ishte shumë e çuditshme.  
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Forcat policore, veçanërisht ato të njësitit  mobil Alfa për intervenim të 
shpejtë ishin akuzuar për keqpërdorim të pushtetit dhe për ushtrim ilegal të 
funksionit në favor të partive politike që ishin në pushtet në kohën e zgjedhjeve.  

Ky ishte një kaos i përgjithshëm që dërgoi Maqedoninë në skaj, raportet që 
vinin nga BE dhe organizatat tjera ndërkombëtare ishin shqetësuese dhe shumë 
negative. BDI hyri më pas në qeveri, por koalicioni asnjëherë nuk funksionoi siç 
duhet. Dhe ditëve të sotme (kur shteti edhe një herë është në valë të zgjedhjeve të 
parakohshme) ka problem serioz në lidhje me atë se si funksionon ky koalicion.  

Në zgjedhjet lokale dhe presidenciale të marsit të vitit 2009, në Maqedoni u 
votua në mënyrë paqësore dhe të rregullt, me parregullsi të vogla, tipike për këtë 
vend. Në këto zgjedhje VMRO-DPMNE fitoi ashtu siç ata e quajnë “pushtetin 
absolut”, pasi tani kjo parti ka shumicën në parlament, në qeveri dhe kandidatin 
presidencial nga kjo parti që fitoi zgjedhjet.  

Ajo, që ishte interesante lidhur me këto zgjedhje ishte se shqiptarët duke pas 
parasysh se asnjë prej kandidatëve të tyre nuk kaluan në raundin e dytë, i 
bojkotuan zgjedhjet presidenciale. Megjithatë, meqenëse censusi është zbritur nga 
50% në 40% të popullatës presidenti i ri u zgjodh me census minimal prej 42%. 

Por t’i kthehemi MKO. Duke pasur parasysh kritikat lidhur me zbatimin e 
MKO, do të doja t’i referohesha mendimit të z. Kim Mehmeti, një nga të 
intervistuarit e këtij projekti, i cili është shkrimtar dhe analist politik dhe ka 
shkruar artikuj të shumtë për situatën politike në Maqedoni dhe aktualisht punon 
në degën lokale të një TV të nivelit të lartë nga Tirana - “Top Channel”.  

Gjegjësisht, në një nga artikujt e tij në një revistë lokale182 ai thekson se 
Maqedonisë i nevojitet një marrëveshje e re për ta zbatuar dhe për të punuar për 
të, duke pasur parasysh se për tetë vjet nuk u arrit që ajo të zbatohet në mënyrë të 
drejtë, e në vend të kësaj ajo kërkonte kompromis pas kompromisi dhe tashmë kjo 
marrëveshje e ka humbur të gjithë relevancën që ajo mund të kishte pasur.  

Në këtë drejtim, Mehmeti i referohet vullnetit të dobët për zbatimin e drejtë 
të kësaj marrëveshje ashtu siç përcaktohet me dokumentin në fjalë. Ai këmbëngul 
se procesi i zbatimit duhej të përfundohej gjatë vitit 2006, e në vend të kësaj 
shumë pjesë të saj mbetën të pazgjidhura dhe të pazbatuara.  

Ashtu, siç thekson dhe Gladstone “drejtësia e vonuar është drejtësi e 
mohuar” apo “demokraci e mohuar” siç përcakton Kenedi. Mehmeti është madje i 
bindur se kjo marrëveshje është e pavlefshme për shkak të vonimit të zbatimit të 
saj. Jemi 2011- thekson ai-dhe ne ende flasim për përfaqësim proporcional nëpër 
institucione! Pra, kjo marrëveshje po bëhet anakronike dhe duhet të zëvendësohet 
me diçka më efikase për kohën për të cilën jetojmë.183  

                                                
182  Magazina mujore “Zaman”, shtator 2008. 
183  Kim Mehmeti, gazetar (intervistë) 28 janar, 2011, ora 10 Shkup. 
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Mehmeti thekson se MKO është shkruar për një periudhë më të hershme, 
dhe atëherë edhe duhej të zbatohej, që ne tani të merreshim me diçka tjetër, të 
zgjidhnim probleme tjera.  

Por, kjo nuk ndodhi. Dhe vonimi i zbatimit të kësaj marrëveshje, filloi të 
shfaq të metat dhe mungesat e saj. Rrjedhimisht, ai beson fuqimisht se shqiptarët 
dhe maqedonasit duhet të bëjnë një ndryshim të Kushtetutës, pasi që MKO ka lënë 
pyetje të hapura për tu zgjedhur nga vullneti i popullit, pra realiteti, ku shqiptarët 
nuk kanë qasje efikase në institucionet e larta shtetërore nuk është më i 
aplikueshëm, prandaj duhet të përcaktohet me Kushtetutë se sa një nga tre 
institucionet shtetërore më të larta të udhëhiqet nga përfaqësues shqiptarë (dihet 
mirë se në Maqedoni popullsia etnike shqiptare nuk ka patur asnjëherë shanse 
reale që të zgjidhet në institucionet më të larta shtetërore, kryetari shtetit, 
kryeministri dhe kryetari i parlamentit janë gjithmonë të rezervuara për 
përfaqësuesit maqedonas ashtu sikurse ministritë më të rëndësishme, siç janë 
ministria e punëve të brendshme, e punëve të jashtme dhe e financave, të cilat 
asnjëherë nuk u jepen shqiptarëve. Kështu, në këto raste mund të shihet shkalla e 
lartë e mosbesimit). 

Sipas znj. Najçeska, ish kreu i Komitetit të Helsinkit për Maqedoni dhe një 
aktiviste e të drejtave të njeriut, arritja më e madhe e MKO ishte se ajo ndali 
konfliktin ndëretnik dhe bëri që tensionet ndëretnike të zbehen, ndërsa ndikimi 
negativ i saj do të ishte mendimi i gabuar se demokracia në Maqedoni përfundon 
me nënshkrimin e kësaj marrëveshje “Unë e kuptoj MKO si një parakusht për 
zhvillim demokratik të vendit”184-thekson Najçevska. 

Aktivisti tjetër i të drejtave të njeriut, z. Iso Rusi nga ana tjetër është i 
shqetësuar me tendencën e qeverisë aktuale (e udhëhequr nga VMRO-DPMNE 
parti e djathtë, e cila aktualisht ka atë që në media quhet “pushtet absolut” qëkur 
ka shumicën në parlament, në qeveri dhe presidentin e vendit, i dale po nga kjo 
parti), për ta de-faktorizuar dhe kthyer prapa MKO-në.  

Kjo, bën të duket sikur çdo gjë është e lidhur me numrat dhe me asgjë tjetër, 
por nuk është kështu. Duhet të mbahet mend se stabiliteti i këtij vendi quhet MKO 
dhe nuk duhet të luajmë me zjarrin.185 

Është mjaft e rëndësishme se të gjithë nga të intervistuarit pajtohen se MKO 
është parakusht për stabilitetin e këtij vendi, prandaj zbatimi i plotë i saj duhet 
marrë seriozisht dhe me përgjegjësi. 

  

                                                
184  Mirjana Najçeska, aktivist i të drejtave të njeriut-ish kreu i Komitetit të Helsinkit për Maqedoni 

(Intervist) ora 10.00, Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Maqedoni, Shkup, 15 dhjetor, 2010 
185  Iso Rusi, Kreu i Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut Maqedoni (Intervistë) ora 13.00, Komiteti 

i Helsinkit për të drejtat e njeriut Maqedoni, Shkup, 15 dhjetor, 2010.  
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1.4.1.3 Reformat në Maqedoni bazuar në Marrëveshjen e Ohrit 
(me theks të veçantë për të drejtën e gjuhës dhe edukimit) 

Ligji i ri për gjuhën është kritikuar shpesh si diskriminues, jo vetëm për 
grupin më të madh jo maqedonas, por edhe për pakicat tjera që jetojnë në këtë 
vend. Domethënë ligji i gjuhës përcakton përdorimin e gjuhës që flitet prej së 
paku prej 20% të popullatës në Maqedoni, si gjuhë zyrtare.  

Në nivel lokal, në çdo komunë në të cilën jetojnë 20% të popullatës që flasin 
gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, mund ta përdorin gjuhën e tyre, si 
gjuhë zyrtare. Megjithatë, përdorimi i gjuhëve tjera është shumë i kufizuar në 
institucionet e pushtetit qendror.  

Për shembull, anëtarët e parlamentit mund të përdorin gjuhën që flitet nga 
20% e popullatës (pra vetëm gjuhën shqipe), kur ata paraqesin mendimet në 
asamblenë e përgjithshme, apo në komisione, por ata nuk mund ta përdorin atë 
kur udhëheqin seancat e parlamentit, apo të komisioneve të tij! Dhe gjithmonë 
përkufizohet kështu: t’i mund ta bësh këtë, por nuk mund ta bësh atë! Është një 
përdorim relativisht i kufizuar i gjuhës.  

Dhe pa e përmendur se në realitet, përdorimi i gjuhës amtare është edhe më 
pak i zbatueshëm, pasi në procedura të ndryshme ndodh që nëpunësi 
administrativ që ka për detyrë të shkruajë raportin për diçka nuk e flet gjuhën 
tjetër, dhe kështu e gjithë procedura zhvillohet në maqedonisht. Në përgjithësi ky 
nuk është një ligj i përshtatshëm ashtu siç duhet të jetë. 

Lidhur me të drejtën për edukim, ende ka një dallim diskriminues në ndarjen 
e fondeve shtetërore për universitetet. Për arsye të paqarta, Universiteti Shtetëror 
i Tetovës gjithmonë pranon më pak fonde në krahasim me universitetet tjera 
shtetërore, dhe kjo gjithmonë ka qenë një subjekt kritike, më së shpeshti nga 
opozita.  

Në anën tjetër Universiteti i Evropës Juglindore, që përfaqëson një universitet 
tjetër në të cilin shumica dërmuese e studentëve janë shqiptarë, edhe pse ka 
grupe të mëdha të studentëve me prejardhje tjetër etnike, nuk pranon ndonjë 
fond nga qeveria edhe pse statusi i tij është publik privat, pra kombinim midis 
fondeve publike dhe private. Një gjë e tillë nuk respektohet nga qeveria dhe nuk 
trajtohet me seriozitet. 

Një çështje tjetër e rëndësishme është fakti se për shkak të përfaqësimit 
proporcional të etniteteve tjera në institucionet shtetërore, një numër i madh i të 
diplomuarve të rinj janë të punësuar formalisht në institucionet shtetërore, por 
ata nuk shkojnë në punë, por vetëm marrin pagat e tyre dhe rijnë në shtëpi, sepse 
nuk kanë ku të shkojnë në punë, sepse nuk janë krijuar parakushte për ta, por të 
njëjtit trajtohen vetëm si numra, të cilët bëjnë që ky shtet të duket demokratik, në 
mënyrë fiktive.  
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Në anën tjetër, edhe nëse ata shkojnë në punë, ata shpesh mbahen larg 
procesit të vendimmarrjes dhe nga detyrat e rëndësishme, por nevojiten vetëm si 
figura, dhe kjo në fakt është një qëndrim i gabuar ndaj frymës së MKO-së. 

Duke marr parasysh çështjen e zbatimit të MKO, problem tjetër që paraqitet 
dhe mbetet pa zgjidhje konkrete është çështja e ish ushtarëve të UÇK-së, të cilët 
nuk janë të integruar në shoqëri dhe janë në skaj të ekzistencës.  

Nuk ka asnjë ligj që rregullon statusin e tyre, por në vend të kësaj ka ligj të 
caktuar që jep më shumë mbrojtje dhe ndihmë financiare për të ashtuquajturit 
“mbrojtës maqedonas”, të cilët luftuan në armatë dhe në forcat policore në vitin 
2001.  

Kjo, gjithashtu është një pozitë diskriminuese, që nuk është rregulluar në 
rrugë institucionale, edhe pse partitë politike shqiptare që janë në koalicion me 
partinë maqedonase në pushtet premtojnë se do ta zgjidhin këtë problem, sapo të 
jenë pjesë e pushtetit, ata harrojnë disi për këta burra dhe gra që luftuan për 
çështjen e tyre dhe bënë që të vijë deri te MKO. 

Së fundi desha të theksoj se thelbi i një marrëveshje është vullneti i lire i 
palëve. Megjithatë, çelësi i një marrëveshje të suksesshme është ideja e vullnetit 
të mirë (bona fides), midis palëve. Kështu, dy problemet madhore në lidhje me 
zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit mbesin këto: 

Ajo, është degraduar dhe shpërbërë në përqindje dhe numra dhe kështu ka 
humbur shumë prej shpirtit të saj origjinal kur merret parasysh arsyeja pse ajo 
është nënshkruar; 

Mund të shihet se vullneti i mire për zbatim të plotë të MKO-së sjell vetëm 
“telashe” për partinë e maqedonasve etnik që përfundimisht, do të kishte 
vullnetin e mire për ta përfunduar këtë punë dhe të fillojnë të mendojnë për te 
kryer diçka të re.  

Pra nëse ekziston ky vullnet i mire për ta zbatuar këtë marrëveshje, kjo sjell 
deri te rruga e sigurt për të humbur zgjedhjet e ardhshme parlamentare, e 
rrjedhimisht shumicën parlamentare për partinë e maqedonasve etnikë që do ta 
kishin këtë vullnet të mire. Është diçka për të cilën politikanët e kanë të vështirë 
të bëjnë kompromis. 

Dhjetë vjet pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje të rëndësishme, Maqedonia 
është ende në udhëkryq. Qeveria duhet të vendosë nëse do të shkojë me kohën 
prapa dhe të qëndrojë e izoluar nga integrimet euro-atlantike, apo do ta ndryshojë 
kursin dhe t’i bashkëngjitet përfundimisht mijëvjeçarit të ri të ndryshimeve, 
zhvillimeve dhe sfidave bashkëkohore. 
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1.5 Marrëveshja e Ohrit, Integrimi dhe Ligji i Amnistisë186 

Sipas Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, Republika e Maqedonisë si shtet me 
karakter shumetnik në vazhdimësi duhet që të sigurojë kushtetutën dhe tërësisht 
t’i plotësojë nevojat e të gjithë qytetarëve që jetojnë në territorin e saj pa marrë 
parasysh përkatësinë nacionale, fetare etj, në pajtim me standardet më të larta 
ndërkombëtare. 

Sipas pikës 2 të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit ndërpriten tërësisht 
armiqësitë. Në këtë pikë theksohet rëndësia e angazhimit të 5 korrikut 2001, ku 
do të ndërpriten tërësisht armiqësitë, çarmatimi i tërësishëm vullnetar i grupeve 
të armatosura etnike shqiptare dhe shpërndarjen e tyre të tërësishme vullnetare.  

Pranohet fakti se për marrjen e vendimit nga ana e NATO-së që të ndihmojë 
në këtë kontekst do të nevojitet vendosja e ndërprerjes së përgjithshme dhe pa 
kushte të zjarrit, pëlqimin për zgjedhjen politike të problemeve të vendit, 
angazhimin e qartë të grupeve të armatosura që vullnetarisht të çarmatosen, dhe 
pranimin e të gjitha palëve kontraktuese për kushtet dhe kufizimet, në kuadër të 
të cilave do të veprojnë forcat e NATO-s. 

Personat e armatosur të cilët në mënyrë vullnetare u çarmatosën dhe 
tërësisht u shpërndanë, pas 5 korrikut 2001, për sigurimin e demokracisë dhe 
ardhmërisë së Republikës së Maqedonisë dhe afrimin kah Bashkimi Evropian – 
duhet që të integrohen në të gjitha poret e shoqërisë.  

Me integrim, do të thotë që ndaj personave të çarmatosur në mënyrë 
vullnetare, tërësisht të respektohet parimi i mos diskriminimit dhe trajtimit të 
barabartë para ligjit sikurse të gjithë personat tjerë. Ky parim do të mundësoj 
punësim në administratën publike dhe në ndërmarrje publike si dhe qasje deri te 
financimi publik për zhvillimin e aktiviteteve publike. 

Me Integrim – nënkuptohet kthimi i personave të armatosur, të cilët në 
mënyrë vullnetare u çarmatosën dhe tërësisht u shpërndanë në bashkësinë 
shoqërore, aftësimin e tij që të jetojë në harmoni me normat shoqërore dhe që të 
kontribuojnë vetë në sigurimin e ekzistencës për jetë dhe punë të ndershme.  

Siç dihet, kuptimi themelor është nocioni socializim, që do të thotë 
përshtatjeje e jetës dhe punës në një ambient shoqëror. Gjithashtu, socializim, do 
të thotë sjellje dhe veprime, të cilat janë në pajtim me kërkesat e normave morale, 
ligjore dhe normave tjera të çdo ambienti shoqëror.187 

Personat që në mënyrë vullnetare u çarmatosën në vitin 2001, në bazë të 
pikës 3, të kësaj marrëveshje, duke pasur parasysh në veçanti nevojat e policisë 
lokale nëpër vendbanimet me shumicë shqiptare të punësohen edhe në polici, kjo 
e paraparë edhe në Aneksin “C” i titulluar si (Implementimi dhe masat për 
ndërtim të mirëbesimit).  

                                                
186  Prof. Dr. Ismail Zejneli. 
187  Prof. Dr. Ragip.H. Penologjia, Prishtinë, 2010, faqe.146. 
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Në pikën 5.2 të aneksit të C, të Marrëveshjes së Ohrit, palët obligohen që të 
sigurojnë që deri në vitin 2004 shërbimet policore përgjithësisht do të shprehin 
përbërjen e përkatësisë së popullatës në Maqedoni.  

Sipas aneksit në fjalë kjo duhet të realizohet në disa etapa dhe hap pas hapi. 
Si hap fillestar për arritjen e kësaj, palët obligohen të sigurojnë se 500 policë të 
rinj nga bashkësitë që nuk janë shumicë në Maqedoni do të angazhohen dhe 
aftësohen deri në korrik të vitit 2002 dhe se këta policë do të caktohen të punojnë 
në rajonet me shumicë shqiptare.  

Gjithashtu edhe 500 policë të tjerë do të angazhohen dhe aftësohen deri në 
korrik të vitit 2003 dhe se të njëjtët do të caktohen të punojnë sipas përparësisë së 
nevojshme në rajonet e tërë Maqedonisë.  

Integrimin, verifikimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve, por edhe aftësimin e 
tyre sipas aneksit në fjalë pika 5.2, duhet ta bëje OSBE-ja, BE dhe SHBA duke 
dërguar një ekip ekspertësh me qëllim që të vlerësoj sa më mirë realizimin e 
këtyre qëllimeve.  

Po ashtu, edhe pika 5.3 e aneksit në fjalë i referohet çështjes së njëjtë, ku 
palët i bëjnë thirrje OSBE-së, BE-së dhe SHBA-ve që të shtojnë aftësimin dhe 
programet për ndihmë të policisë duke përfshirë edhe: 

– aftësimin profesional, aftësimin për të drejtat e njeriut dhe aftësimet 
tjera; 

– ndihmën teknike për reformat në polici, duke përfshirë edhe ndihmën për 
verifikim, seleksionim dhe përparim të proceseve; 

– zhvillimin e kodeksit të sjelljeve të policisë; 
– bashkëpunimin në pikëpamje të planifikimit të tranzicionit për angazhim 

dhe caktim të policëve nga bashkësitë që nuk janë shumicë në Maqedoni 
dhe caktim sa më të shpejtë të vëzhguesve dhe këshilltarëve policorë 
ndërkombëtarë për fushat më të ndjeshme përmes aranzhmaneve 
adekuate bashkë me pushtetin relevant. 

Me integrim gjithashtu duhet kuptuar, se kërkohet të bëhet një ndryshim 
rrënjësor i qëndrimeve dhe të sjelljeve të personave që në mënyrë vullnetare u 
çarmatosën në vitin 2001. Ata, tanimë, do t’i ndërpresin të gjitha armiqësitë dhe 
zjarrin, por në të ardhmen do të sillen në pajtim me ligjin.188  

Në procesin e integrimit në shoqëri të këtyre personave me rëndësi është që 
personat në fjalë,të riedukohen në atë shkallë sa ata t’i aprovojnë vlerat dhe 
normat shoqërore, t’i respektojnë ato dhe t’i konsiderojnë si obligime që janë në të 
mirë të tij. 

Pjesa e konsiderueshme e personave në fjalë, deri më sot, mund të themi se 
është e inkuadruar në shoqëri. Po ashtu, duke u ndalur edhe më tej te pika 5 (mos 
diskriminimi dhe përfaqësimi proporcional), integrimi i personave që në mënyrë 
vullnetare u çarmatosën në vitin 2001, është paraparë edhe në ushtri.  

Poashtu, integrimi personave që në mënyrë vullnetare u çarmatosën në vitin 
2001, garantohet edhe në pikat 8,77,78, të aneksit “A”.  

                                                
188  Ibid. 
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Vlerat themelore të rregullimit kushtetues të Republikës së Maqedonisë janë: 

-  Liritë dhe të drejtat themelore të njeriut dhe qytetarit të njohura sipas të 
drejtës ndërkombëtare dhe të përcaktuara edhe me Kushtetutë; 

-  Përfaqësimi proporcional i personave që u takojnë të gjitha bashkësive në të 
gjitha nivelet (n. 8, aneksi “A” i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit); 

-  Avokati i popullit i mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të të gjithë 
qytetarëve kur ato u shkelen nga ana e administratës shtetërore dhe nga 
organet dhe organizatat e tjera që kanë kompetenca publike. Avokati i 
Popullit vëmendje të posaçme do t’i kushtojë mbrojtjes së parimit të mos 
diskriminimit dhe të përfaqësimit proporcional të bashkësive në të gjitha 
nivelet e organeve publike. (n.77, aneksi “A” i Marrëveshjes Kornizë të 
Ohrit). 

Po ashtu, integrimi i personave që në mënyrë vullnetare u çarmatosën në 
vitin 2001, garantohet edhe me Ligjin e amnistisë (gazeta zyrtare, nr.18/02 i 
dt.07.03.2002).  

Me anë të këtij ligji lirohen nga ndjekja, ndalohen procedurat penale të 
filluara dhe në tërësi lirohen nga ekzekutimi i dënimit me burg, qytetarët e 
Republikës së Maqedonisë, personat për të cilët ekziston dyshimi i bazuar se kanë 
përgatitur, apo kanë kryer vepra penale të ndërlidhura me konfliktin e vitit 2001, 
përmbyllur me datë 26 shtator 2001. 

Me anë të amnistisë personat e pacaktuar emër për emër lirohen nga ndjekja 
penale. Amnistia është akt i trupit legjislativ që në formë të ligjit me të cilin 
rrethit të papërcaktuar njerëzish u jepet liri nga ndjekja. Ligji, me të cilin jepet 
amnistia, duhet të sillet gjithmonë për kategori të caktuar të veprave penale, 
kategori kryesisht të caktuar të personave.189 

Me ligjin e amnistisë të datës 26 shtator 2001, konkretisht nga paragrafi 1 dhe 
2 i nenit 1: 

– lirohen nga ndjekja për vepër penale, të cilat sipas Kodit Penal të 
Republikës së Maqedonisë, personat për të cilët ekziston dyshimi i bazuar se 
kanë përgatitur, apo kanë kryer vepra penale të ndërlidhura me konfliktin 
deri më 26 Shtator 2001; 

– ndërpriten procedurat penale për vepra penale të cilat sipas Kodit penal të 
Republikës së Maqedonisë ndaj personave për të cilët ekziston dyshimi i 
bazuar se kanë përgatitur apo kanë kryer vepra penale të ndërlidhura me 
konfliktin deri më 26 Shtator 2001; 

– plotësisht lirohen nga ekzekutimi i dënimit me burg për veprat penale të 
cilat sipas Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë, personat të cilët kanë 

                                                
189  Vllado Kambovski, E drejta penale: pjesa e përgjithshme (përkthim), (Shkup 2004) 1075. 
 Amnistia, rrjedh prej fjalës greke që d.t.th.-haresë, shteti heq dorë nga ndjekja e mëtutjeshme penale. 

Kompetent për dhënien e amnistisë është Parlamenti i R Maqedonisë. Ligji me të cilin jepet amnistia 
jepet për kategori të personave dhe veprave penale. Parlamenti nuk ka autorizim kushtetues të jep 
amnisti të pacaktuar që do të kishte të bëje me të gjitha veprat penale. 
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përgatitur apo kanë kryer vepra penale të ndërlidhura me konfliktin deri 
më 26 Shtator 2001; 

– përcaktohet shlyerja e dënimit dhe pasojat juridike të dënimit përmbyllur 
me dt. 26 Shtator 2001. 

Dispozitat nga paragrafët 1,2 dhe 3 të këtij neni, nuk i përfshin personat të 
cilët kanë kryer vepra penale të ndërlidhura edhe me konfliktin e vitit 2001, të 
cilat janë në kompetencë të Gjykatës Penale Ndërkombëtare-për ndjekjen e 
personave përgjegjës për cenim të rëndë të së drejtës humanitare në territorin e 
ish-Jugosllavisë nga viti 1991. 

Gjykata është kompetente t’i gjykojë kryerësit e krimeve më të rënda 
ndërkombëtare të parapara me statutin e saj. Raportet midis gjykatës dhe 
Kombeve të Bashkuara dhe shteteve rregullohen me marrëveshje të posaçme.  

Gjykata ka subjektivitet juridik ndërkombëtar dhe e ushtron juridiksionin vet 
në territorin e të gjitha shteteve anëtare, si dhe në bazë të aranzhmaneve të 
posaçme edhe në territorin e cilitdo shtet.190  

Në nenin 5, të Statutit të Gjykatës Penale Ndërkombëtare janë paraparë katër 
grupe të veprave penale ndërkombëtare, të cilat janë në kompetencë të kësaj 
gjykate: 

- krimi i gjenocidit 
- krimet kundër njerëzimit 
- krimet e luftës dhe 
- krimi i agresionit. 

Deri tani nuk ekziston një përkufizim i pranuar ndërkombëtarisht për krimin 
e agresionit. Në paragrafin 2 të nenit 5, është paraparë se Gjykata Penale 
Ndërkombëtare, do të ushtrojë juridiksionin për krimin e agresionit atëherë kur 
të aprovohet dispozita në pajtim me dispozitat relevante të Paktit të OKB-së, me 
të cilën kjo vepër, do të përkufizohet dhe do të përcaktohen edhe kushtet e tjera 
për ushtrimin e juridiksionit të gjykatës për këtë vepër, duke i zbatuar dispozitat e 
nenit 110 dhe 111 të Statutit. 

Intenca e kësaj gjykate është që ta respektojë parimin nullum crimen sine 
lege, për këtë arsye juridiksioni i gjykatës është i kufizuar vetëm në gjykimin e 
kryerësve të krimeve të cilat janë të parapara me të drejtën ndërkombëtare.191 

Në kuadër të dispozitave të cilat i referohen përgjegjësisë penale me statutin 
e Gjykatës Penale Ndërkombëtare janë rregulluar edhe këto çështje: për tu 
konsideruar një person përgjegjës duhet ta ketë kryer veprën penale me dashje, 
ndërsa si rrethanë që e përjashton përgjegjësinë penale është paraparë 
papërgjegjshmëria.192 

                                                
190  Ismet Salihu, E drejta penale ndërkombëtare (Prishtinë 2005) 292. 
191  Ibid. 
192  Ibid. 
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Më datë 5 shtator 2007, prokuroria ka paraqitur kërkesë për heqjen dorë nga 
kompetencat dhe kërkesë për dhënie urdhëresë deri te R. e Maqedonisë, që t’i 
dorëzojë në kompetencë të gjykatës të gjitha hetime e tanishme dhe të ardhshme 
dhe akuzave për dyshimin se janë kryer vepra penale nga pjesëtarët e Ushtrisë 
Çlirimtare Kombëtare (UÇK-së), në vitin 2001, si dhe për të gjitha aktivitetet e 
deritanishme dhe hetimet e mëvonshme për aktivitete e mundshme, për 
aktivitetet e pjesëtarëve të forcave të sigurisë të R. Maqedonisë kundër civilëve 
shqiptarë në R. Maqedonisë gjatë vitit 2001, përfshirë edhe veprat eventuale të 
kryera në Luboten. 

Më 12 maj 2005, Zyra (Byroja) e Prokurorisë pranë Gjykatës Penale 
Ndërkombëtare e njoftoi R. e Maqedonisë se më 9 maj 2005, aktakuza është 
vërtetuar vetëm me rastin e “Lubotenit”, ndërsa në hetimet tjera asnjëri nga të 
ashtuquajturit kryerës, nuk ka arritur shkallë të përgjegjësisë të nevojshme për 
ngritjen e aktakuzës. 

Sipas kësaj që u prezantua më lartë, 5-së rastet për të cilat R. e Maqedonisë i 
është kërkuar që të heqë dorë nga kompetenca, janë të mbyllura dhe nuk mund të 
veprojë sipas akuzave kundër të akuzuarve. Rastet tanimë konsiderohen Non bis 
in idem. 

Konkluzionet 

Autorët e këtij teksti kanë analizuar disa aspekte ligjore të zbatimit të MKO-
së duke dhënë argument në mbështetje të tezave të tyre. Pikat kryesore 
përfundimtare konkludohen nga analizat individuale ne mënyrë që ata siç 
paraqiten në tekst të mund të përmblidhen si në vijim: 

Suksesi i Maqedonisë në implementimin e marrëveshjes siç njihet nga BE ka 
kontribuar në avancimin e pozitës së shtetit në rrugën e tij euro atlantike dhe 
mbetet një mjet i rëndësishëm vlerësimi për përparimin e mëtejshëm në lidhje me 
përmbushjen e kriterit politik të Kopenhagës për respektimin dhe mbrojtjen e 
pakicave (etnike). 

“Parimi i Badenterit” është në veçanti i rëndësishëm për arritjen e qëllimeve 
të përcaktuara me Marrëveshjen e Ohrit dhe paraqet një mekanizëm dhe 
instrument shumë të rëndësishëm në zbatimin e demokracisë konsensuale në 
Republikën e Maqedonisë.  

Zbatimi i suksesshëm i këtij parimi nga të gjitha palët do të ruante karakterin 
shumetnik të shtetit në pajtim me kushtetutën. 

Marrëveshja Kornizë e Ohrit nuk e rregulloi statusin e shqiptarëve si popull 
konstitutiv sepse kishte për qëllim ndërprerjen e armiqësive në v. 2001.  

Andaj, çështja e zyrtarizmit të gjuhës shqipe dhe të simbolit shqiptar mbeten 
edhe më tej çështje të hapura që kërkojnë zgjidhje të drejtë dhe demokratike. 
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Implementimi i deritashëm i MKO-së vazhdimisht shoqërohet me degradimin 
e këtij dokumenti duke e shndërruar atë në numra dhe përqindje që shembin 
frymën e MKO-së, si pasojë e mungesës së vullnetit politik për përmbushjen e 
plotë të saj. 

Lidhur me integrimin dhe amnistinë duhet theksuar se Ligji i Amnistisë 
duhet të respektohet në tërësi dhe rastet e kthyera nga Gjykata e Përhershme 
Penale Ndërkombëtare duhet të konsiderohen si non bis idem. 
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î Marrëveshja Kornizë e Ohrit dhjetë vite më vonë: 
Financat publike dhe papunësia 

Abstrakt 

Kjo analizë synon te hedhë dritë mbi lëvizjet ekonomike në Maqedoni gjatë 
dhjetëvjeçarit të parë të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, posaçërisht nga 
këndvështrimi i sigurimit të barazisë në qasje ndaj financave publike, si në nivel 
qendror ashtu edhe në atë lokal.  

Autorët kanë kundruar Marrëveshjen Kornizë të Ohrit nga tre aspekte 
kryesore, edhe atë: drejtëshmëria e shpërndarjes së mjeteve publike, të arriturat 
dhe sfidat në implementimin e marrëveshjes nga aspekti i decentralizimit fiskal 
dhe lëvizja e papunësisë në vend në varshmëri nga përkatësia etnike e të 
papunësuarve. 

 

 





Drejtshmëria e shpërndarjes së mjeteve publike në Republikën e Maqedonisë 
 
 

 
163 

Drejtshmëria e shpërndarjes së mjeteve publike në Republikën e 
Maqedonisë - e pamjaftueshme edhe sipas Marrëveshjes Kornizë 
të Ohrit 

Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti 

Hyrje 

Marrëveshja e Ohrit (MO), padyshim paraqet një bazament të fort për 
stabilitet politik të vendit, si një parakusht elementar për stabilitetin ekonomik 
kurse ky i fundit, paraqet parakusht për nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm 
ekonomik, si dhe mundësi për krijimin e një mirëqenie socio-ekonomike në 
përgjithësi. 

Marrëveshja e Ohrit, si pako komplekse e rirregullimit të sistemit politik dhe 
juridiko-kushtetues të vendit, nuk përfshinë në mënyrë të drejtpërdrejt edhe 
ndonjë dokument ekonomik (aneks ekonomik), për të rregulluar raportet 
ekonomike dhe për të eliminuar padrejtësitë edhe diskriminimet ekonomike në 
vend, prapë se prapë ajo përmban disa segmente që në mënyrë të tërthortë, do të 
ndikojnë në integrimet ekonomike të bizneseve në pjesën veri-perëndimore të 
vendit.  

Është çështje krejt tjetër se në përfundim të dekadës së parë akoma nuk ka 
përmirësime të mjaftueshme në aspekt të drejtshmërisë në shpërndarjen e 
mjeteve publike në vend. Segmenti më i rëndësishëm ekonomik në Marrëveshjen e 
Ohrit, që më së shpejti mundet të ndjehet në mirëqenien ekonomike të qytetarëve 
paraqet procesi i shpërqendrimit të pushtetit më të përqendruar në Evropë dhe 
më gjerë, siç ishte rasti me Maqedoninë.  

Në funksion të kësaj u miratua Ligji për vetëqeverisjen lokale, si ligj sistemor 
dhe i rëndësishëm ndoshta sa edhe vet ndryshimet e kushtetutës.  

Me këtë ligj, për herë të parë, qeverisjes lokale, krahas kompetencave tjera, i 
kthehet ajo e cila me paramendim iu mor në vitin 1991-planifikimi dhe nxitja e 
zhvillimit socio-ekonomik në rrafshin lokal. 

Në vitin 2002 u miratua Ligji i vetëqeverisjes lokale kurse në vitin 2004 edhe 
ai i financimit të njësive të vetadministrimit lokal, me të cilët, së paku 
normativisht paraqitet një progres në krahasim me gjendjen ekzistuese në këtë 
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sferë. Sot, në dhjetëvjetorin e MO-së mund të konstatohet se akoma jemi larg një 
drejtshmërie optimale në shpërndarjen e mjeteve publike nga buxheti qendror 
dhe fondet jashtëbuxhetore qendrore, që paraqet objektiv i kësaj analize dhe 
studimi, me këtë rast. 

Ideja që edhe ky dimension të përfshihet në suaza të këtij projekti kompleks 
është si rezultat edhe i analizave permanente përgjatë gjithë kohës deri më sot, që 
ne kemi bë në këtë fushë, me qëllim të tërheqjes së vëmendjes së politikëbërësve 
për shmangiet në këtë aspekt. Qëllimi i studimit, me këtë rast është që me qasje 
shkencore dhe skicë metodologjike të paracaktuar të analizojmë gjendjen 
kumulative në këtë dimension dhe të sugjerojmë veprime dhe aktivitete konkrete 
në përmirësimin e gjendjes. 

Shpjegime metodologjike për qasjen e studimit 

Duke qenë se materia që përpunohet është me një sensitivitet të lart edhe për 
shkak të politizimit permanent të saj e shohë të arsyeshme një shpjegim 
metodologjik të qasjes në këtë drejtim që të minimizojmë përpjekjet eventuale për 
politizim të studimit.  

Metoda e analizës së sistemit fiskal dhe tatimor në R. e Maqedonisë bile 
krahasuar me vendet anëtare të OECD-së dhe BE-së do të nxjerrë në pah dallimet 
e mëdha të strukturës së të ardhurave publike. 

Pas kësaj, do të përpiqemi, edhe pse në mungesë të qasjes në të dhëna (që nuk 
janë transparente), të analizojmë strukturën e gjithëmbarshme të sistemit të të 
ardhurave publike-gjithnjë në vitin 2010 (si gjendje kumulative), si dhe secilin lloj 
të tatimeve me kontributin konkret fiskal, duke u ndalur në veçanti në analizën 
detale të TVSH-së, si një nga burimet më produktive të të ardhurave tatimore në 
R. e Maqedonisë.193  

Metoda e krahasimit, do të zbatohet në strukturën e realizimit të TVSH-së, 
gjithnjë duke krahasuar një rajon me popullsi etnike shqiptare dominuese (mbi 
70%), që mbulon Drejtoria regjionale e të ardhurave publike me seli në Tetovë me 
drejtori regjionale të përafërta për nga shumë parametra,194 siç është rasti me atë 
të Manastirit, Kavadarit apo të ngjashme. 

Posaçërisht metoda e analizës dhe krahasimit, do të zbatohen edhe në 
destinimet dhe zërat sintetik të shpenzimeve publike195 më të shprehura në 

                                                
193  Që nga zbatimi i këtij nënsistemi tatimor-Prill 2000 e deri më sot, produktiviteti fiskal i këtij burimi 

është gjithnjë në tendencë rritëse, që sot (2010) të arrijë në mbi 40% të të ardhurave tatimore në vend. 
194  Para se gjithash në sistemin e tatimit në konsum-atë të TVSH-së dhe Akcizave duhet patur parasysh 

limitimet e metodës së krahasimit-sepse pjesa dominuese (mbi 80%), e këtyre tatimeve paguhet në 
pikat e zhdoganimit apo furnizimit. Pra sistemi gjeneron TVSH-në në burim kurse realizon në 
destinim-vendin e konsumit. Vendi i burimit më së shumti është i lidhur me pikat importuese dhe 
kapacitetet prodhuese (që të dyja jashtë territoreve shqiptare), kurse vendi i konsumit është te blerësi 
i fundit-qytetari konsumator. 

195  Koncepti shpenzime publike shpreh totalin e shpenzimeve buxhetore qendrore dhe fondeve 
jashtëbuxhetore (publike) qendrore në R. e Maqedonisë. 
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sektorin publik siç është ai i sektorit të arsimit, shëndetësisë, kulturës dhe 
infrastrukturës ekonomike dhe joekonomike në R. e Maqedonisë.  

Të gjitha këto destinime funksionale, do të krahasohen midis komunave me 
popullsi të përafërt siç është rasti me Manastirin karshi Tetovës dhe Prilepit 
karshi Gostivarit. Me metodën e sintezës do të përpiqemi të japim konstatimet e 
gjendjes ekzistuese në këtë fushe dhe posaçërisht masat dhe veprimet që duhen 
ndërmarrë për të përmirësuar këto shmangie të dukshme pa gjykuar arsyen e 
ekzistencës së tyre.196 

Metoda e induksionit dhe deduksionit do të jenë prezentë në segmente të 
caktuara të studimit, për çka do të bëjmë edhe shpjegimet e nevojshme për to në 
rastet konkrete të tij sepse studimet e tilla gjithmonë duhet të kenë edhe aspektet 
e limitimeve për përfshirje dhe përjashtim të rrethanave të caktuara, posaçërisht 
në shkencat sociale. 

Krahas metodave të analizave sasiore (shënimet dhe bazën e të dhënave-Desk 
reserch), do të mundohemi t’i zbatojmë edhe metodat cilësore (Field research), 
përmes një pyetësori të thjesht dhe intervistave të personaliteteve përgjegjëse për 
menaxhimin e institucioneve. 

Sistemi i të ardhurave publike në R. e Maqedonisë 

Sistemi i të ardhurave publike i trashëguar nga socializmi pothuaj tërësisht 
është transformuar që në fillim të tranzicionit të sistemit politik dhe ekonomik në 
Maqedoni. Në vitin 1992, në kushte të një ngarkese të madhe fiskale për nevoja 
sociale si pasojë e transformimit të pronës nga ajo shoqërore në private, si dhe në 
kushte të ristrukturimit organizativ, teknologjik dhe financiar në njërën anë dhe 
në kushte të kostove rritëse të funksionimit të një shteti të pavarur, domosdo u 
shpreh nevoja për reformim dhe ridizajnim të sistemit fiskal në vend.  

Filloi studimi për sistemin e ri tatimor në Maqedoni197  dhe u dizajnua 
“Koncepcioni për sistemin e ri tatimor të R. Së Maqedonisë”, ku u strukturuan 
ndryshimet fundamentale të sistemit. Zbatimi filloi në fitin 1994 dhe një pjese 
dërmuese e tij është edhe sot e kësaj dite në zbatim, përveç konceptit të 
transformimit të tatimit në qarkullim të mallrave dhe shërbimeve në TVSH-në që 
është në zbatim nga prilli i vitit 2000. 

Mund të themi se sot kemi një sistem kryesisht “monocentrik”198 i cili 
kryesisht graviton rreth tatimeve në konsum (TVSH, akcizat dhe doganat), që 
përbejnë mbi 50% (me rreth 1 miliard euro në vit), të të ardhurave totale tatimore.  

                                                
196  Me këtë rast dua të ruaj distancën nga motivi politik i studimit sepse pjesa dërmuese e analizave të 

mia permanente në këtë fushe kanë qenë të realizuara për të dëshmuar edhe arsyet politike të 
gjendjes ekzistuese. 

197  Shih më gjerësisht: K. Bogoev dhe Zh. Atanasovski, Sovremeni koncepcii na danoçniot sistem na R. 
Makedonija, Shkup, 1992 

198  Shih më gjerësisht: A. Bexheti “Фискална Политика Vs. Економска криза во Р.Македонија” FIIOM-
Skopje, Maj 2010 
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Nëse këtyre u shtohen edhe kontributet sociale (me rreth 700 milion euro në 
vit), rezulton që mbi 2/3 e të ardhurave totale gjenerohen nga këto burime. 
Pjesëmarrja e të ardhurave publike nga tatimet në të ardhura-të ardhurat 
personale e tatimi në fitim janë akoma shumë të ulëta (me rreth 235 mil. euro në 
vit).199  

Thënë më thjesht, sistemi tatimor i R. së Maqedonisë është shumë regresiv 
sepse barra tatimore nuk është e shpërndarë përpjesëtimisht me fuqinë 
ekonomike të detyruesve tatimor-ajo më tepër (kuptohet relativisht) bie mbi 
shtresat e mesme dhe të varfra se sa te ata të pasurat.  

Trendi keqësohet edhe më shumë pas transformimit të sistemit me 
progresion tatimor në tatimet në të ardhura në sistem të tatimit të sheshtë200. Ja si 
duket struktura e të ardhurave në buxhetin qendror të Maqedonisë për vitin 2010: 

 
Burimi: Buxheti Qëndror i R.Maqedonisë-viti 2010-(pa ribalancin në muaj Qershor 2010) 

Trendi 10 vjeçar tregon keqësimin e strukturës së tatimeve në ngarkesë të 
tatimeve në konsum ku shqiptarët kryesisht janë “pjesëmarrës”, progresiv-pasi që 
paratë e fituara jashtë vendit i konsumojnë këtu. 

  

                                                
199 Shënimet janë nga Buxheti qendror për vitin 2010-Fletorja Zyrtare 31.12.2010 
200  Tatimi proporcional i sheshtë në shkallë 10% filloi me zbatim të plotë nga 1 janar 2008 që 

zëvendësoi sistemin treshkallësh-atë me 15% në shkallë të parë (deri në dy rroga mesatare), me 18% 
nga dy deri më 5 rroga mesatare dhe në 23% mbi pesë rroga mesatare. 
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BURIMET E FINANCIMIT TE BUXHETIT
Te ardhurat nga tatimet Te ardhurat jashtatimore
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Detyrimet shtepiake Detyrime te huaja
Shitja e letrave me vlere Te hyra nga arketimi I huave
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V I T E T 
Lloji i tatimeve 2000 2001 2002 2003 2005 2010 
I. Tatimi në të ardhura 26,5 21,5 18,6 21,4 20,05 17,0 

1. Tatimi personal në të ardhura 21,1 15,2 13,8 15,1 15,05 
2. Tatimi në fitim 5,5 6,3 4,8 6,3 5,00 

II. Tatimet në konsum 58,3 58,6 57,5 65,0 70,0 70,0 
1. TVSH(deri më 01.04.2000-t.q.) 34,2 35,9 37,7 44,7 49,0 
2. Akciza 24,0 22,7 19,8 20,3 21,0 

III. Tatimet në tregtinë ndërkomb. 15,1 12,8 11,6 12,9 9,0 7,7 
1. Doganat  11,8 10,1 9,6 10,7 9,0 
2. Taksat tjera nga importi 3,3 2,7 2,1 2,6 --- 

IV. Tatime tjera (taksa të koncesion) 0,1 0,6 0,6 0,6 0,95 5,3 
V. Tatime në transak. financ. (tatimi i luftës) 6,5 11,6 -- -- --- 

Për të patur edhe më të qartë strukturën e papërshtatshme të sistemit 
tatimor në vend ta krahasojmë atë me strukturën e të ardhurave në vendet e BE-
se dhe OECD-së që duket në tabelën vijuese: 

Vendi              Të ardhurat & Fitimi     Sigurimet soc.     Pagat      Pasuria      Konsumi      Tjera 
Austria    28,7 34,3 6,2 1,3 28,3 0,8 
Danimarka  58,9 4,2 0,6 3,5 32,5 0,0 
Franca   24,0  36,1  2,1  7,0  26,8  3,9 
Gjermania  29,8  39,3  -- 2,5  28,0  0,0 
Japonia  31,4  37,2  -- 11,0  20,1  0,3 
B. e Madhe  39,2  17,1  -- 10,9  32,3 0,0 
Italia  34,0  28,5  0,0  4,6  27,5  5,1 
SHBA  49,1  23,9  --  10,7  16,4  -- 
UE-15  34,9  27,5  1,2  4,9  30,4  0,8 
Gjithsej OECD  35,3 25,1 1,0  5,4  31,7  1,3 
Maqedonia:  14,8  31,7  ---  1,0  51,8  0,7 

Burimi: OECD Revenue Statistics, September, 2004, Për Maq.-llogaritje personale 

Në tatimet në të ardhura-ato personale dhe në fitim, rajonet me popullatë 
dominuese maqedonase janë dukshëm më “produktive” në aspekt fiskal-para se 
gjithash për shkak të numrit të punësuarve dhe për shkak të kompanive më 
aktive në vend.201 Të dhënat për vitin fiskal 2010 nga regjionet që i mbulojnë 
drejtoritë regjionale dëshmojnë për këtë: 

Drejtoria regjionale     Nr. i popullatës      Tatimi në fitim      Tatimi Personal      Nr. i detyrues 
                                                                             (në mil.den.)            (në mil.den)             të TVSh-së 

Manastiri     365.201 158 766  5.499 
Tetova   398.606   50 454  3.245 
Kavadari   68 362  3.591 

Burimi: Të dhënat e përpunuara personalisht nga shënimet e drejtorive regjionale 

                                                
201 Rajonet me popullatë dominuese shqiptare kryesisht kanë shumë pakë të punësuar në vend-kryesisht 

janë të punësuar në botën e jashtme që dëshmohet edhe nga remitancat vjetore që shkojnë edhe deri 
në 20% të PBB-së. 
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Për të detajuar analizën e kontributit dhe barrës tatimore sipas numrit të 
detyruesve tatimor për TVSH-në si burim kryesor i buxhetit qendror, më të 
përafërt me popullsi (që paraqesin potencialin e konsumatorëve), janë territori i 
drejtorisë tatimore të Manastirit (mbulon komunat si në tabelë) me gjithsejtë 
5.499 detyrues tatimor për vitin 2010 dhe ai i drejtorisë regjionale të Tetovës (që 
mbulon komunat si në tabelë) me gjithsejtë 3.245 detyrues tatimor të TVSH-së (në 
tre kategoritë ligjore-ato mujore, tremujore dhe vjetore).202 

Pasqyrat në vijim tregojnë strukturën e komunave, detyruesve tatimor dhe 
numrit të popullatës nën juridiksionin e drejtorive përkatëse tatimore-atë të 
Tetovës dhe Manastirit: 

Drejtoria 
Rajonale 
Tetovë 

Dr. rajonale 
Njësia tatimore 
Sporteli tatimor 

Numri i 
popullsisë 

Obliguesit tatimor të regjistruar 
për TVSH me 31.12.2010 

   Mujore Tremujore Vjetore 
Tetovë DR TETOVO 86580 149 650 377 
Tetovë GOSTIVAR 81042 67 474 175 

Tetovë KERCOVE 30138 33 222 131 
Tetovë DIBER 19542 6 72 38 
Tetovë MAK.BROD 7141 4 38 25 
Tetovë BOGOVINE 28997 14 79 50 
Tetovë BERVENICE 15855 10 61 42 

Tetovë VRANESHTICA 1322 1 2 2 
Tetovë VRACISHTE 25399 6 54 20 
Tetovë DRUGOVO 3249 1 11 7 
Tetovë ZHELINE 24390 16 68 61 
Tetovë ZAJAS 11605 2 22 7 

Tetovë JEGUNOVCE 10790 5 31 26 
Tetovë OSLLOMEJ 10420 4 13 8 
Tetovë PLASNICA 4545 1 5 5 
Tetovë MA. I POSTUSHA 8618 3 29 11 

Tetovë TEARCE 22454 7 44 42 
Tetovë CENT. ZHUPA 6519 2 9 3 
Tetovë Gjithsej 398606 331 1884 1030 

Burimi: Përpunim vetanak në bazë të shënimeve të Dr. dhe Entit shtetëror të statistikës. 

