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Gjithmonë do të ekzistoje diçka e re dhe interesante për t’u zbuluar!

AADF nëpërmjet projektit CleanScore, ka mundësur për universitetet publike qasjen 

në librarinë digjitale JSTOR . Duke qënë një nga libraritë digjitale më të mëdha nëwww.jstor.org

botë, JSTOR u mundëson studentëve, stafit pedagogjik dhe hulumtuesve të fushave të ndryshme

materiale në disiplinat dhe fushat e tyre të interesit.

CleanScore për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, si dhe përdorimin e librarisë digjitale JSTOR, ka

ndërmarrë iniciativen për të zhvilluar “Konkursi Punimeve Kërkimore  - 3”.

Pjesmarrja në këtë konkurs ka qënë e hapur për të gjithë studentët që ndjekin aktualisht studimet në 

të gjitha universitetet në Shqipëri dhe në universitetet Shqipëtare në rajon.
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Hyrje 
Sistemi i edukimit, talenti, mbështetja në traditë, civilizime e kultura të ndryshme, vjera njohëse, 

historike, estetike, siciologjike, statistikore, rrjetet sociale, përkufizime filozofike, muzikologji, 

stile, zhanre, shkrimi muzikor, perceptimi i publikut në lidhje me muzikën dhe edukimin 

nëpërmjet saj vazhdojnë të jenë pjesë e rëndësishme e jetës së njeriut.  

Performanca muzikore në lidhje me gjininë (mashkullore˗femërore) ka kaluar nëpërmjet 

paragjykimeve të shumta në disfavor të interpretueseve dhe krijueseve femra. Studimi i rasteve 

të njohura bën të mundur njohjen dhe korigjimin e këtij ngërçi.  

Në çdo periudhë kohore ky edukim ka ndikuar, ka frymëzuar, përcjellë mesazhe, 

revolucionarizuar, mbështetur, ruajtur identitetin, është arkivuar dhe vlerësuar si i 

domosdoshëm jo vetëm për publikun por dhe masën e krijues˗interpretuesve.  

Vlera estetike dhe sociale e muzikës përcakton drejtime të reja eksperimentale të mbështetura 

në traditë.  

Studimi sociologjik në periudha të ndryshme të historisë që prej lashtësisë e deri në ditët e 

sotme, i rrymave muzikore, i ndërveprimin kulturor, i vlerave artistike, traditës, ndihmon për 

të parë më mirë perspektivën e edukimit, mësimdhënien, pedagogjinë teorike dhe praktike. 

Muzika si pjesë edukimit ndikon në anën emocionale, është produkt social dhe aktivizimi, ka 

dimensionin e saj në psikologjinë e njeriut, ndërvepron në sjelljen njerëzore duke infuencuar 

në identitetin e tij, ajo ka lidhje dhe me praktikën e aktivizimit kulturor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndikimi i muzikës në sisteme të ndryshme shoqërore  që prej  lashtësisë ka zënë një vend të 

rëndësishëm. Në të gjitha kulturat e shoqërive në botë, në periudha të ndryshme historike, 

muzika ka qenë një bashkëshoqëruese e rëndësishme. Ajo ka një rol shumë pozitiv dhe kjo 

është një arsye e fortë për ta percepruar si gjënë më të rëndësishme në shoqëri. Muzika që i ka 

rezistuar më gjatë kohës është ajo klasike. Teknologjia na e transformon atë edhe në sinjale 
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perfekte digjitale që tregon harmoninë e përsorur1. Muzika është mall konsumi dhe objekti 

studimor i sociologjisë muzikore e cila mbështetet në studime kulturore që vënë në pah 

ndikimin e saj në shijet e dëgjuesve. Zakonisht ky hulumtim nuk nxjerr në pah vetëm ndikimin 

emocional˗ kulturor por dhe identitetin, jetën shoqërore së cilës i përkasin  individët apo grupet 

muzikore2. Kjo muzikë edhe pse ka  më shumë se tre shekuj që është krijuar vazhdon të ndikojë 

në pjesë të ndryshme të grupeve shoqërore në mbarë botën. Shkrimi muzikor është unifikuar 

dhe përsorur, interpretimi muzikor ka arritur nivele të larta i . Muzika klasike përmbledh 

koncepte politiko˗ sociologjike në drejtim të klasit, statusit, lëvizjeve revolucionare, lirisë, 

organizimit, eksperimentimit dhe pëlqimit ii . “Himni europian” është një nga shëmbujt e 

ndikimit të muzikës së Bethovenit në ditët e sotmeiii. Orkestrimet e Bethovenit vijnë interesante 

dhe në ditët e sotme, fuqia dhe forca e orkestrës në kohë dhe pjesë të caktuara krijon 

madhështinë muzikore sidomos në simfoninë IX3.                                        

Por njerëzit nuk dëgjojnë vetëm muzikë klasike, zhanre të tjera muzikore që kanë lindur dhe 

janë ndikuar prej saj. Pëgjatë zhvillimeve historike në të cilat ka ecur shoqëria njerëzore muzika 

ka dhënë shpresë, ka qenë shenjë e zhvillimeve kulturore, tradicionale dhe shpirtërore4. 

Sociologjia metodologjike ofron një perspektivë të veçantë të mënyrës se si krijohet apo si 

ndikon muzika në jetën e përditshme. Muzika dhe muzikantët kanë kapacitetin për të kryer 

ndryshime shoqërore, krijojnë, përfshihen në biznesin muzikor, ndikojnë emocionalisht tek 

publiku5. Muzika dhe muzikantët ndryshojnë shoqërinë edhe nëpërmjet imazhit të tyre publik, 

i cili mund të shërbejë dhe si model suksesiiv.     

Ndikimi që përçon tek degjuesi vazhdon të jetë dhe sot shumëfunksional. Të kuptuarit e 

ndikimit të këngëve apo melodive të ndryshme dhe situatave shoqërore të cilat ato krijojnë 

vazhdon të krrijojë debate për shumë studiues 6 . Ajo ndikon tek dëgjuesit në mënyra të 

 

1 Nascent Tecnologies and the Rule of Law: In re Sony BMG Music Entertainment, Mark S. Hurwitz, The Justice 
System Journal, 2009, pp. 347-350, Published By: Taylor & Francis, Ltd. JSTOR  
2 The Social Life of Musical Instruments, Eliot Bates, Ethnomusicology, 2012, pp.. 363-395, Published By: 
University of Illinois Press, JSTOR 
 
3 A freesh Look at Bethoven's Arrangements, Myron Schwafer,  Music & Letters, Vol. 54, No. 2, pp. 142-160, JSTOR 
4 Modernization, Cultural Change and Peristence of Traditional Values, Ronald Inglehart and Wayne E. Baker, 
American Sociological Review, Vol. 65, No. 1, (feb 2000), JSTOR 
5 Parallels in the Social Reactions to Jazz and Rock, Jonathan Kamin, The Black Perspective in Music, pp. 278-298, 
Published By: Professor J. Southern (Managing Editor-Publisher), JSTOR 
 
6 Narrative, Interpretation, and the Popular Song, Keith Negus, The Musical Quarterly, 2012, pp. 368-395, 
Published By: Oxford University Press, JSTOR 
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ndryshme dhe ju krijon atyre gjendje shpirtërore të caktuara të cilat në raste të ndryshme në 

shoqëri të ndryshme, shkenca e sociologjisë është njëra prej disiplinave që e studionv.  

Në shumë raste gjini të ndryshme muzikore janë medium më shumë i meshkujve sesa i 

femrave7. Autorët meshkuj dominojnë në 9 stilet kryesore tradicionale apo moderne, si xhaz, 

bluz, rock and roll, hip hop, R&B, cock/prog në krahasim me vetëm 3 stile ku mbizotërojnë 

femrat, në zhanret Tin Pan, Alley/music, folk/ kantautor. Është dhe një grup i stileve muzikore 

si pop/rock, funk/soul, blach metal në të cilët i gjejmë të dyja gjinitë të përfaqsuara, këto zhanre 

janë cilësuar si neutralevi.  Muzika si gjini ashtu dhe si formë kulturore ka krijuar dhe dallime 

të dukshme gjinore. Rrymat e përziera si R&B dhe hip˗ hop janë cilësuar si të feminilizuaravii. 

Angela Mc Robbie në 1980˗ tën diskutoi mbi paragjykimet e studimeve kulturore duke 

theksuar për ndikimin e feminilitetit edhe në muzikën e performuar nga meshkujt8. Gjatë 

shekujve kërkimet dhe studimi i shpirtit mbetet një punë e vështirë dhe është konsideruar si një 

gjë që i tejkalon kufijtë e dijes9.                                                                                  

Shkrimi i muzikës edhe pse daton vonë në kohë (1033) është një gjuhë e kuptueshme dhe nga 

popuj të ndryshëm viii . Koret, si grupime muzikore dhe sot ashtu si tradicionalisht janë 

institucione të vërteta në shumë vende të botës10. Sipas Theodor Ardono “muzikantët e njohur 

si Frenk Sinatra dhe Count Basie ishin muzikantë që nxitën dëshirat e publikut me stilin e tyre,  

ata ishin të preferuarit e një brezi të caktuar kryesisht në SHBA apo dhe në vende të tjera”. 

Këta këngëtare janë modele specifike për kulturat kombtare, grupmosha të veçanta, brenda dhe 

jashtë kufijve kulturorëix.    

Muzika moderne, shpesh herë e quajtur muzikë eksperimentale, atonale etj është në rrugëtim 

të vazhdueshëm për gjetjen e shtigjeve të reja të krijim- interpretimit të muzikës11. Ndonjëherë 

e cilësuar si muzikë eksperimentale ajo gjen instrumente (kryesisht digjitale, apo tinguj të 

krijuar artificialisht) për të realizuar gjini të reja muzikore të panjohura më parëx. Muzika e 

 

7 Sourcebook for Research in Music, Third Edition, ALLEN SCOTT, PHILLIP D. CRABTREE, DONALD H. 
FOSTER, Copyright Date: 2015, Edition: 3, Published by: Indiana University Press, JSTOR 
8 Puissance, force et musique metal Quand les filles s'approprient les codes de la masculinité, Sophie Turbé 
Ethnologie française, mars 2016, pp. 93-102, Published By: Presses Universitaires de France, JSTOR 
9 In Search of Soul: Hip-Hop, Literature, and Religion, Alejandro Nava, Copyright Date: 2017, Edition: 1, 
Published by: University of California Press, JSTOR   
10 "Me Ain' Lie on Nobody!" Locality, Regionalism, and Identity at the Parang String Band Competition in 
Carriacou, Grenada, Rebecca S. Miller, The World of Music, 2003, pp. 55-77, Published By: VWB - Verlag für 
Wissenschaft und Bildung, JSTOR 
11 Music and its Referential Systems, Matjaž Barbo, Thomas Hochradner, Series: Specula Spectacula, Volume: 3, 
2012, Published by: Hollitzer Verlag, JSTOR 
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masave “pop music” (popular music, bluz, jazz, rap etj.) bashkë me rryma të tjera muzikore 

vazhdon të jetë ende në tregun global me një ndikim të madh në publik12.                                                                       

Kur përhapja dhe ndikimi i një melodie apo kënge ka qenë i menjëhershëm studiuesit kanë 

kërkuar përgjigjje për suksesin e saj, jo vetëm muzika klasike por dhe muzika popular e të 

gjitha rrymave13. Orientimi muzikor npëërmjet medias ka vlerë teorike, praktike dhe sociale 

gjithashtu është pasqyruar dhe në kurrikulat shkollorexi. Për profesorin e Universitetit të New 

Yorkut David Elliott “ka dy faktorë të rëndësishëm që lidhen me ndikimin muzikor në lëvizjet 

shoqërore, muzikantët dhe komuniteti14”.  

Rrjetet sociale kanë një zhillim të madh sot, përhapja e muzikës nëpërmjet gjinisë më të njohur 

këngës është shumë e shpejtë dhe në kohë reale. Edhe pse përhapja është kaq shëmbullore 

aksesi nuk është kudo i mundurxii. Për rreth 2 miliard banorë të botës ende muzika vetëm mund 

të dëgjohet në radio ose të shikohet në televizion me orare të caktuara. Në disa vende qeveritë 

kontrollojnë internetin, rrjetet sociale (Kore e Veriut, Kinë) muzika, filmat mund të futen 

ilegalisht nëpërmjet kasetave15. Muzika me apo pa rrjete sociale ka depërtuar në çdo celulë të 

shoqërisë qoftë e zhvilluar apo jo. Që prej kohës kur mediat sociale u bënë shumë popullore u 

krijua një lidhje e ngushtë midis njerëzve dhe teknologjisë e cila është në ndryshim të 

vazhdueshëm xiii . Në shumë raste bashkëpunimi është kreativ dhe në qëndër të tij është 

mardhënia njerëzore. Siç thotë dhe Michael Cohn “një nga sukseset e mediave sociale është 

aksesi me shpejtësi të madhe që kanë njerëzit16”. Ata kanë filluar të ndikohen nga njëri–tjetri 

në mediat sociale, ata zgjedhin, ndërveprojnë në mënyrë personale apo kolektive. Sociologjia 

luan një rol të madh në median sociale dhe teknologjia është një mjet i sofistikuar që mundëson 

komunikimin njerëzorxiv.                                                                                                           

Në shoqëri të ndryshme ndikimi i muzikës së masës ndryshe “pop music” është i madh, në 

rastin e Shqipërisë pas viteve 90 kemi nje pushtim të muzikës tallava, folk, hip˗ hop (ndikime 

të muzikës turke, bullgare, greke  me tekste shqip) etjxv. Kujdesi në drejtim të edukimit muzikor 

 

12 Rap and Race: It's Got a Nice Beat, but What about the Message? Rachel E. Sullivan, Journal of Black Studies, 
2003, pp. 605-622. Published By: Sage Publications, Inc. JSTOR 
13 A PUBLIC LOVE AFFAIR OR A NASTY GAME? THE CHINESE TABLOID NEWSPAPER AND THE RISE 
OF THE OPERA SINGER AS STAR, CATHERINE VANCE YEH, European Journal of East Asian Studies, JSTOR 
14 Rotations and reflections: the musical presence of George Benjamin, ARNOLD WHITTALL, The Musical 
Times, 2012, pp. 71-84, Published By: Musical Times Publications Ltd. JSTOR 
 
15 Ethnoscapes, Mediascapes, and Ideoscapes: Socio-Cultural Relations between South Korea and China, Jong-
Ho Jeong, Journal of International and Area Studies, 2012, pp. 77-95, Published By: Institute of International Affairs, 
Graduate School of International Studies, Seoul National University, JSTOR 
16 Conclusions: The Infinitely Other (pp. 141-188), Jason Lee, From: Nazism and Neo-Nazism in Film and 
Media, Amsterdam University Press (2018), JSTOR 
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që në moshë të hershme krijon bazën e një dëgjuesi të kulturuar, të drejtuar nga vlerat kulturore 

dhe gjithmonë në kërkim të cilësisë dhe të bukurës në muzikë e cila vjen vetëm nëpërmjet 

profesionisteve të fushësxvi. 

Sociomuzikologjia është e ngjashme me etnomuzikologjinë në drejtim të eksplorimit të 

përmbajtjes social- kulturore të muzikës17.  

Rëndësia e ndikimit të edukimit muzikor është trajtuar në shumë studime sociologjike. Muzika 

ka lidhje dhe ndrërvepron me shumë disiplina por vetëm sociologjia ka aftësinë të sqarojë 

kontekstin në të cilin është krijuar dhe luhet ajo. Shumë sociologë kanë dalë në përfundimin se 

ka përpjekje të industrisë së muzikës për të rikthyer këngët e dikurshme që kane qënë hite të 

njohuraxvii.   

 Një nga sociologët më të njohur në fushën e studimit të përditësuar të muzikës është Max 

Weber me veprën e tij “Sociology of music”xviii. Ky botim ndërthur teorinë urbane, teorinë e 

punës, racionalizimin madje edhe ndryshimet klimaterike në një diskutim të lidhjeve kulturore 

të muzikës. Kuptimi aktual i teorive kulturore, urbane dhe komunikuese mund të përdoret në 

studimin e sociologjisë së muzikës18. Studimet sociologjike ndërthurin disiplina të ndryshme 

duke siguruar një fokus më të madh në çështje komplekse si lidhjen e muzikës me veprimin 

shoqëror, emocional dhe njohës. Tia De Nora ka studiuar muzikën dhe artet në situata aksioni 

dhe për këtë ajo thotë, “muzika dhe shëndeti kanë të përbashkët emocionet, ajo është një 

produkt social dhe aktivizimi, muzika është një mjet, ka dimensionin e saj në psikologjinë e 

njeriut, ka lidhje me praktikën dhe praktikën e aktivizimit kulturor”                                                                                                               

Muzika në shoqëri nuk duhet parë e ndarë nga struktura sociale e cila shpreh një mendim, 

emocion, shqetësim nëpërmjet melodisë apo gjinive të tjera muzikore19. Muzika është një forcë 

e madhe lëvizëse e shoqërisë me vlera estetiko- emocionale. Ajo ka lidhje me tendencat social˗ 

ekonomike dhe politike, konsumizmin, transformimin industrial, të shtritjes globale ndihmon 

në mbështetjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të krijimtarisë së re dhe kulturës masivexix. Është 

një fushë ku femijët e të rinjte mësojnë të harmonizohen me nevojat dhe potencialin e tyre. 

 

17 Sound Structure as Social Structure, Steven Feld, Ethnomusicology, pp. 383-409 (27 pages) 
Published By: University of Illinois Press, JSTOR 
18 Max Weber and the Sociology of Music, Alan C. Turley, Sociological Forum, 2001, pp. 633-653, Published By: 
Spring, JSTOR 
19 The Effects of Early Social-Emotional and Relationship Experience on the Development of Young Orphanage 
Children, Susan C. Crockenberg, Michael Rutter, Marian J. Bakermans-Kranenburg, Marinus H. van IJzendoorn,, 
Femmie Juffer, W. Andrew Collins and The St. Petersburg-USA Orphanage Research Team, Monographs of the 
Society for Research in Child Development, Vol. 73, No. 3, The Effects of Early Social-Emotional and Relationship 
Experience on the Development of Young Orphanage Children (2008), pp. i-v, vii-viii, 1-298, Published By: Wiley 
JSTOR 
 

11

https://www.jstor.org/stable/i25580850
https://www.jstor.org/stable/i25580850


 

 

Bashkëveprimet shoqërore midis njerëzve bëhen më të lehta nëpërmjet edukimit dhe kur ai 

është i shëndoshë që në moshë të re, më të mëdha janë përfitimet sociale tek individi20.                                                                                                              

Përfaqësimi social mund të jetë edhe përfaqsim muzikor, ai ndihmon shoqërinë në mirëqënien 

shpirtërore, njohjen e realiteti social dhe ndihmon në studime të zhvillimit kulturorxx. Ky 

edukim ndihmohet nga zhvillimet e teknologjisë, është i hapur për ndryshime të reja dhe 

projekton rrugën drejt së ardhmes. Sjelljet muzikore janë sjellje globale të lidhura me 

ekzistencën më të hershme njerëzore21. Njerëzit e kanë ruajtur muzikën dhe kjo forcuar lidhjen 

e domosdoshmerinë e edukimin te brezave edhe nëpërmjet muzikës.  

 

 

 

Përfundimi  
Sociologjia muzikore si nëndegë e muzikologjisë fokusohet në aspektin social të muzikës dhe 

rolin e saj në shoqëri.  

Muzika si sjellje globale dhe si formë e edukimit muzikor është një praktikë globale dhe 

rrjedhimisht është pjesë e shumë e vlefshme e kurrikulës shkollore.   

Sociologjia është një subjekt me rëndësi të madhe praktike, mund të sigurojë ngritje kulturore 

duke u dhënë individëve apo grupeve të mëdha mundësi për të ndryshuar kushtet e jetesës së 

tyrexxi. 

Edukatorët e muzikës e kuptojnë vlerën e saj si formë shoqërore, ajo është një ndërtim social.xxii 

Edukimi i duhur nëse bëhet që në moshë të re do të ketë përfitime si për individët dhe gjithë 

shoqërinë në të ardhmen.  

Nuk ka ende asnjë gjini muzikore që të jetë pronë vetëm e femrave edhe pse ka përpjekje të 

vazhdueshme raporti është në disfavor të tyre. Rastet studimore vënë në pah evolimin e 

performancës së tyre edhe në zhanre muzikore të cilësuara si tërësisht mashkullore.   

Roli i institucioneve kulturore është shumë i vlefshëm në ruajtjen, zhvillimin dhe fokusimin 

për të ardhmen e edukimit nëpërmjet artit, kryesisht atij muzikor. 

Ndikimi social dhe kulturor i muzikës i kalon kufijtë kombtar të një vendi. 

Rrjetet sociale, zhvillimet teknologjike i kanë lehtësuar të gjitha llojet e komunikimit. 

 

20 Taking the 21st century seriously: young people, education and socio-technical futures, Keri Facer, Oxford 
Review of Education, Vol. 38, No. 1, Digital technologies in the lives of young people (February 2012), pp. 97-113, 
Published By: Taylor & Francis, Ltd. JSTOR 
21 From perception to pleasure: Music and its neural substrates, Robert J. Zatorre and Valorie N. Salimpoor, 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 110, In the Light of Evolution 
VII: The Human Mental Machinery (June 18, 2013), Published By: National Academy of Sciences, JSTOR 
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Muzika shprehet nëpërmjet emocioneve, ajo është një produkt social dhe aktivizimi, muzika 

është një mjet, ka dimensionin e saj në psikologjinë e njeriut, ndërvepron në sjelljen njerëzore, 

infuencon në identitet, ka lidhje me praktikën e aktivizimit kulturor. 
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Hyrje 

Rrjetet sociale në ditët e sotme janë transformuar në një domosdoshmëri që ndihmon në 
komunikim , krijim kontaktesh , marrje informacioni dhe ndihmesë në shumë aspekte të tjera të 
përditshmërisë . Të gjithë e kanë aksesin që të kijojnë një llogari në një rrjet të caktuar social sepse 
gjithçka është thjeshtësuar dhe u është dhënë mundësia cilitdo që të mund të jetë perdorues I 
rrjeteve sociale dhe të mund të ketë akses në to kudo ku ndodhet .Siç e permend dhe Coiera, Enrico 
(2013), rrjetet sociale kanë një ndikim aq të madh në jetën tonë , saqë janë faktorë ndikues dhe në 
shëndetin tonë fizik , siç mund të jenë sëmundjet e zemrës, obeziteti ose diabeti . Duhet të kuptojmë 
ndikimin e tyre më në detaje , jo vetëm në sipërfaqe të jetës sonë , por duke arritur më thellë dhe 
në brendesinë e individit . Këto rrjete shfaqin anë të ndryshme tonat të cilat ne dëshirojmë që të 
tregojmë tek të tjerët në mënyrë që të kemi mundësinë të krijojmë pëlqime nga personat që na 
rrethojnë , pavarësisht nëse krijohet më pas antipati apo ndjesi të tjera mospëlqimi. 

  

Suporti I nevojitur nga një person ,e quajtur ndryshe egoja e tij , mund të arrihet përmes kontakteve 
të tij/saj me botën e jashtme (Smith, Kirsten, Nicholas, 2008) . Mund ta pranojmë që jemi gjithnjë 
e më tepër në kërkim të aprovimit nga të tjerët për veprimet që ne kryejmë , për vendet që vizitojmë 
apo për personat me të cilët e kalojmë kohën . Përpiqemi të marrim aprovim dhe për vendimet më 
të vogla që janë të lidhura me një model të ri flokësh , me një stil të ri veshjesh , me personat që 
shoqërohemi apo nëse ushqimi që po hamë është I përshtatshëm për t’u pranuar gjerësisht . Ditë 
pas dite ne prezantohemi me modele jetese që duhet t’i ndjekim dhe t’i adhurojmë . Këto detaje të 
shfaqura në Facebook , Instagram , Twitter , YouTube ,Tik Tok dhe kështu në vazhdim; lidhen me 
postime të ndryshme të afishuara në profilet individuale të gjithkujt , të cilat dëshirojnë të shfaqin 
më të mirën e tyre dhe të tregojnë perfeksionin që përmbajnë në vetvete. Pikërisht nga ky 
perfeksion , individët krijojnë varësi dhe dëshirojnë gjithnjë e më shumë ta ndjekin dhe ta kopjojnë, 
në mënyrë që të jenë të denjë për shoqërinë që na rrethon dhe të mund të jenë pjesë e jetesës 
luksoze dhe trupit perfekt që të gjithë e ëndërrojnë dhe dëshirojnë. 

  

Zhvillim 

Ideja e të pasurit një rrjet social dhe ndjekja e imazheve perfekte është kthyer në një trend tepër të 
popullarizuar dhe të pranuar gjerësisht nga shumica e përdoruesve. Mitchel, Clyde(1974) 
deklarojnë se ka një lidhje të ngushtë midis aktualitetit të aplikacioneve me sjelljet e përdoruesve, 
por sidomos të të rinjve . Kjo lidhje është zbuluar si pasojë e deklaratave dhe kërkesave të larta të 
të rinjve për blerje të veshjeve të markave , blerje të telefonave më “in” së fundmi dhe makinave 
me një kilometrazh më të lartë. Por të gjitha këto kërkesa mbeten vetëm dëshira sepse mosha e 
vogël e të interesuarve , përbën një problem dhe një pamundësi për të pasur gjithçka që ata 
kërkojnë. Nga ana tjetër , përveç veshjeve dhe makinave të reja , shohim se dhe veprimet e të 
rejave kanë ndryshuar ndjeshëm nëse bëhet një krahasim duke u kthyer një dekadë më pas . Vajzat 
janë gjithnjë e më tepër në kërkim të trupit perfekt, formave të theksuara , peshës ideale , veshjeve  
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ekstravagante si dhe të qënurit në një ambient të preferuar nga të gjithë. Sigurisht mund të 
pranojmë që dhe në vitet e kaluara ka pasur kërkesë për veshje moderne dhe dalje në lokale të 
pëlqyera , por ndryshimi mbetet drastik. Një studim I fundit në Amerikë , doli në përfundimin se 
81% e vajzave në moshën 10 vjecare nuk ishin të kënaqura me trupin që zotëronin si dhe mendonin 
se ishin mbi peshë.  

 

Ashtu siç e permend dhe Dislavo, David, (2010): ata bëjnë pyetjen retorike për të na bërë ne të 
hedhim hipoteza “ A po na trazojnë mendjen rrjetet sociale ?” Tek artikulli I sipërpërmendur, vemë 
re dëshirën e personit për të dhënë detaje rreth përditshmërisë së tij dhe secilin nga veprimet që ai 
kryen , duke menduar se njerëzit janë të interesuar rreth tij dhe se presin përditësime . Shfaqja e 
jetës personale, dhënia e detajeve dhe të dhënave private , na shtyn ne që të jemi më tepër 
vulnerabël duke na bërë më të pambrojtur dhe na shfaq lakuriq nga çdo ruajtje privatësie . Në çdo 
çast ku ne përditësojmë se cfarë jemi duke bërë, jemi gjithnjë e më tepër duke shfaqur jetën joreale 
dhe jemi të fokusuar drejt perfeksionit. Kjo dëshirë e paepur për perfeksion dhe jetë luksi është 
pikërisht faktori kryesor për trazimin e mendjes dhe komfortit tonë. A nuk janë këta pikërisht 
faktorët që na ulin vetëbesimin dhe na trazojnë mendjen? 

 

Të gjithë jemi të rrezikuar nga shtrirja e gjerë kohore e 
shpenzuar në botën e teknologjisë, por kush është 
grupmosha më e rrezikuar? Sigurisht që fëmijet deri në 
moshën e adoleshencës së mesme. Ata janë gjatë krijimit të 
identitetit të tyre dhe nuk e bëjnë dot ndarjen midis çfarë 
është e vërtetë dhe çfarë jo, midis çfarë duket ndjekur si 
shembull dhe jo, çfarë ndikimi kanë komentet negative në 
jetën e tyre, nuk e dinë kufirin ndërmjet frymëzimit për mirë 
dhe uljes së vetëvlerësimit . Bashkangjitur ndodhet dhe një 
studim tek fëmijët në impaktin që kanë rrjetet sociale tek ta, 
me rezultatet nga Australian Christian College. Vihet re një 
rritje prej 33% në simptomat depresive dhe 31% rritje në 
tentativat e vetvrasjes . 60% e adoleshentëve janë aktivë në 
rrjetet e tyre para gjumit duke ndikuar në uljen e orëve të 
gjumit me 1 orë. Nga këta adoleshentë, 39% e tyre mendojnë 
se aktiviteti I tyre online është totalisht privat. 1/3 e 
adoleshentëve u vu re që kishin rënë pre e bullizmit online . 
Dy faktorë të tjerë që u vunë re ishin që: përdorimi I gjerë I telefonit kishte ndikuar gjerësisht në 
prishjen e ritmit të gjumit , si dhe ata pranuan që marrja e likeve nuk I bënte të ndiheshin më mirë.  
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Vazhdimisht bëjmë krahasime në mendjen tonë, vazhdimisht ndihemi keq për gjërat që posedojmë, 
gjithmonë e më tepër shihemi në pasqyrë dhe jemi të pakënaqur me pamjen që kemi përballë , 
rrisim pritshmëritë që kemi dhe pretendojmë për të pasur trupin perfekt që shohim të reklamuar në 
Instagram. Pretendojmë të shkojmë me pushime në vendet ku shohim se kanë postuar të tjerët në 
Facebook. Jemi në kërkim të jetës së luksit që nuk mungon në asnjë stori apo postim . Kudo shohim 
makina të shtrenjta, shohim ushqime të dekoruara bukur , veshje marke dhe forma ideale. Çdo 
individ I shfaqur në këto rrjete na tregohet si pa të meta, por siç shfaq dhe Javanews,2018 : këto të 
meta që gjithsekush I ka ,parapëlqen t’i mbajë për vete dhe kurrsesi t’I shfaqë. Vazhdimisht jemi 
të prirur që të shfaqim anën tonë më të mirë, nëse kemi flokë të bukur I shfaqim , nëse kemi kembë 
me muskuj I theksojmë , nëse kemi vithe të bukura I ekspozojmë më teper se pjesët e tjera të trupit, 
nëse kemi sy të bukur I theksojmë gjithashtu. Pikërsisht këta janë faktorët që dhe të tjerët shohin 
dhe bëjnë krahasimin me veten e tyre reale, pikerisht në çastin që nis të bëhet krahasimi dhe 
vendoset vetja në disfavor, në atë moment ka nisur vrasja e vetëbesimit ose vetëpelqimit.  

 

Ana tjetër e medaljes janë të metat që në të gjithë I kemi por gjithmonë I fshehim ,pavarësisht se 
së fundmi shohim që kanë nisur të zhduken komplekset. Gjithnjë e më tepër shohim VIP-a që 
tregojnë lëkurën e tyre të vërtetë me pore dhe akne , shfaqin barkun e tyre që nuk është me muskuj, 
tregojnë këmbët e tyre me celulilt apo flokët e tyre të pakrehur . Një shembull që duhet ndjekur , 
por që të gjithë stepemi nëse është nevoja ta ndjekim. Të gjithë e kemi një model që e adhurojmë 
dhe sillemi në varësi të ndjesive që na jep . E përmendur dhe nga Milory, Lesley, James(1992) 
struktura e platformave sociale në mënyrë të vazhdueshme ndikon në sjelljen e njerëzve. Duke 
shtuar këtu që kemi një raport të ngushtë midis postimeve dhe ndjesive. Në shumicën e rasteve 
këto ndjesi janë negative dhe rrezatojnë ankth, ekspozimi I jetesës perfekte ka çuar dhe në rënien 
në depresion të personave që bëhen të fiksuar pas tyre. Nga ana tjetër e medaljes kemi dhe persona 
që e perdorin në të mirën e tyre këtë influencë. Duke parë këta persona që jetojnë një jetë më të 
mirë se ne, ndjesia e zhvillimit dhe përmirësimit na pushton. Motivimi për garë dhe rritja e dëshirës 
për të punuar më fort, për t'u përpjekur dhe për të bërë promovimin e vetes, është një nga arsyet 
për të cilat Instagrami apo Facebook-u ështe krijuar dhe shfrytëzuar për mirë.  

 

Në këto rrjete nuk paraqitet vetëm jeta e rreme , por dhe sukseset e arritjet individuale. Gjithmonë 
nëse di ta përdorësh për mirë një diçka atëherë fiton dhe rezultat pozitiv. Nëse di të gatuash, nëse 
je diplomuar, nëse e fitove punën e ëndërrave të tua, nëse je pranë njerëzve të dashur, nëse ke 
arritur një qëllim personal që kishe synim apo nëse je pjesë e një fushate apo trajnimi që të gjithë 
do e dëshironin, atëherë në këtë moment ja ke dalë mbanë ta përdorësh këtë platformë për mirë. E 
publikuar dhe në eyewanted avantazhet janë të shumta kur ne arrijmë te mirë-menaxhojmë rrjetet 
sociale. Përfitimet janë të shumta duke filluar që nga lidhja dhe komunikimi që ne krijojmë me të 
afërmit tanë apo me persona që janë larg nesh , komunikimi I lehtë nga kudo ndodhemi në 
dispozicionin tonë nga një paisje e vogël elektronike, marrja e informacionit në kohë reale për të 
rejat më të fundit, argëtim dhe shpenzim I kohës me një përmbajtje të kënaqshme për t’u ndjekur,  
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si dhe përdorim I gjerë nga bizneset. Tek e fundit dua të mbetem pak. Promovimi I produkteve apo 
personave është kthyer në një trend që të gjithë arrijnë ta shfrytëzojnë. Duke filluar që nga faqet 
më të mëdha të bizneseve e deri tek ato më të voglat me pak ndjekës, u është dhënë mundësia për 
të publikuar produkte të ndryshme për rrjetin e gjerë të përdoruesve. Evolucioni I tyre ka krijuar 
mundësinë që të mund te bëjmë blerje nga komforti I shtëpisë apo I kafenesë. Evolucioni ka 
përparuar akoma më tepër dhe nuk ka mbetur me aq, përdorimi I monedhave virtuale është sërish 
një lehtësim për njerëzimin e sotëm të vitit 2022 pasi çdo gjë po shkon drejt thjeshtësimit. Ky 
fuqizim është kthyer në një profesion për shumë biznesmenë , shitës të vegjël , modelë, influencer 
apo trajnerë personalë.  

 

Qëllimi kryesor është që t’i kontrollojmë ne rrjetet sociale dhe jo anasjelltas. Dominimi I mburrjes 
dhe perfeksionit ka cuar në një shkatërrim të ngadaltë të subkoshiencës të personave pasivë në 
platformat e komunikimit. Nga ana tjetër të dëmtuar psikologjikisht janë dhe personat aktivë që 
postojnë kudo. Duke zgjedhur vazhdimisht vetëm fotot apo momentet më të mira, ata dëmtojnë 
veten sepse të pranishme janë dhe difektet . Nuk arrijnë të bëjnë një ndarje të asaj që është reale 
me atë që është virtuale. Madje nuk njohin as veten në të shumtën e rasteve, pasi fotoshopi dhe 
editimi kanë arritur kulmin . Duke u thelluar më tepër, ky editim ka arritur deri në mendje ,po. Pasi 
duke qëne përdorues pasiv dhe aktiv ne përsëri ndikohemi nga personat aktivë dhe krijojmë urrejtje 
për ta. Duke u krijuar kjo urrejtje , vazhdojmë me negativitet dhe nisim të flasim apo të 
komentojmë negativisht për ta. Përfundimi më I keq është që: ne pa e kuptuar kemi përdorur 
bullizmin dhe kërcënime jo të drejtpërdrejta kundrejt tyre. E ashtuquajtura Cyberbullying është një 
fenomen që së fundmi është vënë re gjerësisht nga shumë përdorues . Law Journal në 2009 e 
emëron këtë fenomen si komunikim virtual që frikëson , terrorizon ose shkakton ankth dhe dhimbje 
tek personat e tjerë. Në rastet më ekstreme , fatkeqësisht pasojat janë fatale sa shkaktojnë dhe 
vetëvrasje të personit të bullizuar nëse ky presion elektronik zgjat për nje periudhë kohore te gjatë.  

 

Përfundime 

Akualiteti propozon që të postojmë sa më shumë dhe të promovojmë gjithçka tonën personale. 
Vrasja e ëndërrave është ajo që ka ndodhur së fundmi, njerëzit depresionohen dhe besimi I tyre 
ulet në nivele të rrezikshme dhe të dhimbshme. Mungesa e dijes si dhe mendimi se gjithçka shohim 
është e vërtetë , është ajo çka ka ndikuar më së shumti në psikologjinë dhe emocionet tona. Jemi 
kthyer në fakt në njerëz të ftohtë, pa emocione të vërteta, pa ndjesi optimizmi në vetvete dhe na ka 
pushtuar errësira e resë së mërzisë. Ky keqinterpretim I së vërtetës na ka vendosur një perde në sy 
për të parë dhe kuptuar se: ata që shohim në ekranin tonë janë njerëz të vërtetë dhe të thjeshtë ashtu 
si ne. Të gjithë jemi njësoj dhe kemi të mirat por dhe defektet tona të cilat është e pamundur të 
mungojnë . Pritshmëritë e larta na stepin, nuk ndihemi mirë dhe gjatë gjithë kohës mendojmë se 
diçka po shkon keq me ne. A jam unë i/e vetmi/ja që nuk e kam iPhone 13? A jam unë i/e vetmi/ja 
që nuk kam mundësi të shkoj në Maldive? A jam unë i/e vetmi/ja që po tallem ? A ndihem vetëm 
unë keq për trupin që kam ? A jam unë i/e vetmi/ja që kam probleme në shtëpinë time, sepse të  
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gjithë po I shoh që postojnë foto me familjen e tyre dhe duken të lumtur? Po pra, duken… E gjithë 
industria e virtualitetit na ka kthyer në individë të cilët primare kanë dukjen dhe jo ndjesinë. Edhe 
nëse takohemi me të afërmit tanë , momenti I emocionit është më I fortë në fotot e postuara sesa 
në tavolinën e përbashkët ku jemi mbledhur. Të gjithë fokusohemi në atë çfarë dëshirojmë t’i 
servirim syrit të huaj dhe harrojmë t’I bëjmë vetes pyetjen “A po kënaqesh vërtet me cfarë po 
bën?” Mesa duket jo dhe aq.  

 

Nga pyetësorët e kryer nga unë personalisht në grupmoshen nga 16 deri në 30 në një grup prej 50 
personash , u vu re nga përgjigjet se 50% e të intervistuarve shpenzonin 4-5 orë në ditë në paisjen 
e tyre elektronike, 60% e tyre I përdornin rrjetet sociale për të parë postime pa ndonjë qëllim të 
caktuar si dhe për të shpenzuar kohën . Nga ana tjetër 44% e tyre u pergjigjën se mendonin se ishin 
të vetmit në pamundësi për të kryer të njëjtat aktivitete si ato që shihnin të postuara, 20% e grupit 
u përgjigj se nuk do ndiheshin më mirë nëse rrjetet sociale e hiqnin opsionin e postimit të fotove 
apo videove , duke theksuar se 48% e tyre do ndiheshin më mirë dhe 32% nuk dinin si të 
përgjigjeshin.  

Për pyetjen e komenteve publike dhe në vetvete , 40% e tyre u përgjigjën se komentonin 
negativisht në vetvete , ndërsa 24% e tyre deklaronin se e inkurajonin në vetvete atë çfarë shihnin. 

 

Rekomandime 

Nga kqyrja e detajeve dhe e pasojave që shkaktojne këto rrjete sociale që janë kthyer në mënyrë 
jetese, u vune re disa rezultate të ndryshme .  

Rezultati I parë shfaq domosdoshmërinë e përdorimit të tyre dhe më pas ndikimin që kanë në 
shëndetin tonë individual, duke filluar që nga ai fizik dhe duke vazhduar deri tek ai psikologjik. 
Ky rezultat do të rekomandonte uljen e orëve të përdorimit të paisjeve teknologjike, por dhe 
promovimin e përdorimit të psikologjisë pozitive inkurajuese tek vetvetja, duke u bërë ne ata që 
përfitojme realisht. 

Rezultati në viijim shprehte kërkimin për aprovim në pothuajse çdo moment të përditshmërisë, 
duke çuar kështu në perfeksionizëm por që në fakt në të vërtetë është thjesht mungesa e 
perfeksionit. 

Nga ana tjetër, shtysa që marrin ndjekësit nga publikimet e ndryshme iu shton atyre dëshirën për 
të tentuar aventura dhe ndjesi të reja, për të punuar më fort si dhe për të adhuruar më tepër veten. 

Duke vazhduar në brendësi të mendjes së individit, deri aty ku nis adhurimi dhe ndjekja e modeleve 
të botës virtuale, modele për t’u parë , por për të mos u ndjekur . Gjithçka është e lidhur ngushtë 
me vetëkontrollin, duhet të bëjmë një menaxhim të mirë të kohës dhe të përmbajtjes që duhet të 
shohim.  
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Por deri ku shtrihen pasojat? Nëse flasim për shëndetin mendor, atëherë ka mundesi të arrijë deri 
tek mendimet dhe vendimet tona. Duke vazhduar deri tek vetëbesimi dhe druajtja për të folur, 
vepruar apo dhe për t’u shfaqur. Nëse flasim për grupmosha, fatkeqësisht pasojat ndihen deri tek 
fëmijet e pazhvilluar mirë mendësisht dhe karakterialisht.  

 

Fenomeni që I shkakton të gjitha këto situata është pikërisht kufiri që I kemi vendosur vetes në 
pjesën e besueshmërisë dhe se sa I bazohemi atyre që shohim të afishuara. Thënë më saktë, 
mosnjohuria e vendosjes së kufirit, është ajo çka na lëndon dhe na bën të dobët përballë ekranit të 
mashtrimeve që ne vetë zgjedhim ta përdorim.  Progresi I imagjnatës dhe inteligjencës ka pësuar 
një ngrirje ose një zhvillim tepër të ngadaltë. Çfarë duhet bërë në këto raste është që duhet të 
kthehemi ne në komanduesit e platformave sociale, sepse pikërisht për këtë arsye janë krijuar , që 
të kontrollohen nga ne. 

 

Deri ku ka arritur pushtimi I teknologjise? A mundemi ne të jetojme dot pa të ? Jemi të varur 
totalisht apo posedojmë kontroll mbi të? Evolucioni po na kthen pas në kohë, por përfundimi nuk 
dihet ende…  
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1. Sa orë në ditë I përdor rrjetet sociale? 
o 1-2 orë 
o 3-4 orë 
o 4-5 orë 
o Më shumë se 5 orë 

 
 

2. Për cfarë aktivitetesh I përdor më tepër rrjetet sociale? 
o Komunikim me të afërmit 
o Marrje informacioni 
o Të shohësh postime 
o Të shtysh kohën 

 

3. Cfarë rrjetesh përdor më së shumti? 
o Instagram 
o Facebook 
o Twitter 
o YouTube 
o Snapchat 
o Tik Tok 

 

4.  A e ndjen jetësor pasjen e një celulari ? 
o Po 
o Jo 
o Nuk e di 

 

5. Si ndihesh kur sheh postime të personave të tjerë? 
o Shumë mirë 
o Mirë 
o Pothuajse mirë 
o Keq  
o Xheloz/e 
o Sikur jam i/e vetmi/ja në pamundësi 

Pyetësor 
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6. A do ndiheshe më mirë nëse platformat sociale nuk do e kishin më opsionin e publikimit 
të fotove/videove? 

o Po 
o Jo 
o Nuk e di 

 

7. A e ndien veten të papërshtatshëm për te publikuar? 
o Po 
o Jo 
o Nuk e di 

 

8. Sa kohë parapërgatitesh para se të postosh? 
o Më pak se 10 minuta 
o 10-15 minuta 
o 20-30 minuta 
o Më shumë se 30 minuta 

 

9. Kur sheh një postim ,në vetvete, e komenton pozitivisht (per inkurajim) apo negativisht?  
o Pozitivisht 
o Negativisht 
o Nuk mendoj asgjë 

 

10. Sa realë jeni me llogarinë e Instagramit/Facebook/Twitter etj? 
o Shumë 
o Pothuajse shumë 
o Pak  
o Aspak  
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“Nëse unë nuk do të të detyroja, ti vajza ime pa më të voglin dyshim do konsideroheshe person i 

papastër. Ti nuk do të ishe më pjesë e jona. E dëbuar dhe e përbuzur, martesa s’do qe e njëjtë 

për ty. Kështu që mos pyet më. Kjo na bën këto që jemi1”  

Dhuna e integritetit fizik dhe moral i vajzave dhe grave prek të gjitha vendet dhe i kalon kufinjtë 

kulturorë dhe ekonomiko–socialë. Përgjatë viteve, është fokusuar një kërkim objektiv i gjerë për 

të zbuluar se cilat janë format diverse të keqtrajtimit, shkaqet themelorë të tij dhe faktorët e 

rrezikut që e shoqërojnë atë. Axhenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm2, nëpërmjet iniciativës 

globale shumëvjeçare të saj, të fokusuar në eliminimin e të gjitha formave të dhunës ndaj grave 

dhe vajzave, ka pasqyruar në objektivat e listuara luftimin veçanërisht të gjymtimit gjenital 

femëror si një nga praktikat që arrin të cënojë standardin e barazisë gjinore dhe shumë parime 

etalon të së drejtës. Por deri në ç’shkallë arrin kjo cënueshmëri dhe a mundet ndonjë rast të 

justifikohet nga parimi i propocionalitetit? 

Gjymtimi gjenital femëror (më tej FGM) është një proçedurë jo mjekësore, përgjithësisht e 

pranuar në praktikat tradicionale me struktura shoqërore patriarkale, që konsiston në prerjen, 

shpimin, heqjen e pjesshme ose totale si dhe qepjen e organit gjenital të gruas, për arsye më 

ngjyrime kryesisht morale3.  Praktika shumëvjeçare e FGM4 është thelbësisht e përqendruar në 

30 vende në Afrikë5, në disa vende në Azi6, në Lindjen e Mesme7 si dhe në disa grupe etnike të 

Amerikës Qendrore dhe Jugore8, duke prekur në total prej më shumë se 200 milionë vajza dhe 

gra9. Anketa të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare kanë treguar në shifrat e tyre se 44 

milionë vajza që kanë përjetuar FGM janë nën moshën 15 vjeç, një pjesë e numrit total janë prerë 

para moshës 5 vjeç, 85 % e tyre e kanë përjetuar praktikën brenda javës së parë të jetës dhe për të 

shtuar, aludohet objektivisht se 30 milionë vajza nën moshën 15 vjeç janë në rrezik të aplikimit 

 
 
2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Retrieved 16, January, 2022, from, https://sdgs.un.org/2030agenda  
3 World Health Organization, (2012). Introduction to female genital mutilation, 9–36. Retrieved 22, December, 2021, from   
https://www.jstor.org/stable/resrep28048.6?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=%28female+genital+mutilation%29
&sea 
4 Beth D. Williams-Breault (2018).  Eradicating Female Genital Mutilation/ Cutting: Human Rights-Based Aproaches of 
Legislation, Education and Community Empowerment, 20 (2), 223–234. Retrieved 21, December, 2021, from 
https://www.jstor.org/stable/26542074?read-now=1&refreqid=excelsior%3A7aa0636de28391ba8e1d4134a19ac1e8&seq=8#p 
5 Shënim: Somali, Gambia, Nigeria, Egjipt etj  
6 Shënim: Indonezi, India, Sri Lanka etj  
7 Shënim: Kryesisht në Irak dhe Jemen  
8 Shënim: Peru, Meksikë, Brazil etj 
9 United Nations children’s fund. Female genital mutilation/cutting: A global Concern. New York: UNICEF; (2016). Retrieved 
22, December, 2021, from https://www.unicef.org/protection/female-genital-mutilation  
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të FGM gjatë dekadës së ardhshme10. Edhe situata pandemike e Covid–19 ka ndikuar në regres 

në uljen e rasteve të FGM, ku është parashikuar se me mbylljen e institucioneve arsimore dhe 

ndërprerjen përkohësisht të programeve humanitare, që kanë si objekt primar mbrojtjen dhe 

sigurimin e integritetit fizik dhe moral të vajzave dhe grave, do sjellë rritjen prej afro 2 milionë të 

rasteve të reja të gjymtimit gjenital femëror11. Për të mos mjaftuar, rritja e emigracionit 

ndërkombëtar ka mundësuar përhapjen e shpejtë dhe në masivitet të kësaj proçedure edhe në 

vendet si Evropë, Australi dhe Kanada, ku shkalla e numrit të nënshtrimit të vajzava dhe grave 

ishte shumë e ulët12 në krahasim me vendet e tjera analoge, duke prodhuar kështu pritjen e 

ankthshme të një rritje të ndjeshme dhe konstante të numrit në këto vende gjatë ardhjes së vitit 

2030.   

Praktika e FGM daton mijëra vjet më parë, por origjina e saj dhe arsyet se pse nisi shpesh herë 

humbasin apo konfuzohen në mjegullën e kohës. Megjithëse origjina është e paqartë, ka patur 

kërkime diverse antropologjike dhe historike që kanë ndihmuar në shpjegimin dhe  qartësimin e 

lindjes së kësaj praktike. FGM praktikohet rigorozisht në shumë komunitete, me besimin e 

gabuar se aplikimi është një kërkesë e “shenjtë” fetare, por hulumtimet e ndryshme kanë treguar 

se zakoni i paraprin Islamizmit dhe Krishterimit13. Studimet e kanë gjurmuar këtë praktikë në 

Egjipt, në shekullin e pestë para Krishtit, dhe argumentojnë se FGM e ka origjinën në bregun 

perëndimor të Detit të Kuq14. Konkretisht, mumiet egjiptiane pasqyrojnë në to gra të infibuluara, 

duke bërë që ky ritual në vendet e ndryshme të Afrikës  të referohet edhe sot si “syneti faraonik”. 

Paskëtaj, me ardhjen e Islamizmit, u zhvillua edhe një lidhje e drejtpërdrejtë midis FGM dhe 

skllavërisë15, ku grupe të ndryshme në Somali filluan të ruanin në ritualet e tyre tradicionale 

qepjen e skllaveve, për t’i bërë ato të dëlira nëpërmjet paaftësisë për tu ngjizur, gjë që ndikonte 

drastikisht në rritjen e çmimit të tyre. Kjo praktikë, që me shpejtësi filloi të përfshinte edhe 

shtresat e tjera të popullsisë, filloi të njihej ndryshe dhe si proçedura Sunna, që kuptohej nga 

 
10 Cit, United Nations, 2016  
11 Unicef. 2020 Global Annual Report: Eliminating Female Genital Mutilation during Covid–19. Retrieved 23, December, 2021, 
from https://www.unicef.org/reports/2020-annual-report-female-genital-mutilation-covid19  
12 Muteshi, J & Miller, S & Belizan, J. (2016). The ongoing violence against women: Female Genital Mutilation/ Cutting. 
Retrieved 22, December, 2021, from https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-016-0159-3  
13Black, J.A.  & Debelle, G.D. (1996). Female Genital Mutilation, 312 (7027), 377 – 378. Retrieved 18, December, 2021 from  
https://www.jstor.org/stable/29730618?readnow=1&refreqid=excelsior%3Aa60f36b925b6de97624c7b1df463ca49&seq=1#page
_sca  
14 Article: ‘What are the origins and reasons for FGM’, publikuar mw 13 shkurt 2013. Retrieved 23, December, 2021, from 
https://www.28toomany.org/blog/what-are-the-origins-and-reasons-for-fgm-blog-by-28-too-manys-research-coordinator/  
15 Chaterjjee, D. (2018). Tracing the Origins of Female Genital Cutting: How it all started. Retrieved 27, December, 2021, from  
https://sahiyo.com/2018/07/21/tracing-the-origins-of-female-genital-cutting-how-it-all-started/  
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besimtarët si “sipas veprave dhe traditave të Profetit16, duke e bërë kështu  akoma më të vështrirë 

goditjen dhe çrrënjosjen e vazhdimit të saj deri më sot.     

Përmendur më lart, gjymtimi gjenital femëror është një rit tradicional me rrënjë të forta kryesisht 

socio-kulturore. Për rajonet nga ku rrjedh origjina e FGM, hulumtimet shkencore kanë 

konkluduar në disa racionalizma të iniciativës së kësaj praktike, ku në shumë kontekste dhe 

drejtime, pranimi social është arsyeja kryesore. Në shumë zona ku aplikohet FGM, është e 

unifikuar teoria se të nënshtruarit ndaj bisturisë forcon identitetin kulturor të gruas dhe mbron 

“përshtatshmërinë” seksuale dhe morale të saj,  duke u demonstruar në këtë formë standardi i 

bindjes dhe i respektit që është i “nevojshëm” për institutin e martesës17. Kështu, pastërtia 

femërore, besnikëria bashkëshortore, parandalimi i rasteve potenciale të përdhunimeve, kufizimi 

i ndjenjave epshore dhe rezistimi ndaj marrëdhënieve seksuale para martesore18 janë disa nga 

thirrjet kryesore që kanë angazhuar familjet në përqafimin absolut të kësaj praktike, me frikën se 

ndryshe vajzat/gratë apo motrat e tyre nuk do të pranohen si të denja në rrethin shoqëror. Në 

aplikimin e FGM ekzistojnë edhe mbështetje të natyrës “mjekësore” që e forcojnë lejimin e 

intesitetit të kësaj proçedure, ku qarkullojnë besime të ngurta se prerja e klitorisit përmirëson 

higjienën dhe rrit probabilitetin e gruas për ngjizje19. Sipas kësaj pikëpamje, klitorisi është pjesë 

fizike e dëmshme dhe mosprerja e saj krijon impotencë mashkullore gjatë marrëdhënieve 

seksuale apo mund të shkaktojë pasoja fatale për fetusin20. Madje, gjymtimi gjenital femëror 

filloi të përdorej gjerësisht edhe për shërimin e sëmudjes të epilepsisë21, apo për rregullimin e 

disa praktikave seksuale si masturbimi apo lesbianizmi22 duke e veshur kështu praktikën si një 

nevojë jetike. POR, a ka  pasoja shoqëruese gjatë aplikimit të kësaj proçedure, dhe cilat janë ato?  

 
16 Black, J.A.  & Debelle, G.D. (1996). Female Genital Mutilation, 312 (7027), 377 – 378. Retrieved 18, December, 2021 from  
https://www.jstor.org/stable/29730618?read-
now=1&refreqid=excelsior%3Aa60f36b925b6de97624c7b1df463ca49&seq=1#page_sca 
17 Llamas, J. (2017). Female Circumcision: The history, the current prevalence and the approach to a patient. Retrieved 28, 
December, 2021, from https://med.virginia.edu/family-medicine/wp-content/uploads/sites/285/2017/01/Llamas-Paper.pdf  
18 Mire, S.(2020). We won’t eradicate FGM if we keep misunderstanding its history. Retrieved 28, December, 2021, from 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/09/eradicate-fgm-misunderstanding-history  
19 Nour, NM. (2008). Female Genital Cutting: A persisting practice. Reviews in obstetrics & gynecology, 1(3), 135-139. 
Retrieved 29, December, 2021,  from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2582648/  
20 Cit, Beth D. Williams-Breault (2018) 
21 Andro, A & Lesclingard, M. (2016). Female genital mutilation. Overview and current knowledge. Population. 71 (2):215-296. 
Retrieved 29, December, 2021, from https://med.virginia.edu/family-medicine/wp-content/uploads/sites/285/2017/01/Llamas-
Paper.pdf  
22 Onsongo, N.(2017). Female Genital Cutting. Who defines whose cultural as unethical?, 10 (2), 105– 123. Retrieved 29, 
December, 2021, from https://www.jstor.org/stable/90019564?read-
now=1&refreqid=excelsior%3A75d8c3dff44231c3bd2c82d69e8ba227&seq=4#page_scan_tab_contents 
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Të gjitha kategoritë e FGM23 mbartin rrezikun e pasojave të pafavorshme shëndetësore. Një 

studim i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (më tej OBSH) i vitit 200624, në të cilin morën 

pjesë më shumë se 28 mijë gra, arriti në përfundimin se gratë që i janë nënshtruar bisturisë së 

FGM kanë dukshëm më shumë gjasa të përjetojnë rezultate të pafavorshme obstetrike, 

gjinekologjike, seksuale e psikologjike dhe se ky rrezik shtohet gradualisht me llojin e 

proçedurës së FGM. Vetë ndërhyrja është traumatike, sepse proçesi realizohet në kushte josterile 

nga një praktikuese tradicionale femër, e cila nuk ka njohuritë e mjaftueshme për fizionominë e 

trupit të gruas, duke shkaktuar kështu në pjesën më të madhe të tyre dhimbje dhe gjakderdhje25. 

Studimet e larmishme vjetore të kryera nga OBSH kanë konstatuar se komplikimet e 

menjëhershme shëndetësore përfshijnë shokun, hemorragjinë e kryesisht infeksione bakteriale, 

ndërsa pasojat afatgjata shëndetësore qëndrojnë në probleme gjatë urinimit, paaftësi për të lindur, 

dhimbje fizike të forta gjatë marrëdhënieve seksuale, hemorragji gjatë lindjes apo rritje të 

rrezikut të vdekjeve të të porsalindurve, duke shkelur në  mënyrë barbare të drejtën e zgjedhjes 

së individit për një standard jetese të përshtatshëm për shëndetin dhe mirëqënien fizike të tij.  

 

Krahas komplikimeve të rënda shëndetësore, praktika e FGM shoqërohet edhe me zhvillimin e 

çrregullimeve degraduese psikologjike26, që përjetohen nga gratë dhe vajzat në forma e trajta 

diverse. Në një studim të realizuar nga OBSH27, është raportuar se traumat e menjëhershme 

psikologjike rrjedhin si pasojë direkte e forcës fizike të ushtruar nga ato që e realizojnë 

proçedurën e FGM, ndërsa në terma afatgjatë përjetimi shoqërohet me çrregullime të stresit post-

traumatik (më tej PTSD), ankth, depresion, çrregullime afektive/ të humorit dhe në disa raste 

 
23 Shënim: Tipi I, i njohur si klitoridektomia ose sunna, përfshin heqjen e një pjese ose të gjithë klitorisit. Tipi II, i njohur si 
heqje, përfshin heqjen e një pjese ose të të gjithë klitorisit dhe labia minora. Tipi III, forma më e rëndë, quhet edhe infibulim ose 
faraonik. Ai përfshin heqjen e një pjese ose të gjithë organeve gjenitale të jashtme dhe ngushtimin e vrimës vaginale duke 
ripërafruar labia minora dhe/ose labia majora. 
24 World Health Organization, (2006). Female Genital Mutilation and obstetric outcome: WHO collaborative prospective study in 
six Arican countries. Retrieved 4, January, 2022, from  
https://www.jstor.org/stable/resrep28083?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=WHO+about+Female+Genital+Mutilat
ion&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSear 
25 Kaplan, A. & Hechavarria, S. & Martin, M. & Bonhoure, I. (2011). Health consequences of female genital mutilation/cutting in 
the Gambia, evidence into action. Retrieved 4, January, 2022, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195700/  
26 Shell- Duncan, B. (2008). From Health to Human Rights. Female Genital Cutting and the Politics of Intervention, 110(2), 225–
236. Retrieved 4, January, 2022, from 
https://www.jstor.org/stable/27563985?readnow=1&refreqid=excelsior%3Aaf6115d67b7aad9dcbd0c68be19b7d2a&seq=4#page
_scan_tab_contents  
27 World Health Organization (2008). Eliminating Female Genital Mutilation. Rterieved 6, January, 2022, from  
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep27929.15.pdf?refreqid=fastlydefault%3A9ad56e1169945acc0a5e7edccbc9e3cf&ab_segme
nts=0%2FSYC-6168%2Ftest&origin=  
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edhe me humbje të kujtesës28, duke u krahasuar kështu me të njëjtat nivele të PTSD që mbartin 

subjektet e abuzimit fizik apo psikologjik që nga fëmijëria e tyre e hershme29.  

 

Duke qenë se FMG është një konventë shoqërore e rrënjosur thellë mes komuniteteve dhe 

grupeve etnike, ajo mbart në vetvete edhe pasoja sociale, që ndikojnë në përcaktimin e pozitës së 

gruas në familje dhe shoqëri. Kjo praktikë, e konsideruar si një burim i identitetit personal dhe 

kolektiv30, i jep fuqi dhe e vesh me respekt shoqëror rolin e vajzave/grave, ku e kundërta 

shoqërohet me vështirësi në martesë, stigmatizim, humbje të konsideratës në vendin  e tyre të 

origjinës dhe mospasje “pushtet” në familje. Për më tepër, në disa vende, vajzave/grave që i 

nënshtrohen kësaj proçedure u akordohen dhurata apo celebrime publike duke ngurtësuar në 

psikologjinë e tyre rëndësinë e vazhdimisë së FGM31, ku përpjektjet për ta luftuar këtë të fundit 

përceptohen si një sulm ndaj identitetit kulturor dhe social të tyre. Nga ana tjetër, gjymtimi 

gjenital femëror ndikon dhimbshëm dhe ndonjëherë edhe në formë shkatërruese në marrëdhëniet 

bashkëshortore dhe familjare. Në një studim deduktues të realizuar nga OBSH32 është 

konkluduar se 40.5% e grave të sapomartuara që kishin pësuar FGM kanë përjetuar dispareuni33, 

17.5 % e tyre ulje të ndjeshme të dëshirës seksuale apo kënaqësi të reduktuar seksuale duke rritur 

në këtë mënyrë mundësitë potenciale të lindjeve të lidhjeve jashtëmartesore. Për më tepër, 

pamundësia për të kryer marrëdhënie seksuale mund të bëjë që një grua të mos jetë në gjendje të 

përmbushë rolin e saj të lindjes së fëmijëve, ku në disa komunitete njihet si roli kryesor i gruas, 

dështimi i mospërmbushjes të të cilit i shkakton asaj izolim të mëtejshëm social nga ngarkimi i 

një barre të rëndë faji dhe paaftësie.   

Gjymtimi gjenital femëror nuk është vetëm një abuzim a cënim katastrofik i të drejtave të njeriut 

që dëmton në mënyrë të konsiderueshme shëndetin fizik dhe mental të milionave vajzave dhe 
 

28 Behrendt, A., and Moritz, S. (2005) Posttraumatic Stress Disorder and Memory Problems After Female Genital Mutilation, 
The American Journal of Psychiatry, 162(5), pp.1000-1002. Retrieved 6, January, 2022, from 
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.162.5.1000  
29 Keel, A. (2014) Re: Female Genital Mutilation (Letter to Health Professionals in Scotland). Retrieved 6 January, 2022, from 
https://www.sehd.scot.nhs.uk/cmo/CMO(2014)19.pdf  
30 Raport nga Kunnskapssenteret (Norwegian Knowledge Centre for the Health Services), (2010). Psychological, social and 
sexual consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C): a systematic review of quantitative studies. Retrieved 12, 
January, 2022, from 
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2010/rapport_2010_13_fgmc_kjonnslemlestelse.pdf  
31 World Health Organization (2008). Eliminating Female Genital Mutilation. Retrieve 14, January, 2022, from 
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf  
32 Chung, S. (2016). The psychological effects of female genital mutilation. Retrieved 7, January, 2022, from 
https://www.28toomany.org/blog/the-psychological-effects-of-female-genital-mutilation-research-blog-by-serene-chung/  
33 Shënim: Dispareuni përcaktohet si dhimbje gjenitale persistente gjatë ose pas marrëdhënieve seksuale  
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grave, por është edhe një shterim i burimeve jetike ekonomike të një vendi. Konkretisht, OBSH 

ka vlerësuar se pasojat afatgjata shëndetësore që shkakton FGM, do sjellë rritjen e kostos 

shëndetësore me 50% deri në vitin 205034 nëse nuk ndërmerren masa të menjëhershme 

parandaluese. Për më tepër, praktimi konsistent i FGM me ndikimet e saj negative minon 

rrënjësisht të drejtën e grave dhe vajzave për tu arsimuar dhe ndjekur një profesion, duke sjellë si 

pasojë indirekte për shtetin praktikues uljen e fuqisë punëtore dhe rënie të konsiderueshme të 

zhvillimit të nivelit ekonomik35. 

Duke konstatuar në mënyrë empirike të gjitha kategoritë e pasojave që sjell gjymtimi gjenital 

femëror, konkludojmë objektivisht se kjo traditë shumëvjeçare shkel në thelb një sërë parimesh, 

normash dhe standardesh esencialë të të drejtave të njeriut. Marrë në konsideratë edhe  

deklaratën ndërinstitucionale të Organizatës së Kombeve të Bashkuara36 (më tej OKB) rreth 

gjymtimit gjenital femëror, deklarohet se në këto shkelje dehumane të kësaj forme dhune 

degraduese të integritetit fizik dhe moral  përfshihet cënimi në thelb i parimit të barazisë dhe 

mosdiskriminimit në bazë gjinie, i të drejtës për jetë kur proçedura rezulton me vdekje, të drejtën 

e zgjedhjes për një standard jetese të përshtatshme për shëndetin dhe mirëqenien fizike apo të 

drejtës për të mos ju nënshtruar praktikave që janë të konsideruara tashmë si një formë torture 

degraduese dhe çnjerëzore37. Ndonëse këto parime dhe të drejta etalon mund të  konkurrojnë 

paralelisht me të drejtën për lirinë e fesë apo të drejtën për pjesëmarrje aktive në jetën kulturore, 

duhet thënë që pretendimet sociale dhe kulturore nuk mund të evokohen për të justifikuar FGM, 

por duhet t’i nënshtrohen kufizimeve të nevojshme dhe propocionale për të mbrojtur thelbin e të 

drejtave dhe lirive themelore të njeriut38. Madje edhe në rastet kur ka një marrëveshje në dukje 

nga vajzat/gratë për t'iu nënshtruar proçedurës, është e pakontestueshme fakti se vendimi është 

rezultat i drejtpërdrejtë i presionit social dhe pritshmërive të komunitetit, e për rrjedhojë edhe ky 

 
34 WHO (2020). The economic cost of female genital mutilation. Retrieved 10, January, 2022, from 
https://www.who.int/news/item/06-02-2020-economic-cost-of-female-genital-mutilation  
35 Word Economic Forum (2020). What is the economic cost of FGM? Retrieved 10, January, 2022, from 
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/female-genital-mutilation-economics-world-health-organization/  
36 Goldberg, H. & Stupp, P. & Okoroh, E. & Besera, G. & Goodman, D. & Danel, I. (2016). Female Genital Mutilation/ Cutting 
in the United States, 131(2), 340-347. Retrieved 16, January, 2022, from 
https://www.jstor.org/stable/44297631?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=United%20Nations%20about%20FGM&search
Uri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3F  
37 World Health Organization (2019 ). Female Genital Mutilation. Evidence Brief. Retrieved 4 January, 2022, from 
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep28229.pdf?ab_segments=0%2FSYC-6168%2Ftest&refreqid=fastly-
default%3Aca5b2fbe70d80668b0d45561e44f2747  
38 Ssenyonjo, M. (2007). Culture and Human Rights of Women in Africa. Between Light and Shadow, 51(1),  39-67. Retrieved 
16,January,2022,fromhttps://www.jstor.org/stable/27607978?readnow=1&refreqid=excelsior%3Ac8b046feca587c2c5505630525b5ac3
9&seq=1#page_scan_tab_contents  
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prototip konsiderohet automatikisht si cënim absolut i vullnetit për të bërë zgjedhje mbi 

autonominë e trupit fizik.  

Në përfundim, gjymtimi gjenital femëror është një manifestim i pabarazisë gjinore dhe fuqizimi i 

grave është i një rëndësie të madhe për eliminimin e kësaj praktike. Një sërë strategjish teknike 

që janë konsideruar të rëndësishëm për braktisjen e kësaj proçedure kanë përfshirë në objektivat 

e tyre avokimin dhe ndërhyrjet në sistemin arsimor, ndërtimin e një kuadri ligjor ndërkombëtar 

penalizues, krijimin e instancave informuese si dhe përmirësimin e dialogut social  ndërmjet 

aktorëve kryesorë të shoqërisë. Adresimi i FGM përmes këtyre programeve të bazuara në të 

drejtat e njeriut, mekanizmave që mundësojnë punësim efikas të vajzave/grave në sfera të 

ndryshme ekonomike, krijimit të strukturave funksionuese dhe fuqizuese që promovojnë 

zgjedhje të lira në shëndetin seksual dhe riprodhues si dhe ofrimin e mjeteve bashkëpunuese e  

monitoruese ndërmjet komuniteteve për parandalimin e aplikimit të kësaj praktike cilësohen si 

nevoja dhe prioritete shoqërore që predispozohen të luajnë një rol esencial në bërjen e ndryshimit 

të rëndësishëm në rimodelimin e sjelljeve tradicionale të gjymtimit gjenital femëror.  
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Abstrakt  

Përdorimi i informacionit publik dhe përpunimi i bazës së të dhënave në Shqipëri është në një fazë 

shumë të hershme zbatimi në drejtim të administrimit të të dhënave publike dhe shkëmbimit të 

informacionit me qytetarët dhe nëpunësit publikë në përputhje me respektimin e të drejtave të 

njeriut. 

Strategjitë dhe programet politike të qeverisë e kanë konsideruar agjendën e qeverisjes elektronike 

dhe digjitale si prioritet që do të çonte përpara rrugën drejt anëtarësimit në BE. Megjithatë, 

sistemi i informacionit në Shqipëri ka nevojë për përmirësim dhe plotësim ligjor e rregullator për 

t'iu përgjigjur zhvillimit dinamik të kësaj fushe dhe për të nxitur bashkëpunimin ndërinstitucional 

për një internet dhe sistem informacioni të sigurt. 

Megjithëse qeverisja elektronike është një mjet jetik për të ardhmen e shërbimeve publike, ekziston 

ende lidhja e rëndësishme midis të drejtave të njeriut dhe gatishmërisë së qeverisë në 

implementimin e qeverisjes elektronike. Qëllimi i këtij punimi është të shpjegojë lidhjen midis 

gatishmërisë së qeverisë në implementimin e qeverisjes elektronike dhe nivelit të respektimit të të 

drejtave të njeriut në Shqipëri. 

 

Fjalët kyçe: qeverisja elektronike, të drejtat e njeriut, teknologjia e informacionit 
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I. Hyrje  

Qeverisja elektronike është një term gjithëpërfshirës që përdoret për të përshkruar të gjitha 

llojet e ndërveprimeve elektronike ndërmjet qeverisë dhe qytetarëve, qeverisë dhe bizneseve, si 

dhe qeverisë me ministritë dhe agjencitë përkatëse. Sipas Bennister dhe Colony, qeverisja 

elektronike e njohur gjerësisht si “e-governance” është përdorimi i teknologjive të komunikimit 

në qeverisje që mund të krijojë ose të ndryshojë struktura të reja qeverisëse që nuk ishin të 

mundshme përpara Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimt (TIK).1  Mundësitë dhe 

avantazhet e ofruara nga Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit dhe teknologjitë e reja të 

përfshira, ofrojnë një potencial të jashtëzakonshëm, pasi shumë aplikacione të dedikuara premtojnë 

funksionim të shpejtë, efikas dhe të duhur të të gjitha institucioneve dhe agjencive të lidhura në 

rrjet. Infrastruktura e TIK-ut është kritike në formimin/ndërtimin dhe zhvillimin e shoqërisë së 

informacionit. Politikat infrastrukturore synojnë të nxisin zhvillimin e infrastrukturës së TIK-ut që 

të jetë i disponueshëm në kushte të barabarta, jodiskriminuese dhe çmime të përballueshme në 

mënyrë që të gjithë qytetarët të përfitojnë nga teknologjitë e informacionit dhe komunikimit. 

Në rrugën e anëtarësimit të saj në Bashkimin Evropian, Shqipëria ka ndërmarrë një sërë 

reformash të nevojshme për t'iu afruar sa më shumë standardeve ndërkombëtare dhe evropiane. 

Përdorimi i teknologjisë së informacionit vitet e fundit tregon unitetin e lartë publik të këtyre 

mjeteve dhe mbështetjen që ato japin për rritjen e cilësisë dhe efektivitetit në kryerjen e 

funksioneve publike. Sistemet elektronike të regjistrimit dhe procedimit administrativ në 

regjistrimin dhe licencimin e bizneseve që kryejnë pagesën e taksave me prokurime publike, në  

 
1 Bannister, Frank, and Regina Connolly. “Defining E-Governance.” E-Service Journal 8, no. 2 (2012): 3–25. 
https://doi.org/10.2979/eservicej.8.2.3 pg 10. 
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gjendjen civile apo marrjen e dëshmisë së penal kanë rritur ndjeshëm aksesin, komoditetin, 

transparencën dhe uljen e kostove të marrjes së këtyre shërbimeve nga qytetarët dhe bizneset. 

Megjithatë, ka një keqpërdorim të teknologjisë në administrimin e të dhënave publike. Në 

dhjetor 2021 u publikua një grup të dhënash me të dhënat private të shqiptarëve, së bashku me 

pagat e tyre, numrin e kartës së identitetit dhe vendin ku ata punojnë. Ky problem ngriti një çështje 

të rëndësishme mbi gatishmërinë dhe kapacitetet e qeverisë shqiptare në administrimin e të 

dhënave personale dhe zbatimin e kësaj mënyre të re qeverisjeje në përputhje me të drejtat e njeriut. 

Pavarësisht efekteve pozitive dhe negative të kësaj qeverisjeje, shkelja e të drejtave të njeriut është 

vendimtare në adresimin e rëndësisë së kësaj çështjeje. 

II. Qeverisja elektronike në Shqipëri 

Qeveria shqiptare miratoi një strategji 2007-2013 për transaksionet elektronike në 

administratën publike dhe një Strategji për Agjendën Digjitale të Shqipërisë për 2015-2020.2 Këto 

dokumente synonin të krijonin një bazë për transferimin e administratës publike të shoqërisë 

shqiptare të informacionit. Kështu, Shqipëria do të ishte në zhvillim të vazhdueshëm për të arritur 

në faza të krahasueshme me vendet në zhvillim, të cilët janë shumë të vetëdijshëm se tranzicioni i 

shoqërisë së informacionit është e vetmja rrugë e mundshme për të ardhmen. Këto strategji 

parashikonin futjen e transaksioneve elektronike në procedurat e brendshme të administratës 

publike dhe të gjitha shërbimet e rëndësishme administrative për personat fizikë dhe juridikë.  

Qëllimi kryesor i prezantimit të transaksioneve elektronike ishte ofrimi i aksesit të thjeshtë, të 

shpejtë, cilësor dhe të lirë për qytetarët dhe subjektet tregtare në marrjen e shërbimeve publike.  

 
2 Këshilli i Ministrave, Strategjia Ndërsektoriale “Agjenda Digjitale e Shqipërisë 2015-2020”https://akshi.gov.al/ëp-
content/uploads/2018/03/Strategjia_e_Axhendes_Digjitale_shqip.pdf  
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Kjo do të siguronte transparencë dhe efikasitet më të madh në funksionimin e administratës 

publike. Gjithashtu, nëpërmjet këtyre strategjive qeveria shqiptare u përpoq të promovonte 

iniciativën digjitale si një mjet për modernizimin e qeverisjes për një shoqëri më të hapur dhe më 

të qëndrueshme ekonomikisht për qytetarët, për t'iu bashkuar bashkëpunimit rajonal dhe në 

koordinim me ligjin evropian dhe institucionet brenda procesit të integrimit të Shqipërisë në 

Bashkimin Evropian. Gjithashtu në vendimet më të fundit të Këshillit të Ministrave të Shqipërisë, 

nga data 1 Maj 2022 është marrë vendimi i ofrimeve të shumë shërbimeve online. 

Qeverisja elektronike është një proces i gjatë që kalon në disa faza si shpërndarja e 

informacionit në mënyrë elektronike nëpërmjet pranisë në web deri në transformimin e plotë të 

mënyrës së qeverisjes nëpërmjet ofrimit të shërbimeve publike online në mënyrë të sigurt, të 

besueshme, lehtësisht. të aksesueshme dhe me pjesëmarrje aktive të qytetarëve dhe biznesit. Në 

thelb të qeverisjes elektronike është përgjigja ndaj nevojave moderne të shoqërisë dhe sfidave të 

diktuara nga modernizimi. Qeverisja elektronike në Shqipëri është në fazat e hershme të zhvillimit 

të saj, por disa nga arritjet e deritanishme janë: Rrjeti qeveritar GOVNET, i zbatuar me mbështetjen 

e Komisionit Evropian. Falë këtij projekti, ministritë, departamentet e qeverisë shqiptare si dhe dy 

organizata të shërbimit publik janë lidhur nëpërmjet një rrjeti me fibra optike me shpejtësi të lartë; 

Publikimi elektronik i fletores zyrtare dhe legjislacionit si dhe ofrimi i shërbimit elektronik për 

deklarimin e gjendjes gjyqësore; Kompjuterizimi dhe monitorimi i zbatimit të angazhimeve të 

qeverisë sipas Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit etj. Gjithashtu janë zbatuar disa shërbime  

elektronike për bizneset dhe shërbimet që operojnë brenda dhe jashtë vendit si e-Albania, Agjencia 

Kombëtare e Shërbimeve të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) dhe Agjencia e Ofrimit të 

Shërbimeve të Integruara. në Shqipëri (ADISA). Shërbimet elektronike në Shqipëri ofrojnë disa 

kategori shërbimesh si dokumente të certifikuara me vulë digjitale që vërtetojnë statusin ligjor, 
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arsimin, sigurimet e punës, kontributet etj., sipas kërkesës. Gjithsesi, qeverisja elektronike në 

Shqipëri është një proces i vazhdueshëm që kalon në një transformim total të qeverisjes përmes 

procesit të ofrimit të informacionit të sigurt dhe të besueshëm.3   

III. Mbrojtja e të dhënave si çështje e të drejtave të njeriut 

Zhvillimi i shpejtë i komunikimit elektronik ka ngritur çështjen e privatësisë personale në këtë 

mjedis online. Për shkak të koncepteve të zymta midis koncepteve publike dhe private, koncepti i 

privatësisë është zhvendosur ndjeshëm në epokën digjitale, veçanërisht në kontekstin e 

profilizimit, ku pajisjet e përparuara gradualisht po komprometojnë privatësinë dhe autonominë e 

njerëzve. Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, është forma më 

e rëndësishme e shprehjes së përkushtimit të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës ndaj vlerave 

të demokracisë, paqes dhe drejtësisë dhe nëpërmjet tyre për të respektuar të drejtat themelore.4 Për 

më tepër, neni 7 i Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian parashikon të drejtën 

për të respektuar jetën private dhe familjare, komunikimin dhe shtëpinë, dhe neni 8 siguron të 

drejtën e mbrojtjes së të dhënave personale. 5 E drejta për privatësi dhe e drejta për mbrojtjen e të 

dhënave private janë dy të drejta themelore të njeriut, sepse ato luajnë një rol vendimtar në 

respektimin e jetës private. E drejta për mbrojtjen e të dhënave rrjedh nga e drejta për të respektuar 

jetën private, dhe koncepti i jetës private ka të bëjë me qeniet njerëzore, prandaj qeniet njerëzore 

janë përfituesit kryesorë të mbrojtjes së të dhënave. Privatësia, është një e drejtë themelore, është 

një vlerë që e drejta për mbrojtjen e të dhënave kërkon të mbrojë.6  

 
3 Sejdini, Imelda, “E-government implementation in Albania, as a tool to increase citizens’ participation and benefits”, 
International Journal of EbUssiness and egovernment Studies, Vol2 No2, 2010, fq. 14. 
4 Preambula e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Botim i Këshillit të Evropës, Strasburg 1994 
5 Bashkimi Evropian, Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, 26, tetor 2012, 2012/C 326/02. 
6 McDermott, Yvonne. "Conceptualising the right to data protection in an era of Big Data." Big Data & Society 4, no. 
1 (2017): 2053951716686994. 
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Të dhënat e mbledhura për të prodhuar informacion statistikor duhet të jenë rreptësisht 

konfidenciale, të përdoren ekskluzivisht për qëllime statistikore dhe të rregullohen me ligj.7 Sipas 

Bygrave, masat e sigurisë duhet të zbatohen për të mbrojtur të dhënat personale dhe të përdoren 

për qëllime të përcaktuara dhe të ligjshme.8  Nevoja për të siguruar të dhënat personale dhe 

privatësinë nga shtrirja mbarëbotërore e teknologjive moderne të komunikimeve elektronike është 

thelbësore. Mbrojtja efikase e të dhënave personale kërkon krijimin e një kuadri rregullator që 

përpiqet të zhvillojë parime dhe standarde rregullatore që janë të miratuara dhe të zbatueshme në 

të gjitha vendet. 

Duke marrë parasysh faktin se me zhvillimin e teknologjisë dhe ndërveprimeve online ka 

ardhur koha që siguria kibernetike të konsiderohet si një çështje e të drejtave të njeriut.9 Në 

mjedisin e ri të teknologjive të informacionit dhe komunikimit, kontrolli i informacionit dhe aksesi 

në shërbime specifike krijojnë një strukturë të qëndrueshme nga zhvillimi i rrjeteve të 

telekomunikacionit. Rëndësia e teknologjisë digjitale në shpërndarjen e informacionit është e 

madhe sepse mundëson krijimin e një shoqërie informacioni e cila ndërvepron përmes këtij rrjeti. 

Regjistrimi i të dhënave personale, çon në informacione të drejtpërdrejta ose të zhdrejta për 

idetë e tyre politike dhe veprimet personale. Në këtë mënyrë, qytetarit i jepet mundësia të përdorë 

të dhënat e tij personale, në rastin më të mirë duke e vënë atë në qendër të politikës dhe në rastin 

më të keq duke e vënë atë në qendër të shërbimeve të sigurisë, ku mungojnë garancitë demokratike 

dhe shqyrtimi gjyqësor i ligjshmërisë së veprimeve të tyre, duke prodhuar një potencial të lartë për 

 
7 Parimi 6 i Parimeve Themelore të Statistikave Zyrtare të Kombeve të Bashkuara/Ahuman Based approach to data, 
“Leaving no one behind in the 2030 agenda for sustainable devlopmet” United Nations Human Rights.fq 15 
8 Bygrave, L. (1998). Data protection pursuant to the right to privacy in human rights treaties. International Journal 
of Laë and Information Technology, 6(3), 247–284. doi:10.1093/ijlit/6.3.247  
9 Why cybersecurity is a human rights issue, and it is time to start treating it like one, Deborah Brown and Anriette 
Esterhuysen Publisher: APCNew https://www.apc.org/en/news/why-cybersecurity-human-rights-issue-and-it-
time-start-treating-it-one  
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të shkelur të drejtat themelore të njeriut nëpërmjet përpunimit, ruajtjes dhe përdorimit të të dhënave 

personale. Kjo krijon ndjesinë që njerëzit janë të shqetësuar se, ndërsa teknologjia e informacionit 

evoluon, ata do të ekspozohen vazhdimisht ndaj monitorimit ndërhyrës të privatësisë së tyre dhe 

keqpërdorimit të të dhënave të tyre. 

Sipas M. Schwarts, privatësia e përbashkët - një hapësirë për ndërveprime anonime dhe gjysmë 

anonime - është e mira publike që rrezikon kontekstin e privatësisë së të dhënave.10 Privatësia e 

përbashkët prodhohet duke kufizuar aksesin e të dhënave personale nëpërmjet mjeteve ligjore. Si 

rrjedhojë, subjekti i të dhënave duhet të jetë në gjendje të zgjedhë cilësitë që dëshiron të ndajë me 

një ofrues shërbimi duke përdorur një platformë të menaxhimit të identitetit digjital. Përpunimi i 

të dhënave duhet të rregullohet nga këto të drejta, të cilat mund të anulohen nga përdoruesi i 

platformës së menaxhimit të identitetit digjital.11 Në këtë kontekst është shumë e rëndësishmë që 

të kuptohet rëndësia e gadishmërisë së qeverisë dhe shtetit shqiptar në mbrojtjen e të dhënave 

personale. 

IV. Marrëdhënia ndërmjet të drejtave të njeriut dhe gatishmërisë për qeverisjen 

elektronike në Shqipëri 

Gatishmëria e qeverisjes elektronike është një tregues kryesor i gatishmërisë së një vendi për 

të pranuar projekte të qeverisjes elektronike.12 Edhe pse në literaturën e disponueshme, çështje të 

ndryshme të qeverisjes elektronike janë gjetur si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato në 

 
10 Schwartz, Paul M. “Property, Privacy, and Personal Data.” Harvard Laë Revieë 117, no. 7 (2004): 2056–2128. 
jstorhttps://doi.org/10.2307/4093335., pg 35 
11 Kulhari, Shraddha. “Data Protection, Privacy and Identity: A Complex Triad.” In Building-Blocks of a Data Protection 
Revolution: The Uneasy Case for Blockchain Technology to Secure Privacy and Identity, 1st ed., 23–37. Nomos 
Verlagsgesellschaft mbH, 2018. http://www.jstor.org/stable/j.ctv941qz6.7. fq 36 
12 Abu-Shanab, Emad & Harb, Yousra. (2013). “E-Government Readiness Association With Human Rights Index”. 
Electronic Government an International Journal. 10. 56-67. 10.1504/EG.2013.051275Ç fq 58 
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zhvillim, disa çështje të qeverisjes elektronike janë të përhapura si në vendet e zhvilluara ashtu 

edhe në ato në zhvillim. Disa çështje me ofrimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike mund të 

jenë më serioze në vendet në zhvillim sesa në vendet e zhvilluara, përmes të cilave një sërë 

"faktorësh të situatës" ndikojnë në ofrimin dhe ekzekutimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike. 

Qeverisja elektronike ndër vite është përballur me shumë sfida të cilat janë më komplekse dhe më 

të integruara në mjedisin social.13 

Për punonjësit e qeverisë, drejtimi i një faqe interneti për qeverisjen elektronike është një sfidë 

e vazhdueshme. Në rastin shqiptar, qeveria shqiptare duhet të sigurojë që informacioni i dhënë nga 

zyrtarët të jetë i saktë dhe të jetë i disponueshëm në kohën dhe vendin e duhur në përputhje me të 

drejtat e njeriut. Nëse punonjësit përgjegjës të teknologjisë së informacionit nuk janë në gjendje të 

ngarkojnë të dhënat në website-in e qeverisjes elektronike, ose nëse përballen me vështirësi në 

kryerjen e këtij procesi, mund të shfaqen sfida të mëdha teknike dhe ligjore, të cilat mund të 

rrezikojnë aftësinë e qeverisë për të funksionuar siç duhet dhe kjo ka çuar në rastin e shkeljes së të 

drejtave të njeriut, kur u publikuan tre grupe të ndryshme të dhënash në dhjetor të vitit 2021. 

Këto grupe të dhënash qarkulluan online, në tabela excel dhe ngritën e rritën shqetësimin për 

sigurinë e të dhënave private në vend. Informacioni i përhapur përmbante informacione private 

dhe pagat e qytetarëve gjatë janarit 2021 dhe më pas një tjetër tabelë excel me pagat e prillit 2021. 

Sipas ekspertëve të fushës “kjo rrjedhje e të dhënave ishte kërcënim për sigurinë kombëtare dhe 

tregoi dobësitë e qeverisë shqiptare në ofrimin e një infrastrukture të sigurisë kibernetike dhe një 

reagim të shpejtë institucional ndaj problemit”14 Me këtë rrjedhje informacioni cenohej jo vetëm 

 
13 Dawes, Sharon S. “The Evolution and Continuing Challenges of E-Governance.” Public Administration Revieë 68 (2008): 
S86–102. http://www.jstor.org/stable/25145732., fq 7 
14 Fjori Sinoruka, “Massive Data Leaks in Albania pose public Security Question”, https://bird.tools/massive-data-
leaks-in-albania-pose-public-security-question/ pare më 20 April 2022 
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privatësia e qytetarëve shqiptarë, por rrezikohej edhe inteligjenca e shërbimeve kombëtare, 

inteligjenca ushtarake dhe siguria kombëtare. Publikimi i listëpagesës për gati nëntëqind mijë 

qytetarë shqiptarë tregoi përgjegjësinë e qeverisë, strukturave shtetërore, garantuesve të mbrojtjes 

së të dhënave personale, sistemeve kompjuterike dhe serverëve që operojnë në sistemet elektronike 

në Shqipëri, për mbrojtjen e privatësisë dhe të drejtave të njeriut. 

Me futjen e teknologjive të reja shërbimet online do të zgjerohen më tej në të ardhmen në 

zbatimin e shërbimeve të qeverisë, prandaj kërkohet që shërbimet elektronike të sigurohen dhe 

mbrohen. Rrjedhja e të dhënave vitin e kaluar në Shqipëri, ishte një goditje e vërtetë për sigurinë 

tonë, moskonfidencialitetin dhe paaftësinë për të eliminuar përdorimin e të dhënave nga persona 

të paautorizuar. Mundësia dhe aksesi i nëpunësve publikë në të dhënat personale të qytetarëve, 

shoqërohet me detyrimin për të mbrojtur këto të dhëna dhe për të mos cenuar të drejtat e njeriut 

apo për të përfituar nga ritmi në përdorimin e të dhënave personale, pagës, letërnjoftimeve, targave 

dhe informacioneve të tjera. duke respektuar sigurinë e informacionit. 

Për më tepër, rrjedhja e këtyre të dhënave për pagat e qytetarëve shqiptarë në sektorin publik 

dhe privat, evidentoi fort diferencat dhe fshehjen e të ardhurave nga mijëra punonjës dhe pabarazitë 

e thella mes punonjësve të nënpaguar dhe mbipaguar. Publikimi i pagave, pavarësisht se tregoi 

paaftësinë dhe gatishmërinë e qeverisë për t'i administruar këto të dhëna në përputhje me të drejtat 

e njeriut, nxori në pah shumë probleme të tjera sociale dhe diferencime, të cilat duhet të merren 

parasysh për ngritjen e rëndësisë së një shërbimi të mirë të menaxhimit të qeverisjes elektronike. 

III. Rekomandime 

Për të pasur një qeverisje elektronike të zhvilluar, qeveria duhet të ketë një kuptim të plotë të 

parimeve të infrastrukturës së qeverisjes elektronike nga pikëpamja teknike dhe e administrimit të 
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informacionit. Qeveria shqiptare duhet të sigurojë që të dhënat dhe informacionet personale të 

qytetarëve të jenë të sigurta dhe të inkurajojë njerëzit që të përdorin shpesh shërbimet elektronike 

për të komunikuar me qeverinë. Me çështjen e fundit, shteti shqiptar tregoi mungesën e aftësisë 

për të administruar dhe mbrojtur të dhënat personale dhe privatësinë e qytetarëve shqiptarë dhe 

tregoi nevojën e saj për ekspertizë në profesionistë që mund të verifikojnë dhe administrojnë siç 

duhet të dhënat publike. Një shtet duhet të qeverisë përmes transparencës dhe përgjegjësisë në 

funksionimin e tij dhe mbrojtjen e të drejtave civile dhe kjo mund të bëhet përmes: 

Një kuadri legjislativ gjithëpërfshirës që garanton të drejtat e njeriut në qeverisjen elektronike dhe 

rrit transparencën dhe përgjegjshmërinë e institucioneve publike; 

Trajnimit dhe ngritjes së kapaciteteve të stafit, sepse një punonjës më i kualifikuar dhe më 

kompetent do të jetë më i përgjegjshëm në administrimin dhe përdorimin e të dhënave publike, 

prandaj edhe cilësia e qeverisjes elektronike do të rritet; 

Ndihma financiare: Promovimi i qeverisjes elktronike në promovimin e shërbimeve të saj dhe 

investimin në më shumë sisteme sigurie për mbrojtjen e të dhënave; 

Roli i lidershipit politik në promovimin dhe theksimin e rëndësisë së qeverisjes elektronike në të 

ardhmen. Politikanët kanë potencialin për të inkurajuar pjesëmarrjen e qytetarëve në programet, 

mjetet dhe shërbimet e qeverisjes elektronike.15 Nëpërmjet promovimit të pjesëmarrjes 

elektronike, ne mund të rrisim ndërgjegjësimin për rëndësinë e njohjes së përdorimit të këtyre 

platformave në promovimin e të drejtave të njeriut dhe mbrojtjen e privatësisë dhe të dhënave tona 

pa u ekspozuar ndaj publikut. Serverët e institucioneve publike të administruara nga AKSHI duhet 

 
15 Ahn, Michael J., and Stuart Bretschneider. “Politics of E-Government: E-Government and the Political Control of 
Bureaucracy.” Public Administration Review 71, no. 3 (2011): 414–24. http://www.jstor.org/stable/23017498. fq 2 
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të krijojnë dhe të marrin masa për të parandaluar rrjedhjet e informacionit dhe ta menaxhojnë këtë 

në kohë. 

      Në përfundim, ky punim tenton të ofrojë një pasqyrë të përgjithshme të situatës së qeverisjes 

elektronike në Shqipëri dhe rreziqeve të fundit me të cilat po përballemi në mbrojtjen e të drejtave 

të njeriut në këtë mënyrë të re qeverisjeje. Rekomandimet e mësipërme mund të përmirësojnë 

qeverisjen elektronike drejt ofrimit të shërbimeve më të mira dhe të sigurta për qytetarët, 

parandalimin e incidenteve të tjera të sigurisë kibernetike që mund të çojnë në shkeljen e të drejtave 

të njeriut dhe krijimin e institucioneve më transparente, më të përgjegjshme dhe demokratike. 
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I. Hyrje 

Përcaktimi i totalitarizmit si koncept ka hasur në vështirësi pasi akoma nuk ekziston një 

përcaktim i qartë dhe i kudopranuar. Sipas Giovanni Sartorit fjala totalitarizëm duhet të tregojë një 

tipar i cili është i përbashkët për shumë shtete dhe shoqëri të ndryshme, apo nëse është fjala të 

tregojë një tip të veçantë sistemi politik, i cili karakterizohet nga një sindromë tiparesh të veçanta. 

1  Sipas Hungtington totalitazimi është dukuri e shekullit XX. 2 Ai vendos theksin tek legjitimiteti 

që fitojnë këto forma qeverisëse si autoritarizmi apo totalitarizmi, pavavarësisht emëritimit si 

pasojë e nacionalizmit dhe ideologjisë. Më tej ai shprehet se në regjimet një partiake partia 

monopolizonte pushtetin dhe e legjitimonte sundimin e saj përmes ideologjisë. Diktaturat 

personale ishin tipi tretë i sistemeve jodemokratike bashkë me sistemet njëpartiake dhe regjimet 

ushtarake dhe karakateristika dalluese e dikaturave personale ishte se një udhëheqës i vetëm është 

burim i autoritetit dhe se shteti varet nga mundësia, afërsia, besimi dhe mbështetja nga udhëheqësi. 

3 Ndërkohë, për Brezezinskin “politika e shekullit njëzetë….meriton të cilësohet si politika e 

marrëzisë së organizuar”.4  Ndërkohë Filo më tej argumenton se shekulli XX për herë të parë arriti 

të shtypë deri në palcë individin, duke ushqyer vizionin e “Njeriut të ri”, i cili kishte për mision 

krijimin e “rendit të ri” të pastruar nga të gjitha të këqijat. 5  

Hannah Arendt nga ana tjetër jep një panoramë të plotë të sistemit totalitar. Totalitarizmi 

sipas saj është një formë rrënjësisht e re shfrytëzimi që karakterizon si bolshevizmin ashtu edhe  

 

 
1 Zolo, D. (1989). [Revieë of The Theory of Democracy Revisited. Part 1: The Contemporary Debate; The Theory of 
Democracy Revisited. Part 2: The Classical Issues, by G. Sartori & G. Sartori]. Ethics, 99(2), 431–433. 
http://www.jstor.org/stable/2381446 243. 
2 Samueel Hungtinton, Vala e tretë”, Tiranë, AIIS, 2011, fq. 33 
3 Po aty, fq 71. 
4 Zbigniev Brezezinski, “Jashtë kontrollit”, Elena Gjika, Tiranë 1995, fq 7 
5  Llambro Filo, “Historia për sistemet e qeverisjes”, Extra, Tiranë, 2005, fq 243 
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nazizmin, që të dy sisteme politike të mbështetura mbi terrorin e të dominuarit prej “ideologjisë 

totalitare”. Totalitarizmi nuk synon vetëm transformimin e shoqërisë mbi të cilën ushtrohet  

pushteti, por kërkon të ndryshojë vetë “natyrën njerëzore”. Despotizmat dhe tiranitë e vjetra në 

thelb u mjaftuan me shkatërrimin e kapaciteteve politike dhe organizative të njerëzve dhe nuk 

arritën të vinin nën shënjestër apo të shkatërronin rrjetin e marrëdhënieve private të tyre, pra nuk 

goditën mbi unin në aspektin e personalitetit të çdo individi, gjë që në eksperiencën totalitare 

goditet sistematikisht. Ndërkohë Richard Pipes pohon se “Shtetet totalitare kanë për qëllim të 

errësojnë çdo dallim midis tyre dhe shoqërisë duke penetruar dhe kontrolluar cdo aspekt të jetës 

së organizuar në një shtet të tillë, ligji nuk është mjet për mbrojtjen e individit, por mekanizëm për 

të qeverisur” 6  

Pra në thelb shumica e autorëve bien dakord që totalitarizmi kërkon të rrënjosë jetën 

shoqërore, intelektuale të njeriut duke krijuar një njeri të ri me parime dhe vlera të diktuara nga 

lart. Totalitarizmi u shfaq në këtë shekull si transformim i regjimeve autoritariste duke arritur në 

një formë eksteme të qeverisjes.  Për të njohur më mirë totalitarizmin është e udhës që të 

parashtrojmë disa nga karakteristikat kryesore të totalitarizmit dhe krijimit të Njeriut të Ri në 

Shqipëri, të cilat do të trajtohen në vijim. 

 

II.  Tiparet kryesore të totalitarizmit 

Në pjesën më të madhe të shekullit XX, Shqipëria dhe në fakt rreth një e treta e popullsisë 

së botës jetonte nën regjimet totalitare. Këto regjime janë karakterizuar nga sundimi i një partie të  

 
6 Pipes, Richard. “Human Nature and the Fall of Communism.” Bulletin of the American Academy of Arts and 
Sciences 49, no. 4 (1996): 38–53. https://doi.org/10.2307/3824382 fq 79. 
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vetme që nuk ka toleruar asnjë kundërshtim dhe mospajtiim. Në vend të një ekonomie kapitaliste, 

në të cilën individët konkurrojnë për fitime, për më tepër, liderët e partive krijuan një ekonomi të  

komandës në të cilin prona shtetërore të kontrolluara dhe burokratët e saj përcaktonin pagat, çmimet, 

dhe qëllimet e prodhimit. 

Regjimet totalitare kanë disa karakteristika të përbashkëta që sipas studiuesit R. Aron janë: 

- Fenomeni totalitar shfaqet në rastin e regjimit kur një parti ka monopolin e veprimtarisë 

politike; 

- Partia monopoliste ka një ideologji me pozita absolute, e cila është ideologjia zyrtare e shtetit; 

- Përhapja dhe mbrojtja e ideologjisë zyrtare bëhet nga shteti nëpërmjet mjeteve të dhunës dhe 

mjeteve të informimit masiv që kontrollohen nga shteti; 

- Veprimtaria ekonomike e profesionale kontrollohet gati tërësisht nga shteti dhe i shërben 

ideologjisë zyrtare; 

- Shoqëria është tërësisht e politizuar dhe çdo gabim shikohet në prizmin ideologjik dhe goditet 

ashpër me të gjitha metodat. 7  

Totalitarizmi ka disa elementë duke filluar nga ideologjia totalitare, dhuna dhe terrori, 

dominimi i një partie të vetme në pushtet, kontrolli i plotë i mjeteve të komunikimit dhe i 

ekonomisë, centralizim absolut dhe homogjenizmi i shoqërisë.  Ideologjia totalitare kërkon që 

nëpërmjet ideologjisë së saj të shndërrojë njeriun dhe shoqërinë totalisht duke tentuar të shkohet 

drejt shoqërisë së përsorur socialiste. Ideologjia totalitare gjithashtu tenton të zëvendësojë fenë dhe 

lidhjen e saj shpirtërore me popullin. Elementët e saj kryesorë, konceptimi e simbolet  

 
7   Likin, Max. “‘Nothing Fails like Success’: The Marxism of Raymond Aron.” French Politics, Culture & Society 26, 
no. 3 (2008): 43–60. http://www.jstor.org/stable/42843562 fq 50-53 
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identifikuese, riti dhe premtimi i jetës së mëtejshme, zëvendësohen nga ideologjia me simbolet 

përkatëse, riti dhe premtimi i parajsës kësaj radhe tokësore.  Një përkufizim për ideologjinë në 

këtë rast do të ishte ai i një grupi idesh që nëpërmjet dhunës dhe forcës tenton të krijojë një shoqëri  

perfekte. Hannah Arendt thotë që natyra e vërtetë e të gjitha ideologjive u zbulua vetëm me rolin 

që luan ideologjia në aparatin e dominimit totalitar. Duke u nisur nga ky aspekt ajo thotë që 

ideologjitë nuk kanë fuqi ta shndërrojnë realitetin, ato fillojnë të përdorin metoda të tjera si 

mashtrimi dhuna dhe terrori duke propaganduar se duhet të zhduken njerëz, klasa dhe se shoqëria 

duhet të transformohet. 8 

Lufta e klasave ishte një aspekt tjetër i ideologjisë totalitare sipas të cilës konflikti klasor do 

të zhdukej me triumfimin e klasës së punëtorëve që do të përbënte shoqërinë perfekte me në krye 

partinë.9 Strukturat e vjetra klasore duhet të eleminoheshin dhe njeriu socialist tashmë i shkëputur 

nga cdo pjësë e individualitetit do të ndërtonte jetën e tij dhe lumturinë e tij bashkë me të tjerët osë 

thënë më saktë do të sakrifikonte lumturinë e tij për lumturinë e të gjithëve. Në regjimin komunist 

në Shqipëri tregtarët për shembull, dukë qenë ndërmjetës konsiderohen parazitë dhe besohej që 

duhej të eleminoheshin si klasë.10 

Terrori gjithashtu është pjesë e pandashme e ideologjisë totalitare.  Terrrori është spastrim i 

pandalshëm, që nuk i nënshtrohet rregullave të arsyes së zakonshme, ai i shërben ideologjisë: nuk 

mjafton ta dënosh të akuzuarin, duhet ta bësh atë të pranojë gabimet. Ai fillon kur fillojnë të  

 
8 MORGENTHAU, HANS. “Hannah Arendt on Totalitarianism and Democracy.” Social Research 44, no. 1 (1977): 
127–31. http://www.jstor.org/stable/40970275.fq 127-129 
9 LUBONJA, FATOS. “Privacy in a Totalitarian Regime.” Social Research 68, no. 1 (2001): 237–54. 
http://www.jstor.org/stable/40971449., fq 245 
10 Skendi, Stavro. “Albania within the Slav Orbit: Advent to Power of the Communist Party.” Political Science 
Quarterly 63, no. 2 (1948): 257–74. https://doi.org/10.2307/2144839. Jstor. Fq 264 
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shtypen dhe eleminohen të gjithë kundërshtarët potencialë të regjimit dhe bëhet eleminimi i 

opozitës. Terrori realizohet përmes një aparati policor të bindur deri në verbëri dhe të 

mirëdisiplinuar. Nuk ekziston parti tjetër përvec Partisë-shtet dhe cdo kundërshtim apo mendim 

kundër linjës ideologjike të partisë dënohej rëndë. Terrori ushtrohet nga etja për pushtet, por edhe 

nga tendeca për të krijuar njeriun e ri që duhet të jëtë i denjë për shoqërinë perfekte. Ndërtimi i 

shtetit të diktaturës bazohej në dhunë sistematike, ku shumë njerëz janë masakruar, vrarë, 

internuar.  Terrori thotë Arendt bëhet total atëherë kur ai përvec opozitës fillon dhe shtyp 

shoqërinë. Ajo shprehet kështu, eleminon individët për hir të llojeve, sakrifikon “pjesët” për hir 

të së “tërës”.  11.  Shoqëria totalitare do të triumfonte, por njeriu do të humbiste besimin tek vetja, 

tek aftësitë e tij dhe kjo do të linte pasoja fatale për më tej. 

Partia është ajo që mban gjallë klasën, ekonominë, shoqërinë dhe ideologjinë.  

Monopartitizmi dhe pretendimi se vetëm një parti zotëron monopolin e së vërtetës është një tipar 

kyç i totalitarizmit. Zhdukja e opozitës dhe cdo kundërshtari tjetër ishin politikat ditore të ndjekura 

nga partia. Partia është lidhur ngushtë me shtetin dhe binomi Parti-Shtet është i plotfuqishëm sa 

që ndarja midis shtetit dhe patisë nuk ekziston më, madje edhe ndarja shoqëri- shtet fillon dhe 

bëhet e padukshme. Partia gëzon monopolin e të drejtave të qytetarëve, e ekonomisë, e dhunës dhe 

gjithçkaje tjetër. Ndërtimi i një burokracie të specializuar ishte gjithashtu ishte faktor kyç për 

mbijetimin e regjimit. 

Propaganda është ajo që mban gjallë ideologjinë e partisë dhe është arma më e fortë që partia 

përdor për të ndikuar në shoqëri, pra përmes saj tenton të përçojë idenë te një numër sa më i madh 

njerëzish. Propaganda ishte mjeti i “domosdoshëm” i totalitarizmave të shekullit XX, e cila u  

 
11 Hannah Arendt ““Origjinat e totalitarizmave”, Dija, Prishtinë 2002, fq. 589 
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përvetësua shumë nga diktotorët me qëllimin e vetëm adhurimin, përuljen, respektin apo për t’u 

identifikuar me vetë shtetin. 

Ndërkohë ekonomia gjithashtu është e centalizuar dhe e varur totalisht nga shteti. Njerëzit bëhen 

vegla prodhimi, puna e detyruar shfaqet në horizont, kolektivizimi dhe industria e rëndë janë bazat 

e ekonomisë. Zhdukja e pronës private dhe krijimi i një pronësie të vecantë, pronësi kolektive solli 

shkrirjen e ekonomisë me shtetin duke u bërë kështu thelbi i dominimit të shoqërisë. Në vend të 

një ekonomie kapitaliste, në të cilën individët konkurrojnë për fitime, për më tepër, liderët e partive 

krijuan një ekonomi të komandës në të cilin prona shtetërore të kontrolluara dhe burokratët e saj 

përcaktonin pagat, çmimet, dhe qëllimet e prodhimit. Drejtimi i ekonomisë gjithashtu qëndrontë 

në linjën ideologjike të partisë duke përjashtuar nevojat e kombit si parësore. Me shtetin si i vetmi 

pronar dhe punëdhënës, u zhduk një nga të drejtat themelore të individit, e drejta e pronës.  Zhdukja 

e kësaj lirie u zëvendësua me lirinë e plotë ndaj shtetit për punën, të ardhurat dhe për vetë jetesën. 

     Një karakteristë e fundit e regjimeve totalitare, por jo më pak e rëndësishme është edhe 

ekspozimi i madhështisë së komb-shtetit dhe nacionalizmit. Komb-shteti vihet mbi gjithcka, mbi 

të gjitha aspektet e jetës politike, shoqërore, ekonomike dhe kulturore. Nacionalizmi përdoret për 

të krijuar mbështetjen në popull për regjimin dhe partinë shtet. Regjimet totalitare të shekullit XX, 

duket sikur bëjnë sintezën e kërkimeve autokratike të të gjithë historisë së njerëzimit, për cdo lider 

apo sistem udhëheqës. Ato janë shembull tipik i dehumanizimit, militarizmit dhe mobilizimit të 

shoqërisë nën një ideologji autodestruktive, duke tentuar të shkatërrojnë cdo kufi midis shtetit dhe 

shoqërisë.  
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III. Ndërtimi i ‘Njeriut të Ri’ në Shqipëri. 

Ideologjia totalitare në Shqipëri lidhet me shndërrimin e njeriut dhe shoqërisë nëpërmjet një plani 

për ndyshimin tërësor të saj. Ajo është harta, ku duhet të kalojë shoqëria si një e tërë për realizmin 

e qëllimit final: shoqërinë e përsosur. Ky qëllim pretendohej se ndiqej nga udhëheqja komuniste.  

Sipas studiuesit Peshkopia, natyra totalitare e komunizmit shqiptar dhe shfaqja e 

nacionalkomunizmit shqiptar solli një entitet totalitar në të cilin Partia, populli dhe vendi u bënë 

një.12  

Kjo ideologji çoi në krijimin e “Njeriut të Ri” i cili u ndihmua nga besimi i fortë, nga 

propaganda se individi nuk është i rëndësishëm në shoqëri, por thjesht pjesë e një mekanizmi i cili 

do të garantonte shkallë shkallë përfundimisht barazi dhe prosperitet për të gjithë.   Hoxha e 

shikonte krijimin e Njeriut të Ri si trashëgimtarin e tij, jo vetëm për shqiptarët, por për mbrarë 

njerëzimin. 13 Ndërtimi i “Njeriut të Ri”, kërkohej me ngulm nga makina shtetërore, pasi përbënte 

çelësin e transformimit të strukturës shoqërore duke filluar nga mentaliteti, deri tek veprimtaria e 

përditshme. Njeriu i Ri do të përbëntë dëshirën dhe pasqyrimin e idealit që jetonte brenda çdo 

shpirti në një sistem totalitar. Ky Njeri i Ri gjendej mes njerëzve të thjeshtë, punëtorëve, ushtarëve, 

fëmijëve, por i idealizuar dhe i pastruar nga çdo element njerëzor i cënueshëm. Ai rrezaton besim 

e optimizëm sepse ai është krenar që është pjesë e këtij transformimi shoqëror. Sipas studiuesit 

Kamenetsky regjimi totalitar nuk krijoi një utopi si pikënisje, por trajtuan shoqërinë e re si një 

qëllim përfundimtar.14 

 
12 Ridvan Peshkopia, Skerdi Zahaj, and Greta Hysi. “The Myth of Enver Hoxha in the Albanian Cinema of Socialist 
Realism: An Inquiry into the Psychoanalitical Features of the Myth.” Frameëork: The Journal of Cinema and 
Media 55, no. 1 (2014): 66–82. https://doi.org/10.13110/framework.55.1.0066. Jstor fq 70 
13 Po aty, faq 78 
14 Kamenetsky, Ihor. “Totalitarianism and Utopia.” Chicago Review 16, no. 4 (1964): 114–59. 
https://doi.org/10.2307/25293809. Fq 115-116  
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Njeriu i Ri ishte elementi strukturor bërthamë i shoqërisë, i cili përfaqësonte figurën e punëtorit i 

cili nuk njeh sfida të pakapërcyeshme, as hezitime e luhatje ideologjike, madje as ndasi gjinore, 

pasi në procesin e ndërtimit të shtetit totalitar, burri dhe gruaja janë të barabartë. Figura e punëtorit 

si ajo e Njeriut të Ri, mbinjeriut tregonte triumfin e klasës punëtore mbi klasat e tjera dhe se vetëm 

me punë do të arrihej transformimi shoqeror. Ndërtimi i këtij supernjeriu fillonte që me fëmijët, të 

cilët ishin trashëguesit e idealit, garancia për vazhdimësinë dhe përjetësinë e këtij ideali prandaj 

edhe sistemi arsimor ishte zhvilluar në bazë të shembujve sovjetikë, me klasat ku zhvilloheshin 

mësime mbi ideologjinë marksiste dhe propagandën. Që nga vitet e hershme të jetës se tij individi 

duhet të kalonte në stade të ndryshme nëpërmjet të cilave do të krijohej njeriu i ri.   

Njeriu i Ri mund të themi se simbolizon Mbinjeriun e Niçes. Mbinjeriu lë pas moralin dhe 

vlerat e vjetra dhe krijon të reja, duke e parë veten si një vepër arti unike. Mbinjeriu di të dashurojë 

dhe i transmeton të tjerëve dashurinë, gëzimin, sepse është plotësisht i realizuar. Ai nuk ka më 

brejtje ndërgjegje, ndërsa e qeshura, muzika dhe kërcimi janë objektivat e tij të përditshëm. Në 

realitetin komunist, njeriu i masave që duhej të transformohej në mbinjeri ishte me barkun bosh 

dhe me shpinën e thyer, dhe i tillë duhet të ushqente veten me idenë që duhej të kultivonte brenda 

vetes një krijesë mitike sepse në të kundërt arrestohej, internohej apo burgosej. Kështu njeriu i 

thjeshtë ishte i detyruar të hiqte dorë nga vetja.  Gjithashtu sistemi totalitar çoi edhe në mbylljen e 

vendit nga cdo ndikim i jashtëm apo i huaj dhe ndaloi cdo predikim të fesë dhe iu ndaloi njerëzve 

mundësinë për ta praktikuar atë.15 Përfaqësues të sekteve fetare u persekutuan, internuan, u  

 

 
 
15 Sulstarova, Enis. “(Re)Presentations of Islam in Albanian History Textbooks from 1990 to 2013.” Journal of 
Educational Media, Memory & Society 9, no. 1 (2017): 17–35. http://www.jstor.org/stable/44320024. fq 21 
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poshtëruan publikisht dhe u eleminuan. Kishat dhe xhamitë u hodhën poshtë dhe propaganda e 

partisë e përshkroi fenë si një nga armiqtë kryesorë të shoqërisë totalitare. 

Terrori dhe dhuna ishin kudo të pranishme, pjesë e pandashme e mendimit dhe vijës 

ideologjike të partisë. Kushdo që mendonte ndryshe ose më saktë tentonte të mendonte ndryshe 

eleminohej dhe persekutohej. Censura në të njejtën kohë e ndjekur nga regjimi mbillte, ngjallte 

dhe ushqente frikën. Frikën nga mendimi i lirë vetjak, frikën nga mendimi i lirë i të tjerëve, frikë 

për t’i shprehur mendimet e tij në publik. Kjo frikë është një nga shenjat më depersonalizuese të 

personalitetit të njeriut, një pamje tepër e dyzuar dhe e tjetërsuar e psikologjisë së tij. Ajo e bën atë 

që të ulë madje edhe të humbë dinjitetin e personalitetit të tij. Njeriu kontrollon dhe e stërkontrollon 

veten, shkakton mbylljen e personalitetit njerëor, izolimin dhe vetëizolimin dhe jo vetëm individët, 

por edhe shoqërinë në tërësi. Kjo e varfëron së tepërmi jetën mendore, intelektuale të njerëzve, të 

shoqërisë duke ushtruar presion ndrydhës dhe shformues në personalitetin e tyre.16 

Indoktrinimi gjithashtu ka qenë jo vetëm politik, por edhe ideologjik, jo vetëm shkencor, por edhe 

kulturor, sigurisht edhe fetar. Indoktrinimi monist nxit të menduarit standart e kallëp, i cili i jep 

karakter pasiv qenies njerëzore, personalitetit të tij, sidomos pamjeve intelektuale e morale. 17  Në 

regjimet totalitare shpirti i barazisë sociale u kthye në barazitizëm. Njerëzit merreshin me të njejtat 

punë, paguheshin njësoj, visheshin njësoj, merrnin pjesë në të njejtat ceremony. Studiuesi Fuga 

thote se: “ U krijua një sistem i ri vlerash, “sistemi i vlerave politike të transformuara” 18 i cili 

përbëhej nga ateizimi, barazitizmi, internacionalizmi proletar dhe kolektivizimi i bujqësisë. 