  

                                                
202 Me gjitha vështirësitë për qasje në të dhënat zyrtare që nuk janë të publikuara, ne është dashur ti 

gjenerojmë të dhënat zyrtare ne kanale personale por për shkak të ndalesës për publikim-bile edhe 
për studime shkencore nuk kemi mundësi të shpalosim burimin e tyre. Kjo fare nuk e venë në dyshim 
vërtetësinë e tyre-kushdo që dyshon mund të kërkojë qasje për verifikim zyrtar nga institucioni i 
drejtorisë së të ardhurave publike. Mostransparenca e këtyre të dhënave-që për nga definicioni duhet 
të jenë më transparente se të gjithë-sepse janë para të tatimpaguesve-qytetar të vendit të cilët duhet 
të dinë nga merren dhe për çfar destinohen ata.  
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Drejtoria 
Rajon 

Manastir 

Dr. rajonale 
Njësia tatimore 
Sporteli tatimor 

Numri i 
popullsisë 

Obliguesit tatimor të regjistruar 
për TVSH me 31.12.2010 

   Mujore Tremujore Vjetore 

Manastir MANASTIR 95385 177 1376 597 

Manastir PRILEP 76768 101 823 450 

Manastir OHËR 55749 129 907 397 

Manastir DEMIR HISARI 9497 9 73 34 

Manastir KRUSHEVË 9684 2 49 16 

Manastir RESNJE 16825 26 164 41 

Manastir STRUGË 63376 62 480 215 

Manastir VEVÇANI 2433 5 24 9 

Manastir DEBARCA 5507 7 31 24 

Manastir DOLNENI 13568 2 32 33 

Manastir KRIVOGASHTANI 6150 4 35 14 

Manastir MOGILA 6710 1 36 58 

Manastir NOVACI 3549 2 20 34 

MANASTIR Gjithsej 365201 527 4050 1922 

Burimi: Përpunim vetanak në bazë të shënimeve të Dr dhe Entit shtetëror të statistikës. 

Në bazë të dhënave zyrtare të drejtorive përkatëse, drejtoria regjionale e 
Manastirit për vitin fiskal 2010 ka gjenerua TVSh-gjithsejtë (përfshi edhe TVSH-në 
hyrëse, nga importi dhe prodhuesit vendor me 18% dhe 5%), në vlerë prej 
2.079.000.000, 00 denarë (apo 33,8 mil. euro), kurse drejtoria regjionale e Tetovës 
ka gjeneruar TVSH-gjithsejtë në vlerë prej 4.533.141.000,00 denarë (apo 73,7 mil 
euro). Pra edhe pse numri i popullatës nën juridiksionin fiskal të drejtorisë së 
Tetovës është vetëm për 9% më i lart se ai i Manastirit, shuma e gjeneruar e 
TVSH-së është 118% më e lart.203 Përpunimi i të dhënave është realizuar mbi bazë 
të evidencave të deklaratave të TVSH-së (mujore, tremujore dhe vjetore), në të 
gjitha “fushat” e sajë (nga 1 deri 15)-pra në tërë strukturën dhe format e ndryshme 
të këtij “gjeneratori” fiskal. Për drejtorinë regjionale të Tetovës vlen të theksohen 
edhe parametrat tjerë fiskal si: 

- qarkullimi i përgjithshëm 35.945.516.000,00 denarë (rreth 585 milion Euro), 
- qarkullimi hyrës (që gjeneron TVSh-në hyrëse) 23.389.691.000,00 denarë 

(380 mil. euro). 

                                                
203 Përgjatë gjitha studimeve të autorit, për më shumë se një dekadë, vazhdimisht është zhvilluar teza se 

rajonet shqiptare dhe vetë shqiptarët paguajnë shumë më shumë TVSh se sa tjerët-nga vetë logjika që 
ata i gjenerojnë të ardhurat jashtë vendit dhe kryesisht i konsumojnë në vend por asnjëherë s’kemi 
mundur të kemi “dëshmi” faktike për këtë-edhe për shkak të natyrës së sistemit të TVSH-së. 
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Këto shënime logjike dëshmojnë se të gjitha hamendjet dhe akuzat e pabaza 
që shpesh ishin sinonime për kualifikim të pabazë për shqiptarët204 janë të 
paqëndrueshme dhe në kundërshtim me realitetin. 

Sistemi i shpenzimeve publike në R. e Maqedonisë 

Padyshim se edhe kuptimi dhe roli i shpenzimeve publike ka ndryshuar gjatë 
kohës. Me zhvillimin e shoqërisë dhe shtetit vazhdimisht ndryshon edhe roli i 
shpenzimeve publike.  

Dikur ato kanë shërbyer vetëm për mbulimin e shpenzimeve administrative 
dhe funksionale të shtetit-ushtrisë, policisë dhe organeve tjera të funksionimit 
bazik të shtetit. Sot gjithnjë e më tepër marrin edhe rolin social e ekonomik 
krahas atij klasik fiskal-administrativ.205 

Vëllimi dhe struktura e shpenzimeve publike është objekt studimi që në 
fillim të tranzicionit. Kjo edhe si nevojë për harmonizim të shpenzimeve me 
mundësitë e gjenerimit dhe produktivitetit fiskal të ekonomisë dhe qytetarëve.  

Duke qenë gjithnjë objekt i vrojtimit, interesit dhe studimit shkencor edhe në 
R. e Maqedonisë kjo fushë është studiuar edhe nga autori206 që në vitet 1999-2002. 
Vëllimi i shpenzimeve publike në rastin e Maqedonisë në mënyrë bindëse e 
vërteton tendencën e rritjes permanente të shpenzimeve publike i njohur në teori 
si Ligji i Wagnerit.  

Në disa periudha ky vëllim kishte arritur edhe në mbi 40% të PBB-së kurse 
sot, edhe përkundër përcaktimeve programore dhe përpjekjeve për tu zvogëluar 
në 1% në vit207 në fund të (gjysmë), mandatit të dytë të saj, shpenzimet publike 
kumulativisht janë rritur për 0,7% (nga 37 në 37,7% të PBB-së). 

Çdo rritje e shpenzimeve publike edhe sipas Teorisë së zgjedhjes optimale të 
alternativës midis të mirave publike dhe private208 e zhvendos dhe zhvendos 
sektorin privat. Në kushtet e ekonomisë së Maqedonisë, posaçërisht në kohë krize 
ekonomike, nevojitet identifikimi i potencialeve ekonomike dhe në bazë të tyre të 
projektohen edhe shpenzimet publike me prioritet në shpenzimet kapitale 
produktive. 

Projeksionet fiskale të shpenzimeve publike për vitin 2010 në mbi 153,7 
miliardë denarë janë për 2,8% më të larta se një vit më parë në kushte të rritjes 
ekonomike prej vetëm 0,7% në krahasim me vitin paraprak. 

                                                
204 Është i njohur sinonimi “Shipkovica nuk instalon arka fiskale” si deklaratë politike për t’i promovuar 

shqiptarët si abuzues fiskal. 
205 Më gjerë-shih R. dhe P. Musgrave-“Javne Financije u Teoriji i Praksi” fq. 7-14, Institut za Javne 

Financije, 1998 Zagreb. 
206 A.Bexheti, “Struktura e shpenzimeve publike-optimalizimi i tyre me theks të veçantë në rastin e R.së 

Maqedonisë” Tezë disertacioni-22 qershor 2002, UKIM, Shkup. 
207 Programi ekonomik i VMRO-DPMNE-së “Rilindja ekonomike në 100 hapa” Shkup, 2006 
208 Hyman D. “Public Finance” A Contemporary Application of Theory to Policy, I-st chapter,  South 

Western College, August 2007 
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Për të analizua strukturën dhe drejtshmërinë “etnike” të shpenzimeve 
publike në rastin Maqedonisë dhe në kushte të pamundësisë për të identifikuar 
destinimet buxhetore “me ngjyrë etnike” (edhe për shkak të mungesës së këtyre 
evidencave-që për korrektësi, nuk janë evidente edhe në vendet e zhvilluar apo 
ato të BE-së) ne do të shërbehemi me metodën e krahasimit të destinimeve 
buxhetore për funksione-sektorë të caktuar që drejtohen nga funksionarë 
(ministra) shqiptarë si dhe përmes shpërndarjes territoriale të katër funksioneve 
bazike në shoqëri-arsimit, shëndetësisë, kulturës dhe infrastrukturës. Dallimet 
janë të dukshme.  

Nga pasqyra vijuese dhe zërat sintetikë buxhetor mund të shihet qartë “pesha 
fiskale” e dikastereve ministror-me theks të veçantë atyre që i qeverisin 
shqiptarët dy vitet e fundit (shënimet e hijezuara). 

Column1 Programi Buxhetor 2009 2010 

1001 Presidenti i RM 72.861 72.740 

3001 Gjykata supreme RM 41.452 31.500 

4002 Shërbimi për punë të përgjithshme dhe të 
përbashkëta të Qeverisë 1.164.949 1.504.442 

4003 Sekretariati ligjdhënës 21.925 16.189 

4006 Mbrojtja e të drejtës shtetërore të RM 67.500 63.019 

4007 Agjencia  për zhvillim dhe investim 20.984 11.744 

4008 Agjencia  për shërbyesit shtetëror 65.660 40.182 

4009 Sekretariati për çështje evropiane 661.143 141.333 

4011 Ministria e Shoqërisë Informatike 1.756.430 840.720 

5001 Ministria e Mbrojtjes 8.340.000 6.318.000 

5003 Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim 323.369 634.203 

5004 Qendra për menaxhim me krizën 181.800 149.340 

6001 Ministria e Punëve të Brendshme 10.651.500 9.430.218 

7001 Ministria e Drejtësisë 511.821 339.291 

7002 Drejtoria për realizimin e sanksioneve 876.218 674.200 

8001 Ministria e Punëve të Jashtme 2.512.533 1.443.270 

9001 Ministria e Financave 2.671.012 1.227.750 

9002 Ministria e Financave - funksionet e shtetit 20.994.605 19.402.345 

9003 Drejtoria doganore e RM 1.299.846 1.020.491 

9004 Agjencia  për rezervat e stoqeve 1.883.425 1.034.264 

9005 Drejtoria për të ardhura publike 1.625.252 1.169.241 

9006 Drejtoria për policinë financiare 41.219 35.225 

10001 Ministria e Ekonomisë 1.491.802 1.215.228 
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12101 Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor 805.437 519.204 

13001 Ministria e Transportit dhe Lidhjeve 4.052.421 2.171.214 

14001 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave 1.932.875 1.679.546 

15001 Ministria për Përkujdesje dhe Politikë Sociale 21.026.939 22.615.209 

16001 Ministria e Arsimit dhe Shkencës 20.857.814 19.575.964 

18001 Ministria e Kulturës 652.017 985.566 

19001 Ministria e Shëndetësisë 1.774.497 3.063.593 

19101 Ministria e Vetëqeverisjes Lokale 253.099 500.193 

66002 Fondi i sigurimit shëndetësor të Maqedonisë 20.037.062 19.315.310 

66004 Fondi për sigurim pensional dhe invalidor 42.299.820 42.983.357 

Burimi:Buxheti i RM për vitet 2009 dhe 2010. 

Nëse p.sh. në vitin fiskal 2010, shqiptarët udhëhiqnin 5 dikasterë (të hijezuar) 
me gjithsej 27.912 milionë denarë (rreth 454 mil. euro) prej të cilëve 80% u takojnë 
programeve për mbrojtje sociale (pa mundësi për invencion dhe zhvillim), kurse 
shpenzimet e gjithëmbarshme publike (përfshi edhe fondet jashtëbuxhetore), janë 
153.700 milionë denarë (2,5 miliardë euro) rezulton që rreth 18% të shqiptarëve 
udhëheqin me financat publike.209  

Nëse hiqen programet fikse sociale (në të cilat ministri s’ka asnjë ndikim 
personal), do të rezultojë se shqiptarët drejtpërsëdrejti menaxhojnë më pak se 5% 
të buxhetit të gjithëmbarshëm (përfshi edhe fondet publike-jashtëbuxhetore). 

Shpenzimet publike të destinuara për funksionin e kulturës 
në R. e Maqedonisë 

Është fakt se sfera e kulturës është një urë lidhjeje ndërmjet njerëzve, 
etniteteve të ndryshme, respektivisht një kolazh që simbolizon mirëkuptimin dhe 
tolerancën në një mjedis të përbashkët, pra ky është një synonim që e emëron 
edhe Maqedoninë si vend multietnik dhe multikulturor.  

Obligimi ynë është që këtë sferë, pra sferën e kulturës ta vështrojmë si një 
detyrim që buron nga Marrëveshja e Ohrit, pasi që këto obligime janë njëkohësisht 

                                                
209 Kjo analizë sasiore është joadekuate-për shkak të lartësisë së shpenzimeve për programe sociale në 

dikasterin e punës dhe politikës sociale. Vetëm fakti që akoma-edhe pas një dekade nuk mundet të 
zgjidhet statusi social i dëshmorëve dhe invalidëve shqiptar të luftës nga v. 2001, përballë statusit të 
zgjedhur që moti të “branitelave” flet mjaft për vete se sa realisht ky Zë buxhetor menaxhohet nga 
shqiptarët. Ky pozicion (kompensime për dëshmorët shqiptarë dhe pensionet invalidëve të luftës) s’do 
të kushtonte më shumë se 1 mil. euro (neto)  në vit dhe akoma nuk zgjidhet edhe pse është ingjerencë 
e këtij dikasteri! 
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standardet që duhet përmbushur për të pasur një qasje më të lehtë si kandidate 
për anëtarësim në bashkësinë evropiane.210 

Duke u udhëhequr nga proverbi kinez se një “fotografi vlen sa 1000 fjalë” ne 
do të prezantojmë vetëm strukturën e programeve të caktuara sipas 
departamenteve përkatëse në ministrinë e kulturës të klasifikuara në maqedonas, 
shqiptarë dhe të tjerë. Grafikët e shpërndarjes nuk duan komentim të veçantë: 

 

a) Aktivitetet botuese me 45 mil. den. prej të cilëve 57 tituj shqiptar nga 
gjithsejtë 259 tituj: 

 
 

b) Teatri me buxhet 56 mil. denarë, prej të cilave 9.4 mil. për projekte 
shqiptare: 

 

                                                
210  Kështu fillon analizën master-studenti Armend Ademi në përpjekje të definimit të rëndësisë së 

financimit adekuat të kulturës pa dallim etnie, religjioni, tradite, qe në rastin e Maqedonisë është e 
kundërta. 

shtepi botuese shqiptare shtepi botuese 
maqedonase

29

124

Numri i shtëpive botuese të kualifikuara për financim (2010)

totali projekte shqiptare

91

13

Nr. i projekteve shqiptare të kualifikuara në sektorin e teatrit 
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c) Proektet muzikore dhe skenike me buxhet 50 mil.den për 153 proekte prej 

të cilëve shqiptare vetëm 10 proekte me buxhet 1,14 mil.den.ose reth 2,2%!  

 
 

ç) Manifestimet kulturore me buxhet 5 mil., prej të cilave 0,55 mil. për 
shqiptarë: 

 
d) Art dhe Galeri me buxhet 13,15 mil.den. me gjithsej 214 projekte prej të 

cilëve vetëm 21 projekte shqiptare me buxhet 0,84 mil. denarë: 

0 50,000,000 100,000,000

1

1
projekte shqiptare (ne 

den) 9,400,000

totali (ne den) 56,000,000

Buxheti për financimin e projekteve shqiptare (teatër)

98%

2%

% e buxhetit për projekte shqiptare (muzikore-skenike)

buxheti total buxheti per projekte shqiptare 

manifestime 
shqiptare 

11%

totali 
89%

% e buxhetit përcaktuar për manifestime shqiptare
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e)  Mbrojtja e trashëgimisë së patundshme kulturore me buxhet 68,4 mil. 

denarë me gjithsej 249 projekte, prej të cilëve vetëm 11 shqiptarë me 
buxhet prej vetëm 4 mil. denarë: 

 
f)  Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe me UNESCO-n-njësia për multilateralë, 

me 11,6 mil. denarë për 101 projekte, prej të cilave asnjë shqiptar! 

 
g)  Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe me UNESCO-n-njësia për bilateralë, me 

57 mil. den, për gjithsej 157 projekte prej të cilëve vetëm tetë projekte 
shqiptare me buxhet prej 0,88 mil. den. (më pak se 1,5%).211  

                                                
211 Pjesa dërmuese e shënimeve të prezantuara janë nga detyra projektuese e studentit master Armend 

Ademi-në lëndën financat publike”Financimi i kulturës në RM-me theks të veçantë asaj 
shqiptare”Prill 2011. 

totali 
94%

projekte 
shqiptare

6%

% e buxhetit për projekte shqiptare/ art dhe galeri

totali
94%

trashegimia 
shqiptare

6%

Buxheti i percaktuar për projekte në fushën  e mbrojtjes së 
trashëgimise kulturore, 2010

projekte 
maqedonase

100%

projekte 
shqiptare

0%

% e projekteve të financuara për bashkëpunim ndërkombëtar
dhe me UNESKON, NJBM 
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Financimi arsimit dhe shkencës në R. Maqedonisë 

Vitet e fundit, shpenzimet publike të destinuara për arsim dhe shkencë kanë 
një rritje sasiore të konsiderueshme - në vitin 2008, këto shpenzime arritën 16,2 
miliardë denarë, kurse në fund të 2010, edhe mbi 20 miliardë denarë që shënon 
një rritje prej rreth 30%.212 

Tendenca e rritjes sasiore të shpenzimeve është edhe si rezultat i shpalljes së 
detyrueshme të arsimit të mesëm në R. Maqedonisë, si dhe hapjen dhe 
fragmentarizimin e fakulteteve dhe programeve studimore në, pothuaj të gjitha 
qytezat e vendit. Fatkeqësisht, cilësia e arsimit është në tendencë rënie, edhe 
përkundër tendencës në rritje të shpenzimeve publike të destinuara për të. 

Duke qenë se shqiptarët në arsim janë më të punësuarit-për shkak të 
mësimdhënies në gjuhën shqipe, pritet që ky sektor të jetë me shkallë më të ulët 
të padrejtësisë “etnike” në shpërndarje-edhe pse në këtë sektor padrejtësia 
shprehet në terma relative-përmes kushteve të mësimit dhe studimit, përmes 
numrit të programeve studimore, përmes numrit të nxënësve-studentëve në 
klasë, etj. 

Ja si duket situata në dy segmentet më ekstreme të këtij sektori publik: 

a) Arsimi fillor: Për analizë me zgjedhje të rastit është marrë shkolla fillore 
“Dedo I. Maleshevski”- Berovë me gjithsej 1.058 nxënës në 66 paralele (4 
parashkollore dhe nga 31 paralele në të dy nivelet fillore-klasat e ulëta 
dhe të larta). Buxheti i kësaj shkolle për vitin 2010, ka qenë 53.965.000 
denarë ose 51.000 denar për nxënës.  

Nga komuna e Bogovinës - fsh. Pirok është marrë shkolla fillore “Sami 
Frashëri” me gjithsej 525 nxënës në 23 paralele (14 në nivelin e parë dhe 9 paralele 
në nivelin e dytë), me një buxhet në vitin 2010 prej 15.168.614 ose 28.900 den. për 
nxënës. Pra, në komunën e Berovës, kostoja vjetore për një nxënës është për 76% 
më e lartë se në komunën e Bogovinës!213 

b) Arsimi i lartë:  

Për krahasim marrim, poashtu vitin fiskal 2010214, në dy universitetet më të 
reja publike -atë të Tetovës (USHT) dhe të Shtipit (G. Delçev), së paku sipas 
fakulteteve dhe numrit të studentëve. 

  

                                                
212 A. Bexheti “Analiza na javnite rashodi vo RM”  str.19, FIOOM, Skopje, 2009 
213 Në komunat urbane këto dallime janë edhe më të mëdha se kaq-posaçërisht krahasuar p.sh. 

komunën Qendër-Shkup me komunën Çair-Shkup. 
214 Historiku, sado i shkurt i këtyre institucioneve publike, dëshmon se vitet paraprake (p.sh. 2008 dhe 

2009), diskrepanca ka qenë më e madhe në favor të universitetit të Shtipit. 
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USHT ka këtë strukturë: 

Fakulteti Gjithsej Viti i I Viti i II Viti i III Viti i IV 
Juridik 1465 529 315 301 320 

Gazetari 213 177 13 9 14 
Studime politike 52 52 - - - 

Teknologji ushqimore 134 58 44 32 - 
Filologjik 1 307 611 259 221 216 
Arte 234 63 62 51 58 
Kulturë fizike 286 113 95 37 41 
Shkencat e zbatuara 494 194 137 59 104 
Filozofik 1 213 390 307 270 246 
Shkencat matematiko-
natyrore 

622 246 153 109 114 

Ekonomik 1 264 526 257 236 245 
Mjekësi 1167 458 340 369 - 
Administratë biznesi 1413 643 478 292 - 
Gjithsej 9 864 4 060 2 460 1 986 1 358 

Burimi: përpunim vetanak i të dhënave-në bazë të statistikave zyrtare. 

“Goce Delçev” ka këtë strukturë: 

Fakultetet Gjithsej Viti i I Viti i II Viti i III Viti i IV 
Informatikë 580 303 171 106 - 
Shkencat natyrore 642 352 144 92 60 
Teknik- Probishtip 111 99 12 - - 
Elektronik- Radovish 134 120 14 - - 
Bujqësisë 401 288 93 20 - 
Ekonomik 975 487 293 195 - 
Juridik- Koçan 680 337 174 166 - 
Pedagogjik 884 217 111 267 218 
Turizëm- Gjevgjeli 394 309 85 - - 
Filologjik 481 310 171 - - 
Artit muzikor 144 63 43 38 - 
Shkencat e medicinës 358 246 112 - - 
Gjithsej 5 784 3 131 1 423 884 278 

Burimi: përpunim vetanak i të dhënave-në bazë të statistikave zyrtare. 

Buxhetet e këtyre dy institucioneve publike arsimore për vitin 2010 janë (në 
denarë): 

Burimi i të ardhurave:                     USHT-Tetovë        Goce Delçev- Shtip 
Buxheti qendror-shtetit                     255.618.000             277.101.000 
Të ardhurat vetanake-studentët       447.500.000            132.908.000 
Donacionet                                              7.500.000                5.300.000 
    Gjithsej:                                            710.618.000             415.309.000 

 



Abdylmenaf Bexheti 
 
 

 
178 

Nga të dhënat rezulton se edhe pse USHT ka gati dyfish më shumë studentë 
se Goce Delçev, realizon më pak të ardhura nga buxheti i shtetit, bile edhe më 
pak se ky i fundit. Për analizë më detajuar, të ardhurat vjetore për frymë 
studenti në USHT janë vetëm 22.873 denarë (apo 372 euro), kurse në Goce Delçev 
janë 48.000 denar (apo 780 euro), pra 110% më të larta! Kjo “drejtshmëri” fiskale 
s’do koment të veçantë! 

Financimi publik i shëndetësisë në R. e Maqedonisë 

Trendët e vendeve të zhvilluara perëndimore tregojnë se shpenzimet 
kombëtare për sektorin e shëndetësisë janë në rritje të vazhdueshme, edhe atë në 
trend intensiv. Kështu, në disa vende për një periudhë 25 vjeçare janë dyfishuar, 
kurse parashikimet vërtetojnë vazhdimin e mëtejmë të këtij trendi. Për këtë 
arsye, një numër i madh i vendeve të zhvilluara si SHBA dhe Britania e Madhe, dy-
tre vitet e fundit janë në një proces të ridizajnimit të sistemeve shëndetësore 
publike.  

R. e Maqedonisë, gjithashtu 4-5 vitet e fundit në vazhdimësi përpiqet të 
optimalizojë sistemin e vet shëndetësor, për çka që para dy vitesh ka rifilluar 
përpjekjet për reforma.215 Deficiti financiar i Fondit të shëndetësisë, posaçërisht 
pas zgjerimit të përfshirjes së siguruesve (vitin 2009) dhe pas uljes së normës për 
sigurim të detyrueshëm shëndetësor nga 9,2% (v. 2007) në 7% (v. 2010), ky deficit 
bëhet gjithnjë e më i shprehur. 

Sipas Forumit Ekonomik Botëror, i cili bën analiza të faktorëve që 
mundësojnë dhe influencojnë zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe prosperitet 
afatgjatë të ekonomive nacionale që nga v. 1979, përmes Indeksit të Konkurrencës 
Globale si indikator kompozit dhe gjithëpërfshirës për matjen e aftësisë 
konkurruese, i cili formohet nga një numër i madh makro dhe mikro faktorësh të 
zhvillimit ekonomik, rezulton se Maqedonia ka përmirësime në sistemin e 
shëndetësisë. Në krahasim me v. 2005, kur vendi gjendej në rangun 55 nga gjithsej 
114 vende, në vitin 2007 pozita është përmirësuar në 47 nga gjithsej 131 vende 
pjesëmarrëse në rangim.216 

Buxheti i realizuar i Fondit të sigurimit shëndetësor në RM, në pesë vitet e 
fundit duket si në tabelën e mëposhtme: 

Viti Të hyrat nga 
kontributet e rrogave 

Transfere nga nivele tjera 
të qeverisjes Të hyra gjithsej 

2006 9,448,377 5,881,535 16,504,895 
2007 9,963,345 7,065,376 17,491,256 
2008 10,874,393 9,050,078 20,427,496 
2009 10,710,737 8,500,925 19,719,383 
2010 10,758,713 9,164,663 19,925,386 

Burimi: Raporti vjetor i Fondit të shëndetësisë në RM, Shkup 2009 

                                                
215  Shih më gjerësisht: Komitet za Reformi na zdravstveniot sistem vo RM-Zelena Kniga-Glava III-

Financiranje, A.Bexheti i drugi, Skopje 2010 
216  Forumi Ekonomik Botëror-Indeksi i Konkurrencës Globale, 2009 
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Diskrepanca financiare është e dukshme - posaçërisht midis 2008 dhe 2010-
të ardhurat vetanake të Fondit zvogëlohen, kurse po në atë periudhë numri i të 
siguruarve është rritur, gjë që detyron buxhetin qendror të subvencionojë deficitin 
financiar. 

Në këtë, analizë siç u theksua edhe në shpjegimet metodologjike, është me 
rëndësi të shohim si qëndron drejtshmëria në shpërndarjen e fondeve publike për 
shëndetin publik sipas numrit të banorëve dhe numrit të të siguruarve-në 
komunat e caktuara. Shënimet dhe të dhënat e përpunuara për vitin 2009, janë si 
vijon: 

 Qyteti Të siguruar (2009) Anëtarë të familjes Totali % 

1 Prilepi 51,206 40,599 91,805 4.86% 

2 Gostivari 38,474 44,668 83,142 3.65% 

3 Tetova 72,805 84,010 156,815 6.91% 

4 Shtipi 34,945 19,974 54,919 3.32% 

5 Shkupi 370,459 268,826 639,285 35.18% 

6 Qytetet tjera 485,179 382,689 867,868 46.07% 

Totali 1,053,068 840,766 1,893,834 100.00% 

Burimi: Raporti vjetor i Fondit të shëndetësisë për v. 2009 dhe llogaritjet personale 

Në vijim kemi krahasuar katër qytete: dy të banuara me shumicë maqedonase 
(Prilepin dhe Shtipin) dhe dy me shumicë shqiptare (Tetovën dhe Gostivarin). Për 
analizë janë marrë mjetet që ndanë Fondi për tri qendrat shëndetësore-spitalet 
klinike, shtëpitë e shëndetit dhe qendrat e shëndeti publik:  

Mjetet që ndanë Fondi për ISHP krahasuar me numrin e të të siguruarve (në mijë denarë) 

 Qyteti Spitali 
klinik 

Shtëpia 
shëndetit 

Qendra 
për SHP 

Të hyrave 
nga Fondi 

2009 

Totali i të 
siguruarve 

2009 

% e të 
hyrave 

% e të 
siguruarve 

1 Prilepi 279,496 124,210 12,227 415,933 91,805 27.42% 23.74% 

2 Gostivari 199,780 64,922 0 264,702 83,142 17.45% 21.50% 

3 Tetova 399,050 97,407 14,179 510,636 156,815 33.67% 40.55% 

4 Shtipi 273,549 40,237 11,626 325,412 54,919 21.46% 14.20% 

Totali 1,151,875 326,776 38,032 1,516,683 386,681 100.00% 100.00% 

Burimi: Në bazë të dhënave zyrtare-llogaritje personale. 
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Dallimet janë shumë të dukshme edhe në këtë sferë217si p.sh. Prilepi ka vetëm 
10% më shumë të siguruar (91.805) se Gostivari (83,142) përderisa mjetet financiare 
për këtë destinim në Prilep (415.933) janë për mbi 57% më të larta se ato në 
Gostivar (264.702)! Ngjashëm është përpjesëtimi i disfavorshëm edhe midis Shtipit 
me 6.000 denarë për frymë të siguruar dhe Tetovës me 3.256 denarë për frymë të 
siguruar ose 84% më shumë për Shtipin se për Tetovën! 

Situata e pavolitshme paraqitet edhe për vitin 2010, si më në tabelën e më 
poshtme:218 

Mjetet që ndan Fondi për ISHP krahasuar me numrin e të të siguruarve (në mijë denarë) 

 Qyteti Spitali 
klinik 

Shtëpia 
shëndeti

t 

Qendra 
për 
SHP 

Të hyrat 
nga Fondi 

2010 

Totali i të 
siguruarve 

2009 

% e të 
hyrave 

% e të 
siguruarv

e 

1 Prilepi 280,89
6 119,153 12,256 412,305 91,805 27.43% 23.74% 

2 Gostivar
i 204,177 54,491 0 258,668 83,142 17.21% 21.50% 

3 Tetova 406,887 95,414 7,042 509,343 156,815 33.88% 40.55% 

4 Shtipi 277,579 34,892 10,572 323,043 54,919 21.49% 14.20% 

Totali 1,169,5
39 303,950 29,870 1,503,359 386,681 100.00% 100.00% 

Burimi: Në bazë të dhënave zyrtare-llogaritje personale. 

Nga shënimet, rezulton se për vitin 2010 në emër të sigurimit shëndetësor 
publik, Tetova thithë 3.248 den./frymë, kurse Shtipi thith 5.900 den./frymë ose 
82% më shumë219! 

Financimi i infrastrukturës rrugore në R. e Maqedonisë 

Niveli i zhvillimit të rrjetit të infrastrukturës transportuese, me theks të 
veçantë ai rrugor, shpesh paraqet parakusht për nivelin e zhvillimit ekonomik të 
atij vendi, kjo posaçërisht vie në shprehje në shtetet e Ballkanit Perëndimor.  

Në Republikën e Maqedonisë, deri më tani janë ndërtuar 3.806 km. rrugë 
rajonale, rreth 922 km. rrugë magjistrale, nga të cilat 227 km. janë autostrada, 
ndërsa 695 km. janë rrugë magjistrale dhe 8.566 km.  

                                                
217 Bile edhe në periudhat e viteve kur ministri i Shëndetësisë është shqiptar. Për dhjetë vitet e fundit, 

rreth 6 vite ministër i Shëndetësisë ka qenë shqiptar-rreth 2 vite nga qeverisja e PDSH-së dhe rreth 4 
vite nga qeverisja e BDI-së. 

218 Në mungesë të të dhënave për personat e siguruar në vitin 2010, kemi marrë të njëjtin nivel të 
siguruarve vitin 2009-sepse edhe gjendja nuk ka ndryshua shumë (shtimi natyror i popullsisë është 
relativisht i ulët). 

219 Sikur të kihet parasysh nataliteti më i lartë në Tetovë se në Shtip, përsëri do të rezultonte e njëjta 
përqindje e disproporcionit (mbi 84%) edhe në vitin 2010-që dëshmon se padrejtshmëria është 
strukturale! 
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Rrugë lokale, ose gjithsej 13.194 km rrugë. Sipas vlerësimeve, infrastruktura 
rrugore në Republikën e Maqedonisë përbën rreth 10% të pasurisë së përgjithshme 
kombëtare.220 

Para një dekade, autori i këtij punimi ka tërhequr vërejtjen për ngecjen e 
investimeve në korridoret transportuese221 dhe kjo dukshëm do të ngadalësojë 
edhe zhvillimin ekonomik të vendit.  

Shumë studiues dhe analistë, deri më sot kanë dëshmuar se ngecjet në 
zhvillimin e Korridorit 8 janë edhe për motive politike - duke patur parasysh 
trajektoren dhe destinimin e tij.  

Në funksion të dëshmive për një zhvillim të pabarabartë regjional të 
infrastrukturës rrugore në R. e Maqedonisë janë edhe faktet për vëllimin dhe 
burimin e financave publike për këto destinime.  

Për konsistencë metodologjike, edhe përkundër vështirësive në sigurimin e të 
dhënave, po japim pasqyrën krahasuese të dy komunave të përafërta, Tetovës dhe 
Manastirit. 

Në mijë denarë 

Viti 
fiskal 

Komuna e Tetovës Komuna e Manastirit 

Mjetet e 
ndara nga 
buxhetii 
komunës 

për 
infrastuk. 

Agjencia 
për rrugë 
magjistral

e dhe 
rajonale 

Të 
tjera* Total 

Mjetet e 
ndara nga 
buxheti i 
komunës 

për 
infrastuktu

rë 

Agjencia 
për rrugë 

magjistrale 
dhe 

rajonale 

Të 
tjera* Total 

2008 37.304 12.201 55.013 104.518 141.668 20.261 14.335 176.284 
2009 33.408 7.975 34.161 75.544 150.940 12.021 68.709 231.670 
2010 37.614 7.251 14.265 59.130 120.325 10.928 59.807 191.060 

Burimi: Ministritë përkatëse dhe përpunimet vetanake 

*Gjithsej blok transferet e destinuara nga ministritë dhe organet tjera përkatëse: Ministria e Transportit dhe 
Lidhjeve, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Byroja për viset jo mjaft të zhvilluara. 

Shënimet e përpunuara, dukshëm dëshmojnë edhe në këtë segment për një 
pabarazi të theksuar në shpërndarjen territoriale të mjeteve publike nga buxhetet 
e qeverisjes qendrore (bile disa herë më shumë për Manastirin krahasuar me 
Tetovën).  

Në të njëjtën kohë, është sinjifikante se edhe vetë buxheti lokal i Manastirit 
dëshmon përkushtimin dhe prioritetin disa herë më të lartë se të Tetovës që 
mund të arsyetojë logjikën “mos të presësh nga të tjerët më shumë se ç’mund të 
bësh vetë”! 

  

                                                
220 http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=629101026562&id=10&setIzdanie=22020 
221 “Kade ostana prioritetot na Koridorot 8”-A.Bexheti, sabotna analiza vo Utrinski Vesnik, 14.08.2002, 

Skopje 
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Përfundime dhe rekomandime 

Mbetet nevoja për analizë të vazhdueshme që të ndiqet trendi jo vetëm në 
këto dimensione, por edhe në sektorët tjerë, posaçërisht ato ekonomik si 
subvencionet në bujqësi, investimet kapitale në infrastrukturë (ekonomike dhe 
joekonomike), dimensionin e zhvillimit të njëtrajtshëm horizontal, shpërndarjen e 
programeve sociale, shpërndarjet vertikale - nga fondet qendrore (dotacionet 
tjera) ... si dhe në të gjitha aspektet tjera që nuk janë përmendur në këtë analizë, 
por që meritojnë vrojtim dhe analizë të veçantë. 

Nevoja për “hapjen” e qasjes në të dhënat më të detajuara të sektorit publik - 
duhet të jenë çështje e debatit politik me qëllim të sigurimit të transparencës 
minimale, së paku për nevojat e institucioneve hulumtuese, siç është rasti ynë. 
Kemi patur rezistencë të jashtëzakonshme institucionale në qasjen e këtyre të 
dhënave-që vetvetiu flet për frikën e transparencës në këtë fushë! 

Shmangiet e konsiderueshme në sistemin më gjenerues fiskal në buxhetin 
qendror të R. së Maqedonisë - TVSH-në dëshmojnë se realiteti i kontributit fiskal 
të shqiptarëve është krejt ndryshe nga percepcionet e krijuara edhe me qëllime të 
paracaktuara politike. Kjo fushë, posaçërisht duhet të analizohet më tej për të 
sugjeruar edhe korrigjimin e drejtshmërisë fiskale në gjenerim. Akcizat si tatime 
specifike të papërfshira në këtë studim, ndoshta do të dëshmojnë një tendencë 
edhe më të fuqishme se TVSH-ja. 

Vëllimi, struktura dhe tendenca e shpenzimeve publike në segmentet e 
përfshira në studim dëshmuan poashtu një padrejtësi të konsiderueshme në dëm 
të destinimeve në regjionet, programet dhe projektet me prefiks shqiptar. Bile, 
disa shmangie janë skajshmërisht diskriminuese dhe alarmuese që i tejkalojnë 
kornizat e një “solidariteti fiskal” të tolerueshëm. 

Që të parandalohet ky trend disproporcional në krijimin dhe shpërndarjen e 
fondeve publike, vendimet publike në lidhje me këto aspekte duhet t’u 
nënshtrohen mekanizmave të vendosjes së dyfishtë - “Badinterit” në të gjitha 
fazat e procesit buxhetor. Fondet publike duhet gjithashtu të jenë pjesë e këtij 
vrojtimi dhe analize. 

Të gjithë participuesit në procesin e vendimbërjeve publike-që tangojnë me 
ingjerencat e krijimit dhe shpërndarjes së fondeve publike, duhet në vazhdimësi 
të inicojnë debate, analiza dhe studime të ngjashme dhe të gjitha vendimet ti 
bëjnë mbi bazë të analizave dhe studimeve e jo sipas bindjeve të tyre politiko-
ditore. 

Ndërmarrjet publike dhe të gjitha agjencitë tjera publike me buxhete 
vetanake, duhet të jenë objekt i studimit të radhës - atje “fshihen” edhe shumë më 
shumë padrejtësi në shpërndarje dhe janë jashtë “dioptrisë” së vrojtimit të 
zakonshëm. 
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Ekuilibri në mes të decentralizimit politik 
dhe fiskal: të arriturat, problemet dhe sfidat 

Prof. Dr. Rufi Osmani 

Hyrje 

Përvjetori i 10-të i Marrëveshjes së Ohrit është një rast i mirë për të bërë 
bilance objektive për të arriturat ,problemet dhe sfidat përpara në aspekt politik, 
fiskal dhe financiar. Qasja në analizë do të jetë sistemore, duke gërshetuar 
vështrimin akademik dhe përvojën praktike të autorit të analizës si kryetar i 
komunës se Gostivarit në dy mandate, para dhe pas marrëveshjes së Ohrit.  

Analiza synon që nëpërmjet një qasjeje krahasimore të nivelit te 
decentralizimit në  Maqedoni krahasuar me vendet e Unionit Evropian të jep 
përgjigje objektive për nivelin real të decentralizimit fiskal dhe financiar dhe të 
rekomandon ide të reja për avancimin e këtij procesi në perspektivë.   

Ekzistojnë dallime mjaft serioze në mes të vendeve të ndryshme, në kuptim 
të kompetencave reale të pushtetit komunal nga vendi në vend. Nuk ekzistojnë 
modele standarde të decentralizimeve sepse një numër i konsiderueshëm i 
vendeve zbatojnë edhe organizimin territorial në baza rajonale.  

Sistemi i financimit të komunave evoluon, ashtu siç zhvillohet demokracia 
lokale dhe në këtë këndvështrim si çdo vend edhe Maqedonia duhet të ketë 
vizionin e saj për përparimin e procesit të decentralizmit në kuptim të 
kompetencave shtesë dhe rritjes së potencialit financiar të komunave.  

Problemi bazë edhe pas dhjetë vitesh në zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit 
identifikohet me pamjaftueshmërinë e theksuar financiare për komunat për të 
realizuar me sukses kompetencat e parapara me këtë marrëveshje.   
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Baza ligjore që përcakton kapacitetin fiskal 
dhe financiar të komunave sipas Marrëveshjes së Ohrit  

Ligji për vetëqeverisje lokale i RM-së dhe Ligji për financimin e njësive të 
vetëqeverisjes lokale 222  si dy ligje bazike që përkufizojnë përmbajtjen e 
kompetencave dhe burimet e financimit të komunave japin kornizën juridike të 
autonomisë politike dhe financiare të komunave në Maqedoni si një nga obligimet 
e dala nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit.  

Kompetencat fiskale dhe financiare të komunave shënuan përparime të 
caktuara normative pas miratimit të paketës ligjore, të bazuar në Marrëveshjen e 
Ohrit, të krahasuar me gjendjen paraprake. Këto kompetenca ligjore u afatizuan 
në kuptim të zbatimit praktik nëpërmjet të ashtuquajturave ‘faza të 
decentralizimit’ dhe njëkohësisht u lidhën drejtpërdrejtë me përkufizimin e ri 
territorial te komunave. 

Vonesat e qëllimshme në procesin e decentralizimit fiskal, ripërkufizimi 
joadekuat territorial, borxhet e trashëguara financiare të komunave, xhiro-
llogaritë e bllokuara dhe ekipimet jocilësore administrative, vazhdojnë të jenë 
shkaqe serioze, të cilat mbajnë peng përparimin e procesit të decentralizimit .  

Niveli i decentralizimit fiskal në RM, i krahasuar me vendet e BE-së  

Vlen të theksohet se niveli i decentralizimit fiskal në Maqedoni në shumicën 
e publikimeve qeveritare dhe profesionale nuk krahasohet me vendet e BE-së ose 
të Ballkanit Perëndimor, fakt ky që nuk jep një pasqyrë reale të decentralizimit 
real fiskal dhe të trendëve në perspektivë.  

Krahasimi me nivelin e decentralizimit fiskal dhe financiar të vendeve të UE 
dhe të disa vendeve te Ballkanit Perëndimor pasqyron gjendjen e mëposhtme:223 

Tabela-: Konsumi lokal në vende të ndryshme evropiane 

Vendi Viti Konsumi lokal 
si % e PPB 

Konsumi lokal si % 
në Konsumin buxhetor 

Austria 2001 12 15.2 
Belgjika 2000 7.4 11.2 

Bullgaria 2000 9 20 
Danimarka 2001 19.9 31.3 

Estonia 2000 7.1 17.6 
Finlanda 2001 18 29.5 
Franca 2000 9.2 19 

Hungaria 2003 11,1 17,5 
Çekia 2003 8,6 13,5 

                                                
222 FZ e RM-së 05/2002 dhe 61/2004 
223 Llogaritjet e autorit, bazuar në burimet e Ministrisë se Financave të RM dhe të BVQL dhe burimeve të 

FMN dhe BB. 
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Gjermania 2001 10 16.7 
Polonia 2000 7 21.6 

Rumania 2001 3.5 16.9 
Sllovakia 2001 4.8 11.8 

Zvicra 2002 10.8 27.9 
Maqedonia 2010 5,7 14,1 

Krahasimi i konsumit lokal në raport me PBB dhe konsumin buxhetor të 
vendeve të ndryshme evropiane shoqërohet me një rrezik objektiv, duke pasur 
parasysh se kompetencat e komunave nuk e kanë përmbajtjen e njëjtë me vendet 
e krahasuara, që për pasoje e bënë krahasimin pjesërisht të saktë. 

Maqedonia edhe pas decentralizimit politik dhe fiskal sipas Marrëveshjes së 
Ohrit vazhdon të jetë një nga vendet më të centralizuar në Evropë  me konsum 
lokal prej vetëm 5,7 % në raport me PBB, gjegjësisht me 14,1%, në raport me 
konsumin e përgjithshëm buxhetor. 

Analizuar nga kjo gjendje, decentralizimi i mëtejmë fiskal dhe në veçanti 
rritja e cilësisë së burimeve financiare të komunave paraqet sfidë me prioritet 
mjaft të lartë në funksion të stabilizimit dhe funksionalitetit në rritje të  
demokracisë lokale. 

Burimet e financimit te komunave para dhe pas Marrëveshjes se Ohrit.224 

Pasqyrë krahasimore e burimeve të financimit të komunave para dhe pas MO 

Burimet e financimit Para Marrëveshjes 
se Ohrit 

Me Marrëveshjen e Ohrit 

1. Tatimet lokale  Lokale Lokale 
Tatimi ne prone  0,1% 01,%-0,2% 
Tatimi ne qarkullimin e pronës 3% 2%-4% 
Tatimi ne trashëgimi te pronës : 
Brezi i I 
Brezi i II, 
Brezi i III, 

 
0% 
3% 
5% 

 
0% 

2%-3% 
4%-5% 

2. Taksat lokale   
Taksat komunale Lokale (tarifa fikse) Lokale me margjina 
Taksat administrative Qendrore Lokale me margjina 
3. Të hyrat nga tatimet  Qendrore Margjinalisht lokale 

Tatimi ne te ardhurat personale  - 3% 
Tatimi në vlerën shtesë   - 3%-3,4% 

  

                                                
224 Llogaritja e autorit në bazë të Ligjit për financim të komunave dhe dokumenteve të Ministrisë së 

Financave dhe të BVQL të RM-së për vitet 2000- 2011.  
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4. Dotacionet nga Qeveria e RM-së JO 1. Blok dotacione për 
arsim 

2. Dotacione me destinim 
3. Dotacione kapitale 

4.Dotacione për 
kompetenca te deleguara 

5. Huatë Qendrore Lokale 
6. Të hyrat tjera lokale Lokale Lokale 
7. Të hyra të tjera  Qendrore Lokale –Qendrore 

Analiza krahasimore e burimeve të financimit të komunave nxjerr në 
sipërfaqe faktin se me Marrëveshjen e Ohrit komunave u janë bartur 3% të tatimit 
personal dhe 3% të tatimit në vlerën e shtuar, si rritje reale e potencialit fiskal të 
komunave, krahasuar me periudhën paraprake.  