 

 
16 Hamit Beqja, “Tranzicioni demokratik dhe psikologjia e shqiptarëve të sotëm”, Akademia e shkencave shqiptare, 
fq 38-39 
17 Po aty, fq 31 
18Artan Fuga “Monolog –Media dhe propaganda totalitare”; Botimet Dudaj; Tiranë 2010 fq 9   
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Për nga manipulimi, shtypja, shfrytëzimi, terrori, dhuna dhe centralizimi, pasoja e regjimeve 

totalitare komuniste të shekullit të XX janë nga më ekstremet. Kudo ku hodhën rrënjë regjimet 

totalitare morën tipare të përbashkëta dhe të ngjashme. Totalitarizmi e “shndërroi njeriun në 

subjekt prodhues, ku gjithcka e dikton shteti dhe nuk merren parasysh interesat dhe kërkesat e tij. 

Stimuli material gati u mohua dhe në plan të parë dolën stimujt moralë”. 19 Gjatë kësaj kohe regjimi 

totalitar në Shqipëri, vlerësoi dhe mbështeti antivlerat njerëzore dhe shoqërore përmes imponimit 

të një ideologjie që i kthente njerëzit në robër të Partisë dhe i tranformonte rrënjësisht identitetin 

individëve, deri në atë masë sa të gjithë ishin spiunë të njëri-tjetrit. Totalitarizmi arriti përmes 

ideologjisë së tij të shkatërronte jo vetëm jetën politike, shoqërore dhe kulturore, por ai arriti të 

shkatërronte edhe vetë individualitetin e njeriut duke krijuar një njeri të ri, një mbinjeri. Një njeri 

që zgjohej, flinte, hante, pinte, mendonte, fliste me gjuhën e partisë dhe që harroi të jetonte jetën 

e tij.  

IV. Përfundime 

Regjimi totalitar shqiptar mbetet një rast unik në vetvete. Ai arriti përmes ideologjisë së tij 

të shkatërrontë jo vetëm jetën politike, shoqërore dhe kulturore, por ai arriti të shkatërronte edhe 

vetë individualitetin e njeriut duke krijuar një njeri të ri, një mbinjeri. Një njeri që zgjohej, flinte, 

hante, pinte, mendonte dhe fliste me gjuhën e partisë.  

 Kontrolli i frikshëm ndaj popullsisë dhe krijimi i “Njeriu të Ri” ishte forma më e egër e 

cënimit të të drejtave të njeriut të cilat kanë lënë pasoja jo lehtë të rikuperueshmë në shoqërinë 

shqiptare edhe pas rënies së regjimit. Trashëgimia e totalitarizmit vihet re në mbijetesën e elitave 

të vjetra komuniste dhe në demokraci, në mungesën e rrënjëve shoqërore të partive politike  

 
19 Adem Mezini, “Shekulli XX”, Extra-R, Tiranë, 2010, fq 58-9 
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paskomuniste dhe në mungesën e rezistencës së shoqërisë. Mosbesimi se gjërat mund të 

ndryshojnë nëse autoritetet përballën me rezistencë të qëndrueshme. Ky mosbesim vjen si 

rrjedhojë e kulturës tonë politike, e cila është formësuar pas një zhgënjimi të madh të popullsisë 

nga regjimi. Gjithashtu besmimi i formuar nga sistemi komunist se shteti duhet të kujdeset dhe të 

mendojë për gjithcka është një tjetër sjellje vendimtare e shoqërisë shqiptare, sërish e diktuar nga 

kultura jonë politike. Një tjetër trashëgimi e së shkuarës është frika nga pushteti. Kjo frikë 

përkthehet edhe në mungësë protestash apo mungesën e një shoqërie mirëfilli civile. Populli ka 

një shprehje të tijën që e demostron këtë frikë “me zjarrin, me ujin dhe me shtetin mos luaj”. 

Transkriptimi i saj në një gjuhë më politike tregon që shteti konceptohet si i rrezikshëm, i 

pakontrollueshëm dhe diçka jashtë nesh. 

Të gjitha këto pasoja që ky regjim krijoi, vlerësoi dhe mbështeti antivlerat njerëzore dhe 

shoqërore përmes imponimit të një ideologjie që i kthente njerëzit në robër të Partisë dhe i 

tranformonte rrënjësisht identitetin individëve, deri në atë masë sa të gjithë ishin spiunë të njëri- 

tjetrit. 
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Abstakt 

Vlerësimi i tolerancës ndaj rrezikut është kryefjala për vendime sa më të shëndetshme 

financiare. Qëllimi i këtij studimi në formë eseje synon të paraqes një prezantim të termit së 

tolerancës së riskut, gjithashtu edhe të analizojë shkaktarët përbërës të këtij instrumenti 

financiar. Parashtrimi i temës do të shoqërohet me raste të ndryshme studimore dhe nëpërmjet 

metodave kërkimore do të arrihen konkluzione që do të mbështesin teorinë se ekziston një lidhje 

e rëndësishme midis nivelit të tolerancës së riskut me faktorët biopsikosocialë (duke kryesuar 

gjininë dhe moshën) në krahasim me faktorët mjedisorë. 

Fjalë kyçe 

Toleranca ndaj riskut, Gjinia dhe mosha, Faktorë mjedisorë dhe biopsikosocialë. 
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1 Hyrje 

Të vlerësosh tolerancën ndaj rrezikut financiar si një input i qëndrimit në procesin e 

vendimmarrjes financiare konsiderohet gjithnjë e më shumë një faktor i rëndësishëm me interes 

për studiuesit, praktikuesit dhe politikëbërësit. Një ndër arsyet primare konsiston në vetë faktin 

e ekzistencës së një tregu konsumator me përmbajtje të lartë pasigurish ekonomike dhe në 

praninë e deficensës së informacionit të duhur. Në literaturë, toleranca ndaj rrezikut tenton të 

përdoret për t'iu referuar qëndrimit të një personi ndaj pranimit të riskut përpara ose gjatë 

investimit të tij, kurse në aspektin ekonomik është një variabël që mund të përcaktojë përbërjen 

e duhur të aktiveve në një portofol, e cila është optimale përsa i përket rrezikut dhe kthimit në 

lidhje me nevojat e individit (Droms, 1987).Pavarësisht vlerës ekonomike dominante që zotëron 

si instrument, toleranca ndaj riskut ka ende pikëpyetje që lidhen me faktorët përcaktues. Këto 

elemente shkak-pasojë, janë trajtuar edhe në një artikull shkencor (Hallahan et al., 2004) ku në 

të përfshihen raste studimore dhe hipoteza, të cilat arrijnë në konkluzione të caktuara. 

Duke e konkretizuar fjalinë e mësipërme, faktorët ndikues të rrezikut financiar do i ndajmë në 

dy kategori përkatëse: faktorë biopsikosocialë në të cilët përfshihen komponentë si mosha, 

gjinia, vetëvlerësimi, tipi i personalitetit, përjetimi ndjesive dhe kënaqësia me gjendjen 

financiare (Harlow & Brown, 1990); kurse faktorët mjedisorë karakterizohen nga të ardhurat, 

njohuritë financiare, arsimimi, gjendja civile. Por, a mund të arrijmë të zbulojmë se cilët faktorë 

janë vërtetë të lidhur me tolerancën e riskut dhe cilin duhet të marrim për bazë studimi për 

ngritjen e hipotezave dhe matjes së tolerancës? 
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2 Rishikim literature 

Së pari, përgjithësisht mendohet se toleranca ndaj rrezikut zvogëlohet me moshën (Ammon et 

al., 2015; WALLACH & KOGAN, 1961) edhe pse jo gjithmonë trajtohet si një lidhje e 

drejtpërdrejtë. Ky argument bazohet në faktin se mosha e re ka më shumë ndjesi eksperimentale 

në vendime ekonomike dhe se ka më tepër afat kohor (vite) për të rikuperuar humbjet. Si 

kundërargument ekziston rasti ku nga hulumtimet zbulohen prova të një marrëdhënieje pozitive 

midis riskut dhe moshës ose nuk arrin të zbulojë ndonjë ndikim të moshës në toleranca ndaj 

rrezikut duke marrë shkas nga investitorë në moshë të madhe që kanë ndërmarrë risk më të lartë 

se një investitor 30 vjeçar(Corter & Chen, 2006). 

Një indikator mjaft i rëndësishëm që merret parasysh në studime për të përcaktuar tolerancën e 

riskut është gjinia, ku sipas anketave mbështeten për nocionin se femrat kanë një preferencë më 

të ulët për rrezikun në krahasim me meshkujt (Martin et al., 2014), për shkak të vetë tipit të 

personalitetit që i karakterizon femrat për të mos tejkaluar bilancet e synuara. 

Si demografi të tretë do përqendrohemi në gjendjen civile ose statusin martesor, ku ndryshe e 

paraqesin si një sfidë unike për studiuesit pasi portofoli i investimeve të çiftit mund të pasqyrojë 

preferencat e kombinuara të rrezikut të çiftit (Bernasek & Shwiff, 2014) ,duke dal në 

konkluzione të parakohshme që investitorët individual riskojnë më tepër. 

Të ardhurat dhe pasuria individuale janë dy faktorë që hipotetizohen se krijojnë një marrëdhënie 

pozitive me tolerancën e riskut (Bernheim et al., 2001), por krijon kontradikta pasi individët e 

pasur argumentohen se e kanë më të lehtë për të riskuar pasi arrijnë të shlyejnë humbjet 

përkatëse në mënyrë më të lehtë e të shpejtë, madje duke e arsyetuar si një reflektim për ta në 

vendimmarrje të rrezikshmërisë. Përkundrazi një ndër analogët e firmave me probleme dhe 
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individëve që preferojnë rrezikun parashtron se njerëzit e pasur mund të jenë më konservatorë 

me paratë e tyre, ndërsa njerëzit me nivele të ulëta të pasurisë personale mund t'i shohin 

investimet e rrezikshme si një formë eksperimentale dhe të jenë më të gatshëm të përballojnë 

rrezikun që lidhet me përfitime të tilla (Outreville, 2016). Pra këta indikatorë nuk na paraqesin 

një lloj ndërlidhjeje të mirëfillt për të vlerësuar tolerancën e riskut. 

 

Skema 1.Faktorët ndikues ndaj tolerancës së riskut 

Së fundmi, arsimimi mendohet të rris aftësinë e një individi për të vlerësuar procesin e 

investimit dhe për të arritur të rrezikojë në mënyrën sa më të duhur (Sung & Ohio, 1996). 

Megjithatë, (Shaw, 1996) nxjerr një model që kundërshton pasi ai e lidh tolerancën ndaj riskut 

me hamendësimin e individit që po investon, me mënyrën se si ai e percepton mbulimin e 

humbjeve në rastin më fatal; dhe aspak në lidhje me formimin arsimor ose njohuritë ekonomike. 

Nëpërmjet një analize të marrëdhënies ndërmjet tolerancës ndaj rrezikut dhe demografisë së 

përgjithshme, vëmendje e veçantë do t'i kushtohet çështjeve që lidhen me gjininë, moshën dhe 

statusin martesor, për tu munduar në gjetjen e faktorit primar ndikues.  

 

Besimi Njohuri 

financ. 

Toleranca 

ndaj riskut 

Alokimi i aseteve 

të qëndrueshme 

Kohëzgjatja e 

marrëdhënies 
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personale 
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3 Metodat dhe procedura 

Toleranca ndaj rrezikut, që pasqyron qëndrimin e një personi ndaj marrjes së rrezikut, është një 

koncept kompleks psikologjik. i ndarë në katër dimensione: financiare, fizike, sociale dhe etike 

(Gilliam et al., 2010). Parashtrojmë se tolerancën e rrezikut mund ta studiojmë në hipoteza 

statistikore, vlerësime psikometrike ose formula empirike. 

3.1  Vlerësimi psikometrik 

 Psikometria është ajo fushë e psikologjisë që merret me hartimin dhe analizën e matjeve të 

karakteristikave njerëzore. Ky kompleksitet i lartpërmendur ka arritur të gjej një filozofi matjeje 

në 3 metoda të ndryshme, të cilat mund të veprojnë si të vetme ose si kombinim të: vlerësimit 

të sjelljes aktuale (Schooley dhe Worden, 1996), për shembull, gjejnë në atë portofol alokimet 

mund të përdoren për të nxjerrë në pah qëndrimet ndaj rrezikut); vlerësimi i përgjigjeve ndaj 

skenarëve hipotetikë dhe/ose zgjedhjeve të investimit (Mata et al., 2018); dhe pyetjet subjektive 

(Hanna et al., 2001). Një test i mirë qëndrimi duhet të përmbushë standardet e pranuara 

psikologjike si për përballimin në vlefshmëri (relevancën e perceptuar të pyetjeve) dhe 

vlefshmërinë parashikuese (parashikimin e performancës ose sjelljes së mëvonshme), 

besueshmërinë (konsistencën në rezultatet për testet e përsëritura të të njëjtit person), si dhe për 

të pasur normat e duhura të testit në mënyrë që rezultatet e testit të subjekteve të mund të 

interpretohen kundrejt një grupi të përshtatshëm referimi. Ndër shembujt për tu përmendur që 

arrin të realizoj studime të tilla është platforma ProQuest, e cila fokusohet në matjen e tolerancës 

së riskut në bazë të të dhënave kompjuterike që arrijnë të gjenerohen nga një test psikometrik 

me 25 pyetje. Në këtë test kërkohen të dhënat demografike personale të individit dhe qëndrimet 

e tij ndaj riskut, dhe vlerësohet me shkallën e pikëve nga 1-100.4 për të realizuar objektivin e 

studimit. 
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3.2 Metoda e dytë e analizës: Shkalla Guttman 

Metoda e parë e analizës numëron sa herë preferohen investimet me rrezik ndaj investimeve 

më pak të rrezikshme. Përdorimi i një shkalle Guttman(1944) na lejon të përfitojmë nga 

renditja unipolare e rrezikut: këtu, për të kapur spektrin e plotë të qëndrimeve ndaj rrezikut 

nga rreziku që kërkon të kundërshtojë rrezikun dhe gjithçka në mes. Metoda e dytë nuk 

cakton një koeficient të tolerancës së rrezikut për secilin subjekt, por thjesht numëron numrin 

e herëve që është zgjedhur investimi më i rrezikshëm ose investimi më pak i rrezikshëm. 

Përballë një detyre kaq sfiduese, këtu mund të pritej një numër i caktuar mospërputhjesh në 

zgjedhjet e përgjigjeve të të anketuarve dhe kjo metodë numërimi nuk kërkon modelim shtesë. 

Hulumtimi mbi stabilitetin e preferencave (rrezikut) është konceptualisht në zemër të 

mikroekonomisë. Por përveç kësaj, ndryshimet sistematike në preferencat e rrezikut kanë 

pasoja jetike në botën reale, sepse gatishmëria e një individi për të marrë rreziqe parashikon 

aspekte të tregut të punës dhe të rezultateve shëndetësore, sjelljet e varura, investimet dhe 

vendimet e migrimit Për shembull, individët më të prirur ndaj rrezikut kanë më pak gjasa të 

jenë të vetëpunësuar dhe të investojnë në aksione, dhe vendet me intolerancë ndaj rrezikut 

agregat më të lartë kanë një produktivitet total më të ulët të faktorëve. Studimet empirike 

nënkuptojnë që individët bëhen më të prirur ndaj rrezikut gjatë ciklit jetësor (Schildberg-

hörisch, 2018). 

3.3  Metoda e tretë e analizës: Përputhja më e afërt me një renditje të qëndrueshme të 

rrezikut 

Analiza e tretë konsideron se ka miliona mënyra për të porositur për shembull vetëm 10 

zgjedhjet e investimit që shohin të anketuarit, por vetëm 2% prej këtyre porosive janë në 

përputhje me modelin e shërbimeve. Për të vlerësuar një normë reale të tolerancës së riskut të 

individëve që zgjedhin investime përkatëse me rrezik të lartë ose jo, llogarisim korrelacionin e 
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tau Kendall-it (Korn, 1984) ndërmjet renditjes së subjektit dhe secilit prej renditjes të 

mundshme të rrezikut. Për më tepër, zgjedhja e tau më të lartë e klasifikojmë si përshtatjen më 

të mirë. Në metodën e tretë, devijimet nga rreziku  janë konsistente me renditjet që supozohen 

të jenë po aq të mundshme, pra minimizimi i numrit të devijimeve nga rreziku konsistent 

renditja është hartëzimi më i mirë për arritjen e matjes së tolerancës së riskut nëpërmjet 

mesatares dhe variancës (Jensen, 2016; Thiagarajan, 2013). 

3.4  Metoda e katërt e analizës: Regresioni rendor për të përcaktuar sjelljen ndaj rrezikut 

Metoda e katërt përdor vlerësimin e secilit subjekt për investim,ku zgjedhjet drejtohen nga një 

shkallë latente në të cilën çdo investim është vendosur. Shkalla rrjedh nga kuadrati dhe dobia e 

pritshme që lind nga një nivel konstant i absolutes të tolerancës ndaj rrezikut (Webb & Shu, 

2018): 

Formula 1. 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜𝑟 𝒖 =  𝝁 −  𝜷 
𝟏

𝟐
 𝝈𝟐 

Kjo metodë përdor shumicën e supozimeve të modelit por gjithashtu vlerëson aversionin ndaj 

rrezikut të çdo subjekti bazuar në një model statistikor të gabimeve. 

4  Hipotezat kërkimore  

4.1 Parashtrimi i rastit studimor 

Në këtë sektor do të perqëndrohemi për të arritur një studim në formë hipotezash se si ndikon 

gjinia ndaj tolerancës së riskut. Ndikimi i variablave shpjegues në model lejohet të ndryshojë 

midis meshkujve dhe femrave për të zbërthyer dallimet gjinore në tolerancën ndaj rrezikut 

financiar. Rezultatet tregojnë se dallimet gjinore në tolerancën ndaj rrezikut financiar 

shpjegohen nga dallimet gjinore në përcaktuesit individualë të tolerancës dhe se pabarazia nuk 

rezulton nga gjinia në vetvete.  
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4.2 Hipotezat e marra në shqyrtim 

Në bazë të këtyre dy literaturave të mëposhtme, ndikohemi për të studiuar këto hipoteza: 

(Yalcin, 2021) deklaruan se gratë duhet të mbajnë portofol më të rrezikshëm se burrat për shkak 

të jetëgjatësisë së tyre më të gjatë, duke supozuar përndryshe preferenca identike. 

Megjithatë, studiuesit kanë gjetur përgjithësisht se femrat kanë tolerancë më të ulët ndaj rrezikut 

financiar dhe investojnë burime financiare në mënyrë më konservative sesa meshkujt (Fisher & 

Yao, 2017; Schubert et al., 1999). 

H1: Gratë kanë tolerancë më të ulët ndaj rrezikut sesa burrat. 

H2: Dallimi gjinor në tolerancën ndaj rrezikut financiar drejtohet nga variabla që ndikojnë në 

mënyrë diferenciale në tolerancën ndaj rrezikut tek burrat dhe grate 

Duke u perqëndruar te dy hipotezat e mësipërme, krijuam një pyetësor në formë ankete drejtuar 

97 individëve me njohuri ose jo financiare, të grupmoshave të ndryshme duke i testuar me 7 

pyetje logjike. Këta individë u zgjodhën në mënyrë rastësore midis 100 adresave të email-eve, 

ku vetëm 97 prej tyre iu përgjigjën këtij pyetësori. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrEbZ8vTDpl2C_Al3sziD2uhYux5UWxP

mBN3G4zkl6Poluxw/viewform 

 Zgjedhjet e të anketuarve përfshijnë: (1) marrjen e rreziqeve të konsiderueshme financiare duke 

pritur të fitojnë kthime të konsiderueshme; (2) marrjen e rreziqeve financiare mbi mesataren 

duke pritur  kthime mbi mesataren; (3) marrjen e rreziqeve mesatare financiare duke pritur 

kthime mesatare, ose (4) mos përfshirjen në ndonjë rrezik financiar. Pyetjet janë të bazuara në 

reagime të ndryshme, ku përfshijmë marrjen përsipër të riskut nëpërmjet perceptimit, filozofisë, 

mundësive rastësore, bazës së kursimit, idesë së investimit dhe të ardhurave personale. Në 
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brendësi të përdorimit të këtyre faktorëve ose variablave të varur siç po i trajtojmë, do 

mundohemi të arrijmë në konkluzione, ku të mbështesim hipotezën dhe të provojmë vërtetësinë 

e saj. 

5 Rezultati studimit 

Mostra ishte e përbërë nga 56.7% gra dhe 43.3% burra (n=55 gra, n=42 burra). Ndryshime të 

rëndësishme midis burrave dhe grave u gjetën për të ardhurat, pasigurinë e të ardhurave, 

njohuritë financiare dhe përdorimin e një planifikuesi financiar për vendimet e kursimeve dhe 

investimeve. Perceptimi i riskut në investime për secilën gjini krijonte diferenca të 

konsiderueshme se si individët bazohen në vendimmarrjen e tyre. Në studimin tonë, variabli i 

gjinisë (duke u bazuar te femrat më së shumti) është trajtuar si variabël i pavarur, kurse faktorët 

ndikues si variabël të varur në bazë të gjinisë, pasi ne duam të arrijmë në pikësynimin që ideja 

e vendimmarrjes së riskut ndikohet drejtpërdrejtë nga ndryshimi i gjinisë dhe perceptimit 

femëror. Në rast të kundërt, do pranojmë se përgjegjësia mbi riskun nuk varet në mënyrë direkte 

nga gjinia, se sa nga faktorët e jashtëm që ndikojnë në perceptimin individual. 
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Variabla e indikatorit të femrave në modelin e ndërmjetëm për tolerancën e lartë dhe atë të 

disa rreziqeve ishte domethënëse dhe negative, duke treguar se gratë kishin dukshëm më pak 

gjasa se sa burrat për të raportuar tolerancë për rrezik të lartë dhe të caktuar. Mqs R², në rastin 

tonë, është 57%, që nënkupton se rezultatet e këtij pyetësori mund të shpjegojnë 57% të 

ndryshimit në mundësinë e pranimit, ose vërtetësinë e rastit studimor. 

Testi i përbashkët i variablës së treguesit femëror dhe grupit të termave të ndërveprimit në të 

dy modelet e tolerancës ndaj rrezikut ishte kuptimplotë dhe i rëndësishëm për hipotezat e 

ngritura (p<0.001). Meqenëse vlera p e rezultatit të variablit të pavarur është shumë afër 0, 

mund të jemi jashtëzakonisht të sigurt se ekziston një lidhje lineare e rëndësishme midis 

rezultateve të variablit Y dhe mundësisë së pranimit të H1.  Kjo tregon se ekziston një dallim  

 

Skema 2.Faktorët ndikues direkt dhe indirekt ndaj tolerancës së riskut sipas hipotezave 
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gjinor në tolerancën ndaj rrezikut, dhe kjo është domethënëse pasi rezultatet na çuan në 

zbërthimin e diferencës totale ndërmjet grupeve, ku në këtë rast mbështetet hipoteza 1. 

Tabela 1.Pesha që zënë faktorët e jashtëm ndaj gjinisë në përceptimin e riskut 

Faktorët Totali (n=97 

individë) 

Femra 

(n=55) 

Meshkuj 

(n=42) 

1.Përceptimi i riskut  100%  (n=97)   

Mundësi 29.9% (n=29) 10.9% (n=6) 54.76% 

(n=23) 

Pasiguri 32% (n=31) 52.7% (n=29) 4.76% (n=2) 

Kënaqësi për të eksperimentuar 12.4% (n=12) 0% (n=0) 28.57% 

(n=12) 

Neutral 25.8% (n=25) 36.3% (n=20) 11.9% (n=5) 

2.Përshkrimi si ndërmarrës risku    

I kujdesshëm 30.9% (n=30) 30.9% (n=17) 30.9% 

(n=13) 

I gatshëm për të marrë rreziqe pas 

hulumtimeve të bëra 

39.2% (n=38) 32.7% (n=18) 47.6% 

(n=20) 

Shmangës total i riskut 21.6% (n=21) 36.4% (n=20) 2.3% (n=1) 

Riskues ekstrem 8.2% (n=8) 0% (n=0) 19% (n=8) 

3.Filozofia e investimit    

Ndihem rehat me investime të 

qëndrueshme 

29.9% (n=29) 43.6% (n=24) 11.9% (n=5) 
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Jam i gatshëm të përballoj disa luhatje 

në investimin tim 

46.4% (n=45) 40% (n=22) 54.7% 

(n=23) 

Kërkoj kthime të konsiderueshme 

investim 

15.5% (n=15) 16.4% (n=9) 14.3% (n=6) 

Kërkoj kthime potencialisht të larta 

investimi 

8.2% (n=8) 0% 19% (n=8) 

4.Marrja përsipër e riskut në bazë 

mundësive rastësore (tv show) 

   

10.000 lekë para në dorë 34.7% (n=34) 54.5% (n=32) 4.7% (n=2) 

Një shanc prej 30% për të fituar 50.000 

lekë 

37.8% (n=37) 27.2% (n=18) 45.2% 

(n=19) 

Një shanc prej 25% për të fituar 

100.000 lekë 

21.4% (n=20) 9% (n=5) 35.7% 

(n=15) 

Një shanc prej 5% për të fituar 500.000 

lekë 

6.1% (n=6) 0% 14.3% (6) 

5.Marrja përsipër e riskut në bazë të 

kursimeve 

   

Do të anullonit pushimet 21.4% (n=21) 34.5% (n=19) 4.7% (n=2) 

Do të shkonit me pushime,por me më 

pak kosto 

35.7% (n=35) 30.9% (n=17) 42.8% 

(n=18) 

Do të shtynit pushimet për një moment 

të dytë, derisa të gjeni një mundësi 

pune 

26.5% (n=26) 32.7% (n=18) 19% (n=8) 
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Të shkoni me pushime dhe të mendoni 

më pas për njëopsion punësimi 

16.3% (n=15) 1.8% (n=1)  33.3% 

(n=14) 

6.Marrja përsipër e riskut në bazë të të 

ardhurave  

   

Do i depozitonit në llogarinë tuaj të 

debitit apo kursimit 

41.2% (n=40) 61.8% (n=34) 14.8% (n=6) 

Do i investonit në letra me vlerë, të 

sigurta, me norma kthimi të ulëta 

43.3% (n=42) 34.5% (n=19) 54.7% 

(n=23) 

Do i investonit në letra mevlerë, me 

normë kthimi tëlartë por të pasigurta 

15.5% (n=15) 3.6% (n=2) 30.9% 

(n=13) 

7.Marrja përsipër e riskut në bazë të 

investimit 

   

Do të shisni bonot tuaja 18.4% (n=17) 29% (n=16) 2.3% (n=1) 

Do të shisni bonot e thesarit,por 

gjysmën e vlerës do e investoni përsëri 

në bono 

27.6% (n=27) 7.2% (n=4) 54.7% 

(n=23) 

Do të mbanit bonot tuaja pa u ndikuar 

nga parashikimet 

18.4% (n=18) 9% (n=5) 30.9% 

(n=13) 

Do të shisni bonot dhe do e investoni të 

gjithë vlerën në asete të qëndrueshme 

35.7% (n=35) 54.5% (n=30) 1.19% (n=5) 
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Tabela 2.Studimi nëpërmjet regresionit 

 

Duke u bazuar në t stat variabli i gjinisë ose X ka një rezultat 5.76 (t>2) që pasqyron mbështetjen 

në hipotezën 2, duke hedhur poshtë hipotezën 1. Zbërthimi i diferencës ndërmjet grupeve tregoi 

një efekt konstant të parëndësishëm (p=0.22 për modelin e tolerancës së disa rreziqeve) dhe një 

efekt koeficient të rëndësishëm (p <0.001 për nivelin e rëndësisë nën 95% ose 0.95), duke 

Regression Statistics 
       

Multiple R 0.755481 
       

R Square 0.570751 
       

Adjusted R 

Square 0.553581 
       

Standard 

Error 0.128851 
       

Observations 27 
       

         
ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significance 

F 
   

Regression 1 0.5518904 0.55189 33.241279 5.2223E-06 
   

Residual 25 0.4150641 0.016603 
     

Total 26 0.9669545       
   

         

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% Upper 95.0% 

Intercept Y 

Faktorët -0.078501 0.0630297 -1.24547 0.2245078 -0.2083135 0.0513108 

-

0.20831352 0.051310776 

X Variable 

Gjinia 1.288648 0.2235092 5.765525 5.222E-06 0.82832224 1.748974 0.82832224 1.748974049 
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mbështetur kështu një ndryshim domethënës në përgjigjen e variablit të varur ndaj ndryshimeve 

në variablat e pavarur midis dy grupeve. Kjo mbështet hipotezën 2, e cila parashtronte se 

ndryshimi gjinor në tolerancën ndaj rrezikut lidhet me dallimet gjinore në përcaktuesit e 

tolerancës ndaj rrezikut, se sa nga vetë gjinia. 

Sipas paraqitjes grafike të mëposhtme, pikat e caktuara që përshkojnë një trajektore të 

ngushtë,të së njëjtit drejtim, sipas kushteve standarte statistikore shprehin lidhje të fortë midis 

variablave X dhe Y. 

 

Grafik 1.Fortësia e lidhjes sipas diagramës së shpërndarjes së variablave të gjinisë dhe 

faktorëve të jashtëm 
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Grafik 2.Lidhja e drejtpërdrejtë midis gjinisë dhe përceptimit të tolerancës ndaj riskut 

 

Për më tepër, ky efekt  komplikohet nga jetëgjatësia më e madhe e grave: ndërsa popullsia 

plaket, përbërja gjinore do të zhvendoset në favor të grave, të cilat mesatarisht kanë tolerancë 

më të ulët ndaj rrezikut. Kështu, ndryshimi i moshës dhe demografisë gjinore të popullsisë do 

të sigurojë një forcë për ndryshimin e përbërjes së kërkesës së përgjithshme për produkte 

investuese. 

6 Konkluzionet  

Qëllimi i këtij punimi qëndron në informimin e përgjithshëm të termit financiar ‘’toleranca ndaj 

riskut’’, duke shprehur veçoritë dhe rëndësinë në portofolin e investimeve. U krye gjithashtu 

një studim midis tolerancës së rrezikut dhe moshës, gjinisë, arsimit, statusit martesor, të 

ardhurave dhe pasurisë. Rezultatet sugjeruan se ekziston një lidhje jolineare midis moshës dhe 

tolerancës së riskut, pasi nuk na tregonte asgjë konkrete përveç faktit që individët investojnë në 

mosha të ndryshme me perceptime të ndryshme. Për më tepër, dolëm në konkluzione se as 

statusi martesor, as arsimi, të ardhurat ose pasuria nuk ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë me 

matjen e nivelit të tolerancës së riskut, por ndihmojnë në kombinacionin e tyre për të kryer 
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matjet midis lidhjes gjini-risk. Nga rastet studimore, gjithashtu edhe nga hipotezat tona dalim 

në konkluzione se femrat janë përgjithësisht më pak tolerante ndaj riskut se meshkujt; femrat 

beqare janë më pak tolerante ndaj rrezikut sesa meshkujt beqarë ose çiftet e martuara; femrat 

marrin më pak rreziqe në vendimet e investimit të fondeve të përbashkëta sesa meshkujt; femrat 

kanë më tepër siguri për shkak të jetëgjatësisë së tyre dhe se meshkujt kanë më shumë njohuri 

financiare, por niveli arsmimit nuk ndikon aspak në asnjë gjini ose tolerancë risku. Gjithashtu 

biem dakord se përveç pavarësisë së indikatorit gjini, edhe faktorët e jashtëm të cilët ndikojnë 

mbi gjininë janë domethënës në vendimmarrjen e riskut, por përsëri dalim në përfundime se 

gjinia e faktorët janë të lidhur ngushtë midis tyre dhe kanë peshë bazike mbi tolerancën e riskut 

financiar. Pra, edhe pse ka pasur kundërshtime, konkluzionet në pjesën dërrmuese parashtrojnë 

se toleranca ndaj riskut luan një rol thelbësor në investime e në sektorin ekonomik, dhe se 

femrat përgjithësisht tentojnë për një risk më të ulët se meshkujt.  
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Abstrakti 

Kjo tezë synon të eksplorojë mendësinë e fiseve anglo-saksone për të kuptuar natyrën përmes 
qasjeve të hershme shkencore, me qëllim të kuptuarit e qëndrimin mistik ndaj veprave fetare 
pagane. Teza heton mentalitetin teknologjik shkencor dhe primitiv të Druidëve dhe zhvillon 
sjelljen e tyre ndaj "natyrës", "pyllit" dhe "drurit" në një kuptim më "modern shkencor të 
forcave mbinjerëzore. Sa më sipër përfshin përshkrimin dhe kuptimin e riteve sekrete që ishin 
shumë të zakonshme gjatë kohës, përshkrimin e ndryshimeve që filluan të ndodhin në format 
e të meduarit e njerëzve me shpikje të reja të vogla dhe përparimet e mentalitetit të asaj kohe. 
Për të përfunduar, edhe pse do të ishte e guximshme të flitej për shkencën dhe teknologjinë e 
duhur në Britanine shekujve të parë të erës sonë, punimi përpiqet që hedhë dritë në atë 
moment kur pragu midis shkencës dhe fesë u bë i prekshëm. 
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Hyrja 

Keltët ishin një grupim fisesh të cilët e kishin origjinën nga Europa qendrore dhe ndanin të 
njëjtën gjuhë, fe, traditë dhe kulturë. Besohet se kultura kelte filloi evolucionin e saj rreth 
viteve 1200 p.e.s.. Si pasojë e migrimeve të shumta keltët u shpërndanë përgjatë Europës 
perëndimore duke përfshirë Britaninë, Irlandën, Francën dhe Spanjën. Megjithatë gjurmët e 
trashëgimisë së tyre mbeten më të prekshme në Irlandë dhe Britaninë e madhe. Ekzistenca e 
keltëve u dokumentua për herë të parë rreth shekujve 8-7 p.e.s nga Perandoria Romake, e cila 
kishte pushtet mbi pjesën më të madhe të Europës jug-perëndimore. Ajo u tërhoq nga lloji dhe 
sasia e madhe e drithit që importohej në atë kohë nga Gaulët (banorë të hershëm të Francës) 
nga përtej detit dhe nga fakti që dikush i strehonte, po aty, fiset gaule të dëbuara nga territoret 
e tyre. Që prej asaj kohe historia filloi të njohë edhe keltët dhe kulturën e tyre. 

Gjuha kelte ka mbijetuar falë pëdorimit në Welsh. Fiset kelte të cilat ishin vendosur në Irlandë 
përkatësisht, Galët dhe Irlandezët përfituan nga tentativat e dështuara të Britanisë së Madhe 
për pushtimin e Irlandës për të lulëzuar kulturën e tyre, dhe për të mbijetuar. Krishtërimi u 
prezantua si fe në Irlandë me ardhjen e Shën. Patrikut në vitin 432 A.D. Edhe pse kjo ishte një 
fe e re, shume tradita keltike u përzjenë në të.. Keltët gjithashtu ishin mjeshtra në punimin e 
metalit dhe gëdhendjes së gurit  (https://www.history.com/topics/ancient-history/celts). 

Pas asimilimit të mbivendosur ndaj kulturës kelte nga pushtimi romak, ajo mundi të 
mbijetonte e pastër vetëm në pjesën jug-perëndimore dhe veri-perëndimore të Britanisë. Në 
këto zona të izoluara fort nga relievi dhe natyra e ashpër, kultura dhe gjuha kelte ngeli 
thuajse e paprekur edhe kur fiset anglo-saksone u vendosën në Britani pas rënies së 
Perandorisë Romake. Anglo-Saksonët, sipas Murgut Bede, vinin si pasardhës të tre fiseve të 
ndryshme gjermanike: Anglët, Saksonët, dhe Jutët. Gjithmonë sipas tij, këto fise u 
zhvendosën nga Gjermania veriore në ishullin e Britanisë në shekullin e 5 e.s.r. Deri në 
shekullin e 10 e.s.rata krijuan shtatë mbretëri, të gjitha me kufij dhe mentalitet të 
dallueshëmnga tjetra. Ata i mbante të lidhur gjuha e njëjtë, pavarësisht formave të ndryshme 
dialektore, si dhe feja kryesisht pagane që ata e kishin sjellë mevete nga kontinenti 
(https://www.britannica.com/topic/Anglo-Saxon). 

I.1 Pikëpamjet fetare të keltëve 

Keltët e lashtë kishin bindje pagane në lidhje me atë që ata besonin. Ata besonin se gjithçka 
vinte si pasojë e vullnetit të forcave më të fuqishme se njeriu. Ata besonin se nëse i falnin në 
mënyrë të vazhdueshme dhurata, natyra (që i kishte këto forca nën kontroll) do t’i shpërblente 
dhe ruante prej tyre. Prandaj ata sakrifikonin kafshë dhe njerëz në mënyrë të vazhdueshme. 
Në liqene dhe lumenj preferonin të hidhnin vegla dhe armë për të zbutur reagimin e natyrës. 
Gjithashtu keltët ishin adhurues të tokës dhe e konsideronin atë si simbol të fertilitetit. Një 
nga perënditë e adhuruara nga keltët ishte Ameathon, i cili adhurohej si zot i bujqësisë. 
Mitologjia kelte sugjeron gjithashtu një origjinë totemike dhe animaliste. Mbi këtë origjinë 
shumë prej fenomeneve natyrore dhe fuqive  përtej normales mernin formën e një kafshe si në 
rastin e zotit dem Tarvos Trigaranos si dhe shumë zota të tjerë të cilët personalizohen me 
kafshë si kali, derri i egër, dashi dhe gjarpri. Vlen për t’u përmendur fakti që gjarpri ishte një 
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simbol shumë i rëndësishëm në fenë kelte. Ai madje ngeli pjesë e kulturës kelte edhe pasi kjo 
u konvertua në krishtërim, si simbol i ringjalljes së Krishtit.  Williams, 1969.  

I.2 Pikëpamjet fetare të Anglo-Saksonëve 

Ashtu si dhe Keltët, Anglo-Saksonët kishin bindje pagane sepse besonin në shumë zota. Tiw 
(Tyr), për shembull adhurohej si zot i luftës, Othinn (Odin) si mbreti i perëndive dhe Thor si 
zot i stuhive dhe rrufesë. Provat e para për paganizmin anglo-sakson vihen re në një nga 
letërat që Papa Gregori  i madh dërgoi në ishull. Kjo letër drejtuar mbretit të mbretërisë Kent 
shpreh hapur dëshirën e papës për përfundimin e riteve pagane dhe rrezimin e tempujve që 
promovonin paganizmin. “E kështu, bir i shenjtë, mbro atë hirësi që kam trashëguar nga 
Parajsa me përkushtim, nxite pëhapjen e krishtërimit mes racave që ke nën vete, dyfishoje 
dëshirën e tyre për besim, dëno besimin që kanënë idhuj dhe shkatërroji tempujt e tyre duke 
frymëzuar moralitet falë pastërtisë së jetës tënde.”(Papa Gregori i madh, 22 Qershor 601) 
Krishtërimi mori terren, fill pas kësaj duke e lënë paganizmin në hije.(Chaney, 1960).  

 
I.3 Ritet e adhurimit të natyrës dhe vëndet e shenjta 

Si për Anglo-Saksonët ashtu dhe për keltët natyra ishte një vend shumë i shenjtë. Për këtë 
arsye ata zhvillonin rite nga më të ndryshmet në nder të saj. Ndër këto rite mund të 
përmendim: sakrificat njerëzore dhe këndimin e vargjeve të shenjta për ta, si këto që vijojnë 
më poshte, pasqyrime të shëmbujve mbi magjitë saksone. Këto vargje shpesh konsideroheshin 
si magji ose si mjete për të komunikuar me zotat. Gjithashtu edhe qëllimi i sakrificave ishte të 
kënaqnin zotat me gjakun e të vrarëve. Për sa iu përket vendeve të shenjta, keltët preferonin 
që gjith takimet fetare t’i zhvillonin direkt në natyre për të qënë sa më afër saj dhe sa më të 
drejtpërdrejtë me të. Anglo-Saksonët nga ana tjetër ndërtonin tempuj dhe idhuj, të cilët 
simbolizonin zotat që ata adhuronin.  

Kjo magji,për shembull, përdorej për shërimin e sëmundjeve: "Ranmigan adonai eltheos 

mur. O ineffabile Omiginan mid anmian/ misane dimas mode mida memagartem Orta 

min sigmone beronice/ irritas uenas quasi dulap feruor fruxantis sanguinis siccatur fla 

fracta/ frigula mirgui etsihdon segulta frautantur in arno midoninis abar/ uetho sydone 

multo saccula pp pppp sother sother miserere mei deus/ deus mini deus mi. X )-( N y 

Alleluiah. Alleluiah.” 

 

       
Kjo magji përdorej mbi kafshë e goditura nga elfët: "Benedicite omnia opera domini domin” 

 

Kjo magji përdorej për të siguruar një sjellje të mirë ndaj një personi të caktuar: "XX. h. d. e. o. 

e. o. o. o. e. e. e. laf. d. R. U. fit. .  f . p. A. x. Box. Nux. In nomine patris Rex. M . p . x . XIX . 

xls ./ xli. ih. + Deo. eo. deo. deeo . lafdruel. bepax. box . nux . bu . In/ nomine patris rex 

maria . Jesus Christus dominus meus . Jesus + ./ Eonfra . senioribus . H . hrinlur . her . 
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letus contra me . hee . larrhibus / excitatio pacis inter virum and mulierem A. B. and alfa 

tibi reddit/ uota fructu leta . lita . tota . tauta . uel tellus et ade uirescit." 

 

 

                                                          

 

II.1 Paganizmi dhe adhurimi ndaj natyrës- Druidët 

Paganizmi dhe adhurimi ndaj natyrës për keltët e lashtë nuk mund të konsiderohej si i tillë pa 
praninë e udhëheqësve të tyre shpirtërorë, Druidëve. Të dhënat për ta janë shumë të kufizuara, 
si pasojë e masakrave të shumta ndaj tyre dhe “pushtimit” të Shën Patrikut me kristianizmin e 
tij. Emri druid do të thotë “njeri-pemë”, kjo sepse pemët ishin një objekt shumë i rëndësishëm 
në fenë e tyre. Si vend origjine i druidëve njihet Gaul, një nga vendbanimet kelte. Druidët në 
Gaul bënin pjesë në një klasë shumë të lartë shoqërore. Sipas Jul Çezarit, i cili është një 
burimi kryesor i informacionit që kemi sot për druidët, këta të fundit kryenin zgjedhjen e 
liderit të tyre në bazë të meritave që ai shpaloste. Pas vdekjes së liderit aktual, nëse më shumë 
se një druid e pretendonte këtë status, zgjedhja bëhej mevotim. Urdhri i druidëve ishte aq i 
pushtetshëm sa që influenconte vendimet e gjykatësve, kryente shërbime fetare, ofronin 
sakrifica dhe kryenin shpjegimin e parashikimeve nga orakujt. Gjithashtu ata ishin mësues 
dhe doktorë. Në një pjesë të rasteve ata kryenin rolin e gjykatësit në mungesë të institucioneve 
përkatëse. Druidët gjithashtu zotëronin privilegje dhe pasuri të mëdha dhe kishin kontroll mbi 
popullatën. Von Pfluck-Harttung, 1893.  

Sipas Çezarit druidët nuk përziheshin në çështjet e luftës dhe nuk paguanin haraç. Shumë 
njerëz të tërhequr nga këto privilegje që zotëronin druidët u bashkoheshin vullnetarish atyre 
ose dërgoheshin nga familjet e tyre. Druidët mereshin me studimin e e antikitetit, filozofisë 
natyrale, astronomisë, dhe historisë së zotave. Disa prej tyre kryenin deri në 20 vjet stërvitje. 
Thuhej që druidët gjithashtu besonin tek pavdekshmëria e shpirtit dhe që shpirti ndryshonte 
trup pas vdekjes. Sipas dokumentuesve romakë, druidët ofronin sakrifica njerëzore për të 
sëmurët rëndë ose ata që ishin në rrezik vdekjeje gjatë një beteje. Kriminelët ishin të parët që 
zgjidheshin për t’u sakrifikuar, por në disa raste edhe njerëz të pafajshëm pësonin këtë fat. 
(https://www.britannica.com/topic/Druid). 

Për druidët nuk kishte bimë më të shenjtë se veshtulla dhe pema mbi të cilën ajo rritej, lisi. 
Ata zgjidhnin pyje vetëm me pemë lisi për të kryer ritualet e tyre të shejta dhe gjithashtu 
kurrësesi nuk mund të kryenin ritualet e tyre pa praninë e lëvores së lisit. Kjo ndodhte sepse 
druidët besonin që çdo gjë që rritej mbi lis, ishte dhuratë hyjnore dhe se kjo pemë ishte 
zgjedhur nga vetë zoti. Megjithatë, veshtulla rritej shumë rrallë mbi lis dhe nëse zbulohej një e 
tillë druidët tureshin drejt atij vendi me një vrull fetar shumë të madh. Për të filluar ritin e tyre 
për të marrë veshtullën nga pema druidët zgjidhnin ditën e gjashtë të hënës, e cila konsierohej 
si dita e parë e muajit të tyre, vitit të tyre, dhe ciklit të tyre tridhjetë vjeçar. Në gjuhën e tyre 
druidët e quanin veshtullën “gjith-shëruese.” Rituali niste me pregatitjen e riti të sakrifikës të 
dy buajve të bardhë, brirët e të cilëve lidheshin për herë të parë në atë moment. Më pas një 
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prift i mbështjellë me një robë të bardhë ngjitej në pemë dhe e priste veshtullën me një vegël 
të krijur enkas që i ngjiste një ganxhe. Veshtulla merrej me kujdes absolut mbi një mantel të 
bardhë. Pas këtij momenti druidët sakrifikonin viktimat( buajt e bardhë), duke u lutur që zoti 
t’u jepte prosperitet. Druidët besonin se lëngu i veshtullës kishte aftësi të kuronte çdo lloj 
helmimi dhe t’u dhuronte fertilitet të gjitha kafshëve sterile.  

Një mjet tjetër shumë i rëndësishëm për druidët ishte një medalion i quajtur “ Veza e 
gjarprit.” Ky medalion prodhohej nga një grumbull gjarperinjsh në sezonin e verës dhe 
kishte një domethënie shumë të madhe për druidët edhe për vetë faktin që gjarpri adhurohej si 
kafshë e shenjtë në atë kohë. Këtë medalion druidët e përdornin si mjet shënjues për të pasur 
akses tek personazhet mbretërorë dhe mbylljen me sukses të çështjeve politike (The Ways of 
the Druids. 1897). 

Përfundime : “Teknologjia” si një mënyrë për të vazhduar shkencën primitive 

Shkenca primitive shumë herë konsiderohej si magji për vetë faktin se gjatë e asaj 
kohe,druidët, përpiqeshin t’u jepnin shpjegim fenomeneve të ndryshme natyrore nëpërmjet 
simboleve të çuditshme ose i prezantonin ato si pasqyrim i fuqisë së perëndive. Padituria mbi 
shkencën i bënte njerëzit e thjeshtë e primitivë t’i trembeshin zemërimit të zotave duke parë 
fuqinë shkatërruese të natyrës. Teknologjia e ditëve të sotme është gjithmonë në përpjekje për 
të thyer rebusin e shumë përfolur me emrin ‘Magji.’ Shumë fenomene natyrore dhe koncepte 
mbi hapësirën dhe energjinë, të cilat u atribuoheshin perëndive, janë të shpjeguara hollësisht 
nga teknologjia sot. Rrufeja, për shembull, konsiderohej si tërbimi i zotit Thor, dhe Energjia, 
si fuqi magjike dhe pjesë integrale e çdo gjëje në natyrë. Shumë fenomene të tjera si: leximi i 
mëndjes, krijimi i objekteve nga hiçi, dhe parashikimi kanë gjetur gjithashtu një shpjegim 
shkencor duke i nxjerrë deri diku nga sfera e magjive. Një aspekt tjetër i shkencës druide ishte 
astronomia. Shikimi i yjeve dhe vrojtimi i cikleve hënore kishin një rëndësi të 
jashtëzakonshme për druidët. Duke qënë se ata kishin njohuri shumë të mira mbi ciklet hënore, 
yjësitë e ndryshme dhe rrugën e qumshtit ka dyshime që druidët të kenë pasur njohuri mbi 
teleskopin, një mjet, me origjinë Egjiptin e lashtë, që përdorej për të parë në distancë. Me anë 
të kësaj paisjeje ata ishin të aftë që të analizonin ciklet hënore dhe diellore si dhe ishin të aftë 
të përllogarisnin eklipset e mundshme  (Hammock, Lorraine,  Sir Godfrey). 

Pra, edhe pse nga këndveshtrimi modern si fiset kelte ashtu edhe ato anglo-saksone ngelen 
fise primtive, përpjekjet e tyre për të shpjeguar ntyrën dhe fenomenet e panjohura nuk ngelen 
ne kufirin e një përpjekeje pasive, të pashpjegueshme të natyrës. Edhe pse efekti magjik 
ngelej korniza që i rrethonte mistifikimet e tyre ndaj natyres dhe mbinatyres, sidomos te 
keltët, por edhe te anglo-saksonët, elemente të tilla si teleskopi apo Stonehenge ngelen prova 
te patjetërsueshme që shkenca primitive e parahistorisë e kishte paraprirë me kohë shkencën e 
kohës së sotme.    
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PËRMBLEDHJE  

Ky punim shkencor prezanton rolin që ka matematika në zhvillimin e “Të mësuarit Automatik” (MA), si një lloj 
“Inteligjence Artificiale”. Motivimi për të bërë këtë punimi lidhet me revolucionin tekonologjik, që po përjeton bota 
dhe njerëzimi. Ky revolucion synon të ndryshojë rrënjësisht mënyrën e jetesës dhe komunikimit, lidhjet midis 
njerëzve, mjekësinë dhe çdo fushë tjetër të jetës. Në themel të këtij revolucioni qëndron Inteligjenca Artificiale (IA), 
me një nga nënfushat e saj “Të mësuarit Automatik” (MA). Degët e matematikës që ndihmojnë në gjenerimin e 
ideve të reja në MA janë: Algjebra Lineare me koncepte të tilla si: vektorët, matricat, bazat, sistemet e ekuacioneve 
lineare; Topologjia dhe Analiza funksionale me konceptet si: hapësirat metrike, hapësirat e normuara, norma etj; 
Probabiliteti me konceptet si: probabiliteti me kusht, proceset e rastit, zinxhirët e Markovit, etj. Çdo algoritëm i MA 
funksionon në bazë të matematikës. Ajo çfarë mendohet të arrihet ka të bëjë me perfeksionimin e makinave 
inteligjente, duke krijuar algoritma të reja apo duke përsosur ato aktualet. Kjo realizohet vetëm me ndihmën e 
matematikës dhe degëve të saj. Zhvillimi me ritme të shpejta i njohurive të këtyre dy fushave ecin paralel me njëra-
tjetrën. Jemi përpjekur të tregojmë lidhjen “Matematikë dhe Të mësuarit Automatik” në shërbim të qenies njerëzore, 
për të lehtësuar jetën, për të kryer ato punë dhe detyra të parealizueshme, në mënyrë direkte, nga dora dhe mendja e 
njeriut. Në këtë punim paraqitet formulimi i një problemi, ndërtimi i një modeli duke përpunuar të dhënat në 
aplikacionin “Anaconda Navigator” me anë të gjuhës së programimit “Python” dhe zbatimi i këtij modeli në 
problemin jetësor të trajtuar. 

Fjalë kyçe: Matematikë e zbatuar; Të mësuarit Automatik; Inteligjenca Artificiale; algoritëm;  Makina Inteligjente 

 
 
ABSTRACT  

This scientific work present the role of the Mathematics in the development of Machine Learning (ML), as a subset 
of Artificial Intelligence (AI). The motivation to make this scientific work is related with the Technologic 
Revolution that the world is passing. This revolution will radically change the way of life and communication, the 
connection between people, medicine and the other fields of life. Artificial Intelligence (AI) with one of its subset 
Machine Learning (ML) is in the heart of this revolution. The branches of mathematics that help generate new ideas 
in ML are: Linear Algebra with concepts such as: vectors, matrices, bases, systems of linear equations; topology and 
Functional Analysis with concepts such as: metric spaces, normed spaces, norms, etc.; probability with concepts 
such as: conditional probability, random processes, Markovian chains etc. Every ML algorithm works on the basis 
of mathematics. What is thought to be achieved has to do with perfecting intelligent machines, creating new 
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algorithms or refining existing ones. This is accomplished only with the help of mathematics and its branches. The 
rapid development of knowledge in the field of mathematics goes hand in hand with discoveries in the field of AI. 
The connection "Mathematics and Machine Learning" is at the service of the human being, to facilitate life, to 
perform impracticable tasks by the human mind. This paper presents the formulation of a problem, the construction 
of a model by processing data in the application "Anaconda Navigator" through the programming language 
"Python" and the implementation of this model in the life problem addressed. 

Key words: Applied mathematics; Machine Learning; Artificial Intelligence; algorithm; Intelligent Machines 

 

1. HYRJE 

“Homosapiensat e përshtatën botën me veten, në vend që bota të përshtatej me ta. Të mësuarit  
automatik është kapitull i ri në të cilin bota do të përshtatet në përputhje me rrethanat, pa lëvizur 
as gishtin” 

Pedro Domingos 

Le të shkëputemi nga çdo veprimtari dhe të mendojmë vetëm një minute: Për çfarë mësojmë, 
edukohemi, punojmë, mbledhim të ardhura, etj? Emëruesi i përbashkët, i çdo gjëje që ne bëjmë 
në jetë, është shëndeti. Periudha e pandemisë, përpos të tjerave, na bëri të kuptojmë që shëndeti 
është pasuria më e çmuar që ka njeriu. Si studente e programit të studimit të ciklit të dytë, Master 
Shkencor në Matematikë të Zbatuar dhe si e pasionuar pas matematikës dhe teknologjisë së 
informacionit që herët, gjatë kërkimeve të bëra në net, më ka rezultuar që mjekësia, në veçanti 
shëndeti, lidhen shumë ngushtë me matematikën. Mjeti që i vjen në ndihmë matematikës për të 
dhënë produktivitetin e saj në mjekësi, është teknologjia.  Kontributet e matematikës në mjekësi, 
datojnë që në lashtësi. Ndërsa, teknologjia ka filluar të japë ndihmesën e vet që në vitin 19601, 
kur shkencëtarët ndërtuan një aparat për të diagnostifikuar sëmundjet e gjakut. Zhvillimet e 
fushave të ndryshme të jetës, përfshirë edhe teknologjinë, kanë sjellë paralelisht, edhe rezultate 
pozitive, edhe shtimin e sëmundjeve. Shkencëtarët janë përpjekur të gjejnë alternativa të shumta 
në zbulimin dhe kurimin e sëmundjeve. “Të mësuarit Automatik” numëron një sërë zbatimesh në 
mjekësi dhe konsiderohet si një nga gjetjet më të mira që do t’i vijë në ndihmë shëndetit. MA2 
përdoret për identifikimin dhe diagnostifikimin e sëmundjeve kancerogjene, sëmundjeve të 
rralla, sëmundjeve gjenetike, etj. Një zbatim shumë i rëndësishëm i “Të mësuarit Automatik” 
është prodhimi i medikamenteve dhe krijimi i terapive për sëmundjet kancerogjene, 
perfeksionimi i Rezonancës Magnetike (MRI) që të identifikojë anomalitë edhe në ndarjet shumë 
të imëta të pamjeve. Ndërtimi i aplikacioneve që kanë në themel “MA” ndihmojnë për të njohur 
gjestet që njerëzit bëjnë në jetën e përditshme, si edhe për të kuptuar sjelljen e individëve, në 
mënyrë që të bëhen ndryshimet e nevojshme.  

 
1 https://www.nature.com/articles/s41591-020-01197-
2#:~:text=In%20the%20branch%20of%20artificial,making%20medicines%20and%20treating%20patients. 
2 https://www.flatworldsolutions.com/healthcare/articles/top-10-applications-of-machine-learning-in-healthcare.php 
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Çfarë është “Të mësuarit Automatik” (MA)? Të mësuarit automatik është një nënfushë e 
Inteligjencës Artificiale. MA lejon algoritmet të mësojnë informacione dhe të zhvillojnë zgjidhje 
në mënyrë të pavarur3. Këto algoritma “ushqehen” nga baza e të dhënave për të rikrijuar aftësitë 
njohëse të qenies njerëzore. MA4 ndërton modele që kryejnë detyra njohëse. Programi 
kompjuterik, në të cilin fokusohet MA ndjek një sërë instruksionesh për të vepruar në situata të 
caktuara. Modelet e MA vënë në punë algoritmat,  të cilat i bëjnë të disponueshme të dhënat, që i 
përdorin për të mësuar veten. Procesi5 i të mësuarit fillon me vëzhgimin e të dhënave, si p.sh. 
shembujt, eksperiencat, instruksionet dhe më tej përpunimi i tyre në mënyrë që kompjuterat të 
aftësohen, pa ndërveprimin dhe asistencën e njeriut. Një model i MA është një algoritëm i 
trajnuar, në mënyrë që makineria të jetë e aftë të shohë, të dëgjojë dhe të kuptojë botën përreth6. 
Algoritmat e MA zbatojnë llogaritje matematikore komplekse dhe funksionojnë duke përcaktuar 
marrëdhëniet statistikore ndërmjet variablave hyrëse dhe dalëse7. Si rrjedhojë, MA zgjidh 
probleme të vështira nga jeta reale, pa u mbështetur gjithmonë në zgjidhjet specifike të 
programuesve8. MA përshkruan gjendjen aktuale dhe të kaluarën, parashikon rezultatet e 
ardhshme, bazuar në tendencat ekzistuese. Teknikat e AM janë më fleksible se modelet 
statistikore tradicionale për identifikimin dhe llogaritjen e modeleve komplekse dhe 
ndërveprimin me të dhënat.  

Qëllimi i punimit shkencor është që tregojmë lidhjen e fortë që ekziston ndërmjet matematikës 
dhe “Të mësuarit Automatik”. Si matematika ndihmon “MA” në përzgjedhjen e algoritmave të 
duhura, duke patur në konsideratë saktësinë, kompleksitetin, kohën, numrin e parametrave dhe 
numrin e veçorive9? Çfarë njohurish matematike duhen për t’u integruar në botën e “Të mësuarit 
Automatik” dhe për të kuptuar teknikat e funksionimit të tij? Si implementohen njohuritë e 
Algjebrës Lineare, Teorisë së Probabilitetit dhe Statistikës, Analizës Matematike, Optimizimit, 
etj, në “MA” në mjekësi? Këtë qëllim jemi përpjekur ta tregojmë në punim përmes një modeli të 
ndërtuar duke përdorur MA e të zbatuar për një problem të jetës reale.  

 

 
3 Antebi, L. (2021). Artificial Intelligence and Security in Israel. Institute for National Security Studies, 3, from 
https://www.jstor.org/stable/resrep30590.7?seq=1 
4 Scharre. P. (2018). What is Artificial Intelligence?, 1, from https://www.jstor.org/stable/resrep20447.5 

5 https://www.expert.ai/blog/machine-learning-definition/ 
6 Jeffreu. D. A Golden Decade of Deep Learning Computer Systems and Applications, 7, from 
https://www.jstor.org/stable/48662026 
7 McKay.Sh (2022). Airline Security Through Artificial Intelligence: How the Transportation Security Administration 
Can Use Machine Learning to Improve the Electronic Baggage Screening Program. Rand Corporation, 3, 
https://www.jstor.org/stable/resrep40391 

8 Luck.N. (2019). Machine Learning Powered Artificial Intelligence. Peace Research Institute Frankfurt, 2, 
https://www.jstor.org/stable/resrep26193 
9 https://dataconomy.com/2017/02/mathematics-machine-learning/ 
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2. MATERIALI DHE METODA 

Në këtë punim paraqitet formulimi i një problemi, ndërtimi i një modeli duke përpunuar të 
dhënat në aplikacionin “Anaconda Navigator” me anë të gjuhës së programimit “Python”10 dhe 
zbatimi i këtij modeli në problemin jetësor të trajtuar në punim mbi përhapjen e sëmundjeve 
koncerogjene kudo në botë, si dhe një parashikim në lidhje me to. 

Për të ndërtuar një model duke përdorur MA, fillimisht11, në faqen “Global Cancer Observatory” 
marrim tabelën me të dhëna statistikore për përhapjen e sëmundjeve kancerogjene në botë, në 
vitin 2020. Dokumentin e shkarkuar e bëjmë “ruaj„ (save) në formatin CSV në excel.  

Tabela 1: Të dhëna statistikore për sëmundjet kancerogjene të përhapura në botë në vitin 2020. 

 
 

 

 

2.1. Njohuritë matematike nga Algjebra Lineare që do të përdoren: Matrica 

Matricë me elemente nga një fushë F është çdo tabelë drejtkëndëshe12 (

a11a12a13…a1n
a21a22a23…a2n
…     …     …    …
am1am2am3…amn

) , 𝑘𝑢 

𝑎11, … , 𝑎1𝑛, 𝑎21, … , 𝑎2𝑛, 𝑎𝑚1, … , 𝑎𝑚𝑛 janë elemente të F. Rreshtat e kësaj matrice janë m-sistemet 

 
10 https://www.python.org/doc/ 
11 Arun.S, Maiya. (2021). ktrain: A Low-Code Library for Augmented Machine Learning 2021. Institute for 
Defense Analysis, 6, from https://www.jstor.org/stable/resrep38755 
 

Shtrojmë problemin: Si do të jetë parashikimi për të mbijetuarit dhe humbjet e jetëve në vitet 
në vijim? Paraqit grafikun e shpërndarjes së sëmundjeve kancerogjene më të përhapura. 
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e radhitura ose m-listat e shkruara në mënyrë horizontale. Shtyllat e kësaj matrice janë n-sistemet 
e radhitura ose n-listat e shkruara në mënyrë vertikale. Qeliza apo elementi 𝑎𝑖𝑗 i matricës është i 
vendosur në rreshtin e i-të dhe kolonën e j-të. Numri i quhet indeks i rreshtit, ndërsa numri j 
quhet indeks i shtyllës. Një matricë që ka m rreshta dhe n shtylla quhet matrica me përmasa mxn. 
Matrica rresht quhet matrica që ka vetëm një rresht. Matrica shtyllë quhet matrica që ka vetëm 
një shtyllë. 
▪ Matrica të barabarta13: Dy matrica 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗)𝑚𝑥𝑛 dhe  𝐵 = (𝑏𝑖𝑗)𝑚′𝑥𝑛′ quhen të barabarta në 

qoftë se dhe vetëm në qoftë se ato kanë të njëjtin rend, domethënë kanë të njëjtin numër 
rreshtash (𝑚 = 𝑚’) dhe shtyllash (𝑛 = 𝑛’) dhe ∀ (i, j) ∈ {1,2, … ,m} x {1,2, … . , n}, aij = bij.  

▪ Matrica zero:  𝑂𝑚𝑥𝑛 = (

0 0 0…0
0 0 0…0
… . . . …… 
0 0 0…0

) është matrica që i ka të gjitha elementet zero.  

▪ Matrica njësi:  𝐼𝑛 = 

(

 
 

1 0 0…0
0 1 0…0
0 0 1…0
… … …… 
0 0 0…1 )

 
 

 është matrica që i ka të gjitha elementet e diagonales 

kryesore të barabarta me njëshin e fushës F, kurse të gjitha elementet e tjera i ka të barabarta 
me zeron e fushës.  
 

2.1.1 Zbatimi i njohurive të matematikës në “Machine Learning” 

Të dhënat e tabelës i përpunojmë në aplikacionin “Anaconda Navigator”14 me anë të gjuhës 
“Python”. Ndërtohet kodi mbi bazën e këtyre të dhënave. Katër paketat që përdoren në Python 
për të punuar me “MA” janë: Pandas për të lexuar dhe manipuluar të dhënat; Numpy për 
manipulimin e listave dhe tabelave me të dhëna numerike, me anë të llogaritjeve statistikore; 
Matplolib përdoret për të paraqitur të dhënat grafikisht; Scikit-learn përdoret për të punuar me 
modelet e “Të mësuarit Automatik„  

 
12 Petro, P. (2011).  Algjebra Lineare 1. Tiranë, 23-24  
13  https://towardsdatascience.com/simple-linear-regression-in-python-numpy-only-130a988c0212 
14https://www.anaconda.com/products/individual#:~:text=Anaconda%20Navigator%20is%20a%20desktop,without
%20using%20command%2Dline%20commands. 
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Figura 2: Statistikat e sëmundjeve kancerogjene më të përhapura në vitin 2020 

 

2.2. Njohuri matematike nga “Teoria e Probabilitetit dhe Statistikës„ 

▪ Mesatarja Aritmetike, Moda dhe Mesorja: �̅� = 1

𝑛
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ;  𝑀𝑒 =  

(𝑛+1)

2
. 

▪ Varianca është shuma e diferencave në katror të meatares me çdo vlerë përkatëse  𝑆2 =

 
(𝑥𝑖−�̅�)

2

𝑛−1
. 

▪ Devijimi Standard tregon vlerën se sa është devijuar nga mesatarja dhe se sa është shkalla 

e shpërndarjes 𝜎 = √1
𝑁
∑ (𝑋𝑖 − 𝜇)2
𝑁
𝑖=1 .  

2.2.1. Zbatimi në “Python” me të dhënat nga problemi i trajtuar më sipër 

Figura 3: Kodi për ekzekutimin e madhësive statistikore si: mesatare, modë, kuartileve, variancës dhe devijimit 
standard etj. 
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        Figura 4: Grafiku me shtylla për shpërndarjen                            Figura 5: Grafiku me pika për shpërndarjen e 

            e sëmundjeve kancerogjene në vitin 2020                       sëmundjeve kancerogjene në vitin 2020 

Kodi i ndërtuar duhet të trajnohet për të bërë parashikimin15. Përdorim, si metodë, të mësuarit e 
mbikqyrur dhe si proces klasifikimin. Në tabelën me të dhëna, njërën kolonë e konsiderojmë si 
objektiv, ndërsa kolonat e tjera si veçori (features). Kolona objektiv merr vlerat 0 dhe 1.  
Klasifikimi është një parashikim që bëhet me qëllim që të përcaktosh se cilës klasë i përkasin të 
dhënat. Për të përmbushur procesin e klasifikimit, rol të rëndësishëm luan procedura e 
“Regresionit Linear të Thjeshtë„ 

2.2.3. Zbatimi i “Regresionit Linear të Thjeshtë„ 

Regresioni është një concept statistikor që i vjen në ndihmë MA për të ndërtuar modele16. 
Formula e “Regresionit Linear të Thjeshtë„17 e përdorur është 𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 ∗ 𝑋1, ku 𝑏0 është 
konstante, 𝑏1 është koeficienti i të dhënës hyrëse,  𝑋1 vendos të dhënën hyrëse në të cilën bazohet 
rezultati dalës, 𝑦 paraqet rezultatin përfundimtar. Ndërtojmë drejtëzën e regresit linear, që i ndan 
në mënyrë të barabartë dy klasat. Gjendet drejtëza e Regresionit Linear që rikthen vlerën 
probabilitare midis 0 dhe 1.   

 
15 Withorne. J. (2020). Model Architecture, Output and Evaluation, 10, from 
https://www.jstor.org/stable/resrep26358.8 
16 Agrawal. A. Artificial Intelligence: The Ambiguous Labor Market Impact of Automating Prediction, 1, from 
https://www.jstor.org/stable/26621238 

17 https://towardsdatascience.com/simple-linear-regression-in-python-numpy-only-130a988c0212 
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Figura 6: Ekzekutimi i kodit për ndërtimin e drejtëzës së “Regresit Linear” 
 

Figura 7: Drejtëza e “Regresit Linear” 
 

 

 

Matrica e Konfuzionit: Objektivi (target) është matrica me emërtimin SM, që parashikon sesa 
vdekshmëri ka çdo sëmundje. Me 0 tregohet vdekshmëria dhe me 1 tregohen të mbijetuarit. 
“Features” janë të gjitha kolonat e tjera, me emërtimet dhe vlerat përkatëse. Kolona “Gender” 
tregon se për cilën grupmoshë është më e përhapur secila prej sëmundjeve kancerogjene. 0 për 
meshkuj dhe 1 për femra. 

Parashikimi: Të përcaktohet për secilën sëmundje kancerogjene, në varësi të vlerave të 
dhëna, nëse të prekurit, do të mbijetojnë apo jo. Të llogarisim se sa i saktë është ky 
parashikim. 
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Figura 8: Tregon të mbijetuarit me 1 dhe humbjet e jetës me 0 

Në tabelën fillestare kemi shtuar një kolonë me emërtimin “SM” që mbart vlerat 0 (vdekjet) dhe 
1 (të mbijetuarit). Kjo kolonë konsiderohet si “Target”, pasi për këtë do të bëhen parashikime. 
Kolonat e tjera me emërtimet përkatëse si: “Numbers”, “Crude Rate”, “ASR (World)”, “Cum. 
Risk”, “Gender”, bashkë me të dhënat e tyre përdoren për të bërë parashikimin për kolonën 
“Target”. Këto kolona bashkë quhen “Features”. Kolonën “Gender” që ka të dhëna me shkronja 
(strings) duhet ta shndërrojmë në kolonë që ka si vlera numrat 0 (meshkuj) dhe 1 (femra).  
Ndërtojmë Matricën e Konfuzionit duke përdorur kodin dhe vlerësojmë nëse: 

• Të dhënat që ne parashikuam pozitive që janë në të vërtetë pozitive (TP); 
• Të dhënat që parashikuam pozitive që në fakt janë negative (TN); 
• Të dhënat që parashikuam negative që janë në të vërtetë pozitive (FP); 
• Të dhënat që parashikuam negative që në fakt janë negative (FN). 

Figura 9: Paraqet vlerat e Matricës së Konfuzionit 
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Figura 10: Tregon kodin grafikun e Matricës        Figura 11: Grafiku i Matricës së Konfuzionit 

                                së Konfuzionit 
 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI I TYRE 

Nëse bazohemi te figura 11, mund të themi që matrica dydimensionale, që përftohet si rezultat, 
mbart si elemente parashikimet e bëra. Vlerat që parashikuam si pozitive dhe që në të vërtetë 
janë pozitive, janë 14 (TP). Vlerat që parashikuam pozitive dhe që kanë dalë negative, janë 2 
(TN). Vlerat që u parashikuan negative, por dolën pozitive janë 3 (FP).  
Duke përdorur të dhënat, 𝑇𝑃, 𝐹𝑃, 𝐹𝑁, 𝑇𝑁, 𝐹1, llogarisim saktësinë, precisionin, ndjeshmërinë, 
specifikimin duke i zëvendësuar në  formulat më poshtë. 
Me saktësi, në MA, përcaktohet si shkalla me të cilën metodat e interpretimit japin saktësi të 
vazhdueshme përshkruese18. 
 

• 𝑆𝑎𝑘𝑡ë𝑠𝑖𝑎 =  
𝑇𝑃+𝐹𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑁
=  

14+14

14+14+3+2
= 0.8484 = 84%. 

• 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
=  

14

14+3
= 0.823 = 82%;     𝑇ℎ𝑖𝑟𝑟𝑗𝑎 =  

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝑇𝑁
=  

14

14+2
=

0.875 = 87.5%. 

• 𝐹1 = 2 ∗
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑡ℎ𝑖𝑟𝑟𝑗𝑒

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑜𝑛+𝑡ℎ𝑖𝑟𝑟𝑗𝑒
= 2 ∗  

0.82∗0.87

0.82+0.87
= 0.844 = 84.4%. 

Funksioni i marrjes (ROC curve): Karakteristikat e funksionit të marrjes janë ndjeshmëria 
(sensitivity) dhe specifikimi (specificity) 

▪ 𝑁𝑑𝑗𝑒𝑠ℎ𝑚ë𝑟𝑖𝑎 =   
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝑇𝑁
=  

14

14+2
= 87.5%;    𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑖𝑚𝑖 =  

𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
=  

14

14+3
= 84%. 

 

 
18Murdoch. J. (2019). Definitions, methods, and applications in interpretable machine learning, 3, from 
https://www.jstor.org/stable/26859846. 
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4. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Nga parashikimi i bërë në punimin shkencor për problemin e ngritur sipas modelit të ndërtuar 
rezulton se, edhe në vitet pasuese sëmundjet kancerogjene do të vazhdojnë të dominojnë. Më të 
prekurit janë meshkujt dhe si rrjedhojë, kanë më tepër shance të humbin jetën. Nëpërmjet “Të 
mësuarit Automatik„ treguam se arrihet të evidentohen sëmundjet, shpeshtësia e përhapjes së 
tyre, parashikohet grupmosha më e prekur nga sëmundje të caktuara, në mënyrë që individët të 
tregojnë kujdes me stilin e jetesës dhe të të ushqyerit, si edhe për mjekët të jetë më e thjeshtë 
diagnostifimi i sëmundjeve, parandalimi dhe kurimi i tyre.  
Lidhja “Matematikë dhe Të mësuarit Automatik” jo vetëm do të ecë paralelisht, por do të jetë më  
në shërbim të qenies njerëzore, për të lehtësuar jetën, për të kryer ato punë dhe detyra të 
parealizueshme, në mënyrë direkte, nga dora dhe mendja e njeriut.  
Meqenëse MA përshkruan gjendjen aktuale dhe të kaluarën, parashikon rezultatet e ardhshme, 
bazuar në tendencat ekzistuese, duke përdorur teknikat e MA, si më fleksible se modelet 
statistikore tradicionale, ne mund drejtohemi që të identifikojmë dhe ndërtojmë modele 
komplekse, mundësojmë llogaritje dhe ndërveprim me të dhënat.   
Përcaktimi i problemit, ndërtimi i një modeli duke përpunuar të dhënat në aplikacione të 
ndryshme dhe me anë të gjuhëve të programimit, si dhe zbatimi i modelit në problemin e trajtuar 
na ndihmon në parashikime të rezultateve më tej.  
 
Shënim: Ky punim u prezantua në Konferencën e Parë Ndërkombëtare Studentore “Shkenca e  Hapur dhe Ndërkom
bëtarizimi", organizuar nga Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani" më 28 prill 2022. Gjej rastin të falenderoj 
pedagogen Dr. Dhurata Valera për motivimin, drejtimin dhe ndihmesën në këtë kontribut, e mbi të gjitha për nxitjen 
drejt rrugës së kërkimit shkencor lidhur me fushën e matematikës, por jo vetëm. 
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1.Hyrja 

Sa  e  kanë  të  mundur  të  punësohen  studentët  direkt  mbas  përfundimit  të  studimeve?  Cilët  

janë  faktorët  që  pengojnë  punësimin  e  tyre  në  profilin  në  të  cilin  janë  diplomuar? 

   Një  student  i  diplomuar  është  ai  që  ka  përfunduar  një  cikël  studimi  dhe  pas  

përfundimit  i  është  dhënë  një  diplomë  universitare  (Weligamage & Siengthai, 2003). 

Studentë  të  diplomuar  ka  shumë,  por  vende  pune  nuk  ka  mjaftueshëm,  ose  në  qoftë  se  

ka  kërkohen  shumë  kritere  për  ta  fituar  atë  pozicion  pune.  Studentët  shpenzojnë  17  vite  

të  jetës  së  tyre  për  tu  arsimuar  në  degën  që  dëshirojnë  në  mënyrë  që në  të  ardhmen  të  

punësohen  në  atë  profil  pune dhe  kjo  gjë  është  një  sfidë  më  vete. 

   Pas  mbarimit  të  studimeve  studentët  po  hasin  gjithnjë  e  më  shumë  vështirësi  në  

punësimin   e  tyre.  Kjo  si  pasojë  e  shumë  faktorëve  që ndikojnë.  Pas  mbarimit  të  

studimeve  studentëve  po  ju  kërkohet  që  të  kenë  përvojën  e  duhur  për  në   pozicionin  që  

duan  të  punësohen,  gjë  kjo  që  është  shumë  e  vështirë  për  një  student  që  nuk  ka  punuar  

më  përpara.  Për  punëdhënësit  përvojat  e  mëparshme  në  punë  janë  një  kriter  i  

rëndësishëm  pasi  në  këtë  mënyrë  studentët  kanë  përvojë  nga  jeta  reale  dhe  jo  vetëm  atë  

që  kanë  studiuar (Sleap & Reed, 2006).   

   Në  shumicën  e  rasteve  shumë  studentë  pas  diplomimit  kërkojnë  për  punë  dhe  në  rast  

se  ata  nuk  punësohen  në  profilin  e  tyre  përpiqen  të  gjejnë  ndonjë  punë  tjetër  të  

përkohshme   deri  në  momentin  që  ato  të  mund  të  gjejnë  punën  e  dëshiruar.  Gjithashtu  ka  

dhe  shumë  të  tjerë që  kanë pritshmëri  që  të  punësohen  në  profilin e tyre  dhe  deri  në  

momentin  që  të  gjejnë  punën  e  përshtatshme  nuk  punësohen.  

Ka  një  sërë  faktorësh  që  ndikojnë  në  përzgjedhjen  e  punonjësve  dhe  është  e  rëndësishme  

që  organizatat  të  jenë  të  vetëdijshme  për  këto  faktorë (Twengeet al., 2010).  

   Vendi  ynë  ofron  shumë  pak  mundësi  punësimi  dhe  një  pjesë  e  madhe  e  studentëve  

janë  të  papunë,  vetëm  një  pjesë  e vogël  ka fatin  që  të  arrijë  të  gjejë  punën  që  dëshiron.  

Ofrimi  i  oportuniteteve  më  të  shumta  të  punësimit  mbetet  në  dorën  e  qeverisë  dhe  

bizneseve/institucioneve. 
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1.1 Qëllimi  i  punimit 

   Qëllimi  i  këtij  punimi  është  të  identifikojë  faktorët  që  pengojnë  në  punësimin  e 

studentëve,  faktorë  të  cilët  vijnë  si  pasojë  e  pritshmërive  të  studentëve,  të  punëdhënësve  

apo  edhe  nga  oportunitetet  që  ofron  tregu  i  punës. 

2. Rishikimi  i  literaturës 

Në  vazhdim  do  të  paraqitet  një  vështrim  i  përgjithshëm  i  literaturës  mbi  punësimin  e  të  

sapodiplomuarve,  shoqëruar  me  eksperienca  konkrete  në  kontekstin  e  vendit  tonë. 

   Studentët  ekselentë  janë  ata studentë  të  cilët  gjatë  ciklit  të  studimit  kanë  arritur  që  të  

kenë  rezultate  shumë  të  larta  në  provime  dhe  këtë  gjë  e  kanë  arritur  me  anë  të  

përkushtimit, talentit  apo  edhe  dëshirës  së  tyre (Sirotnik and Goodlad, 1985).  Një  student  

ekselent  quhet  ai  student  i  cili  ka  një  mestare  9-10.  Është  ai   i  cili  e  ka  arritur  këtë  gjë  

me  anë  të  shkathtësisë  dhe  durimit  të  treguar  për  shumë  vite  me  rrallë.  Sudentët  

ekselentë  janë  të pakët  në  numër  dhe  punësimi  i  tyre  është  më  i  thjeshtë  sesa  i  

studentëve  të  tjerë.  Ekselenca  vjen  si  pasojë  e  karakteristikave  të  studentit  apo  edhe  nga  

pritshmëritë  e  tija (Van Veen & Van der Lans 2011). 

   Në Shqipëri  qeveria  prezantoi  Platformën  për  punësimin  e  studentëve  ekselentë  (DAP 

2017)1.  Të  gjithë  studentët  që  kanë  një  mesatare  mbi  notën  9,  që  kanë  mbaruar  një  cikël  

studimi  bachelor  ose  edhe  master,  dorëzojnë  dokumentacionin  e nevojshëm  tek 

 punetembare.al.   Mbas  kryerjes  së  aplikimit  brenda  15  ditëve  bëhet  kontrolli  i  nevojshëm  

për  të  parë  në    qoftë  se  dokumentacioni  është  i  saktë  dhe  duke  u  bazuar  tek  rënditja 

bëhet  njoftimi  i  studentëve  me  anë  të adresës  së  e-mail-it  për  ti  informuar   për  punën  që  

do t’i  ofrohet  dhe  për  të  lënë  një  takim  nga  afër.   Pastaj,  në  qoftë  se  studentët  janë  

dakort  me  punën  që  i  ofrohet  ata  firmosin  një  kontratë 1-vjeçare,  por  ka  edhe  nga   ata  

studentë  të  cilët   mund  të  jenë  punësuar  në  profilin  që  duan  përpara  dhe  e  refuzojnë  atë  

punë  që  i  ofrohet.  Gjithashtu  studentët  që  punësohen  duhet  që  në  javët  e  para  të  

mësohen  më  rolin  dhe  funksionin  e  tyre  në  pozicionin  ku  janë  punësuar,  cila   është   
                                                           
1 https://www.dap.gov.al/dap/evente/231-prezantohet-platforma-per-punesimin-e-studenteve-ekselente  
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procedura  e  punëve  etj.  Edhe  ekselentët  kanë  nevojë  që  të  trajnohen,  në  mënyrë  që  të  

aftësohen   përpara  se  të  fillojnë  punë (Era,2009).    

   Studentët  e  diplomuar  në  vendin  tonë  për  vitin  2020   janë  32.889  dhe  vetëm  92  

studentë  ekselentë  janë  punësuar (INSTAT 2021)2.  Po  më  pjesën  tjetër  të  studentëve  çfarë  

do  bëhët,  pasi  platforma  është  vetëm  për  ekselencën  dhe  të  tjerët  duhet  të ndeshen  me 

vështirësi  të  ndryshme  derisa  të  punësohen.  Është  e  vërtetë  që  pjesa  më  e  madhe  e  

studentëve   nuk  bëjnë  pjesë  tek   kategoria  e  studentave  ekselentë,  por  ato  mund  të  kenë   

aftësi  shumë   të  mira  në  praktikë  dhe  pse  jo  t’ju  jepet  një  mundësi  për  të  shfaqur  

aftësitë  e tyre  dhe  të  tregojnë  se  ata  mund  ta  bëjnë  më  së  miri  atë   në  të  cilën  kanë  

studiuar  dhe  janë  diplomuar.  Aftësitë  më  të  rëndësishme  që  duhet  të  zotërojë  një  student  

janë  aftësitë  e lidershipit,  komunikimit,  menaxhimit  dhe  zgjidhjes  së  problemeve (Wikijob, 

2017).  

   Në  modelin  shqiptar  të  programeve  të  studimit  kryesisht  në  vitin  e  III  të   bachelor  dhe   

në  vitin  e  II  master  zhvillohen  praktika  mësimore,  ku  profesorët  e  caktuar  nga  

departamentet  përkatës,  ju  sigurojnë studentëve  vendet  ku  mund  të  zhvillojnë  praktikën  

gjatë  një  periudhë  kohore  të  caktuar (USH, 2019)3.  Dhe  në  përfundim  të  praktikës,  nëse  

bizneset/institucionet  ku  studentët  zhvillojnë praktikën  evidentojnë  se  studentët  shfaqin  disa  

karakteristika  siç janë:  përfshija  maskimale  e  tyre,  përkushtimi  gjatë  asaj  kohe,  shfaqja  e  

disa  shkathtësive  dhe  aftësive  të  mira  në  komunikim  dhe  bashkëpunim  në grup,  zhvillimi  

i  punës  me  përgjegjësi,  atëherë  këta  mund  të  punësohen.  Praktika  i  ndihmon  studentët  që  

të  fitojnë  përvojë  dhe  aftësi   në  punë  dhe  kështu  pas  përfundimit  të  praktikës  ata   kanë  

më  shumë  mundësi  që  të  punësohen (Hegewisch & Jackson 2021). 

Gjatë vëzhgimeve  kam  konstatuar  që  ka  biznese  të  cilët  shqyrtojnë  aplikimet  e  bëra  dhe  

vendosin  një  periudhë  prove  rreth  1  apo  2  javë  për  të  parë  sesa  janë  të  aftë  që  të   

                                                           
2 http://www.instat.gov.al/media/8334/statistika-te-diplomimeve_2019-20_juna-formatim.pdf  

 
3 https://unishk.edu.al/fileadmin/user_upload/Vendime_Senati/Vendimi_i_Senatit_akademik_nr._182_date_28.05.2019.pdf  
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mësojnë  shpejt  apo   sesa  mund  të  përshtaten  me  kushtet  që  ju  ofrohen.  Në  qoftë  se  këto 

studentë  janë  shumë  të  aftë  në  profesionin  për  të  cilin  kanë  studiuar  dhe   janë  diplomuar  

atëhërë  ata  mund  të  punësohen.  Angazhimi  i  studentëve  në  trajnime  është  një  proces  

shumë  i  rëndësishëm  për  studentin ( Creswell & Olander, 1998).  

   Qeveria  për  shkak  të  situatës  me   Covid-19  dhe  mbylljes  për  një  kohë  të  gjatë  

evidentoi  nevojën  që  lindi  për  ofrimin  e    Shërbimit  Psiko-Social  në  shkolla  dhe  hapi  

vende  pune  për  poziocionin  e  Punonjësit  të  Shërbimit Psiko-Social  në  shkolla 

(MAS,2020)44.  Nisur  nga  kjo  kërkesë  e  madhe  për  këtë  shërbim  hapi  një  konkurs  për  

Punonjësit  Social  dhe   Psikologët  në   mënyrë  që  ato  të  konkurojnë  në  tre  faza  duke  

paraqitur  dokumentacionin  me  kualifikimet  e tyre,  duke  marrë  pjesë  në  provimin  e  

organizuar  dhe  në  fund  duke  bërë  një  intervistë.   Ky  konkurs  ishte  një  mundësi  shumë  e  

mire,  pasi  aty  çdo  student  mund  të  konkuronte  pa  ndonjë  kriter  specifik  penalizues  lidhur  

më  vjetërsinë  e  punës.  Literatura  ku   duhet  të  bazoheshin  ishte  vënë  në  dispozicion  më  

përpara  për  një  kohëzgjatje  të  limituar.  Intervista  ishte  e  strukturuar  me  pyetje  të  

ndryshme  kryesisht  lidhur  me  mënyrën  e  sjelljes  në  një  situatë  të  caktuar  apo  si  mund  ti  

jepnin  zgjidhje  një  problemi  të  caktuar.  Duke  u  bazuar  tek  pikët  që  merrnin  në  secilën  

nga  këto  faza  ata  mund  kualifikoheshin.  Kjo  formë  konkursi  edhe  pse  bëhet  vetëm  në  

disa  raste   ka  rezultuar  pozitive  dhe  frytdhënëse  për  punësimin  e  Punonjësve  Social  dhe  

Psikologëve  ndërsa  pjesa  tjetër  e  studentëve  të  fushave  të  tjera  janë  të  detyurar  që  ta 

gjejnë  vetë  punën. 

   Pavarësisht  se  ka  biznese/institucione  të  cilët  vlerësojnë  aftësitë  akademike  të   studentit,  

ka  edhe  nga  ata  të  cilët  vlerësojnë  më  shumë   eksperiencat  e  mëparshmë  në  punë  pasi  e  

shikojnë   studentin  si  më  të  kompletuar  dhe  kjo  gjë  mund  t’ju  vijë  në  ndihmë  atyre,  pasi  

nuk  ju  duhet  shumë  kohë  për  ta  mësuar  për  punën  që  do  të  kryejnë.   

Përvojat  e  mëparshme  të  lidhura  me  punën  kanë  një  ndikim  shumë  të  rëndësishëm  pasi  

kjo  tregon  se  janë  më  të  gatshëm  për  punë  (Coll & Zegwaard, 2006).  

                                                           
4 http://arkiva.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Urdher-nr.313date-20.10.2020-sherbimi-psiko-social.pdf  
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Shumcia  e  njoftimeve  për  punë  kanë   si  kriter  që  aplikuesi  duhet  të  ketë  eksperiencë  

pune  ku  p.sh.  kërkohet:  minimum  2  vite  punë  apo  2  deri  në  5  vite  punë.  Një  student  që  

sapo  është  diplomuar  dhe  nuk  ka  punuar  asnjëherë  penalizohet  automatikisht  bazuar  tek  

ky  kriter,  por  duhet   të  merren  në  konsideratë   aftësitë  e  tij,  sesa  i  gatshëm  është  ai  për  

të  mësuar,  sesa  shpejt  mundet  të  mësojë  dhe  pse  jo  ti  jepet  një  mundësi  në  vend që  të  

skualifikohet  direkt  nga  konkursi  vetëm  për  shkak  të  kësaj  mangësie. 

   Një  problem  tjetër  është  punësimi  i  familjarëve  apo  të  rrethit  shoqëror  në  një  biznes  të  

dhënë.  Numri  më  i  madh  i   të  punësuarve  në  bizneset  familjare  përbëhet  pikërisht  nga  të  

afërmit  apo  rrethi  shoqëror (Goel & Mazzola & Phan & Pieper &Z achary, 2012).  Kjo  është  

një  dukuri  e  zakonshme  në  bizneset  familjare  në  vendin  tonë.  Ka  edhe  nga  ata  biznese  

të  cilët  duan  që  në  ambientet  e  tyre  të  kenë  vetëm  familjarë  apo  thjesht  persona  të  

njohur.  Duke  e  parë  nga  këndvështrimi  i  performancës  së  biznesit  kjo  gjë  mund  të  jetë  e  

drejtë  për  sa  kohë  familjarët  kanë  kualifikimin  e  duhur  për  pozicionin  që  u  caktohet.  Në  

rast  se  ata  nuk  e  kanë  kualifikimin  e  duhur,  literatura  sugjeron trajnimin  e  tyre  për  t’ju  

përshtatur  nevojave  të  biznesit (Whiteside &Herz-Brown, 1991). Kështu,  kur  një  i  afërm  

nuk  ka  kualifikimin  e  duhur,  ai  mund  të  pëfshihet  në  një  program  masteri  që  i  përshtatet  

kualifikimit  që  nevojitet.  Por,  një  vendimarrje  e  tillë  e  biznesit  në  fjalë,  redukton  shanset  

për  ata  studentë  që  e  kishin  tashmë  kualifikimin  e duhur. 

   Është  e  vërtetë  që  faktorët  që  ndikojnë  në  punësimin  e  studentëve  vijnë  nga  qeveria  

dhe  punëmarrësit,  por  ato  mund  të  vijnë  edhe  nga  vetë  studentët.  Ka  nga  ata  studentë  që  

nuk  marrin  iniciativën  për  të  marrë  mundësitë  që  i  ofrohen,  nuk  marrin  informacione  për  

të  parë  se  çfarë  ofron  tregu  i  punës,  nuk  marrin  pjesë  në  panairet  e  punës  që  zhvillohen  

çdo  vit.  Edhe  pse  ndoshta  puna  që  ofrohet  në  panaire  nuk  i  pëlqen  apo  nuk  i  përshtatet,  

e  rëndësishmë  është  që  të  marrin  pjesë  dhe  të  informohen  pasi  kështu  e  dinë  se  çfarë  

ofrohet.  Studentët  duhet  të  shikojnë  se  çfarë  kërkon  tregu  i  punës,  pasi  mund  të  

kërkohen  njohuri  për  programe  që  mund  të  mos  jenë  studiuar  me detaje   gjatë  ciklit  të  

studimeve  dhe  për  këtë  arsye    mund  të  lindë  nevoja  për  kryerjen  e  kurseve  të  ndryshme  

për  të  marrë  njohuri  shtesë.  Integrimi  në  kurse  të  ndryshme  ndihmon  në  punësim 

(Hanstedt, 2012).  Studentët  që  ndjekin  kurse  të  ndryshme  janë  të  pakët  pasi  shumë  prej   
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tyre  e  shohin  si  të  panevojshme  atë  gjë  apo  një  pjesë  tjetër  e  shikon  si  diçka  të  

kushtueshme  që  nuk  kanë  mundësi  që  ta  përballojnë.  Pavarësisht  se  studentët  mund  të  

ndeshen  me  shumë  pengesa  apo   dështime  gjatë  rrugëtimit  të  tyre  e  rëndësishme   është   

që  të  mos  dorëzohen  asnjëherë  pasi  çdo  pengesë  mund  të  tejkalohet.  Ashtu  siç  njerëzit  

mund  të  kenë  ngjarje  positive  në  jetën  e  tyre  ata  mund  të  kenë  dhe  ngjarje  negative  pasi  

natyra  e  suksesit  është  e  pasigurtë  (Birney, Burdick & Teevan 13). 

   Një  tjetër  problem  lidhet  më  pritshmëritë  e  studentit.  Në  përfundim  të  studimeve  

studentët  kanë  pritshmëri  të  larta  pasi  ato  kërkojnë  për  paga  të  larta  dhe  pozicione  të  

larta  pa  marrë  paraysh  disa  faktorë  të tjerë  të  rëndësishëm.  Pagat  e  larta  vijnë  si  pasojë  e  

arsimimit  të  lartë  dhe  kjo  gjë  është  e dukshme  në  shumë   vende  të  botës  (Williams dhe 

Gordon, 1981& Hong Kong Wong, 1989). 

Një  student  nuk  duhet  që  të  presë   të  punësohet  që  në  momentin  e  parë    në  një  

pozicion  të  lartë  në  kompani.  Do  të   ishte  më  mirë  që  edhe  studenti  të  mësohej  me  

idenë  që  duhet  të  fillojë  punë  duke  u  nisur  nga  një  pozicioni  më  i   “ulët”.   Kështu  ai  do 

të  jetë  më  i  përgatitur  që  të  përballet  në  të  ardhmen  me  problemet  që  mund  t‘i  dalin  

dhe  t’i  zgjidhë  ato,  ekperienca  e  fituar  në  pozicionet  më  të  ulëta  do  jetë  shumë  e 

vlefshme  për  ta  njohur  punën  që  në  themel.  Gjithashtu  nuk  ka  rëndësi  nëse  pozicioni  ku 

punësohet  ka  një  pagë  më  të  ulët,  e  rëndësishme  është  të  mësohet  puna,  cilat  janë  

hallkat  e  saj  dhe  si  mund  ta  menaxhojë  atë  në  të  ardhmen  kur  të  rrisë  shkallët  e  

karrierës  së  tij.  Në  qoftë  se  studenti  ka  vetëm  pritshmëri  për  një  pagë  të  lartë  dhe  një  

pozicion  të  lartë  dhe  nuk  pranon  asnjë  opsion  tjetër  kjo  gjë  e  bën  më  të   vështirë  

punësimin  e  tij  dhe  gjithashtu  çon  në  humbjen  e   oportuniteteve  të  tjera  të  punësimit. 

   Kënaqësia  në  punë  vjen  si  pasojë  e  pagës,  por  diferencimi  në  pagë  ka  edhe   anën  

negative,  pasi  shihet  si  një  pabarazi  mes  punonjësve (Fehr dhe Schmidt 1999).  Është  e  

vërtetë  që  një  pagë  e  lartë  sjell  kënaqësi  në  punë  dhe   rrit  motivimin,  por  shumë  

studentë  nuk  janë  të  kënaqur  më  pagën  në  fillimet   e  tyre.  Atyre  ju  duket  sikur  

punëdhënësit  janë  duke  i   “shfrytëzuar”  dhe  sikur  janë  duke  i  nënvlerësuar  në  krahasim  

me  punonjësit  e tjerë.  Studentët  nuk  duhet  ta  vlerësojnë  pozicionin  e  punës  duke  u  nisur  

nga  një  gjykim  i   tillë.  Është  e  kuptueshme  që  punonjësit  më  me  ëksperiencë  do  paguhen   
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më  tepër.  E   rëndësishme  është  që  studentët  të  përkushtohen  sa  më  shumë  në  punën  e  

tyre,  të  përfitojnë  nga  eksperienca  e  përditshmë  në  mënyrë  që  të  shtrojnë  rrugën  për  të  

arrituar  aty  ku  duan. 

   Universiteti  luan  një  rol  të  rëndësishëm  në  jetën  e  studentit.  Ai  mund  të  nxisë  studentët  

që  të  marrin  pjesë  dhe  të përfitojnë  nga  kërkimet  shkencore,  si  edhe  praktikat  

profesionale  brenda  dhe  jashtë  vendit.  Ndërsa  studentët  kryejnë  punime  kërkimore  të  

ndryshme  apo  praktika  ata  fitojnë  me  shumë  njohuri (Finley & McNair, 2013).  Kjo  i  

ndihmon  studentët  që  të  kuptojnë  se si  funksionon  puna  në  realitet,  megjithëse  ajo  është  

shumë  më  ndryshe  nga  sa  mësohet  në  universitet,  duke  patur  parasysh  që  universiteti  vë  

theksin  më  shumë  tek  teoria,  ndërkohë  që  do  të  ishtë  më  mirë  të  kishte  më  shumë  

praktikë.  Praktikat  jo  vetëm  i  mësojnë  studentët,  por  ato  i  japin  më  shumë  motivim  atyre 

(Coker & Porter, 2015). 
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Përfundime  

 Si  fillim  mund  të  themi  që  numri  i  studentëve  të  diplomuar  është   më  i  lartë  sesa  

numri  i  vendeve  të  lira  të  punës.  

 Pavarësisht  që  nuk  është  e  thjeshtë  të  punësohesh  sapo  mbaron  ciklin  e  studimeve,  

të  rinjtë  nuk  duhet  të  demoralizohen,  por  duhet  të  shfrytëzojnë  mundësitë  që  u  

jepen. 

 Platforma  për  punësimin  e  studentëve  ekselentë  është  një  nismë  shumë  e  mirë  e  

ndërmarrë  nga  qeveria,  por  jo  gjithëpërfshirëse  për  të  gjithë  studentët. 

 Një  kritet  i  cili  penzalizon  punësimin  e  studentëve  është  mungesa  e  eksperiencave  

në  punë. 

 Pavarësisht  praktikës  së  zhvilluar  në biznese/institucione  gjatë  ciklit  të  studimeve  

ajo  nuk  njihet  si  eksperiencë  pune.   

 Të  rinjtë  të  cilët  mbarojnë  ciklin  e  studimeve  kanë  pritshmëri  shumë  të  larta  në  

lidhje   më  punësimin   e  tyre.  Në  shumë  raste  këto  prithshmëri   janë  joraliste. 

 Të  rinjtë  kërkojnë  të  punësohen  në  nivelet  më  të  larta  të  mundshme  pa  marrë  

parasysh  që  karriera  ngjitet  shkallë  pas  shkalle. 

Rekomandime  

 Një  rekomandim  i  vefshëm  për  studentët  është  japin  maksimumin  në   arritjet  e  

tyre  akademike  qofshin  ato  teorike  apo  praktike. 

 Të  diplomuar  nuk  duhet  të  kenë  pritshmëri  të  larta  në  punën  e tyre  të  parë,  por  

ato  duhet  të  japin  maksimumin  e  tyre  që  të  arrijnë  aty  ku  duan.  Sepse   duke   

ngritur  shkallët  hap  pas  hapi  nga  një  pozicion  më  i  ulët  drejt  një  pozicioni  më  të 

lartë   mund   të   aftësohesh   në  të  gjitha  dimensionet  e  punës. 

 Një  nismë  e  vlefshme   mund  të  jetë  krijimi  i  një  marrëdhënie  bashkëpunimi  midis  

universiteteve  dhe  bizneseve/institucioneve  ku  praktikat  mësimore  të  njihen  

eksperiencë  pune.  Kjo  jo  të  njihet  vetëm  për  bzinesin  ku  bën  praktikën  studenti  

por  edhe  në  bizneset/institucionet  e  tjera  ku  ai  bën  aplikime  për  punë.  Një  nismë   
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e  tillë  mund   të  arrihet  me  krijimin  e  një  dokumenti  të  standartizuar  i  cili  vërteton  

praktikën  mësimore  si  eksperiencë  pune. 

 Nëse  qeveria në bashkëpunim me  universitetet  dhe  bizneset,   realizon  dokumentin  e  

standartizuar  në  lidhje  me  njohjen  e   praktikës  së   studentëve  si  eksperiencë  pune,  

atëherë  institucionet   e  ndryshme  e  kanë  të  detyruar  ta  njohin  këtë  praktikë. 

 Të  rinjtë   e  sapo  diplomuar  nuk  duhet  të  penalizohen  për  mungesën  e  ekpseriencës  

së  punës  nga  biznest/institucionet  ku  ato  kërkojnë   të  punësohen. Vjetërsia  e  punës   

mund  të  jetë  kriter  ndihmues,   por   nuk  duhet  të  jetë  kriter  penalizues. 

 Qeveria  duhet  të  marrë  nisma  për  punësimin  e  të  rinjve  të  sapo  diplomuar.  

 Ministria  e  Financave   dhe   Ekonomisë,  Ministria  e  Arsimit  dhe  Sportit,  

universitetet  dhe  bizneset/institucionet  duhet  të  bashkëpunojnë  për  krijimin  e  

dokumentit  të  standartizuar  i  cili  njeh  praktikat  mësimorë  si  ëksperiencë  pune. 

Duke  u  realizuar  kjo  njohje  të  rinjtë  e   kanë  më  të  lehtë  të  punësohen. 
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HYRJE 

Jeta sot karakterizohet nga progresi i shpejtë teknologjik, i cili i ka dhënë mjetet e tij të vlefshme 

si shkencës ashtu edhe kërkimit, duke lehtësuar jetën e përditshme të njerëzve në të gjitha fushat 

në të cilat veprojnë. Fusha e teknologjisë moderne është padyshim një fushë me zhvillim të shpejtë 

dhe përparimet e reja teknologjike gjejnë zbatim jo vetëm në jetën tonë të përditshme, duke 

mundësuar komunikimin dhe shkëmbimin e informacionit kudo në botë (telefona, internet, 

satelitë), por në dekadat e fundit ato janë përdorur gjerësisht me qëllim parandalimin e krimit. 

Sidoqoftë, teknologjia moderne sjell jo vetëm elemente pozitive, por edhe negative, të cilat në 

shumicën e kohës janë pranuar nga shoqëria në tërësi. Në shoqëritë e sotme të globalizuara, ku 

frika nga krimi kibernetik është e përhapur dhe rreziqet për individin shumëfishohen çdo ditë, është 

e natyrshme të kërkohen zgjidhje në mënyrë që këto rreziqe të eliminohen ose të minimizohen.  

Në kohën e dixhitalizimit modern çështja e mbrojtjes së privatësisë dhe të dhënave personale 

përbën ndër shqetësimet më të mëdha. Nevojitet që shtetet të zhvillojnë dhe promovojnë qasje 

efektive të privatësisë, të cilat do të marrin parasysh llojin e të dhënave dhe kontekstin në të cilin 

ato përdoren. Është e domosdoshme të arrihet një ekuilibër midis mbrojtjes së të dhënave personale 

dhe zhvillimit teknologjik, në mënyrë që frika e tepërt apo mbrojtja e tepërt e të drejtave të njeriut 

të mos bëhen pengesa për zhvillimin teknologjik kaq të domosdoshëm sot (Spiegeleire & Maas, 

2017). 

Shumë profesione tashmë janë zëvendësuar nga programet kompjuterike dhe robotët. Koncepti i 

motorit autonom është përgjithësisht mbresëlënës. Por brenda një sistemi armësh, kjo autonomi e 

vendimeve për të arritur qëllime të paracaktuara tingëllon e frikshme. Si do të jetë në gjendje një 

robot të dallojë specifikën e një situate dhe ta marrë atë parasysh në një vendim për të sulmuar me  
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kosto jetën njerëzore? Sistemet e armëve në dispozicion sot kanë kufizime, ku për të kryer një 

sulm kërkohet miratimi i njeriut (Kavanagh, 2019). Sidoqoftë, armët autonome ende nuk janë 

ndaluar, përkundër mobilizimit të përgjithshëm të shkencëtarëve dhe sipërmarrësve në këtë fushë. 

Si me çdo teknologji dinamike edhe inteligjenca artificiale përbën një sfidë për shoqërinë e sotme. 

Ajo mund të përkeqësojë paragjykimet ekzistuese sociale ose madje edhe të krijojë të reja, të 

forcojë pabarazitë, të ndikojë në konkurrencë dhe demokraci, të shfrytëzohet në kurriz të pakicave, 

por edhe të grupeve të tëra shoqërore, dhe përgjithësisht të kontribuojë në erozionin e besimit në 

shoqëritë moderne (Goldberg, 1994).  

Siguria e sistemeve po evoluon me shpejtësi, por çdo defekt teknik mund të cenojë të drejtat e 

përdoruesit lidhur me sigurinë, privatësinë, transparencën. Në botën tonë të ndërlidhur, jeta e 

përditshme e dikujt mund të riprodhohet në detaje, pasi për një përdorues aktiv, këto sisteme 

mbajnë një kopje të pjesës më të madhe të jetës dhe interesave së tij. Një sistem i avancuar i 

inteligjencës artificiale mund të parashikojë tendencat dhe dinamikat e grupeve të ndryshme në 

drejtim të aktiviteteve specifike, komerciale apo politike (Santow, 2020). E drejta për privatësi 

kërcënohet, veçanërisht në skenarin kur një palë e tretë fiton qasje në të dhënat e përdoruesit. Por 

edhe nëse një qytetar vendos me vetëdije të abstenojë nga bota e ndërlidhur, një lëvizje e thjeshtë 

përmes sistemit inteligjent bën që të jetë jashtëzakonisht e vështirë që individi të lëvizë i lirë pa 

lënë asnjë gjurmë (Dreyfus, 1974). 

Sot jetojmë në një botë dixhitale ku informacioni për çështje të ndryshme është gjithmonë i mundur 

dhe i aksesueshëm. Secili prej nesh mund të marrë informacionin e nevojshëm apo të njohë të 

panjohurën vetëm falë një kliku të mausit. Përhapja e mjeteve të reja teknologjike ka shtuar 

mundësinë e mbledhjes së një larmie të pafund informacioni, duke bërë të jetohet në kohën e një  
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revolucioni informativ1. Edhe pse kjo ka luajtur një rol të rëndësishëm në aspektin teknologjik dhe 

avancimin shoqëror, për fat të keq ka kërcënuar vlera të rëndësishme si dinjiteti dhe autonomia 

personale (Agrawal, Gans & Goldfarb 2019).   

Interneti është pikërisht ai që ka zgjeruar mundësinë e lëvizjes së informacioneve të ndryshme në 

hapësirën globale, duke shembur çdo kufi shtetëror (Khalil, 1993). Ai mundëson përdorimin e 

rrjeteve sociale si Facebook, Instagram, Myspace etj. Personat duke lundruar në to lenë gjurmë të 

të dhënave të tyre, fati i të cilave nuk dihet më vonë.  Formë po kaq e përhapur është edhe përdorimi 

i motorëve të kërkimit si Google, Yahoo etj. Këta motorë kërkimi kanë aftësinë të regjistrojnë çdo 

informacion që kërkohet në to, duke rikthyer të shkuarën me një klik të vetëm. Në këto rrethana 

lindi e drejta për t’u harruar, që është e drejta e personit për të pasur aksesin e heqjes ose fshirjes 

së të dhënave të tij të mëparshme (Gjoleka & Shala 2010). Ajo lidhet drejtpërdrejt me ligjin e 

mbrojtjes së të dhënave personale, dhe pikësëpari me reputacionin, nderin dhe dinjitetin njerëzor.2 

Aftësia e përpunimit të informacionit në rrjet është e tillë që e bën të parëndësishme distancën dhe 

pozicionin gjeografik. Të dhënat mund të merren diku dhe të përpunohen apo ruhen diku tjetër. 

Ato përpunohen automatikisht si nga subjektet shtetërore ashtu edhe nga ato private, aktivitetet e 

të cilave kanë kapacitetin të identifikojnë sjelljen e personave, madje duke skicuar shpesh dhe 

profilin e tyre (Gjoleka & Shala 2010).  

Si të dhëna personale do të konsiderohet çdo informacion që lidhet me një person dhe që mund ti 

përkasë jetës së tij private, profesionale ose publike.  Këtu mund të përmendim që nga emri, 

profesioni, adresa, informacionet mjekësore e deri tek ADN-ja (Anastasi & Omari, 2017). Një 

kategori e veçantë është dhe kategoria e të dhënave sensitive, pikërisht atyre që lidhen  

 
1 Revolucioni i informacionit të pakufizuar, të pakrahasueshëm me vite më parë, të larmishëm dhe dinamik. 
2Ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale, Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 120/2014, 
http://arsimi.gov.al/al/program/mbrojtja-e-te-dhenave-personale/ligji-per-mbrojtjen-e-te-dhenave-personale  
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drejtpërsëdrejti me sferën më të ngushtë dhe intime të personit, të tilla si origjina e tij racore apo 

etnike, mendimet politike, besimi fetar, dënimi penal si dhe të dhëna për shëndetin apo jetën 

seksuale. Janë të dhëna sensitive vetëm ato të përcaktuara në ligj dhe jo të tjera që në dukje mund 

të shfaqen delikate (Guo, 2021). 

Ne sot përballemi me sfidën e një informacioni të vrullshëm që vendos në pikëpyetje të dhënat 

personale. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë sanksionon mbrojtjen e tyre në nenin 35 të saj si 

një të drejtë themelore (Anastasi & Omari, 2017).  Konkrretisht:  

1. Askush nuk mund të detyrohet, përveçse kur e kërkon ligji, të bëjë publike të dhëna që lidhen 

me personin e tij.  

2. Mbledhja, përdorimi dhe bërja publike e të dhënave rreth personit bëhet me pëlqimin e tij, me 

përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj.  

3. Kushdo ka të drejtë të njihet me të dhënat e mbledhura rreth tij, me përjashtim të rasteve të 

parashikuara me ligj. 

4. Kushdo ka të drejtë të kërkojë ndreqjen ose fshirjen e të dhënave të pavërteta ose të paplota ose 

të mbledhura në kundërshtim me ligjin.  Kështu neni 35, i njeh individit lirinë që të bëjë publike 

të dhënat rreth personit të tij kur ai dëshiron dhe nuk mund ta detyrojë askush ta bëjë një gjë të 

tillë. Janë garantuar kushtetutshmërisë dhe ligjërisht garancitë që duhet të ketë subjekti i të dhënave 

(Anastasi & Omari, 2017). 

Institucioni shqiptar që mbron dhe promovon mbrojtjen e të dhënave personale është Komisioneri.  

Veprimtaria e tij kryhet përmes hetimit administrativ, mbikëqyrjes dhe mbledhjes së 

informacioneve. Ligji e ka identifikuar Komisionerin si domosdoshmëri për realizimin e të drejtës 

së mbrojtjes së të dhënave personale (Anastasi & Omari, 2017). Por pavarësisht kësaj, niveli  
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praktik qëndron shumë larg atij teorik dhe për rrjedhojë rastet e abuzimit nuk mungojnë. Si 

shembuj më të hasur mund të përmendim artikuj rreth një krimi që një person ka kryer në të 

kaluarën apo foto të ndryshme që përdoren si kërcënim dhe publikohen pa dëshirën e personit.  

Veç kësaj, kompani të ndryshme mund të mbledhin informacion rreth punonjësve të tyre në lidhje 

me zakonet që ata kanë për blerjet online apo për pikëpamjet e tyre politike (Weib, 2017). 

Si rast konkretë mund të shqyrtojmë vjedhjen e identitetit. Kjo e fundit është formë e vjedhjes së 

të dhënave për identifikim personal me qëllim përfitimin në emër të një personi tjetër.  Ky është 

një përdorim i paautorizuar, i cili falë aksesit të informacionit bëhet online, fizikisht duke përdorur 

dokumente të printuara ose me kombinim të të dyjave. Disa mënyra të vjedhjes në fjalë janë: 

Vjedhja e të dhënave personale nga kompjuter me software qëllimkeq, veçanërisht kali trojan ose 

forma të tjera të software spiun (Scharre, Horowitz & Work, 2018). Shfrytëzimi i informacionit të 

gjetur në rrjetet sociale, siç mund të jetë data e lindjes e bërë publike në facebook. Fotografi të 

publikuara të cilat mund të merren lehtësisht prej web faqeve. Miqësimi me persona të panjohur 

nëpër rrjetet sociale dhe shfrytëzimi i besimit të tyre që të arrihet deri te të dhënat personale. 

Publikimi i informacionit personal përbën një shkelje dhe cënon identitetin e individit. Në lidhje 

me këtë ekziston një lloj pike e përbashkët midis lirisë për tu shprehur dhe të drejtës për të pasur 

privatësi. (po aty).  Kjo gjë mund të duket komplekse pasi nga njëra anë qëndron e drejta e të 

pasurit privatësinë tënde dhe nga ana tjetër qëndron e drejta e individëve të cilët ushtrojnë të drejtën 

e tyre për tu shprehur lirshëm. E drejta për privatësi është e drejta e individëve, grupeve ose 

institucioneve për të kontrolluar dhe menaxhuar informacionet rreth vetes së tyre, si dhe për të 

përcaktuar, kur, si dhe në çfarë mase informacioni rreth tyre u komunikohet të tjerëve.3   

 
3 Ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale, Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 120/2014, 
http://arsimi.gov.al/al/program/mbrojtja-e-te-dhenave-personale/ligji-per-mbrojtjen-e-te-dhenave-personale  
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Respektimi i të drejtës në fjalë do përbënte një zhvillim pozitiv, etik dhe moral. Çdo individ duhet 

të kontrollojë informacionet personale dhe t’i përdorë ato sipas dëshirës së tij pa ia lënë në dorë 

dikujt tjetër.  Askush nuk duhet të shqetësohet për gabimet e së shkuarës apo të ndihet i përfolur 

si një shembull negativ. Të gjithë duhet të kuptojmë se e drejta për t’u harruar është më e 

rëndësishme sesa e drejta për të korrigjuar gabimet përmes replikash (Guo, 2021).   

Teknologjia moderne, që ka bërë përparim të shpejtë në dekadat e fundit, është një armë kryesore 

në duart e kontrollit shoqëror. Nën pretekstin e parandalimit të krimit, ajo "pushton" jetën e 

përditshme të të gjithëve, duke sjellë efekte mjaft negative në sferën e privatësisë në formën e 

mbikëqyrjes masive, duke shkelur kështu të drejtat themelore të individëve (të tilla si e drejta e 

privatësisë, liria e shprehjes dhe privatësia), duke i detyruar qytetarët të pranojnë këto ndërhyrje 

pa protestë në këmbim të sigurisë së tyre (Weib, 2017). 

Megjithëse masat e parandalimit të krimit duhet të synojnë eliminimin e atyre faktorëve dhe 

kushteve që mund të çojnë në krim, për fat të keq parandalimi nënkupton në thelb shtypjen. Të 

gjitha mjetet e mësipërme të cenimit të vazhdueshëm të lirive themelore individuale dhe dinjitetit 

njerëzor nuk janë vetëm masa shtypëse të paraqitura si mjete parandalimi, por edhe efektiviteti i 

të cilave është i diskutueshëm dhe shpesh i dyshimtë. Prandaj, një përparësi është përpjekja për të 

mbrojtur të drejtat e njeriut, të cilat çdo ditë shkelen, përmes lidhjes së kontratave dhe traktateve 

në nivelin ndërkombëtar dhe krijimit të organizatave, qeveritare ose jo (Cataleta, 2020). 