Vlen te theksohet me këtë rast se edhe përkundër premtimit permanent të 
Qeverisë qendrore se pjesa e TVSH që do t’u alokohet komunave do të rritet, 
Qeveria në largim e RM, në mandatin 2008-2011, bëri rritje nga 3% në 3,4% për 
vitin 2011 dhe miratoi vendim për rritje lineare nga 0,4% për çdo vit për tre vitet e 
ardhshme, gjegjësisht për të arritur dotacionin e TVSH  vetëm 4,6% në vitin 2014. 

Dotacionet që i adresohen arsimit fillor dhe të mesëm, çerdheve dhe 
shërbimit të zjarrfikësve në thelb nuk përbëjnë rritje cilësore të potencialit fiskal 
të komunave, sepse këto para shtesë publike i adresohen vetëm mbulimit të 
shpenzimeve fikse të këtyre institucioneve dhe nuk përfshijnë aspak komponentë 
investuese-kapitale. 

Cilësia dhe qëndrueshmëria e burimeve të financimit të komunave 

Zbatimi i procesit të decentralizimit fiskal në periudhën e  deritashme, u 
aplikua në disa faza në bazë të një metodologjie të caktuar për plotësimin e 
standardeve të parapara nga Ministria e Financave dhe u monitorua nga një 
komision i posaçëm qeveritar. 

Nga gjithsej 85 komuna, në fazën dytë të decentralizimit kanë kaluar 67 
komuna, fakt ky që manifeston progres në procesin e decentralizmit dhe shtron 
nevojën e analizës  së sërishme te arsyeshmërisë së organizimit territorial të 
komunave, të cilat nuk kanë kapacitet fiskal dhe zhvillimor që t’i përballojnë 
sfidat aktuale dhe ato të perspektivës së decentralizmit. 

Qëndrueshmëria financiare dhe fiskale e pushtetit komunal është në 
korrelacion të drejtpërdrejtë me raportin e burimeve vetanake të financimit dhe 
burimeve të deleguara nga pushteti qendror për të realizuar kompetencat shtesë 
komunale të bartura sipas Marrëveshjes së Ohrit, të financuara nga të 
ashtuquajturat bllok dotacione që kanë destinim ligjor paraprakisht të definuar. 
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Cilësia dhe qëndrueshmëria e këtyre raporteve analizohet në korrelacion me 
pjesëmarrjen e burimeve në fjalë në strukturën e PBB dhe të konsumit publik të 
vendit në periudhën e analizuar 2002-2010.  

Tabelë: Raporti vjetor në mes të PBB-së dhe të hyrave të komunave (2002-2010)225 

        
në miliardë den. 

Përshkrim / 
Viti 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

GDP 240.283 258.369 272.462 295.052 320.059 353.786 411.728 409.100 423.862 
Të hyrat e 

NJVL 
3.388 4.440 4.952 5.573 8.035 9.430 21.037 23.139 23.779 

% e të 
hyrave në 

GDP 
1.410 1.718 1.818 1.889 2.511 2.665 5.109 5.656 5.610 

         % nga GDP 
Të hyrat 
tatimore 

0.93 1.12 1.17 1.12 1.00 1.08 1.39 1.13 1.40 

Të hyrat 
jotatimore 

0.09 0.08 0.11 0.08 0.35 0.27 0.28 0.26 0.30 

Të hyrat 
kapitale  

0.02 0.03 0.01 0.03 0.01 0.04 0.17 0.37 

Huazime 0.39 0.49 0.47 0.70 0.47 0.58 0.72 0.60 0.57 
Dotacionet 
sektoriale    0.14 0.40 0.75 2.32 2.83 2.97 

 

 

                                                
225 Llogaritja e autorit në bazë të të dhënave të Ministrisë së Financave, BVQL, BPRM për periudhën 

2002-2010. 
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Trendi i prezantuar në tabelën e mësipërme nxjerr në sipërfaqe trendët 
asimetrike në rritjen e autonomisë fiskale të komunave në raport me PBB-në e 
vendit në aspekt të burimeve dhe cilësisë së financimit.  

Të hyrat tatimore dhe jotatimore që janë burimet autonome të komunave në 
aspekt të menaxhimit janë rritur nga 1,41% në vitin 2002, në 1,71% në vitin 2011, 
ose shënojnë trend nominal rritjeje prej vetëm 21% . 

Trendi i rritjes së të hyrave kapitale dhe huazimit të brendshëm është mjaft 
asimetrik dhe në varshmëri të drejtë nga politikat e ministrive të ndryshme në 
alokimin e investimeve kapitale dhe në plotësimin e kritereve të huazimit për 
financimin e investimeve kapitale të menaxhuara nga komunat e vendit . 

Trendi i rritjes se dotacioneve sektoriale nga 0,14% e PBB në vitin 2005, vit ky 
në të cilin filloi të zbatohet faza e parë e decentralizimit fiskal arrin nivelin e 2,9% 
të PBB, pas vitit 2008, i cili shënon fazën e dytë të decentralizmit fiskal dhe 
kryesisht i adresohet shpenzimeve fikse për pagat, transportin publik, ngrohjen 
qendrore dhe mirëmbajtjen vijuese të objekteve në sektorin e arsimit dhe të 
çerdheve.226 

 

                                                
226 Rufi Osmani, Niveli i decentralzimit fiskal në Republikën e Maqedonisë , Fondacioni Soros, Shkup, 

tetor 2010. 
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Disparitetet rajonale komunale - një sfidë që duhet të tejkalohet 
në të ardhmen 

Analizat e  bëra nga ekspertët e USAID-it dhe të UNDP-së nxjerrin në 
sipërfaqe disparitete të larta fiskale dhe zhvillimore në mes të komunave rurale 
dhe urbane dhe një favorizim të theksuar financiar të komunave të Shkupit edhe 
pas zbatimit të decentralizimit fiskal, të bazuar në Marrëveshjen e Ohrit. 

Tabela 1 :Të hyrat bazë në grupe komunash për vitin 2008227 
(tatime të përbashkëta, të hyra vetanake, TVSH, transfere nga fondi i rrugëve) 

Përshkr
im 

Tatime të 
përbashk

ëta - 
tatim 

personal 

Tatimi 
në 

pronë 

Tatim 
qarkulli

mi 

Ndryçi
mi 

publik 

Tatim 
ndërmarr

ësie 

Taksa 
për 

rregulli
m të 
tokës 

ndërtim
ore 

Taksa 
tjera 

komun
ale 

Taksa 
administra
tive dhe të 

hyra 
jofinansiar

e 

TVSH 

Transfe
re dhe 

nga 
fondi i 

rrugëve

Të hyrat e 
përgjithsh

me të 
buxhetit 
themelor 

% 

Komun
a - 

Grupi I 
30.00 68.00 222.00 182.00 36.00 68.00 22.00 50.00 499.00 205.00 1,382.00 7.78% 

Komun
a - 

Grupi II 
66.00 163.00 429.00 373.00 114.00 225.00 60.00 111.00 517.00 242.00 2,300.00 12.95

% 

Komun
a - 

Grupi 
III 

78.00 142.00 355.00 356.00 90.00 373.00 79.00 211.00 741.00 345.00 2,770.00 
15.59

% 

Komun
a - 

Grupi 
IV 

89.00 319.00 753.00 404.00 147.00 992.00 152.00 149.00 622.00 362.00 3,989.00 
22.45

% 

Shkupi 162.00 568.0
0 

1,520.0
0 

441.00 78.00 3,736.00 171.00 187.00 227.00 236.00 7,326.00 41.23
% 

Totali 425.00 1,260.
00 

3,279.0
0 

1,756.0
0 

465.00 5,394.00 484.00 708.00 2,606.
00 

1,390.0
0 

17,767.00 100.0
0% 

% 2.39% 7.09% 18.46% 9.88% 2.62% 30.36% 2.72% 3.98% 14.67% 7.82% 100.00%  

Analiza e ekspertëve të USAID-it nxorri në sipërfaqe disparitete të thella në 
mes të katër grupeve të komunave dhe qytetit të Shkupit në krahasim me 
mesataren e vendit. Pjesëmarrja e buxhetit të konsoliduar të Shkupit me 41,23%, 
në krahasim me buxhetet komunale të të gjitha komunave tjera, nxjerr në 
sipërfaqe një favorizim të jashtëzakonshëm të kryeqytetit i shoqëruar me një 
diskriminim të thellë financiar dhe fiskal të komunave të tjera të grupuara ne 
katër nivele. 

Analiza e buxheteve bazë për kokë banori nxjerr në sipërfaqe diskriminime të 
thella në mes të komunave rurale dhe urbane, në veçanti në mes të komunave të 
Shkupit dhe komunave të niveleve të tjera.  

                                                
227 USAID, Reformat e sistemit të komunave në Maqedoni, hapat e ardhshëm, qershor , BNJVL, Shkup, 

2008. 
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Në nivel të komunave të Shkupit alokohen 7.325 denarë për kokë banori 
përkundër alokimit të vetëm 1.382 denarë për komunat rurale të nivelit të parë që 
e ka kuptimin e alokimit të më shumë mjeteve buxhetore në dobi të banorëve të 
Shkupit për 530%.  

Tabela 2: Të hyrat bazë (tatimet e përbashkëta, të hyrat vetanake, 
TVSH, transfere nga fonde), në grupe komunash, në 2008

228
 

Komunat Nr i 
NJVL 

Numri i 
popullatës 

% e 
popullatës 

Buxheti 
bazë për 

banor 
Buxheti bazë 

% e të 
hyrave 

nga 
buxheti 

bazë 

Dispariteti 

Grupi I 19 342,016 17% 1,382.00 472,739,479.00 6% -11% 
Grupi II 19 542,826 27% 2,300.00 1,248,341,641.00 16% -11% 
Grupi III 19 254,799 13% 2,770.00 705,844,786.00 9% -4% 
Grupi IV 18 375,980 19% 3,988.00 1,499,243,172.00 20% 1% 
Shkupi 10 506,926 25% 7,325.00 3,713,321,231.00 49% 24% 
Gjithsej 85 2,022,547 100% 3,777.00 7,639,490,309.00 100%  

 

Pasqyra e mësipërme manifeston një disparitet të thellë dhe diskriminim të 
madh në mes të komunave të ndryshme në Maqedoni, analizuar sipas kriterit të të 
hyrave të buxhetit bazë për kokë banori.  

Komunat e radhitura në grupin e parë dhe të dytë kanë të hyra për kokë 
banori më pak për 11%, komunat që janë radhitur ne grupin e dytë kanë më pak 
para publike për kokë banori për 4%, ndërsa komunat e radhitura në grupin e 
katërt kanë më shume para publike në dispozicionin për 1%. 
                                                
228 USAID, Reformat e sistemit të komunave në Maqedoni, hapat e ardhshëm - qershor 2008, BNJVL, 

Shkup. 
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Pozicioni favorizues i Shkupit, argumentohet me faktin që në Shkup alokohet 
49% e parave publike ne nivel komunal përkundër faktit se në Shkup jetojnë 25% e 
popullsisë së vendit. 

Tabela 3: Struktura e të hyrave - të gjitha komunat që më 1 janar 2008, 
ishin në fazën e dytë (pa komunat e Shkupit)229 

Grupe 
komu

na 

% 
populla

ta 

Madhë
sia 

mesata
re e 

NJVL 
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mi 
në 

pron
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Ndryçi
m 

publik 

Komuna
lie 

Të 
hyra 

të 
tjera 
vetia

ke 

TVSH  
+ 

Tatimi 
person

al 

Transf
er. 

investi
ve nga 
qeveria 

në 
komun

a 

Blok 
dotacio

ne 

Kre
di 

Gjit
h-

sejë 

Blok 
dotacio

net 
si % e 
totalit 

% 
TVSH 

+ 
Tatimi 
person

al 

% 
Transfe

re 
investiv

e nga 
qeveria 

në 
komun

a 

% e të 
hyrave 

burimor
e të 

komuna
ve 

I 19% 19.610 360 268 135 249 576 449 4234 36 
630

7 67.13% 9.13% 7.12% 16.62% 

II 38% 39.314 585 358 242 306 567 722 5408 29 8217 65.81% 6.90% 8.79% 18.50% 

III 16% 16.957 506 385 450 333 717 820 5940 41 919
2 

64.62% 7.80% 8.92% 18.66% 

IV 27% 31.164 973 432 844 400 652 1253 5693 90 103
37 

55.07% 6.31% 12.12% 26.50% 

∑ 100% 26.659 635 367 421 325 616 834 5346 49 859
3 

62.21% 7.17% 9.71% 20.91% 

Analiza e te dhënave të buxheteve te konsoliduara të komunave të 
Maqedonisë, pa komunat e Shkupit, nxjerr në sipërfaqe krahas dispariteteve të 
theksuara në mes të komunave rurale dhe urbane edhe faktin që alokimi i 
mjeteve buxhetore në emër të bllok dotacioneve dhe në veçanti në alokimin e 
investimeve kapitale zbatohen politika mjaft asimetrike ne kuptim territorial, 
politik dhe etnik. 

Fakti që mjetet e bllok dotacioneve marrin pjesë me 67,13%, në buxhetet e 
konsoliduara të komunave rurale, përkundër pjesëmarrjes prej 55%, në komunat 
urbane, të radhitura në grupin e tretë manifeston dy tendenca:  

- kriteret e paunifikuara për alokimin e dotacioneve në bazë të nxënëseve 

dhe banorëve, dhe  

- kapacitetet e dobëta nga burimet vetanake fiskale të këtyre komunave. 

Alokimi i investimeve kapitale evidenton disparitete të theksuara nga 7,12%, 
në komunat rurale të rangut të parë, duke arritur 12,12%, në komunat urbane të 
rangut të tretë. 

Ky trend është pasojë e të drejtës së diskrecionit të ministrive gjegjëse të 
Qeverise së Maqedonisë që manifestohet si favorizim dhe diskriminin në baza 
politike dhe etnike. 

                                                
229 USAID, Reformat e sistemit të komunave në Maqedoni, hapat e ardhshëm - qershor 2008, BVQL, 

Shkup.  
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Përkundër faktit që në rastin e alokimit të mjeteve të TVSH-së, në pozicion 
më të favorshëm janë komunat e pazhvilluara, duke pranuar 9,13% nga buxhetet e 
konsoliduara, përkundër 6,31% të parave publike të alokuara për komunat urbane 
të rangut të tretë. Fakti që mjetet e TVSH-së dhe të tatimit personal nuk 
tejkalojnë 10% të buxhetit të konsoliduar të komunave, argumenton tendencën e 
qeverive të deritashme të RM-së që ta ngadalësojnë procesin e decentralizimit 
fiskal.  

Analizat e kryera nga autori i analizës, në rastin e komunës së Gostivarit230 
dhe të Tetovës,231 nxjerrin në sipërfaqe diskriminimin e thellë në alokimin e 
dotacioneve për investime kapitale nga Qeveria e RM-së e mandateve të ndryshme 
qeverisëse në varshmëri nga përkatësia politike e pushtetit komunal. 

Ne vitin 2008, Qeveria e RM (e koalicionit  VMRO-BDI), pa asnjë kriter 
nëpërmjet më tepër ministrive i bartë 35.706.938 denarë dotacione kapitale 
komunës së Gostivarit, ndërsa po kjo qeveri, në vitin 2010 bartë vetëm 3.500.000 
denarë dotacione kapitale, ose 10 herë më pak, nga shkaku se nga viti 2009, 
pushteti komunal qeverisej nga një kandidat i pavarur.  

Në vitin 2005, Qeveria e koalicionit LSDM-BDI, i transferon jashtë kritereve 
të definuara për shpërndarjen e tepricave buxhetore komunës së Tetovës të 
udhehequr nga pushteti komunal i BDI  shumën prej 100.000.000 denarë për 
investime kapitale.  

Përkundrazi, në vitin 2007, Qeveria  VMRO-PDSH nga tepricat buxhetore prej 
45 milionë eurove nuk shpërndau asnjë euro për aktivitetet e komunës së Tetovës 
që udhëhiqej nga kuadri i BDI-së. 

Një veprim i kësaj natyre u evidentua edhe nga qeveria e  VMRO-BDI-së  në 
vitet 2009-2011, në raport me pushtetin komunal të udhëhequr nga kuadri i  
PDSH-së. 

Analiza e alokimit të investimeve kapitale në shkallë vendi, e menaxhuar nga 
ministri të ndryshme të Qeverisë së RM-së nxjerr në sipërfaqe diskriminime të 
thella territoriale dhe etnike që janë zbatuar dhe vazhdojnë të zbatohen nga të 
gjitha qeveritë e RM-së në periudhën dhjetëvjeçare të zbatimit të Marrëveshjes së 
Ohrit, që janë çështje e analizës së kolegë të tjerë të FAB, në kuadër të këtij 
simpoziumi. 

  

                                                
230 Buletini zyrtar i komunës së Gostivarit për vitet 2008, 2010, Llogaria vjetore e komunës së Gostivarit 

për vitin 2008 dhe 2010 
231 Buletini zyrtar i komunës se Tetovës për vitin 2005, Llogaria vjetore e  komunës së Tetovës për vitin 

2005 
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Përfundime dhe rekomandime 

Duke e pasur parasysh faktin se financat publike në Maqedoni janë ndër më 
të centralizuarat në Evropë edhe pas një dekade të zbatimit të Marrëveshjes së 
Ohrit, reformimi i mëtejmë dhe rritja e autonomisë fiskale në nivele të ngjashme 
me vendet multietnike të UE-së, duhet të jenë prioritetet e qeverive të ardhshme 
të RM-së.  

Ripërkufizimi territorial i komunave dhe zvogëlimi i numrit të komunave në 
funksion të krijimit të komunave funksionale me potencial te mjaftueshëm 
financiar nga burimet vetanake fiskale do të ndihmojë shumë konsolidimin 
financiar dhe fiskal të komunave. 

Eliminimi i disparitetve të mëdha fiskale ndër-komunale nëpërmjet krijimit 
të një sistemi të ri të ekuilibrimit të potencialit fiskal, duhet të synojë favorizimin 
e komunave të pazhvilluara dhe parandalimin e dispariteteve të reja, 

Rritja e dotacionit të TVSH-së nga 3,4% në së paku 10% në dobi te buxheteve 
komunale, krahas rishqyrtimit të formulës së alokimit të mjeteve të TVSH-së, 
duke favorizuar komunat me kapacitet fiskal të pamjaftueshëm, do të rritë 
performancën fiskale të komunave.  

Rishqyrtimi i kritereve për alokimin e bllok dotacioneve sipas sektorëve, 
duke objektivizuar kriteret e alokimit dhe duke zbatuar procedura të hapura, 
transparente dhe publike,  gjithnjë duke pasur për baze funksionet  dhe jo 
institucionet e decentralizuara, do të eliminojë diskriminimin dhe disparitetet 
aktuale.  

Bllok dotacionet më të rëndësishme që i dedikohet arsimit fillor, të mesëm 
dhe çerdheve duhet të bazohen në kriteret e alokimit të mjeteve në baze të numrit 
të nxënësve. 

Bllok dotacionet tjera duhet të llogariten sipas kriteret për kokë banori, ose 
duhet të eliminohen si dotacione të veçanta dhe t’ju barten komunave në 
menaxhim në kuadër të dotacionit të përgjithshëm. 

Të eliminohet dispozita ligjore me të cilën pushteti qendror bën kufizimin e 
të drejtës së huazimit  të komunave për realizimin e investimeve kapitale dhe në 
këto suaza ministria e financave duhet të ketë vetëm rolin kontrollues përkundër 
rolit vendimmarrës që e ka me ligjet aktuale ne fuqi. 
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Papunësia në Republikën e Maqedonisë 

Prof. Dr. Izet Zeqiri 
Doc. Dr. Brikend Aziri 

Në kushtet e ekonomisë së  tregut dhe të tranzicionit në Maqedoni, problemi 
i papunësisë dita-ditës po bëhet më i mprehtë. Papunësia në Maqedoni ka arritur 
nivelin e një problemi, sepse ajo sot është mbi nivelin kritik të problemit me të 
cilën ndeshet ekonomia e vendit. 

Papunësia në Maqedoni nuk paraqet një fluktacion të zakonshëm në tregun e 
punës, por paraqet diçka serioze që sinjalizon se vendi ballafaqohet me një rënie 
ekonomike, të shoqëruar me një kërkesë totale të pamjaftueshme. Me problemin e 
papunësisë në mënyrë të ngutshme duhet të ballafaqohen bartësit e politikës 
ekonomike, posaçërisht qeveria duhet të udhëheqë politikë aktive të punësimit, e 
cila do të konsistonte në sigurimin dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Ajo 
duhet të sendërtojë modele nëpërmjet të cilave do të krijohen vende të reja të 
punës. 

Qeveria duhet ta luajë rolin vendimtar kundër papunësisë, fundja të krijojë 
një model standard politik stabilizimi dhe zhvillimit te punësimit, me anë të të 
cilit model do të përpiqej të zbusë papunësinë dhe ta gjallërojë ekonominë. Këto 
masa janë  më se të domosdoshme, sidomos kur papunësia pothuajse është bërë 
preokupim masiv i qytetarëve. Edhe pse jemi ende në tranzicion dhe me vështirësi 
i mësojmë parimet dhe mekanizmat bazë të alternativës së ekonomisë së tregut, 
problemin e  papunësisë nuk mund ta zgjidhë vetëm mekanizmi i tregut. 

Është fakt se ekonomia e tregut paraqet një numër praktikash dhe 
institucionesh të sprovuara se si individët dhe shoqëritë mund të jetojnë dhe të 
përparojnë ekonomikisht, por ky përkufizim nuk na jep të drejtë të operojmë mbi 
bazën e premisës se në kushtet e ekonomisë së tregut, njerëzit që duan të punojnë 
kanë mundësi të gjejnë një vend pune për të siguruar ekzistencën e tyre. 

Po të analizohet struktura e papunësisë në Maqedoni, do të vijmë në 
përfundim se papunësia në Maqedoni nuk dallon nga llojet e papunësisë me të 
cilat ndeshen vendet tjera në tranzicion. Sot, vendi ynë ballafaqohet  me papunësi 
friksionale, papunësi strukturore dhe  papunësi ciklike.  

Me papunësinë friksionale ndeshen njerëzit që e ndërrojnë vendin e punës 
për të gjetur ndonjë punë tjetër më të mirë. Kjo papunësi, në fakt paraqet lirinë 
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dhe lëvizshmërinë e punëtorëve për të kërkuar vende të reja pune dhe paga më të 
larta.  

Me këtë papunësi, sot në Maqedoni ballafaqohen edhe një numër i të 
papunëve, të cilët i kanë humbur vendet e punës ngaqë firmat ku kanë punuar 
janë në likuidim. Këtë papunësi në kushtet e rindërtimit radikal të ekonomisë  e 
kanë shkaktuar  edhe erërat e konkurrencës, e cila konkurrencë i ka  mbyllur ose 
i ka kushtëzuar ndërmarrjet jorentabile për të pakësuar numrin  e punonjësve. 

Përveç papunësisë kalimtare, Maqedonia ballafaqohet edhe me papunësi 
strukturale. Kjo papunësi rrjedh nga goditjet e ndryshme që i pësojnë degët e 
ndryshme ekonomike pas periudhës së privatizimit dhe rindërtimit të ekonomisë. 
Sot, kjo është në disa degë industriale, sepse me të madhe vërehen humbjet 
masive të vendeve të punës, ku thithja e të papunëve në degët tjera është e 
vështirë ose e pamundur.  

Papunësia strukturore sot në Maqedoni paraqitet edhe si rezultat i 
mosarsimimit, kualifikimit ose përvojës që nevojitet për ruajtjen e vendit të punës 
në ekonominë e ditëve të sotme. Zgjedhja e kësaj natyre të papunësisë për 
ekonominë tonë do të jetë shumë e ngadalshme dhe e kushtueshme, pasi vetëm 
programi arsimor është vendimtar për zbutjen e kësaj papunësie. 

Si papunësi më serioze sot paraqitet papunësia ciklike, e cila ndodh kur vendi 
hyn në fazën e një rënieje. Ky lloj i papunësisë është i rrezikshëm për një vend, 
sepse është e shoqëruar me një kërkesë reale të pamjaftueshme në vend. Rritja e 
normës së papunësisë ciklike në Maqedoni gjatë viteve të fundit, reflekton një lloj 
rënieje të kapacitetit të sistemit ekonomik për të krijuar vende pune. 

Të dhënat statistikore tregojnë një rënie permanente të shkallës së 
përgjithshme të papunësisë në Republikën e Maqedonisë nga 390.361 në fund të 
vitit 2003, në 323.947 në fund të muajit shkurt të vitit 2011, grafiku 1.1. 

Grafiku 1.1. Papunësia në Republikën e Maqedonisë në periudhën 31 dhjetor 2003-28 shkurt 2011 

 
Ndonëse ekzistojnë shumë mosmarrëveshje dhe mospajtime, si të natyrës 

profesionale, ashtu edhe të asaj politike lidhur me regjistrimet e popullsisë në 
Republikën e Maqedonisë dhe metodologjisë së regjistrimit të personave të 
papunësuar nga ana e Entit për punësim të Republikës së Maqedonisë, në vijim do 
të shfrytëzohet një kombinim i të dhënave të ofruara nga Enti statistikor i 
Republikës së Maqedonisë dhe Enti për punësim i Republikës së Maqedonisë. 
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Në tabelën 1.1., ofrohet një analizë krahasimore e shkallës së papunësisë në 
varshmëri nga përkatësia etnike, duke marrë si pikë referimi regjistrimin e 
popullsisë në vitin 2002 dhe shkallën e papunësisë më datë 31 dhjetor 2003 dhe 28 
shkurt 2011. 

Përkatësia etnike 
n 2003 2011 

 N % n % 
Maqedonas 1297981 261666 20,2 205225 15,8 

Shqiptar 509083 81101 15,9 79072 15,5 

Turq 77959 15612 20,0 13141 16,9 
Rom 53879 16937 31,4 15519 28,8 
Serb 35939 3681 10,2 2514 7,0 
Vlleh 9695 484 5,0 316 3,3 

Nga të dhënat e paraqitura në tabelën 1.1, qartë vërehet fakti se për 
periudhën e analizuar, shkalla e papunësisë është zvogëluar në temp shumë më të 
vogël te popullsia shqiptare, krahasuar me të gjitha bashkësitë tjera etnike, 
grafiku 1.3. 

Ndonëse në nivel shtetëror tregohet një rënie graduale e shkallës së 
papunësisë, analiza krahasimore e shkallës së papunësisë sipas regjioneve tregon 
një diskrepancë të thellë. Në regjionet me popullsi dominante shqiptare, vërehet 
një shkallë shumë më e ulët e zvogëlimit të papunësisë krahasuar me regjionet 
me popullsi dominante maqedonase. Në fakt, në regjionet më të mëdha të vendit 
me popullsi dominante shqiptare në periudhën 2003-2011, madje vërehet edhe 
rritje e shkallës së papunësisë, siç mundet të vërehet nga tabela 1.2. 
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Nr Regjioni 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003-
2011 

1 Berova 4.250 4.314 4.116 4.216 4.091 3.891 3.899 3.707 3.707 543 

2 Manastiri 21.278 21.552 18.595 20.200 19.562 18.971 18.088 18.030 18.514 2.764 

3 Valandova 3.734 3.515 3.082 3.028 2.720 2.468 2.336 2.111 2.117 1.617 

4 Velesi 16.806 16.912 15.843 15.447 14.654 14.581 14.168 14.024 13.966 2.840 

5 Vinica 3.405 4.041 3.659 3.578 3.163 3.077 3.066 3.140 3.149 256 

6 Gjevgelia 5.821 5.461 4.177 3.776 3.583 3.459 3.725 3.414 3.452 2.369 

7 Gostivari 16.246 16.766 16.547 16.636 16.721 15.820 16.326 16.667 16.963 -717 

8 Dibra 4.551 4.610 4.791 4.689 3.979 4.019 3.687 3.852 3.925 626 

9 Delçeva 5.742 5.634 5.129 4.239 4.011 4.105 4.398 4.495 4.559 1.183 

10 Demir 
Hisari 2.082 2.044 2.036 2.040 1.960 1.914 1.911 1.953 1.955 127 

11 Kavadari 9.378 9.899 9.259 9.186 8.684 8.452 8.466 7.612 7.653 1.725 

12 Kërçova 8.854 8.682 7.970 8.731 8.722 8.859 8.674 8.148 8.249 605 

13 Koçani 12.558 12.435 11.208 11.170 10.517 9.986 9.683 9.304 9.214 3.344 

14 Kratova 2.777 2.740 2.440 2.601 2.498 2.328 2.312 2.151 2.167 610 

15 Kriva 
Palanka 6.949 7.188 6.883 6.876 6.873 6.177 6.375 6.088 6.081 868 

16 Krusheva 2.709 2.860 2.655 2.691 2.216 2.024 1.945 2.028 2.027 682 

17 Kumanova 32.983 33.665 28.855 30.599 31.024 29.074 28.613 26.125 26.394 6.589 

18 Mak. Brodi 2.139 2.195 2.645 2.719 2.620 2.579 2.593 2.380 2.424 -285 

19 Negotina 5.300 5.093 4.601 5.056 4.772 4.307 4.084 3.244 3.289 2.011 

20 Ohri 11.941 11.847 11.680 12.393 11.876 11.235 11.144 10.316 10.476 1.465 

21 Prilepi 27.506 26.824 25.033 24.402 24.248 23.408 22.687 22.316 22.444 5.062 

22 Probishtipi 4.616 4.553 4.196 3.934 3.372 3.045 2.978 2.793 2.745 1.871 

23 Radovishi 7.142 7.642 6.852 6.829 6.563 6.540 6.461 6.524 6.525 617 

24 Resnja 2.877 2.962 2.946 2.964 3.110 3.133 3.087 2.853 2.887 -10 

25 Sveti 
Nikola 5.396 5.369 5.385 5.181 4.528 4.119 3.994 4.001 4.033 1.363 

26 Shkupi 91.000 89.861 82.790 86.072 84.484 80.600 79.410 71.042 71.456 19.544 

27 Struga 8.701 9.326 9.356 9.337 9.012 8.571 8.968 8.860 9.087 -386 

28 Strumica 24.753 24.829 21.589 20.367 19.603 19.161 19.560 18.814 18.988 5.765 

29 Tetova 28.250 28.280 27.319 28.857 29.747 30.499 31.667 28.864 29.035 -785 

30 Shtipi 10.617 9.973 8.352 8.737 8.253 6.961 6.990 6.485 6.466 4.151 

Analizat e bëra qartë dëshmojnë se në periudhën e analizuar në tërë 
territorin shtetëror popullsia me përkatësi etnike maqedonase është punësuar në 
masë shumë më të madhe në krahasim me popullsinë shqiptare.  
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Në këtë drejtim në tabelën 1.3, janë paraqitur të dhëna rreth lëvizjes së 
papunësisë në dhjetë regjionet më të mëdha me përkatësi etnike të përzier të 
popullsisë. 

Nr Regjioni 
Maqedonas Shqiptar 

2003 2011 2003-2011 2003 2011 2003-2011 

1 Manastiri 17.845 15.919 1.926 1.222 919 303 

2 Velesi 13.345 10.557 2.788 1.093 1.394 -301 

3 Gostivari 3.753 3.597 156 9.013 10.342 -1.329 

4 Dibra 109 116 -7 1.978 1.569 409 

5 Kërçova 3.841 3.718 123 3.290 2.892 398 

6 Kumanova 17.292 13.231 4.061 12.130 10.711 1.419 

7 Ohri 9.745 8.790 955 671 485 186 

8 Shkupi 56.526 39.069 17.457 23.849 22.944 905 

9 Struga 3.861 4.129 -268 3.621 3.576 45 

10 Tetova 4.583 5.255 -672 22.581 22.836 -255 

Problemi papunësisë është më i mprehtë te shqiptarët në përgjithësi, pasi që 
numri i të punësuarve në familje dhe të ardhurat e tyre janë matës të mirë që 
tregojnë për mirëqenien e ulët ekonomike të tyre.  

Qëndrimet dhe praktikat diskriminuese në sferën e punësimit të shqiptarëve 
kanë qenë në vazhdimësi, por tani kur hendeku i varfërisë paraqet një shtrëngim 
për ekzistencën e familjes shqiptare dhe kur papunësia e tyre ka prirje të 
riprodhojë vetveten, duke krijuar një klasë vetëpërtëritëse të të papunësuarve, 
duhet t’u themi ndal këtyre pabarazive.  

Praktikat e deritanishme shpjegojnë se shqiptarët, të cilët kanë vetëm një 
nivel të arsimimit dhe kualifikimit, që janë papunë, gjë që nuk ndodh me 
popullsinë joshqiptare, si edhe ata të shkolluarit në tregun e fuqisë punëtore aty 
ku takohet oferta dhe kërkesa, janë të diskriminuar si në kërkesën për fuqi 
punëtore, ku për punë janë më të preferuar ata që i takojnë nacionalitetit më të 
adhuruar dhe ata që rrjedhin nga shtresat më të larta familjare, ashtu edhe në 
ofertën e fuqisë punëtore, ku pamundësia në inkuadrimin e shqiptarëve në 
sistemin arsimor sipëror dhe mospranimi i kualifikimit nga universitetet e 
ndryshme nga ana e shtetit e redukton ofertën e tyre, të cilat krijojnë diferenca 
dhe formojnë grupe të ndryshme me gjasa jo të barabarta për punësim  

Qëndrimet dhe praktikat diskriminuese në sferën e punësimit të shqiptarëve 
nga ana e shtetit kanë qenë të pranishëm. Ky diskriminim vazhdon edhe më tej në 
tregun e fuqisë punëtore. Në tregun e fuqisë punëtore, aty ku takohet oferta dhe 
kërkesa për punë, shqiptarët janë të diskriminuar. Këto fenomene e reduktojnë 
ofertën shqiptarëve për punë, duke krijuar diferenca në formimin e grupeve te 
ndryshme me gjasa jo të barabarta për punësim.  
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Kjo është situatë vetëm te shqiptarët, kurse jo shqiptarët e gjejnë identitetin 
e punës në mënyrë shumë të lehtë, madje në poste kryesore në shumë sfera dhe 
shërbime shtetërore dhe civile, këta të ri vazhdimisht dekorohen në profesion 
kurse kolegët e tyre shqiptarë diskriminohen dhe degradohen.  

Pra, i riu joshqiptar ka një përparësi shumë të madhe në punësim në 
krahasim me të riun shqiptar në tregun e fuqisë punëtore, pasi gjithë ato 
institucione shtetërore dhe gjithë ato shoqata aksionare, sot të privatizuara, i 
kanë dyert e hapura për të tjerët, kurse të mbyllura për shqiptarët.  

Shqiptari ndoshta mund të zënë ndonjë vend pune nga lidhjet zyrtare dhe 
lidhjet jozyrtare që mund eventualisht t’i vendosë me ndonjë të pushtetshëm ose 
nga ndonjë lidhje me ndonjë njeri më me emër.  

Kjo situatë nuk mund të tolerohet më, sepse ajo paraqet një shtrëngim për 
ekzistencën  e familjes shqiptare, përveç asaj ajo që është më shqetësuese ka të 
bëjë me atë se papunësia ka fuqinë dhe prirjen që të riprodhojë vetveten, duke 
krijuar një klasë vetëpërtëritëse të të papunësuarve.  

Papunësia te shqiptarët ka nivel shumë të lartë, edhe atë papunësi afatgjate 
posaçërisht pasi pjesa dërmuese e të rinjve janë të papunët afatgjatë. Këto janë 
problemet lidhur me ata të papunët e shkolluar, të cilët hyjnë në forcën punëtore 
që kërkojnë punë e bredhin rrugëve.  

Shqiptarët ndeshen edhe me probleme të tjera, pasi që sot pjesa dërmuese e 
shqiptarëve (posaçërisht e grave) shqiptare nuk hyjnë në forcën punëtore, e cila 
kërkon punë në Maqedoni. Po të analizohet struktura nacionale e forcës punëtore 
në Maqedoni, do të shohim se pabarazitë janë të shprehura jo vetëm në 
papunësinë e shqiptarëve, por edhe midis mospjesëmarrjes së shqiptarëve në 
forcën punëtore, e cila aktivisht kërkon punë, që publikohet nga byrotë e 
statistikave të punës. Norma e papunësisë në Maqedoni do të ishte shumë më e 
lartë sikur të regjistroheshin të gjithë shqiptarët të cilët janë pa punë e që bëjnë 
pjesë në zonat rurale. 

Shkak për mos pjesëmarrjen e shqiptarëve  në tregun e fuqisë punëtore janë 
pabarazitë e ndryshme në politikën e punësimit, mosmbulimi me institucione 
arsimore i trevave ku jetojnë shqiptarët dhe mosarsimimi i tyre si një faktor i 
emancipimit dhe si agjens i zhvillimit, ku do të mundësohej pjesa më vitale e 
popullsisë të përgatitet për të hyrë në garën e konkurrencës si pjesë e 
kontingjentit të fuqisë punëtore në Maqedoni.  

Po të përdorim tregues suplementar dhe analiza të tjera pse shqiptarët 
gjenden në pozitë të pavolitshme ekonomike do të vijmë në përfundim se kjo 
është si rezultat i shpërndarjes së pabarabartë të të ardhurave, ku një përqindje  e 
madhe e tyre totale shkon të një përqindje e vogël e popullsisë, pasi të pasurit 
kanë më shumë të ardhura se sa të varfrit. Papunësia dhe mosshpërndarja e të 
ardhurave në mënyrë të pabarabartë sot ka mundësuar që treguesit socialë në 
shumë rajone ku jetojnë shqiptarët është shumë i ulët.  
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Papunësisë e cila rrjedh nga diskriminimi duhet t’i themi ndal, sepse çon në 
keqësimin e problemeve që hasin grupet e privuar, sepse do të vijë koha, ku për 
këto shtresa do të përdoret nocioni i nënklasës për të argumentuar se po aty është 
zhvilluar një “kulturë e varfërisë”.  

Kulturë e varfërisë është ajo që supozohet se krijon individë të cilët nuk janë 
në gjendje të shfrytëzojnë mundësitë që u janë dhënë, u mungon nisma që 
nevojitet për t’u shkëputur nga kjo varësi për të kërkuar ndihmë sociale.  

Mirëpo, ky shtet duhet të përdorë politika të efektshme për trajtimin e 
problemin e papunësisë së skajshme ndër shqiptarë  dhe ta integrojë drejtësinë 
sociale dhe progresin social, duke përmirësuar mirëqenien tonë, sepse në të 
kundërtën arsyet janë të shumta që te të rinjtë e zhbën besimin në shoqëri.  

Përfundime dhe rekomandime 

Papunësia në Maqedoni ka arritur nivelin e një problemi, sepse ajo sot është 
mbi nivelin kritik të problemit me të cilën ndeshet ekonomia e vendit. 

Shikuar nga aspekti strukturor papunësia në Maqedoni nuk dallon nga llojet 
e papunësisë me të cilat ndeshen vendet tjera në tranzicion. 

Të dhënat statistikore tregojnë një rënie permanente të shkallës së 
përgjithshme të papunësisë në Republikën e Maqedonisë në periudhën 2003-2011. 

Në periudhën 2003-2011, shkalla e papunësisë është zvogëluar në temp 
shumë më të vogël të popullsia shqiptare, krahasuar me të gjitha bashkësitë tjera 
etnike. 

Në regjionet me popullsi dominante shqiptare vërehet një shkallë shumë më 
e ulët e zvogëlimit të papunësisë krahasuar me regjionet me popullsi dominante 
maqedonase. Në fakt në regjionet më të mëdha të vendit me popullsi dominante 
shqiptare në periudhën 2003-2011 vërehet, madje edhe rritje e shkallës së 
papunësisë. 

Shkak për mos pjesëmarrjen e shqiptarëve në tregun e fuqisë punëtore janë 
pabarazitë e ndryshme në politikën e punësimit, mosmbulimi me institucione 
arsimore i trevave ku jetojnë shqiptarët dhe mosarsimimi i tyre si një faktor i 
emancipimit dhe si agjens i zhvillimit, ku do të mundësohej pjesa më vitale e 
popullsisë të përgatitet për të hyrë në garën e konkurrencës si pjesë e 
kontingjentit të fuqisë punëtore në Maqedoni. 

Në të ardhmen, duhet implementuar politika të reja të punësimit që do të 
mundësojnë një shkallë ekuivalente të zvogëlimit të papunësisë te të gjitha 
bashkësitë etnike, në veçanti duke siguruar mekanizma për një zvogëlim të 
përshpejtuar të papunësisë në regjionet ku dominon popullsia etnike shqiptare. 
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î Perceptimet rreth gjuhës shqipe, kulturës 
dhe arsimit 
10 vite pas Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 

Prof. Dr. Ferit Rustemi  
Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi  
Prof. Dr. Xheladin Murati  
Dr. Agim Poshka  
Linda Ziberi, doktorante 

Përmbledhje 

Ky kapitull analizon trajtimin e gjuhës dhe kulturës shqipe, si dhe procesit 
të decentralizimit të arsimit 10 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes kornizë. 
Kapitulli shtjellon tema lidhur me statusin socio-politik të gjuhës si ndihmese 
për kyçje ne sistemin shtetëror, pasojat që burojnë nga pabarazia statusore e 
gjuhëve, problemet gjuhësore dhe llojet e integrimeve politike dhe socio-
kulturore, ndikimin e nacionalizmit në planifikimin gjuhësor dhe statusin, si 
dhe perspektivat e gjuhës shqipe në institucionet shtetërore dhe lokale në 
Maqedoni.  

Po ashtu, kapitulli përmban një analizë rreth gjuhës shqipe në përdorim, në 
botime dhe komunikim midis institucioneve, si dhe konceptet që Maqedonia dhe 
Bashkimi Evropian kanë rreth çështjes së multikulturalizmit dhe një analizë e 
zhvillimit të procesit të decentralizimit të arsimit në 10 vitet e shkuara. 
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Statusi shoqëror-politik i gjuhës shqipe në Republikën 
e Maqedonisë pas Marrëveshjes Kornizë të Ohrit: 
Model i planifikimit të pabarazisë 

 

1. Hyrje 

Nocioni “problem gjuhësor” shikuar nga aspekti shkencor nuk dallon 
shumë nga përdorimi i tij i rëndomtë. Sipas Feldmanit, problemet paraqiten në 
momentin kur diç shmanget nga norma e supozuar ose kur “gjërat nuk gjenden 
në gjendje ideale”.232  

Problemet gjuhësore në shtetet pluringe në përgjithësi paraqiten në rastet 
kur gjuha e një bashkësie gjuhësore për shkak të statusit të pakënaqshëm socio-
politik nuk arrin të përmbushë një, ose më shumë funksione, si p.sh. funksionin 
ekspresiv, komunikativ, unifikues, dallues, participues apo të funksionit të 
prestigjit.233  

Në këso rastesh planifikuesit gjuhësorë kanë për detyrë të hetojnë, të 
vërejnë paraqitjen ose thënë më mirë, t’i parashikojnë mundësitë e paraqitjes 
dhe pasojat eventuale që mund t’i krijojnë problemet gjuhësore tani dhe në të 
ardhmen.  

Andaj, duke u nisur nga një situatë teorikisht ideale gjuhësore në një shtet 
me vlera demokratike dhe humane, në rastet e paraqitjes së problemeve 
gjuhësore, planifikimi gjuhësor i mirëfilltë dhe i drejtë dhe i paideologjizuar do 
të duhej të ketë për synim parandalimin ose përmirësimin ose sanimin e 
situatave jo të kënaqshme gjuhësore. 

2. Motivimi dhe qëllimet e planifikimit gjuhësor 
- modeli i politikës gjuhësore  

Paradoksin në librin e tij “Planifikimi gjuhësor, planifikimi i pabarazisë”, 
James Tollefson ia atribuon përkufizimit institucional të krijuar për pengimin e 

                                                
232 Feldman, A. 1966: “New Nations: The Problems of Change,” , pp. 655-694, 
233 Rustemi, F. 2005: What’s the Significance of ’Standard Language Planning’, pp. 92. 
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përfshirjes së bashkësive më të vogla gjuhësore në institucionet shoqëroro-
politike vendimbërëse dhe vendimmarrëse të një vendi.234  

E këtillë është pozita e gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë. Dhjetë 
vite pas nënshkrimit të “Marrëveshjes së Ohrit” mund të konstatohet se zgjidhja 
e problemit të statusit socio-politik të gjuhës shqipe nuk është bërë në shkallë të 
kënaqshme si në aspektin juridiko-kushtetues, ashtu edhe në aspektin e 
përmbushjes dhe të zbatimit të funksioneve të saj shoqëroro-politike.  

Të dy bashkësitë etnolinguistike më të mëdha, maqedonase dhe shqiptare, 
gjegjësisht planifikuesit politik të këtyre bashkësive etnike, që nga hartimi i 
KMO dhe hartimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve në Republikën e Maqedonisë 
kanë pasur motive dhe qëllime të kundërta: e para, ka pasur qëllime refuzuese, 
bllokuese, restriktiviste ose reduktuese të aspiratave të bashkësisë gjuhësore 
shqiptare si në aspektin statusor ashtu edhe funksional, kurse e dyta, ka pasur 
qëllim të kundërt; ngritjen e statusit shoqëror-politik dhe të përmbushjes së të 
gjitha funksioneve të shqipes si gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni.  

Motivi për hartimin dhe zbatimin e një politike të këtillë gjuhësore nga ana 
e planifikuesve gjuhësorë maqedonas është e bazuar në konceptin etnocentrik të 
planifikimit gjuhësor të shekullit XIX, sipas të cilit dukuria e multilingizmit 
është një e keqe e ngulitur thellë në mendësinë e civilizimit perëndimor. Rrënjët 
e kësaj mendësie, sipas Haugënit, gjenden në mitologjinë krishtere-hebraike te 
“Mallkimi” i Babilonit.235  

Se ky mendim është shumë i përhapur e vërteton edhe Klosi, i cili pohon se 
politikat gjuhësore evropiane në të shumtën e rasteve kanë pasur dhe ende kanë 
tendencë për uniformizëm gjuhësor për shkak të bindjes së ekzistimit të 
varshmërisë kauzale ndërmjet diversitetit gjuhësor dhe konflikteve (problemeve) 
gjuhësore dhe politike.236  

“Mallkimi” i Babilonit,  sipas Hertclerit, ende krijon konfuzion, përçarje, 
çrregullime societale, politike dhe ngatërresa në mes të mes të bashkësive 
etnolinguistike të ndryshme edhe se nuk është gjithaq e qartë lidhja kauzale në 
mes të diversitetit gjuhësor dhe të problemeve gjuhësore dhe politike.237  

Bashkëekzistimi relativisht paqësor të katër gjuhëve në Zvicër, zgjidhja e 
problemeve shumë serioze politike të krijuara për shkak të politikës gjuhësore 
në Kanada dhe në Belgjikë me anë të avancimit shoqëror-politik të frëngjishtes, 
përkatësisht të flamanishtes e bën etiologjinë e problemeve gjuhësore dhe 
politike të bazuara në diversitetin gjuhësor të paqëndrueshme.  

Edhe Pei238 dhe Noulzëni239 kanë dëshmuar se numri dërmues i skemave 
apo të modeleve dominuese të politikës gjuhësore bazohen pikërisht në këtë 

                                                
234 Tollesfon, J. 1991: Planning Language, Planning Inequality, p 234. 
235 Haugen, E. 1973: “The Curse of Babel,”  pp. 47-57. 
236 Kloss, H. 1967b: “Types of Multilingual Communities: A Discussion of Ten Variables,” pp. 7-17. 
237 Hertzler, J.1967: Social Uniformation and Language,” in Lieberson, pp. 170-184. 
238 Pei, M.1967: One Language for the World, New York: Biblio-Tannen.  
239 Knowlson, J. 1975: “Universal Language Schemes in England and France” 
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tezë të gabueshme. Nuk ka dyshim se uniformiteti gjuhësor mund t’i zgjidhë disa 
probleme në komunikimin gjuhësor, por çështja është se a do të garantonte ai 
edhe unitet politik të cilin e parapëlqejnë përkrahësit e këtij mendimi.  