Sot, më shumë se kurrë, interneti nuk është më një mjet akademik, shkencor, por një mjet i 

masmedias dhe socializimit. Përhapja e saj e madhe e bën atë një platformë dinamike për shprehjen 

e lirë dhe aktivizmin politik, por gjithashtu një mjedis ideal për shpërndarjen e informacionit në 

lidhje me pornografinë e fëmijëve, sjelljen e dhunshme dhe abuzimet e të drejtave të njeriut 

(Gjoleka & Shala, 2010). Përhapja e paparë e të mirave kulturore të paraqitura nga revolucioni 
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dixhital krijon kushtet për të kufizuar dhe kontrolluar rrjedhën e informacionit për një larmi 

arsyesh, nga mbrojtja e grupeve të ndjeshme shoqërore deri te zbatimi i rendit publik, i përcaktuar 

gjithmonë nga kushtet lokale (po aty). 

Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë ka çuar në përsosjen e sistemeve të monitorimit. Kamerat, 

satelitët spiunë, metodat moderne biometrike, interneti, janë në shërbim të kontrollit shoqëror. 

Qytetarët po spiunohen çdo ditë, të dhënat e tyre personale ruhen në më shumë se një bazë të 

dhënash pa i ditur kurrë ato, të dënuarit e shoqërive moderne perëndimore u nënshtrohen dënimeve 

më të ashpra dhe më të gjata, ku mbikëqyrja është konstante dhe pushton çdo aspekt të privatësisë 

(Dennett, 1988).  

Përparimi i teknologjisë, në dekadat e fundit, ka përmirësuar jo vetëm cilësinë e jetës së përditshme 

të njerëzve, por edhe ka ndryshuar mënyrën e organizimit të mekanizmit shtetëror. Sistemi zyrtar 

i kontrollit shoqëror të krimit ka përfituar nga mundësitë e ofruara nga përparimet teknologjike në 

gjetjen dhe kapjen e autorëve (Scharre, Horowitz & Work, 2018). Teknologjia moderne, si një 

mjet i kontrollit shoqëror, ka kontribuar në përhapjen e formave të reja të kontrollit. Karakteristikat 

kryesore të kësaj të fundit janë zgjerimi i kontrollit mbi sjelljet jo devijuese dhe shtrëngimi i 

strategjive të politikës anti-krim (po aty). Ky intensifikim i kontrollit arrihet përmes teknikave të 

sofistikuara që synojnë mbledhjen e një sasie të madhe informacioni për të gjithë popullsinë. 

Mbikëqyrja e qarkut të mbyllur me kamera, teknologjitë e identifikimit biometrik, bashkëpunimi 

policor dhe gjyqësor në nivelin evropian dhe ndërkombëtar janë shembuj të zbatimit të kontrollit 

modern shoqëror (Elliott, 2018).  

Forma të reja të kontrollit shoqëror po shfaqen si një pengesë për tkurrjen e hapësirës së lirë të 

vetëvendosjes pasi privatësia shkelet, privatësia personale nuk garantohet, liria e shprehjes 

kufizohet dhe vetë dinjiteti njerëzor degradohet. Përmes një përpjekje për të kuptuar funksionimin 

126



  

 
 

e mekanizmit të kontrollit shoqëror dhe në të njëjtën kohë duke theksuar shkeljet e lirive 

individuale, ajo që kërkohet është të nxirret në pah domosdoshmëria dhe rëndësia e ngritjes së 

organeve dhe organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut si në shkallë kombëtare dhe 

globale. Qytetarët kanë të drejtë të jetojnë të lirë dhe në një mjedis të sigurt dhe institucionet duhet 

ta garantojnë këtë ligjërisht, duke u mirëkordinuar mes tyre (Westina, (1967). 
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Evolucioni i inteligjencës artificiale paraqet një fushë të re sfidash për pushtetin politik dhe 

institucional. Vendi ynë, Bashkimi Evropian dhe organizatat e mëdha ndërkombëtare, kanë një 

sfidë të madhe përpara tyre: të formojnë një kornizë të përdorimit institucionalisht të saktë, 

shoqërisht të pranueshëm dhe evolucionarisht të zgjuar të inteligjencës artificiale në dobi të 

njerëzimit. Me kalimin e kohës njerëzimi do të mësojë shumë gjera te reja të cilat do t’i lehtësojnë 

qasjen në lidhje me inteligjencën artificiale si mike dhe jo armike. Kur të vijë koha e përballjes me 

teknologjitë super inteligjentë ai do të jetë gati, duke pasur si armë aftësinë e përshtatjes dhe 

instinktin e mbijetesës. 

Në shoqëritë e sotme të globalizuara, ku frika nga krimi kibernetik është e përhapur dhe rreziqet 

për individin shumëfishohen çdo ditë, është e natyrshme të kërkohen zgjidhje në mënyrë që këto 

rreziqe të eliminohen ose të paktën të minimizohen. Prandaj, me rastin e nevojës për të menaxhuar 

këto rreziqe dhe për të parandaluar krimin në rritje, ndërhyrja e shtetit dhe instancave përkatëse 

është e domosdoshme. Lind nevoja për formimin e një kornize të re të menaxhimit të inteligjencës 

artificiale, një kornizë që hedh bazat për një menaxhim realist sot dhe antropocentrik nesër. 

Trajtimi efektiv i sfidave që vijnë nga përhapja e inteligjencës artificiale kërkon një qasje 

universale, e cila do të përqendrohet në miratimin e një kornize të integruar, bazuar në një 

konsensus të gjerë dhe me një karakter rregullator. Nevojitet një kornizë zhvillimi, rregulla 

themelore dhe specifikime të përgjithshme që ofrojnë transparencë, besueshmëri dhe siguri. Duhet 

zbatuar Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave dhe në të njëjtën kohë, në nivelin 
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shoqëror, është veçanërisht e rëndësishme të zhvillohet një kuptim i përgjithshëm i teknologjisë, 

ndryshimeve të ardhshme, mundësive dhe rreziqeve që lidhen me to. 

Në nivelin shtetëror, nevojitet një strategji e re me theks në sistemin arsimor, por edhe një kornizë 

e re për funksionimin e tregut, bizneseve dhe mekanizmave qeveritarë. Një kornizë e fortë është 

gjithashtu e nevojshme për të shmangur një përqendrim jo proporcional të fuqisë teknologjike dhe 

kontrollit të saj mbi të dhënat personale të përdoruesve, çka përbën kërcënim potencial për të 

drejtat e tyre. Sistemet e inteligjencës artificiale duhet të jenë transparente në lidhje me procesin e 

vendimmarrjes që zbatojnë. Është i domosdoshëm nënshkrimi i marrëveshjeve ligjore për 

mbrojtjen e të dhënave personale. Është detyrë e shtetit të sigurojë instrumentet e nevojshme të 

cilat do të bëjnë individin të ndihet i sigurt për mbrojtjen e të dhënave të tij.  Mbrojtja në fjalë 

duhet të jetë e qëndrueshme dhe afatgjatë 
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ABSTRAKT 

Qëllimi – Me ndryshimet drastike në peisazhin mediatik në vitet e fundit, bizneset kanë përqafuar 

mediat sociale si një mjet për t’u angazhuar me konsumatorët e tyre (Kumar, Ram, Rishika , 

Ramkumar , & P. K., 2016). Duke kuptuar potencialin e krijimit të një strategjie marketingu, si 

dhe nëse përdoren në mënyrë korrekte, mund të ndihmojë organizatat të rrisin kapacitetet e tyre 

duke vendosur konsumatorin në qendër të vëmendjes (Thackeray, Brad, & Heidi, 2012). 

Metodologjia – Qëllimi kryesor i këtij punimi kërkimor është ndikimi i elementëve si transmetimi 

i informacionit, shërbimi ndaj klientit, angazhimi ndaj klientëve dhe produktet në rritjen dhe 

zhvillimin e biznesit, duke krijuar kështu një vlerë dhe impakt pozitiv për të. Për të arritur këtë 

qëllim është ndërtuar një model konceptual, duke intervistuar 2 (dy) biznese që operojnë online në 

Tiranë.  

Gjetjet – Gjetjet konfirmojnë ndikimin pozitiv të përdorimit të platformave sociale në krijimin e 

vlerës dhe brandit të një biznesi, por duhet pasur parasysh se marrëdhëniet janë të dyanshme nga 

natyra: mbajtja e tyre në ekuilibër, në mënyrë që të dy palët të përfitojnë, është një sfidë e 

vazhdueshme midis blerësit dhe shitësit (Rodriguez, Peterson, & Krishman, 2012). 

Limitet – përzgjedhja e monstrës paraqet një numër të vogël, prandaj nuk mund të përgjithësohet 

gjerësisht për të gjithë popullësinë, sepse nuk është përfaqësuese.  

Fjalët kyçe: platformë sociale, strategji, vlerë pozitive, perceptimi i konsumatorit 
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Hyrje  

Në botën e sotme, shoqëria jonë nuk mbështetet më në burimet tradicionale të informacionit, si 

BBC dhe The Times, por  është epoka e medias sociale, ku njerëzit angazhohen drejtpërdrejtë dhe 

bëhen vetë “media” (Thevenot, 2007). Me rritjen e përdorimit të mjeteve dhe platformave online, 

njerëzit ndajnë mendimet, njohuritë, përvojat dhe këndvështrimet e tyre me njëri – tjetrin përmes 

shumë formave të ndryshme, duke përfshirë tekstin, imazhet, audiot dhe videot (Thevenot, 2007).  

Në mënyrë të veçantë, transaksionet e mbështetura nga mediat sociale janë shfaqur si një dimesion 

integral i mënyrës se si njerëzit blejnë (Stephen & Toubia, 2010) dhe rrjetet e mediave sociale janë 

bërë një lehtësues i rëndësishëm i marrëdhënieve me klientët (Tedeschi, 2006) siç citohet në 

(Agnihotri, Kothandaraman, Kashyap, & Singh, 2012). Këto ndryshime kanë rëndësi të veçantë 

për organizatat e shitjes, të cilat shërbejnë si ura lidhëse ndërmjet organizatave dhe tregjeve 

(Agnihotri, Kothandaraman, Kashyap, & Singh, 2012).  

Për më tepër, një firmë zhvillon një markë të fortë duke u angazhuar në një program marketingu 

online që përfshin një iniciativë të udhëheqjes së mendimit, sepse në këtë mënyrë angazhohet në 

një komunikim kuptimplotë dhe personal me komunitetin e biznesit, e si rrjedhojë ndërton 

marrëdhënie fitimprurëse gjatë rrugës (Sharp, 2018). 

Rishikimi i literaturës  

Kjo pjesë prezanton perspektivat teorike të konceptit të medias sociale, perceptimit të 

konsumatorit, ndërtimit të strategjisë, si dhe ndikimit të plaftormave sociale.   
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Përkufizimi i medias sociale  

Vitet e fundit, termi “media sociale” është bërë shumë popullore, e cila përshkruhet si një 

koleksion sistemesh në internet që lejojnë prodhimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e përmbajtjes së 

krijuar nga përdoruesit (UGC) (Chen, 2013). 

Në mënyrë që të kuptojmë më së mirë termin e medias sociale, po citoj disa perceptime të autorëve 

të ndryshëm, të tillë si Marketo (2010) siç citohet në (Andzulis, Panagopoulos, & Rapp, 2012), i 

cili e ka përkufizuar në Udhëzuesin Përcaktues për Mediat Sociale B2B si “prodhimi, konsumi dhe 

shkëmbimi i informacionit nëpërmjet ndërveprimeve dhe platformave sociale në internet. Nga ana 

tjetër, mediat sociale mund të përkufizohen si “ai komponenti teknologjik i funksioneve të 

komunikimit, transaksionit dhe ndërtimit të marrëdhënieve të një biznesi, i cili përdor rrjetin e 

klientëve dhe perspektivat për të promovuar bashkëkrijimin e vlerave” (Andzulis, Panagopoulos, 

& Rapp, 2012). Në përforcim të këtyre përkufizimeve, mund të thuhet se mediat sociale krijojnë 

mundësi që kompanitë të tregojnë historitë e tyre (Ploof, 2009) siç citohet në (Andzulis, 

Panagopoulos, & Rapp, 2012). 

Për më tepër, mediat sociale synojnë të zbulojnë marrëdhëniet midis “atomeve shoqërore” 

(përdoruesit individualë), “entiteteve shoqërore” (përmbajtja, faqet, rrjetet), e si rrjedhojë ndihmon 

për të identifikuar komunitetet në një rrjet social dhe për të përcaktuar se cilët janë njerëzit më të 

rëndësishëm në një rrjet social (ndikuesit) (Bialy, 2017). 
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Perceptimi i konsumatorit  
 

Fillimisht, është e rëndësishme të kuptojmë rrënjët e konceptit të klientit dhe të identifikohen 

kontributet e kërkimeve të ndryshme ndër vite, si kanë qënë dhe si kanë evoluar me kohën, me 

qëllim për të pasur një ide më të qartë sesi lidhet kënaqësia e klientit, cilësia e shërbimit dhe 

marketingu i rrjeteve sociale me vetë klientin (Lemon & Verhoef, 2016). Paragrafët e mëposhtëm 

japin disa kontribute të rëndësishme të koncepteve të kërkimit shkencor të 

perceptimit/eksperiencës së klientit (Lemon & Verhoef, 2016):  

• Modelet e procesit të sjelljes së blerjes së klientit: të kuptuarit e përvojës së klientit dhe 

vendimmarrjes së klientit si një proces (1960 – 1970)   

• Kënaqësia dhe besnikëria e klientit: vlerësimi i perceptimeve dhe qëndrimeve të klientëve 

rreth një eksperience (1970)  

• Cilësia e shërbimit: identifikimi i kontekstit dhe elementëve specifike të përvojës së klientit 

dhe hartës së udhëtimit të klientit (1980)  

• Marketingu i marrëdhënieve: zgjerimi i fushës së përgjigjeve të klientëve të konsideruar 

në përvojën e klientit (1990) 

• Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët (CRM): modelet e lidhjes për të identifikuar se si 

elementë specifikë të përvojës së klientit ndikojnë tek njëri – tjetri dhe tek rezultatet e 

biznesit (2000) 

• Përqëndrimi ndaj klientit dhe fokusi nga klientit: fokusimi në sfidat ndërdisiplinore dhe 

organizative që lidhen me dizajnimin dhe menaxhimin e suksesshëm të përvojës së klientit 

(2000 – 2010)  
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• Angazhimi i klientit: njohja e rolit të klientit në shpenzime (2010) 

Për më tepër, mediat sociale nuk duhet të mendohen si një kanal tjetër i thjeshtë, si një mjet tjetër 

për të ndërvepruar me klientin ose një mjet tjetër për të menaxhuar reputacionin e markës dhe 

biznesit, por përkundrazi, të gjitha këto gjëra ( dhe ka të ngjarë shumë të tjera) janë njëkohësisht 

(Andzulis, Panagopoulos, & Rapp, 2012). Prandaj është e rëndësishme të ndërtohet një strategji 

me elementë të ndryshëm që të ndihmon në zhvillimin e biznesit, duke u përshtatur me nevojat e 

komunitetit që të ndjek.  

Në vijim të idesë, Levy (2011) sugjeron se një strategji e fortë e mediave sociale ka nevojë për (1) 

përcaktimin e qëllimeve të biznesit; (2) targetimi i përdorimit specifik të mediave sociale nga 

audienca e synuar; (3) marrja parasysh e lëvizjeve dhe strategjive të konkurrentëve; (4) duhen 

ndjekur vazhdimisht aktualitetet dhe ndryshimet që pëson tregu, si dhe (5) vendosja e 

pikësynimeve për të ndjekur progresin. Ndërkohë Gupta, Armstrong and Clayton (2011) kanë 

përshkruar një kornizë për përdorimin e mediave sociale nga menaxherët dhe kanë sugjeruar pesë 

hapa kyçe për të shfrytëzuar mediat sociale. Këto pesë hapa kyçe janë etiketuar si kërkim ( p.sh. të 

mësosh teknologjinë e mediave sociale), reflektim ( p.sh. duke lidhur funksionalitetin e mediave 

sociale me strategjinë e biznesit), përcaktimi (p.sh. vendosja e objektivave pragmatike për 

përdorimin e mediave sociale), angazhimi (p.sh. mbajtja e audiencës së angazhuar përmes 

përmbajtjes relevante dhe autentike) dhe vlerësimi (përcaktimi i metrikës dhe modifikimi i 

taktikave) (Gupta, Armstrong, & Zachary , 2011).  

Bazuar në këto gjetje, më poshtë është e detajuar modeli konceptual i punimit kërkimor. 
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Figura 1. Modeli konceptual i ndikimit të platformave sociale tek biznesi dhe klienti

 

Përveç kësaj, është e rëndësishme gjithashtu të kenë parasysh gjatë hartimit të strategjisë ndikimin 

pozitiv të medias sociale për biznesin, sepse siguron një platformë për ndërveprim, shkëmbim 

informacioni, zhvillim të marrëdhënieve dhe një mjedis pune pozitiv (Agnihotri, Kothandaraman, 

Kashyap, & Singh, 2012). Bazuar në këto gjetje, hipoteza e këtij punimi kërkimor është si vijon 

më poshtë:  

H1: Platformat sociale kanë ndikime të shumta pozitive në biznes në drejtim të njohjes së brandit 

(biznesit), angazhimit ndaj klientit, të ardhurave, produkteve dhe shërbimit ndaj klientit.  

Metodologjia  

Në këtë pjesë, fillimisht përshkruhet zgjedhja e qasjes shkencore dhe strategjisë së kërkimit. Më 

pas metoda e përzgjedhur e studimit, duke përshkruar se si janë mbledhur dhe analizuar të dhënat, 

duke garantuar cilësinë dhe besueshmërinë e studimit. 
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Për t’iu përgjigjur pyetjes kërkimore të një studimi duhet të zgjidhet një strategji e përshtatshme 

kërkimore, sasiore ose cilësore. Në këtë punim, pyetja kërkimore ka të bëjë me përdorimin e 

rrjeteve sociale nga bizneset e vogla dhe synimi është shqyrtimi i ndikimit të platformave sociale 

në zhvillimin dhe rritjen e këtyre bizneseve  të vogla që operojnë online. Dy burimet kryesore të 

metodës cilësore të përdorur në punim janë studimi i rastit dhe intervistat gjysmë të strukturuara. 

Eisenhardt dhe Graebner (2007) shtjellojnë se studimet e rastit janë një nga urat më të mira, si 

pasojë e provave cilësore të kërkimit deduktiv, si dhe thekson zhvillimin e 

konstrukteve/propozimeve teorike të testueshme. Gjithashtu është përdorur dhe metoda cilësore, 

ku vetë fjala “cilësi” i referohet natyrës së gjërave, sesa sasisë së tyre (Heyink & Tymstra, 1993). 

Kam përzgjedhur të përdor këtë metodë sepse synon në mënyrë të përhershme qartësimin, 

interpretimin dhe, në një farë mase, shpjegimin (Heyink & Tymstra, 1993).  

Për më tepër, bizneset e përzgjedhura janë të vogla, për të kuptuar ndikimin e platformave sociale 

se sa realisht i ndihmon ato të zhvillojnë dhe të rrisin biznesin e tyre. Gjithashtu bizneset e 

përzgjedhura janë përfaqësuese përsa i përket platformave sociale (duke qënë se janë përdorues të 

platformave të ndryshme sociale dhe operojnë në treg me to). Mbledhja e të dhënave u realizua 

nëpërmjet telefonit. Fillimisht, u prezantua qëllimi i studimit dhe kriteret e përzgjedhjes, që më 

pas të mund të zhvillohej intervista gjysëm e strukturuar me drejtuesit e bizneseve online. Bizneset 

e përzgjedhura janë të paraqitura si më poshtë.  
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Tabela 1. Prezantimi i bizneve të vogla  

Biznesi Numri i punonjësve Klientela Teknologjitë digjitale qendrore 

Biznesi nr. 1 2 100 Rrjetet sociale; marketingu digjital 

Biznesi nr. 2 2 150 Rrjetet sociale; marketingu digjital 

 

Biznesi i parë  

Biznesi i parë i referohet një faqe gatimi dhe recetash të kulturës shqiptare. Ka nisur si një biznes 

për të promovuar recetat shqiptare, por më vonë ka nisur të funksionoj  si një blog gatimi i 

mirëfilltë, duke filluar që nga mënyra e kompozimit të fotove dhe përshkrimit të tyre.  

Biznesi i dytë  

Biznesi i dytë i referohet një faqe veshjesh. Ka nisur si një platformë që promovonte mënyrën të 

veshurit, modën, stilin, kombinime të ndryshme veshje, etj., por më vonë nisi të funksiononte si 

një faqe që shiste veshje për kategori të ndryshme moshe, kryesisht për vajza të reja.   

Rezultatet   

Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet empirike nga intervistat gjysmë të strukturuara të dy 

bizneseve që operojnë online. Gjetjet empirike konsistojnë në seksione që japin informacione më 

të detajuara mbi ndikimin e platformave sociale në biznesin e tyre. 

Sot, mediat sociale kanë një ndikim të jashtëzakoshëm në zhvillimin e një biznesi, prandaj 

kompanitë kërkojnë informacione dhe ide në platformat sociale për të zhvilluar biznesin e tyre, si 

dhe një pjesë e mirë e tyre shpenzojnë kohë për këtë gjë, duke treguar në këtë drejtim impaktin e  
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mediave sociale (Oztamura & Karakadilar, 2014). Me të njëjtin këndvështrim shprehen autorët, 

Paniagua & Sapena (2014, p. 720) se mediat sociale janë bërë një prioritet i lartë i bizneseve sot; 

një pjesë dërrmuese e organizateve janë pjesë aktive e këtyre platformave sociale për të zhvilluar 

biznesin e tyre.  

Referuar gjetjeve të studimeve të mëparshme dhe intervistave me përfaqësuesit e bizneseve, më 

poshtë vijojnë disa mendime apo perceptime të drejtuesve se sa realisht ka ndikuar në fillimet e 

krijimit të biznesit dhe sesi biznesi sot e sheh me prioritet përdorimin e platformave sociale.  

Referuar pyetjes: Cili është historiku i kompanisë tuaj, ndikimi i përdorimit të platformave sociale 

në fillim të krijimit të biznesit dhe tani?  

Biznesi i parë  

“Kërkesat e tregut sot ndryshojnë shumë shpejt dhe nëqoftëse kompanitë sot nuk arrijnë të 

përshtaten me “dixhitalizimin” e çdo gjëje do të mbeten pas, për shkak se me rritjen e 

konsumatorëve, rriten kërkesat e tyre (kërkojnë përgjigje më të shpejta, një shërbim më të 

dixhitalizuar).” 

Ky biznes i vogël në vitet e fundit ka përmirësuar ofrimin e shërbimeve nëpërmjet platformave 

sociale, të cilat kanë sjellë përmirësimin e marrëdhënieve me klientët. Për shembull, përditëson në 

mënyrë të vazhdueshme faqen e saj të instagramit ( 2 – 3 postime në ditë) dhe ka hapur një web 

për porosi online për klientët e saj. Nëpërmjet kësaj përcjellja e informacionit është më e shpejtë 

për të dyja palët. Duke qënë se edhe puna është rritur me kalimin e viteve, ka punësuar një person 

që merret vetëm me postime në platformat sociale dhe marrëdhëniet me klientët.  Por përfaqësuesja 

e biznesit të faqes së gatimit e pranon se ende nuk ka bërë mjaftueshëm në platformën e saj sociale,  
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ndaj thekson se mediat sociale ofrojnë shumë mundësi për kompanitë, të cilat mund t’i ndjekin në 

vitet e ardhshme. Për shembull, së shpejti ka menduar të hap një vlog gatimi duke qënë se edhe 

vetë klientët e saj e kërkojnë.   

Biznesi i dytë 

“Sot çdo gjë është e dixhitalizuar, nëse ne sot nuk operojmë në platforma dixhitale, nuk do të 

kishim këtë feedback. Ky ndryshim është për të gjithë, si për biznesin edhe për klientët”. Nga 

intervista u vu re duke se përdorimi i platformave sociale (instagram/ facebook) ka ndikuar në 

shitje, konkurencën mes bizneseve të tjera, si dhe ka shërbyer si një shtytës i brendshëm për t’u 

përshtatur me ndryshimet e shpejta të komunitetit sot.  

Për më tepër, ajo shprehet se “sot, të gjithë përdorin platformat sociale, ku mund të marrin një 

informacion më të shpejtë, të kryejnë blerje kudo, në shtëpi, punë, park, etj.” Gjithashtu vuri në 

dukje se kostoja në fillim mund të jetë pak e lartë, por që ndikimi dhe përfitimi më pas është i 

madh, si dhe një investim sot në platformat sociale ja vlen për të rritur biznesin.  

Referuar pyetjes: Pse e përdorni platformat sociale? (a ka përfituar biznesi juaj nga teknologjia, 

p.sh. të ardhura më të shumta, rritje të klientëve, përmirësim të komunikimit, etj.)? 

Biznesi i parë 

“Përmbajtja e postimeve është shumë e rëndësishme, pasi sot i rëndësishëm kreativiteti, një diçka 

që mund të bie në sy edhe konkurrentëve, por që edhe konkurencën tënde ta çosh në një tjetër 

nivel”.  
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Biznesi i dytë 

“Një nga aspektet më të rëndësishme që unë kam vendosur për platformën time dixhitale është 

mundësia që kam për të kontaktuar me klientët e mi, komunikimi me ta për gjërat që duan ndryshe 

apo një opinion mbi veshjen e tyre për një event të caktuar, duke e vënë më shumë theksin për 

vizionin dhe misionin që unë kisha që në fillim të hapjes së kësaj platforme sociale”. 

Referuar pyetjes: Si kanë ndikuar ndryshimet në lidhje me teknologjinë (platformat sociale) në 

marrëdhëniet me biznesin (klientët, konkurrencën, komunitetin, etj.)? 

Të dy bizneset shprehen se platformat sociale si Instagrami dhe Facebook të ndihmojnë të 

komunikosh dhe transmetosh informacione me klientët, të bësh pyetësorë të ndryshëm për të 

kuptuar çfarë duan ato të shohin më shumë nga ty, të marrësh feedback, të cilat ndihmojnë të 

përmirësosh komunikimin dhe të kuptosh dëshirat e klientëve, për të qënë afër kërkesave të tyre.  

Siç u përmend edhe më sipër, një vëmendje të veçantë i kushtojnë dhe postimeve. Të dy bizneset 

mundohen të qëndrojnë aktive me postimet e tyre pasi kjo i bën prezente në platformat sociale; i 

jep një ekspozim më të madh biznesit të tyre, si dhe me raste të caktuara mund të bëjnë sponsorizim 

të postimit të tyre në mënyrë që të mund t’i drejtohet audiencës së synuar.  

Referuar pyetjes: Duke parë ndikimet pozitive të platformave sociale, cilat janë gjërat që kanë 

ndryshuar në biznesin tuaj dhe që i cilësoni të rëndësishme? 

Biznesi i parë  

“Nuk mund të them nëqoftëse Instagrami është platforma më serioze, por për mua është më 

efektivja. Kam një angazhim e komunikim më aktiv me klientët në atë platformë, si dhe arrij të  
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shikoj faqe e tjera konkurrentë për të ndihmuar veten për t’u përmirësuar në produkte, shërbime, 

komunikim, etj”.  

Biznesi i dytë  

“Unë jam në gjendje të kem avantazh konkurrues në raport me bizneset e tjera përmes 

informacionit që unë marr nga klientët e mia, duke qënë se kam kontakt të vazhdueshëm për 

nevojat që ato kanë në modelimin e një veshje, e cila më ndihmon të kem një komunikim shumë të 

mirë me ta”.  

Këto rezultate treguan përdorimi i platformave sociale kanë ndihmuar bizneset të përmirësojnë dhe 

zhvillojnë komunikimin, markën, shërbimin ndaj klientëve dhe punën e tyre të përditshme.  

Konkluzionet  

Ky pjesë prezanton konkluzionet e studimit dhe diskutimet mbi gjetjet e punimit kërkimor.  

Bazuar në rishikimin e literaturës dhe në pyetjen kërkimore është ndërtuar modeli konceptual i 

studimit që paraqet ndikimin e elementëve si transmetimi i informacionit, shërbimi ndaj klientit, 

angazhimi ndaj klientëve dhe produktet në rritjen dhe zhvillimin e biznesit, duke krijuar kështu një 

vlerë dhe impakt pozitiv për to. Respektivisht është ndërtuar dhe një hipotezë, e cila është testuar 

nëpërmjet të dhënave të grumbulluara nga intervistat gjysëm të strukturuara të dy biznesve të vogla 

që operojnë online.  

Studimi shqyrton ndikimin e platformave sociale në rritjen dhe zhvillimin e një biznesi online. Më 

specifikisht, bëhet vlerësimi i elementëve kyç ndikues tek biznesi për ndërveprimin dhe rritjen e  
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tij. Por cilat janë ato elementë të suksesshëm që ndihmojnë një biznes për të krijuar një brand, 

vlerë dhe imazh pozitiv?  

Nga intervistat gjysëm të strukturuara u vu në dukje impakti pozitiv që ka pasur përdorimi i 

platformave sociale në rritjet e bizneseve online të përzgjedhura. Por marrëdhëniet janë të 

dyanshme nga natyra: mbajtja e tyre në ekuilibër, në mënyrë që të dy palët të përfitojnë, është një 

sfidë e vazhdueshme midis blerësit dhe shitësit (Rodriguez, Peterson, & Krishman, 2012).  

Në përmbyllje, kuptohet se platformat sociale ndikojnë në shumë forma sepse ofrojnë një mundësi 

për klientët të shprehin mendimet e tyre dhe të ndajnë pëvojat e tyre për  biznesin me klientët e 

tjerë, duke krijuar kështu ndërveprime sociale (Agarwal, Animesh, & Prasad, 2009) siç citohet në 

(Rishika, Kumar, Janakiraman, & Bezawada, 2013). Si rrjedhojë rritja e ndërveprimeve të tilla 

mund të çojnë në identifikim më të mirë të klientit me biznesin dhe të krijojë besim për të 

(Algesheimer, Dholakia, & Herman, 2005) siç citohet në (Rishika, Kumar, Janakiraman, & 

Bezawada, 2013). 
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Shtojca 1  
 

INTERVISTA 

Pyetje të përgjithshme 

1. Përshkruani biznesin tuaj (historikun, produktet, tregun dhe konsumatorët). 

2. Përshkruani pozicionin dhe përgjegjësitë tuaja.  

Ndikimi që platformat sociale kanë për biznesin tuaj 

1. Cili është historiku i kompanisë tuaj, ndikimi i përdorimit të platformave sociale në fillim 

të krijimit të biznesit dhe tani? 

2. Pse e përdorni platformat sociale? (a ka përfituar biznesi juaj nga teknologjia, p.sh. të 

ardhura më të shumta, rritje të klientëve, përmirësim të komunikimit, etj.)? 

3. Si kanë ndikuar ndryshimet në lidhje me teknologjinë (platformat sociale) në marrëdhëniet 

me biznesin (klientët, konkurrencën, komunitetin, etj.)? 
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Abstrakt 

Qëllimi: Qëllimi i punimit është shpjegimi i marrëdhënies ndërmjet eksportit, importit dhe Bruto 

Produktit Vendor (BPV) të Kosovës. Kosova, si shtet i vogël me sipërfaqe prej 10,908 km² dhe 

me numër të vlerësuar të popullsisë rreth 1,782,115 banorë rezident, është e përfshirë në tregtinë 

ndërkombëtare përmes eksportit dhe importit. Të gjitha analizat janë origjinale dhe të bazuara 

në kalkulimet e autorëve përmes modelit ekonometrik dhe metodave të tjera të hulumtimit. 

Metodologjia: Për të parë ndikimin e eksportit dhe importit në BPV në Kosovë janë përdorur 

metodat sasiore, ku përmes regresionit linear është shpjeguar marrëdhënia e këtyre variablave. 

Për këtë qëllim janë përdorur të dhënat sekondare nga raportet mujore dhe vjetore të Agjencisë 

së Statistikave të Kosovës (ASK). Të dhënat janë analizuar përmes Paketës Statistikore për 

Shkencat Sociale (SPSS), versioni 23. 

Gjetjet: Për periudhën e analizuar 2011-2021, për nivel rëndësie α=0.05, ndikimi i eksportit në 

rritjen e BPV-së së Kosovës statistikisht nuk është signifikant, ndërsa ndikimi i importit në këtë 

rritje është statistikisht signifikant. Përfundimisht, ka rezultuar se eksporti dhe importi kanë 

ndikim pozitiv në BPV. Ky punim mund të merret si pikë referimi nga autorë të tjerë, kur bëhen 

krahasime të ndikimit të eksportit dhe importit në BPV-në e vendeve të ndryshme, përfshirë edhe 

Kosovën. Gjithashtu, punimi mund të përdoret si një burim i informacionit për autorët e tjerë që 

do të bëjnë hulumtime dhe studime të tjera për Kosovën në të ardhmen. 

Fjalët kyçe: eksporti, importi, BPV, globalizimi. 

Kodi JEL: F1, F10, F2, F43, F6, F63. 
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1. Hyrje 

Marrëdhënia midis tregtisë dhe rritjes ekonomike ka preokupuar ekonomistët për një kohë të 

gjatë (Michelis & Zestos, 2004). Kështu, ky punim bënë fjalë për ndikimin e eksport-importit, si 

forma më e lehtë dhe më e thjeshtë e fillimit të marrëdhënieve të tregtisë ndërkombëtare 

ndërmjet individëve, ndërmarrjeve dhe vendeve të ndryshme, në BPV, me rast konkret Kosovën. 

Për të shpjeguar marrëdhënien eksport-import-BPV është ndërtuar një model ekonometrik dhe 

përmes rezultateve të dala nga analizat e performuara është bërë e qartë një marrëdhënie të tillë. 

Në modelin e hulumtimit është përfshirë një periudhë 11 vjeçare, përkatësisht vitet 2011-2021. 

Gjatë dy dekadave të fundit të shekullit XX, pjesa e vendeve në zhvillim në totalin e 

eksporteve të shërbimeve botërore u rrit në mënyrë progresive, duke arritur pothuajse 1/4 e totalit 

botëror në vitin 2000. Megjithatë, vendet në zhvillim nuk i shpëtuan një ngadalësimi të 

përgjithshëm të tregtisë ndërkombëtare në shërbime. Aftësia e vendeve në zhvillim për të 

importuar shërbime gjithashtu ra ndjeshëm, me pasoja serioze në performancën e tyre të 

përgjithshme ekonomike (Gabriele, 2006). Njëri nga faktorët që pati një ndikim të rëndësishëm 

në rritjen ekonomike të vendeve në zhvillim dhe tërhoqi vëmendjen e shumë ekonomistëve është 

mbështetja në tregtinë e jashtme. Roli i tregtisë së jashtme është më i rëndësishëm në strukturën 

ekonomike të vendeve të botës së tretë. Këto vende kanë shumë nevojë për të ardhura që i 

sigurojnë nga eksporti dhe për import të të gjitha llojeve të produkteve dhe materialeve që 

nevojiten për krijimin e strukturës së industrisë (Ebrahimi, 2017). 

Pyetje kërkimore: 

Çfarë ndikimi kanë eksporti dhe importi në BPV-në e Kosovës? 

152



   

 
 

 

2. Rishikimi i Literaturës 

Në kohët e sotme, kur globalizimi si një proces i zgjerimit dhe thellimit të marrëdhënieve 

ndërmjet vendeve të ndryshme (Daniels et al., 2019) është vazhdimisht në rritje, çdoherë e më 

shumë po i kushtohet rëndësi rolit të tregtisë ndërkombëtare në zhvillimin e vendeve dhe krijimit 

të zonave të tregtisë së lirë të cilat lehtësojnë shumë procedurat e eksportit dhe importit të 

mallrave dhe shërbimeve. Literatura e tregtisë ndërkombëtare ka një histori të gjatë që nga Adam 

Smith dhe David Riccardo (të cilët formuluan teorinë e avantazhit absolut dhe krahasues) (Bano 

& Paswan, 2016). Konceptet e avantazhit krahasues dhe përfitimet nga tregtia janë dy nga 

nocionet më të vjetra dhe më të trajtura në fushën e ekonomisë (Gerber, 2018). Teoria e tregtisë 

ndërkombëtare synon të shpjegoj pse vendet zhvillojnë epërsitë e tyre në tregjet globale (Kristo, 

2004). Tregtia ndërkombëtare mund të cilësohet si një shtytës i mundshëm i rritjes ekonomike të 

një vendi (Bastola & Sapkota, 2015) sepse shërben si një rrip transmetimi për transferimin e 

përfitimeve të industrializimit dhe teknologjisë moderne nga vendet e zhvilluara në ato më pak të 

zhvilluara. Prapa procesit të tregtisë shumëkombëshe qëndron liberalizimi i tregtisë dhe 

komponent i rëndësishëm i liberalizimit është hapja tregtare (Naveed & Shabbir, 2006). 

Çështja se si vendet në zhvillim mund të përshpejtojnë rritjen e tyre ekonomike është e një 

rëndësie vendimtare. Shumë nga vendet sapo industrializuara me rritje të shpejtë i japin 

mbështetje idesë se nxitja e eksportit mund të jetë një strategji efektive zhvillimi. Natyrisht, një 

linjë e tillë e shkakësisë është në përputhje me teorinë makroekonomike, ku eksportet trajtohen si 

injeksione në ekonomi (Doraisami, 1996). Shumica e studimeve theksojnë se këto vende të sapo 

industrializuara janë rritur kaq shpejt si rezultat i drejtpërdrejtë i politikave të jashtme që ato 

kanë adoptuar të orientuara nga tregu (James & Fujita, 1989). 
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Eksporti dhe importi paraqesin themelin e tregtisë ndërkombëtare. Eksporti nënkupton 

shitjen e mallrave ose shërbimeve të prodhuara nga një firmë me bazë në një vend për klientët që 

banojnë në një vend tjetër, ndërsa importi është blerja e një malli ose shërbimi nga një blerës në 

Vendin X, importuesi, prej një shitësi në Vendin Y, eksportuesit (Daniels et al., 2019). Në anën 

tjetër, BPV paraqet vlerën e tregut e të gjithë mallrave dhe shërbimeve përfundimtare të 

prodhuara brenda një vendi në një periudhë të caktuar kohe (Froyen, 2013; Mankiw, 2018). 

Shumë kërkime empirike që hetojnë lidhjen shkakësore midis zgjerimit të eksportit dhe 

rritjes ekonomike janë kryer nga ekonomistët (Koh & Mah, 2013). Krahas shqetësimit për 

ndikimin e rritjes së eksporteve në performancën ekonomike, ka pasur shqetësim për ndikimin e 

paqëndrueshmërisë së eksporteve në rritjen ekonomike (Kaushik & Klein, 2008). Efektet e 

dëmshme të paqëndrueshmërisë së eksportit i janë atribuar ose paqëndrueshmërisë së çmimeve të 

produkteve primare në vetvete ose luhatjeve rezultuese të të ardhurave nga eksporti (Glezakos, 

1973). 

Shumë modele ekonomike u ndërtuan për të kuptuar rritjen ekonomike dhe për të hedhur 

dritë mbi këtë çështje. Janë shqyrtuar dhe ekzaminuar me kujdes një sërë variablash të 

mundshme që mund të lidhen me rritjen ekonomike. Disa nga këto variabla janë investimet, 

kursimet, inflacioni, ndryshueshmëria e inflacionit, shpenzimet qeveritare në përqindje të BPV-

së, deficiti qeveritar dhe variabla të tjerë kryesisht makroekonomik (Zestos & Tao, 2002). 

Teorikisht dihet eksport-importi luajnë rol vendimtar në zhvillimin ekonomik. Studimet teorike 

dhe empirike përqendrohen kryesisht ose në marrëdhënien midis eksportit dhe rritjes ose midis 

importit dhe rritjes ose lidhjen midis eksportit, importit dhe rritjes ekonomike (Varshini & 

Manonmani, 2018). 
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Rritja ekonomike e vendeve është një nga përcaktuesit më të rëndësishëm të mirëqenies 

ekonomike (Varshini & Manonmani, 2018) dhe është gjithmonë një temë interesante për t’u 

trajtuar; përcaktimi i marrëdhënieve që krijojnë rritje në një vend mund t’i siguroj popullit të tij 

një cilësi më të mirë jetese (Kristjanpoller R & Olson, 2014). Përmirësimi i mirëqenies 

kombëtare njihet me emërtimin “fitimet nga tregtia” (Gerber, 2018). Aftësia për të përcaktuar 

sasinë e efekteve të eksporteve dhe importeve në rritjen ekonomike të vendeve ose të një rajoni 

është e rëndësishme nga këndvështrimi i zyrtarëve qeveritar, ligjvënësve dhe negociatorëve të 

marrëveshjeve të tregtisë së lirë pasi vendimet dhe veprimet e tyre kanë pasoja ekonomike që ata 

duhet të për të kuptuar para se të veprojnë (Kristjanpoller R & Olson, 2014). Rritja e BPV-së 

është një tregues i potencialit të ardhshëm dhe qëndrueshmërisë së nivelit të prodhimit (Majeed 

& Ahmad, 2006). 

Është një besim i përhapur se zgjerimi i eksportit ka një ndikim pozitiv dhe të 

konsiderueshëm në ecurinë e rritjes së BPV-së së vendeve në zhvillim dhe vendeve të zhvilluara 

(Saleem & Sial, 2015). Performanca e eksportit është një mjet i domosdoshëm i krijimit të 

vendeve të punës, përmirësimit të pozicionit të bilancit të pagesave, rritjes së përshpejtuar 

ekonomike dhe rritjes së nivelit të të ardhurave dhe standardit të jetesës së masave të popullsisë 

(Quddus & Saeed, 2005). Gjithashtu, ekspozimi teorik i marrëdhënies ndërmjet eksportit dhe 

rritjes ekonomike bazohet në premisën se eksporti ndikon në rritjen ekonomike nëpërmjet rritjes 

së produktivitetit (Bbaale & Mutenyo, 2011). Tregtia nuk është vetëm e dëshirueshme, por edhe 

e pashmangshme, pasi vendet duhet të sigurojnë nevojat në rritje të ekonomive të tyre (Saleem & 

Sial, 2015). 
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3. Metodologjia e Hulumtimit 

Metodologjia dhe të dhënat e përdorura në këtë hulumtim përmbajnë përbërësin kualitativ 

dhe kuantitativ dhe synojnë arritjen e objektivave të studimit. Të dhënat e përdorura vijnë nga dy 

burime kryesore: 

▪ Të dhënat sekondare (raportet e ASK-së), dhe, 

▪ Burimet terciare (librat, punimet shkencore, Interneti, etj.). 

Hipoteza e ngritur në këtë hulumtim është si në vijim: 

H1: Eksporti dhe importi ndikojnë pozitivisht në rritjen e BPV-së së Kosovës. 

Modeli ekonometrik ka formën: 

Y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + ε 

Ku: 

▪ Y - BPV - Variabël e varur 

▪ X₁ - Eksporti - Variabël e pavarur 

▪ X₂ - Importi - Variabël e pavarur 

▪ β₀ - është koeficient konstant që tregon se sa do të jetë vlera e Y kur X=0. 

▪ β₁ - është koeficient që tregon se sa do të jetë vlera e Y kur X₁ ndryshon për 1 njësi, duke 

mbajtur konstant X₂. 

▪ β₂ - është koeficient që se sa do të jetë vlera e Y kur X₂ ndryshon për 1 njësi, duke 

mbajtur konstant X₁. 
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▪ ε - termi i gabimit, përmbledh të gjithë faktorët tjerë që mund të kenë ndikim në dukurinë 

e caktuar, por faktorë këta të cilët nuk merren parasysh në model. 

Pas specifikimit të modelit ekonometrik dhe shpjegimit të variablave, modeli merr formën: 

Y BPV = β₀ + β₁ Eksporti + β₂ Importi + ε 

4. Të dhëna të Rëndësishme për Kosovën 

Kjo pjesë përmbledh disa të dhëna të rëndësishme për Kosovën. Tabela 1 përmbledh të 

dhënat për BPV-në, eksportin, importin, bilancin tregtar dhe përqindjen e mbulimit të eksportit 

ndaj importit. Të dhënat jepen në € dhe mbulojnë periudhën 2011-2021. 

Tabela 1. Të dhënat e BPV-së dhe tregtisë së jashtme të Kosovës (2011-2021) 

 

*E vlerësuar 

**Të dhëna preliminare 

Burimi: ASK (2021a), fq.8; ASK (2022a), fq.9; ASK (2022b), fq.4. 
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Figura 1. Dinamika e eksportit, importit dhe bilancit tregtar të Kosovës (2011-2021) 

 

Burimi: Hartuar nga autorët bazuar në të dhënat e tabelës 1 

Figura 2. Norma reale e rritjes së BPV-së (2011-2021) 

 

*E vlerësuar 

Burimi: ASK (2021b), fq. 12; ASK (2022a), fq. 11. 
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Në figurën 2 paraqitet norma reale e rritjes së BPV-së së Kosovës për periudhën 2011-2021. 

Shihet ndryshim i vazhdueshëm çdo vit, ulje dhe rritje të normës reale të BPV-së. Fokusi 

përqëndrohet në vitin 2020 ku vërehet një rënie e dukshme në -5.3% nga 4.8% sa ishte në vitin 

2019. Një rënie kaq e theksuar i atribuohet përhapjes së pandemisë Covid-19 si pasojë e së cilës 

rrjedhën vendosja e masave kufizuese, bllokimi i popullatës dhe kriza e shkaktuar në ekonominë 

e Kosovës, dhe jo vetëm. 

Rënia e normës reale të BPV-së në vitin 2020 u pasua nga një ngritje më e lartë në vitin 2021 

e vlerësuar të jetë 10.53%. Kjo rritje kryesisht iu atribua përmirësimit të krizës shëndetësore, 

dinamikë që u reflektua në lehtësim të masave kufizuese dhe rritje të të hyrave nga jashtë dhe 

politikave stimuluese financiare dhe fiskale (BQK, 2021b). Sipas vlerёsimeve tё ASK-sё, BPV-

ja reale nё TM1 2021 ka shёnuar rritje prej 5.6%, rritje që vlerёsohet të ketë vazhduar edhe në 

TM2 2021. Këto vlerësime mbështeten nё rritjen e eksportit tё mallrave dhe shërbimeve, 

konsumit dhe investimeve publike, remitencave dhe nё rritjen e prodhimit industrial dhe tё 

tregtisё me pakicё (BQK, 2021a). Ndërsa, vetëm në TM4 2021, rritja reale e BPV-së rezulton të 

ketë qenë 6.4%, mbështetur nga rritja e kërkesës vendore, ndërkohë që eksportet neto kishin 

kontribut negativ në aktivitetin e gjeneruar ekonomik (BQK, 2021b). 

Raporti i fundit i ASK-së, për statistikat e tregtisë së jashtme të mallrave në Kosovë, tregon 

për një deficit tregtar më të lartë për 26.4% në Mars 2022, në raport me periudhën e njëjtë të vitit 

2021. Eksporti mbulon importin me 17.9%. 

Grupet kryesor të eksportit sipas përqindjes janë: 

▪ 28.0% metalet bazë dhe artikujt prej tyre, 
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▪ 23.7% artikuj të ndryshëm të prodhuar, 

▪ 13.2% plastikë, gomë dhe artikuj prej tyre, 

▪ 6.4% ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, 

▪ 5.8% produktet minerale, etj. 

Ndërsa, sipas të dhënave të grupeve kryesore importin e përbëjnë: 

▪ 16.0% produktet minerale, 

▪ 12.0% metalet bazë dhe artikujt prej tyre, 

▪ 11.0% makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike, 

▪ 10.8% ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, 

▪ 8.4% produktet e industrisë kimike, 

▪ 7.9% plastikë, gomë dhe artikuj prej tyre, 

▪ 6.8% mjetet e transportit, etj. 

Tabela 2. Partnerët kryesor të Kosovës për eksport, në % (Mars 2022) 
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Tabela 3. Partnerët kryesor të Kosovës për import, në % (Mars 2022) 

 

5. Rezultatet dhe Gjetjet e Hulumtimit 

Në këtë pjesë paraqiten rezultatet e dala nga analiza e korrelacionit bivariate dhe regresionit 

linear që e shpjegojnë problematikën e studiuar. 

 

Tabela 4. Analiza e korrelacionit bivariate 

 

Burimi: Kalkulimet e autorëve në programin SPSS (2022) 

Tabela 4 shfaq rezultatin nga analiza e korrelacionit bivariate. Sipas këtij rezultati vërejmë se 

të gjitha variablat janë në korrelacion me njëra-tjetrën në nivele të caktuara. 

Bazuar në rezultatet nga tabela, themi se: 
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▪ Ekziston një korrelacion i lartë-pozitiv prej 0.790 ndërmjet BPV-së dhe eksportit. Ky 

pohim është i saktë sepse vërtetohet përmes signifikancës që është 0.002, vlerë kjo më e 

ulët se sa p-value 0.05. 

▪ Ekziston një korrelacion shumë i lartë-pozitiv prej 0.922 ndërmjet BPV-së dhe importit. 

Ky pohim është i saktë sepse vërtetohet përmes signifikancës që është 0.000, përsëri vlerë 

kjo më e ulët se sa p-value 0.05. 

▪ Ekziston një korrelacion shumë i lartë-pozitiv prej 0.934 ndërmjet eksportit dhe importit. 

Ky pohim është i saktë sepse 0.000<0.05. Ky rezultat i lartë i korrelacionit ndërmjet 

variablave të pavarura ngrit dyshimin se midis tyre ekziston multikolineariteti, gjë që 

mund të bëjë modelin hulumtues të pakuptimshëm. Mirëpo, për të vërtetuar se diçka e 

tillë nuk ekziston në modelin tonë, këtë çështje do ta vërtetojmë përmes rezultateve nga 

tabela “Collinearity Diagnostics”. 

Gjithashtu, vërejmë se korrelacioni ndërmjet të gjitha variablave është signifikant edhe në 

nivel rëndësie 0.01. 

Tabela 5. Përmbledhje e modelit 

 

Burimi: Kalkulimet e autorëve në programin SPSS (2022) 
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Tabela 5 jep rezultatet për koeficientin e korrelacionit (R) dhe koeficientin e përcaktimit (R²) 

dhe themi se R=0.942, që do të thotë se variablat e përfshira në model kanë një ndërlidhshmëri 

prej 94.2%, dhe R²=0.888, që nënkupton se eksport-importi e shpjegojnë BPV-në në nivel prej 

88.8%. Përqindja e mbetur (11.2%) i takon termit të gabimit ku përfshihen të gjithë faktorët tjerë 

që mund të ndikojnë në BPV, por që nuk janë marrë parasysh në model, dhe të cilët janë 

konsumi dhe investimeve publike, remitencat, rritja e prodhimit industrial dhe tregtisё me pakicё 

(BQK, 2021a). 

Këtu paraqitet edhe koeficienti Durbin-Watson i cili tregon autokorrelacionin ndërmjet 

variablave të pavarura. Vlerat e preferueshme të tij përfshijnë intervalin 1.5 - 2.5. Në rastin tonë 

kemi vlerën 1.206, vlerë kjo pak më e ulët se sa vlera e preferueshme mirëpo në këtë model nuk 

ekziston autokorrelacioni sepse një gjë e tillë vërtetohet edhe nga rezultatet e tabelës për 

diagnostifikimin e kolinearitetit. 

Tabela 6. Koeficientët e modelit 

 

Burimi: Kalkulimet e autorëve në programin SPSS (2022) 

Tabela 6 paraqet vlerat e koeficientëve të modelit. Kuptimi i tyre është si vijon: 
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β₀ - nëse eksporti dhe importi mbeten konstant atëherë vlera e BPV-së është 

894,067,273.002€. Logjikisht ky pohim nuk ka ndonjë kuptim të rëndësishëm sepse 0.262>0.05. 

β₁ - nëse vlera e eksportit rritet për 1€, vlera e BPV-së do të zvogëlohet për 4.218€, duke 

mbajtur konstant importin. Ky pohim nuk është i saktë në nivel rëndësie prej 0.05 pasiqë niveli i 

signifikancës është 0.134. Kjo do të thotë se, për periudhën e vrojtuar ndikimi i eksportit në BPV 

nuk ka qenë signifikant, pra është statistikisht i pa rëndësishëm. 

β₂ - nëse vlera e importit rritet për 1€, vlera e BPV-së do të rritet për 2.226€, duke mbajtur 

konstant eksportin. Ky pohim është i saktë pasiqë 0.002<0.05. Rezultatet nga hulumtimet e 

autorëve të tjerë tregojnë se importi në përgjithësi ka ndikim negativ në BPV. Mirëpo, ky ndikim 

pozitiv i importit në BPV-në e Kosovës shpjegohet me faktin se Kosova cilësohet si shoqëri 

konsumuese dhe një numër të madh të kërkesave dhe nevojave të popullsisë i plotëson përmes 

importit të mallrave. 

Sa për krahasueshmëri, rezultatet nga hulumtimi i Kristjanpoller R & Olson (2014) tregojnë 

se eksportet nxisin rritjen e BPV-së, ndërsa efektet e importeve në rritje janë përgjithësisht 

negative. Gjithashtu, Turan & Karamanaj (2014) bazuar në studimin e bërë deklarojnë se 

eksporti ka ndikim të rëndësishëm në rritjen ekonomike, ndërsa importi ka ndikim negativ. 

Në bazë të rezultatit modeli ekonometrik merr formën: 

Y BPV = 894,067,273.002 - 4.218 Eksporti + 2.226 Importi + ε 

Pas interpretimit të koeficientëve të modelit, vijmë në përfundimin se vërtetohet hipoteza H1. 

Themi kështu sepse rezultati se me rritjen e eksportit zvogëlohet BPV-ja doli të jetë 

josignifikant, që do të thotë se në këtë rast vlenë e kundërta. Sipas Emery (1967), është vërtetuar  
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në mënyrë empirike se ritmet më të larta të rritjes së eksporteve çojnë në rritje më të lartë 

ekonomike. Dodaro thotë se: “rezultati i testit të kauzalitetit në studimin e tij ofron mbështetje 

shumë të dobët për pretendimin se rritja e eksportit nxit rritjen e BPV-së” (1993: 242). Po ashtu, 

nga studimi jonë ka rezultuar se me rritjen e importit rritet BPV-ja. 

Gjithashtu, vlenë të ceket se signifikanca totale e modelit është 0.000 (rezultat nga ANOVA), 

që do të thotë se modeli në përgjithësi është statistikisht i rëndësishëm. 

Tabela 7. Diagnostifikimi i kolinearitetit 

 

Burimi: Kalkulimet e autorëve në programin SPSS (2022) 

Siç e kemi përmendur më lartë, këtu do të testojmë se a ka multikolinearitet në model. 

Multikolineariteti ekziston atëherë kur ndonjëra prej variablave të pavarura ka proporcione të 

variancës më të lartë se 0.9 (vlerat e kolonave), korresponduese me ndonjë rresht në të cilin 

Condition Index është më i lartë se 30 (Krasniqi & Hajrizi, 2012). Në rastin tonë, Condition 

Index ka gjithmonë vlera më të ulëta se sa 30, pra nuk ekziston multikolineariteti në model. 

6. Konkluzione dhe Rekomandime 

Nga kjo që u tha, është e qartë se globalizimi paraqet një proces i cili ndikon në rritjen e 

ndërlidhjes ndërmjet vendeve në mbarë botën. Kjo ndërlidhje bënë që të rritet zhvillimi 

ekonomik i tyre dhe si rezultat të përmirësohet cilësia e jetës së popullsisë. Sot, globalizimi  
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ndikon në masë të madhe në rritjen e rëndësisë së aktivitetit të tregtisë ndërkombëtare. Vlenë të 

përmendet që globalizimi dhe biznesi ndërkombëtar janë çështje shumë të rëndësishme që janë 

temë e debateve të shumta për vet faktin se sot të bërit biznes është një çështje shumë e 

komplikuar sidomos kur kompanitë vendosin të zgjerohen në tregjet ndërkombëtare apo globale. 

Për periudhën e analizuar (2011-2021) bilanci tregtar vazhdon të qëndroj gjithmonë negativ 

dhe kjo arsyetohet me faktin se niveli i importit në Kosovë është shumë më i lartë se sa niveli i 

eksportit. Ajo që bie në sy vitet e fundit është rritja e vlerës së eksportit nga viti 2018-2021, dhe 

zvogëlimi i importit në vitin 2020, krahasuar me vitin 2019. Mirëpo, importi ka shënuar përsëri 

rritje në vitin 2021. Shprehur në përqindje të mbulimit, në vitin 2021 kjo përqindje ishte 16.1%, 

krahasuar me vitin 2020 kur ishte 14.4%. 

Sa i përket përmbushjes së qëllimit të punimit, u pa se, për nivel të rëndësisë α=0.05, ndikimi 

i eksportit në rritjen e BPV-së së Kosovës statistikisht nuk është signifikant dhe ndikimi i 

importit është statistikisht signifikant, përkatësisht eksport-importi kanë ndikim pozitiv rritjen e 

BPV-së. 