3. A mund të eliminohen problemet gjuhësore 
dhe politike me eliminimin e diversitetit gjuhësor?  

Rasti i lëvizjes separatiste irlandeze në Britaninë Madhe (përfshirë edhe 
Republikën e Irlandës), e vërteton të kundërtën; Maknamara dëshmon se në 
Britaninë e Madhe, e cila në vitin 1893 kishte qenë pothuajse monolinge, lëvizja 
separatiste irlandeze, e cila kishte kulminuar në1921 kur u krijua Republika e 
Irlandës si shtet i pavarur, ishte paraqitur para lëvizjes për ringjalljen e 
irlandishtes .240  

Rast tjetër i ngjashëm është edhe ai i ish-Jugosllavisë;  katër kombe 
sllavofone: kroatët, serbët, boshnjakët myslimanë dhe malazezët e flisnin një 
gjuhë - serbo-kroatishten, mirëpo gjatë shpartallimit të shtetit të tyre të 
përbashkët kanë kryer njërin nga monstruozitetet më të mëdha ndaj njëri tjetrit 
në Evropën e pas Luftës së II Botërore.  

Rastet e sipërshënuara, dëshmojnë se gjuhët dhe shtetet monolinge, që 
kanë qenë njëherë të njësuar politikisht dhe gjuhësisht mund të fragmentohen 
sërish dhe të ndahen edhe për shkaqe jogjuhësore. Domethënë, vetëm njësia 
gjuhësore në vendet plurilinge nuk mund të jetë garanci për unitetin politik. Në 
literaturë janë të shënuara edhe shumë raste tjera ku veprimet dhe vendimet e 
bazuara në idenë se problemet gjuhësore dhe politike në vendet multilinge 
mund të eliminohen me anë të eliminimit të diversitetit gjuhësor dhe etnik.  

Aq më tepër, siç ka vërejtur Kelmëni tentimet për eliminіmіn e diversitetit 
gjuhësor në mënyrë artificiale mund të krijojnë efekt të kundërt - përçarje, 
antagonizma, fërkime etnolinguistike dhe politike edhe më të mëdha.241 Shkaqet 
për çintegrimin e Perandorisë së Habzburgëve, sipas Ingëlhartit dhe Vudvërdit e 
mbështesin këtë qëndrim.242  

Paria hungareze dhe fisnikët e minoriteteve të tjera etnolinguistike e 
ndërprenë asimilimin me vetëdëshirë të bashkësive të tyre etnolinguistike në 
kulturën gjermane në momentin kur perandori Jozefi II tentoi ta imponojë 
gjermanishten si gjuhë të vetme zyrtare të perandorisë.  

  

                                                
240 MacNamara, J. 1971:”Successes and Failures in the Movement for Restoration of Irish,” pp. 65-94. 
241 Kelman, 1971: “Language as an Aid and Barrier to Involvement in the National System,” pp. 21-51. 
242 Inglehart and Woodward, 1967: “Language Conflicts and Political Community,” 358-377. 
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4. Pasojat që rrjedhin nga statusi inferior shoqëroro-politik i gjuhës 
shqipe  

Si rrjedhojë e hartimit dhe të zbatimit të një politike gjuhësore në 
Maqedoni, qëllimi i së cilës është ruajtja e pabarazisë jo vetëm gjuhësore por 
edhe socio-ekonomike, kulturore dhe politike të bashkësive më të vogla 
gjuhësore, tipike te shtetet e reja etnolinguistikisht heterogjene të dala nga 
sisteme politike moniste kur dihet fakti se procesi i ekuilibrimit të pozitës socio-
politike të grupeve të ndryshme etnolinguistike në këto shtete të ish-Jugosllavisë 
është ende i papërfunduar; ato ende gjenden në fazën e tranzicionit, ekonomik, 
shoqëroro-politik dhe kulturor.  

Po ashtu, hartimi dhe zbatimi i politikës aktuale gjuhësore në Republikën e 
Maqedonisë, ndonëse jo në masë të njëjtë, është rrjedhojë e dështimit të elitave 
politike, kulturore, arsimore dhe të shoqërive civile të të dy bashkësive 
etnolinguistike, të sipërshënuara.  

Indolenca, pasiviteti, mos organizimi dhe mos bashkëveprimi në mes të 
elitës politike, arsimore, intelektuale, të shoqatave civile shqiptare, mungesa e 
bashkëpunimit me elitat analoge maqedonase me orientim demokratik gjatë 
procesit të hartimit dhe të zbatimit të politikës gjuhësore në një anë, njohuritë e 
pamjaftueshme të elitave te sipërshënuara për rëndësinë e funksioneve 
shoqëroro-politike të gjuhës zyrtare dhe të pasojave negative që burojnë nga 
joadekuaciteti i statusit shoqëroro-politik i gjuhës, janë shkaktarët kryesorë të 
politikës së dëmshme gjuhësore në Maqedoni.  

Me fjalë të tjera, politika gjuhësore jo e drejtë e zbatuar në Maqedoni në 
rend të parë është rrjedhojë e mungesës së vetëdijes të elitave të 
sipërpërmendura për pasojat politike negative të planifikimit gjuhësor 
jokonsenual dhe jostrategjik, tani dhe në të ardhmen.  

Me fjalë të tjera, del se ky model i politikës gjuhësore të zbatuar në 
Maqedoni, e bazuar në modelin unitarist-etnocentrik, e përqendruar kryesisht 
në funksionin  simbolik ose identitar dhe instrumentalist të rezervuar vetëm për 
maqedonishten, ka lënë gjuhën shqipe pa funksionin simbolik dhe participues.  

Aq më tepër kur dihet fakti se kriterin nga Korniza e MO-së “çdo gjuhë 
tjetër e cila flitet së paku nga 20 për qind e popullsisë…’243 që kishte shërbyer si 
kusht për avancimin e statusit shoqëror-politik edhe të ndonjë gjuhe tjetër në 
Republikën e Maqedonisë e ka përmbushur vetëm gjuha shqipe, në preambulën 
e kushtetutës si dhe në pjesën normative të saj, përsëri vazhdohet përdorimi i 
kualifikativit të lartshënuar.  

 

                                                
243 OFA Framework Agreement 13.08.2001, http://faq.macedonia.org/politics/framework_agreement. 
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Përveç kësaj, te formulimi i ligjit për gjuhët: “Në përdorim zyrtar mund të 
gjendet edhe gjuha të cilën e flasin mbi njëzet përqind e popullsisë nëse është në 
përputhje me ligjin…”, me përdorimin e foljes modale mund, njëkohësisht bëhet 
edhe degradimi statusor i gjuhës shqipe.244  

Krahas kësaj, edhe mospërdorimi i shkrimit shqip në institucionet qendrore 
dhe rajonale shtetërore, tregon qartazi se funksionin identitar e ka vetëm një 
gjuhë – maqedonishtja.  

Nga ajo që u tha më lart, mund të konkludohet se statusi shoqëror-politik i 
maqedonishtes paraqet kategori të përhershme, kurse ajo e shqipes është vetëm 
e përkohshme që do të thotë se në rast të një lëvizjeje negative demografike te 
popullsia shqiptare, gjuha shqipe do ta humbte edhe statusin e gjuhës edhe në 
rrafshin komunal.  

Për arsyet si më lart, shqipja në krahasim me maqedonishten  ka përdorim 
selektiv dhe asimetrik: asaj i janë lënë kryesisht vetëm ato funksione shoqëroro-
politike siç është arsimi, administrata komunale dhe dokumentet personale 
(fakultativisht) të cilët nuk e cenojnë rolin simbolik të maqedonishtes si gjuhë e 
vetme shtetërore.  

Në planifikimin gjuhësor problemet gjuhësore lidhur me joadekuacitetin e 
statusit të kodit rrjedhin nga problemet pragmatike, ekonomike dhe socio-
politike. I këtillë është edhe rasti të cilin e shqyrtojmë në këtë vështrim; 
përmbushja selektive e funksioneve të gjuhës shqipe është bërë pengesë për 
përfshirjen edhe të bashkësisë shqipfolëse në proceset kulturore, ekonomike 
dhe politike të vendit.  

Funksioni participues ashtu si perceptohet në rastin në fjalë, në disa 
aspekte është i ngjashëm me nocionin e përdorimit “instrumentalist’’ të 
gjuhës. 245  Këtu vlen të përmendet edhe fakti se në planifikimin gjuhësor 
përmbushja në rend të parë i funksionit participues të gjuhës në aspektin politik 
luan rol qendror në përcaktimin e suksesit apo të dështimit të politikës 
gjuhësore të një vendi.  

Në anën tjetër, mospërmbushja o përmbushja selektive a e pjesërishme i 
funksionit participues të gjuhës shqipe, ka ndikim të drejtpërdrejtë në uljen e 
prestigjit të gjuhës dhe të humbjes së vetëbesimit dhe të krenarisë te pjesëtarët e 
bashkësisë gjuhësore. Me që funksioni i prestigjit është kategori psikologjike dhe 
rëndom është i ngjyrosur emocionalisht, ai posaçërisht është i rëndësishëm te 
kombet e reja kur është fjala për, çështjen e kombit dhe të gjuhës kombëtare”.  

Sipas psikologëve adlerianë, te njerëzit rëndom ekziston shtytja e 
vazhdueshme e ikjes nga pozita e inferioritetit dhe të kalimit në pozitën e 
superioritetit. Në këtë vazhdë, Roxhersi dhe Skineri, dy psikologë adlerianë e 
theksojnë nevojën e njeriut për maturim, mëvetësi dhe shtytje për 

                                                
244 UEJL, 2007: Neni 7, i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë 
245 Haugen, E. 1971: “Instrumentalism in Language Planning,”pp. 281-289. 
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“vetaktualizim”,246 kurse Roxhersi në një studim tjetër vë në pah “prirjen e 
njeriut për të lëvizur nga varësia në pavarësi”.247  

Me anë të funksionit të prestigjit gjuhësor mund të shpjegohet se si e 
perceptojnë dhe si e ndjejnë atë pjesëtarët e një bashkësie gjuhësore kur 
zbulojnë se gjuha e tyre për shkak të statusit inferior shoqëror-politik nuk mund 
t’i përmbushë të gjitha rolet o funksionet të një gjuhe kombëtare-zyrtare.  

Ndjenja e inferioritetit e cila paraqitet në këto raste, vetvetiu nuk e 
ndihmon rikthimin e vetëbesimit te folësit e asaj gjuhe; rëndom, ekzistojnë dy 
mënyra për rikthimin e vetëbesimit dhe të krenarisë: (a) mohimi ose heqja dorë 
nga kultura dhe gjuha e tyre “inferiore” dhe përvetësimi i një gjuhe tjetër 
‘superiore’ prestigjioze, duke shpresuar se me anë të integrimit/asimilimit në 
bashkësinë etnolinguistike që ka “kulturë të admirueshme” do të mund t’i 
realizojnë aspiratat tyre personale dhe kolektive në rrafshin shoqëror-politik, 
edhe pse ata kryesisht ndihen të zhgënjyer në momentin kur zbulojnë se 
rikthimi-rifitimi i vetëbesimit duke “veshur tesha të huaja” është gati i 
pamundur dhe iluzor; dhe (b) mundësi a metodë tjetër e mundshme për rifitimin 
e vetëbesimit dhe të krenarisë është “ndreqja’’ a “bërja’’ e gjuhës së tyre sikurse 
gjuhët e tjera prestigjioze.  

Me një fjalë, rikthimi i vetëbesimit dhe i krenarisë mund të arrihet vetëm 
me anë të përsosjes dhe të avancimit të statusit socio-politik të gjuhës 
kombëtare. Andaj, model i qëlluar i planifikimit gjuhësor në shtete plurilinge 
është ai i cili krijon hapësirë për përmbushjen e synimeve të të gjitha bashkësive 
etnolinguistike të qëndrueshme në planin ekonomik, politik dhe kulturor. Po 
ashtu, funksioni i prestigjit mund të shërbejë edhe si mjet shtytës për ngritjen 
dhe ruajtjen e statusit shoqëror-politik të bashkësive etnike në shtetet 
plurilinge.  

Si pasojë e politikës gjuhësore të lartshënuar dhe vetëdijen e 
pamjaftueshme gjuhësore të elitave politike dhe të folësve të gjuhës shqipe, të 
bilingizmit të pranuar si normë në tërë bashkësinë gjuhësore shqiptare në 
Maqedoni si dhe të dukurisë së diglosisë së brendshme dhe të jashtme; 
(maqedonishtja ka status socio-politik të lartë kurse shqipja të ulët), ekziston 
rreziku i reduktimit të numrit të folësve të gjuhës shqipe dhe uljes së 
mëtutjeshme të kompetencës leksikore, gramatikore dhe fonologjike të folësve 
në bashkësinë gjuhësore shqiptare.  

Tanimë mund të vërehen humbje të konsiderueshme strukturore në shqipe, 
siç janë depërtimi i kalkeve sintaksore, huazimi në masë të madhe të modeleve 
të togfjalëshave dhe të leksemave të maqedonishtes, humbje në prodhimin e 
fjalëve të reja dhe në varfërimin e mjeteve stilistikore të saj.  

Zbatimi i qasjes funksionaliste në hartimin e politikës gjuhësore në 
Republikën e Maqedonisë dhe në shoqëritë plurilinge në përgjithësi sipas 

                                                
246 Rogers dhe Skinner 1956. “Some Issues Concerning the Control of Human Behavior”, pp. 1057-1066.   
247 Rogers, C. 1957:”A Note on the Nature of Man,”, pp.184-256.  
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mendimit tim, do të paraqiste afërsisht një qasje të drejtë dhe realiste për 
zgjidhjen e problemeve gjuhësore.  

Ky model i planifikimit gjuhësor i cili nuk bazohet në konceptin 
etnocentrik, përjashtues dhe të ideologjizuar, do t’u mundësonte të  gjitha 
bashkësive etnolinguistike t’i realizojnë njërën nga të drejtat fondamentale 
njerëzore dhe etnike në shtetet plurilinge. Me anë të ngritjes të statusit socio-
politik dhe të përmbushjes së funksioneve të gjuhëve të tyre kombëtare, 
bashkësitë etnolinguistike në një anë do të mund t’i realizonin të gjitha vlerat, 
aspiratat shoqëroro-politike, ndërsa në anën tjetër, relaksimi i raporteve 
ndëretnike do të ndikonte edhe në forcimin e kohezionit politik në bashkësitë 
shtetërore shumetnike. 

Diversiteti, për mendimin mbizotërues intelektual perëndimor, sipas 
dijetarit amerikan Dell Hajms, është mënyra më e qëlluar për ta arritur unitetin 
e vërtetë.248 

 

  

                                                
248 Hymes, D. 1973:“On the Origins and Foundations of Inequality Among Speakers,” pp. 59-85. No 2, 

pp. 92. 16. Tollefson, J. 1991:”Planning Language, Planning Inequality,” Addison Wesley Publishing 
Company. 17. UEJL, 2007: neni 7 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. 
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Gjendja, statusi dhe perspektiva e gjuhës shqipe në institucionet 
shtetërore dhe lokale të Maqedonisë 

 

Për dallim nga popujt e Evropës, në shtetet e ish-Jugosllavisë ekzistonin 
paragjykime dhe konfrontime gjuhësore. Konfrontimet e tilla gjuhësore na 
tregojnë për konfrontime  në vetë shoqëritë, edhe atë në fusha të ndryshme si në 
ato kulturore, ekonomike, arsimore etj.  

Kjo luftë e gjuhëve çdoherë ka qenë punë e brendshme e shtetit, me çka 
kanë lindur edhe konfliktet serioze. Por, nga ana tjetër, shumëgjuhësia paraqitet 
si pengesë e vërtetë e nacionalizmit, si dhe dukurive të ngjashme, si: 
etnocentrizmit, ksenofobizmit dhe racizmit dhe si faktor real për ta nxitur 
tolerancën gjuhësore. 

Për fat të keq, në periudhën e kaluar Maqedonia i ishte nënshtruar këtij 
konfrontimi gjuhësor, gjë që politikat nacionaliste e shoviniste të atëhershme e 
toleronin me dekada të tërë. Pozita dhe trajtimi i gjuhës shqipe qe edhe ndër 
shkaqet që shpien deri tek kryengritja e armatosur e vitit 2001, kuptohet veç 
pozitës së përgjithshme të shqiptarëve brenda Maqedonisë.  

Deri atëherë gjuha shqipe ishte në përdorim zyrtar të kufizuar vetëm në 
komuna ku shqiptarët kishin një lloj të pushtetit lokal deri diku efektiv ngase ua 
mundësonin votat. Në pjesën tjetër të vendit përfshirë edhe qytete të mëdha të 
banuara me shqiptarë si Shkupi apo Kumanova gjuha shqipe nuk ishte e lejuar 
në përdorim zyrtar duke krijuar vetvetiu një boshllëk në marrëdhëniet e 
qytetarëve me shtetin. 

Pas konfliktit, Maqedonia si shtet shumetnik dhe shumëkulturor pranoi 
dialogun midis dy nacionaliteve më të mëdha dhe më  13 gusht të vitit 2001 u 
nënshkrua Marrëveshja e Ohrit, që i dha fund kryengritjes dhe pati një fokus të 
veçantë tek pozita zyrtare e gjuhës shqipe. Meqë vetë statusi i gjuhës zyrtare të 
dytë mbeti të precizohet me ligj ndërkaq marrëveshja përmendi vetëm disa 
detaje në vija të trasha.  

Disa muaj më vonë Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, në seancën e 
mbajtur më 16 nëntor 2001 miratoi Amendamentin V, duke u bërë ndryshime në 
Kushtetutën e Maqedonisë, sidomos në nenin 7 ku kishim të bëjmë me 
përdorimin e gjuhëve zyrtare.  
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Ndërkohë do të kalojnë shtatë vite të plota deri sa Kuvendi i Maqedonisë të 
aprovoj ligjin mbi gjuhët. Gjatë këtyre viteve (2001 – 2008) përdorimi i gjuhës 
shqipe lejohej vetëm në ato segmente të cilat ishin shkruar në tekstin e 
Marrëveshjes duke mos lejuar por nganjëherë edhe lejuar manovrime nga ana e 
shtetit.  

Pa ligj, gjuha shqipe përpiqej të krijonte hapësirën e saj, deputetët shqiptarë 
mund të flisnin nga foltorja në gjuhën e tyre por jo edhe të udhëhiqnin 
komisionet në shqip.  

Organet e pushtetit lokal atje ku shqiptarët janë shumicë e përdorën si 
zyrtare por ishte i paqartë dhe konfuz përdorimi në njësi regjionale të qeverisë si 
MPB-ja apo gjykatat, polici shqiptar morri guximin ti drejtohet qytetarit në 
gjuhën e tij por jo edhe të guxoj të shkruaj në raporte zyrtare, filluan të lëshohen 
dokumente personale ku për shqiptarët të dhënat veç maqedonishtes 
shkruheshin edhe në shqip dhe kjo së paku në aspektin praktik përmirësoi një 
deformim tradicional dhe ofendues të emrave që përmbanin shkronja që i 
mungojnë maqedonishtes. 

Ndonëse për palën maqedonase ishte humbje krenarie që gjuha shqipe të 
përmendet si gjuhë zyrtare, ndërmjetësuesit e jashtëm shpikën një zgjidhje 
solomone sipas së cilës gjuhë zyrtare është edhe gjuha e cila flitet nga së paku 
20% të banorëve duke shmangur përmendjen e drejtpërdrejtë të termit gjuhë 
shqipe. Të vetëdijshëm për numrin e vet, pala shqiptare u pajtua, por siç do 
shohim më poshtë në shumë komuna ku përqindja është nën 20% nuk e kanë të 
drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe. 

Këtë mund ta shohim në  regjistrimin zyrtar të popullsisë, mbajtur në vitin 
2002, ku shqiptarët në Republikë e Maqedonisë përbëjnë 25.17% të popullsisë 2 
milionëshe të vendit. Që do të thotë se mbi një e katërta e popullsisë flasin dhe 
kanë shqipen si gjuhë amtare.  

Ja se si duket përqindja e popullatës shqiptare në bazë të regjistrimit të 
fundit: në përbërje të qytetit të Shkupit bëjnë pjesë disa komuna me popullatë 
shqiptare, siç janë komuna e Sarajit me 91,53% shqiptarë, komuna e Çairit me 
56,43% shqiptarë, komuna e Butelit me 23,30% shqiptarë, komuna e Gazi Babës 
me 17.37% shqiptarë, komuna e Shuto Orizares me 26,52% shqiptarë, komuna e 
Haraçinës me 90.72 % shqiptarë, komuna e Studeniçanit me 68,88% shqiptarë, 
komuna e Sopishtës  me 20,67% dhe komuna e Sandevës me 22.88%.  

Në përbërje të qytetit të Tetovës që është me shumicë shqiptare mbi 80%, 
bëjnë pjesë komuna e Bërvenicës me 61,62% shqiptarë, komuna e  Zhelinës me 
99.20%, komuna e Jegunovcës me 43, 02% shqiptarë, komuna e Kamjanit me  
95,23% shqiptarë. Komuna e Gostivarit e cila është me shumicë shqiptare pra 
66,69 %, bëjnë pjesë edhe komuna e Vrapçishtit me 83,08 % shqiptarë, komuna 
e Mavrovës me 17,77% shqiptarë. Në përbërje të qytetit të Kërçovës që është me 
30,53% shqiptarë, bëjnë pjesë komuna e Zajazit me 97,44% dhe komuna 
Osllomej me 98,39% shqiptarë. Qyteti i  Dibrës me 44,77% shqiptarë, qyteti i 
Strugës me 56,85% shqiptarë. Në kuadër të qytetit të Prilepit, bën pjesë komuna 
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e Dollnenit me 26, 65% shqiptarë. Në komunën e Krushevës ka 21.30 % Më pak 
se 20% shqiptaret janë në komunat: Mogillë - 0,51%, Negotinë - 0,16, Resnjë - 
9,13%, Manastir - 4, 37% , Veles - 4,17%, Debërcë - 2,78%, Demir Hisar - 2,44%, 
Drugovë - 4,77% dhe në disa komuna ku përqindja e shqiptarëve është prej 0,5% 
deri në 1%.  

Interpretimi dhe rezultatet e nenit 7 
dhe amendamentit V pas 10 vjetësh 

Pas kësaj gjërat filluan të përmirësohen, por jo edhe të avancohen sa duhet. 
Se sa kjo u respektua dhe u realizua, sot pas 10 vjetësh do të orvatemi të japim 
shembuj, interpretime, krahasime dhe analiza konkrete duke u bazuar në 
paragrafët e ligjit dhe gjendjes reale që mbretëron sot në Maqedoni. 

Duke u bazuar në amendamentin V, paragrafi i parë ku thuhet: “Në tërë 
territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në marrëdhëniet e saj 
ndërkombëtare, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik”, 
sipas gjendjes reale në terren, krijohet bindje se kemi dominim politik dhe 
gjuhësor nga populli shumicë, sepse në këtë mënyrë maqedonishtja paraqitet 
gjuhë zyrtare me status ekskluziv, kurse shqipja gjuhë zyrtare por pa status 
ekskluziv.  

Kjo qasje e demokratizimit e bën më pak të mundur përdorimin dhe 
mësimin e gjuhës shqipe si gjuhë e përbashkët zyrtare, sepse evidente është se 
favorizohet njëra gjuhë, e me këtë edhe kultura dhe historia e tij. Ky paragraf i 
nenit 7 plotësuar me amendament V, respektohet plotësisht nga komunitetit 
shqiptarë dhe komunitetet tjera duke e mësuar, njohur dhe përdorur gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin cirilik në të gjitha instancat, por kjo gjë nuk ndodh 
me maqedonasit, të cilët nuk janë të obliguar ta përdorin gjuhën shqipe dhe 
alfabetin e saj latin as në komunat me dominim shqiptar, e lëre më gjerë.  

Gjithashtu, shqipja edhe më tutje për maqedonasit është gjuhë e huaj, sepse 
maqedonasit nuk janë të detyruar ta mësojnë shqipen, siç është rasti me 
shqiptarët të cilët me qëllim që mos t’i keqësojnë kushtet e jetës së tyre qytetare, 
medoemos duhet ta mësojnë maqedonishten që nga klasa e tretë.  

Në amendamentin V, paragrafi i dytë thuhet: “Gjuhë tjetër që e flasin së 
paku 20% e qytetarëve, gjithashtu, është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj, siç është 
përcaktuar me këtë nen”. Nëse ligji mbi gjuhët është dokument mbi të cilin 
duhet të ndërtohet mirëqenia e re ndëretnike, ai shpesh ka qenë rast për 
tensione politike ndërmjet partive, ndërsa asnjëra nga të dyja palët, ajo 
maqedonase dhe shqiptare, nuk e shohin si instrument për sigurimin e 
marrëdhënieve të relaksuara ndëretnike.  
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Reagimet më të shpeshta të partive, janë përqendruar te zbatimi i ligjeve. 
P.sh. reagime ka tek mungesa e gjuhës shqipe në faqet e internetit nëpër 
institucionet shtetërore dhe publike në Maqedoni.  

Në pyetjen e një gazetari drejtuar një zyrtari qeveritar se pse në faqet e 
internetit nuk ka informacione në gjuhën shqipe, ai thotë se kjo çështje ende 
nuk është rregulluar me ligj. Por kjo përgjigje ka dy aspekte e cila është në 
kundërthënie me deklaratën e zyrtarit të lartë. E para, nëse nuk është e 
rregulluar me ligj çështja e gjuhës shqipe, atëherë me çfarë ligji është rregulluar 
përdorimi i gjuhës angleze në faqet e internetit në institucionet shtetërore.  

Madje, kjo ndodh edhe në objektet që bëjnë pjesë në komunat me shumicë 
shqiptare, si p.sh. mbi titulli i Galerisë Nacionale e Maqedonisë në Bit Pazar, që 
bën pjesë në komunën e Çairit është e shkruar vetëm në maqedonisht dhe 
anglisht dhe jo edhe në shqip. Kjo ndodh edhe me të gjitha objektet tjera të këtij 
lloji: muzetë, bibliotekat, arkivat etj., si dhe në vetë institucionet shtetërore si 
ministritë, kuvendi apo edhe institucione tjera.  

Në paragrafin e tretë të amendamentit V, thuhet: “Dokumentet personale 
të qytetarëve, të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, 
lëshohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj, si dhe në atë gjuhë dhe 
alfabetin e saj në përputhje me ligjin.  

Me këtë paragraf ka një përparim të dukshëm në dhënien e dokumenteve si 
pasaporta, letërnjoftimi, certifikata, leja e vozitjes etj, ku dokumentet janë në 
dygjuhësi, maqedonisht dhe shqip, kuptohet me kërkesë të individit. Por ngelen 
të paqarta edhe shumë dokumente tjera, të cilët vazhdohet të jepen vetëm në 
maqedonisht, si p.sh. në librezën e anëtarësimit në Bibliotekën nacionale dhe 
universitare në  Shkup, mujoret e nxënësve, indekset në Universitetin “Shën 
Qirili dhe Metodi” e të tjerë, ose faturat e rrymës, ujit, telefonit etj. ku shkruhen 
vetëm në një gjuhë. 

Më tutje në paragrafin e katërt të amendamentit V, thuhet: “Cilido qytetar i 
cili jeton në njësitë e vetadministrimit lokal, në të cilën së paku 20% e qytetarëve 
flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, në komunikim me 
njësitë rajonale të ministrive, mund ta përdorë cilëndo nga gjuhët zyrtare dhe 
alfabetin e saj. Njësitë rajonale kompetente për ato njësi të vetadministrimit 
lokal, përgjigjen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si dhe në 
gjuhën zyrtare dhe alfabetin të cilin e përdor qytetari. 

Çdo qytetar në komunikim me ministritë, mund ta përdorë njërën nga 
gjuhët zyrtare dhe alfabetin e saj, ndërsa ministritë përgjigjen në gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si dhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin të 
cilin e përdor qytetari”. Në organet e pushtetit shtetëror në Republikën e 
Maqedonisë, gjuha zyrtare e ndryshme nga gjuha maqedonase, mund të përdoret 
në përputhje me ligjin.  

Në njësitë e vetadministrimit lokal gjuha dhe alfabeti që e përdorin së paku 
20% e qytetarëve është gjuhë zyrtare, krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit të 
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saj cirilik. Për përdorimin e gjuhëve dhe alfabeteve, në të cilat flasin së paku 
20% e qytetarëve në njësitë e vetadministrimit lokal, vendosin organet e njësive 
të vetadministrimit lokal.”  

Sot, në Maqedoni është në fuqi ky ligj, i cili zyrtarisht quhet “Ligji mbi 
përdorimin e gjuhës të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve”, emër shumë i 
komplikuar që vetvetiu flet për komplikimin e përdorimit të gjuhës shqipe. 
Parlamenti e miratoi atë në gusht të vitit 2008 dhe atë për të dytën herë pasi që 
njëherë kryetari i shtetit refuzoi ta dekretojë duke e përdorur si mjet në 
konfliktin e tij me qeverinë.  

Ka shumë shembuj që mund të merren dhe të shërbejnë si krahasues, p.sh. 
në Belgjikë gjermanishtja është zyrtare ndonëse e flasin vetëm 2%, ashtu sikur 
në Zelandën e re, ku gjuha e maorëve është gjuhë zyrtares edhe pse përbëjnë 
rreth 15%, në Kosovë gjuhë zyrtare krahas shqipes është edhe serbishtja me 5%. 

E meta e ligjit për përdorimin e gjuhëve në Maqedoni është se mund të 
shfrytëzohet vetëm në ato komuna në të cilat së paku 20% e qytetarëve flasin 
gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase. Por shtrohet pyetja çfarë ndodh në 
komunat nën 20 %, si p.sh.me shqiptarët e Manastirit, Resnjës, Çashkës etj. (shih 
më lartë) të cilët nuk e arijnë 20% dhe janë të diskriminuar në çdo aspekt?  

Madje, në disa komuna ka raste ku plotësohet 20 %, edhe pas 10 vjetësh nuk 
zbatohet ky ligj, si p.sh. siç është rasti me shqiptarët e Krushevës, edhe pse 
përbëjnë 21,30% edhe më tej nuk kanë shfrytëzuar të drejtën e përdorimit të 
shqipes, e garantuar me ligj.  

Njëjtë është edhe me komunën e Dollnenit dhe Çashkës, të cilat edhe pse e 
kalojnë pragun e 20 %, gjuha shqipe përdoret pjesërisht. Në asnjë nga këta 
komuna nuk ka përkthim simultan, nuk përdoren mbishkrimet dygjuhësore, 
qoftë në ato të komunikacionit rrugor lokal, rrugicave të banimit, emërtimit të 
fshatrave, objekteve historike apo turistike, ndërmarrjeve private apo 
institucioneve komunale.  

Për një qytetarë i rëndomtë nuk është e qartë a është pengesë çështja 
financiare apo diç tjetër. Vallë është mungesa e përkthyesve, neglizhencës 
komunale apo obstruksioneve të qëllimta,  kështu që për shqiptarët e disa 
komunave ku janë pakicë, por edhe mbi 20 % marrëveshja e Ohrit nuk u jetësua 
as në ditët e sotme. 

Rendi i ri gjuhësor në botë dhe perspektiva e gjuhës shqipe në Maqedoni 

Përpjekje për të vënë sadopak ndonjë rend në gjithë këtë kaos gjuhësor e 
bëri sociologu holandez Abram de Svan, i cili në veprën e tij paraqiti konceptin e 
tij ndaj sistemit gjuhësor “botëror” ose “global”. (De Swaan 2001). Sipas tij gjuhët 
përbëjnë pjesë të një sistemi mbarëbotëror.  

Çdo gjuhë prej tyre përfshinë një grup të gjuhëve lokale të lidhur me një 
gjuhë qendrore, zakonisht me atë gjuhë të cilën e flasin shumica e individëve 
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bilingual (frëngjishtja, gjermanishtja, rusishtja, spanjishtja, kinezishtja, 
arabishtja etj.). Edhe anglishtja gjithashtu ka konstelacionin e vet, por tani ajo 
krijon një rrjet global e cila siguron komunikim midis konstelacioneve.  

Këtë ide të Svanit e përpunoi edhe sociolinguistit francez Luj Zhan Kalve 
(Calvet 1999), i cili modelet e tij i përfshinë në kuadër të modelit të “gravitetit” të 
ekologjisë gjuhësore, ku janë të radhitura 4 lloje kryesore të gjuhës. Anglishtja 
është e vetmja gjuhë “hiperqendrore”, më tepër ka gjuhë “superqendrore” (p.sh. 
frëngjishtja, spanjishtja dhe portugalishtja në ish- kolonitë), shumë të tjerë janë 
gjuhë “qendrore” (gjuhët nacionale dhe lingua franke); të gjithë të tjerët janë 
gjuhë “periferike” (gjuhët amtare pa status zyrtar dhe vernakularët).  

Gjuhët që janë të radhitur në këtë hierarki kryejnë tri funksione kryesore – 
zyrtare, komunikuese dhe amtare.  

Një model tjetër më të ri bazohet në “konstelacionet dominante gjuhësore” 
e cila u mundëson qytetarëve që të funksionojnë në tërësi në mjediset 
shumëgjuhësore. Ky model përmban më së paku nga tri pjesë: zakonisht një 
gjuhë për komunikim më të gjerë (më shpesh anglishtja) dhe dy gjuhë zyrtare 
apo rajonale (gjuhë etnike, të pakicës ose të gjuhës së prejardhjes). Midis 
shembujve janë anglishtja, spanjishtja dhe katalonishtja në Spanjë; anglishtja, 
finlandishtja dhe suedishtja në Finlandë; hebraishtja, anglishtja dhe rusishtja në 
Izrael (Aronin 2007).   

Për fat të keq një gjë të tillë nuk arriti të krijohet edhe në Maqedoni, ku 
duhej që qytetarëve tu ofrohej tri gjuhë: anglisht, maqedonisht dhe shqip. 
Gjithsesi në një të ardhme duhet të ndodh, sepse kjo çështje sot i ka përfshirë  
vetëm shqiptarët dhe jo edhe maqedonasit. Sipas këtij modeli duhet të 
përfshihen të gjitha bashkësitë dhe individët që jetojnë në atë shtet. Për dallim 
nga Maqedonia në Kosovë si gjuhë e dytë zyrtare krahas shqipes dhe serbishtes 
përdoret edhe anglishtja. Ka përpjekje që, pos në Kosovë, edhe në disa vende 
fqinje ajo të bëhet gjuhë e dytë zyrtare (Islamaj 2008).  

Por një gjë është evidente, gjuhët e të gjitha këtyre shteteve 
shumëgjuhësore  lidhen me anglishten, duke e konsideruar si një gjuhë të tretë. 
Sot anglishtja jo vetëm që konsiderohet si gjuhë e tretë në Evropë (Cenoz/Jessner 
2000), por edhe herë pas here emërtohet edhe si gjuhë shtesë ose plotësuese 
(Bugarski 2004, Aronin 2007:7, Singleton 2007:1). Nëse mund të vërejmë me 
vëmendje anglishtja nuk i zëvendëson këto gjuhë, por e shtojnë si gjuhë 
plotësuese. 

Marrëveshja e Ohrit, për shumicën është një dokument që ktheu paqen në 
vend, i dha fund konfliktit të vitit 2001, vendosi kornizat e bashkëjetesës 
ndëretnike dhe perspektivës euroatlantike të Maqedonisë. Për shumë të tjerë, 
këtij dokumenti i ka kaluar koha dhe ka nevojë për një rishikim apo ndryshim të 
plotë, që do të rezultonte me një marrëveshje të re midis shqiptarëve dhe 
maqedonasve. 
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Duhet të pajtohemi se Ligji i ri për gjuhët bëri ca hapa tutje. Sot një shqiptar 
në Maqedoni mund të përdor gjuhën e tij në shumë segmente të jetës zyrtare. 
Gjithashtu lejohet përdorim më i zgjeruar në Parlament. Shqipja në fakt është 
gjuhë zyrtare.  

Mirëpo, është fakt, se sot një shqiptar në Maqedoni nëse rastësisht jeton 
diku ku populli i tij nuk është shumicë apo nuk është më shumë se 20 për qind 
nuk mund t’i realizojë këto të drejta. Gjithashtu është fakt se ministrit shqiptar 
nuk i lejohet të flet zyrtarisht në shqip, e as oficerit në ushtri, nuk ka 
mbishkrime trigjuhësore në asnjë institucion shtetëror etj. Në disa komuna me 
shumicë shqiptare ende nuk janë siguruar përkthyes dhe mjete tjera të 
nevojshme teknike, që përdorimi i gjuhës shqipe të mos jetë vetëm formal-
juridik. 

Por, meqë edhe pas dhjetë vjet, Marrëveshja e Ohrit vazhdon të gëzojë 
mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar dhe te një pjese të madhe të partive të 
bllokut politik shqiptar dhe atij maqedonas, duke e konsideruar si kornizë e 
vetme për zhvillimin e vendit dhe anëtarësimin në BE dhe NATO.  

Por, është koha e fundit që kjo Marrëveshje të zbatohet në tërësi dhe në të 
ardhmen vëmendja duhet të përqendrohet në çështjet e parashikuara me 
marrëveshje, të cilat ende nuk kanë përfunduar plotësisht, siç është: 
decentralizimi, integrimi i bashkësive të tjera në sistemin arsimor dhe sidomos 
Ligji mbi gjuhët, sepse edhe shumë analist, politikan, intelektual etj. pohojnë se 
Marrëveshja e Ohrit nuk është zbatuar në tërësi, në të vërtetë ka dobësi në 
zbatimin e saj dhe se është në interes të të gjitha bashkësive etnike në Maqedoni 
që të fokusohen në zbatimin e saj të tërësishëm, sepse moszbatimi i saj rrezikon 
përparimin e shtetit dhe keqësimin e marrëdhënieve ndërnacionale.  

Mjaft interesante janë edhe vlerësimet e partive shqiptare. Derisa partia në 
pushtet vlerëson se nuk ka nevojë për një marrëveshje të re kornizë, por 
përkundrazi, të gjithë duhet ta mbështesin zbatimin e marrëveshjes ekzistuese, 
e cila i dha fund një konflikti të brendshëm dhe që përmban garanci 
ndërkombëtare duke i hapur rrugën vendit për anëtarësim në NATO dhe BE. 
Ndërkaq, partitë opozitare shqiptare, sidomos PDSH-ja, njëra nga nënshkrueset 
e marrëveshjes, pohon se nevojitet një përcaktim i ri në marrëdhëniet ndërmjet 
maqedonasve dhe shqiptarëve.  

Në kampin maqedonas, ndajnë mendimin se dokumenti po zbatohet në 
vazhdimësi dhe se ndryshimi i tij është i panevojshëm. Ndërkaq, në kampin 
shqiptar vlerësojnë se edhe pse Marrëveshja e Ohrit është dokument mbi të cilin 
duhet të ndërtohet mirëqenia e re ndëretnike, ai shpesh ka qenë rast për 
tensione politike, sepse nuk janë realizuar disa objektiva të përcaktuara me ligj.  
Të dyja palët, ajo maqedonase dhe shqiptare, nuk e shohin si instrument për 
sigurimin e marrëdhënieve të relaksuara ndëretnike. Reagimet më të shpeshta 
të partive, si duket janë përqendruar tek zbatimi i ligjeve. 
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Në fund vetvetiu parashtrohet një pyetje, a mund që shumica maqedonase 
ta pranojë dhe mësojë shqipen në tërë territorin e Maqedonisë, ashtu si 
shqiptarët e mësojnë maqedonishten?  

 

Sigurisht se është shumë herët të jepet sot përgjigje, por nëse marrin rastin 
e Finlandës, ku gjuha suedeze është gjuhë zyrtare me status ekskluziv edhe pse 
nga 4 milion finlandez, vetëm 400.000 janë suedez, megjithatë mbi 800.000 
finlandez e flasin suedishten, pra populli shumicë e flet gjuhën e pakicës.  

Ndoshta një ditë edhe në Maqedoni mund të ndodh kjo, por deri atëherë 
duhet të krijojmë një klimë të volitshme ku do të kemi bilingual të vërtetë, sepse  
gjuha zyrtare është gjuha e pushtetit. Pra, është në interes të Republikës së 
Maqedonisë dhe jo vetëm të shqiptarëve që gjuha shqipe të trajtohet si gjuhë 
zyrtare e vendit pa kufizimet numerike e gjeografike, i cili do të kishte status 
ekskluziv.  

Një trajtim adekuatë do të reflektonte karakterin qytetar dhe shumetnik 
për të cilin flet kushtetuta në fuqi. Përveç që do të ndihmonte në integrimin dhe 
akomodimin institucional të shqiptarëve, me këtë përfundimisht vendi do t’i 
jepte edhe fund tensioneve etnike dhe interpretimeve të pafund të ligjeve dhe 
amendamenteve që nuk janë praktik dhe nuk japin rezultate të duhura. Në këtë 
mënyrë do të mundësohej përparimi i individit, i cili paraqet çelës për suksesin e 
një shoqërie. 
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Gjuha shqipe në përdorim, botime dhe komunikim midis 
institucioneve 

(Pikëpamje – perceptime – teza)  

Marrëveshja e Ohrit është një dokument madhor i politikës moderne me një 
sërë funksionesh të cilat të përmbushura në kohë (dhjetë vite) dhe me ose pa 
cilësi ndikon në stabilitetin e Maqedonisë.  

Ajo mbarti brenda vetes aspiratën për të qenë në lartësi të vendimeve dhe 
synimeve të saj, e cila mund të përmbushet me një standard të lartë evropian. 
Komoditeti funksional, pas miratimit të saj, ishte dëshirë për t’i ardhur në 
ndihmë shqiptarëve e maqedonasve, si protagonist të luftës dhe për t’ju ardhur 
në ndihmë shtetit të Maqedonisë. 

Me përfundimin e dhjetë viteve të funksionimit të saj, shprehet bindja se 
modeli që ofroi Marrëveshja nuk u përafrua drejt kërkesave të shqiptarëve. Ajo 
ishte një kontribut i jashtëzakonshëm në ruajtjen dhe kthimin e paqes si dhe në 
nxitjen cilësore të ndërmarrjeve politike-demokratike të vendit në stabilizimin e 
raporteve ndëretnike. 

Marrëveshja e Ohrit nuk e mbylli çështjen shqiptare në Maqedoni 

Marrëveshja e Ohrit: mes pranimit dhe mohimit 

Lufta për barazi kombëtare e shqiptarëve të Maqedonisë me maqedonasit 
(mars-gusht 2001), ishte sakrificë dhe përpjekje e kurorëzuar suksesshëm me 
nënshkrimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, por e pasuksesshme me lirinë dhe 
barazinë kombëtare. Përkundër synimeve të qarta lufta nuk solli formalizim 
barazie. Marrëveshja Kornizë e Ohrit edhe pse bëri kthesë në riafirmimin e 
kërkesave të shqiptarëve përfshi këtu edhe përdorimin e gjuhës si element të 
identitetit, nuk arriti ti realizojë mbase hasi në modifikime dhe rezistime. 

Marrëveshja Kornizë e Ohrit (e nënshkruar në Shkup më 13 gusht 2001), 
ishte pasojë e një aktivizimi politik ndërkombëtar, që kishte prodhuar trysnia e 
politikës shtetërore maqedonase ndaj shqiptarëve. 

Dhe ky konflikt i armatosur u identifikua me kërkesa politike dhe 
kombëtare, për të drejta dhe liri kolektive. Aktivizimi politik morri formën e 
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dokumentit-Marrëveshja Kornizë e Ohrit. Për këtë u dhanë kualifikime nga më 
të ndryshmet, si për shembull Lubço Georgievski, ish kryeministër pohon që 
Marrëveshja e Ohrit “e ka shndërruar Maqedoninë në shtet binacional”.249 

Marrëveshja e Ohrit solli ndryshimin e Kushtetutës dhe disa përmirësime 
në ligjet që rregullojnë fusha e ndryshme, të cilat ende nuk realizohen me 
konsekuencë.  

Por në këta 10 vjet gjërat në Maqedoni nuk kanë shkuar në drejtimin e 
pritur. Sëkëndejmi aty lindin edhe pikëpyetje rreth arsyeshmërisë së 
Marrëveshjes.250 

Kështu ndodh edhe me zbatimin e gjuhës shqipe dhe përdorimin e saj në 
botime, në institucione dhe komunikim në jetën shoqërore-politike e praktike. 

Dhjetë vjet nga Marrëveshja e Ohrit: 
Barazia e gjuhës shqipe larg realitetit 

Të ballafaquar me një realitet të ri dhe me gatishmërinë e respektimit të 
Marrëveshjes së Ohrit, në dhjetëvjetëshin e saj nuk ka arritur të sendërtohet në 
frymën burimore. Për këtë mund të flasim në tre raste. 

Së pari, realizimi teknik i Marrëveshjes së Ohrit është kryer sepse janë 
miratuar ligjet dhe dokumentet përkatëse. 

Së dyti, realizimi faktik i Marrëveshjes së Ohrit nuk është bërë për arsye të 
manipulimeve, interpretimeve dhe reterimit të pushtetit. 

Së treti, implementimi i Marrëveshjes së Ohrit nuk është bërë në tërësi, ka 
lëshime, mangësi dhe pengesa. 

Nga kjo distance kohore dhjetëvjeçare, shqiptarët e Maqedonisë dëshmojnë 
se nuk kanë force për të bartur problemet vitale, siç është përdorimi i gjuhës 
shqipe, në komunikimin me institucione brenda e jashtë vendit.251 

                                                
249 L.Georgievski, Tezat për mbijetimin e shtetit dhe popullit maqedonas, “Dnevnik”, 18. 3. 2003. 

Për dhe kundër kësaj Marrëveshjeje janë shprehur edhe shumë personalitete të tjera. Në analizën e 
gazetës  “Utrinski vesnik”, dt. 11-12 shtator 2004, dallohen katër mendime karakteristike: 

 Dobrinka Taseva, prof.: “Marrëveshja Kornizë thënë më butë është joserioze. Ato që aludojnë në 
diçka të tillë nuk e shohin Maqedoninë si shtet unitar, normal” 

 Denko Maleski, prof.: “Përmbajtjet e Marrëveshjes Kornizë janë parimet e saj.Ajo është bibël, prej 
aty duhet të nisemi” 

 S. J. Petersen: “Implementimi i tërësishëm i Marrëveshjes së Ohrit është me rendësi të 
jashtëzakonshme” 

 Mersel Bilalli, prof.: “Nëse duam të jemi realist, duhet të pranojmë se pjesë nga MO është 
implementuar, duhet të vazhdohet në këtë drejtim” 

250 Marrëveshja Kornizë nuk është problem për asnjërin komunitet, “Fakti”, 13. 4. 2002. 
 -Si të flaket dyshimi mbi Marrëveshjen e Ohrit, “Lobi”, 2004. 
 -Të festohet ose të mos festohet, “Fakti”, 2004. 
 -Kush fitoi e kush humbi?! “Veçer”, 2004. 
 -Marrëveshja Kornizë akoma është enigmë,”Utrinski vesnik”, 2004. 
 -Opcioni për Kornizë të re është joreale “Utrinski vesnik”, 2004.  
251 Në këto dhjet vite sa është aktuale Marrëveshja e Ohrit, autor dhe studiues të ndryshëm kanë bërë 

qasje dhe trajtesa lidhur me funksionin, përmbajtjen, implementimin dhe arsyeshmërin e kësaj 
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Me të drejt lind pyetja: pse duhet  potencohet dhe definohet statusi dhe roli 
i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare?  

Për këtë kam një përgjigje dhe dy arsye. 

Gjuha amtare (pra gjuha shqipe për shqiptarët) është shtylla themelore  e të 
drejtës të zhvillimit, për dy arsye themelore: 

Së pari, gjuha është hyrje në kulturën e popullit. Përmes gjuhës amtare 
rruhet dhe zhvillohet kultura, arsimohet dhe edukohet, përparohet jeta, rruhen 
zakonet, tradita, folklori, feja, të drejtat qytetare, të drejtat kolektive dhe 
individuale. 

Së dyti, nga aspekti i identitetit kulturor gjuha lirisht trajtohet si “e para 
ndër të parat” (prima inter pares) për ekzistencën e kombit mbase për mes 
gjuhës sigurohet zhvillimi, emancipimi, ngritja, edukimi i individit,  kombit dhe 
shoqërisë. 

Gjuha shqipe nuk eshte gjuhe zyrtare ne nivel nacional 

Premisat nga të cilat e shikojmë zbatimin e gjuhës shqipe në komunikim 
zyrtar në Maqedoni janë tre: 

Së pari, në asnjë vend dhe në asnjë mënyrë (në Kushtetutë dhe Ligj) gjuha 
shqipe nuk përmendet si gjuhë që e flasin shqiptarët  në Maqedoni ashtu siç 
përmendet gjuha maqedonase. 

Së dyti, ajo bën pjesë në kategorinë gjuhë e bashkësive së 20 përqindëshit në 
njësitë e vetadministrimit lokal. 

Së treti, injorimi i saj e tregon edhe statusin që ajo e ka në dokumente dhe 
në praktikën e komunikimit institucional. 

Këto tre premise e përcaktojnë edhe pikëpamjen tone, perceptimin dhe 
tezat se si duhet gjuha shqipe të hyj në Kushtetutë dhe të zbatohet në 
komunikimin zyrtar. 

Statusi dhe pozita e gjuhës shqipe në Kushtetutë 

Kushtetuta e 1991 ishte restriktive në aspektin e përdorimit të gjuhës 
shqipe. Prandaj atë nuk e votuan deputetët shqiptarë. 

Kushtetuta pësoi ndryshime dhe plotësime me Marrëveshjen Kornizë të 
Ohrit.  

                                                                                                                     
Marrëveshjeje. Një qasje më komplete dhe sistematike ka bërë Instituti F.Ebert, zyra në Shkup, i cili 
më 2008 botoi publikimin  me titull: “Ndarja e pushtetet dhe zbatimi i marrëveshjes kornizë të 
Ohrit”  paralelisht në gjuhën shqipe, në 256 faqe, në maqedone 291 faqe dhe angleze 260 faqe. Qasja 
kap trajtesa nga fusha të ndyshme të zhvillimit shoqëror-politik, ekonomik, kulturor dhe arsimor 
me aspekt nga zbatimi i Marrëveshjes së Ohrit. Në këtë publikim kapen edhe problemet lidhur me 
gjuhën shqipe dhe përdorimin e saj ( Xh. Murati, E. Mehmeti, E. Aziri, R. Sulejmani). 
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Çështja e përdorimit të gjuhës në Marrëveshje trajtohet në pikën 6 dhe 
nënpikat 6. 1. deri në 6. 8. Këto zgjidhje u bënë pjesë e Kushtetutës. Ajo ndryshoi 
statusin e gjuhës shqipe me amendamentin V dhe VIII. 

Përdorimi i gjuhës shqipe trajtohet në dy nene. 

Neni 7 i plotësuar me amendamentin V me 7 alineja. Aty thuhet:  

“Në territorin e tërë republikës së Maqedonisë dhe në raportet 
ndërkombëtare gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj cirilik”. 

Gjuhë tjetër të cilën e flasin më së paku 20% e qytetarëve, gjithashtu është 
gjuhë zyrtare dhe shkrimi i saj, siç është përcaktuar me këtë nen. 

Dokumentet personale të qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga 
gjuha maqedonase dhe shkrimin e saj, jepen në gjuhën maqedonase dhe 
shkrimin e saj, si dhe në atë gjuhë dhe shkrimin e saj në përputhje me ligjin”.252 

Neni 48 i plotësuar me amendamentin VIII i cili ka 6 aline, rregullon 
çështjen e ruajtjes së identitetit kombëtar.  

Kufizimet kushtetuese të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe: 
reflektime dhe implikacione 

Ky dimension i përdorimit të gjuhës shqipe bën limitimin dhe kufizimin e 
përdorimit të saj në institucione dhe ngushtimin e së drejtës së përdorimit të saj 
në botime e komunikim. 

Neni i cituar më lartë i Kushtetutës (neni 7 amendamenti V) e ngushton 
përdorimin zyrtar të gjuhës. Ky nen është në përputhje me pikën 6.4 të 
Marrëveshjes së Ohrit. 

Me këtë zgjidhje çdo zyrtar shqiptar, p.sh. ministër apo funksionar jashtë 
shtetit nuk mund ta përdorë gjuhën shqipe. 

Gjuha shqipe do të kishte status zyrtar dhe përdorim zyrtar nëse neni i 
cituar i Kushtetutës do të ishte formuluar si vijon: 

“Në territorin e tërë Republikës së Maqedonisë dhe në raportet 
ndërkombëtare gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik, si 
dhe gjuha shqipe me alfabetin dhe shkrimin e saj”. 

Kjo do të ishte zgjidhja me kapacitet të plot që siguron barazinë e gjuhës 
dhe gjuha shqipe do të dilte nga gjuhët e 20%-shit. 

Mospërdorimi i gjuhës shqipe lirshëm dhe pa kufizime në komunikim 
brenda shtetit, në raportet ndërkombëtare, nëpër institucione, në botime, ashtu 
siç ajo  meriton krijon ndjenjën e rrezikut dhe të pabarazisë kombëtare. 

                                                
252 Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë me amandamentet kushtetuese, fq. 28-29.  
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Sot demokracia maqedonase është nën tension. Ajo përballet me shumë 
sfida që kanë të bëjnë me realizimin e barazisë kombëtare të shqiptarëve, madje 
sfida e përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare është një nga themeloret. 

Zgjidhja e statusit dhe pozitës së gjuhës shqipe në Kushtetutë dhe në Ligj ka 
të bëj me karakterin dhe trajtimin e gjuhës maqedonase, nga njëra anë, dhe 
statusin e pozitën e gjuhës shqipe në komunikimin politik,në zbatimin e saj në 
institucione dhe në aktet kushtetuese-juridike, ligje shtron disa pyetje, si për 
shembull: 

A është gjuha maqedonase gjuhë shtetërore? Pse gjuha maqedonase ka 
tjetër status si gjuhë zyrtare? 

A është gjuha shqipe gjuhë zyrtare në Maqedoni? Pse është gjuha shqipe 
zyrtare vetëm për shqiptarët? Pse ajo nuk ka aplikim zyrtar në praktikë? 

A është gjuha maqedonase gjuhë e mjedisit për shqiptarët dhe a është gjuha 
shqipe gjuhë e mjedisit për maqedonasit? 

Këto pyetje paraqesin çështje themelore në të kuptuarit e drejt të politikës 
gjuhësore. Në këtë kontekst edhe Kushtetuta dhe aktet ligjore që e rregullojnë 
përdorimin e gjuhës shqipe duhet të kihen parasysh  nocionet: gjuhë amtare, 
gjuhë shtetërore, gjuhë zyrtare, gjuhë e mjedisit dhe gjuhë mësimi. 

Të kuptuarit e drejt të politikës gjuhësore shkon në favor të barazisë së 
gjuhës. Nëse në praktikën maqedonase bëhet zëvendësimi i termave apo 
qëllimisht përdorimi i gabuar i tyre atëherë flasim për filozofi retrograde me 
pretendime politike të devalvimit dhe nëpërkëmbjes së gjuhës shqipe në 
komunikim institucional. 

Mostrajtimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në raportet e brendshme dhe të 
jashtme dhe ngjitja e gjuhës maqedonase si bisht mendoj se është politikë e 
gabuar, nacionaliste që shkon në favor të prishjes së marrëdhënieve ndëretnike. 

Trajtimi i gjuhës shqipe si gjuhë jozyrtare, si gjuhë e dorës së dytë, si gjuhë 
jo autonome është funksion dhe fiksion i politikës maqedonase. 

Dispozitat kushtetuese dhe ligjore për përdorimin e gjuhës 

Rregullimi me ligj i përdorimit të gjuhës shqipe (dhe gjuhëve të tjera që nuk 
janë fokus i yni në këtë trajtesë) nuk solli risi dhe zgjerimin e të drejtës së 
përdorimit të gjuhës shqipe. Ai vetëm e verifikoi dimensionin kushtetues. 

Ligji bëri një integrim të të gjitha normave të shpërndara në disa ligje me të 
cilat rregullohej përdorimi i kufizuar i gjuhës shqipe në fusha, sfera e lëmi të 
ndryshme. 

Përgjithësisht ligji në dimensionimin e përdorimit të gjuhës shqipe në 
institucione, në komunikim, në botime e ruajti karakterin restriktiv dhe jo 
ekstensiv të përdorimit të gjuhës. 
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Neni 2 i këtij Ligji përcakton institucionet ku do të përdoret gjuha shqipe 
paralel me gjuhën maqedonase, përkatësisht para maqedonishtja e pastaj 
shqipja. 

Sipas këtij neni gjuha që e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e 
Maqedonisë përdoret në: 

“Kuvendin e Republikës së Maqedonisë; në komunikimin e qytetarëve me 
ministritë; procedurat gjyqësore’ procedurën administrative; zbatimin e 
sanksioneve; Avokatin e Popullit; procesin zgjedhor; gjatë deklarimit të 
drejtpërdrejtë të qytetarëve; gjatë lëshimit të dokumenteve personale të 
qytetarëve; gjatë mbajtjes të evidencës së amzës; zbatimit të autorizimeve 
policore; në veprimtarinë radiodifuzive; objektet e infrastrukturës; 
vetadministrimin lokal; financat; ekonomi; arsim dhe shkencë; në kulturë; dhe 
në sfera dhe institucione të tjera në pajtim me këtë ligj”.253 

Analiza e këtij neni dhe kësaj zgjidhjeje vë në pah disa elemente me 
relevante që e konstaton se gjuha shqipe nuk ka karakter zyrtar. 

Së pari, bëhet fjalë për qytetar, dhe nuk përfshihet edhe personi juridik. 

Së dyti, përdoret fjala “mund” që do të thotë se nuk është obligim  dhe me 
çdo kusht të zbatohet përdorimi i gjuhës shqipe. 

Së treti, zgjidhja vlen vetëm për njësitë e vetadministrimit lokal, por jo edhe 
për institucione jashtëqeveritare, si për shembull, Postat e Maqedonisë, EVN dhe 
institucione tjera, të cilat nuk obligohen ta përdorin gjuhën shqipe. 

Së katërti, Marrëveshja e Ohrit nuk ka sjellë përparim në përdorimin zyrtar 
të gjuhës shqipe, prandaj ajo duhet ndryshuar. 

Së pesti, dispozitat kushtetuese dhe ligjore nuk lejojnë që ministritë në 
komunikim me qytetarët shqiptarë ta përdorin gjuhën shqipe, por vetëm në 
gjuhën maqedonase. 

 

                                                
253 Ligji për përdorimin e gjuhës që e flasin së paku 20% e qytetarëve në RM dhe në njësitë e 

vetadministrimit lokal, “Fletorja zyrtare e RM-së”, nr.101, 13 gusht 2008, fq.8. 
Në fakt neni 4 i Ligjit për gjuhët, që është tekst i pandrushuar e alines 4 të amendamentit V të nenit 
7 të Kushtetutës përkatësisht të pikes 6.4 dhe 6.5 të Marrëveshjes së Ohrit e kufizon përdorimin e 
gjuhës shqipe. Ja përmbajtja e tij: 

 “Çdo qytetar që jeton në njësitë e vetadministrimit lokal në të cilën së paku 20% e qytetarëve flasin 
gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, në komunikimin me njësitë rajonale të 
ministrive në këtë njisi të vetadministrimit lokal, mund të përdorë këtë gjuhë zyrtare dhe alfabetin 
e saj. 

 Njësitë rajonale kompetente për këto njësi të vetadministrimit lokal përgjigjen në gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si dhe në gjuhën dhe alfabetin zyrtar që e përdorë qytetari. 

 Çdo qytetar që jeton në njësitë e vetadministrimit lokal në të cilën së paku 20% e qytetarëve flasin 
gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, në komunikimin me ministritë mund ta përdorë 
këtë gjuhë zyrtare dhe alfabetin e saj. 

 Ministritë përgjigjen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, si dhe në gjuhën zyrtare dhe 
alfabetin që e përdorë qytetari që jeton në njësitë e vetadministrimit lokal në të cilën së paku 20% e 
qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të ndyshme nga gjuha maqedonase”. 
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Sjellja e ligjit për përdorimin e gjuhës, nuk pati jehonë pozitive as te pala 
maqedonase as te pala shqiptare, meqë çështjet nuk i zgjedh as për së afërmi dhe 
pozita e gjuhës shqipe dhe statusi i saj mbeten larg zyrtarizimit dhe barazisë  
reale me gjuhën maqedonase.254 

Natyrisht për një pozitë politike pa asnjë politikë, me paqartësi etike-
politike dhe me një modesti aritmetike nuk mund të pritet qasje e drejt ndaj 
përdorimit të gjuhës shqipe. 

Mirëpo, për të sajuar një teori dhe ligj dhe praktikë e qasje sa më të 
qëndrueshme për përdorimin e gjuhës shqipe domosdo duhet korrektësi politike 
dhe qasje shkencore objektive. 

Gjykoj se mungojnë politikat e qëndrueshme rreth zbatimit konsekuent 
zyrtar të gjuhës shqipe brenda dhe jashtë vendit, në komunikim institucional 
dhe në botime.  

Gjuha shqipe: gjuhë zyrtare, gjysmë zyrtare ose në përdorim zyrtar 

Kjo është çështja themelore që i ndanë studiuesit, politikanët, juristët dhe 
gjuhëtarët. Nga studimi dhe interpretimi i normave kushtetuese dhe të ligjit, 
gjuha shqipe nuk ka status zyrtar. Në vazhdim po citojë disa mendime të 
studiuesve lidhur me këtë çështje. 

E. Aziri në punimin e tij, mes tjerash konstaton: “Marrëveshja Kornizë e 
Ohrit, ashtu siç interpretohet, nuk ofron pothuajse asgjë të re për shqiptarët në 
kuptimin e një barazie të gjuhëve në shtet.255 

Më tej autori flet se statusi zyrtar i gjuhës shqipe është zgjedhje gjysmake 
dhe jopraktike. 

E. Mehmeti duke e trajtuar Marrëveshjen e Ohrit dhe problemin e gjuhës 
shqipe, shtron pyetjen:” Cila duhet të jetë pikënisja për përdorimin e drejtë të 
gjuhës?” dhe përgjigjet:”Në shoqëritë multietnike, gjuha është vegël që përdoret 
për rregullimin e konflikteve gjuhësore”.256 

Siç vërehet përdorimin e gjuhës i shikon si mekanizëm për zgjidhjen e 
konfliktit etnik dhe gjuhësor.257 

                                                
254 Ja disa nga titujt: 
 -Parlamenti miraton Ligjin për përdorimin e gjuhëve:Shqipja, zyrtare apo e cunguar, “Koha”,Shkup, 

28 korrik 2008 (Z. Veseli) 
 -Gjuha shkakton pakënaqësi edhe në BDI? “Koha”, Shkup,28 korrik 2006 (b.b) 
 -Gënjeshtra e “përhimtë” për gjuhën shqipe, “Koha”,Shkup, 28 korrik 2008 (Shkëlzen Lushaj) 
 -Ligji i gjuhës i 20%-it nuk zyrtarizon gjuhën shqipe, “Koha”,Shkup, 1 gusht 2008 (Mirushe Hoxha) 
 -Zakonot ekspresno, primenata na albanskiot poleka, “Dnevnik”, Shkup, 28.7.2008 (Marijela 

Trajkovska) 
255 E. Aziri, Shpirti i konsensusit dhe integrimi në një shoqëri multietnike, në Përmbledhjen “Ndarja e 

pushtetit dhe  zbatimi i Marrëveshjes së Ohrit”, Shkup, 2008, f. 74. 
256 E. Mehmeti, Implementimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, në Përmbledhjen “Ndarja e pushtetit 

dhe zbatimi i Marrëveshjes së Ohrit”, Shkup, 2008, f.103.  
257 E. Mehmeti, po aty, f. 104. Në të njejtin shkrim, që përmendëm , ka edhe një citat të autores, ku ajo 

shpreh qëndrimin e saj konkret për zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Kjo shkruan: “Qëllimi i përdorimit 
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R. Sulejmani, duke trajtuar çështjen e  identitetit kulturor dhe gjuhës vë në 
pah se “gjuha shqipe nuk është “gjuhë zyrtare”, por është gjuhë në “përdorim 
zyrtar”.258 

Në punimin tone “Arsimi dhe përdorimi i gjuhës” konstatojmë se gjuha 
shqipe nuk ka status të gjuhës zyrtare dhe  në fushën e arsimit (fillor, të mesëm 
dhe universitar) ajo përdoret në të gjitha dokumentet paralelisht, para shkruhet 
maqedonisht e pastaj shqip.259 

Gjuha shqipe nuk ka karakter zyrtar përkundër sunimit të politikanëve 
shqiptarë për këtë status. Marrëveshja e Ohrit e inkorporuar në Kushtet dhe në 
Ligj nuk e përkufizon qartë, konkret dhe në mënyrë decide përdorimin zyrtar të 
gjuhës shqipe në  zbatim, në botime, në komunikimin institucional. Prandaj, 
mendoj se është i pranishëm konfuzion në përdorimin e gjuhës dhe 
interpretimin e statusit zyrtar të saj. 

Esht evident fakti se zyrtarët maqedonas nuk janë për përdorim zyrtar të 
gjuhës shqipe. Ndërsa ato e minimizojnë përdorimin për aq shqiptarët e 
kasimizojnë zbatimin e gjuhës. Por de facto dhe de jure gjuha shqipe nuk e ka 
vendin e merituar zyrtar.  

Në mënyrë të prerë këtë status e dëshmoi zv.kryeminsitri Vasko 
Naumovski, përgjegjës në Qeveri për evrointegrime si dhe Sekretariati i 
çështjeve evropiane. Ky zyrtar i lartë maqedonas, madje qeveritar theksoi se 
“nuk ekziston përdorim zyrtar i gjuhës shqipe”. Ai deklaron se Kushtetuta “njeh 
si gjuhë zyrtare vetëm maqedonishten… dhe në fakt gjuha shqipe nuk është 
zyrtare”.260 

Kësisoji zbehet kërkesa dhe ideja e barazisë së gjuhës shqipe dhe nivelizimit 
të saj zyrtar me gjuhën maqedone. Dhe kjo indifferencë indirekt kuptohet si 
përkrahje e statusit nënçmues të gjuhës shqipe nga subjekti  politikë 
pjesëmarrës në Qeveri 

Unë personalisht preferoj standardin më të lartë të zyrtarizimit të gjuhës 
shqipe sepse si shoqëri demokratike kërkohet civilizim, kërkohet mjaft qytetari, 
kërkohet elegance në komunikimin institucional. Gjuha amtare këtë e 
mundëson. 

  

                                                                                                                     
zyrtar të gjuhës shqipe është mundësimi i kohezionit etnik të brendshëm, rritja dhe përforcimi i 
ndjenjës tek shqiptarët etnikë që edhe ata janë pjesë e shtetit, lehtësimi i komunikimit të ndërsjellë  
dhe kuptohet, sigurimi i administratës më efikase publike dhe shtetërore, ku njohja e gjuhës së 
grupit tjetër do të konsiderohet si përparësi dhe shktathtësi dhe jo mungesë ose e metë” 

258 R. Sulejmani, Demokracia konsensuale dhe ndarja e pushtetit në Maqedoni, në - Përmbledhjen 
“Ndarja e pushtetit dhe zbatimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit”, Shkup, 2008, f.174. 

259 Shih Xh.Murati, Arsimi dhe përdorimi i gjuhës, në Përmbledhjen “Ndarja e pushtetit dhe zbatimi i 
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit”, Shkup, 2008, f. 199 – 215.  

260 Naumovski nxjerrë në sipërfaqe dobësitë e ligjit-Evrointegrimet s’e njohin shqipen, “Koha”,18 mars 
2011. 
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Si dhe sa përdoret gjuha shqipe në komunikimin institucional 

Shqiptarët e Maqedonisë nuk e shohin me sy të mirë statusin aktual të 
gjuhës shqipe. Studiues e politikan e komentojnë publikisht këtë shqetësim duke 
kërkuar që gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare në komunikin institucional të 
brendshëm dhe në marrëdhëniet me jashtë. 

Shqiptarët nuk janë qytetar të rangut të dytë dhe kërkojnë që gjuha shqipe 
të përdoret në komunikim zyrtar në institucione, në botime e gjetkë. Si është 
zgjedhur kjo çështje me Ligjin për përdorimin e gjuhëve? Ligji sipas mendimit 
tonë e ka përcaktuar statusin inferior të gjuhës shqipe në komunikim. Ligji 
përdorimin e gjuhës e rregullon në këto shtylla: (1) në Pushtetin ligjdhënës (në 
Kuvend), (2) në Pushtetin ekzekutiv (Ministritë), (3) në Pushtetin gjyqësor dhe (4) 
në Vetëqeverisjen lokale (në komuna). 

Përgjithësisht, përdorimi i gjuhës shqipe rregullohet me nenin 2, alinea 1 e 
Ligjit. Aty thuhet: “Në organet e pushtetit shtetëror në Republikën e Maqedonisë 
mund të përdoret edhe gjuha zyrtare e ndryshme nga gjuha maqedonase në 
pajtim me këtë ligj”. 

Përdorimi i gjuhës shqipe në Kuvend rregullohet me nenin 3 të Ligjit.Gjuhë 
zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Deputeti ka të drejt të 
fletë në gjuhën shqipe, të udhëheq séancë parlamentare dhe mbledhje të 
trupave në gjuhën shqipe dhe të marrë materiale në gjuhën shqipe. Por  në 
Kuvend  nuk mund të drejtohet në gjuhën shqipe ministri  shqiptar i qeverisë, 
pavarësisht se Kuvendi atë e ka zgjedhë.  

Në komunikimin në Qeveri nuk përdoret gjuha shqipe. Qytetari shqiptar 
sipas nenit 4 të Ligjit ka të drejt ta përdorë gjuhën shqipe në njësitë e 
vetadministrimit lokal dhe ministritë rajonale. Përgjigjet e tyre i marrin në 
gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe paralelisht  

Përdorimi i gjuhës në procedurat gjyqësore është i njëjtë. Gjuhë zyrtare 
është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik, kurse shqiptari në të gjitha 
procedurat do të fletë gjuhën shqipe me përkthyes, do ti merr dokumentet në 
gjuhën maqedonase dhe shqipe.  

Madje, në rastet kur të gjithë palët pjesëmarrëse në procedurë janë 
shqiptarë dhe flasin gjuhën shqipe, komunikimi duhet të bëhet me përkthim në 
gjuhën maqedonase. Në fushën e arsimit (neni 48 – 53), qoftë ai parashkollor, 
fillor, i mesëm apo universitar ku mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe, 
dokumentacioni pedagogjik bëhet në dy gjuhë, pra dëftesa ose çfarë do 
dokumenti tjetër shkruhet para maqedonisht e pastaj në gjuhën shqipe (libri 
amzë i nxënësve, librat amzë për provimet e maturës, diploma, dëftesa, 
certifikata, libreza e nxënësit, fletëshpërngulje etj).261 

                                                
261 Shih gjerësisht punimin tone: Arsimi dhe përdorimi i gjuhës, në Përmbledhjen “Ndarja e pushtetit 

dhe zbatimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit”, f.199 -215. 
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Ligjet që i nxjerrë Kuvendi botohen edhe në gjuhën shqipe ( neni 58), kurse 
materialet  deputetët i marrin po ashtu të përkthyera në gjuhën shqipe. 

Evidenca dhe katalogu themelor i bibliotekave në bibliotekat e njësive të 
vetadministrimit lokal botohen paralelisht në gjuhën maqedonase dhe shqipe 
(neni 56). Në objektet infrastrukturore, mbishkrimet, emrat e rrugëve, shesheve, 
urave etj. shkruhen në dy gjuhë (neni 40). 

Në vetëqeverisjen lokale (komunat) ku mbi 20% e qytetarëve flasin gjuhë 
tjetër nga gjuha maqedonase, çdo gjë shkruhet dhe komunikohet krahas 
maqedonishtes edhe në gjuhën shqipe (neni 41 – 43). Rregullimi i zbatimit të 
gjuhës shqipe bëhet edhe për veprimtarinë radiodifuzive (neni 33 – 39). 

Nga këto dhe shumë situate dhe segmente të tjera ku zbatohet dhe përdoret 
gjuha shqipe duket evidente se gjuha shqipe nuk ka zbatim të mirëfilltë dhe 
statusin zyrtar.  

Detajet e më sipërme, në fakt, tregojnë se politika maqedonase vazhdon me 
taktikën e saj të kultivimit të politikës jodemokratike dhe restriktive ndaj gjuhës 
shqipe. Kjo tregon degradimin e gjuhës shqipe dhe politika maqedonase në vend 
që të ecë kah afrimi i një perspektive të definuar evropiane, shkon në kahe 
tjetër. 

Kështu është tani për tani dhe ky është trend i keq – një trend që 
demonstrohet nga politika maqedonase. Në këtë situate dëshpruese të kontrollit 
të përdorimit të gjuhës shqipe krahas gjuhës maqedone, pozicionimi i 
shqiptarëve duhet të jetë më këmbëngulës dhe i vendosur për hapjen e rrugës 
për status autonom e zyrtar të gjuhës shqipe. 

Rreth zbatimit të ligjit, i cili nuk është shprehje reale e përdorimit të gjuhës 
shqipe dhe statusit të saj objektiv në shoqëri, kam këto teza: 

Së pari, Ligji për gjuhët në bazë të pikës 6 dhe nënpikave 6.1- 6.8 të 
Marrëveshjes së Ohrit nuk e rregullon në mënyrë të saktë, të drejt dhe definitive 
zbatimin e gjuhës shqipe në institucione, në botime, në komunikim. Ka shumë 
paqartësi, shprazëti dhe mangësi. Kjo për arsye se edhe kjo Marrëveshje nuk i jep 
gjuhës shqipe status zyrtar. 

Së dyti, Marrëveshja e Ohrit dhe Ligji aspak nuk e prekin çështjen e zbatimit 
të gjuhës shqipe në ushtri. 

Së treti, statusi i përcaktuar i gjuhës shqipe dhe implementimi praktik i 
gjuhës në relacionet nacionale dhe ndërkombëtare paraqet paqëndrueshmëri 
dhe jokonsekuencë meqë statusi i gjuhës shqipe nuk e shpreh realitetin 
kombëtar. 
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Rrjedha jo të qëndrueshme të zbatimit të gjuhës: duhet rrishikim 

Si të ngrihet përdorimi i gjuhës shqipe në nivel zyrtar: rekomandime 

Të ballafaquar me një realitet të ri në këtë dhjetëvjetësh të demokratizimit 
të  shoqërisë dhe gatishmërinë e respektimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 
ose më konkretisht të ligjeve që ka prodhuar ajo duhet të ndërmerren disa 
aktivitete shtesë. 

Në rrafshin e përgjithshëm shoqëror-politikë e kombëtar, që është pikërisht 
këndi në të cilin duhet vështruar problemi që të mund të çojë drejt zgjidhjes së 
statusit të gjuhës shqipe në përdorim, në botime dhe komunikim institucional 
është e domosdoshme që elita politike maqedonase të hjek dorë nga restrikcioni 
ndaj gjuhës shqipe. 

Për të sajuar një teori dhe për të ndërtuar një strategji sa më të 
qëndrueshme në raportet ndëretnike është e domosdoshme Marrëveshja të 
kuptohet drejt dhe saktë. 

Në zbatimin e gjuhës shqipe në botime, përdorimin e saj në komunikimin e 
shkruar, si në dokumente personale, dokumente të tjera zyrtare, vendime, 
dëftesa, diploma, vërtetime, libra amze, certifikata është e arsyeshme, e 
natyrshme dhe e domosdoshme që të shkruhen në gjuhën të cilën e flet personi, 
pra në gjuhën zyrtare shqipe, kurse formularët mund të shkruhen në dy gjuhë. 
Kjo do të ishte zgjidhja optimale. 

Unë shoh nevojën  e krijimit të një agjende  të përbashkët angazhimesh (të 
faktorit politik shqiptarë), në mënyrë që statusi i gjuhës shqipe dhe shumë 
probleme të tjera me inters kombëtar sa më shpejt të bëhen realitet. 

Marrëveshja e Ohrit, a duhet të rishikohet: Zhvillimet e pritshme 

Marrëveshja e Ohrit edhe pse u pranua si një mrekulli dhe dokument i 
shpresës, ajo për shqiptarët mbeti edhe ankth, mbasi nuk  ndodhi  ajo që u pritë. 

Nëse shikohen nga afër linjat e caktuara politike të shtetit, del të 
konkludohet se nevoja për rinovimin e Marrëveshjes përkatësisht ligjeve është e 
domosdoshme, madje jo vetëm për statusin e gjuhës.  

Se si do të rrjedhin gjërat në ngritjen e gjuhës shqipe në nivel zyrtar dhe 
zbatimi i saj në botime, komunikim institucional mbetet të shihet. Ndryshime 
duhet bërë. Janë të domosdoshme zhvendosje strategjike drejt përdorimit 
autonom të gjuhës shqipe kudo dhe kurdo. 

Ky realitet nuk duhet të na tremb, por nuk duhet të mbyllim sytë përpara 
tij.Angazhimet duhet të orientohen drejt ndryshimeve që e pengojnë apo e vënë 
gjuhën shqipe si gjuhë dytësore në raport me gjuhën maqedonase. 
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Gjuha shqipe kërkon kujdes më të madh, respektim. promovim dhe 
mbrojtje. Kjo duhet të jetë objektivi dhe synimi i politikës në përgjithësi dhe 
politikës gjuhësore në veçanti. 

Për fat të keq, megjithëse mbushet një dekade nga 13 gushti 2001, kur u 
nënshkrua Marrëveshja e Ohrit, ne vazhdojmë të përballemi me rrjedha jo të 
qëndrueshme të zbatimit të gjuhës shqipe dhe të barazisë kombëtare në të gjitha 
institucionet, relacionet dhe segmentet shoqërore, politike, ekonomike, 
arsimore, kulturore e të ngjashme. 

Një projekt dokument i ri i kësaj natyre, si Marrëveshje 2, duhet të 
parashikoj që si përputhje me filozofinë politike, përveç plotësimit të kërkesave 
të maqedonasve të plotësohen edhe kërkesat e shqiptarëve, në rastin konkret të 
zbatimit zyrtar të gjuhës shqipe në nivel nacional. 

Nga këto që thamë mund të arrihet në përfundimet vijuese: 
- kufizimi i përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë e barabartë dhe zyrtare në 

Maqedoni paraqet problem serioz që nxit shqetësime, prish mirëbesimin 
ndëretnik. Në këtë kontekst e shikojmë edhe zbatimin e Marrëveshjes së 
Ohrit si një dokument i cili mbetet i parealizuar deri në fund; 

- mbetet si imperativ shmangia e barrierave ekzistuese në rrugën e 
realizimit të barazisë gjuhësore dhe çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës 
shqipe të ngrihet në statusin dhe nivelin formal , të ndryshoj Kushtetuta 
dhe Ligji për përdorimin e gjuhëve; 

- shteti dhe politika duhet të ndërtojnë filozofi përparimtare në drejtim të 
saktësimit dhe formulimit kushtetues dhe ligjor për përdorim të 
barabartë dhe zyrtar të gjuhës shqipe. Përndryshe vetë politika shtetërore 
do të jetë edhe më tutje gjenerator i krizës dhe konflikteve ndëretnike. 
Shqiptarët s’kanë averzion ndaj gjuhës maqedonase, por gjuha shqipe 
duhet të bëhet zyrtare. 
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Procesi i decentralizimit të arsimit pas Marrëveshjes së Ohrit 

 

Decentralizimi i arsimit si nocion i administrimit të procesit arsimor dhe 
edukativ ka qarkulluar mjaft herët në hapësirat postkomuniste. Zhvillimi dhe 
menaxhimi i tij ka marrë trajta të ndryshme ndër sisteme të ndryshme. Raporti i 
Kombeve të Bashkuara262 raporton që tendencat për një arsim të decentralizuar 
në Hungari fillojnë qysh në vitin 1970, në Çekosllovaki 1987 dhe në Shqipëri 1992. 
Fatkeqësisht, Maqedonia mbeti shteti më i centralizuar në rajon dhe hyrja e tij 
në legjislacionin zyrtar nuk ndodhi deri në vitin 2004, si pasojë e Marrëveshjes së 
Ohrit, në vitin 2001. 

Kjo kumtesë përmbledh në vete zhvillimet kryesore të procesit të 
decentralizimit të arsimit pas vitit 2001, duke iu referuar raporteve 
ndërkombëtare dhe të vendimeve të qeverisë së Republikës së Maqedonisë.  

Arsyet për krijimin e kushteve për një arsim të decentralizuar: 
1. Menaxhim më efikas të infrastrukturës arsimore dhe edukative 
2. Ofrim privilegjesh dhe përgjegjësish pushtetit lokal si njohës i 

drejtpërdrejtë i nevojave arsimore të popullsisë lokale 
3. Depolitizim të procesit me qellim të përfitimit të besimit të 

komuniteteve jo-shumicë. 

Një nga zhvillimet e para në këtë çështje ishte se procesi i decentralizimit 
nuk njihte vetëm transferim të drejtpërdrejtë të kompetencave nga pushteti 
qendror në atë lokal, por angazhonte gjithashtu edhe këshillat e shkollave si 
partner i tretë në këtë proces.  

Sipas planit zhvillimor të Ministrisë së Arsimit në vitit 2004, decentralizimi 
dhe transferimi i kompetencave duhej të zhvillohej në dy faza. Faza e parë 
analizonte zhvillimin e komunave dhe menaxhimin e procesit arsimor në 
shkollat fillore dhe më vonë edhe në shkollat e mesme lidhur me mallrat dhe 
shërbimet (por jo rrogat).  

Pasi kjo fazë të mbikëqyrej nga faktori ndërkombëtar dhe lokal, komunat 
më të suksesshme kalonin në fazën e dytë të decentralizimit. Në raportin e parë 
zyrtar nga USAID[263] në vitin 2007, raportohen një sërë vështirësish lidhur me 
këtë proces si: 

                                                
262 World Bank Institute – Decentralizing Education in Transition Societies (Case Studies from Central 

and Easter Evrope, Hungary (Blazs, Halsz, ijmre, Moldovan, Nagy) 
263 Macedonia Decentralization- Final Report, USAID Macedonia 2007 
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1. Entuziazëm minimal nga qeveria aktuale për realizimin e procesit; 
2. Popullatë të dyshimtë; 
3. Fakti që 70 % e kryetarëve së komunave janë të ri në detyrë.    

Përpara se të analizojmë vështirësitë që pushteti lokal kishte rreth këtij 
procesi është e rëndësishme që të kujtohen sfidat që ekzistonin në Ministrinë e 
arsimit dhe Shkencës së RM në atë periudhë: 

1. Nevoja për formulimin e një realiteti ligjor që përshkruante saktësisht 
kompetencat e çdo njësie të dalë nga procesi i decentralizimi i arsimit. 

2. Nevoja për krijimin e një baze të të dhënave të përbashkët lidhur me 
numrin e nxënësve, stafin, financimet që shkollat marrin nga buxheti i 
RM (sepse deri në vitin 2004, kanë qenë në baza të ndryshme të të 
dhënave). 

Për menaxhim më të mirë të realitetit të ri Ministria e Arsimit themelon dy 
njësi: Njësinë juridike dhe Njësinë analitike. Sfida urgjente për zhvillimin e këtij 
procesi lidhej me faktin që vetëm në arsimin fillor Maqedonia kishte rreth 340 
shkolla fillore që funksionojnë si njësi të veçanta juridike ndaj dhe menaxhimi i 
centralizuar krijonte efektin “Black Box”, ku vetëm njësitë arsimore ose drejtorë 
të caktuar të afërt me ministrin e Arsimit mund të fitonin privilegje ose 
mbështetje adekuate.  

Faktori politik shqiptar deri në vitin 2001, por edhe sot ka dyshime rreth 
sinqeritetit dhe mënyrës se si këto mjete ndahen në buxhet, sepse kishte 
argumente që para vitit 2004 llogaritja e dotacioneve për 1 nxënës në Shkup 
ishte disa herë më e madhe se dotacioni i një nxënësi në shkollat periferike të 
Maqedonisë, sidomos ato shqiptare.  

Rol të rëndësishëm në proces luan edhe organizata USAID me angazhimin e 
Jan Herczyński, ekspert, konsulent dhe përpilues i rreth 50 raporteve 
ndërkombëtare rreth decentralizimit në Poloni, Rumani, Shqipëri, Ukrainë etj.  

Në raportin e Institutit Shoqëri e Hapur, të botuar në Budapest 2009[264], ai 
deri në vitin 2001, Maqedoninë e quan si vendi tërësisht i centralizuar. Po ashtu, 
në raport nënvizohet disbalanca që disa shkolla shqiptare kanë në raport me 
shkollat maqedonase, për faktin që një pjesë e madhe e shkollave shqiptare 
punojnë vazhdimisht në dy ndërrime. 

Siç kujtuam edhe më sipër, për një efiçencë më të mirë të decentralizimit, 
procesi u nda në dy faza. Faza e parë planifikonte kalim të kufizuar të 
përgjegjësive lidhur me mirëmbajtjen, riparimet dhe materialet harxhuese (por 
jo rrogat e të punësuarve) dhe në fazën e dytë e planifikuar për periudhën 2007-
2009, ku zgjeronte kompetencat e pushtetit lokal mbi arsimin publik.  

  

                                                
264 Public money for public schools, Financing Education in South Est Evrope(2009) Open Society 

Institute (Faqja 6) 
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Korniza ligjore dhe kompetencat e reja të pushtetit lokal  

I iniciuar pas marrëveshjes së nënshkruar në Ohër në gusht të vitit 2001, 
procesi i decentralizimit të arsimit filloi reformat ligjore në vitin 2002, me 
aprovimin e Ligjit për vetëqeverisje lokale dhe i shoqëruar në vitin 2004 me 
Ligjin për financimin e qeverisjes lokale,  amendamentet për arsimin fillor dhe 
të mesëm, po ashtu edhe ligjin për ndarjen e re territoriale dhe ridefinimin 
territorial të komunave dhe zvogëlimin nga 128 në 85 komuna. Bazuar në 
kriteret e caktuara, rreth 50 komuna në Maqedoni u futën në fazën e dytë. 

Sipas Rregullores, kompetencat për menaxhimin e shkollave dhe zgjedhjes 
së drejtorëve të shkollave i takonin dy palëve: Këshillit të komunës dhe këshillit 
të prindërve në shkolla. Ky i fundit ka edhe kompetenca të ndërrojë edhe 
statutin e shkollës dhe buxhetin e saj. Po ashtu, një ndër kriteret ishte që 
drejtorët e shkollave të licencohen me trajnime shtesë.  

Partneriteti midis këshillit të shkollave dhe kryetarit të komunave për të 
propozuar dhe më vonë zgjedhur drejtorët ose menaxherët, buxhetet dhe 
statutin e institucioneve arsimore pritej të përmirësojë cilësinë në arsim për 
këto arsye: 

1. Duke qenë brenda komunitetit të dy palët njohin më nga afër problemet 
e institucioneve në krahasim me praktikën e mëparshme ku Ministria e 
Arsimit vendoste për të gjitha hollësitë. 

2. Mundësia për të krijuar një besim në udhëheqësit lokal për shkak të 
minimalizimit të impaktit politik nga pushteti qendror. 

Fatkeqësisht, një pjesë e këtyre kritereve nuk janë efikase edhe 10 vite pas 
nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Në studimin People Centred Analyses[265], 
ku u anketuan 1200 familje në të gjithë Maqedoninë edhe pse qytetarët janë ‘pro’ 
procesit të decentralizimit, kur pyeten kujt do t’i kishin besuar më shumë për të 
menaxhuar sistemin arsimor, sistemin shëndetësor dhe shërbimet tjera publike, 
rezultatet janë si në vazhdim: 

Who do you consider would do the best job in providing the service? 

Proportion of respondents 
who wish service to be 

provided by: 

Education 
services 

Services for 
the elderly 

Services for 
children 

Services for the 
disabled 

Central government 69% 61% 63% 69% 

Local government 28% 32% 30% 23% 

Private providers 2% 2% 2% 2% 

NGOs 1% 5% 5% 6% 
(Source: PCA report 2009, Table 6)  

                                                
265 UNDP (2009) People Centred Analyses: regional development, local governance and the quality of 

life, Skopje: UNDP and SEEU 
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Sipas tabelës, duket qartë që rreth 69% e të anketuarve mendojnë që këto 
procese duhet menaxhuar nga pushteti qendror. Ky informacion megjithëse pak 
kundërshtues reflekton njohje të ulët të qytetareve rreth procesit dhe 
përparësive të decentralizimit të arsimit në Maqedoni. 

Defektet në sistemin arsimor që i rezistuan decentralizimit të arsimit. 
- Korniza për edukimin multikulturor  

Për implementim efikas dhe të sinqertë të procesit të decentralizimit duhet 
marrë në konsideratë edhe çështjen kulturore dhe realitetin multikulturor në të 
cilën Maqedonia jeton. Në programet ndërkombëtare shpesh referohet nevoja 
për një edukimin multikulturor i cili në përgjithësi sintetizon tendenca në katër 
dimensione, të domosdoshme për zhvillimin e edukimit multikulturor:  

1.  Reforma e Kurikulumit (hulumtimet historike, qëmtimi i paragjykimeve 
në tekste, media dhe materialet edukative, teoria e kurikulumit); dhe 
mungesa e materialeve dhe metodave për të promovuar prirje të reja 
zhvillimore të kurikulumit 

2.  Kompetenca multikulturore (grupi etnik, kultura, reduktimi i 
paragjykimit dhe zhvillimi i identitetit etnik);  

3.  Pedagogjia barazimtare (atmosfera në shkollë dhe në klasë, suksesi i 
nxënësve, stilet kulturore në mësimdhënie dhe nxënie);  

4.  Barazia sociale (veprimi social, demografia, kultura dhe gara në 
kulturën popullore)[266] 

5. Reformat në kurikulum dhe mungesa e materialeve dhe metodave për të 
promovuar prirje të reja zhvillimore të kurikulumit 

Kurikulumi (program mësimor) aktual në arsimin e Maqedonisë ka dështuar 
në inkurajimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe barazinë midis grupeve të 
ndryshme etnike të pranishme nëpër shkolla. Megjithëse të gjitha grupet etnike 
në shoqëri mund të kenë qëllime të ngjashme, siç janë krijimi i vlerave 
edukative, që do të ndihmonin për prosperitetin e shoqërisë, disa nga këto grupe 
kanë pengesa dhe diskrapanca në praktikat arsimore, të cilat historikisht kanë 
qenë të krijuar nga regjimet në pushtet.  

Kurikulumi shkollor ka dështuar në paraqitjen e temave që do të 
inkurajonin mirëkuptimin e ndërsjellë. Përderisa nxënësit shqiptarë ashtu si 
nxënësit tjerë jomaqedonas janë të detyruar të mësojnë për historinë, letërsinë 
dhe kulturën e kombit maqedonas, nxënësit maqedonas mësojnë shumë pak për 
historinë, letërsinë dhe kulturën e grupeve tjera etnike që jetojnë në vend. 
Përpos kësaj, shumica e teksteve, veçanërisht ata të historisë dhe letërsisë, 
pasqyrojnë dukshëm agjenda etnocentrike dhe paragjykimesh[267]. 

                                                
266 Bennet, 1990, 2002; Chavez-Chavez, 1995, 1997; Smith, 2000 
267 Nga ndarja në edukim dhe etikë) Instituti për paqe i Shteteve të Bashkuara. 

http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr115.htmlwdivision 
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Këto materiale dhe metoda dhe kjo lloj qasjeje, e cila nxit vetëm agjenda 
etnocentrike nuk krijon veçse frustracione ndërmjet grupeve etnike në vend që 
kurikulumin në këto shkolla të përdorë si një dritare mundësie për të krijuar 
vizione të reja në procesin afatgjatë të bashkëpunimit dhe integrimit të sistemit 
arsimor të Maqedonisë me institucionet arsimore evropiane dhe perëndimore. 

Kompetenca multikulturore (grupi etnik, kultura, 
reduktimi i paragjykimeve dhe zhvillimi i identitetit etnik) 

Prania e kompetencës multikulturore si një përmasë e rëndësishme në 
procesin e zhvillimit të standardeve të larta në Maqedoni është pothuajse 
minimale. Ka patur fare pak nisma qeveritare që e kanë vënë theksin në 
bashkëpunimin midis komuniteteve nëpër shkolla, duke synuar reduktimin e 
paragjykimit në radhët e grupeve etnike dhe duke nxitur zhvillimin e identitetit 
etnik.  

Ndjehen dukshëm ne programet arsimore në Maqedoni mungesa e 
zhvillimit të lendeve që promovojnë tolerancë ndëretnike dhe 
multikulturalizëm. 

Është e domosdoshme për sistemin arsimor në Maqedoni të mbështesë 
programe qe synojnë të ngrejë vetëdijesimin e komunitetit ndaj marrëdhënieve 
ndëretnike dhe gjithashtu për të krijuar burime njerëzore kompetente, të cilët 
do të punojnë, mësojnë dhe do të mbrojnë çështjet si kultura, reduktimi i 
paragjykimeve dhe zhvillimi i identitetit etnik. 

Pedagogjia barazimtare (atmosfera në shkollë dhe në klasë, 
sukseset e nxënësit, stilet kulturore në mësimdhënie dhe në nxënie)  

Sipas Garcias[268] , 40 vite e shkuar në sistemin arsimor amerikan qe e 
zakonshme që nxënësit e etnive minoritare apo të shtresës së ulët socio-
ekonomike të etiketoheshin si “të privuarit kulturalisht”. Teoritë e privimit 
kulturor bazoheshin mbi hamendësimin se, për arsye se nxënësit etnik apo të 
klasës së ulët nuk manifestojnë në shkollë karakteristika kulturore të të rinjve 
të klasës së mesme, ata privohen nga kultura mbizotëruese. Pa kulturën 
mbizotëruese, arsyetonin këto teori, këta nxënës e kishin të vështirë të 
konkurronin dhe të kishin sukses në shkollë. 

Probleme të tilla kanë qenë çështje edhe në Maqedoni. Megjithëse shumica 
e komuniteteve shpresonin se pas rënies së komunizmit mundësitë arsimore do 
të jenë të barabarta për të gjithë qytetarët njësoj, pedagogjia barazimtare 
vazhdon ende të mbetet një çështje e hapur në Maqedoninë “demokratike”.  

                                                
268 Garcia, R.L.(1991) Teaching in a Pluralistic Society: Concepts, models,and strategies. New York: 

Harper Collins. 
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Procesi i decentralizimit ndihmon mjaft ne menaxhimin efikas te 
institucioneve arsimore por cilësinë dhe nivelin akademik te arsimit duhet ta 
ruajnë dhe ngrenë elitat qeverisëse arsimore ne te dy nivelet. 