Rekomandimi ynë në këtë rast është se institucionet shtetërore duhet të mbështesin politika 

që nxisin rritjen e eksportit dhe rritjen e cilësisë së mallrave në mënyrë që ato të plotësojnë 

standardet e kërkuara ndërkombëtarisht. Ky do të ishte hap pozitiv drejt integrimit të Kosovës në 

marrëdhënie ndërkombëtare dhe rritjen e bashkëpunimit me akterë të jashtëm me rëndësi 

strategjike. 
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Hyrja 

Dallimet gjinore në arsim janë një lloj diskriminimi gjinor në sistemin arsimor ndaj burrave dhe 

grave përgjatë dhe pas rrugëtimit arsimor. Në botë burrat kanë më shumë mundësi të jenë të 

shkolluar edhe pse gratë kanë treguar rezultate më të larta të shkrim-leximit në shumë vende. 

Megjithëse burrat dhe gratë mund të kenë të njëjtin nivel arsimor, është më e vështirë për gratë 

që të kenë pozita më të larta drejtuese,si dhe punësimi në të ardhmen e shqetësimet financiare 

mund të rriten. Burrat kanë pasur tendencë të ndjekin arsimimin më shumë sesa gratë në të 

kaluarën, por hendeku gjinor në arsim është përmbysur në dekadat e fundit në shumicën e 

vendeve perëndimore dhe shumë vende jo-perëndimore (Moomaw dhe Shatter 1996).  

Rishikimi i literaturës 

Ndërsa këto punime empirike shqyrtonin lidhjen midis zhvillimit ekonomik dhe pabarazisë 

gjinore në regjistrimin në shkollë, fokusi i tyre është në ndryshimet në nivelin e të ardhurave. 

Pak e kanë shqyrtuar këtë pabarazi nga këndi i ndryshimit të strukturave të punës dhe kërkesave 

për aftësi në tregun e punës, të shkaktuara nga industrializimi. Gjatë procesit të zhvillimit 

ekonomik, zgjerimi i shpejtë i sektorëve industrialë dhe të shërbimeve hapi vazhdimisht tregun 

e punës për femrat (Lele 1986; Stromquist 1989). Për shembull në Kinë ndryshimi i dallimeve 

gjinore në tregun e punës nuk janë përcaktuar si një rrjedhim i dallimeve gjinore në arsim. Është 

diskutuar gjerësisht në hulumtimin e disa disiplinave që investimi në arsim tek fëmijët ndikohet 

nga perceptimet ose pritshmëritë e prindërve për efektet e shkollimit në tregun e punës. Një nga 

origjinat e pabarazisë gjinore në arsim shpesh i atribuohej roleve tradicionale gjinore. Në 

epokën paramoderne, meshkujt ishin gjinia dominuese dhe zinin pozita të rëndësishme në  

 

 

173



  

shoqëri; femrat ishin kryesisht të kufizuara në familjet e tyre (Keith 1976). Sipas studumeve të 

kryera sa më e pasur të jetë familja, aq më shumë ka gjasa që vajza të regjistrohet në shkollë. 

Disa punime të tjera treguan gjithashtu rezultate të ngjashme (Wang dhe Yuan 1993; Connelly 

dhe Zheng 2003; Lee 2012). 

Një shembull tjetër janë srudimet që janë bërë në Suedi të cilat tregojnë dallime gjinore midis 

disiplinave akademike. Stahle (1997) studioi shkallën në të cilën raporti i burrave dhe grave me 

diplomë bachelor pasqyrohet në ata me diplomë doktorature disa vite më vonë. Ai zbuloi se në 

vendet nordike gratë në mjekësi, odontologji dhe drejtësi hasin më shumë vështirësi në karrierën 

e tyre akademike (Stáhle 1997). Chrapkowska (2006) tregoi se u duhet më shumë kohë grave 

për të arritur nivelin e profesorit në shkencat natyrore në krahasim me burrat në shkencat e tjera 

(Chrapkowska 2006). Më në fund, një studim i vitit 2006, i përsëritur në vitin 2011, tregoi se 

kishte më pak gjasa që gratë në shkencat humane dhe natyrore të bëheshin profesore sesa në 

shkenca eksakte. 

Hendeku i pagave  

Diferencat e pagave midis burrave dhe grave janë një nga fenomenet më të rëndësishme të 

hetuara në ekonomi. Megjithëse hendeku gjinor i pagave ka qenë në rënie gjatë dekadave të 

fundit në vendet e zhvilluara, gratë ende fitojnë dukshëm më pak se burrat (Blau dhe Kahn, 

2017). Dallimet gjinore nuk ekzistojnë vetëm në pagat e realizuara, por ato shfaqen tashmë në 

pritshmëritë e të rinjve për pagat e tyre të ardhshme (p.sh. Filippin dhe Ichino, 2005; Kiessling 

et al., 2019; Reuben et al., 2017). Prandaj, një arsye pse gratë nuk fitojnë aq shumë sa burrat 

mund të jenë pritshmëritë më të ulëta të pagave pasi individët priren të pranojnë punë që 

përputhen me bindjet e tyre (Reuben et al., 2017). Ndryshimet gjinore në pagat e pritura nga  
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ana tjetër mund t'i atribuohen dallimeve në besimin e burrave dhe grave. Në fakt, burrat priren 

të jenë më të sigurt se gratë për aftësitë e tyre (p.sh. Bengtsson et al., 2005). 

Tradicionalisht, analizat ekonomike të hendekut gjinor të pagave dhe ndarjes profesionale janë 

fokusuar në ato që mund të quhen faktorë specifikë gjinorë - pra, dallimet gjinore në kualifikime 

ose në trajtimin e tregut të punës të individëve të kualifikuar. Ndërsa kapitalizmi u zhvillua në 

shekullin e nëntëmbëdhjetë, burrat që punonin gjetën punët e tyre gjithnjë e më të kërcënuara, 

ndërsa punëdhënësit u përpoqën të zëvendësonin punën e lirë të grave me burrat. Konkurrenca 

ekonomike midis burrave dhe grave ishte një tipar domethënës i revolucionit industrial gjatë 

gjithë shekullit të 20-të. Edhe kur zëvendësimi nuk ishte një problem për burrat që punonin, si 

p.sh. transportuesit, çmimi i ulët i punës së grave në industrinë e minierave u perceptua se ul 

pagat e burrave (Stáhle 1997). 

Kohët e fundit, duke ndjekur punën e Juhn, Murphy dhe Pierce (1991) mbi tendencat në 

diferencat racore, janë bërë disa përparime duke marrë parasysh hendekun gjinor të pagave dhe 

diferencat e tjera demografike në kontekstin e strukturës së pagave. Struktura e pagave është 

grupi i çmimeve të përcaktuara për aftësitë e tregut të punës dhe shpërblimet për punësimin në 

sektorë të veçantë. Dallimet gjinore në kualifikime janë analizuar kryesisht brenda modelit të 

kapitalit njerëzor (Mincer dhe Polachek, 1974). Duke pasur parasysh ndarjen tradicionale të 

punës sipas gjinisë në familje, gratë priren të grumbullojnë më pak përvojë në tregun e punës 

sesa burrat për shkak se gratë parashikojnë ndërprerje në punë. Orët më të gjata që gratë 

shpenzojnë për punët e shtëpisë mund të ulin gjithashtu përpjekjet që ato bëjnë në punët e tyre 

në treg në krahasim me burrat, duke kontrolluar orët e punës, dhe si rrjedhim të ulin 

produktivitetin dhe pagat e tyre (Becker, 1985).  
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Penalizimi i amësisë (të qenit nënë) 

Lidhur ngushtë me fleksibilitetin e punës dhe zgjedhjen në profesion, është çështja e 

ndërprerjeve të punës për shkak të amësisë. Lundborg, Plug dhe Rasmussen (2017) japin prova 

nga Danimarka. Dëshmi për penalizimin e të qenurit nënë gjithashtu dëshmohet nga një studim 

i kohëve të fundit nga Danimarka që përcolli burra dhe gra gjatë periudhës 1980-2013. Studimi 

zbuloi se pas fëmijës së parë, të ardhurat e grave ranë ndjeshëm dhe kurrë nuk u përmirësua. 

Por ky nuk ishte rasti për burrat me fëmijë, as rasti për gratë pa fëmijë. Këto gjetje i referohen 

Danimarkës, një vend që renditet lartë në masat e barazisë gjinore dhe ku ka garanci ligjore që 

kërkojnë se një grua mund të kthehet në të njëjtën punë pas pushimit të lehonisë- gjë që tregon 

se edhe në prani të pushimit të bollshëm me pagesë dhe kujdesit të subvencionuar për fëmijë, 

për aq kohë sa nënat në mënyrë jo proporcionale marrin punë shtesë në shtëpi pasi të kenë 

fëmijë, pabarazitë në pagë ka të ngjarë të mbesin (Ortiz-Ospina, 2018). 

Hendeku i pagave gjatë vitit 2019  

Të dhëna të verifikuara dhe të nxjerra nga Institute for Women’s Policy Research 

Norma e progresit drejt mbylljes së hendekut gjinor të pagave nuk u rrit në vitin 2019. Nëse 

ritmi i ndryshimit të raportit të të ardhurave vjetore vazhdon me të njëjtin ritëm që ka pasur që 

nga viti 1960, do të duhen edhe 39 vite të tjera, deri në vitin 2059, për meshkujt dhe gratë të 

arrijnë barazinë. Ky projeksion për pagë të barabartë ka mbetur i pandryshuar për katër vitet e 

fundit. 

 

 

 

 

176



  

Raporti mesatar i fitimeve javore të grave dhe burrave  

Një matje alternative e hendekut të pagave rrjedh nga raporti i fitimeve mesatare javore të grave 

ndaj burrave për punëtorët me kohë të plotë, i cili ishte 81.5 përqind në 2019. Raporti i të 

ardhurave gjinore bazuar në të ardhurat javore u ngushtua paksa midis 2018 dhe 2019 (Figura). 

 

Raporti mesatar i të ardhurave vjetore gjinore për gratë dhe burrat e punësuar  

Të dy raportet e të ardhurave (për të ardhurat javore dhe vjetore) pasqyrojnë dallimet gjinore 

në pagat për orë dhe numrin e orëve të punës (ndërmjet punëtorëve me kohë të plotë). Gati dy 

në tre (64.4 përqind) gra kanë punuar me kohë të plotë, gjatë gjithë vitit në 2019, krahasuar me 

tre në katër (75.4 përqind) burra, një rënie e lehtë për burrat dhe një rritje e lehtë për gratë që 

nga viti 2018. Kur përfshihen punëtorët me kohë të pjesshme, raporti i të ardhurave të grave 

ndaj burrave është edhe më i ulët, pra shkon në 73,5 përqind (një hendek pagash gjinore prej 

26,5 përqind). Kjo është për shkak se gratë kanë më shumë gjasa se burrat të punojnë me orare 

të reduktuara, shpesh në mënyrë për të menaxhuar rritjen e fëmijëve dhe punë të tjera në familje. 

Gratë kanë gjithashtu më shumë gjasa se burrat të punojnë në profesione ku ofrohen më pak 

punë me kohë të plotë ose ku orët ndryshojnë nga java në javë. (Institute for Women’s Policy 

Research 2020) 
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Diferencat në akumulimin e kapitalit midis femrave dhe meshkujve sipërmarrës 

 (Rasti studimor Serbia) 

Në nivelin e përgjithshëm të popullsisë, nuk ka një hendek të dallueshëm gjinor në lidhje me 

nivelin e arsimimit. Për më tepër, në shumicën e vendeve të BE-së dhe në Serbi gjithashtu, gratë 

përbëjnë më shumë se gjysmën e të diplomuarve (KE 2010; SORS 2015 b). Në mënyrë të 

ngjashme, shumica e studimeve sugjerojnë se nuk ka dallime të rëndësishme në nivelin e 

femrave dhe meshkujve sipërmarrës (Brush 1992), ose madje femrat sipërmarrëse mund të 

themi se kanë nivel më të lartë edukimi (Robichaud et al. 2007). Gratë në përgjithësi janë të 

dekurajuara nga shkencat dhe matematika dhe drejtohen në fusha që janë të orientuara drejt 

njerëzve (Win 2005). Si rezultat, gratë më shpesh ndjekin diploma në shkencat sociale dhe artet, 

ndërsa shkencat inxhinierike dhe teknike janë zgjedhje më të zakonshme për burrat 

(Klapper/Parker 2010; Lee/Marvel 2014). Për më tepër, ka indikacione të caktuara se sistemet 

e arsimit fillor dhe të mesëm në shumicën e vendeve janë të dizajnuara në atë mënyrë që të 

ofrojnë mbështetje më të madhe për zhvillimin e kompetencave matematikore të burrave 

(Pavlovic-Babic/Baucal 2013). Nocioni i rrënjosur shoqëror se burrat janë më kompetentë në 

fushën e shkencave natyrore dhe teknologjisë mund të rezultojë në një vetëbesim të 

pajustifikuar më të ulët të grave në këtë fushë. Për shembull, studimi i aftësive matematikore të 

studentëve femra dhe meshkuj tregoi se studentët meshkuj i vlerësuan më mirë aftësitë e tyre 

matematikore, edhe pse, në terma realë, aftësitë e tyre ishin të njëjta me ato të studentëve femra 

(Thébaud 2010). Në përputhje me këto rezultate, përcaktohet hipoteza e mëposhtme:  

Hipoteza 1: Sipërmarrëset femra dhe meshkuj në Republikën e Serbisë kanë nivele të ngjashme 

arsimimi, por ka dallime të bazuara në gjini në fushën e edukimit të sipërmarrësve, ku femrat 

sipërmarrëse arsimohen më shpesh në fusha e shkencave sociale dhe humane. 

 

178



  

Përvoja e një sipërmarrësi është komponenti i dytë i kapitalit njerëzor që mund të ndikojë në 

zgjedhjet dhe produktivitetin sipërmarrës. Përvoja e punës, si një mënyrë joformale e 

përvetësimit të njohurive dhe aftësive, mund të jetë një përcaktues i rëndësishëm që rrit gjasat 

që dikush të zgjedhë të bëhet sipërmarrës. Në këtë drejtim, ekziston një marrëveshje pothuajse 

universale që përvoja e punës në përgjithësi promovon vetëpunësimin e individëve (Parker 

2009). Femrat kanë më pak përvojë pune dhe më shumë ndërprerje në karrierë në krahasim me 

meshkujt, si në sektorin e punësimit me pagesë ashtu edhe në atë të vetëpunësimit.  

Megjithatë, ky hendek është më i theksuar në sektorin e vetëpunësimit (Lechmann/Schnabel 

2012). Sipërmarrësit meshkuj kanë më shumë përvojë në industri dhe për shumicën prej tyre 

biznesi i tyre aktual është një përsëritje e punës së tyre të mëparshme (Carter/Williams 2003; 

Winn 2005; Walker/Webster 2006; Coleman/Robb 2009; Lechmann/Schnabel 2012). Për më 

tepër, në shumicën e rasteve edhe kur gratë kanë njëfarë përvoje menaxheriale, ajo është fituar 

në pozicione më të ulëta menaxheriale (Loscocco et al. 1991; Nir 1999). Ndërmarrjet në pronësi 

të grave janë më të reja (Coleman 2000; Danes/Stfford/Loy 2007; Bardasi et al. 2011), që do të 

thotë se femrat sipërmarrëse kanë më pak përvojë sipërmarrëse aktuale. Së fundi, shumica e 

studimeve sugjerojnë gjithashtu se gratë kanë më pak përvojë të mëparshme sipërmarrëse (Cliff 

1998; Menezis et al. 2006; Huarng et al. 2012).  

Duke marrë parasysh këto rezultate, pritet që femrat sipërmarrëse serbe të kenë pozita relativisht 

më të ulëta sa i përket përvojës së punës, krahasuar me sipërmarrësit meshkuj. Në kontekstin 

serb, kjo pritshmëri mbështetet më tej nga fakti se gratë në përgjithësi kanë një pozitë më të 

disfavorizuar në tregun serb të punës, pasi ato kanë nivele më të larta papunësie dhe kërkojnë 

punë për më shumë se një vit më shpesh sesa burrat e papunë (SORS 2015 a). Në të njëjtën  
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kohë, gratë në Republikën e Serbisë kanë norma më të ulëta të vetëpunësimit dhe ato janë më 

rrallë të përfshira në strukturat menaxheriale të kompanive. Si i tillë, hipotezohet se:  

Hipoteza 2 a: Ekziston një hendek gjinor për sa i përket ekzistencës dhe kohëzgjatjes së përvojës 

së përgjithshme të punës, në favor të sipërmarrësve meshkuj. 

 Hipoteza 2 b: Sipërmarrëset femra fillojnë bizneset e tyre me më pak përvojë të mëparshme të 

lidhur me industrinë.  

Hipoteza 2 c: Relativisht më pak femra sipërmarrëse kanë punuar si menaxhere përpara se të 

fillonin bizneset e tyre, veçanërisht në pozicione drejtuese të larta.  

Hipoteza 2 d: Ekziston një hendek gjinor në lidhje me ekzistencën e përvojës së mëparshme dhe 

kohëzgjatjen e sipërmarrjes aktuale në favor të sipërmarrësve meshkuj. 

Për shkak të ndryshimeve në proceset e tyre të socializimit, gratë nuk janë të sigurta në aftësitë 

e tyre sipërmarrëse, edhe kur objektivisht nuk janë të ndryshëm nga burrat (Morris et al. 2006; 

Thébaud 2010; Verheul et al. 2012; Noguera/Alvarez/Urbano 2013). Ekzistojnë gjithashtu 

stereotipe gjinore që shoqërojnë aktivitetin sipërmarrës me tipare mashkullore (Zhang et al. 

2009; Thébaud 2010; Mueller/Dato-on 2013). Kur ekziston besimi se anëtarët e një gjinie janë 

përgjithësisht më të mirë në kryerjen e një detyre të caktuar, anëtarët e asaj gjinie kanë më 

shumë gjasa të vlerësojnë më mirë aftësinë e tyre për të kryer detyrën e dhënë në raport me 

anëtarët e gjinisë tjetër, pavarësisht nga fakti që suksesi në përmbushjen e detyrës mund të jetë 

i njëjtë për të dyja gjinitë (Thébaud 2010). Në këtë kuadër propozohet si më poshtë: 
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Hipoteza 3: Sipërmarrëset femra kanë vetë-efikasitet sipërmarrës më të ulët se sipërmarrësit 

meshkuj. 

Metodologjia e kërkimit 

Mostra dhe mbledhja e të dhënave  

Njësitë e anketës ishin pronarë të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) dhe 

sipërmarrës të vendosur në zonat urbane të qyteteve serbe të Ni§ dhe Novi Sad. Një zgjedhje e 

rastësishme prej 374 njësive është nxjerrë nga regjistri i kompanive dhe sipërmarrësve të 

Agjencisë Serbe të Regjistrimeve të Biznesit. Numri i njësive të mostrës së rastësishme ishte 5 

përqind e numrit të njësive në mostrën e dhënë. Njëqind e një pyetësor të plotësuar janë pranuar 

në periudhën korrik-tetor 2014. Nga këta 101 subjekte që janë përgjigjur, 67 ishin meshkuj (66 

për qind), ndërsa 34 femra (34 për qind). Testi binomial tregon se përqindja e femrave 

sipërmarrëse në kampion është e krahasueshme me atë të paraqitur nga Babovic (2012) 

(p=0.172, 1-tailed) dhe nga Agjencia Kombëtare për Zhvillimin Rajonal (2013) (p=0.464, 1-

tailed). Gjegjësisht, sipas Babovic 71,1 për qind e ndërmarrjeve janë në pronësi të meshkujve, 

ndërsa femrat janë pronare të 28,9 për qind në Republikën e Serbisë. 

Tabela tregon fusha arsimore dhe dallimet gjinore 

181



  

 

Rezultatet për nivelin dhe fushën e arsimimit të sipërmarrësve femra dhe meshkuj 

mbështesin hipotezën e parë. 

Konkluzione  

Hulumtimi i paraqitur në punim u ndërmor me qëllim të identifikimit të boshllëqeve gjinore në 

kapitalin njerëzor të sipërmarrësve femra dhe meshkuj serbë. Duke qenë temë e rrallë në 

kontekstin e Republikës së Serbisë, qëllimi ishte të zbulohej nëse rezultatet serbe për këtë 

çështje janë përshtatur në kornizën kryesore. Duke qenë se politikëbërësit serbë e konsiderojnë  
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sipërmarrjen femërore si një nga fushat specifike që duhet të mbështetet, qëllimi plotësues i 

studimit ishte të shqyrtonte nëse ka dallime gjinore që mund të përdoren si bazë për një 

argument për një sens gjinor. qasje në përcaktimin e masave mbështetëse në të ardhmen. Një 

hendek gjinor në kapitalin njerëzor të sipërmarrësve serbë është identifikuar në disa aspekte, 

dhe modelet janë në përputhje me gjetjet e raportuara për kontekste të tjera kombëtare.  

Megjithëse sipërmarrëset femra dhe meshkuj kanë nivele të ngjashme arsimimi, ato ndryshojnë 

në fushën e arsimit dhe ekzistencën e përvojës së mëparshme sipërmarrëse dhe menaxheriale, 

dhe sipërmarrëset femra kanë vetë-efikasitet sipërmarrës më të ulët në fushën e menaxhimit të 

përgjithshëm dhe marketingut. Ky hendek gjinor mund të shoqërohet me intensitetin dhe 

performancën e aktivitetit sipërmarrës të grave dhe burrave në Republikën e Serbisë, ku 

rëndësia e sipërmarrjes së grave dhe nevoja për të përcaktuar një qasje specifike për mbështetjen 

e këtij aspekti të veprimtarisë sipërmarrëse sapo janë duke u njohur. Mesazhi i nënkuptuar i 

referohet faktit që ekziston nevoja për ndryshime sistematike dhe strukturore që duhet të nxisin 

sipërmarrëset femra drejt profesioneve dhe industrive më fitimprurëse dhe më me perspektivë. 

Rekomandime 

Duke qenë se hendeku midis femrave dhe meshkujve kryesisht në aspektin financiar është i 

pranishëm, qeveritë duhet te marrin masa për parandalimin dhe zbutjen e këtij hendeku. Sipas 

opinionit tim por duke u bazuar gjithashtu edhe në përfundimet e dhëna të Agjencisë për Barazi 

në Kosovë, qeveritë duhet të zbatojnë këto masa: 

1. Nënshkrimi i kontratave publike që respektojnë barazinë në paga 

2. Rritja e transparencës (Shpalosja e fitimeve sipas gjinisë 

3. Auditimet për barazi në paga 

4. Vlerësimi i punës neutrale gjinore 
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5. Certifikimi për politikat e pagave në bazë gjinore 

6. Ulja e hendekut të pagave të amësisë 

7. Hartimi dhe zbatimi politikave me ndjeshmëri gjinore 

8. Largimi i paragjykimit në organizata 

9. Fushata ndërgjegjësimi 

10. Adresimin e diskriminimit, për shembull duke paraqitur pushimin e detyrueshëm 

atëror, me të cilën nëna dhe babai ndajnë përgjegjësinë e tyre prindërore, kështu 

që punëdhënësit do të konsiderojnë burrat dhe gratë në mënyrë të barabartë 

11. Rritja e qasjes në arsimin e hershëm dhe kujdesi për fëmijët mund të rrisë 

pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore dhe të zvogëlojë hendekun gjinor të 

pagave, përmes lehtësimit të punës së kujdesit të papaguar të ndërmarrë nga 

nënat 

12. Korrigjimi i normave shoqërore pasi ato kufizojnë grupin e zgjedhjeve në 

dispozicion si për burrat ashtu edhe për gratë. 
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Hyrje 

Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO-ja) sot duket se po përjeton një 

kthim pas në kohë. Qëllimi për të cilën u krijua NATO-ja ishte frenimi i kërcënimit 

sovjetik gjatë Luftës së Ftohtë, por pas rënies së ish-Bashkimit Sovjetik, sot Rusia, 

aleatët vendosën reformimin e NATO-s dhe zgjerimin drejt ish-shteteve sovjetike. 

Është e rëndësishme kjo parantezë sepse reformimi i aleancës u bë pasi u argumentua 

se kërcënimi sovjetik nuk ishte më dhe duhej të përshtatej një natyrë të re gjeopolitike. 

Qëllimi thelbësor i NATO-s është që të ruajë lirinë dhe sigurinë e të gjithë anëtarëve të 

saj me mjete politike dhe ushtarake.1 Mbrojtja dhe siguria kolektive është fokusi i  

Aleancës, siç përcaktohet në nenin 5 të Traktatit të Uashingtonit.2 Përgjegjësia më e 

madhe e NATO-s është të mbrojë territorin dhe popullsinë aleate kundër sulmeve në 

një botë ku paqja dhe siguria nuk mund të merren si të mirëqenë.  

Politika e sigurisë ku bazohet aleanca është parandalimi, që do të thotë një strategji e 

përgjithshme për parandalimin e konfliktit dhe luftës, mbrojtja e aleatëve, ruajtja e lirisë 

së vendimit dhe veprimit dhe mbështetja e parimeve dhe vlerave për të cilat qëndron 

liria individuale, demokracia, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit. Shoqëritë e lira 

dhe rendi ndërkombëtar i bazuar në rregulla duhet të mbështeten nga një mbrojtje e 

besueshme transatlantike.3 

Gati 31 vite pas në një pjesë të ‘lagjes’ së aleancës po zhvillohet një luftë, pikërisht nga 

Rusia. Të gjithë ngrenë pyetjen ‘si mund të ndodhë një luftë në vitin 2022 në 

kontinentin europian, çfarë shkoi keq’? ‘ Si mundet një anëtar i Këshillit të Sigurimit 

 
1 What is NATO? (2022).  NATO. https://www.nato.int/nato-welcome/index.html 
2 Ukraine conflict: What is NATO and how has it responded to Russia's invasion? .(2022, April 11). 
BBC News. https://www.bbc.com/news/world-europe-18023383 
3 Nato. (2020, February 24). NATO's response to Russia's invasion of Ukraine. NATO. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_192648.htm 
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të pushtojë një shtet? ‘Por mbi të gjitha kaq të verbër ishin shtetet që mos e parandalonin 

një Rusi që të ndërmerrte këtë agresion pas aneksimit të Krimesë?’ 

Pas përfundimit të Luftës së Ftohtë, anëtarët e NATO-s u fokusuan në ndërtimin e një 

partneriteti me Rusinë bazuar në një marrëdhënie bilaterale në fushat me interes të 

përbashkët, për të dy aktorët. Pavarësisht qëllimit të mirë të NATO-s për të 

bashkëpunuar, Rusia vazhdonte me praktikat e saj të aneksimit dhe ndërhyrjeve 

agresive në Gjeorgji dhe Ukrainë. Pikërisht obsesioni i Rusisë për këto territore ka 

ndikuar në përkeqësimin e raportit mes NATO-s. Rusia ndër vite është angazhuar për 

të rritur operacionet e saj ushtarake në zonat afër NATO-s dhe ka shtrirë kërcënimin e 

saj si në hapësirën tokësore, ajrore dhe detare me preteksin se e gjitha kjo rritje 

ushtarake është për të përforcuar politikat e saj të sigurisë kombëtare. Ajo ka shkelur 

një sërë angazhimesh të mëdha ndërkombëtare dhe ka zhvilluar një sërë aftësish 

konvencionale dhe jo-konvencionale që kërcënojnë sigurinë e aleatëve individualë të 

NATO-s dhe stabilitetin dhe kohezionin e Aleancës në tërësi.  

Rusia ka demonstruar se është e aftë të përdorë forcën dhe të gjejë pikat e dobëta mes 

aleatëve perëndimorë me qëllim që të përmbushë interesat e saj. Pas aneksimit të 

Krimesë në mënyrë të paligjshme në vitin 2014, NATO ngriti një mburojë sigurie ndaj 

këtij agresori.4 Qëllimi i këtij fronti mbrojtës ishte që pjesën lindore të Ukrainës ta 

mbronte nga sulmet e Rusië.5  Vazhdimësia e marrëdhënies mes të dy aktorëve vazhdoi 

në vitin 2016 dhe 2018 ku u riafirmua një politikë e dyfishtë të parandalimit dhe të 

ridiagolimit me Rusinë6 në Këshillin NATO-Rusi (NRC). Qëllimi i ridiagolimit për të 

 
4 Bishara, A. (2022). On NATO Expansion. In Russia, Ukraine and NATO: Reflections on the 
Determination to Not Avoid the Road to War (pp. 16–18). Arab Center for Research & Policy Studies. 
http://www.jstor.org/stable/resrep39741.6 
5 Ozawa, M. (2021). Adapting NATO-Russia dialogue. NATO Defense College. 
http://www.jstor.org/stable/resrep33736, (pp 1-2) 
6 Po aty. 
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shkëmbyer pikëpamje mbi krizën në Ukrainë dhe mbajtjen e kanaleve ushtarake të 

komunikimit me këtë qëllim për të reduktuar rreziqe dhe shmangien e keqkuptimeve 

dhe gjetjen e një zgjidhjeje dhe një rrugë të mesme.7 Pavarësisht iniciativave, deri më 

sot politikat dhe veprimet agresive të Rusisë kundrejt dobësimit të institucioneve 

demokratike të NATO-s ka qenë një pengesë në dialogimin mes dy aktorëve. Në 

strategjinë e publikuar nga NATO-ja për parashikimet dhe identifikimin e rreziqeve dhe 

kërcënimeve të sigurisë, identifikon se Rusia deri në vitin 2030 do të mbetet kërcënim.8  

Duke parë strategjinë e 2030 të NATO-s, Rusia ka shumë të ngjarë të mbetet kërcënimi 

kryesor ushtarak për Aleancën, e cila është parashikuar në raportin e publikuar për 

epokën e re të NATO-s në 20309. 10Parashikimet që Rusia është një kërcënim për 

sigurinë euroatlantike dihej, por nuk e kishin paramenduar se Rusia do të arrinte që të 

realizonte një pushtim të hapur e të drejtpërdrejtë ndaj Ukrainës. NATO-ja i ofroi 

Ukrainës një rrugë drejt anëtarësimit në vitin 2008 dhe pas aneksimit të Krimesë nga 

Rusia në vitin 2014, Ukraina e bëri anëtarësimin si agjendën kryesore të politikave të 

saj. Kjo gjë nuk ka ndodhur për shkak të kundërshtimit të Rusisë dhe kërkesës që ajo të 

mos bashkohej kurrë në NATO. Rusia përdor justifikimin se ka frikë se NATO-ja po 

cenon zonën e saj të ndikimit politik duke marrë anëtarë të rinj nga Evropa Lindore dhe 

se pranimi i Ukrainës do ta sillte NATO-n në oborrin e saj të sigurisë. 

 
7 Po aty, 
8 Bishara, A. (2022). Putin’s Complex and His Doctrine. In Russia, Ukraine and NATO: Reflections on 
the Determination to Not Avoid the Road to War (pp. 10–16). Arab Center for Research & Policy 
Studies. http://www.jstor.org/stable/resrep39741.5 
9 Cordesman, A. H., & Hwang, G. (2022). Expand Upon the NATO 2030 Strategy and Work in the 
NATO 2021 Summit in Brussels to Develop Clear National Forces’ Plans to Address the Major 
Weaknesses in National Military Forces and National Contributions to NATO. In NATO and the 
Ukraine: Reshaping NATO to Meet the Russian and Chinese Challenge (pp. 23–24). Center for 
Strategic and International Studies (CSIS). http://www.jstor.org/stable/resrep39637.10 
10 Ozawa, M. (2021). Adapting NATO to grey zone challenges from Russia. In T. Tardy (Ed.), NATO 
2030: new technologies, new conflicts, new partnerships (pp. 19–32). NATO Defense College. 
http://www.jstor.org/stable/resrep29562.8 
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Lufta në Ukrainë është një produkt i militarizimit të politikës së jashtme ndër vite të 

Rusisë duke rritur shpenzimet në forcat e armatosura që nga viti 2008. Kjo gjë është 

shfaqur në doktrinën ushtarake të Rusisë në vitin 2014, e cila pasqyron “të angazhohet 

dhe të zgjidhë konfliktet në mënyrë të vendosur me kushte të favorshme për Rusinë.” 

11Zhvillimi më i rëndësishëm në të menduarit ushtarak të Rusisë pas luftës në Gjeorgji  

si dhe obsesioni i shtuar pas revolucioneve me ngjyra është zgjerimi i konceptit të 

konfliktit për të përfshirë mjetet joushtarake, si mjetet kibernetike dhe politike, duke 

theksuar mjedisin e informacionit. 12 Megjithatë, sot në Ukrainë, Rusia vazhdon të 

mbështetet shumë dhe mbi të gjitha në taktika brutale konvencionale dhe mjete kinetike, 

ndërkohë që ende përpiqet të luftojë në të gjithë domenin e informacionit, politik dhe 

kibernetik, ndonëse pa sukses për të ndryshuar rrjedhjen e luftës. 

 Një dokument tjetër është dhe Strategjia e Sigurisë Kombëtare e Rusisë, e hartuar në 

korrik 2021, e cila parashtronte një qëndrim kundërshtar ndaj Europës dhe SHBA-së 

krahasuar me SSK e 2015, gjithashtu vihej theksi në dominimin e strukturës ushtarake 

dhe të sigurisë në të menduarit e politikës së jashtme ruse. Qëllimi i strategjisë është 

një vizion i drejtpërdrejtë dhe i qartë i mënyrës sesi Rusia e konsideron hapësirën 

gjeopolitike në raport me Perëndimin. Perëndimi është kundërshtari i saj dhe ndaj 

militarizimi i politikave të sigurisë së Rusisë është një sfidë e hapur për NATO-n. Rusia 

luftën nuk e ka vetëm në raport me Ukrainën, por qëllimi i saj është rindërtimi i një 

rendi të ri botëror.13 Për ta parë më qartë duhet bërë një krahasim i shpenzimeve totale 

 
11 Friedman T. (1991). Soviet Disarray: Yeltsin Says Russia Seeks to Join NATO,The New York Times.  
12 Watling  J.( March 4, 2022). Russia’s callousness towards its own soldiers is undermining its combat 
power, The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/04/russias-callousness-
towards-its-own-soldiers-is-undermining-its-combat-power 
13 The President of the Russian Federation,(2019). Executive order on basic principles of state policy of 
the Russian Federation on Nuclear Deterrence. 
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/international_safety/disarmament/-
/asset_publisher/rp0fiUBmANaH/content/id/4152094 
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ushtarake të NATO-s dhe Rusisë në vlerë neto.14 Vlerësimi i bërë nga dy institute 

kërkimore kryesore - Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike (IISS) dhe Instituti 

Ndërkombëtar i Kërkimeve të Paqes në Stokholm (SIPRI) lidhur me shpenzimet ruse 

ndër vite. Nisur nga te dhënat tregon që shpenzimet më të mëdha ushtarake janë të 

Europës, e cila shpenzon shumë më tepër se Rusia dhe se shpenzimet totale të NATO-

s – duke përfshirë SHBA-në do të ishin pesë herë më të larta se edhe vlerësimi më i 

lartë për Rusinë.15 Kjo tregonte që nuk ekzistonte mundësia se një ditë Rusia mund të 

kthehej në një agresor. 

NATO-ja gjithmonë ka qenë e gatshme për të pasur një bashkëpunim reciprok në 

kuadër të sigurisë. 16 Pushtimi rus në Ukrainë në 24 shkurt në 2022 ka ngritur debate të 

shumta pse SHBA-të dhe NATO-ja nuk po ndërhyjnë ushtarakisht, pasi rasti në fjalë 

është një shkelje e drejtpërdrejtë e ligjit ndërkombëtar. 17 Neni 51 i Kartës së Kombeve 

të Bashkuara thotë se një vend nën sulm të armatosur mund të përgjigjet duke u 

mbrojtur dhe shtetet mund të ndërhyjnë ushtarakisht. Problemi qëndron se e drejta e 

Ukrainës për të kërkuar ndihmë sipas nenit 51 është përfshirë si pjesë e Kapitullit VII 

të Kartës së OKB-së, i cili thotë se një vend mund të përdorë vetëmbrojtje individuale 

ose kolektive derisa të veprojë Këshilli i Sigurimit i OKB-së.  

Në rastin e Ukrainës, Rusia nuk është vetëm agresori, por edhe një anëtare me veto të 

Këshillit të Sigurimit të OKB-së, kështu që asnjë veprim nuk do të vijë nga ai tremujor 

nëse Vladimir Putin nuk kërkon një rrugëdalje. Rasti është paraqitur në Këshillin e 

 
14 Cordesman, A. H., & Hwang, G. (2022). Putting NATO Spending in Context: NATO Europe Alone 
Outspends Russia, But It Is Not Enough. In NATO and the Ukraine: Reshaping NATO to Meet the 
Russian and Chinese Challenge (pp. 15–17). Center for Strategic and International Studies (CSIS 
http://www.jstor.org/stable/resrep39637.7 
15 Po aty, 
16 The President of the Russian Federation,(2022), National Security Strategy of the Russian 
Federation, http://scrf.gov.ru/media/files/file/l4wGRPqJvETSkUTYmhepzRochb1j1jqh.pdf  
17 Po aty, 
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Sigurimit si kompetenti kryesor për garantimin e sigurisë dhe paqes. Shumë studiues të 

marrëdhënieve ndërkombëtare argumentojnë se kur agresori është një nga anëtarët e 

Këshillit të Sigurisë duhet të humbasë të drejtën për të votuar dhe më pas KS-ja merr 

masat për të rivendosur paqen.18 Përpos kësaj është dhe një konsideratë tjetër ligjore 

‘Memorandumi i Budapestit i vitit 1994’, i nënshkruar nga Ukraina, Rusia, Britania  

dhe SHBA-ja.19 Nisur nga kjo amerikanët dhe britanikët detyrohen që të ndërhyjnë 

ushtarakisht sepse Ukraina hoqi dorë nga ai që në atë kohë që ishte arsenali i tretë më i 

madh bërthamor në botë në këmbim të premtimit të Rusisë për të respektuar kufijtë dhe 

sovranitetin e saj.  

Ky premtim ishte i kodifikuar në memorandumin e Budapestit, por këto ishin "garanci" 

sigurie që do të thotë se duke ofruar garanci, SHBA-ja do të duhej të angazhohej dhe të 

premtonte se do të ndërhynte ushtarakisht nëse Rusia do të vendoste ndonjëherë të 

pushtonte, por as SHBA dhe as Britania e Madhe nuk ranë dakord për këtë. Në atë kohë, 

SHBA dhe Ukraina nuk diskutuan se si do të dukeshin këto garanci në jetën reale, dhe 

fatkeqësisht tani ato duken si premtime boshe. 

Megjithatë NATO-ja dhe SHBA-ja mund të ndërhyjnë duke iu përgjigjur teknikisht 

kërkesave të qeverisë ukrainase, por frika është kërcënimi i përdorimit të armëve 

bërthamore nga Rusia.20 Kjo është pikërisht arsyeja pse NATO-ja dhe aleatët e tjerë 

kanë refuzuar thirrjet për një "zonë të ndaluar fluturimi" mbi Ukrainë. Çka do të thotë 

se në momentin që një avion rus hyn në hapësirën ajrore të Ukrainës, NATO-ja ose 

SHBA-ja do të duhej ta rrëzonin atë, duke çuar potencialisht në një konflikt të 

 
18 Viksnins, K. (2022, March 16). NATO's case for war with Russia. CEPA. https://cepa.org/natos-case-
for-war-with-russia/ 
19 Po aty, 
20 Fix, L., & Keil, S. (2022, April 4). NATO and Russia after the invasion of Ukraine. GMFUS. Marrë 
më 22 prill 2022, nga https://www.gmfus.org/news/nato-and-russia-after-invasion-ukraine 
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pakufizuar. I njëjti argument është paraqitur kundër dërgimit të avionëve luftarakë në 

Ukrainë, edhe pse Ukraina i ka kërkuar zyrtarisht, por deri më tani nuk është shpallur 

ky vendim. Realiteti i trishtuar është se Ukraina nuk është anëtare e NATO-s dhe për 

këtë arsye aleanca nuk ka asnjë detyrë në bazë të traktatit  për ta mbrojtur atë ose për të 

ndërhyrë, por kjo nuk do të thotë se Rusia mund t’i bëjë çfarë të dojë Ukrainës, por 

aleatët e NATO-s kanë premtuar dhe paralajmëruar se nëse Rusia përdor armë kimike 

dhe përdorimi i armëve të tjera të shkatërrimit në masë (WMD) ka të ngjarë që të 

ndërhyjnë ushtarakisht. Kështu do të ishte dhe përhapja e veprimit ushtarak rus në 

territorin e NATO-s.21 

A duhet te ndërhyjë NATO-ja pavarësisht përdorimit apo jo të armëve bërthamore? 

Sipas analizës së parashtruar mësipërm mendoj se duhet të ndërhyjë sepse po ta 

paralelizojmë me rastin në Bosnjë-Hercegovinë22, luftën në Kosovë23 nuk ka ndonjë 

ndryshim dinamika dhe mënyra sesi po zhvillohet lufta në Ukrainë. Në procedurat e 

ndërhyrjes bëhet me anë të misioneve dhe direktivave të ofruara nga Këshilli i 

Sigurimit, por duke qenë se Rusia është një nga anëtarët me veton që bllokon këtë 

proces.  

Në fakt është e rëndësishme që të ndërmerren masa dhe veprime me konkrete nga ana 

e shteteve të tjera anëtare duke aplikuar psh. procedurën e pezullimit apo përjashtimit 

të agresorit nga OKB ose masa të ngjashme që të lejojnë veprimin e Komunitetit 

Ndërkombëtar si nëpërmjet NATO-s dhe Këshillit të Sigurimit të ndërhyjnë. Është e 

vërtetë që agresori rus është një aktor jo-racional dhe i paparashikueshëm, por që 

 
21 Po aty, 
22 RAGUZ, V. M. (2001). Balkans in NATO: Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Yugoslavia. 
Harvard International Review, 23(3), fq 26–30. http://www.jstor.org/stable/42763714 
23 Petras, J. (1999). NATO: Saving Kosova by Destroying It. Economic and Political Weekly, 34(23), fq 
1414–1417. http://www.jstor.org/stable/4408047 
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veprimet nuk i ka dhe aq jo racionale sepse ka llogaritur pjesën që NATO-ja dhe SHBA-

ja nuk mund të ndërhyjnë si shkak i politikave të sigurisë. 

Është herët akoma për të përcaktuar rrjedhjen e ngjarjeve dhe çfarë do të ndodhë ë 

raportin mes NATO-s dhe luftës në Ukrainë.24 

Skenarët e mundshëm mund të jenë një ndërhyrje e NATO-s si në rastin e krizës së 

Kosovës. Ngjashmëria mes krizës në Ukrainë dhe Kosovë është se të dyja nuk janë 

pjesë e NATO-s dhe që të dy ishin viktima të 'obsesioneve dhe propagandës 

nacionaliste'. 

Gjithashtu një qasje tjetër mund të jetë që mund të mos ketë një ndërhyrje, ku në rastin 

më të keq Ukraina mund të pranojë kushtet e Rusisë dhe kjo i hap rrugën një dështimi 

të hapur të rolit dhe qëllimit të ngritur ndër vite të NATO-s. dhe OKB-së. 

Një skenar i tretë, por ndoshta shumë i largët, është një luftë e hapur bërthamore, por 

që do të ishte një shkatërrim i ndërsjellë me fitim zero për secilën palë. 

Është e rëndësishme për komunitetin ndërkombëtar, por mbi të gjitha NATO-n të 

'tregojë forcën e saj dhe ta marrë situatën në duart e saj'. 

 

Rekomandime 

- Së pari, reforma e sistemit të OKB-së në lidhje me veton nga Këshilli i Sigurimit, 

duke përjashtuar agresorët në këtë rast Rusinë. Duke qenë një anëtar i përhershëm, 

kjo është përdorur në avantazhin e saj duke bllokuar çdo veprim nga anëtarët e tjerë 

për të ndërhyrë dhe zgjidhur konfliktin. 

 
24 Po aty, 
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- Së treti, NATO duhet të ndryshojë natyrën e saj dhe të zgjerojë anëtarësimin e saj 

duke parandaluar konflikte të mëtejshme që mund të shkaktohen nga agresioni në 

fjalë. 

- Së fundi, është e rëndësishme që politikat e sigurisë globale dhe kombëtare të 

rishikohen dhe të bëhen vlerësime dhe parashikime të kërcënimeve dhe rreziqeve 

të ardhshme. 
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Përmbledhje 

 
Në të gjithë botën, qeveritë, organizatat dhe autoritetet shëndetësore po punojnë për të gjetur një 

zgjidhje për këtë problem dhe për të mbrojtur njerëzit nga sulmi i "COVID-19". Zhvilluesit e 

softuerëve kanë bërë përparime të mëdha në ngadalësimin e virusit dhe më vonë zhdukjen e plotë 

të tij. "Gjigantët e Teknologjisë", Apple Inc dhe Google njoftuan një partneritet të rrallë për të 

përmirësuar teknologjinë në platformat e tyre të smartfonë, e cila do të paralajmërojë përdoruesit 

nëse ata kanë rënë në kontakt me një person me Covid-19. Sipas burimeve (Artikulli - Forbes, 

Bloomberg 2020) dhe testeve të kryera (Google LLC & Apple Inc.), rezultatet tregojnë se sistemi 

i tyre ruan privatësinë e përdoruesve. Kompanitë (Google & Apple ) thanë se nuk mund t'i 

lexojnë dhe t'i aksesojnë të dhënat duke theksuar se i gjithë sistemi mund të mbyllet kur të jetë e 

nevojshme. Qëllimi i këtij punimi kërkimor është të fokusohet në ndikimin e teknologjisë për të 

ndaluar përhapjen e virusit nëpërmjet “Aplikacionit të gjurmimit” duke ruajtur privatësinë dhe 

sigurinë e të gjitha të dhënave, të cilat janë pika kyçe për të çuar në suksesin e këtij projekti. 

 
 
 
Fjalë kyçe COVID-19, gjurmim, teknologji, aplikacion, Google, Apple 
 
 
 
 
I. Hyrje 

 
Siç dihet sëmundja e koronavirusit (COVID-19) është kthyer në një kërcënim prezent që 

rrezikon sektorët shëndetësorë dhe ekonomikë nëtë gjithë botën. Ndikimi i këtij virusi vazhdon të 

rritet, duke prekur më shumë individë çdo sekondë, me vdekje që vlerësohet të arrijë në 40 

milionë nëse nuk trajtohet. Ndërsa lufta globale kundër pandemisë COVID-19 vazhdon, pjesa më 

201



 

 
e madhe e botës po mbështet shpresat e saj në teknologjitë e fundit shkencore kryesisht në 

Inteligjencën Artificiale. Që nga shpërthimi i pandemisë, qeveritë dhe autoritetet shëndetësore 

anembanë botës janë përpjekur të mobilizojnë këto teknologji digjitale për t'u marrë me këtë 

kërcënim të ri, si dhe përdorimin e shiritave të dorës, aplikacioneve për smartphone, kamerave 

termike, njohjes së fytyrës dhe dronët. Aplikacionet e gjurmimit të kontakteve po hulumtohen 

posaçërisht si mjete për të ndihmuar në frenimin e përhapjes së virusit. Gjurmimi i kontaktit 

mund të jetë një teknikë e provuar që është mësuar me sukses të luftojë shpërthimet e 

sëmundjeve infektive si dhe sifilisn, fruthin, HIV dhe ethet hemorragjike të Ebola. Ai përfshin 

dallimin e njerëzve të infektuar dhe informimin e individëve që duhet të jenë nën kontroll për 

shkak të rrezikut qe u kanoset, përmes një metode të përpiktë të gjurmimit kudo dhe me kë një 

individ i infektuar ka qenë në afërsi. Kështu, numri i teknologjive të gjurmimit të infeksionit 

COVID-19 është rritur me shpejtësi. Ato tani përfshijnë mjete të gjurmimit të afërsisë që 

përdorin teknologjinë e bazuar në vendndodhje (GPS) ose Bluetooth për të gjurmuar lëvizjet e 

individëve dhe për të përcaktuar njerëzit që mund të jenë ekspozuar ndaj një personi të infektuar. 

Zgjidhjet e bazuara në teknologji janë propozuar për të automatizuar procesin e gjurmimit, në 

formën e aplikacioneve të gjurmimit të kontakteve për smartphone. Duke shfrytëzuar 

teknologjinë Bluetooth me energji të ulët, këto aplikacione mund të gjurmojnë telefonat 

inteligjentë të tjerë që vijnë në kontakt të ngushtë për një periudhë kohe të pajtueshme me 

transmetimin e mundshëm të infeksionit. Sapo një individ që përdor aplikacionin zbulon se është 

infektuar, të gjithë telefonat inteligjentë që kanë rënë në kontakt marrin një njoftim, duke 

sinjalizuar ekspozimin e mundshëm. Gjurmimi automatik i kontaktit ofron shumë përfitime mbi 

gjurmimin në rastin e pandemisë COVID-19. Por duhet thënë se nuk është aspak e qartë që këto 

aplikacione të gjurmimit të kontakteve do të jenë efektive. Në vendet ku gjurmimi i kontakteve 
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digjitale është vendosur fillimisht, si Kina, Singapori dhe vendet aziatike, roli i veçantë i kësaj 

metode në përhapjen dominuese të infeksioneve është i paqartë. Saktësia është një tjetër 

shqetësim i madh. Gjurmimi efektiv i kontakteve digjitale varet gjithashtu nga niveli i lartë i 

marrjes nga popullata, i cili mund të jetë i mundimshëm për të konfirmuar nëse këto sisteme janë 

vullnetare. Kjo çështje është e sofistikuar nga pyetja se Organizata Botërore e Shëndetësisë do të 

marrë pjesë në gjurmimin e kontakteve digjitale. Jo të gjithë kanë akses në një smartphone, 

madje edhe në vendet më të pasura. Dhe nga këto statistika dhe informacione që Organizata 

Botërore e Shëndetësisë ka grumbulluar, raportohet një shifër prej 1.5 miliardë individë në mbarë 

botën të cilët ende përdorin telefona bazë të thjeshtë që nuk plotësojnë kërkesat dhe 

funksionalitetet e nevojshme teknike, si çipat me "energji të ulët" të Bluetooth-it, që përdoret në 

disa aplikacione për gjurmimin e kontakteve. Në mënyrë të konsiderueshme, këto popullata 

priren të jenë grupe më të ulëta socio-ekonomike dhe individë të moshuar, veçanërisht ata njerëz 

që janë gjithashtu ndër më të rrezikuarit ndaj virusit. Ndërsa këto kufizime kanë zbehur një 

numër të entuziazmit fillestar rreth gjurmimit të kontakteve digjitale si një zgjidhje e 

drejtpërdrejtë për të mbajtur përhapjen e virusit, teknologjia vazhdon të shihet si një plotësues 

jetik në mënyrat kombëtare pas karantinimit të shkakëtuar(lockdown). Nga ana tjetër, rreth 

pyetjeve të shumta që lindin, një nga të gjithë pikat më të rëndësishme të konkurrencës në 

zbatimin e gjurmimit digjital të kontakteve ka qenë potenciali i tij për të shkaktuar dëme 

nëpërmjet shkeljeve të privatësisë. Megjithatë, sapo Apple dhe Google – CO, praktikat e 

njohurive të të cilave matin zakonisht fokusin kryesor të debatit moral – lançuan API-në e tyre të 

gjurmimit të kontakteve në prill 2020, një numër konsulentësh kryesorë në botë për privatësinë e 

duartrokitën këtë iniciativë për specifikimet teknike të saj për ruajtjen e privatësisë duke bërë që 
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aplikacioni të ruajë të dhënat dhe anonimatin e përdoruesve në një mënyrë transparente dhe 

rigoroze. 

 
 
 
II. Teknologjia e monitorimit në distancë për pacientët me COVID-19 

 
Monitorimi në distancë i pacientëve është një mënyrë e kujdesit shëndetësor për të ofruar kujdes 

të plotë për pacientët. Përdorimi i monitorimit në distancë të pacientit për trajtimin e COVID-19 

rezultoi të jetë efektiv në parandalimin e shtrimeve në spital dhe në përmirësimin e rikuperimit 

nga virusi. Duke komunikuar përmes robotit të programuar pacientët mund të ndajnë simptomat 

e tyre dhe informacione të tjera të rëndësishme për gjendjen e tyre shëndetësore me mjekët kudo 

dhe në çdo moment pa patur nevojën e insitucioneve spitalore. Gjithashtu Programi i zhvilluar 

robotik jo vetëm që i ndihmoi pacientët të shmangnin shtrimet në spital, por gjithashtu dha nivele 

të larta pëlqyeshmërie ku rreth 94 përqind të përdoruesve thanë se ishin të kënaqur me cilësinë e 

kujdesit që morën. Teknologjitë që mund të luajnë një rol jetik në ndërtimin e robotit janë si më 

poshtë. 

 
 
 

II.1. Njohja e Fytyrës (Face Recognition) 

 
Roboti është i ngarkuar me teknologjinë më të fundit të vizionit kompjuterik që mund të kuptojë 

dhe procesojë imazhet vizuale ose videot në një nivel të lartë. Për shkak të natyrës së tij jo- 

invazive dhe duke shmangur kontaktet e drejtpërdrejta, funksioni i njohjes së fytyrës zvogëlon 

rrezikun e transmetimit të virusit nga një person në tjetrin. Roboti do të mësojë fytyra të reja dhe 

do t'i njohë ato në kohë reale kudo, e cila më vonë përdoret për të njohur individin edhe në 
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kushte të ndryshme. Roboti nëpërmjet vizionit të tij kompjuterik njeh pacientët, identifikon 

moshën e tyre, gjininë, nivelet emocionale dhe shumë më tepër. 

II.2. Përpunimi i gjuhës natyrore (Natural Language Processing) 

 
Përpunimi i gjuhës natyrore (NLP) është dega e ML (Machine Learning) e fokusuar në marrjen e 

paraqitjeve të informacionit duke analizuar të dhënat e tekstit dhe të folurit. Arritjet e fundit të 

NLP përfshijnë njohjen automatike të të folurit, nxjerrjen e informacionit dhe mbishkrimin e 

imazhit. Këto arritje të fundit po zbatohen për të zhvilluar asistentë klinik zanor për të 

transkriptuar informacionin e vizitës së pacientit në të dhënat e tyre elektronike shëndetësore 

(EHR). Kjo teknologji është krijuar për të reduktuar sasinë e kohës që një mjekët shpenzojnë në 

dokumentacion, gjë që mund të rrisë kohën dhe kapacitetin e një tij për të punuar me pacientët 

drejtpërdrejt gjatë pandemisë. Aplikimet e NLP përfshijnë projektimin, ndërtimin, identifikimin, 

kuptimin dhe klasifikimin e dokumenteve klinike, si dhe punimeve kërkimore. NLP mund të 

shqyrtojë informacionin mjekësor të pastrukturuar për pacientët, të organizojë raporte nga 

hetimet radiologjike, të transkriptojë ndërveprimet e pacientëve dhe të nxjerrë informacion nga të 

dhënat e pastrukturuara për të pasuruar të dhënat e strukturuara mjekësore. Pra, me anë të NLP 

krijohet një automatizim i plotë dhe i përshpejtuar i proceseve mjekësore me një efikasitet të një 

niveli tepër të lartë dhe në një kohë shumë të shpejtë. 

 
 
 

II.3. Mjetet diagnostike simptomatike 

 
Një kamerë termike përdoret nga roboti për të monitoruar temperaturën e pacientit. Gjithashtu 

roboti përdor mjete të tjera diagnostikuese si EKG dhe Matësi i Pulsit. Këto rezultate do të 
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ndihmojnë mjekët me diagnozën e pacientit pa bërë kontakt fizik. Ky funksion mund të përdoret 

gjithashtu nga mjeku për të ekzaminuar pacientët në kohë, për të regjistruar shenjat jetësore të 

pacientëve si dhe për të monitoruar gjendjen e tyre. 

II.4. Navigimi i pavarur (autonom). 

 
Robotët autonomë të mundësuar nga teknologjia LiDar (ang. Light Detection and Ranging) për 

perceptim dhe navigim të sigurt, janë të pajisur për të ofruar mbështetje thelbësore në përgjigje të 

COVID-19. Automatizimi i detyrave për të reduktuar ekspozimin e njerëzve ndaj infeksioneve 

mund të mundësojë kryerjen e shërbimeve thelbësore, avancimin e sigurisë për punëtorët e vijës 

së parë dhe përmirësimin e efikasitetit me të cilin mund të kryhen shumë shërbime në mënyra të 

dobishme si për shembull, shërbimet e automatizuara të pastrimit, dezinfektimit dhe transportit. 

Kjo teknologji ka ofruar transport pa kontakte fizike midis personave të furnizimeve mjekësore 

dhe ushqimore, një mjet inteligjent dezinfektues vetëlëvizës, mjete të monitorimit për tubime të 

mëdha si dhe zbatim të rregullores për vendosjen e maskave. 

 
 
 
III. Zgjidhjet e ofruara nga teknologjitë 

 
Për detyra të ndryshme që lejojnë shërbimin pa kontakt, roboti mund të përdoret në mënyrë që 

punonjësit e kujdesit shëndetësor të mos ekspozohen ndaj virusit. Roboti kryen një sërë 

funksionesh të rëndësishme nga regjistrimi i pacientëve, ekzaminimi, tele-konsultimi pa 

probleme me mjekët deri te lidhja e pacientëve nëpërmjet videove me të dashurit e tyre. 
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III.1. Situata e parë 

 
Nëse një pacient i ri hyn në ambientet e spitalit për një kontroll shëndetësor, ose një pacient i 

vjetër paraqitet për një kontroll rutinë, ndodh skenari i parë. Figura më poshtë ilustron se si, 

roboti do të asistojë duke i ndihmuar spitalet, nëse një pacient i drejtohet spitalit. Roboti ka një 

diskutim konstruktiv me pacientin dhe përcakton qëllimet për një shërbim pa kontakt që 

eliminon rrezikun për punonjësit shëndetësorë të përhapjes së virusit. Fazat nëpër të cilat kalon i 

gjithë ky proces janë si më poshtë: 

Zbulimi: Sa herë që një pacient shkon në spital, roboti e përshëndet pacientin me ndihmën e 

njohjes së fytyrës nëse të dhënat e pacientit ekzistojnë tashmë. 