Barazia sociale(veprimi social, demografia, kultura dhe gara në kulturën) 

Faktorë të rëndësishëm në zhvillimin e infrastrukturës së përshtatshme 
arsimore janë burimet njerëzore, siç janë mësimdhënësit dhe administratorët e 
shkollës. Me qëllimin që të krijohet një ambient efektiv multikulturor për 
nxënësit, mësimdhënësit duhet të demonstrojnë mirëkuptim dhe respekt, të 
jenë liderë të mirë, dhe gjithashtu, të krijojnë një ambient për nxitje 
intelektuale. Për fat të keq ekzistojnë shumë pengesa për arritjen e këtyre 
synimeve për veprim social në ambientet shkollore ne Maqedoni. Këto pengesa 
ndryshojnë me ndryshimin e rrethanave por edhe origjinën etnike të 
shfrytëzuesit te shërbimit.  

Nga përvoja ime mund të përmend disa faktorë që nxisin mësimdhënësit 
intelektualisht: 

- Nevoja e baraspeshës në krijimin e dispozitave nëpër shkolla. 
- Krijimi i një atmosfere më bashkëpunuese midis mësimdhënësve, që do të 

orientohej më shumë drejt suksesit të nxënësve se sa drejt triumfit 
individual brenda institucionit apo në shoqëri 

- Identiteti i mësimdhënësit në proces. 

Qëllimi se pse i sjellim këto shembuj është që të shqiptojmë që barazimtaria 
dhe toleranca duhet të jenë pikësynim jo vetëm për nxënësit, por edhe për 
kolegët e për administratorët e shkollës, të cilët shpesh herë janë nga etni të 
ndryshme. Procesi i decentralizimit të arsimit mundëson këtë por megjithatë 
cilësia implementohet nga faktor të brendshëm në sistemin arsimor si dhe nga  
pedagogjike barazimtare kompetenca multikulturore dhe tolerancë ndëretnike. 

Bazuar në argumentet e lartpërmendur decentralizimi i arsimit ka sjellë një 
sërë përfitimesh dhe zhvillimesh pozitive për shqiptarët. Kalimi i kompetencave 
të caktuara drejt pushtetit lokal ndihmon në efikasitetin administrativ të 
sistemit arsimor por edhe në mënjanimin e pjesshëm të dyshimeve dhe 
shpeshherë edhe frustracioneve që faktori shqiptar kishte kundruall sistemit 
politik.  

Në Maqedoni diversiteti gjuhësor është evident dhe meqenëse nxënësit u 
nënshtrohen gjuhëve që në stadet e hershme të arsimimit të tyre ai mund të 
arrihet mjaft lehtë. Shumë nxënës në përgjithësi (sidomos ata shqiptarë dhe 
turq) janë dy- apo tre-gjuhësor.  

Edhe pse rekomandimet e fundit të Zyrës së OSBE në Shkup dhe ministrit 
Todorov, që nën formulën e arsimit të integruar shqiptarët duhej të mësojnë 
maqedonisht që në klasën e parë është evidente që edhe pa këtë “reformë në 
arsim” nxënësit shqiptarë disa herë më mirë e njohin gjuhën maqedonase në 
krahasim me njohjen e maqedonasve të gjuhës shqipe. 
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Me marrjen e këtyre kompetencave pushtetet lokale duhet të kenë 
pikësynim këto çështje: 

-  Fokusimi në barazinë edukative për të gjitha etnitë 
-  Zgjerimi i njohurive bazë mbi kulturat e ndryshme lokale dhe zhvillimi i 

këndvështrimit “multikulturor” në mësimdhënie dhe nxënie 
-  Vlerësim i pluralizmit kulturor dhe reagim pozitiv ndaj diversitetit 

gjuhësor  
-  Rishikimi i formulës së llogaritjes të dotacioneve për nxënësit e shkollave 

të mesme në  buxhetin e RM për institucionet arsimore. Deri në vitin 
2008, formula e llogaritjes së dotacioneve për një student nga Ministria e 
Arsimit publikohej rregullisht edhe në gazetën zyrtare. Viteve të fundit në 
gazetat zyrtare publikohen vetëm buxhetet që ndahen pa sqaruar 
saktësisht formulën e cila sillte deri te kjo shumë. Kjo krijon një problem 
të ri-paraqitjes së dyshimit nga faktori Shqiptar që buxheti përsëri ndahet 
sipas preferencave etnike dhe jo sipas baraspeshës që krijoi formula e 
ndarjes së buxhetit e aprovuar në viti 2007.[269]  

-  Influenca politike në arsim duhet të minimizohet ose zhduket tërësisht në 
nivelin qendror por edhe lokal. Një ndër argumentet kryesore për inicimin 
e procesit të decentralizmit ishte nevoja për depolitizim të sistemit 
arsimor. Depolitizimi duhet të sjellë një efikasitet më të madh në procesin 
e Decentralizimit[270].  

-  Një rishikim i tërësishëm i programeve arsimore në bashkëpunim me 
Ministrinë e Arsimit me qëllim të adaptimit të materialeve dhe metodave 
mësimore sipas nevojave të nxënësve të përqendruara në një balancë 
midis qëllimeve akademike dhe nevojave të tregut por edhe luftimit të 
stereotipeve dhe paragjykimeve etnike. 

-  OSBE në raportin e analizës së decentralizmit[271] po ashtu sugjeron, që 
pushteti lokal duhet të intensifikojë marrëdhëniet me këshillat e 
shkollave dhe arsimtarët me qëllim që bashkëpunimi të jetë efikas dhe 
konstant. Edhe pse 79 % të qytetareve të anketës së OSBE u përgjigjën se i 
dinë kompetencat e tyre, komunat duhet të krijojnë mundësi për trajnime 
për stafin pedagogjik, por edhe për këshillat e shkollave për njohje më të 
mirë të përgjegjësive dhe detyrimeve të tyre. 

-  Procesi i decentralizimit ndihmon mjaft në menaxhimin efikas të 
institucioneve arsimore, por cilësinë dhe nivelin akademik të arsimit 
duhet ta ruajnë dhe ngrenë elitat qeverisëse arsimore, meqë arsimimi saç 
është proces administrativ po aq është edhe proces iluminist. 

Sugjerimet e këtilla si dhe udhëzimet si reagim kulturor dallojnë në 
përdorimin e tyre në varësi nga faktorët politikë, sistemit arsimor, nivelit të 
nxënësve dhe nga diversiteti i leksioneve ku ata marrin pjesë.  

                                                
269 (Gazeta zyrtare e RM  Nr. 130, 26.10.2007) 
270 (faqe 24) Pregled na decentralizacija, oddel za reformi vo javna administracija, OBSE,Skopje 2008 
271  Po aty 



Ferit Rustemi | Mustafa Ibrahimi | Xheladin Murati | Agim Poshka | Linda Ziberi 
 
 

 
238 

Nuk ka një udhë të vetme e “më të mirë” nga e cila nxënësit e ri apo të 
vjetër bëhen kompetent (Baker, f.93)[272]. 

Sido që të jetë, të qenit i vetëdijshëm kulturalisht dhe akademikisht për të 
gjitha kulturat dhe nevojat e tyre në sistemin arsimor do të bënte një dallim të 
madh në zhvillimin shoqëror në Maqedoni dhe sidomos për popullin maqedonas. 
Marrëveshja Kornizë e Ohrit duhej dhe duhet të shihet si një rrugëdalje e re e 
prosperitetit shoqëror dhe natyrisht, sipas shumë teorive, zhvillimi shoqëror 
shpesh kalon nëpër dyert e sistemit edukativo-arsimor. 

  

                                                
272  10 faqe 98 Baker, C. (2001). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (3rd Ed). Bristol, 

PA: Multilingual Matters, Ltd. 
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Marrëveshja Kornizë e Ohrit dhe diskursi i “multikulturalizmit”:  
Ndërtimi dhe formimi i konceptit të “multikulturalizmit” në mes 
Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë - dhjetë vjet pas firmosjes 
së Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 

 

Qëndrimet e kohëve të fundit të nacionalistëve kundrejt emigracionit, kanë 
nxitur debat të nxehtë në lidhje me "multikulturalizmin" në Bashkimin 
Evropian. Diskurset e këtilla, që sipas disa analistëve krijojnë një rrymë politike 
në BE, e bëjnë diversitetin kulturor tejet të dukshëm dhe identitetin kombëtar 
kulturor të jetë nën kërcënim273.  

Situatës i kontribuoi edhe deklarata e kancelares gjermane, Angela Merkel, 
e cila, në një mbledhje të anëtarëve të rinj të partisë së saj konservatore, 
Bashkimit Demokratik Kristian, tha se "multikulturalizmi ka dështuar plotësisht 
në Gjermani." 274  

Pohimet e Merkel-it u mbështetën më vonë edhe nga kryeministri britanik 
David Cameron. Ai gjithashtu e sulmoi politikën e multikulturalizmit në Britani, 
duke thënë se ka inkurajuar "komunitete të ndara", ku mundësohet lulëzimi i 
ekstremizmit islamik.275 Ideja e multikulturalizmit, sipas shkencëtarëve, është 
në përputhje me normat e BE-së, mirëpo kuptimi i  "multikulturalizmit" ka qenë 
i paqartë dhe i kontestuar brenda vendeve të BE-së, edhe para debateve mbi 
emigracionin. Shumica e këtyre vendeve kanë kuptime dhe përkufizime të  
ndryshme rreth konceptit të "multikulturalizmit". Kjo pasqyrohet në paqartësinë 
e politikës së jashtme të BE-së.276  

Si pasojë, BE-ja, në shumë raste, nuk i ka artikuluar mirë çështjet e të 
drejtave të njeriut dhe të drejtave të pakicave. Në BE paqartësia e 
"multikulturalizmit" vjen gjithnjë në dukje për shkak të dimensionit të 
“sigurisë”, gjegjësisht si pasojë e frikës nga terrorizmi, nga nevoja për t'iu 
kundërvënë kërcënimeve serioze dhe nga forcimi i sigurisë kombëtare të 
shteteve anëtare të BE-së.  

                                                
273  James Caroll, “The rising tides of xenophobia.” Boston Globe. Oct. 25, 2010. 
274  Mathew Weaver, “Angela Merkel: German multiculturalism has 'utterly failed’”. Guardian. Oct. 17, 

2010. 
275 John Burns, “Cameron Criticizes ‘Multiculturalism’ in Britain.” The New York Times. Feb. 5, 2011.  
276 Lisbeth Aggestam, and Christopher Hill, “The challenge of multiculturalism in Evropean foreign 

policy.” International Affairs 84 no. 1(2008). 
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Debatet rreth “multikulturalizmit” brenda shteteve anëtare të BE-së për 
shtete sikurse Maqedonia e vështirësojnë të kuptuarit se çfarë saktësisht BE-ja 
nënkupton me konceptin e "multikulturalizmit", në kohën kur ajo mundohet t’i 
bashkëngjitet BE-së.  

Edhe pse në Maqedoni "multikulturalizmi" nuk është i lidhur me ndonjë 
çështje emigracioni, pasi shumica e grupeve etnike në këtë vend kanë qenë këtu 
që nga kohërat antike, paqartësia e kësaj natyre ndikon në mënyrën se si populli 
dhe qeveria i përgjigjen njërit prej kushteve kryesore të BE-së, i ndërlidhur 
drejtpërdrejtë me Marrëveshjen Kornizë, si parakusht për anëtarësim në BE. 

“Multikulturalizmi” në Maqedoni 

Maqedonia është vend shumë i ndërlikuar për të paraqitur konceptin e 
"multikulturalizmit". Autori Misha Glenny thekson se: "Jugosllavia ekzistoi aq 
kohë sa që ekzistoi, kryesisht për shkak se ekzistenca e saj ofroi një zgjidhje, me 
sa duket reale, për dy problemet më të ndërlikuara në Ballkan - atë të Bosnjës e 
Hercegovinës dhe Maqedonisë".277  

Përderisa Bosnja në fillim të viteve '90-ta e përjetoi luftën më të ashpër nga 
të gjithë ish republikat Jugosllave, Maqedonia arriti t’i shpëtonte një lufte të 
plotë dhe përjetoi vetëm një konflikti të shkurtër ndëretnik më 2001. Megjithatë, 
problemet në Maqedoni ndërlidhen me çështjet e saj identitare, me Greqinë 
fqinje, me fqinjët tjerë rajonal, si dhe me konfliktin ndëretnik brenda vendit.278  

Kompleksiviteti i Maqedonisë e shpjegon paqartësinë e pozicionit të BE-së 
ndaj vendit pas pavarësisë së tij që nga viti 1991 deri në 1995.279 BE-ja vendosi më 
1995 marrëdhënie të plota diplomatike me Maqedoninë, por ishte konflikti i 
armatosur ndërmjet forcave maqedonase dhe gueriles shqiptare, i cili më 2001 e 
lartësoi Maqedoninë në krye të agjendës së politikës së jashtme të BE-së dhe 
thelloi marrëdhëniet e bashkëpunimit.  

Konflikti përfundoi me Marrëveshjen Kornizë të Ohrit në vitin 2001. 
Marrëveshja u arrit me ndërmjetësim të BE-së dhe NATO-s, kurse zbatimi i plotë 
i saj paraqet një nga parakushtet themelore për pranimin e Maqedonisë në BE. 

Njëri nga parakushtet kryesore të Marrëveshjes së Ohrit është garantimi i 
të drejtave të popullsisë shqiptare në sferën e arsimit, përdorimit të gjuhës dhe 
përfaqësim të barabartë në sferën politike, kulturore, ekonomike dhe publike.280 
Kjo ilustron rëndësinë që BE-ja i jep ruajtjes së karakterit multikulturor dhe 
multietnik të Maqedonisë.  

                                                
277 Misha Glenny, The Balkans: Nationalism, war and the great powers, 1804-1999. (London: Penguin 

Books, 2001). 
278 Victor Roudometof, Collective memory, national identity, and ethnic conflict: Greece, Bulgaria and 

the Macedonian question. (Westport, CT: Praeger, 2002).  
279 Zoran Ilievski and Dane Taleski, “Was the EU's role in conflict management in Macedonia a 

success?” Ethnopolitics, 8 no. 3/4, (2009). 
280 Marcin Piotr Czapliński, “Conflict prevention and the issue of Higher Education in the mother 

tongue: The case of the Republic of Macedonia.” Security & Human Rights, 19 no. 4, (2008). 
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BE-ja e sheh Maqedoninë si shoqëri multikulturore dhe multi-etnike, teksa 
anëtarët e së cilës i kanë kapërcyer ndarjet e tyre fetare dhe etnike dhe janë në 
gjendje që të punojnë bashkërisht për të mirën e përbashkët.281  

Megjithatë, sipas Stanishevskit dhe Miller-it, është e vështirë për 
Maqedoninë që të pranojë konceptin e multikulturalizmit, teksa diskursi 
multikulturor është zhvilluar në kushte të luftës dhe presioneve nga Bashkimi 
Evropian dhe Shtetet e Bashkuara.282  

Si rezultat, grupet e ndryshme etnike në Maqedoni kanë koncepte të 
ndryshme rreth termit “multikulturalizëm”. Përderisa komuniteti shqiptar ka 
një qëndrim më pozitiv ndaj këtij termi, kryesisht për shkak të interesave të tyre 
në integrimin evro-atlantik, shumica maqedonase e sheh “multikulturalizmin” 
ose si një import ideologjik që është krejtësisht jashtë kontekstit, ose vetëm si 
një frazë që zëvendëson politikat e vjetra të kontrollit etnik.283  

Prandaj, dhjetë vite pas nënshkrimit të saj, Marrëveshja Kornizë e Ohrit 
ende nuk është zbatuar plotësisht, kurse tensionet mes dy grupeve më të mëdha 
etnike janë ende tejet të pranishme, që e bën të largët realizimin e ëndrrës për 
një Maqedoni multietnike dhe multikulturore.  

BE-ja kishte rol kryesor në konceptualizimin e Marrëveshjes së Ohrit dhe e 
konsideron fundin e konfliktit të vitit 2001 si një sukses të madh, ndërkaq 
Maqedoninë e paraqet si një shembull të rrallë të një bashkëjetese ndëretnike.284  

Bashkimi Evropian, në konceptimin e Marrëveshjes së Ohrit, e përdori 
përvojën e SHBA-ve me Marrëveshjen e Paqes së Dejtonit, të nënshkruar në vitin 
1995 për të ndalur luftën në Bosnje.  

Duke mësuar nga gabimet e tyre vendosi që të krijonte një qasje tjetër me 
Marrëveshjen e Ohrit.285 Përderisa ideja e Marrëveshjes së Dejtonit mbështetej 
në ndarjen territoriale dhe politike të tri bashkësive etnike (serbëve, kroatëve 
dhe boshnjakëve), duke krijuar një qeveri federale, ideja e Marrëveshjes së Ohrit 
ishte ruajtja e karakterit unitar të Maqedonisë me qëllim të arritjes "së paqes 
ndëretnike nëpërmjet inkurajimit të dy komuniteteve kryesore etnike, atë 
maqedonase dhe shqiptare, që të zgjidhnin problemet nëpërmjet një procesi të 
integrimit institucional, përmes bisedimeve dhe kompromisit në nivel lokal edhe 
shtetëror."286  

Komisioni i Venedikut deklaroi se Dejtoni ka shërbyer si një mjet i mirë për 
të zbatuar paqen, por ishte nje model i tmerrshëm për krijimin e një shteti 

                                                
281 Ibid. 
282 Dragan Staniševski and Hough Miller, “The role of government in managing intercultural relations: 
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funksional, kurse qëllimi kryesor i BE-së me anë të Marrëveshjes Kornizë të 
Ohrit ishte që të krijojë një shtet funksional.287  

Përvoja historike e përfshirjes së BE-së në Maqedoni dhe roli i saj 
udhëheqës në Marrëveshjen Kornizë të Ohrit, zbatimi i plotë i së cilës mbetet një 
nga parakushtet themelore për pranimin e Maqedonisë në BE, ilustron 
rëndësinë që vendet e BE-së i japin Maqedonisë për të mirëmbajtur karakterin 
multikulturor dhe multietnik.  

Vizioni i NATO-s dhe i BE-së për Marrëveshjen Kornizë të Ohrit ishte që të 
kishte një strukturë të lirë dhe të ishte një dokument i hapur që do t’u 
mundësonte grupeve etnike të Maqedonisë një grup fleksibël të parimeve; ose të 
ishte një kornizë e cila do të mundësonte negocime për zgjidhjen e problemeve 
ndëretnike.  

Sipas BE-së, "...në qoftë se demokracia multietnike dhe multikulturore 
është një "krijesë e gjallë” - një punë e vazhdueshme  nëpërmjet së cilës 
marrëdhëniet ndërmjet grupeve etnike dhe pozicionet e tyre diskutohen 
vazhdimisht dhe re-negociohen - atëherë modeli i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 
supozon se grupet etnike kanë kapacitet të mjaftueshëm politik për të bërë 
marrëveshje për të mbajtur "krijesën" e tyre të gjallë."288  

Njëkohësisht, kjo qasje ndaj Marrëveshjes Kornizë të Ohrit shërben si 
thembër Akili e këtij modeli. Ordanovski & Matovski shkruajnë se për shkak të 
kontradiktave dhe tensioneve të natyrshme në shoqëritë shumëetnike në 
tranzicion, si dhe të oportunizmit të shpeshtë të politikës ballkanike, ndodh që 
numër shumë i kufizuar problemesh të zgjidhet në kohën e duhur. 

Si rezultat i kësaj, realiteti i Maqedonisë multietnike dhe multikulturore 
ngel ende i papërfunduar dhe është duke ecur në drejtim të kundërt me atë që 
është paraparë me Marrëveshjen e Ohrit.289  

Maqedonisë ju dha statusi i kandidatit për anëtarësim në BE në vitin 2005, 
kurse për shkak të vazhdimit të konfliktit ndëretnik dhe çështjeve të 
pazgjidhura me Greqinë, Maqedonia nuk qe në gjendje që të krijonte kushtet për 
vendosjen e një date për fillimin e negociatave për pranim në BE. Në samitin e 
NATO-s në Bukuresht në vitin 2008, Greqia vuri veton ndaj kërkesës së 
Maqedonisë për anëtarësim në NATO.  

Perceptimet e ndryshme dhe dallimet gjuhësore në mes të dy grupeve 
kryesore etnike në Maqedoni e mbajnë prapa çdo përpjekje për një shoqëri 
funksionale multietnike. Përveç kësaj, qeveria e re që erdhi në pushtet në vitin 
2006 ka ngjallur polemika dhe ka shkaktuar tensione ndëretnike me projektet e 
saj si: Enciklopedia e Maqedonisë, tekstet shkollore për shkollat fillore dhe 
shkollat e mesme, projekti "Shkupi 2014", ndërtimi i kishës në kalanë e Shkupit 
etj., të cilat në mënyrë drastike ndikojnë në ekzistencën multietnike të vendit. 

                                                
287 Ibid. 
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Domethëniet e “multikulturalizmit” 

Koncepti i "multikulturalizmit", ashtu si dhe termi i saj bazë “kulturë” është 
bërë një term jashtëzakonisht i kontestuar dhe i keqpërdorur, i cili përfshin 
laramani kuptimesh dhe konceptesh në BE.290  

Këto konceptime të ndryshme, të përdorura nga palë të ndryshme të 
përfshira në dialogun për anëtarësim e Maqedonisë në BE, nxjerrin në pah 
nevojën për një analizë më të plotë të kuptimeve dhe ideologjive që këta grupe 
nënkuptojnë apo asocojnë me përdorimin e konceptit të "multikulturalizmit." 
BE-ja u themelua në bazë të një ideje multikulturore të "unitetit në diversitet", 
duke imagjinuar promovimin e diversitetit kulturor të shteteve anëtare të saj 
dhe, në të njëjtën kohë, promovimin e vlerave të përbashkëta për të gjithë.  

Por, ideja e BE-së për "unitet në diversitet" është mjaft e paqartë për të bërë 
atë të pranueshme për të gjitha shteteve anëtare. Koncepti i multikulturalizmit 
në BE përfshin shumë tensione në mes të Evropës dhe kombeve që e përbëjnë 
Evropën, si dhe në mes të kombeve dhe individëve që jetojnë aty.291 Vendet 
anëtare të BE-së dallojnë shumë në politikat e tyre për pakicat, prandaj 
tensionet për të pasur një koncept të unifikuar të multikulturalizmit janë duke 
u bërë më të dukshme për sa i përket zgjerimit të anëtarësimit në BE. 

Pavarësisht nga retorika intensive mbi multikulturalizmin nga ana e 
përfaqësuesve të BE-së në Maqedoni, tensionet dhe shqetësimet në mes 
komunitetit shqiptar dhe atë maqedonas ende mbeten të larta. Sondazhet e 
kryera pas vitit 2001 tregojnë se ekziston një kundërthënie e madhe në mesin e 
maqedonasve etnik ndaj Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, të cilën ata e 
perceptojnë si një politike e krijuar nga lart-poshtë dhe tejet e detyruar.  

Përveç kësaj, ndikimi i modelit marksist mbi identitetin e maqedonasve dhe 
atë të shqiptarëve në Maqedoni duhet gjithashtu të merret parasysh. Duke i 
perceptuar këto çështje nga një këndvështrim të identitetit politik jugosllav, 
konflikti aktual reflekton konfliktet e vjetra në këto troje dhe kuptohet përmes 
kategorive që janë zhvilluar gjatë kohës së politikës Jugosllave.292  

Kështu, nacionalistët maqedonas refuzojnë të pranojnë se të dy etnitë duhet 
të kenë të njëjtin status brenda vendit dhe vazhdojnë ta konsiderojnë 
Maqedoninë si shtet i kombit maqedonas dhe jo si shtet multikulturor. Një qasje 
e vërtetë multikulturore, siç përcaktohet nga Barry, do të kërkonte që 
shqiptarët të trajtohen si qytetarë të barabartë në vendin ku ata jetojnë dhe jo si 
pakicë e pabarabartë.293  
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Institucionalizimi i praktikave diskursive në Maqedoni është një proces i 
vështirë për shkak të tensioneve ekzistuese në mes të grupeve etnike në shoqëri 
dhe kërkon një transformim të praktikave tashmë të vendosura kulturore, të 
cilave ju nevojitet shumë më tepër se vetëm miratim të kornizave të reja 
politike.  

Transformimet e tilla të praktikave kulturore do të kërkonin "(ri) socializim 
praktikash të ndryshme kulturore, ndryshim në të menduarit social dhe zhvillim 
të një identiteti të qëndrueshëm e të ri politik, i cili do të tejkalonte përkatësinë 
etnike."294  

Diskurset multikulturore kanë potencial të rrisin perceptimet e 
integrimeve shoqërore dhe të parandalojnë përshkallëzimet e tensioneve 
ndërkulturore. Mirëpo, vetëm duke hapur dialogun për dallimet kulturore, këta 
diskurse mund të ofrojnë mundësi për tejkalimin ndarjeve kulturore dhe 
ndryshimin gradual në perceptimet sociale dhe identitetet politike. 

Dejan Guzina përplasjen në mes të arritjes së demokracisë dhe ndërtimit të 
kombit maqedonas, e sheh si pengesë të madhe për arritjen e multikulturalizmit 
në shoqërinë e Maqedonisë, e cila zakonisht shpie në, siç e quan ai, argumentin e 
zakonshëm qarkor – “për tu bërë demokratik, elitat lokale duhet të heqin dorë 
nga ndërtimi i kombit, por për ta bërë këtë, ata pikë së pari duhet të jenë 
demokratik."295  

Pra, duke aplikuar presione të jashtme për të demokratizuar Maqedoninë 
dhe për të instaluar vlera multikulturore, bashkësia ndërkombëtare, në 
përgjithësi, dhe BE-ja, në veçanti, përdorin vende të dështuara si Maqedonia si 
bazë eksperimentale për të mësuar rreth menaxhimit të konflikteve dhe për 
teknikat e demokratizimit.296  

Si rezultat i kësaj, këto vende dhe, në veçanti, shumicat etnike brenda tyre, 
e cila në rastin e Maqedonisë është grupi maqedonas etnik, integrimin 
multikulturor e shohin si një eksport ideologjik i cili ose është krejtësisht jashtë 
kontekstit ose vetëm si një frazë që mbetet në mendje dhe zëvendëson politikat e 
vjetra të kontrollit etnik.  

Ky perceptim ekziston kryesisht për shkak të faktit se BE-ja përdor "modele 
shabllon në vend të mjeteve që duhet të jenë të menduara mirë për t’ju 
përshtatur kushteve konkrete në vend."297 

Kjo është çështja parësore me përdorimin e konceptit të 
"multikulturalizmit" në Maqedoni. BE-ja e ka përcaktuar ideografin e 
"multikulturalizmit" në Maqedoni, si një nga parakushtet kryesore për 
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anëtarësim në BE, nëpërmes marrëveshjes Kornizë të Ohrit, duke përdor të 
njëjtën strategji që e përdorën në imponimin e të gjitha reformave të tjera që 
vendi duhet të implementojë për të fituar anëtarësim, që do të siguronte një 
model konceptual  të konceptit të "multikulturalizmit."  

BE-ja kërkon nga Maqedonia që të arrijë një nivel të caktuar të 
multikulturalizmit, që BE-ja beson se vetë e ka arritur, por ata ngelin të 
pavetëdijshëm për dallimet e mëdha konceptuale të këtij termi brenda shteteve 
anëtare.  

BE-ja kërkon nga komunitetet e ndryshme që jetojnë në këtë vend të arrijnë 
një lloj kuptimi koherent të konceptit në fjalë që do të përfaqësojë "frymën 
evropiane", por, në të njëjtën kohë, është më se e qartë se BE-ja ka një 
përkufizim mjaft të paqartë të këtij koncepti që në momentin është duke u 
refuzuar nga krerët politik në vendet kryesore të saj. 

Të kuptuarit e retorikës së "multikulturalizmit" dhe konceptualiteti i saj 
nga të gjitha palët e përfshira, paraqet një komponentë vitale në dialogun për 
anëtarësim në BE, në mes Maqedonisë dhe BE-së, dhe është parakusht 
vendimtar për arritjen e një shoqërie funksionale demokratike në Maqedoni.  

Në rastin e Maqedonisë, koncepti i multikulturalizmit ngjall përkushtim për 
një shoqëri multietnike dhe multikulturore me qëllim të anëtarësimit të plotë 
në BE. Dallimet në interpretimin historik  dhe kuptimet gjeografike dhe etnike 
të multikulturalizmit brenda Maqedonisë dhe në dialogun me BE, rezultojnë me 
konceptime të ndryshme të termit dhe nxjerrin në pah nevojën për një analizë 
më të plotë të kuptimeve të ndryshme dhe ideologjive që këto grupe i kanë apo i 
krijojnë për konceptin e multikulturalizmit.  

Ndërkohë që qëllimi i këtij koncepti të paraqitur nga BE-ja ishte bashkimi i 
këtyre komuniteteve, konceptime të ndryshme të multikulturalizmit i kanë 
ndarë më shumë dhe kanë kontribuar për të bërë "multikulturalizmin" të 
papranueshëm për grupet e ndryshme që janë përfshirë në këtë diskurs. 
Koncepti i "multikulturalizmit" lejon një fokus mbi atë se si retorika krijon 
mundësi për ngjarjet politike dhe sociale.  

Kuptimi mbi diskurset retorike rrit potencialin tonë për të komunikuar me 
audienca të ndryshme, veçanërisht me ato që kanë përjetuar konflikt, në 
mënyrë që të bind ata për të pranuar një qasje paqësore dhe jo të dhunshme të 
menaxhimit të konflikteve. 

Përfundimet e përgjithshme 

Çështjet e gjuhës dhe arsimit që u shtjelluan më lartë i përkasin grupit të të 
drejtave kulturore që shqiptarët pretenduan t’i kenë pas Marrëveshjes së Ohrit. 
Skepticizmi se nëse këto të drejta elementare janë plotësuar është gjithnjë në 
rritje.  
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Arsyet janë të ndryshme dhe kryesisht varen nga konceptet e ndryshme që 
të dy palët (shqiptaret dhe maqedonasit) i kanë rreth çështjes së të drejtave 
kulturore.  

Përderisa shqiptarët e konsiderojnë si një kompromis me kërkesa minimale 
për t’u ndjerë të barabartë në shoqërinë multietnike, maqedonasit e trajtojnë 
mënyrën se si shqiptarët e interpretojnë zbatimin e MO-se si një tendencë 
maksimaliste që është gjithnjë e në rritje.  

Këto qëndrime diametralisht të ndryshme janë burim i një tensioni të 
vazhdueshëm i mostolerancës ndëretnike. Autoret ne kumtesat e mësipërme 
japin këto sugjerime si elemente që do përmirësonin kohezionin ndëretnik dhe 
do të ndihmonte në integrimin dhe akomodimin institucional të shqiptarëve: 

Çështjet e gjuhës: 

Një trajtim adekuat i shqipes do të: 
§  reflektonte karakterin qytetar dhe shumetnik për të cilin flet kushtetuta 

në fuqi.   
§  t’i jepte fund tensioneve etnike dhe do të mundësonte përparimin e 

individit, i cili paraqet çelës të suksesit të një shoqërie. 
§ mbetet si imperative shmangia e barrierave ekzistuese në rrugën e 

realizimit të barazisë gjuhësore dhe çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës 
shqipe të ngrihet në statusin dhe nivelin formal, të ndryshoj Kushtetuta 
dhe Ligji për përdorimin e gjuhëve;  
§ të zgjidhet nëse shteti dhe politika ndërtojnë filozofi përparimtare në 

drejtim të saktësimit dhe formulimit kushtetues dhe ligjor për përdorim 
të barabartë dhe zyrtar të gjuhës shqipe. Përndryshe, vetë politika 
shtetërore do të jetë edhe më tutje gjenerator i krizës dhe konflikteve 
ndëretnike. Shqiptarët s’kanë averzion ndaj gjuhës maqedonase, por gjuha 
shqipe duhet të bëhet zyrtare. 
§ krijonte në kushtetutë një status shoqëror-politik të përhershëm të gjuhës 

shqipe siç është statusi shoqëror-politik i maqedonishtes, i cili nuk do 
ndryshonte. Në rast të një lëvizjeje negative demografike, te popullsia 
shqiptare gjuha shqipe do të mund ta humb edhe këtë status aktual. 
§ minimizonte arsyet e pakënaqësisë në bashkësinë gjuhësore shqiptare me 

statusin shoqëror-politik të gjuhës shqipe, e cila buron nga përdorimi 
selektiv i shqipes dhe për këtë shkak ata nuk mund të kyçen në proceset 
kulturore, ekonomike dhe politike të vendit.   

Lidhur me arsimin dhe ceshtjet multikulturore mund te thuahet qe ka nje 
progress te theksuar ne format e menaxhimit te arsimit ku pushteti lokal dhe 
keshillat shkollore kane fituar statusin e partnerit dhe menaxherit te procesit 
me kompetenca per te nderhyre edhe ne statusin dhe buxhetin e shkollave 
fillore dhe te mesme.  

Megjithate problem evident eshte qe nje pjese konfirmimeve te vendeve te 
punes akoma duhet aprovuar nga pushteti qendror (Ministria e Arsimit dhe 
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Financave) dhe kjo krijon nje burokraci te theksuar ne angazhimin e stafit 
pedagogjik.  

Lidhur me çështjen e arsimit dhe çështjet multikultorore që janë evidente 
në proces, autorët sugjerojnë: 

- Zgjerimin e njohurive bazë mbi kulturat e ndryshme lokale dhe zhvillimin 
e këndvështrimit “multikulturor” në mësimdhënie dhe nxënie. 

- Rishikimin e formulës së llogaritjes së dotacioneve për nxënësit e 
shkollave të mesme në  buxhetin e RM për institucione arsimore me 
qellim të krijimit të besimit të ndërsjellë. 

- Minimizimi e influencës politike në arsim, sepse një ndër argumentet 
kryesore për inicimin e procesit të decentralizmit ishte nevoja për 
depolitizimin e sistemit arsimor. Depolitizimi do të duhet të sjellë një 
efikasitet më të madh në procesin e decentralizimit. 

- Një rishikim i tërësishëm i programeve arsimore në bashkëpunim me 
Ministrinë e Arsimit me qëllim të adaptimit të materialeve dhe metodave 
mësimore sipas nevojave të nxënësve të përqendruara në një balancë 
midis qëllimeve akademike dhe nevojave të tregut, por edhe luftimit të 
stereotipeve dhe paragjykimeve etnike. 

- Të kuptuarit e retorikes dhe koncepteve të “multikulturalizmit” nga të 
gjitha palët (Maqedonia dhe BE), do të ishte një komponent vital ne 
dialogun rreth eurointegrimeve, i cili duhet të shihet edhe si një 
parakusht për arritjen e një demokracie funksionale në shoqërinë e 
Maqedonisë. 

- Njohja e koncepteve multikulturore rrit edhe potencialin për komunikim 
adekuat dhe influencon zhvillimet politike, duke i dhenë një hapësirë 
zgjidhjes së konflikteve të mundshme. 

Rregullimi i statusit të gjuhës shqipe, procesi i decentralizimit të arsimit 
dhe njohja e koncepteve multikulturore ndihmojnë mjaft në menaxhimin efikas 
të institucioneve kulturore që janë shumë të nevojshme në shoqërinë e 
Maqedonisë.  

Këto kritere janë edhe baza e një integrimi shoqëror dhe ndihmojnë 
bindshëm në krijimin e besimit të ndërsjellë midis dy etnive më të mëdha në 
shoqëri, sepse kultura, gjuha dhe arsimi nuk janë vetëm elemente të një procesi 
kulturor, por kanë edhe funksion iluminist në çdo shoqëri. 
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î Reflektimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit 
në teknologjitë informative 
në Republikën e Maqedonisë  

Arben Hajra, MSc 
Shpëtim Latifi, MSc 
Prof. Dr. Vladimir Radevski 

Përmbledhje 

Marrëveshja kornizë e Ohrit (MKO) ndikon në realitetin e Teknologjive të 
Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në Republikën e Maqedonisë në 
përgjithësi në dy këndvështrime: (1) në drejtim të përfshirjes së frymës së MKO 
dhe të vendimeve në lëmin e ueb pranisë dhe në një gamë të gjerë të e-qeverisjes 
në vend dhe (2) implikimet e drejtpërdrejta dhe të tërthorta të politikave 
gjuhësore të MKO dhe çështjeve në lëmin e TIK në vend.  

Ky punim trajton perspektivën e realitetit të gjuhës në aspekte të ndryshme 
të TIK në vend dhjetë vite pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. 
Aspektet gjuhësore të kësaj marrëveshjeje janë të një rëndësie të madhe, jo 
vetëm për shkak të vendit dhe domethënies së tyre që e zënë në të, por edhe për 
shkak të rëndësisë së realitetit të TIK në vend me rritje të depërtimit të 
Internetit me shpejtësi dhe rritjes së numrit të shërbimeve elektronike të 
ofruara për qytetarët përmes projekteve të ndryshme, kryesisht qeveritare.  

Punimi është i organizuar si vijon: Në Hyrje është dhënë përshkrimi dhe 
fokusi i punimit. Analiza e pranisë gjuhëve në realitetin e TIK është bërë për 
institucionet e qeverisë (kapitulli 1); parlamenti, presidenca dhe agjencitë 
shtetërore (kapitulli 2), komunat (kapitulli 3), dhe më në fund (kapitulli 4), disa 
projekte më të mëdha qeveritare janë analizuar nga këndvështrimi i njëjtë.  
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Punimi kryesisht merret me prezantimin e të dhënave dhe analizave dhe ka 
për qëllim të ofrojë një pamje mbi ndikimet e politikave gjuhësore të MKO në 
realitetin e TIK dhe për të theksuar fushat, ku nevojitet aksion për të 
përmirësuar harmonizimin me frymën e MKO. 

Hyrje 

Marrëveshja Kornizë e Ohrit (MKO), prek realitetin e Teknologjive të 
Informacionit dhe Komunikimit në Republikën e Maqedonisë në përgjithësi në 
dy këndvështrime: (1) në drejtim të përfshirjes së frymës së MKO dhe të 
vendimeve në fushën e TIK dhe (2) implikimet e çështjeve gjuhësore të MKO mbi 
realitetin e TIK në vend. 

Për qëllimet e këtij punimi perspektiva e dytë është trajtuar. Ne 
konsiderojmë se përfshirja e frymës së MKO dhe vendimet (kryesisht neni 3.1 
dhe 6.), në fushën e TIK-ut duhet të analizohen dhe të studiohen nga ekspertë të 
politikave dhe qeverisjes.  

Megjithatë, aspekti gjuhësor i kësaj marrëveshje është i një rëndësie të 
madhe jo vetëm për shkak të vendit që e zë dhe rëndësisë së saj në MKO, por 
edhe për shkak të rëndësisë së realitetit të TIK në vend me rritje të shpejtë të 
penetrimit të Internetit (Tabela 0.1, 0.2 dhe 0.3) dhe rritjes së numrit të 
shërbimeve elektronike të ofruara për qytetarët nëpërmjet projekteve të 
ndryshme: e-infrastrukturë, e-qeveri, e-biznes, e-shëndetësi, e-arsim dhe e-
qytetarë (Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës). 

Disa të dhëna në dispozicion nga Enti Shtetëror i Statistikave (raporti 
8.1.9.23), tregojnë rëndësinë e rritjes së depërtimit të Internetit dhe të 
përdorimit të tij në Republikën e Maqedonisë - besohet se këto tendenca, do të 
vazhdojë në vitet në vijim. 

 

Tabela 0.1: Familjet që kanë kompjuter dhe qasje në Internet 
 

 

Kompjuter 
Internet 
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Tabela 0.2. Përdorimi i kompjuterit dhe Internetit sipas grupmoshave 

 
Tabela 0.3. Qëllimi kryesor i përdorimit të Internetit. 

Rezultatet e studimit tonë në këtë punim janë organizuar si vijon: Në 
kapitullin parë (1), është bërë analiza e shkallës së përdorimit të gjuhëve përmes 
mediumeve të TIK (kryesisht uebsajte, faqe dhe portale), në nivel qeveritar 
(kryesisht ministritë). 

 

Kompjuter 
Internet 

 
Komunikim, email, telefon, blog 

Kërkime dhe e-shërbime 

Trajnim dhe arsimim 

E-shërbime, E-qeveri  

                E-bankieri, E-blerje 

    E-porosi 

Gjithsej 
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Kapitulli i dytë (2), jep të dhëna për përdorimin e gjuhëve në ueb nga 
institucione tjera shtetërore (parlamenti, presidenca, agjencitë shtetërore). Në 
Kapitullin e tretë (3), është bërë një analizë e thelluar për shtrirjen e përdorimit 
të gjuhëve përmes TIK në nivelin e pushtetit lokal - komunave në Republikën e 
Maqedonisë. Në kapitullin e katërt (4), bëhet analizë e projekteve kryesore të 
realizuara për rritjen e shfrytëzimit dhe zhvillimit të TIK. 

Përdorimi i gjuhëve në resurset e pranishme në ueb në nivel qeveritar 

Ky seksion tregon shtrirjen e përdorimit të gjuhëve në ueb faqet e 
institucioneve qeveritare. Në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë ka 
pesëmbëdhjetë ministri, përkatësisht: 

1. Ministria e Punëve të Jashtme 
2. Ministria e Punëve të Brendshme 
3. Ministria e Financave 

4. Ministria e Ekonomisë 
5. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
6. Ministria e Kulturës 
7. Ministria e Drejtësisë 
8. Ministria e Punës dhe Politikave Sociale 

9. Ministria e Mbrojtjes 
10. Ministria e Transportit 
11. Ministria e Arsimit dhe Shkencës 
12. Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës 
13. Ministria e Vetëqeverisjes Lokale 

14. Ministria e Shëndetësisë 
15. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujësjellësit 

Tabela 1.1. Ministritë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë 

Ueb faqja e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, duke përfshirë 
përmbajtjen, lajmet, formularët, dokumentet për shkarkim, etj., janë në gjuhën 
maqedonase dhe angleze, por jo në gjuhën shqipe. 

Ministria e Punëve të Jashtme e ka ueb faqen vetëm në gjuhën maqedonase 
dhe angleze. E njëjta vlen për të dy zëvendëskryeministrat, zëvendëskryeministri 
dhe ministri i financave, dhe zëvendëskryeministri për çështje ekonomike, ku 
asnjëra prej këtyre faqeve nuk janë në gjuhën shqipe. Po, e njëjta gjë vlen për 
Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e 
Kulturës, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Arsimit 
dhe Shkencës, Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Ministrinë 
e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave298.  

                                                
298 Qeveria e RM-së, www.vlada.gov.mk, Presidenti i RM, www.president.gov.mk, zëvendëskryeministri 

dhe ministri i financave, www.vicepremier.gov.mk, zëvendëskryeministri për çështje ekonomike, 
www.vicepremier-ekonomija.gov.mk, Ministria e Punëve të Jashtme, www.mfa.gov.mk, Ministria e 
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Për dallim nga këto, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Punës dhe 
Politikave Sociale, Ministria e Transportit, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, dhe 
Ministria e Shëndetësisë i kanë ueb faqet e tyre në të dy gjuhët, maqedonase dhe 
shqipe. Kjo, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. 

 
Tabela 1.2. Gjuhët në përmbajtjet e ueb-it të ministrive të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë  

Ministria e vetme me ueb faqe në dy gjuhë që drejtohet nga ministër 
maqedonas është Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, kurse të tjerat janë të 
kryesuar nga ministra shqiptarë. 

Një gjë për t'u theksuar është se në ueb faqet e ministrive që kanë 
përmbajtje në gjuhën shqipe, përmbajtja nuk është azhurnuar plotësisht si në 
gjuhën maqedonase. Prandaj, lajmërimet, thirrjet, kërkesat etj., nuk janë 
plotësisht të besueshme, kështu që qytetarët duhet t’i kontrollojnë të dy 
versionet në mënyrë që të jenë plotësisht në rrjedhë të aktiviteteve (duke pasur 
parasysh kushtin që ata duhet t’i flasin të dy gjuhët). 

                                                                                                                     
Punëve të Brendshme, www.mvr.gov.mk, Ministria e Kulturës, www.kultura.gov.mk, Ministria e 
Drejtësisë, www. pravda.gov.mk, Ministria e Mbrojtjes, www.morm.gov.mk, Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës, www.mon.gov.mk, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, 
www.mio.gov.mk, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomizimit me Ujërat, www.mzsv.gov.mk, 
Ministria e Ekonomisë, www.economy.gov.mk, Ministria e Punës dhe Politikave Sociale, 
www.mtsp.gov.mk, Ministria e Transportit, www.mtc.gov .mk, Ministria e Vetëqeverisje Lokale, 
www.mls.gov.mk, Ministria e Shëndetësisë, www.zdravstvo.gov.mk, Ministria e Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor (nuk ka përmbajtje në ueb), www.moepp.gov.mk , Parlamenti, 
www.sobranie.gov.mk. 
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Ueb faqja e Presidentit të Republikës së Maqedonisë, duke përfshirë ueb 
përmbajtjen, si lajme, formularë, dokumente për shkarkim, etj. është në gjuhën 
maqedonase dhe angleze, por jo edhe në gjuhën shqipe. Për dallim, parlamenti 
ka faqen në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Kjo, është paraqitur në tabelën 2.2. 

 
Tabela 2.1. Përdorimi i gjuhëve në ueb faqen e Presidentit të RM 

 

 
Tabela 2.2. Përdorimi i gjuhëve në ueb faqen e parlamentit 

 

Me agjencitë e qeveritare situata me përmbajtjen e ueb faqeve në më tepër 
gjuhë lokale është më e varfër, siç mund të shihet në grafikun e mëposhtëm. 

Presidenti i RM

Maqedonisht

Shqip

Anglisht

Parlamenti i RM

Maqedonisht

Shqip

Anglisht

Frengjisht
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Tabela 2.3. Përdorimi i gjuhëve në ueb faqet e agjencive shtetërore  

Arkivi shtetëror i Republikës së Maqedonisë, Agjencia e migracionit, Banka 
kombëtare, Enti i punësimit, Komisioni shtetëror i letrave me vlerë, Enti i 
revizionit, Enti shtetëror i statistikave, Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për 
qasje të lirë në informatat me karakter publik, Shërbimi kombëtar 
hidrometeorologjik i kanë ueb faqet vetëm në gjuhën maqedonase, ndërsa 
Agjencia e doganave i ka pothuajse të gjitha përmbajtjet edhe në gjuhën shqipe. 
Agjencia për përkrahje të zhvillimit të bujqësisë ka rreth 60% të përmbajtjes së 
saj të përkthyer në gjuhën shqipe. Tre agjenci nuk kanë fare ueb përmbajtje. 

 
Prania e gjuhës te burimet e qasshme nga web-i në nivel komunash  

Që nga riorganizimi i vitit 2004, në Republikën e Maqedonisë kemi 84 
komuna, si njësi primare administrative dhe të gjitha kanë një ueb sajtin zyrtar. 
Në këtë pikë paraqitet një analizë e komunave me theks të veçantë në 
përdorimin e gjuhës në ueb përmbajtje, dokumentacion, forma, aplikacione, 
arkiva, etj.  
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Tabela e mëposhtme paraqet komunat me të dhëna rreth përbërjes etnike 
të popullsisë:299  

Komuna Maq. Shq. Tur. Rom. Vlle. Srb. Bosh. Tje. Total Maq. Shq. Tur. Rom. Vlle. Srb. Bosh. Tje. 