Regjistrimi: Nëse baza e të dhënave të pacientit nuk ekziston, roboti kërkon emrin dhe numrin e 

telefonit të pacientit nëpërmjet zërit dhe ruan detaje në bazat e të dhënave të tij, si emrin, numrin 

e telefonit, moshën dhe gjininë. 

Ekzaminimi: Roboti bën kontroll të saktë termik me vizion të avancuar kompjuterik dhe bën 

pyetje përkatëse përmes zërit. 

Konsultimi: Nëse pacienti ka shenja të etheve dhe sëmundjeve të tjera, roboti e lidh pacientin me 

mjekun. Mjeku pasi analizon gjendjen e pacientit, lëshon komanda për Robotin. 

Çështja e lejes: Pasi merr leje nga mjeku, roboti lëshon një leje për pacientin dhe i drejton ata në 

hapin tjetër. 

207



 

 
Fig.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

III.2. Situata e dytë 

 
Skenari i dytë zhvillohet kur një pacient që shtrohet në spital bie në kontakt me robotin. Roboti 

mund të përdoret për të lidhur pacientët me të dashurit e tyre. Sytë e tij janë të pajisur me 

teknologjinë e njohjes së fytyrës për ta ndihmuar atë të kujtojë njerëzit me të cilët ka ndërvepruar 

më parë. Një tabletë e bashkangjitur në gjoksin e Robotit i lejon pacientët të shohin të dashurit, si 

dhe stafin mjekësor pa pasur nevojen qe mjekët ta kontrollojnë pacientin në ambientet e spitalit 

duke ruajtur distancen e sigurisë e cila shmang përhapjen e virusit. Roboti përdoret kryesisht nga 

pacientë që nuk janë në gjendje të komunikojnë duke përdorur telefonat e tyre. Roboti po 

përdoret gjithashtu për konsultime në distancë me specialistë për të zvogëluar rrezikun e tyre për 

t'u infektuar. Normalisht është shumë e vështirë për një psikolog ose një dietolog të shohë një 

pacient me COVID-19, por roboti e bën shumë të lehtë. Nuk ka nevojë që një mjek apo 

infermiere t'u afrohet pacientëve për të ofruar kujdes në këtë metodë. Duke përdorur pajisje 
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celulare të aktivizuara me Bluetooth, duke përfshirë telefonat ose tabletët, ata mund t'i bëjnë të 

gjitha këto në një distancë të sigurt. 

Kur njësia është afër pavionit, ajo do të lidhet automatikisht nëpërmjet Bluetooth me sistemin 

kompjuterik plotësisht të lidhur në rrjet. Kur lidhet duke përdorur aplikacionin e instaluar në 

pajisjet e dorës, një dorë mekanike funksionale e instaluar te roboti mund të përdoret nga një 

punonjës i kujdesit shëndetësor për të marrë shënime mbi gjendjen e pacientit, për të ofruar ilaçe 

ose ushqime, praktikisht duke realizur të gjitha detyrat që mund të kryej një mjek apo infermier. 

Tableti i lidhur në rrjet i montuar te Roboti mund të përdoret gjatë kësaj periudhe të vështirë për 

të bërë një telefonatë me anë të platformës Zoom me anëtarët e familjes për të folur me të 

dashurit. 

 
 
 
 
 

Fig.2 
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Fig.3 

 
 

 
 
 
 
IV. Partneriteti Apple dhe Google kundër COVID-19 

 
Google dhe Apple po punojnë së bashku për të krijuar një sistem që mund të ndihmojë në 

gjurmimin e rasteve të COVID-19 dhe atyre që kanë qenë pranë njerëzve të infektuar. Gjigantët e 

Teknologjisë kanë shtrënguar duart për të mbështetur kontaktet për ruajtjen e privatësisë duke 

krijuar një sistem të ri, i cili do të funksionojë duke përdorur teknologjinë e Bluetooth. 

Nëpërmjet Bluetooth, kur dy pajisje afrohen me njëra-tjetrën, identifikues unik anonim do t'i 

dërgohet secilës pajisje. Nëse një individ rezulton pozitiv, me futjen e rezultatit të testit në 

sistem, ai do të ngarkojë më pas çelësat e 2 javëve të fundit në renë kompjuterike. Kjo më pas do 

të lejojë që çelësat të përputhen me ata që kanë qenë në kontakt me personin e infektuar dhe të 

njoftojë ata që mund të jenë prekur. Apple dhe Google synojnë të lëshojnë API-të e iOS dhe 

Android për këtë gjurmim dhe të lejojnë që sistemet të integrohen me aplikacione të ndryshme të 

autoriteteve shëndetësore. Plani përfundimtar është që ta bëjmë këtë pjesë origjinale të iOS dhe 

Android, kështu që nuk nevojitet asnjë aplikacion i veçantë për përdorimin e këtij sistemi 
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gjurmimi.API-të janë shkarkuar për të forcuar aplikacionet që presin të punojnë vazhdimisht në 

pajisjet iOS dhe Android.Aplikacionet e bazuara në API-të e shkarkuara më vonë nga Apple dhe 

Google mund të përdorin Metadatat e Propozuara të Enkriptuara të Asociuara (AEM) mes 

përfitimit të njoftimit të prezantimit.Si AEM mund të përdoret një metadata për ruajtjen e 

privatësisë që përfshin kontrollin e transmetimit për të ndihmuar në mbledhjen e një vlerësimi 

më të saktë të afërsisë. Brenda fazës së dytë, Apple/Google organizojnë të inkorporojnë 

përforcues të nivelit të sistemit operativ për të ndihmuar një rregullim më të gjerë duke eliminuar 

kërkesën që një aplikacion të kryejë kontaktet e mëposhtme. Shumë aplikacione të ndryshme 

kanë përdorur teknologjitë API të Google dhe Apple. Një aplikacion i quajtur SwissCoviD, i 

lançuar më 25 maj 2020 bazohet në API-të e Apple/Google. Për më tepër, një aplikacion me 

burim të hapur i quajtur Corona-Warn-App i lançuar më 16 qershor 2020 në Gjermani bazohet 

në këto API. Një tjetër shtrirje e quajtur Aurora është nën avancimin nga grupi PathCheck për të 

përdorur API-të e krijuara nga Apple/Google. Për më tepër, shumë aplikacione ekzistuese, duke 

përfshirë disa nga kategoria e centralizuar, kanë filluar tashmë të hetojnë mënyrat për të emigruar 

bazën e tyre ekzistuese të kodit në API-të e shkarkuara nga Apple/Google. 

Fig.4 
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Google dhe Apple, dy liderat kryesorë të sistemit të smartfonëve, janë bashkuar për të ofruar 

API-të e njoftimeve të prezantimit që bëjnë përparime në integrimin e aplikacioneve të 

mëposhtme me sistemin e punës. Këto API parashikohen të çojnë përpara përgatitjen e 

përmirësimit të aplikacioneve dhe uljen e përdorimit të kontrollit. 

 
 
 

Fig. 5 
 
 

 
Fig. 6 
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V. Konkluzionet 

 
Rezultatet e kësaj pune kërkimore arrijnë në përfundmin se teknologjia ka arritur të jetë e 

pranishme dhe superiore kudo duke lehtësuar dhe duke i ardhur në ndihmë njerëzimit. Për të 

trajtuar pandeminë e koronavirusit, studiuesit po kërkojnë dhe konsiderojnë çdo opsion të 

mundshëm. Teknologjia moderne përfaqëson një mjet të fuqishëm dhe tepër të rëndësishëm për 

të shtypur përhapjen e sëmundjeve infektive.Një sistem gjurmimi i shpejtë i kontaktit me cilësi të 

lartë, i kombinuar me mbështetje të fortë për njerëzit në karantinë ose izolim, mund të jetë shumë 

efektiv në reduktimin e përhapjes së COVID-19. Dy kompanitë më të fuqishme dhe në të njëjtën 

kohë kompanitë me rivalitetin më të madh në botë arritiën të bashkojnë forcat , teknologjitë dhe 

të sjellin një zgjidhje për këtë situatë që ka prekur të gjithë botën. Në garën për të frenuar 

përhapjen e një virusi shumë të transmetueshëm, vendet që kanë vendosur teknologjitë digjitale 

për të lehtësuar planifikimin, mbikëqyrjen, testimin, gjurmimin e kontakteve, karantinën dhe 

menaxhimin klinik, kanë mbetur të parat në menaxhimin e barrës së sëmundjes. Kontributi në 

kuptimin e adoptimit të teknologjisë ofron përfitime si në nivel personal ashtu edhe në atë 

shoqëror duke përdorur teknologjinë e gjurmimit të kontaktit COVID-19. Zbatimi i një 

teknologjie të tillë mund të ngrejë shumë shqetësime etike, duke përfshirë privatësinë, përfitimin 

dhe vullnetaritetin, megjithatë te dyja kompanitë theksuan faktin se privatësia, transparenca dhe 

konfidencialiteti janë të një rëndësie tepër të madhe në këtë përpjekje dhe se ky funksionalitet 

është i ndërtuar në konsultim me palët e interesuara. Për ta përfunduar, gjurmimi i kontaktit është 

një strategji e zbatueshme për zbutjen e epidemisë, që ia vlen të ndiqet më tej. Parimisht 

gjurmimi i kontaktit ofron shpejtësi dhe efikasitet gjë e cila ndihmon jo vetëm në ngadalësimin e 
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sëmundjes por gjithashtu do të shërbejë në të ardhmen si një faktor kyç për parandalimin shumë 

sëmundjeve të tjera.”Nëse mund të krijosh teknologji ,ti mund të ndryshosh botën”-S.Wojcicki 
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Akronime: 

 
API - është akronimi i Application Programming Interface, i cili është një ndërmjetës softuerësh 

që lejon dy aplikacione të bisedojnë me njëri-tjetrin. Sa herë që përdorni një aplikacion si 

Facebook, dërgoni një mesazh të menjëhershëm ose kontrolloni motin në telefonin tuaj, ju jeni 

duke përdorur një API. 

Metadata (AEM)- përkufizohen si të dhëna që japin informacion për të dhëna të tjera. Në AEM, 

metadatat përdoren për të përshkruar asetet dhe përmbajtjen për qëllime informacioni, gjetje 

dhe shpërndarje. Shembuj të thjeshtë mund të jenë titulli i një fotografie, data e shkrepjes dhe 

fotografi. AEM lejon grupimin e metadatave duke përdorur skemat AEM. 

AI - Inteligjenca Atificial (Artificial Intelligence) i referohet simulimit të inteligjencës njerëzore 

në makinat që janë programuar të mendojnë si njerëzit dhe të imitojnë veprimet e tyre. Termi 

mund të zbatohet gjithashtu për çdo makinë që shfaq tipare të lidhura me mendjen njerëzore si të 

mësuarit dhe zgjidhja e problemeve. 

ML – Machine Learning është një metodë e analizës së të dhënave që automatizon ndërtimin e 

modelit analitik. Është një degë e inteligjencës artificiale e bazuar në idenë se sistemet mund të 

mësojnë nga të dhënat, të identifikojnë modelet dhe të marrin vendime me ndërhyrje minimale 

njerëzore. 

GPS - The Global Positioning System (Sistemi i Pozicionimit Global) është një mjet në pronësi të 

SHBA-së që u ofron përdoruesve shërbime të pozicionimit, navigimit dhe kohës (PNT). 

EKG - Elektrokardiografia (EKG) është një ekzaminim që regjistron aktivitetin e brendshëm 

elektrik të fibrave të miokardit. Me fjalë të thjeshta, është një metodë praktike, lehtësisht e 

përsëritshme dhe e lirë e regjistrimit të aktivitetit elektrik të zemrës për të vëzhguar nëse janë të 

pranishme çrregullime mekanike apo bioelektrike. 
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Parimi i Supremacisë në Bashkimin Evropian 
 
 
 

Abstrakt. 
 

Të analizosh “Bashkimin Evropian”,do të thotë të studiosh një Komunitet të përbërë nga 

Shtete me karakteristika të vecanta, , por që kur bëhen bashkë, kërkohet të uniformizohen në 

një të vetëm. “Uniformizimi në një të vetëm”,nuk është vetëm një element i nevojshëm, por 

një proces i domosdoshëm,një obligim për Shtetet Anëtare, që , duket se nuk ka qenë fort i 

thjeshtë dhe herë pas here ka kërkuar edhe ndërhyrjen e një ndër instrumentave më të 

rëndesishëm të Bashkimit Evropian.Juridiksioni ekskluziv i GJED, mbi fushëveprimin e ligjit 

të BE është i nevojshëm për të siguruar unitetin e ligjit te BE- se dhe t’i mundesojë GjED-së 

të mbetet arbitri përfundimtar”(Cuyvers,2017:162). 

 
 
Hyrje. 

 

Që në momentin e anëtarësimit ne BE dhe ratifikimit të traktateve të posacme, shtetet anëtare 

shprehin dakordësinë e tyre mbi respektimin e parimeve dhe dizpozitave që rrjedhin nga to.. 

Cështja e parimit të supremacisë së të drejtës së Bashkimit Evropian, është një cështje 

delikate për shtetet anëtare, pasi atyre i’u duhet të heqin dorë nga kompetenca kombëtare të 

tyre, për t’ia deleguar ato Komunitetit (neni 1/1 TBE). Heqja dorë nga disa kompetenca të 

rëndësishme si:politika e jashtme apo sistemi i sigurimit, është konsideruar si cënim i 

sovranitetit, për disa shtete, duke u justifikuar me të drejtën e brendshme( Gjermania, Italia 

psh)... Eshtë pranuar gjerësisht që Kushtetuta është ligji themeltar i një shteti,ndaj shume 

filozofe e kane konsideruar si norma baze e nje shteti(Maher, 1981). 

 

Ndikimi i “Gjykatës Evropiane të Drejtesisë”,ne fuqizimin e parimit të supremacisë së 

BE 
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Gjermania ka qenë gjithmonë një ndër shtetet me kushtetuten më te fortë dhe me 

kundështimet më të mëdha..Një moment i vecantë është rrëzimi i ligjit në Bundestag të 

Gjermanisë, i cili cënonte barazinë gjinore( Limbach,2001). Në 1957- tën në Bundestag,në 

fakt del një ligj në bazë të cilit rregullohej instituti i kujdestarisë. . Problemi qëndron 

mënyrën se si ligji vendoste zgjidhjen në rastet kur bashkëshortët nuk binin dakord për të 

vendosur përfundimisht se cilit do t’i takonte kujdestaria. Në këtë rast, sipas ligjit,fjalën e 

fundit do ta thoshte babai.Vazhdimësia e tij zgjati deri në momentin që katër gra e cojnë 

cështjen në Gjykatën Kushtetuese, pasi ligji binte dukshëm në kundërshtim me nenin 3 të 

Kushtetutës atë kohë, i cili shprehej :”Burrat dhe gratë janë të barabartë”. Gjykata 

Kushtetuese, duke vlerësuar papajtueshmërinë e normave vendosi supremacinë e kushtetutës. 

Mirëpo në të drejtën ndërkombëtare, Gjermania për papajtueshmëri normash me atë të BE, 

është e detyruar t’i referohet gjykatës Evropiane, e jo më asaj të brendshme. 

 
 
Ajo që në fakt BE kërkon nuk ështe zbehja e vlerës së Kushtetutës së shtetit anëtar, por 

përafrimi i legjislacioneve kombëtare me ato të Komunitetit.Kushtetuta konsiderohet si një 

depo e vlerave te shoqerisë, si një depo e vlerave specifike që dallojnë supershumicat 

elektorale.( Schapiro,1998)…ndaj problemi nuk qëndron tek e drejta konstitucionale e 

shteteve anëtare.Krahas detyrimeve të shteteve anëtare, edhe Komuniteti sipas nenit 5 të 

traktatit të BE- së ,, ,nuk mund të kalojë kufijte e kompetencave që shtetet anëtare i kanë 

deleguar përmes ratifikimit të traktateve. 

 
 
Gjykata Evropiane e Drejtësise në detyrën e saj themelore mbi interpretimin dhe zbatimin e 

ligjit europian, ushtron funksionet e saja vetëm për cështjet qe ka ne kompetencë. Flasim këtu 

për rastet kur : ligji që bëhet fjalë është objekt i një direktive të BE-së, si dhe nga ana tjetër 

kur shtetet shhmangin cdo rregull të Bashkimit(Cuyvers,2017). Momenti i parë mund të 
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konceptohet ne rastet përshembull kur një individ gëzon një të drejtë apo kryen një veprim i 

cili parashikohet nga ligji i BE-së., pra ,garantohet edhe mbështetja e individit te ligji i BE-së. 

Momenti i dytë ku do doja të ndalesha, është pikërisht dhe një ndër momentet më të 

rëndësishme,ku shtetet shmangin rregulla të Bashkimit. Neni 4 /3i “Traktatit të Bashkimit 

Evropian, parashikon se në kuadër të bashkëpunimit të sinqertë shtetet duhet të sigurojnë 

plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga traktatet që kanë nënshkruar,si dhe të garantojnë 

arritjen e objektivave të përbashkëta.. Të drejtat themelore te Komunitetit, rendi juridik i 

njësisë janë gjithashtu të detyrueshme për shtetet anëtare kur ato zbatojnë rregullat 

komunitare.( Rostas,2007:1042).Kurrësesi shtetet pra, nuk mund të shmangen nga detyrimet 

që rrjedhin nga cdo lloj rregulli i bashkimit, qofte ai pjesë e ndonjë traktati, konvente, pakti 

apo marreveshjeje.Një shtet palë nuk mund t’iu shmanget detyrimeve të tij që rrjedhin nga 

konventa, duke sjellë si argument të drejtën e tij të brendshme”.(Puto,2010). 

 
 
Kur një cështje paraqitet në GJED, si produkt i përplasjeve midis këtij raporti, shtet anëtar- 

komunitet, patjetër që gjykata në vlerësimin e fakteve duhet të konstatojë në menyrë të 

drejtë, se a është shkelur ligji evropian apo jo. Por si do të vepronte ajo ne momentin e 

konstatimit të problemit nga ana e shtetit anëtar.? Ne këtë rast neni 260 i TFBE( ish-neni 228 

i TKE) parashikon se Gjykata merr masat e duhura me anë të nxjerrjes së një vendimi, ndaj të 

cilit shtetet duhet “reflektojne” le të themi,pasi nëse nuk e bën këtë shteti anëtar mund të 

sanksionohet dhe me gjobë monetare.. Interesant është fakti se në rast të konstatimit të një 

akti nga ana e shtetit anëtar që bie në kundërshtim me ligjin e BE-së gjykata nuk mund t’a 

shpallë atë të pavlefshëm,por urdhëron shtetin anëtar që të ndryshojë ligjin(Wagner,1996). 

Parimi i supremacisë së ligjit evropian, nuk kërkon të shkelë të drejtat e shteteve anëtare, 

përkundrazi ajo respekton integritetin dhe interesat e tyre, për sa kohë patjetër që kjo nuk bie 

ndesh me ligjin e BE-së. 
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E drejta Evropiane, patjetër që ndkkon me një efekt të drejtpërdrejtë në të drejtën e shteteve 

anëtare. Kjo përcaktohet qartë me nenin 288 i TFBE-së, i cili përcakton fuqine detyruese të 

gjykatës.Për ta konkretizuar këtë, patjetër që vëmendjen do ta ktheja te një ndër vendimet më 

të rëndësishme të GJED- së , i emërtuar si “Van Gend enn Loss”(Sousa,2016). 

“ Van Gend enn Loss”ne fakt ishte emri i një kompanie e cila synonte importin e një 

substance kimike në shtetin e Hollandës, nga Gjermania,por Hollanda kishte vendosur një 

taksë importi me 8%, që kalonte masën e përcaktuar nga BE. Kompania parashtroi përpara 

gjykatës se kjo shkelje, binte në kundërshtim me nenin 12 te Traktatit te KE(sot i paraqitur 

me nenin 30 të TFBE), në të cilin përcaktohej se shtetet do t’i përmbaheshin detyrimeve 

doganore të përcaktuara nga traktati.Gjykata konstaton se individëve iu sigurohen të drejta 

nga ligji komunitar, të cilat i garantohen drejtpërsëdrejti. Po ashtu, në momentin e 

anëtarësimit në Bashkimit Evropian , gjyqtarët kombëtarë marrin statusin e gjyqtarit 

evropian( Bushati& Lazowski,2014).Bushati dhe Lazowski,shtojnë se gjyqtarët kanë 

detyrimin për të ofruar të njëjtën mbrotje si në të drejtën e brendshme, për paditë që ngrihen 

mbi bazë legjislacionin europian. 

 
 
Një ndër vendimet më të famshme që janë marrë në kuadër të parimit të supremacisë në 

Bashkimin Evropian, është “Simmenthal”. Në bazë të këtij vendimi, parashikohet se në 

kuadrin e kompetencës që gëzon, gjyqtari kombëtar ka detyrimin e garantimit të plotë të 

efektit që ka ligji i BE-së (Jacqué,2010). Detyra e gjyqtarit kombëtar, në këtë rast italian, por 

jo vetëm,, është pikërisht mosaplikimi në mënyrë direkte i normës kombëtare në momentin 

që ajo bie në kundërshtim me të drejtën e BE-së. Vecantia e kësaj cështjeje, qëndron mbi 

faktin se gjyqtari italian mendonte se mosaplikimi i ligjit të brendshme, nuk mund të bëhej pa 

aprovimin dhe shqyrtimin nga ana e Gjykatës Kushtetuese për të kërkuar nga ana e saj një 
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deklaratë pavlefshmërie. Patjetër, për gjyqtarët kombëtarë kjo është dicka që kërkon 

përgjegjësi pasi nga njëra anë ata janë të detyruar të respektojnë Kushtetutën dhe të drejtën e 

tyre të brendshme,, ndërsa nga ana tjetër iu duhet të binden zbatimit të ligjit të BE- së 

 
 
Pavarësisht se Gjykata me vendimin “Simmenthal”,kërkon aplikimin e drejtpërdrejtë të ligjit 

të BE- së, shtetet paraqesin rezerva, pasi ato nuk lejojnë që përderisa Kushtetuta e tyre është 

në fuqi, të bazohet drejtpërsëdrejti ligji evropian., dhe rast i tillë sot është Polonia. Integrimi i 

Polonisë në BE , ka shërbyer pozivisht në kalimin nga një komb me parime komuniste, në një 

shtet anëtar te BE-së, me parime demokratike(Brown,2016). Pavarësisht ndikimit pozitiv të 

Integrimit në BE, gjyqtarët kombëtarë kanë vendosur të ruajnë përparësinë e kushtetutës , në 

bazë të pretendimit të tyre se parimi i integritetit i’u siguron të drejtën për të ruajtur 

sovranitetin kombëtar duke i konsideruar perpjekjet e GJED- së , si shkelje të drejtës së tyre 

të brendshme. Përplasjet kanë shkuar deri aty, sa që shteti polak është ndarë ne “fronte”, ku 

një pjesë kërkon largimin nga Bashkimin Evropian, ndërsa pjesa tjetër të qëndrojë. 

 
 
Patjetër që largimi nga BE, nuk është në interes të qytetarëve, në momentin që ato fitojnë 

mundësinë, për të kërkuar të drejtën e tyre, në ato institucione, të cilat nuk mund t’i kishin në 

dispozicion, pa qenë shteti i tyre anëtar i këtij Komuniteti, apo jo? Disa objektiva, për t’u 

arritur kërkojnë institucione të përbashkëta, ndaj për të themeluar këto institucione në kuadrin 

e veprimit, konsultimit dhe veprimit të përbashkët, shtetet kanë hyrë në traktate te 

shumëpalëshe (Stein,1965). Pavarësisht elementëve potitivë që passjell antarësimi në BE, 

sërish ka pasur mendime kundër saj. GJED është përballur me shumë raste, ku individë 

kërkojnë një zgjidhje se ku të bazohen,në momentin që ligji i brendshëm i shtetit të tyre, bie 

në kundërshtim me atë të BE. Një nga rastet më të rëndësishme kohët e fundit, mjaft e njohur 

si Costa kundër Enel (po aty, faqe 492). Flaminio Costa, nje avokat italian, refuzoi të 

paguante faturën e energjisë eletrike( 3,08 dollarë), për E.N.E.L , i cili ishte një organ 
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qeveritar i cili në bazë të ligjit të shtetëzimit të vitit 1962, mori përsipër sistemin elektrik të 

Milanos.Ajo c’ka paraqet interes, është fakti se Costa pretendon që është shkelur e drejta 

ndërkombëtare e Komunitetit, me ngritjen e faktit se Italia ka pranuar të kufizojë sovranitetin 

e saj dhe ia ka deleguar organizmave ndërkombëtarë, si Komuniteti në këtë rast. Gjykata 

Italiane e ka referuar këtë cështje te GJED, e cila thekson një herë e mirë se përderisa ligji 

nuk përputhet me legjislacionin e përcaktuar nga , rrëzohet pasi bie në kundërshtim me të 

drejtën ndërkombëtare, pa shqyrtuar faktet e cështjes në imtësi apo t’i gjykojë arsyet apo 

objektivat e kërkesës për interpretim(International Legal Materials ,1964). 

 

Krijimi i precedentëve të tillë ka rëndësi, pasi nuk shërben si model sjellje vetëm për shtetet 

anëtare, por ndërtohet si referim edhe për shtetet e tjera. Pra, në vetvete zgjidhja e ketyre 

mosmarrveshje nuk i referohet vetëm si rregull shtetit përkatës që e ngre cështjen, por edhe 

cdo shteti tjetër, për ta patur paraysh. Pavarësht elementëve të sipërpërmendura ka autorë të 

cilët e shohin me dyshim përparësinë e ligjit evropian mbi atë të shteteve anëtare. 

Kundërargument pretendohet ideja se parimet e BE, të përcaktuara në nenin 6 të traktatit, 

janë papërcaktuara në menyrën e duhur, ndaj dhe kjo ka sjellë papajtueshmërinë e rendeve 

mes njëri- tjetrit( Williams,2009).Kjo nuk është e vërtetë pasi, ka nene të qarta që 

parashikojnë efektin e drejtpërdrejtë të BE- së mbi shtetet( neni 288 i TFBE), dhe po ashtu 

precedentët janë një bazë e mirë për t’u nbeshtetur praktikat kombëtare. 

Pavarësisht përplasjeve juridike, në momentin e themelimit në vitin 1952, në formën e tij 

fillestare, i emërtuar si “Komuniteti Evropian i Qymyrit dhe Celikut”, dhe e pasuar me 

Bashkimin Evropian, kanë shërbyer si model për organizata të tjera rajonale.(Lenz,2018). 

Organizimi i shteteve ne një të vetëm, për të arritur objektiva të përbashkëta dhe për t’u 

përfaqësuar denjësisht në një ndër organizmat më të njohur ndërkombëtarë, sic është dhe vetë 

BE- ja, është vërtetë ideal demokratik . 

Një shtet demokratik është gjithmonë ai shtet i cili di të balancojë dhe të favorizojë interesat e 

qytetarëve të tij, sic shprehej dhe Aristoteli. Ndaj shtetet sot,në kuadër të progresivitetit të 

drejtën ndërkombëtare, me vetë pëlqimin e tyre po e vendosin në qendër të vëmendjes. 

Mirëpo kjo vëmendje duhet patjetër të përkthehet në respektim të ligjit të Bashkimit 
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Evropian.. Mirëpo kjo pjesë duhet sqaruar. Në momentin që flasim për respektim të ligjit të 

Bashkimit, i’u referohemi vetëm Traktateve të miratuara nga shtetet anëtare? A janë ato e 

vetmja formë e përfaqësimit të një ligji të BE- së? Patjetër qe jo! Dhe pse BE nuk gëzon një 

organ kryesor të bërjes së ligjit,,apo një Kushtetutë, BE njeh dy lloje burimesh të prodhimit të 

ligjit: e drejta e prodhuar nga pëlqimi dhe ratifikimi I traktateve nga ana e palëve dhe e drejta 

e përbërë nga aktet legjislative dhe ekzekutive të organeve si Parlamenti Evropian, Këshilli i 

Ministrave si dhe Komisioni Evropian( Luitwieler,2015). Kjo do të thotë që shtetet anëtare 

nuk janë të detyruera të respektojnë vetëm traktatet, por edhe aktet e tjera që dalin prej 

organeve të Bashkimit. Shkelja e këtyre normave, do të ishte si te shkelte një qytetar vendas, 

sistemin juridik të vendit të tij, një normë të nxjerrë nga një organ legjislativ apo të një organi 

ekzekutiv. Patjetër që dikush do të argumentonte se në të drejtën e brendshme, individët e 

kanë legjitimuar vetë forcën shtrënguese të shtetit të tyre, e sic nuk është vështirë të kuptohet, 

pikërisht kështu funksionon dhe me Bashkimin Evropian. 

 

“Komunitet”nuk do të thotë një popull i vetëm, por një bashkësi popujsh (po aty,faqe 130,… 

të cilët duhet patjetër të gjejnë gjejnë gjuhën e përbashkët, gjuhën progresiste evropiane. Unë 

besoj që një shtet “fillon të mësojë gjuhën evropiane”, që në gjenezën e anëtarësimit të tij, 

pikërisht përpara momentit të anëtarësimit. Që në këtë moment shteti pretendues për anëtar 

njihet me politikat e Bashkimit, aspiratat, zhvillimin, raportin me sistemet juridike të shteteve 

anëtare. (De Burca,2018). Shteti fillon të përmirësojë problemet e tij, duke i kuruar ato në 

bazë të kuadrit të kërkuar nga BE( mjafton të përmendësh këtu Marrëveshjen e Stabilizim 

Asocimit). Një marrëveshje e tillë kërkon që shtetet anëtare të jenë të fuqizuara ekonomikisht 

dhe politikisht, duke ndjekur politika apo reforma, të cilat përmirësojnë strukturat shtetërore 

dhe raportin individ- shtetet. Që këtu shteti e ka pranuar supremacinë e Bashkimit Evropian, 

dhe pse për këtë superioritet nuk preferohet shumë të flitet. 

 
Konkluzione:. 

 

Antarësimi në Bashkimin Evropian është dhe në interesin e vendit tonë, i cili si cdo shtet 

tjetër që ka përmbushur kriteret që BE ka përcaktuar për anëtarësim, në momentin që do të 
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lidhë marreveshje, e të ratifikojë traktate të BE- së, sic do shtet tjetër do të përballej me 

parimin e supremacisë së ligjit evropian.Supremacia e Bashkimit Evropian është e 

pashmangshme në momentin që duam të ndërtojmë një sistem juridik të shëndetshëm dhe 

dobiprurës për shtetet. E parë në këtë këndvshtrim, superioriteti i normës nderkombëtare, nuk 

duhet të konsiderohet si një kufizim për shtetet anëtare, por si një shtyllë për të ndërtuar një 

legjislacion më efektiv, ku epiqendra, individi, mund të gezojë në menyrë të plotë“mburojën 

juridike evropiane”, pavarësisht se nga cili shtet i Komunitetit vjen ai.Për vendet në zhvillim, 

anëtarësimi në Bashkimin Evropian është përgjegjësi dhe privilegj në të njëjtën kohë,ndaj 

shtetet anëtare, duhet ta respektojnë këtë strukturë, jo vetëm se në rradhë të pare, vetë ato 

kanë shprehur pëlqimin për t’u bërë pjesë,por mbi të gjitha për aspiratat që Bashkimi, si një 

ndër strukturat më të mirëndërtuara ndërkombëtare, përfaqëson!. 
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Abstrakt 

Ky projekt tregon dhe analizon ndikimin që ka prania e spiritualitetit në rutinën e tyre të përditshme 

dhe si mund të ndryshojë disa koncepte bazë për jetën. Spiritualiteti u mundëson njerëzve t'i japin 

kuptim jetës së tyre. Personi që sintetizon me sukses jetën e tij/të saj dhe tregon shkallën më të 

lartë të përfshirjes, qoftë ajo e brendshme apo e jashtme, do të jetë gjithashtu personi që ka 

potencialin më të mirë për të përceptuar një cilësi të mirë të jetës dhe për të qenë i kënaqur me 

jetën.(Baker, 2003)                                                                                                                  

Spiritualiteti dhe roli i një fuqie më të lartë mund të bëhen të spikatur në të gjitha aspektet e jetës 

së një personi, duke përfshirë kushtet shëndetësore, sjelljet dhe rezultatet, si dhe 

shpjegimet/interpretimet se përse një person sëmuret ose qëndron i shëndetshëm. (Debnam, 2012) 

Projekti përfshin: 

Fusha e kërkimit – Spiritualiteti dhe Zhvillimi Personal 

Rasti për Studim - “Ndikimi i spiritualitetit te individët” 

Kampioni - Ky projekt fokusohet në 3 persona të moshave të ndryshme me drejtime të ndryshme 

në jetë. 

I zgjodha këta njerëz për shkak të afërsisë sime me ta dhe duke qenë se i njoh personalitetet e tyre, 

disa prej tyre duhet të ndryshojnë këndvështrime, ndërsa të tjerët kanë themele të vendosura mirë 

dhe do të jetë më e lehtë të ndjekin udhëzimet e këtyre 21 ditëve. 
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Koha e realizimit – 21 ditë 

Kur po lexoja libra për zhvillimin personal vitin e kaluar, shumë prej tyre shkruanin se një person 

me vullnetin e tij arrin të ndryshojë zakonet që ka për 21 ditë nëse i përmbahet këtyre ditëve me 

udhëzime. E njëjta gjë është përmendur edhe nga Bob Proctor, autor i vetëndihmës, i cili tregoi se 

si mund të riprogramoni mendjen tuaj për të krijuar sukses në vetëm 21 ditë. 

Në fakt, ndryshimi për 21 ditë është thjesht një mit. Kujt nuk do t'i pëlqente ideja për të ndryshuar 

jetën e tyre në vetëm tre javë? Të jemi realist, ndryshimi i zakoneve të nënndërgjegjeshme në 

vetëm 21 ditë është paksa e pamundur. Mesatarisht, duhen më shumë se 2 muaj përpara se një 

sjellje e re të bëhet automatike - 66 ditë për të qenë të saktë. 

Por si filloi e gjithë kjo? 

Në vitet 1950, Maxwell Maltz, një kirurg plastik, vuri re se pacientit do t'i duheshin rreth 21 ditë 

për t'u mësuar të shihte fytyrën e tyre të re. Në mënyrë të ngjashme, kur një pacienti kishte një krah 

ose një këmbë të amputuar, Maxwell Maltz vuri re se pacienti do të ndjente një gjymtyrë fantazmë 

për rreth 21 ditë përpara se të përshtatej me situatën e re. 

Këto përvoja e shtynë Maltz-in të mendonte për periudhën e tij të përshtatjes ndaj ndryshimeve 

dhe sjelljeve të reja, dhe ai vuri re se iu deshën gjithashtu rreth 21 ditë për të krijuar një zakon të 

ri. Maltz shkroi për këto përvoja dhe tha: "Këto dhe shumë fenomene të tjera të vëzhguara  
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zakonisht tregojnë se duhen një minimum prej rreth 21 ditësh që një imazh i vjetër mendor të 

shpërbëhet dhe një i ri të shkrihet." (Clear, J.) 

Vendi - Vendi i realizimit është i ndryshëm për të gjithë. Edhe pse unë do t'i udhëheq ata për këto 

21 ditë për të arritur qëllimin e përbashkët përsëri, shumica e punës do të bëhet nga ata me vullnetin 

e tyre të lirë. 

Qëllimi i Studimit - Qëllimi i këtij projekti është t'u mundësojë njerëzve, të cilët kanë filluar të 

heqin dorë dalëngadalë nga e mira e jetës, një praktikë e re në jetën e tyre, që të mund të zgjojnë 

një potencial të brendshëm të jashtëzakonshëm. 

Nëse zakonet dhe modelet tona të mëparshme të mendimit nuk na kanë sjellë sukses, pse thjesht 

të mos i braktisim ato? (Werner,1988). Bazuar në këtë studim praktik do të përcaktojmë nëse ka 

një efekt në ndryshimin e aktiviteteve të përditshme dhe një ndikim në aspektin fizik, social dhe 

psikologjik. Fillimisht, i ndava 21 ditë në 3 javë të ndryshme. Duke njohur të gjithë njerëzit që u 

bënë pjesë e këtij studimi tim, jam e qartë dhe në gjendje të dalloj se çfarë lloj gjërash të reja kanë 

nevojë në jetën e tyre. 

Personi që e ka më të lehtë të ndjekë këtë praktikë 21-ditore është një djalë 17-vjeçar. Ai është një 

fëmijë i gjeneratës së dytë të UPF (Federatës Universale të Paqes). Në dijeninë time këta njerëz 

brenda federatës rriten me disiplinë, arsim dhe shpirt të pastër. Ata i kushtojnë një rëndësi të madhe  
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maturisë shpirtërore dhe shumicën e gjërave që unë e udhëzova të bënte, ai i dinte pasi e kishin 

përgatitur në shumë seminare më parë. 

Javën e parë e porosita të ngrihej në orën 5:55, sapo hapi sytë për të thënë 3 pohime me veten. 'Zot, 

faleminderit që më zgjove të gjallë dhe të shëndetshëm. Unë jam gati të hyj në fuqinë time të vërtetë. 

Do të përpiqem të jetoj për tjetrin në një kuptim ku do të jem në gjendje t'i ndihmoj sa më shumë 

që të mundem.'  

Javën e dytë sugjerova që çdo mëngjes pas meditimit për 15 minuta, të dilni në natyrë dhe të 

përpiqeni të bëni plane që dita të jetë sa më produktive. 

Java e tretë për të ishte më shumë si një përsëritje për të. Të zgjohet herët në mëngjes, të hajë një 

vakt të shëndetshëm, të qëndrojë larg çdo ushqimi të shpejtë. Për të vazhduar gjatë gjithë ditës me 

afirmime të plota, t'i përsërisë ato disa herë, por ishte e rëndësishme që me kalimin e kohës ai të 

bënte edhe ushtrime frymore. 

Personi i dytë është një grua rreth moshës 50 vjeçare. Ajo vuan nga depresioni prej rreth 30 vitesh. 

Për shkak të situatave të shumta dhe dërrmuese që ka kaluar, ajo nuk ka mundur të përballojë 

presionin e shoqërisë dhe është mbyllur me veten. I kërkova të dilte, të numëronte çdo hap që 

bënte. Me kalimin e kohës, ajo ka zhvilluar agorafobi dhe nuk mund të përballojë turmat, sepse 

duket sikur po e vrasin. Fakti që ka shumë vite që ndodhet brenda shtëpisë e bën edhe më të vështirë 

të mendojë pozitivisht. Pozitiviteti i mendjes ishte pikërisht ajo që kërkova prej saj sado e vështirë 

të ishte. Çdo mëngjes, sapo zgjohej, shkruante në një fletore pohimi duke ndjekur metodën 369 të  
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Nikola Teslës. 3 pohime në mëngjes, 6 pasdite dhe 9 në darkë, të gjitha këto kishin të bënin me 

shëndetin e saj mendor. 

Doja që ajo të mendonte për shërimin e saj. Nëse doni të filloni të mendoni për shërimin, ndoshta 

ky është një vend i mirë për të filluar: Pyesni veten se cilat sjellje jeni të gatshëm të ndryshoni ose 

cilat sjellje të reja jeni të gatshëm të përfshiheni për të ndihmuar veten të përmirësoheni.(Lukasik, 

2009). Dhe unë u përpoqa të ndiqja pikërisht këtë shembull. 

Personi i tretë është një vajzë 19-vjeçare, e cila prej gati 6 vitesh vuan nga 'Ëndrra keqadashëse të 

diellit'. Ëndrrat e diellit janë një botë e brendshme ku ne mund të provojmë të ardhmen dhe të 

imagjinojmë aventura të reja pa rrezik. Lejimi i mendjes të bredhë lirisht mund të ndihmojë 

kreativitetin - por vetëm nëse i kushtojmë vëmendje përmbajtjes së ëndrrave tona. Kur ëndërrimi 

me sy të hapur bëhet i varur dhe kompulsiv, ai mund të mposht funksionimin normal, duke penguar 

marrëdhëniet dhe punën.(Glausiusz, 2011) 

Shumë energji akademike ka shkuar në studimin e aktiviteteve të ëndrrave gjatë gjumit, por 

shumica e ëndrrave tona në fakt ndodhin si ëndrra me sy të hapur.( Löfgren & Ehn, 2007) 

Duke qenë se ky term ende nuk njihet si një sëmundje mendore për t'u diagnostikuar, për të ka 

qenë mjaft e vështirë të përballet me të dyja botët. Sepse ajo jeton në dy botë, në mendjen e saj 

edhe botën reale rreth saj. Ajo duhet të mësojë të jetojë në të tashmen. Kam shkruar një listë me 

gjëra që duhen mbajtur parasysh. Për të shkruar kohën kur i vijnë në mendje këto ëndrra. Për të 

kuptuar kur ajo bën lëvizje somatike në mënyrë të pandërgjegjshme. Të ecë në natyrë zbathur duke 

numëruar. 
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Shumica prej nesh kanë një tendencë për të jetuar në të kaluarën ose të ardhmen. Nëse dëshironi 

të filloni të jetoni në momentin e tanishëm, duhet të hiqni dorë nga mënyra se si mendoni se gjërat 

duhet të jenë dhe t'i pranoni ato ashtu siç janë. Ju nuk mund të kontrolloni gjithçka që ndodh rreth 

jush; ndonjëherë jeta do të jetë ndryshe nga sa dëshironi të jetë. Praktikimi i pranimit do t'ju 

ndihmojë të hiqni dorë nga gjërat në jetën tuaj që janë jashtë kontrollit tuaj.(Cuncic, 2021) 

Dhe pas tre javësh testimi, sigurisht, këto rite të lidhura me spiritualitetin kanë pasur një ndikim të 

ndryshëm në të tre. Djali ka krijuar themele shpirtërore që në momentin e lindjes për shkak të 

parimeve të prindërve dhe si rrjedhojë është rritur me një frymë të tillë dhe i ka praktikuar që në 

fëmijëri në faza të ndryshme ndërgjegjësimi. 

Gruaja në moshë ka kaluar shumë dhe vetëm 21 ditë janë pak për të pasur një ndikim të madh tek 

ajo. Edhe pse një shenjë pozitive është ajo ndihet më e qetë. Spiritualiteti me efektin placebo ka 

funksionuar tek ajo. Por pa vitamina. 

Megjithëse placebo-t nuk kanë efekte specifike të dobishme psikologjike, besimet e pacientëve në 

efikasitetin e tyre mund të shkaktojnë efekte jospecifike përmes një lloj ndërveprimi midis mendjes 

dhe trupit, për shembull një qëndrim pozitiv që mund të ndihmojë në forcimin e elasticitetit të 

trupit. (Barrowman,N.2016) 

 

 

 

 

238



 

 

Nga ana tjetër, vajza me 'Ëndrrat keqdashëse të diellit' që mendja e saj të heqë dorë nga ajo botë 

për 21 ditë është e pamundur, mendja e kontrollon dhe do t'i duhet më shumë kohë. Një fakt që më 

pëlqeu është se ajo hyri për të lexuar libra rreth zhvillimit personal dhe gjeti libra dhe dokumentarë 

mbi 'Ligjin e Tërheqjes' që i kisha udhëzuar disi të bënin, por pa u treguar termin e saktë. . 

Sipas ligjit të tërheqjes, ju krijoni realitetin tuaj. Ajo ku përqendroheni është ajo që tërhiqni në 

jetën tuaj. Ajo sugjeron që ajo që ju besoni se do të ndodhë në jetën tuaj është ajo që ndodh. Ky 

ligj fokusohet në idenë se ka gjithmonë gjëra që mund të bëni për të përmirësuar momentin aktual. 

Ndërsa mund të duket gjithmonë sikur e tashmja është disi me të meta, ky ligj propozon që, në 

vend që të ndjeni frikë apo pakënaqësi, duhet të përqendroni energjinë tuaj në gjetjen e mënyrave 

për ta bërë momentin e tanishëm sa më të mirë që mund të jetë. (Scott, 2020) 

Dhe kjo ishte pikërisht ajo unë që doja që ata të bënin. 

Bernard Williams thotë: 'njeriu nuk ka bërë kurrë ndonjë material më të qëndrueshëm se shpirti 

njerëzor.' Në kohë vështirësish, individi i qëndrueshëm është ai që do të ngrihet mbi sfidat. Çfarë 

e bën një individ të qëndrueshëm? A është e ngulitur në personalitetin tonë? Apo mund të 

zhvillojmë këtë aftësi për të na ndihmuar të bëhemi pak më të qëndrueshëm? Dhe pjesa më e mirë 

është se rezultatet janë për të mirën më të madhe. Mirëqenia. Ekziston një lidhje pozitive midis 

përfshirjes shpirtërore dhe rezultateve të shëndetit fizik/mendor. Ka pasur studime të shumta të 

kryera gjatë 60 viteve të fundit që tregojnë përfitimin e shëndetit dhe mirëqenies së një personi kur 

plotësohen nevojat e tij shpirtërore. (Erşahin, 2021)  
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Fisher (1998) sugjeron që kjo pjesë e natyrës njerëzore të funksionojë për t'i shërbyer paqes së 

brendshme dhe të jashtme të qenieve njerëzore, për të jetuar në harmoni me mjedisin. 

Janë krijuar dhe eksperimentuar aq shumë mënyra dhe rite që lidhen me spiritualitetin dhe jetën 

paqësore që ofron, saqë çdokush mund të gjejë një pjesë të tyre atje. Lindberg (2005) rishikon dëshmitë 

mbi spiritualitetin dhe meditimin që kanë të bëjnë me shëndetin. Njerëzit mund të mësojnë teknika që 

janë efektive në promovimin e spiritualitetit së bashku me mirëqenien psikologjike. 

‘Mindfulness’ është një teknikë specifike për drejtimin e vëmendjes, e cila mund të ndihmojë 

mirëqenien dhe të rrisë ndjenjën e transcendencës. Kjo teknikë si një ndërhyrje sugjerohet për të 

ndihmuar në ndërprerjen e modeleve të sjelljes shmangëse që lidhen me përvojat dhe emocionet 

traumatike. Përveç efekteve të tyre në stresin traumatik, teknikat e ndërgjegjësimit mund të ndihmojnë 

gjithashtu në uljen e stresit në përgjithësi. (Yeung, Douglas and Martin, 2013) 

Çdo gjë që bëjmë, e bëjmë në trupat tanë; prandaj edhe përvojat shpirtërore dhe fetare janë në mënyrë 

të pashmangshme përvoja trupore. Megjithatë, nëse spiritualiteti dhe religjioziteti janë gjithmonë 

praktika të mishëruara thellësisht, si duhet t'i shohim praktikat e tilla që përfshijnë me vetëdije trupin 

fizik si një mjet të rritjes shpirtërore? (Karjalainen, 2011) 

Për mendimin tim, ka një treshe me të cilën jemi të bekuar. Trup, mendje dhe shpirt. Dhe këta të tre janë 

vazhdimisht diku të lidhur dhe të balancuar me njëri-tjetrin gjatë gjithë kohës në varësi të personit. Kur 

jemi të sëmurë fizikisht, ne fillojmë të mendojmë skenarë negativë për veten ose për njerëzit përreth 

nesh.Kjo ndodh sepse në lindje ne jemi të programuar të mendojmë vetëm negativisht dhe si rezultat  
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nuk jeni më i sëmurë fizikisht por mendja juaj ka filluar t'ju kontrollojë duke ju bërë të mendoni 

negativisht e si pasojë edhe shpirti fillon të sëmuret. 

Si qenie shpirtërore ne jetojmë dhe veprojmë ashtu siç veprojmë, për shkak të vlerave, parimeve, 

idealeve dhe virtyteve që i kemi bërë tonat dhe që na mundësojnë të jetojmë një jetë kuptimplotë dhe të 

kënaqshme. Edhe pse ne mund të mos e kemi konsideruar kurrë veten si të paturit e një shpirtëroreje 

dhe mund të mos jemi të lumtur ta shprehim atë me këto terma, mbetet se ajo që qeveris dhe frymëzon 

jetën tonë dhe aktivitetet e saj është ajo që ne këtu po e quajmë shpirtërore. Duhet të jetë gjithashtu e 

qartë se jeta njerëzore është e pamundur në çdo kuptim të vërtetë njerëzor pa një lloj spiritualiteti. 

Konkluzioni 

Spiritualiteti i jep kuptim jetës sonë. Një nga dëshirat dhe nevojat themelore dhe vendimtare në jetën e 

të gjithëve ne si qenie shpirtërore është të gjejmë kuptimin e jetës, të jetojmë një jetë kuptimplote. Ne të 

gjithë kërkojmë për kuptimin e jetës dhe, nëse e gjejmë, do ta përjetojmë jetën si të vlefshme dhe do të 

jemi të lumtur të vazhdojmë stilin e jetës që ne e gjejmë kështu të dobishme. Nëse pyesim - siç bëjmë 

rrallë - çfarë e bën jetën tonë kuptimplote dhe të vlefshme, atëherë përgjigja, me një fjalë është 

shpirtërorja jonë. 

Personalisht kam nisur të ndjek rrugën e spiritualitetit këto 2 vitet e fundit. Dhe nuk është gjë tjetër veçse 

një mënyrë jetese e përqendruar te lumturia. Fillova të kuptoja se çfarë ishte në kohën time depresive 

dhe më dukej se ishte shpëtimi im sepse zbulova këtë sekret të madh ku në fakt ka qenë gjithmonë aty 

ne thjesht nuk e praktikuam kurrë. Prandaj vendosa të bëj një studim cilësor në këtë projekt me tre 

persona që i njoh personalisht sepse doja të shihja edhe rezultatin që do të kishin të tjerët. Për herë të  
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parë kuptova se si qenie njerëzore kemi kaq shumë fuqi dhe mund të bëhemi të mbinatyrshëm, ne mund 

të kontrollojmë mendjen dhe trupin tonë dhe ta transferojmë energjinë tonë në një ndërgjegje më të lartë. 

Do të doja ta përfundoja projektin tim me një fjalë japoneze që e kam shumë në zemër. 

'IKIGAI' 

Është një koncept që i referohet diçkaje që i jep një personi një arsye për të jetuar. Dhe kjo është arsyeja 

ime për të jetuar.  

Spiritualiteti. 
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1. HYRJE 

Nëse do ta ndanim historinë në disa etapa ku Fuqitë e Mëdha kanë parë lulëzimin e tyre më të 

madh, ndarja do të ishte e tillë: deri në vitet 1800 fuqia ekonomike dhe politike ishte e përqëndruar 

në zemër të Europës, në Botën Latine, më pas, pas viteve 18001 me prezantimin e industrializmit 

si një degë që do ta bënte çdokënd që e zotëronte, një superfuqi ekonomike siç do të ishte Britania 

e Madhe deri në prill 1917, ku ndërhyrja e SHBA-ve në Lufën e Parë Botërore2 si dhe në Luftën e 

Dytë Botërore e kthyen atë në një superfuqi ekonomike dhe politike që vazhdon edhe sot. 

Megjithatë mund të themi se status quo e SHBA-ve ka filluar të tronditet me hyrjen fuqishëm të 

Kinës në arenën ndërkombëtare, e cila duhet të kujtojmë se deri në vitin 1960 mbante vetëm 2 

përqind të GDP-së botërore. Ndërsa në vitin 1995  rreth 6 përqind të GDP-së botërore.3 Duke iu 

referuar autorit të sipërpërmendur, mund të themi se parashikimet e tij ekonomike ishin të sakta 

sepse në vitin 2021 Kina ndante në GDP-në botërore 18.62%, e cila është e barabartë me pjesën 

që zinte SHBA-ja në vitin 2011. 4   

Qëllimi i këtij punimi është evidentimi i elementëve që favorizojnë zhvendosjen e fuqisë botërore 

drejt Lindjes, si dhe të shikojmë se sa këto ngjarje politike dhe sa mbështetës janë të kësaj teze. Në 

pjesën e parë të punimit do të trajtohet gjithë fenomeni duke e parë në këndvështrim historik, në  

 

 
1 Layne, Christopher. “The Global Power Shift from West to East.” The National Interest, no. 119, 2012, pp. 21–31. JSTOR, 

http://www.jstor.org/stable/42896450. 
2 Wikipedia contributors. (2022, April 7). American entry into World War I. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 
20:08, May 5, 2022, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=American_entry_into_World_War_I&oldid=1081503689 
3 Layne, Christopher. “The Global Power Shift from West to East.” The National Interest, no. 119, 2012, pp. 21–31. JSTOR, 
http://www.jstor.org/stable/42896450.  

4C. Textor, “China: Share of Global Gross Domestic Product 2027.” Statista, 20 Apr. 2022, 
https://www.statista.com/statistics/270439/chinas-share-of-global-gross-domestic-product-gdp/  
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pjesën e dytë do të prezantohet metodologjia e përdorur në punim si dhe dy anketime, dhe në fund 

do të jepen konkluzone si dhe rekomandime për shmangien e zhvendosjes së fuqisë botërore.   

2. ZHVILLIMI 

2.1 Hegjemonia e Aleatëve deri në kohërat moderne 

Mund të thuhet se demonstrimi më i mirë i forcës politike dhe ideologjike të bllokut perëndimor 

ka qenë Lufta e Ftohtë, në të cilën Amerika si “kryetarja” e aleatëve tërhoqi shtete në orbitën e saj, 

duke krijuar aleanca dhe duke i forcuar ato, ndërkohë që dobësonte bllokun komunist në anën 

tjetër.5 Nëse do t’i hidhnim sytë prapa, do të shikonim se SHBA-ja ishte një forcë politike që u fut 

vonë në arenën ndërkombëtar,  megjithatë hyrja e saj në Luftën e Parë Botërore, në 1917 ishte 

domethënëse për politikën amerikane, sepse në një citim të Wilson ai ka thënë : “Neutraliteti nuk 

është i dëshirueshëm kur paqja e botës dhe liria e njerëzve përfshihet...”6, duke bërë që roli i 

SHBA-ve të ndryshonte që prej atij viti.  

 Madje, një rëndësi të veçantë për Shqipërinë kanë marrëdhëniet e përjetshme me Britaninë 

e Madhe, e cila ka ruajtur vazhdimisht lidhje të ngushta me prijësin e Janinës, Ali Pashë Tepelenën, 

i cili për t’u shkëputur sa më shumë nga varësia e Perandorisë Osmane, u përpoq të lidhte aleanca 

me fuqitë perëndimore. Lidhjet e Anglisë me Ali Pashën u ndërmjetësuan nga agjenti anglez J. P. 

Morier, i cili në një letër më 30 qershor 1804, ndër të tjerash  raporton: “….ai kërkon një miqësi 

me Britaninë e Madhe”7  Dëshira e Ali Pashë Tepelenës për t’u afruar me bllokun perëndimor,  

 
5 Kaplan, S. D. (2021). The New Geopolitics of Human Rights. PRISM, 9(3), 76–89. https://www.jstor.org/stable/48640747 
6 Hobson, C. (2015). THE WILSONIAN REVOLUTION: WORLD WAR ONE. In The Rise of Democracy: Revolution, War 
and Transformations in International Politics since 1776 (pp. 140–170). Edinburgh University Press. 
http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1bgzcgz.9 
7 J. P. Morier, & Baggally, J. W. (1936). Russia, Great Britain and Ali Pasha. The Slavonic and East European Review, 14(41), 
441–443. http://www.jstor.org/stable/4203137. 
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lidhet me qëllimin e tij jo vetëm të shkëputjes nga Sulltani, por krijimin e një shteti shqiptar të 

pavarur modern dhe të zhvilluar. Gjatë viteve 1700-1800, ndërkohë që Perandoria Osmane ishte  

akoma në feudalizmin çifligar, Europa Perëndimore kishte hyrë në kapitalizëm, ku zhvillimi 

ekonomik ishte shumë më i shpejtë.  

2.2 Një vështrim mbi ideologjinë kapitaliste 

Kapitalizmi ishte një realitet i ri ekonomik që shikohej si sistemi me lidhjen me të dobët me 

politikën, megjithatë teoria e parë që ka bërë një analizë të kapitalizmit me gjeopolitikën, ka qenë 

teoria markstiste.8 Sipas kësaj teorie, gjeopolitika kapitaliste lidhej me teoritë imperialiste dhe 

teoritë e zhvillimit të kombinuar dhe të pabarabartë (UCD).  Teoritë moderne që përkrahin atë 

marksiste, implementojnë idetë dhe pikëpamjet e tyre në realitetin ku jetojnë, duke evidentuar se 

zhvillimi kapitalist po merr nuanca kombëtare. Faktikisht ky fenomen është vënë në dukje dhe më 

parë nga Trotski, i cili shprehet: “ Fakti se Gjermania dhe SHBA-ja ia kanë kaluar ekonomikisht 

Anglisë është bërë i mundur nga zhvillimi i tyre kapitalist prapa. Nga ana tjetër, anarkia 

konservatore e industrisë britanike të qymyrit, është një shpagim nga e shkuara kur Anglia luajti 

për shumë kohë roli e udhëheqëses kapitaliste.”9   Fija e hollë që e ndan karakterin ndërkombëtar 

nga ai kombëtar të kapitalizmit perëndimor, fillon të lëkundet në faza të ndryshme të zhvillimit 

ekonomik të shteteve. Kështu, vet kapitalizmi si një mekanizëm vetrregullues ka elemente 

“kozmopolitane”10 pasi çdo vend kapitalist, në rastin tonë, Anglia dhe më pas Shtetet e Bashkuara 

 
8 Desai, R. (2010). THE ABSENT GEOPOLITICS OF PURE CAPITALISM. World Review of Political Economy, 1(3), 463–
484. http://www.jstor.org/stable/41931883 
9 Trotsky, L. (1930) The History of the Russian Revolution. Monad Press, 1980. 
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1930/hrr/ 
10 Desai, R. (2010). THE ABSENT GEOPOLITICS OF PURE CAPITALISM. World Review of Political Economy, 1(3), 463–
484. http://www.jstor.org/stable/41931883 
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të Amerikës kanë dashur që nga sistemi i tyre të përfitojnë të gjitha vendet e botës. Kështu lind 

ambicia e këtyre shteteve për të përhapur ideologjinë e tyre kapitaliste dhe perëndimore në rang  

botëror. Duket se kjo influencë me aromë perëndimore është përkrahur nga shumë shtete të botës, 

sidomos ato që vijnë nga rregjimet totalitare.  