Zhelinë 71 24195 2 0 0 1 5 116 24390 0.3% 99.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 
Osllome 110 10252 0 0 0 0 1 57 10420 1.1% 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 

Zajaz 211 11308 0 0 0 6 0 80 11605 1.8% 97.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.7% 
Likovë 169 26360 0 0 1 370 6 152 27058 0.6% 97.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.6% 

Bogovinë 37 27614 1183 5 0 1 9 148 28997 0.1% 95.2% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 
Haraçinë 596 10879 0 0 1 10 65 46 11597 5.1% 93.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.6% 0.4% 

Saraj 1377 32408 45 273 0 18 1120 167 35408 3.9% 91.5% 0.1% 0.8% 0.0% 0.1% 3.2% 0.5% 
Tearcë 2739 18950 516 67 0 14 1 167 22454 12.2% 84.4% 2.3% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.7% 

Vrapçishtë 1041 21101 3134 0 0 4 8 111 25399 4.1% 83.1% 12.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 
Tetovë 20053 60886 1882 2357 15 604 156 627 86580 23.2% 70.3% 2.2% 2.7% 0.0% 0.7% 0.2% 0.7% 

Studeniçan 309 11793 3285 73 0 14 1662 110 17246 1.8% 68.4%19.0% 0.4% 0.0% 0.1% 9.6% 0.6% 
Gostivar 15877 54038 7991 2237 15 160 39 685 81042 19.6% 66.7% 9.9% 2.8% 0.0% 0.2% 0.0% 0.8% 

Bërvenica 5949 9770 2 0 0 78 1 55 15855 37.5% 61.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.3% 
Dibra 3911 11348 2684 1080 2 22 3 492 19542 20.0% 58.1% 13.7% 5.5% 0.0% 0.1% 0.0% 2.5% 
Çair 15628 36921 4500 3083 78 621 2950 992 64773 24.1% 57.0% 6.9% 4.8% 0.1% 1.0% 4.6% 1.5% 

Strugë 20336 36029 3628 116 656 106 103 2402 63376 32.1% 56.8% 5.7% 0.2% 1.0% 0.2% 0.2% 3.8% 
Jegunovcë 5963 4642 4 41 0 109 1 30 10790 55.3% 43.0% 0.0% 0.4% 0.0% 1.0% 0.0% 0.3% 

Çashkë 4395 2703 391 0 1 55 67 61 7673 57.3% 35.2% 5.1% 0.0% 0.0% 0.7% 0.9% 0.8% 
Sopishte 3404 1942 243 0 4 32 0 31 5656 60.2% 34.3% 4.3% 0.0% 0.1% 0.6% 0.0% 0.5% 
Kërçovë 16140 9202 2430 1630 76 86 7 567 30138 53.6% 30.5% 8.1% 5.4% 0.3% 0.3% 0.0% 1.9% 

Shuto 
Orizare 

1438 6675 56 13342 0 67 177 262 22017 6.5% 30.3% 0.3% 60.6% 0.0% 0.3% 0.8% 1.2% 

Zelenikovë 2522 1206 1 92 1 45 191 19 4077 61.9% 29.6% 0.0% 2.3% 0.0% 1.1% 4.7% 0.5% 
Dolnen 4871 3616 2597 13 0 16 2380 75 13568 35.9% 26.7% 19.1% 0.1% 0.0% 0.1% 17.5% 0.6% 

Kumanovë 63746 27290 292 4256 147 9062 20 671 105484 60.4% 25.9% 0.3% 4.0% 0.1% 8.6% 0.0% 0.6% 
Butel 22506 9107 1304 561 120 1033 970 553 36154 62.3% 25.2% 3.6% 1.6% 0.3% 2.9% 2.7% 1.5% 
Çucer 

Sandevë 
4019 1943 0 23 16 2426 1 65 8493 47.3% 22.9% 0.0% 0.3% 0.2% 28.6% 0.0% 0.8% 

Petrovec 4246 1887 75 134 0 415 1442 56 8255 51.4% 22.9% 0.9% 1.6% 0.0% 5.0% 17.5% 0.7% 
Krushevë 6081 2064 315 0 1020 38 137 29 9684 62.8% 21.3% 3.3% 0.0% 10.5% 0.4% 1.4% 0.3% 

Shkup 338358103891 8595 23475 2557 14298 7585 8167 506926 66.7% 20.5% 1.7% 4.6% 0.5% 2.8% 1.5% 1.6% 
Gazi Babë 53497 12502 606 2082 236 2097 710 887 72617 73.7% 17.2% 0.8% 2.9% 0.3% 2.9% 1.0% 1.2% 
Mavrovë 
Rostushe 

4349 1483 2680 10 0 6 31 59 8618 50.5% 17.2% 31.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.4% 0.7% 

Resnjë 12798 1536 1797 184 26 74 1 409 16825 76.1% 9.1% 10.7% 1.1% 0.2% 0.4% 0.0% 2.4% 
Centar Zhupa 814 454 5226 0 0 0 0 25 6519 12.5% 7.0% 80.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Ohër 47344 2962 2268 69 323 366 29 2388 55749 84.9% 5.3% 4.1% 0.1% 0.6% 0.7% 0.1% 4.3% 
Drugovë 2784 155 292 1 0 8 0 9 3249 85.7% 4.8% 9.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 
Manastir 84616 4164 1610 2613 1270 541 21 550 95385 88.7% 4.4% 1.7% 2.7% 1.3% 0.6% 0.0% 0.6% 

Veles 46767 2299 1724 800 343 540 2406 229 55108 84.9% 4.2% 3.1% 1.5% 0.6% 1.0% 4.4% 0.4% 
Gjorçe Petrov 35455 1597 368 1249 109 1730 489 637 41634 85.2% 3.8% 0.9% 3.0% 0.3% 4.2% 1.2% 1.5% 

                                                
299 Qelitë me ngjyrë të verdhë janë ato ku grupi etnik është 20%, apo më tepër. Në bazë të Marrëveshjes 

së Ohrit, në lidhje me përdorimin e gjuhës në nivel komunal, është deklaruar si në vijim: “6.5. 
Cilado gjuhë tjetër të cilën e flasin të paktën 20 për qind e popullatës, po ashtu është gjuhë zyrtare, 
sikurse është arsyetuar këtu. Në organet e Republikës së Maqedonisë, cilado gjuhë zyrtare tjetër 
nga maqedonishtja mund të përdoret në pajtim me ligjin, sikurse është elaboruar më tej në aneksin 
B. Cilido person që jeton në njësinë e pushtetit vendor në të cilin të paktën 20 për qind e popullatës 
flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga maqedonishtja mund të përdorë cilëndo gjuhë zyrtare për të 
komunikuar me zyrën rajonale të pushtetit qendror, kompetent për këtë komunë; zyra e tillë do të 
përgjigjet në atë gjuhë në mënyrë plotësuese në maqedonishte. Cilido person mund ta përdor 
cilëndo gjuhë zyrtare për të komunikuar me zyrën kryesore të pushtetit qendror, e cila do t'i 
përgjigjet në atë gjuhë, në mënyrë plotësuese në maqedonisht.”  
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Gradsko 2924 125 71 127 0 23 465 25 3760 77.8% 3.3% 1.9% 3.4% 0.0% 0.6% 12.4% 0.7% 
Karposh 52810 1952 334 615 407 2184 98 1266 59666 88.5% 3.3% 0.6% 1.0% 0.7% 3.7% 0.2% 2.1% 
Qendër 38778 1465 492 974 459 2037 108 1099 45412 85.4% 3.2% 1.1% 2.1% 1.0% 4.5% 0.2% 2.4% 
Debarca 5324 153 2 0 1 8 0 19 5507 96.7% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 

Demir Hisar 9179 232 35 11 7 13 2 18 9497 96.7% 2.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 
Ilinden 13959 352 17 428 1 912 0 225 15894 87.8% 2.2% 0.1% 2.7% 0.0% 5.7% 0.0% 1.4% 

Aerodrom 64391 1014 430 580 501 3085 538 1470 72009 89.4% 1.4% 0.6% 0.8% 0.7% 4.3% 0.7% 2.0% 
Llozovë 2471 35 157 0 122 27 34 12 2858 86.5% 1.2% 5.5% 0.0% 4.3% 0.9% 1.2% 0.4% 

Vraneshticë 1033 10 276 0 0 2 0 1 1322 78.1% 0.8% 20.9% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 
Novaci 3490 21 27 0 1 7 0 3 3549 98.3% 0.6% 0.8% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 
Mogila 6432 34 229 6 0 2 0 7 6710 95.9% 0.5% 3.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

Demir Kapija 3997 23 344 16 0 132 1 32 4545 87.9% 0.5% 7.6% 0.4% 0.0% 2.9% 0.0% 0.7% 
Dojran 2641 17 402 59 3 277 2 25 3426 77.1% 0.5% 11.7% 1.7% 0.1% 8.1% 0.1% 0.7% 

Plasnicë 34 20 4446 0 0 0 0 45 4545 0.7% 0.4% 97.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 
Kisela Voda 52478 250 460 716 647 1426 425 834 57236 91.7% 0.4% 0.8% 1.3% 1.1% 2.5% 0.7% 1.5% 

Negotinë 17768 30 243 453 14 627 1 76 19212 92.5% 0.2% 1.3% 2.4% 0.1% 3.3% 0.0% 0.4% 
Vevçani 2419 3 0 0 1 3 0 7 2433 99.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 
Dellcevë 16637 7 122 651 4 35 0 49 17505 95.0% 0.0% 0.7% 3.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 
Gjevgjeli 22258 8 31 13 214 367 5 92 22988 96.8% 0.0% 0.1% 0.1% 0.9% 1.6% 0.0% 0.4% 

Prilep 70878 22 917 4433 17 172 86 243 76768 92.3% 0.0% 1.2% 5.8% 0.0% 0.2% 0.1% 0.3% 
Radovish 23752 8 4061 271 26 71 1 54 28244 84.1% 0.0% 14.4% 1.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.2% 

Shtip 41670 12 1272 2195 2074 297 11 265 47796 87.2% 0.0% 2.7% 4.6% 4.3% 0.6% 0.0% 0.6% 
Bogdanci 8093 2 54 1 5 525 0 27 8707 92.9% 0.0% 0.6% 0.0% 0.1% 6.0% 0.0% 0.3% 
Negorican 3906 1 0 1 0 926 0 6 4840 80.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.1% 0.0% 0.1% 
Strumicë 50258 3 3754 147 3 185 6 320 54676 91.9% 0.0% 6.9% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.6% 
Kavadar 37499 2 167 679 27 218 4 145 38741 96.8% 0.0% 0.4% 1.8% 0.1% 0.6% 0.0% 0.4% 
Koçan 35472 1 315 1951 194 67 2 90 38092 93.1% 0.0% 0.8% 5.1% 0.5% 0.2% 0.0% 0.2% 
Berovë 13335 0 91 459 6 20 3 27 13941 95.7% 0.0% 0.7% 3.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 

Bosilovë 13649 0 495 24 0 8 0 84 14260 95.7% 0.0% 3.5% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.6% 
Valandovë 9830 0 1333 32 1 639 1 54 11890 82.7% 0.0% 11.2% 0.3% 0.0% 5.4% 0.0% 0.5% 
Vasilevë 9958 0 2095 5 1 4 1 58 12122 82.1% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 
Vinicë 18261 0 272 1230 121 32 0 22 19938 91.6% 0.0% 1.4% 6.2% 0.6% 0.2% 0.0% 0.1% 

Zernovc 3247 0 0 0 13 2 0 2 3264 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 0.0% 0.1% 
Karbinci 3200 0 728 2 54 12 0 16 4012 79.8% 0.0% 18.1% 0.0% 1.3% 0.3% 0.0% 0.4% 

Konçe 3009 0 521 0 0 3 0 3 3536 85.1% 0.0% 14.7% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 
Kratovë 10231 0 8 151 1 33 0 17 10441 98.0% 0.0% 0.1% 1.4% 0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 

K. Palankë 19998 0 2 668 3 103 2 44 20820 96.1% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 
Krivogashtan 6126 0 0 8 0 6 0 10 6150 99.6% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 
M. Kamenice 8055 0 0 14 0 24 8 9 8110 99.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 0.1% 0.1% 

M. Brod 6927 0 181 3 0 22 1 7 7141 97.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 
Novo Sellë 11509 0 0 3 0 25 2 28 11567 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 
Pehçevë 4737 0 357 390 2 12 0 19 5517 85.9% 0.0% 6.5% 7.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.3% 

Probishtip 15977 0 6 37 37 89 1 46 16193 98.7% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.5% 0.0% 0.3% 
Rankovc 4058 0 0 57 0 18 0 11 4144 97.9% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.3% 
Rosoman 3694 0 0 6 0 409 0 32 4141 89.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 9.9% 0.0% 0.8% 

Sh. Nikolle 18005 0 81 72 238 71 1 29 18497 97.3% 0.0% 0.4% 0.4% 1.3% 0.4% 0.0% 0.2% 
Çesinove – 
Obleshevë 

7455 0 0 0 30 4 0 1 7490 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0%
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Përbërja etnike e komunave në Republikën e Maqedonisë 

Bazuar në analizën e ueb faqeve zyrtare të komunave, është arritur në këto 
informacione: 

● Në 70 komuna përkatësia etnike maqedonase përbën  më shumë se 20% të 
popullsisë vendase (pra aty ku  gjuha maqedonase është gjuhë amtare në  
më shumë se 20% të popullsisë)  

● Në 29 komuna përkatësia etnike shqiptare përbën  më shumë se 20% të 
popullsisë vendase (pra aty ku  gjuha shqipe është gjuhë amtare në  më 
shumë se 20% të popullsisë)   

● Në 4  komuna përkatësia etnike turke përbën  më shumë se 20% të 
popullsisë vendase.  

● Në një komunë përkatësia etnike rome dhe në një tjetër ajo serbe,  
përbëjnë më shumë se 20% të popullsisë vendase. 

Prania e gjuhëve në ueb faqet zyrtare të komunave është si në vijim: në 62% 
të komunave ne Republikën e Maqedonisë, përmbajtja e ueb faqeve është në 
gjuhën maqedonase, 7% vetëm në gjuhën shqipe, 12% kanë prani të gjuhës 
maqedonase dhe shqipe, 1% maqedonisht dhe turqisht dhe 2% janë në tre gjuhë – 
maqedonisht, shqip dhe turqisht. Gjithashtu, 15% të ueb faqeve zyrtare kanë 
probleme qasjeje – gjegjësisht aktualisht nuk funksionojnë.  

 
Tabela 3.2. Prania e gjuhëve në ueb faqet zyrtare të komunave 

Një e dhënë interesante është që 21% e ueb faqeve që janë në gjuhën 
maqedonase, si gjuhë tjetër paraqitet ndonjë gjuhë evropiane si anglisht, 
frëngjisht, spanjisht, gjermanisht dhe ngjashëm, përderisa 41% janë vetëm në 
gjuhën maqedonase. Rreth 5% e ueb faqeve që janë ne gjuhën shqipe dhe 
maqedonase, përmbajtja në gjuhën shqipe është e pjesshme dhe sipërfaqësore. 
Për 2% të ueb faqeve mënyra e vetme për përkthimin e përmbajtjes në gjuhën 
shqipe dhe turke është nëpërmjet shërbimeve të Google, që në realitet nuk 
paraqesin një përkthim të besueshëm dhe të saktë.  

0%

50%

100%
62%

7% 12%
1% 2% 15%



Reflektimi i MKO në teknologjitë informative në Republikën e Maqedonisë 
 
 

 
263 

 
Tabela 3.3. Prania e gjuhëve amtare dhe të huaja në ueb faqet zyrtare të komunave. 

Nëse bëjmë një interpretim më të përgjithshëm të grafikut të mësipërm, 
duke mos marr parasysh ueb faqet jofunksionale, shihet që 93% e ueb faqeve 
janë të paktën në gjuhën maqedonase, 18% të paktën në gjuhën shqipe dhe 4% te 
paktën në gjuhën turke. (Tabela 3.4) 

 
Tabela 3.4. Prania e përgjithshme e gjuhëve në ueb faqet zyrtare të komunave 

(vetëm ato që funksionojnë)   

Ajo që është vënë re nga analizat e gjertanishme, është se shumica e ueb 
faqeve që kanë përmbajtje në gjuhën shqipe janë në komunat ku shqiptarët 
përbëjnë mbi 50% të popullsisë. Nga grafiku i mposhtën gjithashtu mund të 
vërehet që në komunat ku shqiptarët janë në mesë të 5% dhe 50% kemi një prani 
totale të gjuhës maqedonase në ueb faqet e tyre, përderisa me pak se 18% kanë 
përmbajtje në gjuhën shqipe.  

Në ato vende ku shqiptarët janë më shumë se 50%, më tepër se 55% e ueb 
faqeve janë në dy gjuhë – shqip dhe maqedonisht. Ndërsa në vendet ku bashkësia 
etnike shqiptare është më pak se 5% kemi vetëm një ueb sajt që ofron përkthim 
në gjuhën shqipe, edhe atë nëpërmjet shërbimeve të Google.  
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Tabela 3.5. Prania e gjuhëve në ueb faqet e komunave 
(sipas përqindjes që  bashkësisë etnike shqiptare në komuna). 

Një analizë e ngjashme mund të bëhet edhe nga një perspektivë tjetër, 
bazuar në përqindjen e bashkësisë etnike maqedonase nëpër komuna. Nga 
Tabela 3.6, mund të vërejmë që prania e gjuhës maqedonase është më shumë se 
40% në komunat ku jetojnë më pak se 5% maqedonas. Përderisa, në komunat ku 
jetojnë me tepër se 50%  maqedonas, prezenca e gjuhës shqipe është më pak se 
1%. 

 
Tabela 3.6. Prania e gjuhëve në ueb faqet e komunave 

(sipas përqindjes që  bashkësisë etnike maqedonase në komuna). 

Projektet më kryesore të realizuara me ndikim në mësimin, 
përdorimin dhe zhvillimin e ITK-së 

Në periudhën e kaluar, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, përmes 
Ministrisë së Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës ka zbatuar një sërë 
projektesh në fushën e informacionit dhe teknologjitë të komunikimit, si: e-
Infrastruktura, e-Qeveria, e-Biznes, e-Shëndetësia, e- Arsimi, e-Qytetarët. 
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E-Infrastruktura është një projekt më i gjerë, i cili përfshin të 
ashtuquajturën IT Qeveri, e cila shërben si një shtyllë në strukturën 
komunikuese, duke i lidhur të gjitha departamentet në një mjedis ndërveprues 
dhe të sigurt. Qëllimi i këtij projekti është të bëjë një infrastrukturë solide midis 
të gjitha institucioneve qeveritare. 

Një tjetër segment me rëndësi nga ky projekt është unifikimi i një baze të 
vetme të të dhënash. e cila do të përdoret për t’i lidhur  të dhënat në mes të 
institucioneve. Moduli i tretë i e-Infrastrukturës është IT rrjeta universitare, 
Autoriteti Kombëtar për Certifikimin, etj. Gjuha shqipe nuk është e përfshirë në 
asnjërin nga këto module.  

I tillë është edhe rasti me projektin e-Qeveri. Ky projekt përfshin krijimin e 
një Këshilli Kombëtar për Shoqërinë e Informacionit, menaxhimin e 
marrëdhënieve publike, zhvillimin e TIK në vetë qeverisjet lokale, sistemit për 
menaxhimin e procesit të biznesit, sistemit për menaxhimin me dokumentet nga 
të gjitha ministritë, e-Gjyqësori, pagesa elektronike e shërbimeve qeveritare, etj .  

E-biznes përfshin certifikatat  digjitale, tregtinë elektronike, administrimin 
e .mk domenit, sistemin e informimit në bujqësi,  e-kadastër, etj.  Në asnjë nga 
këto dokumentet, modulet apo strategji (në dispozicion për publikun e gjerë) 
çështja e gjuhës nuk është  marrë aspak në konsideratë. 

Ndryshimi i vetëm që është bërë në këtë drejtim i përket projektit e-arsimi. 
Në mesin e moduleve të ndryshme në këtë projekt është edhe moduli 
"Kompjuter për çdo fëmijë".  

Strategjia për zhvillimin e e-përmbajtjes për qëllime edukative paraqet një 
element shtesë për arritjen e synimeve të këtij programi. Kjo strategji, e 
propozuar në bazë të analizës së situatës aktuale, ofron një plan për zhvillimin, 
përdorimin dhe përmirësimin e-përmbajtjes në sferën e arsimit për periudhën 
2010-2015. 

Projekti qeveritar "Kompjuter për çdo fëmijë", filloi kah fundi i vitit 2006 
dhe është zbatuar në 366 shkolla fillore dhe 93 të mesme, bazuar në Programin 
Kombëtar për Zhvillimin e Arsimit (2005-2015).  

Kështu, kompjuterët e siguruar për çdo nxënës të shkollave fillore, apo të 
mesme përdoren si mjete në mësimdhënie. 

Zbatimi i këtij projekti, zë vend në disa segmente te pavarura: 
-  Furnizimi, instalimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve,  
-  Krijimi i rrjeteve lokale dhe qasja në internet,  
-  Trajnimi i mësuesve për përdorimin e pajisjeve, mjeteve softuerike dhe e-

përmbajtje,  
-  Zhvillimi i mësimit për menaxhimin e mjedisit (e-obrazovanie.mk),  
-  Zhvillimi i përmbajtjes elektronike dhe libra elektronik (skoool.mk, e-

ucebnici.mk). 
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Tekste elektronike - Që nga viti akademik 2009/2010, ishte marr një 
iniciativë për vendosjen e teksteve shkollore në formë elektronike në ueb faqen 
e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.  

Të gjitha këto janë në dispozicion për këdo që ka qasje në internet. Ministria 
e Shoqërisë së Informacionit në prill të vitit 2010 promovoi portalin e-
ucebnici.mk prej ku këto tekste janë në dispozicion në formën e e-librave. 

Lëmitë, nga të cilat mund të gjenden e-libra, aktualisht janë: gjuha amtare, 
informatikë, biologji, fizikë, gjeografi, art, arsim muzikë, shoqëri, matematikë, 
natyrë, arsim teknik, edukim fizik dhe edukatë qytetare. 

Në veçanti, përdorimi i gjuhëve në e-librat sipas drejtimeve është si në 
vijim:  

•  Gjuha  maqedonase ka një total prej 47 librash, për klasën e  4, 5, 6 dhe 7.  
•  Gjuha shqipe ka 10 libra, për klasën e 4, 6 dhe 7 
•  ndërkohë që gjuha turke ka vetëm 2 tekstet shkollore për kurse nga klasa 

e 1 dhe 3 

Përfundim 

Dhjetë vjet pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, ndikimet dhe 
implikimet në fushën e informatikës - teknologjitë e komunikimit kryesisht  
kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës në komunikimin zyrtar elektronik në 
institucionet qeveritare  dhe shtetërore (kryesisht përmes ueb-it ).  

Megjithatë, duke marrë parasysh praktikën e sapofilluar për krijimin dhe 
praninë e informacioneve ne formë elektronike të qasshme në internet dhe në 
trendin që ka të bëjë me rritjen e shfrytëzuesve të kompjuterëve dhe internetit, 
është shumë e vështirë, në mos e pamundur të konstatohet ndikimi i aspekteve 
gjuhësore në domenin e TIK, para dhe pas MKO.  

Në këtë mënyrë, rritja dhe prania e TIK-së në shoqëri, imponon një 
zbatimin e drejtë dhe shumë serioz të politikës gjuhësore në këtë fushë, sidomos 
sipas frymës dhe dispozitave  që rrjedhin nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit.  

Ky studim tregon se në disa nivele nuk kemi një pasqyrim të drejtë të 
politikës gjuhësore në fushën e TIK - kryesisht në nivel komunash, por ka edhe 
institucione që nuk e respektojnë aspak politikën e planifikuar gjuhësore në atë 
çka përmbajnë dhe ofrojnë në formë elektronike.  

Për më tepër, projektet më kryesore qeveritare nga fusha e TIK-së nuk janë 
duke e adresuar çështjen e gjuhës në mënyrën më të mirë të mundshme. 
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î Hulumtimi i opinionit publik për MKO-në  

Prof. Dr. Hasan Jashari, hulumtues kryesor 
 
Përpunimi i të dhënave: 
Agron Rustemi, doktorant 
Mr. Marika Apostolova 
Burim Isamili 

1. Aspekti metodologjik i hulumtimit në projektin 
“10 vite nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit” 

Mënyra e hulumtimit 

Ne jetojmë në kohë paskonfliktuale dhe në kushte kur shoqëria jonë 
shumëkulturore 10 vitet e fundit po transformohet në mënyrë rapide. Kjo bëhet 
si  rrjedhim i një Marrëveshjeje e cila ishte bazament i ndërprerjes të konfliktit 
të armatosur. Bëhet një pyetje bazike filozofike: sa ne jemi të vetëdijshëm dhe si 
e perceptojnë qytetarët, opinioni publik këtë Marrëveshje; ose cili është fati i saj, 
implementimi dhe e ardhmja; ose një pyetje poashtu e rëndësishme lidhur me 
ndryshimet dhe menaxhimin me ndryshimet si rrjedhim i këtyre proceseve.  

Ne jemi të vetëdijshëm se ka mjaft dilema, mjaft paqartësi, mjaft tërheqje të 
litarit, të dhënies apo të marrjes, por gjithsesi ne duhet të kemi njohuri të qarta 
lidhur me atë që ndodh rreth nesh. Mund të flasim lirisht për situata tejet 
komplekse lidhur me atë që është në korrelacion me fatet tona si shoqëri e 
shumë etnive, feve, gjuhëve, etj. 

Numër i madh i teoricienëve dhe kërkuesve shkencorë janë të mendimit se 
shoqëritë paskonfliktuale janë të përbëra nga komunitete dhe përfytyrime 
kolektive të lënduara andaj edhe shërimi i këtyre plagëve është një proces tepër 
i ndërlikuar. 
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Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është që të mbledhë të dhëna faktografike 
për qëndrimet e qytetarëve lidhur me Marrëveshjen Kornizë dhe fatin e saj të 
deritashëm dhe të ardhshëm.  

Ky hulumtim është zhvilluar në atë mënyrë që  të grumbullohet materiali 
faktografik për analizën empirike dhe teorike të zhvillimeve shoqërore-politike 
pas Marrëveshjes shqiptare-maqedonase. Kjo do të mundësojë që të përcillet dhe 
të kihen informacione për mënyrën, në të cilën qytetarët i ndjejnë dhe i 
shprehin qëndrimet pas 10 viteve nga Marrëveshja e Ohrit.  

Pra, bëhet fjalë për çështje të vazhdimit të dialogut për çështjet e jetës  
politike, ekonomike, kulturore, arsimore në mes etnive, në kohën në të cilën 
jetojmë e që imponohen dhe shfaqen, madje edhe në mënyrë shumë dramatike.  

Prandaj, duhej grumbulluar informacione nga anketimi dhe puna 
njëmujore në terren. Pas mbledhjes fillon procesi i përpunimit dhe interpretimit 
të materialit faktografik. Rezultatet e hulumtimit që do të zhvillohen  
universitet, do të shpërndahen në konferenca, punëtori, tribuna publike. Do të 
ketë edhe një publikim përmbledhës në tri gjuhë.   

2. Qëllimet e hulumtimit 

Qëllimi kryesor i hulumtimit është pasurimi i teorisë politike e sociologjike, 
thellimi i njohurive ekzistuese për Marrëveshjen e Ohrit dhe realizimin praktik 
të saj në jetën shoqërore-politike të Maqedonisë.  

Bëhet fjalë për një detyrë shumë të ndërlikuar, ngase kjo fushë i është  
nënshtruar ndryshimeve të shpejta dhe ndikimeve të ndryshme. 

Qëllimet kryesore të hulumtimit janë: 

• Mënyra e reagimit të qytetarëve ndaj këtyre ndodhive tek ne dhe në 
rajon, si mjedis paskonfliktual. 

• Pjesëmarrja  e qytetarëve, elitave, partive politike në këto procese 

• Marrëdhëniet dhe qëndrimet e shtetasve në lidhje me këto tendenca si 
probleme të brendshme dhe të jashtme të Maqedonisë 

• Hulumtimi shkencor: mbledhja e materialit faktografik dhe shpjegimi i 
të njëjtave 
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Qëllimi specifik: 

Hulumtimi 

• Grumbullimi i materialit shkencor dhe faktografik për perceptimin e 
qytetarëve ndaj këtyre dukurive shoqërore dhe hapja e dialogut lidhur 
me Marrëveshjen.  

• Studimi i përgjithshëm mbi perceptimin publik të Marrëveshjes në RM, 
(Shpërndarja e rezultateve) 

• Pritet që ky projekt të prodhojë njohuri të tërësishme për qasje të re në 
komunikimin e  qytetarëve 10 vite pas Marrëveshjes 

• Kjo fushë është e dëshirueshme për tema shkencore, politike dhe dilema 
që kanë të bëjnë me paqartësitë e mendimit politik,  jo vetëm te ne, por  
edhe në aspektin regjional. Këto tema,  jo vetëm nga aspekti teorik, por 
edhe nga aspekti praktik mësohen dhe shqyrtohen në mënyra të 
ndryshme, por bëhen edhe tema gjithnjë e më të vështira për analiza 
socilogjike-politikologjike. Te ne, nuk ka ndonjë analizë më të 
kompletuar për perceptimet politikologjike, juridike e sociologjike për 
këto procese shoqërore dhe lëvizje të ndërlikuara.  

• Hulumtimi është i rëndësishëm për krijimin e literaturës profesionale 
për shpjegim të problemit dhe të çështjeve që kanë të bëjnë me 
Marrëveshjen. 

Studimi nga ky projekt mund të përdoret për analizën e politikave 
ekzistuese lidhur me Marrëveshjen e Ohrit dhe ndikimi i saj në jetën e 
qytetarëve si dhe në marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve. 

Efektet:  

• Grumbullimi i materialit burimor për një popullatë, analiza dhe 
krahasimi i njohurive për kushtet shoqërore-ekonomike, politike, në të 
cilat zbatohet dhe vihet në jetë Marrëveshja 

• Nxitja dhe mbështetja e punës kërkimore-shkencore në arsimin e lartë 
në Republikën e Maqedonisë, përfshirja e kuadrit akademik dhe veçmas 
studentëve dhe kuadrit të ri shkencor. 
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3. Mënyra e zhvillimit të hulumtimit 

Hulumtimi  ka si orientim bazik këto çështje: 
• Konsultimi i literaturës profesionale për temën 
• Analiza e  teorisë shkencore në lidhje me Marrëveshjen 

Caktimi i mostrës 

• Zgjedhja e ekzemplarit të 1097 qytetarëve për anketim, zgjedhje sipas 
parimit të  rastësisë, me respektimin e rregullave metodologjike për 
zgjedhjen e ekzemplarit 

Aspektet organizative të hulumtimit 

• Përgatitjet materiale-teknike. 
• Përpilimi i fletëanketës 
• Përkthimi i tij në gjuhën maqedonase dhe angleze 
• Pilot anketimi 
• Trajnimi i studentëve dhe anketuesve për  anketim 
• Plani i realizimit të mbledhjes së fakteve në terren 
• Realizimi i anketimit 
• Trajnimi i përpunuesve të të dhënave 
• Përpunimi i të dhënave 
• Seleksionimi i materialit të mbledhur 
• Interpretimi i tij 

• Përgatitja e tribunave me materiale të shkruara 
• Vlerësimi i të njëjtave në fund të aktiviteteve 

Dinamika e hulumtimit 

• Faza e realizmit të anketimit 
• Faza e përpunimit të materialit të mbledhur faktografik 
• Faza e interpretimit të tij 
• Faza e organizimit të debateve publike 
• Publikimi i materialit 
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4. Lënda e hulumtimit  

Duke u nisur nga qëllimi i sipërpërmendur, lëndë  e këtij hulumtimi janë 
qëndrimet e qytetarëve në lidhje me Marrëveshjen dhe dhjetë vjetorin e saj. 
Qasja e këtillë e imponon nevojën e: grumbullimit të të dhënave, selektimin e të 
njëjtave, përpunimin dhe interpretimin shkencor në funksion të këtyre 
dimensioneve: projekti hulumtues shkencor paraqet analizë teorike-empirike 
lidhur me mendimet e opinionit publik për Marrëveshjen Kornizë të Ohrit.  

5. Hipotezat 

Hipoteza kryesore 

Hipoteza kryesore përqendrohet kryesisht në faktin se ekziston një 
interesim i madh tek qytetarët, në kushte të një shoqërie paskonfliktuale dhe në 
tranzicion të vonuar dhe të zgjatur, për Marrëveshjen Kornizë të Ohrit dhe se 
tek ata intensifikohen debatet për kyçjen dhe ndikimin e saj në jetën shoqërore-
politike të qytetarëve. Veçanërisht është në rritje interesimi i zbatimit të saj në 
praktikë. Dilemat dhe debatet për çështjet kyçe të Marrëveshjes dhe dinamikën e 
implementimit të tyre shfaqen me intensitet të shtuar dhe kanë ngjyrime të 
theksuara etnike, politike dhe rajonale. 

Ata e kuptojnë plotësisht procesin e Marrëveshjes Kornizë dhe e 
identifikojnë lehtë këtë çështje duke u nisur nga Marrëveshja Kornizë si 
dokument, ngjarje, por edhe si një proces i vazhdueshëm qeveritar dhe shoqëror-
politik. 

Ata i mbajnë mend personalitetet e përfshirë në këto procese dhe të 
shteteve të caktuara në botë që kanë kontribuar për arritjen e Marrëveshjes dhe 
ndërprerjen e konfliktit të armatosur. 

Ata janë të vetëdijshëm për atë se pas vitit 2001, pas Marrëveshjes historike, 
Maqedonia është ndryshe nga që ka qenë. 

Në baza nacionale, religjioze dhe rajonale kemi qasje të ndryshme ndaj 
Marrëveshjes.  

Ekziston lidhje e fortë midis përkatësisë  etnike dhe qasjes për 
Marrëveshjen. 

Nga politikanët, te shqiptarët më i popullarizuar është Havier Solana. 
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6. Qasja në hulumtim 

Ky hulumtim ka karakter teorik-empirik. Pjesa teorike përmban njohuri të 
sintetizuara, të fituara nga studimi teorik i përvojave të paragjykimeve, 
etnocentrizmi dhe qëndrimet e qytetarëve kundrejt Marrëveshjes, si dhe roli i 
tyre në krijimin e mendimit publik.  

Pjesa empirike do të formohet në analizën gjegjëse empirike dhe qëndrimet 
e shtetasve. Kjo analizë përbëhet nga grumbullimi, selektimi, përpunimi i 
ndërtimit përkatës statistikor. Gjithashtu, si instrument kryesor për 
grumbullimin e të dhënave do të shfrytëzohet anketa. 

7. Klasifikimi i burimit të të dhënave 

Burimet e të dhënave, të cilat janë shfrytëzuar në mënyrë të tërthortë ose 
drejtpërdrejt për hulumtim, mund të klasifikohen në: 

• Literaturë 
• Anketim 
• Observim 
• Burimet, të cilat drejtpërdrejt manifestohen në periudhën, në të cilën ne 

punojmë në operacionalizimin e hulumtimit tonë. 
• Studimi dhe përcjellja sistematike e informacioneve dhe ngjarjeve, e 

ndërlidhur me qëndrimet e qytetarëve për Marrëveshjen Kornizë.  

8. Rëndësia e hulumtimit dhe rezultatet të cilat priten 

Marrëveshja imponon sistem të ri vlerash, rregulla të reja të lojës, që 
paraqesin negacion të sistemit të vjetër dhe frymës së vjetër. Ky kërkim 
shkencor do të  grumbullojë të dhënat, material faktografik për një çështje me 
rëndësi të madhe shoqërore-politike. Po ashtu do të pasurojë përvojën 
shkencore të pjesëmarrësve në kërkim dhe do të pasurojë teorinë dhe 
literaturën shkencore me njohuri të reja. 

Çdo kërkim shkencor ka domethënien e tij për kontributin e tij që i jep 
shkencës. Ky kontribut manifestohet në dy mënyra: 

• Si rezultat heuristik 
• Si rezultat verifikues 

Sipas Profesorit Slavomir Milosavlevic, rëndësia shoqërore  e kërkimit është 
e kushtëzuar me  kontributin e kërkimit për zgjidhjen e problemeve shoqërore. 
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Në parim ndërmjet kontributit shkencor dhe shoqëror ka lidhshmëri. 
Arsyeshmëria shoqërore e kërkimit rëndom ka edhe arsyeshmëri shoqërore 
(Milosavlevic,S., 1998). Kjo lëmi për Marrëveshjen e Ohrit nuk është e kërkuar 
andaj edhe ka një nevojë të madhe edhe shoqërore-politike edhe shkencore për 
kërkimin e perceptimit qytetar të saj 10 vite pas aktit të nënshkrimit. 

9. Pyetësori anketues 

Grumbullimi i lëndës relevante empirike është i mundur vetëm përmes 
mënyrës së drejtpërdrejtë të komunikimit. Kjo anketë është instrument për 
grumbullimin e indikatorëve. Pyetësori anketues përbëhet nga pyetje të 
standardizuara nga modaliteti, kryesisht të tipit të mbyllur me modalitete të 
caktuara të tipit të hapur në çdo pyetje.300 

Mënyra e anketimit 

Ne u përcaktuam për mënyrën e kombinuar të anketimit dhe administrimit 
të anketimit. 

Earl Babbie në librin e tij “The pratice of social Research” thotë : “Ka dy 
mënyra kryesore se si administrohen fletëanketat sipas ekzemplarit të të 
anketuarve. Kemi raste kur përdoret metoda e cila mundëson që kërkuesi ta 
lusë të anketuarin që vetë ai ta plotësojë anketën dhe çështja e dytë kur 
intervistuesit si staf vetë administrojnë-udhëheqin plotësimin e saj. 
(Babbie,E.,2007) 

Anketa përbëhet nga disa pjesë:  
• Pjesa e parë ka të bëjë me shenjat e përgjithshme: gjinia, 

etnia,vendbanimi, mosha. 
• Grupi i radhës i pyetjeve ka të bëjë me qëndrimet e të pyeturve për lëndën 

e hulumtimit. 
• Grupi tretë i pyetjeve ka të bëjë konkretisht me elementet kyçe të 

Marrëveshjes. 

                                                
300 Stërvitja e anketuesve. Çdo anketim është provim i llojit të vet. Vetë shfaqja e ekipit anketues  

shkakton komente të ndryshme, edhe atë mbi baza të ndryshme – për kohën që të harxhohet, për 
qëllimet, për njerëzit që janë të angazhuar si anketues. (Baby,Earl,2007). Qasja jonë që të tejkalohen 
këto gjendje bëhet përmes organizimit të procesit të zgjedhjes, përgatitjes dhe stërvitjes së 
anketuesve. 

 Stërvitja përbëhet nga: 
 Sqarimi i qëllimeve të anketimit 
 Sqarimii i parimeve etike të hulumtimit 
 Marrëveshje rreth termineve, mostrave, viteve, qytetarëve që do të jenë të anketuar 
 Detajet teknike të anketimit (anketa sipas gjuhës, numri anketave, markimi me numrin e secilës 

listë anketuese...) 
 Mënyra e anketimit – sqarimi, ndihmesë studentëve në plotësimin e listave anketuese pa ndikuar 

në qëndrimet e të anktuarve 
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• Grupi i katërt i pyetjeve ka të bëjë me personat konkretë të përfshirë në 
Marrëveshje. 

10. Vërejtje për zgjedhjen e sistemit të indikatorëve 

Qëndrimet e qytetarëve në lidhje me dekadën e Marrëveshjes është një 
fenomen tejet i ndërlikuar shoqëror. Hulumtimi ynë nuk ka për qëllim që 
shqyrtojë të gjitha aspektet e kësaj dukurie, ndonëse lënda e hulumtimit 
domosdoshmërisht imponon nevojën që të kihen parasysh relacionet e 
qëndrimeve të qytetarëve në lidhje me Marrëveshjen. Gjatë zgjedhjes së 
indikatorëve i kemi parasysh edhe pohimet e disa hulumtuesve të kësaj 
problematike, të cilët i kanë studiuar marrëdhëniet dhe qëndrimet e qytetarëve 
në lidhje me marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni e veçmas ata që kanë 
studiuar Marëveshjen e Ohrit. 

11. Burimet e të dhënave 

Në grumbullimin e të dhënave empirike për këtë hulumtim u përcaktuam 
për këto procedura: anketë, intervista të standardizuara, bisedime formale me 
studentë, qytetarë, ekspertë.  

Mbikëqyrja e këtyre dukurive, si një proces i vazhdueshëm, u tregua si 
instrument mjaft i suksesshëm për krahasimin e ndërtimit empirik me 
marrëdhëniet konkrete, që manifestohen në përditshmërinë e institucioneve të 
shoqërisë qytetare, marrëdhëniet midis individëve dhe interaksioni midis 
grupeve sociale. 

Thamë se në hulumtim si trajtë e veçantë dhe shumë e rëndësishme për 
grumbullimin e të dhënave është shfrytëzuar anketa, e cila shumë shpesh 
shfrytëzohet për hulumtimet e këtij lloji.  

Në rastin tonë, është aplikuar gjatë anketimit të qytetarëve me pyetje të 
përbashkëta që të maten qëndrimet e tyre për çështje të caktuara, por edhe 
çështje të tjera, që janë specifike dhe kanë të bëjnë me kategori të caktuar 
sociale. 

Anketa është realizuar, në pjesën më të madhe, në periudhën prill-maj 
2011, kurse si qytete ku është realizuar anketimi janë zgjedhur: Shkupi, Tetova  

Ohri dhe Shtipi.301 Testimi provues për funksionalitetin e pyetësorit anketues u 
bë në UEJL- Теtovë. 

                                                
301 Mënyra e të anketuarit është bërë duke u përdorur forma të ndryshme: anketimi në lokale ku 

njerëzit janë ulur,dyqane,zyra,shtëpi,vende pune... Anketuesit  në vendet e punës, rëndom në grupe 
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12. Planifikimi i ekzemplarit 

Planifikimi i ekzemplarit paraqet çështjen më të ndjeshme dhe më 
problematike të punës hulumtuese shkencore. 

Gjithsesi se gjatë kohë menduam për më shumë pyetje që kanë të bëjnë me 
ekzemplarin, siç janë psh. cilët qytetarë do të përfshihen në këtë ekzemplar?, 
cilat shenja janë të rëndësishme për temën? etj. Në fund, pas shumë analizave 
dhe bisedave, duke e pasur parasysh  problematikën, të cilën e hulumtojmë dhe 
përcaktimin për një operacionalizim konsistent të lëndës dhe qëllimeve të 
hulumtimit, nevoja që ta vërtetojmë tezën e përgjithshme për ndikimin e 
faktorëve të jashtëm, vendosëm të shfrytëzohet anketa si instrument për 
grumbullimin e të dhënave dhe ekzemplarin e stratifikuar të rastit. Numri i të 
anketuarve është 1097 persona që është standard optimal për Republikën e 
Maqedonisë. 

13. Çështjet etike të kërkimit 

Të gjitha projektet hulumtuese, ku përfshihen njerëzit, stafi dhe studentët 
duhet të marrin aprovimin etik para se të fillojë hulumtimi.  

Sot, fuqia e madhe e kërkimit në lëmin e shkencave shoqërore, politikave 
publike është shkalla e lartë e kontrollit ndaj të dhënave dhe grumbullimi i të 
dhënave për qëndrimet e njerëzve: arsimtarëve, nxënësve, prindërve etj.  

Por, të ushtrosh kontroll të tillë mbi qeniet njerëzore, edhe pse ndonjëherë 
e mundshme, mundet shpesh të jetë e rrezikshme, frikësuese, ose e dëmshme 
për subjektin. (Reece McGaw, 1999)  

Çështjet e përgjithshme etike të kërkimeve shoqërore mund të shkoqiten 
nga pyetjet si këto në vijim: Kur një kërkues shoqëror është në gjendje të 
manipulojë qeniet njerëzore për të krijuar efekte të njohura, si mund të 
mbrohen të drejtat e individëve të influencuar?  

Nëse një kërkim i planifikuar shoqëror ngjan se do të prodhojë efekte që për 
disa njerëz janë të padëshirueshme, kush do të vendosë se a do të bëhet 
hulumtimi dhe si do të vendoset? Nën çfarë kushtesh do të lejohet një i tillë? A 
respektohet vullneti dhe dinjiteti i pjesëmarrësve në kërkim etj? 

Përgjigja për çështjen etike në këtë hulumtim është që brenda lidhjeve 
profesionale të krijojë kode dhe qasje etike. Kodet u tregojnë hulumtuesve si 
duhet t’i drejtojnë kërkimet pa mos i cenuar të drejtat e individit.  

                                                                                                                     
nga tre vetë i kanë shpërndarë  fletënaketimet, kanë dhënë sqarimet kur ka pasur paqartësi dhe 
pas mbushjes i kanë marrë me vete. 
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Në lidhje me këtë kërkim ne e bëmë në atë mënyrë që u shpjegonim të 
gjithë njerëzve se të dhënat do të përdoren për qëllime shkencore, se mund të 
jenë anonimë dhe se mund ta shkruajnë emrin po të duan, se do të ruhen të 
dhënat e tyre dhe qëndrimet personale, se mund vullnetarisht ta plotësojnë  
anketën dhe lirshëm të përgjigjen.  

Po ashtu shpjeguam se gjatë anketimit lirshëm mund të heqin dorë  nga ai - 
gjë që patëm raste te tilla në Shkup, Ohër, Tetovë, Kocanë. Po ashtu për çështjet 
që nuk janë të përfshira në anketim lirshëm të japin qëndrimin e tyre në pyetjen 

e hapur në fund të fletëanketës.302 

14. Analiza e kërkimit anketues  

Analiza e tabelave  dhe grafikoneve është bërë në bazë të këtij parimi: 

Hapi 1: Fillimi 

Shikoni titullin, shkurtimet, titujt, legjendat, shënimet dhe burimet për të 
gjetur kontekstin dhe cilësinë e pritshme të të dhënave.  

Hapi 2: Çfarë tregojnë numrat?  

Sigurohuni që te dini atë se çka gjithë këta numra (përqindjet, '000s, etj) 
përfaqësojnë. Shiko vlerat më të mëdha dhe më të vogla. 

Hapi 3: Si ndryshojnë? 

Shikoni ndryshimet në vlerat e të dhënave në një grup të vetëm të të 
dhënave, një rresht apo kolonë ose pjesë e një grafiku. Kjo mund të përfshijë: 
ndryshime me kalimin e kohës ose krahasim brenda një kategorie, si meshkuj 
dhe femra në çdo kohë. 

Hapi 4: Ku janë dallimet? 

Cilat janë marrëdhëniet në tabelë që lidhin variablat? Përdorni 
informacionet nga Hapi 3 që mund t’u ndihmojë të bëni krahasime të dy ose më 
shumë kategorive ose korniza kohore. 

Hapi 5: Pse bëjnë ata të ndryshojnë? 

Pse ka dallime? Shiko për arsyetimet për raportin e të dhënave që ju keni 
gjetur duke marrë parasysh faktorët socialë, mjedisorë dhe ekonomikë.  

                                                
302 Në fund të anketës në pyetjen e karakterit të hapur ka pasur komente të ndryshme. Ato janë dhënë 

në formë të shkruar. Në disa vende hasen komente të shkruara në gjuhën shqipë ku bëhet pyetje  
pse maqedonasit nuk e mësojnë gjuhën shqipe, pse Marrëveshja nuk realizohet si duhet, pse postet 
më të paguara përherë mbahen nga maqedonasit? Ka edhe komente se edhe pas Marrëveshjes 
gjërat janë të njëjta si në komunizëm. Në gjuhën maqedonase  janë dhënë komente se edhe 
maqedonasit duhet ta dinë gjuhën shqipe si shqiptarët maqedonishten, se kjoështë Marëveshje që 
ndërpreu luftën e na solli paqë, etj. 
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Mendoni për ndryshimet e papritur në lidhje me politikën shtetërore, 
kombëtare dhe ndërkombëtare (Shih: Kemp, 2005) për hollësi të mëtejshme.) 
Këtu ne ofrojmë dy shembuj të përdorimit të tij të fundit (Koschat, 2005). 

 

 
Lidhur me përkatësinë kombëtare kampioni për këtë kërkim është zgjedhur 

duke marrë për bazë strukturën nacionale të popullsisë sipas regjistrimit të 
fundit të popullsisë në Republikën e Maqedonisë ne vitin 2004. Nga grafikoni i 
mësipërm shihet se 734 persona ose 67 % të të anketuarve janë maqedonas, 296 
ose 27 % shqiptarë,3 % të papërcaktuar nga 1 % janë romë, turq etj. 

 
 
Për shkak të përfshirjes rajonale e kombëtare, anketimi është bërë në 4 

rajone dhe anketat janë shifruar me numrat si vijojnë: 1. Tetova, 2. Shkupi, 3. 
Ohri, 4. Shtipi. Nga të anketuarit 329 persona ose 30% janë të anketuar në 
Shkup, 252 ose 23 % në Tetovë, Ohër - 285 ose 26 % dhe  Shtip - 230 persona ose 
21 %. 
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27%

1%1%1% 3%
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Maqedonas Shqipetar Turk Rom Tjeter Pa Përgjigje

23%

30%
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l. Struktura gjinore është 48% (570) femra dhe 51 % (527) meshkuj 

Këtu ka pak një tolerancë më të vogël të numrit më  të madh të  meshkujve 
në krahasim me femrat që në aspektin statistikor nuk paraqet ndonjë problem. 

 
Duke marrë parasysh se  Marrëveshja e Ohrit më së tepërmi ka të bëjë me 

të ardhmen e qytetarëve, jemi përcaktuar për një përfaqësim nga aspekti i 
moshës si vijon: 40 % ose 438, janë të rinj, 30 % ose 391 me moshë mesatare dhe 
27 % ose 297,2 të vjetër dhe 3 % pa përgjigje.  

Pra kemi të bëjmë me një tolerancë sa i përket moshës në krahasim me 
regjistrin e popullsisë ku numri i të moshuarve është më i madh. 

51%48%

1%

Gjinia
Mashkul Femer Pa Përgjigje

40%

30%

27%

3%
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Në lidhje me vendbanimin po ashtu ai përafërsisht i përgjigjet shtrirjes së 

popullatës në aspektin urban- rural 789 të anketuar janë nga qyteti dhe 307 nga 
fshati. 

 
Nga përgjigjet shihet se 52% (570) e popullatës u interesojnë ngjarjet 

shoqërore-politike kurse 21% (230) kanë interesim të theksuar. Vetëm 10 % e 
popullatës përgjigjen se ajo nuk u intereson aspak, e që është shumë normale 
dhe ky numër është fare i vogël.  

Kjo sigurisht ka të bëjë me atë se në media dhe në jetën e përditshme të 
njerëzve temat politike janë shumë të debatueshme dhe shumë aktuale. Këto 
tema bëhen të kapshme nga të gjitha shqisat tona sidomos nga mediat e shumta 
të cilët jetën shoqërore-politike, ekonomike e paraqesin si diçka prioritare.  

Polemikat në parlament dhe aktet e nxjerra nga qeveria po ashtu janë 
interesim i qytetarëve. Pra, mund të flasim lirshëm për një shoqëri të politizuar 
dhe polarizuar. 
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21%

52%

10%
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8%

0%
Sa ju interesojnë ngjarjet shoqërore-politike, të cilat ndodhin 
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Nuk më interesojnë.
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Në pyetjen se sa është aktuale Marrëveshja  Kornizë e Ohrit, 41% (449 
persona) e të anketuarve janë të mendimit se ata ndonjëherë janë të interesuar 
që të dëgjojnë, diskutojnë me miqtë, kolegët, çështjet e Marrëveshjes.  

Pra, ata këtë çështje e kanë lënë si çështje të politikanëve. Numri 33 % ose 
361 shumë rrallë janë të interesuar që të lexojnë, dëgjojnë diçka për 
Marrëveshjen e vetëm 14 % shumë shpesh. Nga biseda dhe observimi në terren 
ky numër relativisht i lartë i të anketuarve nënkuptohet si rrjedhim i asaj se te 
popullata maqedonase ka një interesim më të vogël se sa te popullata shqiptare. 

Shikuar në përgjithësi të dhënat statistikore tregojnë se ka një  
përputhshmëri të qëndrimeve të shprehura të anketuarve në krahasim me 
debatet,shkrimet, polemikat dhe dilemat që shfaqen në elitat politike, media, 
institucionet politike, në opinionin publik në lidhje me Marrëveshjen e Ohrit dhe 
zbatimin e saj. 

 
59 % e të anketuarve dinë diçka për Marrëveshjen. Vetëm 19% ose 208 prej 

tyre thonë se dinë mjaft për të. Pra shikuar nga aspekti i rëndësisë statistikore  
afër 60 % (658 persona të anketuar) e popullatës vetëm është pjesëmarrëse 
pasive në gjithë bisedat dhe debatet që bëhen për Marrëveshjen. Kur themi se 
dimë diçka atëherë ajo është një qëndrim qytetar pasiv, joaktiv dhe shikuar nga 
aspekti i pjesëmarrjes qytetare jo e mjaftueshme dhe jo bindëse për njohjen e 
mirëfilltë të procesit. Fitohet përshtypja nga terreni por edhe nga kërkimet e 
tjera shkencore se njerëzit detajet shpesh ua lënë të tjerëve kurse vetë nuk 
thellohen në analizën e detajuar të Marrëveshjes.  

19%

59%

14%
7%

1%

Sa gjëra dini për Marrëveshjen e Ohrit?

Po, mendoj se di mjaft.
Di diçka.
Nuk di aspak.
Nuk më intereson.
Pa Përgjigje
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Marrëveshja Kornizë është krijuar pikërisht për stabilitetin politik dhe 

krijimin e mirëbesimit  ndëretnik, harmonisë dhe bashkëjetesës sidomos në mes 
maqedonasve dhe shqiptarëve të cilët edhe e përbëjnë 90 % të popullatës në 
Maqedoni. 

Gati gjysma e të anketuarve - 46%, thonë se Marrëveshja  është e 
rëndësishme kurse 27 % thonë se ndonjëherë është me rëndësi e ndonjëherë jo. 
Vetëm 5 % e të anketuarve janë të mendimit se Marrëveshja nuk është e 
rëndësishme për stabilitetin politik të Maqedonisë e 14% nuk e dinë ose nuk 
japin përgjigje. 

Nga të dhënat më lart mund të vijmë në përfundim se popullata në 
Maqedoni ka një qëndrim të fortë pro Marrëveshjes dhe rëndësisë së saj për 
stabilitetin politik të Maqedonisë.  

 
Nga grafikoni më lart shihet se të anketuarit e vlerësojnë Marrëveshjen në 

atë mënyrë që 37% e tyre theksojnë se Marrëveshja i trajton në mënyrë të 
barabartë kulturat, fetë, gjuhët, bashkësitë etnike. Prej tyre 25 % kanë mëdyshje 
kurse 18%  mendojnë se nuk i trajton si duhet.  

Por çështja e gjuhës, sidomos e përdorimit të gjuhës shqipe dhe trajtimit të 
zgjidhjes së saj në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë si prodhim i 

46%

27%

5%

8%

14%

0%

A mendoni se Marrëveshja është e rëndësishme për stabilitetin 
politik në Maqedoni?

Po, është e rëndësishme.
Ndonjëherë është e ndonjëherë jo.

Jo, nuk është aspak e rëndësishme.
Nuk më intereson.
Nuk e di, nuk kam përgjigje.
Pa Përgjigje

37%

25%

18%

6% 13%

1%
Si i trajton Marrëveshja kulturat, gjuhët, fetë, bashkësitë etnike?
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Marrëveshjes Kornizë mbetet edhe sot e kësaj dite një pikë e dobët dhe e pa 
zbatuar sa duhet në jetën publike. Ajo është faktor numër një i pakënaqësive, 
zgjidhjeve të paqarta, të paqëndrueshme dhe polemikave edhe në parlament, 
jetën publike dhe media. 

 
Nga të anketuarit shihet se 57 % (625 persona) mendojnë se Marrëveshja u 

përgjigjet shqiptarëve kurse 14 % (153) maqedonasve. Nga ata 26 % ose 285 
mendojnë se nuk kanë njohuri, nuk e dinë apo nuk ju ka interesuar kjo gjë.  

Nga diskutimet me të anketuarit në vendbanime shiheshin edhe reagimet e 

ndryshme shikuar nga aspekti etnik.303 

                                                
303 “Bota paralele e maqedonasve dhe shqiptarëve”  
 Jetojmë njëri pranë tjetrit por jo edhe së bashku. Ura e Gurit më tepër na ndan se sa na bashkon. 

Edhe dhjetë vite pas konfliktit, secili shikon dhe tërheq nga ana e tij. 
 Se ekziston mosbesim, tregon  hulumtimi i MCMS: 9.4%  e qytetarëve  mendojnë se  marrëdhëniet 

ndëretnike janë armiqësore, 18.4%  se ka rivalitet, 33.2% janë të përmbajtur dhe vetëm rreth  17% se 
ka bashkëpunim dhe bashkëekzistencë paqësore. Problem i madh është se edhe një decenie pas 
konfliktit ende nuk ka qëndrim të përbashkët se çfarë saktësisht ndodhi. 

 „Shqiptarët etnikë e kanë perceptimin se  kjo ishte luftë e arsyeshme për të drejtat e njeriut, kurse 
maqedonasit etnikë kanë tre pikëpamje- luftë etno-separatiste, komplot ndërkombëtar kundër  
Maqedonisë dhe agresion nga Kosova.”-  thotë Sasho Klekovski nga MCMS. 

 Për njëri-tjetrin më së tepërmi informohemi nga mediumet e shumë më pak  nga bisedat e 
drejtpërdrejta dhe  shoqërimi. Hendeku më i madh është ndërmjet dy bashkësive numerikisht  më 
të mëdha - rreth 45 % e maqedonasve nuk kanë besim te shqiptarët dhe anasjelltas. Por, të gjithë 
mendojnë se marrëdhëniet ndëretnike janë më të mira se sa para 10 viteve dhe se edhe në të 
ardhmen do të zhvillohen. (Tekst i huazuar, MRT, 07.07.2011, Nikolla Krstiq) 
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1%

Cilave bashkësi etnike u përgjigjet Marrëveshja më së shumti?
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Frika nga përkatësia tjetër kombëtare, gjuhësore, religjioze është mendim 

për ekzistimin e tjetrit që nuk është si ne që shpesh shihet si Lupus i Hobsit. 
Përgjigjet janë se 38% e të pyeturve frikohen nga tjetri ndonjëherë, pra kanë 
mëdyshje e paragjykime, kurse29 % shpesh kaplohen nga ky ankth. Pra, mund të 
flasim për një shoqëri të polarizuar në baza etnike dhe religjioze. 

 
Mediat shkruajnë pjesërisht mirë për Marrëveshjen. Kështu shprehen 44 % 

e të anketuarve. Me një intensitet më tepër bindës se shkruajnë mirë janë 12 % e 
të anketuarve. Mirëpo nga ana tjetër 31 % e tyre shprehen se nuk e dinë që do të 
thotë se nuk janë të interesuar dhe se kjo çështje për ata është një rrugë e 
panjohur. 
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A keni vërejtur ndonjëherë që njerëzit të frikësohen prej atyre të 
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Një numër i madh i të anketuarve është i vetëdijshëm për polarizimin dhe 

paragjykimet në shoqërinë maqedonase. Andaj 36 % e tyre janë të mendimit që 
për të zvogëluar dallimet nga njëri-tjetri duhet të flakim paragjykimet për njëri-
tjetrin.  

Nga këta 1\4, pra 24 % janë të mendimit se kjo gjë mund të arrihet po qe se i 
respektojmë dallimet për njëri-tjetrin, kurse 19 % janë të mendimit se duhet 
respektuar ligji dhe shteti i së drejtës.  

Pra treguesit më lart tregojnë se qëndrimet e qytetarëve janë në vijën e 
duhur se diçka duhet bërë, se Marrëveshja është një mundësi për një shoqëri me 
respekt të dallimeve etnike, kulturore, fetare, gjuhësore etj. 
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9%24%

19%

5% 5%2%
Ç’duhet të bëjmë për të zvogëluar dallimet nga njëri-tjetri? 

Duhet bashkëpunim dhe njohje reciproke
Të mësojmë gjuhën e njëri-tjetrit
Të respektojmë dallimet
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Nga grafikoni shihet se 63 % e popullatës respekton vlerat, fetë, gjuhët e të 
tjerëve. Së paku në mënyrë deklarative ka tolerancë dhe gatishmëri për respekt. 
Nga ana tjetër 17 % janë të mendimit se ata respektojnë vetëm gjuhën, fenë dhe 
vlerat e popullit të vet.  

Vetëm 13 % thonë se pjesërisht kanë një respekt që po ashtu është i 
rëndësishëm për tolerancën, bashkëjetesën dhe qytetarinë  bashkëkohore. Kjo 
mund të vërehet edhe nga situatat konkrete në shoqëri kur tensionet me 
intonim fetar nuk janë përkrahur nga qytetarët por nga grupe të izoluara dhe 
numerikisht të vogla (Rasti i Kishës në Kala etj). 

 
 

Në pyetjen se në cilat fusha është realizuar më së shumti Marrëveshja, 23 % 
janë të mendimit se ajo është realizuar më së shumti te vetëqeverisja lokale, 
decentralizimi, 20 % në arsim,16% në përdorimin e gjuhëve, që është përqindje 
shumë e vogël, ndërkaq vetëm 10 % shfaqin mendimin se Marrëveshja ka 
zhvilluar multikulturën, që tregon  për një indikator statistikor më rëndësi.  

Por nga treguesit dhe faktet e shumta nga jeta e përditshme, shohim se 
shpesh ka orvatje që të kuantivizohen të arriturat e Marrëveshjes apo zbatimi i 
saj. Prandaj njerëz me përgjegjësi në qeveri, ministra, deputetë, liderë partiakë 
thonë se 80 ose 95 % e Marrëveshjes Kornizë është realizuar.  

Kjo është në rregull po qe se mendohet në sjelljen e akteve ligjore, 
normative. Por, kuptimi i Marrëveshjes  si përqindje e kupton atë si diçka 
statike, si normative e jo si diçka dinamike dhe e cila duhet të kultivohet e 
pasurohet vazhdimisht.  

Vetëm e shikuar kështu ajo mund të luajë rolin e saj shoqëror dhe të kryejë 
misionin e saj paqësor. 
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Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, 36 % mendojnë se ajo ndikon 

ndonjëherë mirë e ndonjëherë keq, ndërkaq vetëm 22 % mendojnë se ajo ndikon 
shumë në përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike. Mirëpo numri prej 16 % të 
tyre janë të mendimit se ajo ndikon shumë në keqësimin e marrëdhënieve. Kur 
kjo krahasohet me mëdyshjen keq a mirë të 36 %, atëherë mëdyshjet për rolin 
shoqëror, paqësor dhe stabilizues të Marrëveshjes, mjegullohen. 

Pra, në popullatë ka ende mëdyshje lidhur me rolin e saj si faktor paqeje, 
Marrëveshje historike, faktor stabiliteti, meqenëse nga vëzhgimi ynë në terren 
nuk e fituam këtë përshtypje. 

 
Në pyetjen ku duhet të punohet më së tepërmi për zbatimin e marrëveshjes, 

29 % janë të mendimit se duhet më së tepërmi të punësohen të rinjtë 19 % në 
përdorimin zyrtar të gjuhëve. Punësimi i të rinjve është problem shoqëror kyç 
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dhe  shkalla prej afër 34% e papunësisë sigurisht se shkakton një pasiguri për 
ardhmërinë e bashkësive.  

Por ndonjëherë punësimi nëpërmjet Marrëveshjes ka krijuar politizime të 
panevojshme dhe  debate publike në media dhe parlament ndërmjet partive 
politike shqiptare dhe atyre maqedonase, ndërmjet pozitës dhe opozitës. 
Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është ende një çështje e cila nuk është e 
rregulluar me ligj. 

 
Krijimi i klimës për dialog në mes etnive është qëllimi kryesor i 

Marrëveshjes së Ohrit.  

Por, popullata këtë gjë e ndjen në mënyra të ndryshme. Vetëm 16 % e të 
anketuarve janë të bindur dhe  shprehen se ajo e ka krijuar klimën e 
përshtatshme për dialog.  

Nga ana tjetër 22 % janë të mendimit se kanë dilema, ose pjesërisht 
mendojnë ashtu dhe nëse iu bashkojmë këtyre edhe 16% të atyre që thonë se 
“Deri diku po”, atëherë shumë pyetje mund të bëhen dhe shumë përgjigje të 
ndryshme mund të merren dhe se gjërat janë të papërcaktuara, jo bindëse.  

Afër 40 % e popullatës mbron qëndrimin se kjo është “Pak“ ose “Aspak”, që 
është një shprehje me qëndrim më bindshëm të shprehur. Por, gjithsesi nga 
vëzhgimi në terren i reagimeve të të anketuarve fitohet përshtypja mjaft bindëse 
se pikërisht Marrëveshja e Ohrit e krijoi klimën e përshtatshme për dialog 
ndëretnik. 
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Nga skema e mësipërme shihet se 19 % e të anketuarve mendojnë se faktori 
ndërkombëtar dhe diplomacia ndërkombëtare ka pasur një  rol shumë të madh 
për ndërprerjen e konfliktit, mesatarisht, me një intensitet besimi më pak janë 
22 % dhe  16% “deri diku po”.  

Se “aspak nuk kanë kontribuar” mendojnë 16%  e të anketuarve. Nga 
ndjekja e literaturës dhe e vetë kronologjisë së ngjarjeve gjatë bisedimeve në 
Ohër shihet qartë një rol mjaft i madh i faktorit ndërkombëtar ; 
ndërmjetësuesve Perdju dhe Leotar, por edhe shumë të tjerëve që ishin 
përkrahës të tyre. Sidomos roli i SHBA-ve dhe i Bashkimit Evropian ka qenë i 
madh. 

 
Nënshkrimi i Marrëveshjes së Ohrit është datë e shënuar në memorien e 

njerëzve, të cilët e kanë përjetuar konfliktin e vitit 2001. Dhe, varësisht prej 
mënyrës se si e kanë përjetuar luftën edhe reagimet i kanë të ndryshme.  

Nga ajo që mund të vërejmë vijmë në përfundim se 26 % e të anketuarve 
mbrojnë qëndrimin”Po,shumë” dhe 20 % “Mesatarisht”. “Aspak” janë vetëm 14 % 
dhe  “Deri diku po” 13 % , që do të thotë se te kjo pjesë e fundit e të anketuarve 
shfaqet një hamendje.  

Nisur nga kjo mund të vërejmë se në anketimet dhe bisedat te të rinjtë, 
studentët nuk kanë ndonjë ndjenjë të theksuar për marrëveshjen, duke marrë 
parasysh faktin se një pjesë e tyre  kanë qenë foshnje në ato vite. 
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Maqedonasit e lexojnë dhe e kuptojnë ndryshe, theksojnë 24 % e të pyeturve 
dhe mesatarisht e mbrojnë qëndrimin se shumë janë të bindur se maqedonasit 
ndryshe e kuptojnë dhe lexojnë  marrëveshjen. Është mjaft evidente se ka 
polarizime, kur duhet të vendoset në parlament me Parimin e Badinter-it, se ka 
paqartësi se secila palë kërkon më shumë, zgjidhje më të mirë, pra bëhet fjalë 
për një krehje të litarit, apo një normë, e cila i ngjason gomës që fryhet e 
lëshohet sipas presonit që bëhet në te.  

Parimi i Badinter-it shpesh rrezikohet sepse partitë shqiptare në opozitë 
nuk përkrahin qëndrimet e pozitës kurse numri i deputetëve nga etnitë e tjera jo 
shumicë në partitë maqedonase është ne rritje dhe kjo e rrit edhe numrin e 
deputetëve shqiptarë, të cilët duhet të votojnë e që i ndërlikon çështjet dhe 
shpesh e bën vështirë të përdorshëm këtë parim. 

 
Përgjigje janë gati të njëjta lidhur me leximin dhe kuptimin e ndryshëm të 

Marrëveshjes së Ohrit edhe për shqiptarët. Nga anketimi dhe observimi në 
vendbanime ekipi anketues i regjistroi pikërisht reagimet shumë të ashpra të të 
rinjve shqiptarë, të cilët nuk ishin të kënaqur me shkallën e të arriturave të 
Marrëveshjes.  

Këtë e tregonin zëshëm bile duke hequr dorë nga përgjigja në pyetjet e bëra, 
mbushja e fletanketës. Pra, pritjet e shqiptarëve nga Marrëveshja kanë qenë 
shumë më të mëdha. 
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Rreth Marrëveshjes nuk ka konsensus edhe nga partitë që kanë qenë 
nënshkruese të saj. Andaj, 29 % e të anketuarve shfaqin një qëndrim se pajtohen 
me këtë qëndrim me bindje mesatare.  

Nëse këtu e shtojmë dhe përgjigjen “Deri diku po” me 13 %, atëherë gati 
gjysma e popullsisë ka hamendje lidhur me atë se dikush nga partitë shqiptare e 
pengon e dikush e përkrah. Në esencë këtë mund ta vërejmë edhe nga paraqitjet 
publike që bëhen visa-vi Marrëveshjes nga liderët e partive politike shqiptare. 

 
Edhe këtu ka një shpërndarje si më lartë. Përgjigjet këtu janë të ndara. 

Nga të anketuarit  23 % prej tyre shfaqin një qëndrim se pajtohen me këtë 
qëndrim me bindje mesatare. Nëse këtu shtyjmë dhe “Deri diku po” me 16 %, 
atëherë 1/4 e popullsisë ka hamendje  lidhur me atë se dikush nga partitë 
maqedonase e pengon e dikush e përkrah.  

Këtë mund ta vërejmë edhe nga vetë paraqitjet e partive. Haptas deri më 
tani kundër Marrëveshjes janë shprehur Partia Demokratike Shqiptare edhe atë 
në mënyrë të egër kundër derisa ishte në opozitë këtë e bënte edhe VMRO-
DPMNE-ja.Tani, ajo e luan lojën fshehtas. 
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Nga përgjigjet shihet se të anketuarit, me 32 % japin përgjigje se shumë më 
me rëndësi është që Marrëveshja vazhdimisht duhet kultivuar dhe pasuruar me 
zhvillimin e bashkëjetesës dhe mirëbesimit reciprok, 18 % kanë mëdyshje edhe 
po edhe jo, kurse 18 % deri diku po. Pra mund të themi se të dhënët në kuptimin 
e statistikës janë me rëndësi dhe tregojnë për një pajtueshmëri të lartë. Vetëm 
13%  thonë se aspak nuk duhet  zhvilluar dhe pasuruar më tutje Marrëveshjen. 

Zaten paraqitjet publike me përqindje se sa është realizuar Marrëveshja 
Kornizë nuk mban. Ajo, mund ta luaj rolin e sajë vetëm nëse mbahet në jetë me 
pasurimin e sajë, sepse përqindjet  mund të mashtrojnë dhe ndryshohen lehtë. 

 
Si e shohim të ardhmen e Marrëveshjes? Nga grafikoni më lartë shihet se 

23% e të anketuarve e shohin”Shumë të suksesshme” Marrëveshjen e Ohrit, 
aspak mendojnë po aq e të anketuarve, 19 %  kanë një qëndrim mesatar, edhe po 
edhe jo, 13 % deri diku janë optimistë dhe 12 %  pak shohin sukses për 
ardhmërinë e Marrëveshjes. 

 
Marrëveshja ka rëndësi të madhe për shoqërinë multikulturore. Nga të 

anketuarit,  27 % prej tyre shprehin mendimin se ajo ka rëndësi të madhe kurse 
19 % e vlerësojnë me intensitetin e përgjigjes shumë të madhe. Vetëm 10 % janë 
të mendimit se ajo ka rëndësi shumë të vogël. 
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Nga grafikoni shihet se 25 % e të anketuarve e shohin Marrëveshjen, si të 
rëndësishme e herë si të parëndësishme, gjë që mund të  fitohet si përshtypje 
edhe nga shqisat tona në jetën e përditshme. Nëse thellë i analizojmë të dhënat 
dhe bëjmë një krahasim mes situatës para 2001-it, duhet të shohim dallime në 
vetë përcaktimin e qytetarëve për perceptimin e tyre të Marrëveshjes dhe të 
karakterit shumetnik dhe shumëkulturor të Maqedonisë. 

 
Në lidhje me zhvillimin e pushtetit të decentralizuar matja e 

pajtueshmërisë është si vijon: 23% e popullatës pajtohet me atë se Marrëveshja, 
zbatimi i sajë ka zhvilluar decentralizimin, 24% kanë mëdyshje, 19% nuk e dinë, 
14% plotësisht pajtohen. 

Decentralizimi ka qenë një ndër çështjet kyçe të Marrëveshjes dhe po aq e 
rëndësishme në implementimin e sajë të plotë, sot. Por, shikuar në përgjithësi 
dhe duke i krahasuar përgjigjet e të anketuarve me realitetin tonë në komunat, 
ku jetojmë do të vijmë në të njëjtat situata të pajtueshmërisë, mosdijes, edhe po 
edhe jo. 

Në realitet, në relacionin decentralizim dhe centralizim ende ka shumë të 
panjohura, kompetenca të dyfishta, paqartësi. Pra, është një krehje e litarit, e 
cila nuk ka fund. 
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Lidhur me mosdiskriminimin, përfaqësimin e drejtë, punësimet në 
administratën publike dhe ndërmarrjet publike 23 % e të anketuarve plotësisht 
pajtohet që është një pohim bindës, 20% pajtohen. Kjo do të thotë se 43 % e të 
anketuarve kanë një vlerësim respektues,18 % kanë mëdyshje, 10 % aspak nuk 
pajtohen dhe 11 për qind nuk pajtohen me këtë konstatim. 

 
 

 

Parimi Badinterit304 

Ka një shpërndarje ku 26 %  e popullatës pajtohen  me Parimin e Badinterit  
në pushtetin lokal. Nuk pajtohen vetëm 12 %. Ky parim ndonjëherë është 
kuptuar se duhet të vlejë vetëm për të mbajtur pakicat në nivel qendror p.sh 
shqiptarët, por i njëjti përdoret edhe në nivel lokal për maqedonasit. 

 

                                                
304 Sqarim: për parimin e Robert Badinter-it: në nivel qendror, amandamnetet kushtetuese dhe Ligji 

për vetëqeverisje lokale nuk mund të miratohen pa ekzistimin e shumicës së kualifikuar të dy të 
tretave, gjë që duhet të sigurohet  nga shumica e votave  të deputetëve të cilët pohojnë se iu takojnë 
bashkësive që nuk janë popullatë shumicë në Maqedoni. I njëjti parim vlen edhe për nxjerrjen e 
ligjeve që drejtpërsëdrejti kanë të bëjnë me kulturën, përdorimin e gjuhës, arsimit, dokumenteve 
personale dhe përdorimit të simboleve, si dhe të ligjeve për financim lokal, zgjedhjet vendore, për 
qytetin e Shkupit dhe për kufijtë komunalë. 
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Rreth kësaj çështjeje kyçe të Marrëveshjes plotësisht pajtohen dhe 
pajtohem që është një qëndrim i shprehur më butë, janë afër 40 % e popullatës. 
Mëdyshje kanë 19 %. Aspak nuk pajtohen dhe pajtohen janë shprehur 22 % .Në 
këtë drejtim nga vëzhgimi në terren dhe bisedat e zhvilluara, si dhe qëndrimet e 
përgjithshme të popullatës ecin në këtë linjë. 

 
 

Në realitet problemet më të mëdha në marrëdhëniet ndëretnike janë të 
natyrës gjuhësore. Nga të anketuarit, 22% plotësisht pajtohen me këtë parim të 
vendosjes së këtyre ligjeve, 21 % pajtohen dhe 18 % edhe po edhe jo-pra kanë 
mëdyshje. Nuk pajtohem janë 6%. 

 
 

Numrat tregojnë se këtu vetëm 28 % e qytetarëve pajtohen. Diferenca në 
mes qëndrimeve të tjera është e madhe. Një shpërndarje e përgjigjeve  në më 
shumë modalitete tregon se  këto çështje ende nuk janë sa duhet të qarta dhe 
qytetarët kanë dilema të theksuara rreth zbatimit të këtij parimi në praktikë.  

22%

21%

18%

9%

6%

14%

10%

Ligjet që drejtpërsëdrejti kanë të bëjnë me kulturën, përdorimin e 
gjuhës, arsimit, dokumenteve personale dhe përdorimit të 

simboleve

Plotësisht pajtohem

Pajtohem

Edhe po edhe jo

Aspak nuk pajtohem

Nuk pajtohem

Nuk e di

Pa përgjigje

12%

16%

15%

8%11%

28%

10%

Ligjet për financim lokal, zgjedhjet vendore, për Qytetin e Shkupit 
dhe për kufijtë komunalë votohen sipas Badinter-it

Plotësisht pajtohem

Pajtohem

Edhe po edhe jo

Aspak nuk pajtohem

Nuk pajtohem

Nuk e di

Pa përgjigje



Hulumtimi i opinionit publik për MKO-në 
 
 

 
297 

Pakënaqësitë më të mëdha të shfaqura nga popullata shqiptare në zgjedhjet 
e fundit parlamentare, më 5 qershor, ishte financimi jo i duhur i komunave me 
popullatë dominuese shqiptare. Gjatë anketimit, po ashtu kishte komente për 
shpërndarjen joadekuate të buxhetit republikan, duke u bazuar në shtrirjen e 
popullsisë sipas aspektit etnik, dhe pjesës së Qytetit të Shkupit. 

 
E njëjta gjë vlen edhe për këtë parim, ku 24 % e qytetarëve nuk kanë 

informata, e vetëm 14 % pajtohen plotësisht me zgjedhjen e gjykatësve sipas këtij 
parimi. 

 
Sa i përket përdorimit të gjuhës shqipe në opinionin publik, media dhe 

parlament ka debate të hapura. Numrat në këtë anketim tregojnë se 20 % e të 
anketuarve pajtohen për përdorimin zyrtar,15 % “Plotësisht pajtohen”, kurse 17 
% “Edhe po edhe jo”.  

“Nuk pajtohen” dhe “Aspak nuk pajtohem” janë 16 % dhe 11%. Por, nëse i 
krahasojmë këto të dhëna që i referohen aspektit normativ dhe bëjmë një 
krahasim me realitetin tonë, do të vijmë në përfundim se çështja e përcaktimit 
të gjuhës së dytë zyrtare ende është e pa qartë.  
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Ajo, në Marrëveshje përmendet vetëm si koncept kurse si hapësirë për 
përdorimin e sajë është e papërcaktuar edhe në aspektin normativ edhe në 
aspektin praktik. Ose tek e fundit përdorimi i sajë është i vogël. Nga të 
anketuarit shqiptarë vërehet një pakënaqësi, kurse te ata maqedonas një 
gjakftohtësi. 

 
Në lidhje me këtë çështje indikatorët statistikorë tregojnë se 15 % plotësisht 

pajtohen, 22 % kanë një pajtueshmëri  më pak të theksuar se e para, 15% edhe po 
edhe jo, kurse nuk pajtohen janë 17 %, nuk e di dhe pa përgjigje 26 %. Pra, këtu 
kemi përdorim të gjuhës shqipe krahas maqedonishtes. Pra, flasim për raste kur 
çështjet  të shkruhen dy herë, në dy gjuhë dhe në rast të kërkesës së palës e jo si 
detyrim normativ. 

 
Çështja e flamurit, si çështje e shumë konflikteve të kontrolluara në mes të 

shqiptarëve dhe maqedonasve, që nga koha e komunizmit po ashtu nëpërmjet 
numrave pasqyrohet se për shprehjen e identitetit kombëtar nëpërmjet flamurit  
“Plotësisht pajtohen” 14 % e të anketuarve, “Pajtohen” 18%, “Edhe po edhe jo” 15 
%, “Nuk pajtohen” 17 % dhe pa përgjigje janë 11%. 
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Krahasimet e të dhënave –tabelave maqedonas dhe shqiptarë. 

 

. 
Nga skema shihet se 57% e shqiptarëve e quajnë Marrëveshjen të 

rëndësishme për stabilitetin e Maqedonisë e vetëm 42 % e maqedonasve kanë po 
të njëjtin mendim. 

Pra, kemi të bëjmë me një përzierje të qëndrimeve, por edhe për një 
diferencë, e cila është e rëndësishme përderisa më tepër se gjysma e popullatës 
shqiptare mendon se Marrëveshja është e rëndësishme, kurse vetëm 42 % e 
maqedonasve e mendojnë këtë gjë. Mëdyshje lidhur me qëndrimin se ndonjëherë 
është e ndonjëherë jo kanë 22% e shqiptarëve dhe 28 % e maqedonasve. 
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Shqiptarët mendojnë se Marrëveshja u përgjigjet shqiptarëve me 52%, pra 

çdo i dyti shqiptar mendon ashtu, se u përgjigjet  maqedonasve qëndrimet 
paraqiten me 24 %, kurse maqedonasit mendojnë se u përgjigjet shqiptarëve me 
59 %. 

Vetëm 9 %  e maqedonasve mendojnë se u përgjigjet atyre. Pra kemi një 
diferencë dhe një skajshmëri të theksuar të qëndrimeve kundrejt Marrëveshjes 
shikuar nga aspekti etnik. Por, diku kemi edhe përputhje. Me 2 % shprehen se 
Marrëveshja u përgjigjet dhe është edhe për turqit, romët.305 

 

 

                                                
305 Duke anketuar në Çarshinë e Ohrit me studentët një person i komunitetit etnik Egjiptian, i cili 

fliste në gjuhën shqipe dhe anketën e mori që ta mbushë maqedonisht u ankua se pse Marrëveshja 
është vetëm për shqiptarët dhe maqedonasit dhe ku është populli i tij - egjiptianët? Pastaj vazhdoi 
se Marrëveshja është për të gjithë dhe ai i kërkon të drejtat e tij nga Marrëveshja në punësime dhe 
deputetë në parlament. Neve, tha ai, na ngatërrojnë me romët, por ne jemi egjiptianë dhe nuk kemi 
asgjë të përbashkët me romët. 
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Edhe shqiptarët edhe maqedonasit janë të përcaktuar me përqindje të 
përafërt se duhet të bashkëpunojnë në njohjen reciproke. Nga të anketuarit 
shqiptarë 18 % janë të mendimit se duhet mësuar gjuha e njëri tjetrit.  

Të anketuarit maqedonas vetëm 5 % e tyre janë të mendimit se duhet 
mësuar gjuha e njëri tjetrit. Se duhet bashkëpunim dhe njohje reciproke janë 
shprehur 35 % e maqedonasve që është një çështje me domethënie të madhe 
statistikore, por edhe politike. Kurse nga ana tjetër kemi 43 % e shqiptarëve që 
shprehen për këtë qëndrim. 
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Lidhur me barabarësinë e gjuhëve, feve, kulturave vetëm 16 % e shqiptarëve 

shprehen se janë plotësisht dhe 31 % pjesërisht të barabartë dhe 28 % e 
maqedonasve dhe pjesërisht 28 %. 

Pra, këtu kemi një pakënaqësi të qartë të shqiptarëve përderisa një 36 % e 
tyre shprehen se nuk janë aspak të barabarta. 

 

Janë plotësisht të 
barabarta

28%

Pjesërisht
28%

Nuk janë aspak të 
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Nga grafikonet më lartë shihet se  fushat, ku është implementuar 

marrëveshja më së tepërmi janë si vijon: për shqiptarët 30 % e tyre mendojnë se 
realizim ka në vetëqeverisjen lokale, 26 % e tyre mendojnë se realizimi është në 
arsim dhe të tjerët janë përcaktuar për fushat e tjera me një përqindje më të 
vogël. Me një shpeshtësi më të vogël është edhe sqarimi i popullatës maqedonase 
me  26% për vetëqeverisjen lokale dhe 18 % në arsim. 

Nga e gjithë kjo mund të vijmë në përfundim se  në realitet edhe kërkesat 
politike popullatës shqiptare e shprehur me vite të tëra në biseda me partitë 
maqedonase, diplomatët e huaj, media, parlament në këto dy lëmi kanë qenë më 
të mëdha. Por, si duket pritjet edhe nga realizimi i Marrëveshjes Kornizë në këto 
dy lëmi kanë qenë edhe te popullata shqiptare edhe te ajo maqedonase më të 
mëdha. 

 
Lidhur me kontributin e politikanëve, diplomatëve nga  Bashkimi Evropian, 

SHBA mendimet janë të ndryshme. Sa u përket shqiptarëve ata qartë dhe me një 
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përqindje më të madhe se sa maqedonasit e vlerësojnë kontributin e dy 
mediatorëve të bisedave dhe nënshkrimit të Marrëveshjes në Ohër - James 
Perdew dhe Francois Leotard? Maqedonasit me përqindje prej 26 deri 28 %  
shprehen me mëdyshje për kontributin e tyre kurse shqiptarët me 26 %  për 
Perdew dhe  21 % për Leotard shprehen se kanë dhënë kontribut të duhur për 
arritjen e Marrëveshjes. Te popullata maqedonase këto qëndrime përkrahen nga 
17 dhe 15 % prej e tyre. 

 
 

 
Sa i përket Georg Robertsonit atëherë komandant suprem i NATO-s përsëri 

përkrahjen më të madhe e ka te shqiptarët për kontributin e tij, por edhe të 
maqedonasit. Pa përgjigje janë gati po aq shqiptarë edhe maqedonas. 

Kontribuoi 
shumë

Kontribuoi Edhe po 
edhe jo

Nuk  
kontriboi

Aspak nuk  
kontribuoi

Pa 
pergjegje

François Leotard

4.6%

15.0%

28.7%

15.4%
9.8%

.0%

8.4%

21.1%
24.8%

12.4%
8.4%

.3%

Kontributi i diplomatëve nga BE-ja, SHBA-të dhe i politikanëve 
vendorë

François Leotard
Maqedonas Shqipetar

Kontribuoi 
shumë

Kontribuoi Edhe po 
edhe jo

Nuk  
kontriboi

Aspak nuk  
kontribuoi

Pa përgjigje

George Robertson

9.1%

15.7%

28.2%

12.6% 10.7%

23.7%

12.8%

22.1%
24.8%

10.1%
5.4%

24.8%

George Robertson

Maqedonas Shqipetar



Hulumtimi i opinionit publik për MKO-në 
 
 

 
305 

 
Nga grafikoni i mësipërm shihet se tek Havier Solana ka një dallim sa i 

përket përcaktimeve dhe opinionit publik lidhur me rolin e tij në arritjen e 
Marrëveshjes.  

Nga qëndrimi i shprehur me intensitetin më të lartë të përcaktimit bindës 
sipas shkallës Likert shihet se 36,6 % e shqiptarëve mendojnë se ai ka kontribuar 
shumë dhe 22,6 se edhe po edhe jo.  

Pa përgjigje janë 24% e shqiptarëve dhe 22% e maqedonasve. Te popullata 
maqedonase se ka kontribuar shumë shprehen 13,4 % dhe se kontribuoi 17,3 %. 

Këto indikatorë statistikor flasin mjaft për figurën dhe rolin e tij, por edhe 
për popullaritetin e tij, sidomos te popullata shqiptare. 
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Presidenti i ndjerë Boris Trajkovski sigurisht se ka qenë personi më i 
ngarkuar dhe më me përgjegjësi për situatën e krijuar gjatë konfliktit duke 
marrë parasysh peshën e pozitës së tij, si president i të gjithë qytetarëve.  

Nga të anketuarit shihet se ai gëzon një respekt të madh te opinioni publik, 
40% e shqiptarëve mendojnë se ai ka kontribuar shumë, pra me bindje të thellë e 
shprehin këtë dhe 25,5% e maqedonasve.  

Kur të marrim parasysh edhe modalitetin “Kontribuoi” shprehen afër 20 % 
e shqiptarëve dhe 16,4 % e maqedonasve, atëherë vërtet kontributi i tij është i 
madh dhe i shprehur me një diferencë të dalluar te shqiptarët dhe maqedonasit. 

 
Si nënshkrues i Marrëveshjes së Ohrit i ndjeri Imer Imeri, atëherë kryetar i 

Partisë për Prosperitet Demokratik, e cila ishte pjesëmarrëse në Parlamentin e 
Maqedonisë, me 14 deputetë, te të anketuarit ka një vlerësim që shpërndahet në 
të gjitha modalitetet e dhëna gati njësoj, ku numri më i madh ndërmjet 20-25 % 
edhe te shqiptarët edhe tek maqedonasit është pa përgjigje dhe se aspak nuk ka 
kontribuuar. Kjo, e fundit të shqiptarët shprehet me 17,4 % 
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Te shqiptarët ka një pasqyrim të lartë të qëndrimit se Arben Xhaferi ka 
kontribuar shumët për Marrëveshjen me 23,2 % dhe kontribuoi 17,1 %. Arben 
Xhaferi ishte Kryetar i Partisë Demokratike Shqiptare, e cila merrte pjesë në 
koalicionin qeveritar me VMRO-DPMNE, me 11 deputetë. 

 
Ka mëdyshje për rolin e Brakon Cërvenkovskit edhe te shqiptarët edhe te 

maqedonasit,  që shprehen me 23 % dhe 17 %. Ai ishte kryetar i LSDM-së dhe në 
kohën e nënshkrimit të Marrëveshjes ishte në opozitë. 

 

 
 
Për kryeministrin e atëhershëm Lubço Georgievski ka qëndrime të 

kundërta edhe te shqiptarët dhe te maqedonasit për kontributin e tij, por për atë 
se aspak nuk ka kontribuar me rreth 23% shprehen të dy palët. 

Kontribuoi 
shumë

Kontribuoi Edhe po 
edhe jo

Nuk  
kontriboi

Aspak nuk  
kontribuoi

Pa përgjigje

Branko Cërvenkovski

12.7% 11.0%

17.2%
14.8%

21.8% 22.5%

6.4%

12.8%

22.8%

15.1% 16.8%

26.2%

Branko Cërvenkovski
Maqedonas Shqipetar

Kontribuoi 
shumë

Kontribuoi Edhe po 
edhe jo

Nuk  
kontriboi

Aspak nuk  
kontribuoi

Pa përgjigje

Lubço Georgievski

8.0%

15.0%
17.1%

18.7% 17.3%

23.8%

6.0%

12.8%

16.4%
18.8%

20.8%

25.2%

Lubço Georgievski

Maqedonas Shqipetar



Hasan Jashari 
 
 

 
308 

 
Me të dhëna prej 20 % se kontribuoi shumë dhe 16%, se kontribuoi shprehen 

shqiptarët për Ali Ahmetin, kurse maqedonasit me përqindje të lartë prej 23 % se 
aspak nuk kontribuoi dhe 18% se nuk kontribuoi. Numri i atyre që nuk dhanë 
përgjigje për të dy palët është rreth 20% 

 
Sa i përket kryeministrit aktual Gruevski vetëm 6% e shqiptarëve mendojnë 

se ai ka kontribuar shumë dhe 14,4 se kontribuoi, që është një bindje më pak e 
fuqishme se e para. 

Maqedonasit kanë qëndrim me 21 % se ai shumë ka kontribuar, kurse 36% e 
shqiptarëve kanë qëndrim negativ lidhur me rolin e tij për arritjen, por edhe për 
implementimin e Marrëveshjes.  

Pa përgjigje, rreth 21 % përcaktohen te të dy etnitetet. Ai dhe partia e tij, 
VMRO-DPMNE-ja haptas deri sa nuk ishte kryeministër, shpreheshin kundër 
Marrëveshjes dhe pjesëve të sajë sidomos ndarjes territoriale, Universitetit të 
Tetovës e tani kundër përdorimit të shqipes si gjuhë e dytë zyrtare. 
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Gjetjet përfundimtare 

Nga analiza e materialit faktografik mund të nxjerrim këto përfundime: 

Shikuar në përgjithësi të dhënat statistikore tregojnë se ka një 
përputhshmëri të qëndrimeve të shprehura të të anketuarve në lidhje me 
ndërtimin e demokracisë dhe zhvillimin e perspektivave qytetare.  

Ka një afërsi të qëndrimeve me debatet, mediat, institucionet e ndryshme 
politike, në lidhje me Marrëveshjen e Ohrit dhe implementimin e saj. Shikuar 
nga aspekti i rëndësisë statistikore, afër 60 %  ( 658 persona të anketuar) janë 
vetëm pjesëmarrës pasivë në të gjitha bisedat dhe debatet që bëhen për 
Marrëveshjen. Pra, mund të konkludojmë se kemi të bëjmë me  një qëndrim 
qytetar pasi, joaktiv.  

Ka një bindje të theksuar se Marrëveshja Kornizë është krijuar pikërisht për 
stabilitetin politik dhe krijimin e mirëbesimit ndëretnik. Gati gjysma e të 
anketuarve, 46% , thonë se Marrëveshja është e rëndësishme kurse 27 % thonë se 
ndonjëherë është me rëndësi e ndonjëherë jo. 

Vlerësimi i Marrëveshjes shprehet në atë mënyrë që 37 % e tyre theksojnë se 
Marrëveshja i trajton në mënyrë të barabartë kulturat, fetë, gjuhët, bashkësitë 
etnike. Nga të anketuarit shihet se 57 % (625 persona) mendojnë se Marrëveshja 
u përgjigjet shqiptarëve kurse 14 % ( 153) maqedonasve. 

Marrëveshja është realizurar më së shumti në sferën e vetëqeverisjes 
lokale, decentralizimit, në arsim, e më së paku në përdorimin e gjuhëve dhe 
zhvillimin e multikulturës. Financimi publik i mangët  në zonat shqiptare 
shkakton pakënaqësi. 

Zbatimi i Marrëveshjes është mëdyshja më e madhe te shqiptarët, përgjigjet 
por edhe reagimet e  të anketuarve shqiptarë tregojnë se ata nuk janë të kënaqur 
me implementimin e Marrëveshjes dhe konkretizimin e saj në jetën publike. 
Pritjet e tyre kanë qenë shumë më të mëdha në sferën e përdorimit zyrtar të 
gjuhëve dhe punësimit të të rinjve. 

Të anketuarit mendojnë se faktori ndërkombëtar dhe diplomacia 
ndërkombëtare kanë pasur një rol shumë të madh për ndërprerjen e konfliktit, 
edhe maqedonasit edhe shqiptarët e lexojnë dhe e kuptojnë Marrëveshjen në 
mënyrën e vet. Mendimet janë se disa parti shqiptare dhe maqedonase e 
ndihmojnë disa e pengojnë realizimin e saj.  

Marrëveshja ka rëndësi të madhe për shoqërinë shumëkulturore. Të 
anketuarit pajtohen plotësisht me përcaktimet kyçe të Marrëveshjes në lidhje 
me mosdiskriminimin, përfaqësimin e drejtë, punësimet në administratën 
publike dhe ndërmarrjet publike 57% e shqiptarëve e quajnë Marrëveshjen të 
rëndësishme për stabilitetin e Maqedonisë, ndërkaq nga maqedonasit vetëm 
42%. 
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Nga të anketuarit shqiptarë 18 % janë të mendimit se duhet mësuar gjuha e 
njëri-tjetrit. Të anketuarit maqedonas vetëm 5% e tyre janë të mendimit se duhet 
mësuar gjuha e njëri-tjetrit. 

Havier Solana dhe Boris Trajkovski çmohen si njerëz që kanë kontribuar më 
së shumti për Marrëveshjen. 

 