2.3 A po dështon demokracia kapitaliste e bllokut perëndimor? 

Sikurse thotë dhe shprehja “ Çdo mirë e ka një të keqe.” ashtu edhe vlerat që prezanton perëndimi 

kanë anët e tyre negative, të cilat janë përdorur historikisht nga rregjimet autoritare lindore. 

Multirelacionalizmi institucional ka qenë një nismë e shteteve perëndimore në shekullin e 20-të. 

Kjo e ka humbur rëndësinë me kalimin e kohës pasi institucionet e krijuara për të bashkuar shtetet 

në një tryezë, po bëhen më pak përfaqësuese për shkak të ndryshimit të rendit global. 11 Në një 

vendim të Gjykatës Federale Kushtetuese Gjermane, gjatë nënshkrimit të Traktatit të Lisbonës, 

gjykata është shprehur se procesi zgjedhor i Parlamentit Europian “ nuk merr parasysh barazinë”12  

Dështimet gjeopolitike të agjetëve të fuqishëm ndërkombëtar, kanë ulur besimin e njerëzve te 

efektivitetit i ndërhyrjes së tyre si dhe u kanë shërbyer forcave nacionaliste ekstremiste të nxisin 

urrejtjen ndaj bashkëpunimit ndërkombtar. Rasti i konfliktit  në Afganistan mund të jetë shembulli  

i këtyre dështimeve. Lufta në Afganistan ka filluar në 2001 e shkaktuar pas sulmeve terroriste të 

11 shtatorit në New York City . Mund të përmbledhim në tre faza kryesore13, ku: faza e parë zgjati 

vetëm dy muaj (Përmbysja e talebanëve-fraksioni politik dhe fetar superkonservator që sundoi 

 
11 Keller, P. (2013). RECOMMENDATIONS: EFFECTIVE MULTILATERALISM AS A RESPONSE TO GLOBAL POWER 
SHIFTS. In Global Megatrends (I): Global Power Shifts (pp. 3–4). Konrad Adenauer Stiftung. 
http://www.jstor.org/stable/resrep10074.5 
12 BVerfG, Decision of the Second Senate of 30 June 2009 - 2 BvE 2/08 -, para. 1-421, 
http://www.bverfg.de/e/es20090630_2bve000208en.html 
13 Witte, G. (2021, August 16). Afghanistan War. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/event/Afghanistan-War 
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Afganistanin dhe siguroi strehë për al-Qaeda-n, pra, autorët e sulmeve të 11 shtatorit), faza e dytë 

zgjati nga 2002 deri ne 2008 (Disfata e ushtrisë talibane nga ushtria e SHBA-ve dhe krijimi i 

institucioneve bazë në shtetin e Afganistanit) dhe faza e tretë që zgjati nga 2008 deri në 2014, ku 

lufta mes SHBA-së dhe Talebanëve përfundoi formalisht pas dështimit për të mundur këta të 

fundit. Lufta amerikano-talebane është një konflikt që është ushqyer vazhdimisht nga të dyja palët.  

Në një deklaratë të Presidentit Barack Obama në 2012, ai ka thënë: “Sakrificat e mëdha të burrave 

dhe grave tona nuk kanë mbaruar. Por sonte, unë do doja t’ju thosha se ne do ta përfundojmë 

misionin tonë dhe t’i japim fund luftës në Afganistan.” 14 Megjithë përgatitjen ushtarake dhe 

startegjike të Amerikës, talebanët ia kanë dalë mbanë të zmbrapsin çdo sulm të tyre, duke bërë që 

të ngrihen dyshime mbi efektivitetin e vazhdimit të kësaj lufte edhe nga vet personeli amerikan.15   

Pavarësisht se lufta formalisht mbaroi në vitin 2014, deri në vitin 2021 ka pasur lëvizje 

domethënëse për shtimin e trupave amerikane në Afganistan, megjithatë Shtetet e Bashkuara ranë 

dakord të largojnë forcat luftarake deri në maj 2021 në këmbim të garancive të Talibanëve për 

hapjen e negociatave formale me qeverinë afgane dhe aktorë të tjerë politikë për një marrëveshje 

paqeje dhe një armëpushimi.16  E ardhmja për Afganistanin nuk duhet premtuese, pasi sipas 

EUISS, mundësitë që rregjimi taliban të përfundojë në një luftë civile janë 70%, pasi forcat 

sunduese do ta kenë të pamundur të stabilizojnë ekonominë dhe të vendosin marrëdhënie të 

rëndësishme me partnerët gjeostrategjikë.17 Megjithëse, në këtë analizë të shkurtër u mor si 

 

14 The Press Office. (2012, May 1). Remarks by president Obama in address to the nation from Afghanistan. National Archives 
and Records Administration. Retrieved May 8, 2022, from https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2012/05/01/remarks-president-obama-address-nation-afghanistan  
15 Mohmand, A.-Q. (2012). The United States and the Taliban: Challenges for Effective Negotiations. Peace Research, 
44/45(2/1), 89–112. http://www.jstor.org/stable/24429461 
16 United States Institute of Peace. (2021, January 14). Afghanistan peace process.  United States Institute of Peace. Retrieved 
May 8,2022, https://www.usip.org/programs/afghanistan-peace-process 
17Dreikhausen, V. F., & Gaub, F. (2022). TALIBAN IN OR OUT?: Afghanistan in 2025. European Union Institute for Security 
Studies (EUISS). http://www.jstor.org/stable/resrep40290 
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shembull vetë Afganistani, ekzistojnë shume shtete të tjera të cilat kanë rënë pre e dështimeve të 

lëvizjeve perëndimore, si për shembull, Irani, Libia, Vietnami, Siria , etj.  

Në vazhdim, e shikoj me vend të theksoj edhe një element të fundit që po e drejton bllokun 

perëndimor drejt kolapsit: varësia ekonomike si pasojë e globalizmit. Siç u përmend edhe më lart, 

kapitalizmi është ai sistem që bazohet në ekonominë e tregut, sipërmarrjen e lirë dhe lidhjet 

ndërkombtare ekonomike. Nëse do t’i referoheshim situatës që është duke ndodhur sot midis 

Rusisë dhe Ukrainës, do të vërënim se mes vendeve të bllokut perëndimor ekziston një stepje nga 

ana e disa shteteve për të zbatuar sanksionet kundër Rusisë. Kjo vjen si pasojë e varësisë së tyre 

ekonomike ndaj burimeve prodhuese ruse. Duke qenë se Rusia furnizon Europën me rreth 25% të 

gazit që prodhon, si dhe përbën rreth 33% të gazit që Europa importon, është e lehtë për elitën ruse 

që ta përdorë këtë fakt për të kërcënuar kontitentin Europian, duke diktuar vendimmarrjen e tyre 

financiare dhe politike. 18 

 

2.4 Pranvera orientale në rendin 

botëror: një realitet i ri? 

Përballë SHBA-ve, si një superfuqi 

drejtuese e botës, po ngrihen forca  të reja që kërkojnë të sfidojnë hegjemoninë amerikane, sic janë 

Kina, India, Pakistani, Japonia dhe vendet e Azisë Juglindore.19 Përvec zhvillimit të shpejtë 

ekonomik, këto vende kanë filluar ta kuptojnë  

 
18 Rutland, P. (2021). Energy and Russian Great Power Post-Crimea. In E. BUCHANAN (Ed.), Russian Energy Strategy in the 
Asia-Pacific: Implications for Australia (1st ed., pp. 85–104). ANU Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv1prsr27.10 
19 Kreft, H. (2009). THE GEOPOLITICAL SHIFT OF POWER FROM THE TRANSATLANTIC REGION TO ASIA. Konrad 
Adenauer Stiftung. http://www.jstor.org/stable/resrep09967 

Figura 1 
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rëndësinë e krijimit të aleancave ndërkombëtare si një mënyrë efekive për të krijuar dhe mbajtur 

një rend të ri politiko-ekonomik. Një aleancë e tillë është ASEAN20, një shoqëri e krijuar në vitin 

1967 dhe ku marrin pjesë 10 vende nga Azia Juglindore, si psh: Malajzia, Indonezia, Filipinet, etj. 

Duke marrë në analizë fillimisht avatazhet ekonomike, duhet të përmendim se rajoni aziatik ka 

përparuar me nivele galopante duke u bërë vendi më i parapëlqyer për investitorët. Sipas të 

dhënave të figurës 121, numri i ndërmarrjeve investitore të huaja të regjistruara në Kinë, në vitin 

2021 ishte 48’000, pra 14% më shumë se vitin e kaluar.22  Nga figura shikojmë se sektorët më të 

preferuar të investitorëve kanë qenë sektori i teknologjisë dhe prodhimit të teknologjisë së lartë.  

Një shembull i shkëlqyer suksesi ëshë gjthashtu dhe Japonia, e cila mund të jetë një ndër pak vende 

të botës që ka kapacitetin për t’i plotësuar nevojat bazike popullsisë së saj. Ajo u fut në botën 

demokratike me imponimin e SHBA-ve pas Luftës së Parë Botërore, dhe që atëherë nuk ka patur 

trazira që i ka përjetuar perëndimi në vitet 60’ dhe këtë dekadë.23 Edhe pse u përmend më lart, 

Rusia përbën një figurë tjetër shumë të rëndësishme për arenën ndërkombëtare, pjesërisht për 

shkak të së kaluarës së saj politike por dhe për shkak se ajo luan një rol të madh në tregjet botëroretë 

naftës. Është prodhuesi i tretë më i madh i naftës pas Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite, 

eksportuesi i dytë më i madh në botë i naftës së papërpunuar pas Arabisë Saudite. Ajo eksporton  

 

 

 
20 Association of Southeast Asian Nations. (2020). The founding of ASEAN. ASEAN Secretariat. https://asean.org/about-
asean/the-founding-of-asean/ 
21 Graphic Asia Briefing Ltd. (2021) China FDI Y\Y Growth by Sector in 2021. China National Bureau of Statistics. 
22 Dezan Shira & Assosiates. (February 1, 2022). China's FDI inflows hits record high in 2021, 14.9% surge over 2020. China 
Briefing News. Accessed May 9, 2022. https://www.china-briefing.com/news/chinas-fdi-record-high-2021-global-fdi-
rebound-services-high-tech-
industry/#:~:text=As%20to%20the%20number%20of,40%2C910%20from%2060%2C560%20in%202018.  
23 Menon, R. (2013). Asia’s Looming Power Shift. The National Interest, 127, 20–32. http://www.jstor.org/stable/42896487 
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rreth 5 milionë fuçi në ditë (mb/d) naftë bruto, ose rreth 12% të naftës në tregun global. 24 Dhe së 

fundmi vjen India e cila ofron fuqinë më të madhe punëtore në botë pasi parashikohet se në 2025, 

25% e popullsisë së saj do të jetë nën 24 vjeç (Menon, R. 2013, p.27). Pra, potenciali ekonomik 

që kanë këto shtete bën që ato të kenë një rol 

domethënës në arenën ndërkombëtare dhe për pasojë 

të kërkojnë që të shtrijnë ndikimin e tyre dhe 

politikisht.  

2.5 Armët nukleare, një mekanizëm ngrirës në 

politikën ndërkombëtare 

Shumë njerëz thonë se në qofte se shtete si Rusia ose 

Kina luajnë një rol pengues në progresin e pjesës tjetër 

të botës, atëherë pse nuk saksionohen më ashpër ato? 

Përgjigjia qëndron se këto shtete kanë armë nukleare të cilat lënë pasoja katastrofike nëse përdoren. 

Traktati për Ndalimin e Armëve Bërthamore (TPNW) u miratua nga Konferenca e Kombeve të 

Bashkuara (OKB) në 2017 dhe hyri në fuqi më 22 janar 2021.25 Ky traktat kishte për qëllim uljen 

jo të menjëherëshme të përdorimit të armëve bërthamore, por nxjerrjen nga qarkullimi civil të 

këtyre armëve, në mënyrë që ato të mos  përdoreshin nga shtetet si aset i ushtrisë së tyre dhe 

strategjisë së politikave të jashtme.26 Megjithatë realiteti është krejt ndryshe, 

sepse shtetet që janë zotëruese të armëve bërthamore jo vetëm që i përdorin ato si mbrojtje ndaj  

 
24 IEA (2022), Frequently Asked Questions on Energy Security, IEA, Paris https://www.iea.org/articles/frequently-asked-
questions-on-energy-security 
25 Office for Disarment affairs. (2021). Treaty on the prohibition of nuclear weapons – UNODA. United Nations. Accessed May 
9, 2022. https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/ 
26 Mukhatzhanova, G. (2017). The Nuclear Weapons Prohibition Treaty: Negotiations and Beyond. Arms Control Today, 47(7), 
12–19. https://www.jstor.org/stable/90012865 
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çdo ndërhyrjeje të huaj, por janë duke krijuar teknologji të reja që përsosin përdorimin e tyre. 

Fillimisht duhet të dimë se cilat janë shtetet që kanë armë bërthamore:  

Pra sic shikohet në figurë 227 ,  dy shtete me më shumë armë bërthamore janë Rusia dhe Amerika, 

gjë që shpjegon marrëdhëniet e tyre me njëra-tjetrën, ku edhe pse janë dukshëm rivale asnjëra prej 

tyre nuk ndërmerr veprime ektreme pasi kjo mund të rezultonte në një konflikt nuklear. Ndërkohë 

Koreja e Veriut, një tjetër vend me rregjim totalitar, është aktualisht duke punuar për pajimin e 

armë bërthamore në mënyrë që të shërbejë si kërcënim ndaj fqinjëve, Koresë e Jugut dhe Japonisë.  

28Në këtë kontekst, dialogimi ka dështuar dhe bllokut perëndimor nuk i ka ngelur gjë tjetër veçse 

të mos bëjë asnjë veprim që do të nxiste një konflikt bërthamor. E në këtë mënyrë kjo ngrirje e 

marrëdhënieve të ndërsjellta nuk i sjell asnjë gjë të mirë  politikës ndërkombëtare dhe as rendit në 

përgjithësi. Mosveprimi nga ana e bllokut perëndimor i ka hapur rrugë shteteve armë mbajtëse që 

të kërcënojnë paqen botërore nëpërmjet “kërcënimit të përdorimit (të armëve nukleare)” gjë që 

është objekt i Trakatit (TPNW).29 Si përshembull, 30 këtë vit me nisjen e luftën në Ukrainë 

presidenti rus Vladimir Putin ka vënë në lëvizjë armët bërthamore duke kërcënuar indirekt se do 

t’i përdorë ato.  

 

 

 
27Armstrong, M ( January 7, 2022) The Counries Holding The World’s Nuclear Arsenal. Statista.   
28 Third Way. (2020). 2020 Country Brief: North Korea. Third Way. http://www.jstor.org/stable/resrep26163 
29 Office for Disarment affairs. (2021). Treaty on the prohibition of nuclear weapons – UNODA. United Nations. Accessed May 
9, 2022. https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/ 
30 Herb, J. (17 April 2022). Exclusive: Zelensky says world should be prepared for possibility Putin could use nuclear weapons. 
CNN Politics. https://edition.cnn.com/2022/04/15/politics/tapper-zelensky-interview-cnntv/index.html 
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 2.6 Rajoni i Ballkanit Perëndimor: mes perëndimit dhe lindjes 

Ballkani perëndimor është parë gjatë gjithë historisë si “Fuci Baruti”, kjo për të nënkuptuar se një 

rajon kaq i vogël dhe kaq heterogjen, mund të prodhojë kaq shumë konflikte ndërrajonale.  Në një 

punim të disa autorëve nga ballkani, të intervistuarit janë shprehur se forcat lindore po përpiqen 

që të riformojnë identitetin e Ballkanit Perëndimor. Rusia dhe Serbia kanë një influencë shumë të 

madhe të shqiptarët në veçanti, duke u përpjekur që të nxisin urrejtjen nëpërmjet fesë dhe 

ektremizmit. Në vazhdim këta intervistues janë shprehur se Perëndimi e ka lenë më qëllim 

Ballkanin që të jetë pre e sulmeve të bllokut lindor, ashtu siç kanë dështuar dhe në Siri.31 Në këtë 

mënyrë kontributi i Perëndimi për të tërhequr drejt vetes ballkanit, duket i pamjaftueshëm dhe 

tepër burokratik. Do të shtoja se kjo tejzgjatje mund të shikohet dhe tek procedura e anëtarësimit 

të Shqipërisë në BE, të cilat kanë filluar që në 2009. Sipas një anketimi të bërë nga autorja Eva 

Teqja, kur i kishin pyetur të rinjtë se kur do të anëtarësohej Shqipëria në BE, ata shpreheshin “ose 

dekatën e fundit, ose kurrë”32 

3. METODOLOGJIA 

 Duke qenë se tema që kam trajtuar është temë sociale, unë kam përdorur metodën e kërkimit 

cilësor. Kështu, kam përdorur mbledhjen dhe analizimin e të dhënavë të autorëvë të njohur që kanë 

folur për temën e gjeopolitikës, si Rutland, Kreft apo Witte. Gjithashtu kam përdorur dhe të dhëna 

të siguruara nga faqe për statistika si Statista. Përvec kësaj, unë kam realizuar një anketim online33 

 
31 Rrustemi, A., de Wijk, R., Dunlop, C., Perovska, J., Palushi, L., Oosterveld, W., Phillips, M., Roos, H., Schneider, B., van 
Manen, H., Schermers, B., Rademaker, M., & Browne-Wilkinson, D. (2019). Understanding Geopolitical Influences of External 
Powers in Western Balkans. In Geopolitical Influences of External Powers in the Western Balkans (pp. 8–18). Hague Centre for 
Strategic Studies. http://www.jstor.org/stable/resrep19582.4 
32 Eva Teqja. (2014). Western Balkans, the long way of integration: Albania’s perception about the process. Journal of Global 
Faultlines, 2(1), 70–94. https://doi.org/10.13169/jglobfaul.2.1.0070 (Retrieved form JSTOR - Link )  
33  Gjika. F. ( Maj 11, 2022). Opinion on Global Power Shift. QuestionPro. https://questionpro.com/t/AVd13ZslGS 
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me katër pyetje në lidhje me opinionin e njerëzve për situatën politike të dekadës së fundit. Në 

anketim janë marrë 130 persona, të cilët për pyetjen “ A mendoni se Ballkani Perëndimor po shkon 

drejt lindjes?” rezultati ka qenë për po 34% ndërsa për pyetjen “A ndiheni i sigurt për të ardhmen 

tuaj ( referuar ngjarjeve të fundit)?” 83% janë përgjigjur se nuk ndiheshin të sigurt. Në një pyetje 

tjetër drejtuar publikisht në platformën Quora, një person është përgjigjur: “ Demokracia nuk ka 

qenë ndarja e vërtetë e pushteteve sic është përkufizuar...Në botën kapitaliste pushteti politik 

influencohet\korruptohet\detyrohet prej individëve ose grupeve që kanë pushtetin ekonomik...”34 

4. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Në përfundim të punës kërkimore, mund të dalim në konkluzionin se rendi botëror po diktohet nga 

lëvizje të reja gjeopolitike të cilat zhvendosen nga perëndimi në lindje. Në këtë lëvizje kanë 

kontribuar dy faktorë kryesorë: degradimi i bllokut perëndimor në mundësinë për të mbajtur në 

këmbë rendin kapitalist demokratik dhe paqen botërore, si dhe fuqizimi ekonomik dhe ushtarak i 

bllokut lindor nëpërmjet implementimit metodave të rregjimeve totalitare. Ky fuqizmi lidhet me 

zhvillimin e teknologjive të fundit, tërheqjen e investitorëve të huaj, krijimin i aleancave brenda 

bllokut, cënimin të të drejtave të njeriut si dhe mbajtjen e armëve bërthamore. Ndikimi i forcave 

lindore ndihet edhe në Ballkan, sidomos vitet e fundit kur me tekzgjatjen e procedurave të 

integrimit njerëzit kanë humbur besimin te parimet perëndimore. 

Unë do të rekomandoja se: 

▪ Shtetet perëndimore duhet të kontribuojnë më shumë në rritjen e besimit nga ana e 

njerëzve. 

 
34  Gjika, F. (Maj 9, 2022), Answer to Do you think democracy and capitalism is failing today? Please answer YES or NO. by 
Eva Durant https://www.quora.com/Do-you-think-democracy-and-capitalism-is-failing-today-Please-answer-YES-or-
NO/answer/Eva-Durant?ch=8&oid=354909692&share=40af77a7&srid=pu9P0&target_type=answer 
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▪ Në vend që ti shikojnë shtetet e lindjes si rivale dhe armiq, të dyja palët duhet të gjejnë ura 

bashkëpunimi, sidomos në alokimin e  burimeve natyrore. 

▪ Duhet t’u kushtohet më shumë rëndësi konsolidimit të institucioneve ndërkombtare 

botërore dhe jo vetëm rajonale. 

▪ Duhet të promovohet shkëmbimi i kulturave, emigrimi por me kusht kthmin në atdhe, në 

mënyrë që njerëzit që shkollohen në vendet perëndimore të përhapin në vendin e tyre 

frymën demokratike. 

▪ Duhet të synojmë t’i afrohemi sa më shumë demokracisë së drejtpërdrejtë pasi vlerësoj se 

demokracia përfaqësuese shtrembëron vullnetin e njerëzve.    

FALEMINDERIT! 
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ANEKS 

Në kuadër të vërtetimit të tezës sime për zhvendosjen e fuqisë botërore nga Perëndimi në Lindje, 
ka realizuar dy anketime, një me përgjigje të hapura (në platformën QUORA) dhe një me të 
mbyllura (në platformën QuestionPro).  

ANKETIMI I PARË 

Pyetjet: 

1. A mendoni se demokracia dhe kapitalizmi po dështojnë sot? 
2. Nëse do të kishit një sasi të madhe parash, do të zgjidhnit ti investonit në Kinë? 

Përgjigjet e hapura: 

PYETJA E PARË – 5 përgjigje 

M.Whitt. “Unë do të investoja disa në Kinë, gjithashtu nëse do të kisha dijet për të investuar si 
dhe nëse shtetet do ta bënin më të lehtë të për investorët. Por gjithashtu do të investoja edhe në 
SHBA.” 

K.Raman “Unë do të shpërndaja një sasi të vogël të parave në varësi të riskut. Kina aktualisht 
është një treg jashtëzakonisht i nënvlerësuar dhe ka kompani që tregtojnë në vlerësimet e bedrock, 
megjithatë, ekziston një rrezik i rëndësishëm i lidhur me strukturën VIE. Për më tepër, qeveria e 
Kinës ka kontroll të rëndësishëm mbi korporatat e saj kështu që ato janë sipas qejfit të qeverisë. 
Ndonjëherë këto interesa divergjuese vijnë duke u drejtuar si në vitin 2020 kur Kina u përplas fort 
me kompanitë e tyre. Ndërsa dëmi mund të ketë qenë disi I rëndë është e pamohueshme që Tencent 
dhe Alibaba, xhevahiret e kurorës së bursës kineze humbën objektivat e tyre të të ardhurave dhe 
objektivat e rritjes në mënyrë masive për shkak të kësaj ndërhyrjeje. Në përgjithësi, është një vend 
i mirë për të vënë disa nga paratë e tua nëse u besoni shifrave dhe keni  guxim  për 
paqëndrueshmëri.”  

D.W. Nugent “Jo, Kina është në mes të një dileme të madhe. Ajo ka dy forca të mëdha që e 
tërheqin atë brenda. Së pari janë komunistët e shkollës së vjetër që duan që gjërat të mbeten ashtu 
siç kanë qenë. Presidenti Xi është njëri prej tyre. Tani ajo që ju keni është kapitalizmi zvarritur në 
komunizëm; dhe të gjithë e dimë se paratë fitojnë gjithmonë. Pra, me më shumë dyndje parash te 
Korpusi dhe njerëzit, që nga ana tjetër filtron në sferën politike, mund të ndryshohet peisazhi 
komunist nga brenda.” 

M. Daneman “Ndoshta. Nu mun dtë jetë një pyetje me PO ose JO. Për mua, kjo varet specifika të 
fushës së investimeve.” 
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PYETJA E DYTË – 7 përgjigje 

E. Lima “Jo. Kapitalizmi nuk ka dështuar kurrë. Dhe ne jemi një Republikë Kushtetuese, jo një 
demokraci e pastër. Një demokraci e pastër gjithshtu dështon. 51% të fitojnë dhe 49% të humbin 
nuk është formula e duhur.” 

J. Paul “Jo. Cdo vend I zhvilluar në botë ndjek kapitalizmin si model ekonomik. Kështu, ky është 
një model I suksesshëm. Ka shumë njerëz që flasin negativisht për demokracinë. Por askush nuk 
ka sugjeruar një model qeverisjeje I cili mund të jetë më I mirë. Kështu demokracia vazhdon të 
jetë kampion botëror.” 

T.Gregory “Po për të dyja, por secila prej tyre mund të përmirësohet: demokracia me më shumë 
demokraci, dhe kapitalizmi me një rikthim të rregullimeve. Të dyja mund të përmirësohen kur 
njerëzit të braktizin besimet e tyre fallco, të cilat diktohen nga propaganda e klasës së pasur.” 

Political News’s Space “Po, demokracia do të jetë gjithmonë një dështim e mbajtur nga mediat e 
pasinqerta si CFR. Ku Biden është anëtar njësoj si Bush dhe Soros…” 

The Traditionalist “Po. Konkretisht, demokracia është shtrembëruar deri në atë pikë sa të drejtat 
e njerëzve nuk kanë rëndësi. Nëse shumica e njerëzve votojnë për t'ju hequr gjithçka dhe për t'ju 
hedhur në një kamp ose për t'ju vrarë, kjo nuk e bën të drejtë sepse ju keni të drejta dhe ju duhet të 
mbroheni edhe nëse shumica e njerëzve janë kundër jush. Demokracia nuk duhet të thotë që 
njerëzit të bëjnë çfarë të duan. Nëse kjo është demokracia, unë nuk dua asnjë pjesë të saj. Është e 
gabuar dhe është e keqe. Ajo që na duhet është ajo që kemi: një Kushtetutë e fortë që mbahet pa 
marrë parasysh se çfarë duan media, politikanët apo shumica. Ju keni të drejta dhe askush nuk 
mund t'jua marrë ato. Ato janë të dhëna nga Zoti ose të natyrshme nëse nuk beson në Zot. Sido që 
të jetë, ato janë atje dhe ne të gjithë i kemi dhe të gjithë, veçanërisht qeveria, duhet të bëjë gjithçka 
për t'i mbrojtur ato.” 

E. Durant “Demokracia nuk ka qenë ndarja reale e barabartë e pushtetit që është përcaktuar të 
jetë, madje edhe në ato vende të botës sonë kapitaliste që e përshkruanin veten si të tillë. Në botën 
kapitaliste, pushteti politik ndikohet/korruptohet/blihet ose zbatohet nga individët apo blloqet që 
zotërojnë pjesën më të madhe të fuqisë ekonomike, domethënë zotërojnë pjesën më të madhe të 
ekonomisë.” 

B. Critchfield “Jo. Vendet që ruajnë një demokraci përfaqësuese ose një formë republike të 
qeverisjes po ecin kryesisht mirë. Dhe vendet që mbajnë një sistem ekonomik kapitalist të 
rregulluar po ecin gjithashtu mjaft mirë. Në pjesën më të madhe, janë të njëjtat vende në këto dy 
grupe.” 
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     ANKETIMI I DYTË 

Titulli:  Opinion on Global Power Shift 

Pjesëmarrja totale: 130 të anketuar  

Pyetja e parë: If you had a big amount of money, would you invest it in China? (Në qoftë se do të 
kishin një shumë të madhe parash, a do ti investonit ne Kine?) 

 

 

Pyetja e dytë: Do you think democracy and capitalism is failing? ( A mendoni se kapitalizmi dhe 
demokracia po dështojne?) 
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Pyetja e tretë: Do you think Western Balkan (especially Albania) is going to the East? (A mendoni 
se Ballkani Perendimor po drejtohet drejt Lindjes?) 

 

 

Pyetja e katërt: Do you feel unsure about the future, refering to recent events? ( A ndiheni të 
pasigurt për të ardhmen referuar ngjarjeve te fundit?) 
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Hyrje 

Adleri, një psikolog i qasjes psikodinamike, formuloi termin “protestë mashkullore” për të treguar me 

anë të tij problemet në ato kultura ku meshkujt dominojnë femrat ose konsiderohen superiorë. 

“Fantazma e superioritetit mashkullor i tremb djemtë duke hedhur mbi supet e tyre një obligim të cilin 

ata ndjejnë se kurrë nuk kanë për ta përmbushur dhe i fton vajzat të rebelojnë ndaj rolit të tyre sekondar” 

(Tamo, 2008). 

Protesta mashkullore është kundërveprimi i seksit tjetër ndaj paragjykimeve të shoqërisë ndaj asaj që 

quhet maskulinitet dhe feminilitet (Hoti,2021). Si mund ta kuptojmë këtë, si ka ndryshuar ajo gjatë 

kohës dhe cili është qëndrimi im për këtë temë, do e shpreh më poshtë.  

Këtë mund ta kuptojmë fare lehtë në fakt. Meshkujt përballen me këtë presionin nga shoqëria që për shekuj 

me rradhë i ka manipuluar ata që në përgjithësi të mundohen që të jenë sa dominant e të fortë, ndërsa 

femrave përkundrazi u është mësuar që të jenë "të urta". Në fakt mua nuk më pëlqen t'i adresohem si 

protestë mashkullore duke qenë se të dyja gjinitë përballen me paragjykime, me kufizime si dhe me presion 

nga shoqëria e asnjëri nga ata nuk e ka të lehtë. Të paktën nuk mund të them se njëra gjini e ka rrugëtimin 

më të lehtë se tjetra. E parë nga këndvështrimi i një femre, ndoshta ju po prisni që të konfirmoja të 

kundërten, pra që ne femrat përballemi me më shumë sfida, por ju lutem më dëgjoni kur ju them që një gjë 

e tillë nuk është e vërtetë. 

Meshkujt që shumë kohë më përpara mësoheshin se si të bëheshin të fortë, luftëtarë dhe dominues. Ata 

mësoheshin se si të mos tregonin emocione thjesht sepse janë duke u bërë "burra" dhe burrat nuk qajnë, 

burrat nuk janë "të dobët", qoftë kjo fizikisht apo emocionalisht. Mësoheshin se si duhet të ishin ata që  
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punonin për të mbajtur familjen që në moshë të vogël, madje nëse humbisnin babin që mbante peshën 

ekonomike të familjes për shembull, edhe nëse ishe fëmijë do të punoje. A ka ndryshuar kjo gjë me 

kohën? Më vjen keq të them që ka ndryshuar, por shumë pak. Ndoshta sot nuk i lënë barrën ekonomike 

një të mituri apo nuk mësohen se si të rriten për tu bërë luftëtarë, por çdo gjë tjetër ende mbetet. Patjetër 

që sot mund të ketë familje të shëndosha që nuk i nxisin këto sjellje dhe i mësojnë djemtë e tyre se 

emocionet nuk kanë gjini, janë të rëndësishme dhe njerëzore por eh, ç'mund të them për një shoqëri 

mizore në të cilën jetojmë, presioni i të cilës është ende prezent? Atyre u mësohet të mos sillen në një farë 

mënyre të caktuar, të mos qajnë, të mos veshin "rroba femrash", të mos përorin make-up, të mos luajnë 

disa sporte të caktuara, të mos ndjekin disa kurse apo muzikë të caktuara, të mos ecin në një farë mënyre, 

thjesht sepse kjo i bën ata të duken "si femra" apo "homoseksualë". Dhe ja një gjë tjetër e cila u mësohet 

meshkujve. Të nënvlersojnë femrat dhe dhe personat me orientim seksual ndryshe. Shoqëria fatëkeqësisht 

i ka bindur ata se janë të favorizuar nga gjinia dhe orientimi seksual i tyre dhe nuk mund të them se kjo 

nuk është e vërtetë. Sot kemi një numër më të madh meshkujsh që ndihen rehat me maskulinitetin që kanë 

dhe shprehin emocionet e tyre lirshëm, vishen si të duan, përdorin make-up (madje edhe më mirë se ne 

femrat), e nuk po e fshehin orientimin seksual. 

Një gjë pozitive patjetër, në qoftë se nuk do të ekzistonte një shoqëri kaq e egër e mizore ku ndoshta vetë 

familja dhe shoqëria jote të refuzojnë nëse nuk sillesh mjaftueshëm si "burrë". Rasti më i tmerrshëm që 

kam dëgjuar është se një baba në Las Vegas, në vitin 2017, vrau djalin e vet katërmbëdhjetë vjeçar thjesht 

sepse i tha që ishte homoseksual. Nuk dua të lë pa përmendur një rast tjetër të rëndë, ku një mama 

përdhunoi djalin e saj vetëm dymbëdhjetë vjeç për për ta bindur atë se nuk është homoseksual, sepse ishte 

në gjëndje të kryente marrëdhënie seksuale me seskin e kundërt fare mirë. Pas kësaj besoj se s'kam nevojë  
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as të ndalem tek shoqëria. Kjo është një ndër gjërat e cila nuk përmendet sa duhet. Djemtë përdhunohen! 

Por nuk po shoh as nuk po dëgjoj njerëz që po flasin sa duhet dhe me seriorizitetin e duhur për këtë temë. 

Ku janë protestuesit që thonë të ndalohet përdhunimi i djemve? Dua të theksoj që 1 ndër 10 të përdhunuar 

janë djem dhe në një pëqindje më të lartë se pesëdhjetë përqind ata janë të mitur. Po për faktin që djemtë 

dhe burrat dhunohen, pse nuk flitet? Rasti më i fundit e i freskët është ai i aktorit Jhonny Deep, ku burime 

të caktuara tregojnë se gruaja e tij e ka dhunuar për vite me radhë dhe si pasojë e këtij abuzimi ai ka 

humbur një nga gishtërinjtë. 

Ky është thjesht një ndër rastet e rralla që u bë publike dhe realisht as që dua të imagjinoj gjërat që fliten 

rreth kësaj teme. Njerëzit janë të prirur që të përqeshin çdo burrë që është në një situatë të ngjashme me të. 

Pasi njerëzit nuk e konsiderojnë si një situatë serioze dhe nga ana tjetër nuk e konsiderojnë si një shfaqje 

të mirëfilltë të dhunës, për aq kohë sa kryhet nga një grua. Dhe një shprehje tipike është “T'i vijë turp atij 

palo burri që e rreh gruaja”. Mund të kuptohet arsyeja se përse njerëzit heshtin dhe kjo vjen për faktin se 

janë të zënë duke i paragjykuar dhe talluar ata, në vend që të tregojnë sado pak empati e le më t'i 

ndihmojnë.Por nëse ata vetë jo, kush flet për ta? E kemi të thjshtë në disa raste të themi se meshkujt janë 

agresivë, por ja që janë mësuar të fshehin dhe mos flasin për emocionet apo eksperiencat traumatike të 

tyre, ata janë mësuar që përveç se emocionalisht, të jenë të fortë edhe fizikisht.  

Maskulinitet toksik do të thoja, por që kur u cënohet sjell në pah anën agresive të tyre. Këto dhe ndoshta 

shumë gjëra të tjera të cilat unë nuk i di, mund të jenë shkaku pse pothuajse dy e treta e vetëvrasjeve 

kryhen nga meshkujt. Një gjë tjetër për të cilën nuk flitet mjaftueshëm, ndoshta sepse djemtë janë mësuar 

të mos flasin për anën e tyre të brishtë dhe ne femrat jemi mësuar të mos e shohim atë anë të tyre, por kjo  
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asnjëherë nuk do të thotë që ajo nuk ekziston. Me gjithë këto që ju thashë po ju pyes pse, dhe po ju lë të 

mendoni vetë për përgjigjen. 

Femrat. Ah, femrat. Gjinia që historikisht i është dashur të luftojë për të drejtat që meshkujt kanë lindur 

me to. Ato që duhet të buzëqeshin kur të tjerët ta shohin të arsyeshme, duhet të mos flasin kur një 

mashkull po flet, dhe "prite zot" me i kthy fjalën. Ato që pritet të bëjnë punët e shtëpisë, të rrisin fëmijët 

dhe kur të kryejnë të ulen në një qoshe të presin burrin për t'i plotësuar dëshirat. Me të drejtë ju mund të 

thoni që sot femrat nuk pritet të sillen dhe as nuk sillen si dikur, shekuj më parë. E vërtetë për disa vende.  

Më dëgjuat mirë! Në disa vende, sepse një fenomen i tillë ende nuk është shuar plotësisht. E dini ju se 

cfarë tjetër kemi trashëguar që nga kohërat e lashta? Prositucion i kryer nga familja, vajza që martohen me 

dikë që nuk e njohin dhe se kanë parë kurrë, edhe kundër dëshirës së tyre sepse ashu do babai ose një 

mashkull tjetër i familjes. Nuk është term i rëndë ai që përdora, aq sa e rëndë mund të jetë gjendja e 

vajzave të tilla nëpër botë. Nigeria për shembull, ende është një ndër ato vende që vajzat, pra fëmijët e 

përjetojnë këtë fenomen. Femrat. Ato që përdhunohen kur kanë qenë duke shkuar në shkollë, në 

universitet, në punë ose thjesht kanë dalë natën për t'u argëtuar por kanë veshur fund të shkurtër, kanë 

qënë të pira... apo jo prit prit, janë ato që kanë thënë jo duke bërtitur sa u ka dalë gërmazi por përdhunusi 

thotë "e ka shijuar edhe ajo" apo "e ka lyp vetë" dhe prirja është që të besohet edhe nga të tjerë meshkuj 

por jo vetëm. Jo gjithë burrat ama! Ndoshta një baba e ndien të nevojshme edhe t'a vrasë bijën e tij, se 

fundja fundit ajo tani nuk është më e moralshme, apo burri duhet t'a divorcojë se quhet tradhëti ajo e saja.  

Por kur burri ta TRADHËTOJË gruan ajo ka faj, se cila femër s'di të mbajë burrin?! Me siguri ka bërë 

diçka gabim. Madje t'a mbyllë gojën e t'a quajë si një çapkënëri të bashkëshortit e t'a falë atë. Dhe  
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normalisht, mos t'i tregojë askuj, se janë gjëra ndërmjet bashkëshortëve këto. Ndodhin! E di, e di. Jo gjithë 

burrat! Po s'ju dëgjova një herë duke thënë jo gjithë femrat. Por të gjitha femrat janë njëlloj po! Për 

shembull, "të gjitha femrat janë njësoj, e kanë hallin vetëm tek paratë", tha pothuajse gjithmonë një djalë 

që s'ka asnjë kacille. Jo gjithë meshkujt! Kontradiktore, nëse e mendoni për një moment. Nuk kemi 

dëgjuar të gjykohet askush që e marton të bijën me një plak pasanik, por një femër që vendos vetë t'a bëjë 

një gjë të tillë është materialiste apo e përdalë. Sot femrat kanë më shumë mundësi se më parë. E vërtetë.  

Por në parlament ende përfaqësohemi në mbi tetëdhjetë përqind nga burra, në mos më shumë. Në çdo 

spital na has syri më shumë doktorë meshkuj se sa femra, dhe ende sot e kësaj dite njerëzit pyesin doktoret 

femra "A ka një doktor të vërtetë, një doktor mashkull këtu?" Ah femrat! Ato që gjykohen nëse kanë 

fëmijë dhe nuk shkojnë në punë, gjykohen nëse kanë fëmijë dhe shkojnë në punë, gjykohen nëse duan 

fëmijë, nëse nuk duan fëmijë, nëse duan të jetojnë me vjehërrinë, nëse nuk duan të jetojnë me vjehërrinë. 

Ato s'duhet të flasin shumë, s'duhet të flasin pak. Të mos jenë shumë të dobëta, të "shëndosha", ambicioze, 

dembele, shumë seksi, jo seksi mjaftueshëm. Nuk duhet të përdorin make-up se tërheqin vëmendje, por as 

të mos dalin pa të se duken si të "vdekura".  

S'duhet të fokusohen shumë tek karriera por tek krijimi i familjes, se ndryshe s'janë të arrira. Duhet të 

ecësh me kokën ulur e të mos dalësh në orë të vona të natës, duhet të mësosh si të mbrosh veten, sepse 

shoqëria ka dështuar në edukimin e djemve. Duhet të mësosh të gatuash e pastrosh jo sepse të duhen në 

jetë, por që t'i shërbesh burrit në të ardhmen. “Fundja vendi i gruas në kuzhinë është” – thonë disa.Duhet 

të gjesh një burrë të pasur, jo të bëhesh vetë e tillë. Është prishur bota që kur femrat fituan të drejtën e 

votës, por mos e merr seriozisht. Me siguri ai djalë e tha këtë spse është "dark humor" dhe po bën shaka.  
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S'kupton nga shakatë ti? Ah feministet dhe mungesa e humorit të tyre! Por jo gjithë meshkujt e thonë këtë 

ama. Ka nga ata që e kuptojnë që këto janë shaka seksiste. A mund t'ju pyes sa herë keni përshpejtuar 

hapin kur jeni ndjerë sikur djem apo edhe burra po ju ndiqnin dhe jeni frikësuar? Sa herë u janë drejtuar 

me fjalë të shëmtuara sepse s'keni kthyer kokën kur qëniet njerëzore, meshkujt në këtë rast, nxjerrin 

britma kafshësh kur ecni rrugës në punën tuaj? Jo gjithë meshkujt! Apo jeni sharë sepse nuk keni pranuar 

të lidheni me ta, të kryeni marëdhënie seksuale me ta apo edhe thjesht t'i pranoni follow-in apo t'i ktheni 

mesazhin? Jo gjithë meshkujt ju shajnë ama! Qesharake. Kjo është fjalia e vetme që dëgjojmë gjerësisht 

nga meshkujt, a thua se ne nuk e dimë këtë. Por ja që po ti them një djali të dashur që po të ofroj dy 

ëmbëlsira dhe njëra ka një helm vdekjeprurës brenda, ai s'do hante asnjërën nga ato. Prandaj ndoshta po 

ndoshta është e drejtë të mos gjykohen aq shumë as femrat kur ankohen apo edhe tregojnë sa e frikshme 

mund të jetë prania e djemve në disa raste. E kuptojmë që nuk janë të gjithë burat por janë disa nga ata.  

Disa që dëgjojnë "jo" dhe e përceptojnë si "po". Disa që shprehen se në qoftë se nuk mund të përdhunojnë 

gruan e tyre, atëherë kë mund të përdhunojnë? (Michael D.A. Freeman, "Family Law Quarterly") . Disa që 

mendojnë se është qesharake që një femër të bëjë "punë burrash" apo punë drejtuese, e lëre më të paguhet 

sa ata. Mendojnë se është qesharake të marrin urdhra e të drejtohen nga gratë. Disa nga ata mendojnë se 

nuk është gjë e keqe t'ja fusë nja dy shpulla bashkëshortes, vajzës apo edhe nënës se kush të rreh të do. 

Fundja kështu e thotë edhe populli. Ka ende disa nga ata meshkuj që kur u flet për barazi gjinore, gjëja e 

parë që thonë është "Okej, kjo do të thotë që unë mund të t'a fus grusht njësoj si një djali". Ah, logjika e 

tyre lë shumë për të dëshiruar në këto raste. Nuk janë të gjithë burrat, por janë të gjitha gratë që ndihen në 

siklet, të frikësuara, të kërcënuara apo të nënvlerësuara etj, për faktin që nuk kanë lindur me një penis. Me 

përjashtim të këtyre rasteve dhe ndonjë gjë tjetër që anashkalova, presioni i shoqërisë prek edhe femrat. Ai  
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më mizori do të thoja unë, është ai që kanë vetë femrat kundrejt femrave. Por le të vazhdojmë më tej sepse 

në krahasim me të kaluarën në fakt femrat kanë kaluar nga pozita e një vajze dhe bashkëshorteje që ka 

mbështetur punën e babait dhe të bashkëshortit të saj në një grua të pavarur që mbështet vetveten dhe kanë 

ngjitur edhe majat e pozitave drejtuese. Ato kanë fituar më shumë pavarsi, kanë të drejtë vote, shkollimi, 

punësimi, fjala e tyre dëgjohet, çdo lloj dhune e kryer ndaj tyre dënohet, mund të divorcohen, të kërkojnë 

të drejtat e tyre, paguhen njëlloj si meshkujt që bëjnë punë të njëjta me to etj. Por presioni i shoqërisë i 

prek ata në çdo aspekt të jetës edhe sot.  

Për t'a përmbledhur, presioni i shoqërisë ka qenë, është dhe shpresoj që në të ardhmen nuk do mbetet 

prezent. Megjithëse nuk kam shumë shpresa për një gjë të tillë. Është një presion shumë i shëmtuar dhe aq i 

panevojshëm, por fatkeqësisht prek të gjithë njerëzit, si femrat ashtu edhe meshkujt. E vërtetë, kohërat kanë 

ndryshuar por presioni i shoqërisë mbetet ende më i gjallë se kurrë. Por pavarësisht gjithçkaje, nuk dua të lë 

pa theksuar të mirat që ky ndryshim kohërash ka sjellë. Sot mund të vishesh si të duash pavarsisht gjinisë, 

mund të marrësh vendimet e tua si femër dhe ato rrespektohen, orientimi seksual më nuk përbën një 

problem, madje martesat homoseksuale po legalizohen gjithnjë e më tepër, sidomos që pas krijimit të 

organizatës së parë për homoseksualët të quajtur FREE, nga 18 maji i 1969 (Johansen, 2019) etj. Me pak 

fjalë mund të jetosh jetën si të duash për aq kohë sa nuk po cënon dikë tjetër. Por do doja shumë të thoja që 

shoqëria nuk do ju gjykojë apo ushtrojë presion mbi ju për këtë. Do doja shumë të thoja që nuk do rriteni 

në një shoqëri që ndoshta do arrijë t'ju shndërrojë në forma të shëmtuara, ashtu siç ka marrë formë edhe 

vetë, por mbetet një dëshirë. Por ja që sot ne jemi pjesë e shoqërisë dhe brezat e ardhshëm varen nga ne.  
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Dhe te gjithë ato që përmenda janë shembuj që do i serviren atyre brezave. Le t'u themi se janë shembuj se 

cfarë nuk duhet bërë, si nuk duhet sjellur, çfarë është e gabuar dhe t'u themi se nuk je më pak burrë nëse 

shpreh emocione, as nëse je homoseksual, apo nëse zgjedh të jesh pak më ndryshe se shembulli toksik i "si 

duhet qenë dhe sjellë një burrë", dhe gjithashtu t'u themi vajzave se nuk keni lindur për tjetër derë, por për 

vete; nuk keni lindur për t'i shërbyer burrit por vetes tuaj dhe se jeta juaj nuk plotësohet thjesht sepse 

martoheni e bëni fëmijë, pasi ajo mund të ndodhë edhe nëse zgjidhni karrierën dhe jo familjen ose thjesht e 

lini për më vonë atë. Le t'u mësojmë brezave të ardhshëm se presionin nga shoqëria do e kenë ndoshta 

gjithnjë prezent, por që kjo nuk do të thotë që ata duhet të humbasin origjinalitetin, pavarsinë apo edhe 

lumturinë e tyre nga ky presion. 
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ABSTRAKT 

Sistemi i shpërblimeve ka qenë gjithmonë një përpjekje e drejtuesve ekzekutivë, për të ofruar 

stimuj nxitës në punë në bazë të performancës së punonjësve. Performanca dhe produktiviteti në 

punë është personal dhe për këtë arsye edhe më shumë, ekzistojnë disa ngërçe në përcaktimin e 

saktë të këtyre bonuseve. Metodat e ndryshme si konkurset profesionale ose shpërblimet në bazë 

të njohurive profesionale, duket se kanë vend për përmirësim. Megjithëkëtë, individët në tërësi, 

kanë treguar një interes të madh të frymës organizative në punë. Gjendja e tyre socialo-

psikologjike po merr gjithnjë dhe më shumë vëmendje, duke drejtuar fokusin tek punëdhënësit dhe 

tentativat e tyre për tu përmirësuar në këtë pikë. Sidoqoftë, pyetjet e llojit “Sa do të përfitoj në 

punë?”, sigurisht që mbeten motivuesi me më shumë peshë në një marrdhënie pune. Por si 

paraqiten punëmarrësit në një situatë si kjo? Çfarë pretendojnë ata në një produktivitet të shtuar të 

tyrin? Cilat forma shpërblimi do të ishin më të përshtatshme? Këto dhe shumë çështje të tjera, janë 

të paraqitura në këtë punë kërkimore. 

 

Fjalët kyçe: Skema shpërblimi, konkurse, njohuri, bonuse, pagesa monetare, klimë organizative, 

strukturat e motivuesve etj. 
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Qëllimi: Nëpërmjet këtij punimi pretendoj të konkludoj në argumenta të qëndrueshme lidhur me 

skemat e shperblimeve, si edhe me faktorët e shumtë që ndikojnë në strukturimin e tyre. Krahas 

informacioneve të shumta, fokusi është tek përfundimet që aksesohen nga rasti studimor i kryer, 

për të cilat, jam i bindur që do kenë një impakt të pranueshëm edhe tek lexuesit. 

 

METODOLOGJIA 

Për ta realizuar këtë punim sigurisht që nuk ka mjaftuar vetëm ideja. Janë studiuar informacione 

të ndryshme universale lidhur me këtë temë, ku pjesa dërrmuese e tyre janë aksesuar nga JSTOR. 

Për një punim sa më origjinal, në këtë periudhë realizova një studim timin lidhur me këto skema 

shpërblimi. Materiali është i mbushur me të dhëna empirike, parësore edhe dytësore, të cilat 

ndikojnë në një perceptim më të qartë të informacioneve. Nëpërmjet “Google Form”, kam synuar 

që në këtë punim të sjell të dhëna sa më të përditësuara dhe sa më korrente. Pyetësori u hartua me 

pyetje të hapura dhe të mbyllura, sa i përket; skemave të shpërblimit, formave të ndryshme të 

kompensimeve, ndikimi i pandemisë në këto skema etj. Për të patur një perceptim të drejtpërdrejtë 

dhe real, të dhënat u mblodhën online dhe në mënyrë anonime. Për të analizuar të dhënat u zgjodh 

metoda e vrojtimit të thjeshtë me zgjedhje të rastit. Gjetjet e akumuluara nga anketimi përmblidhen 

në seksionin 6. 
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1. Hyrje, përshkrim i përgjithshëm 

ërtej arritjeve profesionale dhe ëndërrave të ndryshme, që secili prej nesh ka lidhur me 

punën që do të ushtrojë gjatë gjithë jetës, përfitimet monetare janë një indikator thelbësor, 

që nxisin perspektivën profesionale. E thënë ndryshe, feedback-u që merret nga impenjimi 

në punë është një motivues i rëndësishëm. Kjo, jo vetëm në një pikëpamje mikro, por në 

një pasqyrë më të detajuar dhe gjithëpërfshirëse. Individët janë të prirur drejt një 

përmirësimi të jetesës. Ato/a punojnë dhe pretendojnë përfitime të kënaqshme. 

Megjithatë, një performancë e mirë, rrit probabilitetin e një përfitimi më të mirë, madje edhe të një 

shpërblimi shumë të mirë. Këtu do të konsistojë edhe ky punim shkencor. Në një trajtim të pagave 

dhe shpërblimeve që janë të lidhura me to, të perceptuara për nivele të ndryshme të njësive 

ekonomike. 

Një përkufizim i gjerë i sistemit të shpërblimit është dhënë nga Bratton1 : "Sistemi i shpërblimit i 

referohet të gjitha pagesave monetare, jomonetare dhe psikologjike që një organizatë ofron për 

punonjësit e saj në këmbim të punës që ata kryejnë". 

Një shpërblim është një kompensim financiar që është mbi dhe përtej pritjeve normale të pagesës 

të punëmarrësit të tij. (Bloomenthal, 2021). Shpërblimet mund të varen si stimuj për punonjësit e 

mundshëm dhe ato mund t'u jepen punonjësve aktualë për të shpërblyer performancën dhe për të 

rritur mbajtjen e punonjësve. Pra, dukshëm ka një lidhje midis performancës së individëve dhe  

 

 
1 Një oficer dhe biznesmen amerikan i zbatimit të ligjit që shërbeu dy mandate si Komisioner i Policisë së qytetit të 
New York-ut 

P 
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shpërblimeve, që ato marrin në formë stimujsh motivues në punë. Një pyetje e parë e mundshme 

e bërë nga një individ kur shqyrton një mundësi të mundshme pune është, “Sa do të fitoj?” 

Zakonisht përgjigja e pritshme është një deklaratë e thjeshtë e pagës vjetore, ose ndoshta një normë 

pagash për orë, së bashku me disa të përgjithshme; ideja e numrit të orëve në javë dhe javëve në 

vit. Ndërsa kjo mund të jetë një përgjigje adekuate për shumicën e punëve, për të tjerat ka aspekte 

shtesë të kompensimit në para për t'u marrë parasysh. Në shumë punë, pagesa shtesë , primet jashtë 

orarit, bonuset dhe diferencat e ndryshimit janë një komponent i rëndësishëm i kompensimit. 

(Bishow, 2009).  

2.Metoda matëse të fuqisë punëtore 

Jam i sigurt se të gjithë jemi në një mendje lidhur me argumentin se sa më shumë mundësi 

shpërblimi në mjedisin operativ të punës, aq më të kënaqur jemi. Mirëpo, një analizë e rëndësishme 

do të ishte lidhur me indikatorët, që mund të shërbejnë si një matës performance, për të ndërtuar 

skema të mirëfillta shpërblimi. Në vijim të këtij punimi do të paraqiten disa forma matëse të fuqisë 

puntore për të analizuar më vonë nëse shpërblimet po ofrohen tëk individët e duhur. 

Figura 1 

Konkurset janë situata në të cilat shpërblimi i një individi varet 

nga performanca e tij në raport me të tjerët. Konkurset janë të 

dobishme në trajtimin e shpërblimeve të pandashme, 

reduktimin e kostove të monitorimit dhe minimizimin e 

rreziqeve nga pasiguritë e zakonshme.  
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Në modelin klasik të punësimit, paga e një punëtori varet nga performanca e tij; shpërblimet janë 

individualiste. Në të kundërt, shumë situata të botës reale do të ofronin shpërblime që varen nga 

performanca e një individi në raport me të tjerët. Të tilla situata janë quajtur konkurse ekonomike. (Mary 

O'Keeffe; W. Kip Viscusi; Richard J.Zeckhauser, 1984)  

Lidhur me këtë çështje janë identifikuar katër arsye për të përdorur konkurse në vend të skemave të tjera 

të shpërblimit të cilat janë paraqitur edhe në figurën 1.1. Mund të evidentojmë dobinë e vetë konkursit; 

formën e shperblimeve; koston e ulët të monitorimit të të gjithë procesit, si edhe reduktimi i rrezikut nga 

pasiguritë e zakonshme. 

Megjithëse konkurset ofrojnë avantazhe të shumta në një sërë kontekstesh, ato mund të sjellin rreziqe 

të rëndësishme të dy llojeve: nxjerrja e nivelit të gabuar të përpjekjeve dhe joshja e njerëzve të gabuar 

për të marrë pjesë në një konkurs. "Përpjekjet e gabuara" dhe "njerëzit e gabuar" janë problemet 

tradicionale ekonomike të rrezikut moral dhe përzgjedhjes së pafavorshme. Në parim konkurset janë 

një alternativë e mire e një “perballje forcash profesionale”, megjithatë ajo çfarë vlen te  
evidentohet lidhet me “materialin” konkurues. Pra, konkursi duhet të zhvillohet në bazë të disa 

parametrave. A është intelekti profesional i mjaftueshëm? 

Njohuritë e individëve nuk transformohen lehtë në njohuritë organizative edhe me zbatimin e depove 

të njohurive. Përkundrazi, individët priren të grumbullojnë njohuri për arsye të ndryshme. Në thelb, 

njohuritë banojnë brenda individëve (Nonaka dhe Konno 1998) dhe më konkretisht te punonjësit të cilët 

krijojnë, njohin, arkivojnë, aksesojnë dhe aplikojnë njohuri në kryerjen e detyrave të tyre. (Gee-Woo 

Bock, Robert W. Zmud, Young-Gul Kim and Jae-Nam Lee, 2005). Menaxhimi i njohurive është 

përcaktuar si procesi i kapjes, ruajtjes, ndarjes dhe përdorimit të njohurive. Fraza operative këtu është 

“vullneti i individëve." Njohuritë, si leva të rëndësishme në nxitjen e një shpërblimi të mëvonshëm,  
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duket se kanë peshën më të madhe, për të krijuar një avantazh. Vlen të thuhet, se krahas njohurive, 

mjedisi operativ ndikon fuqishëm në shpalosjen e tyre. E thënë ndryshe, një ambjent pune ka impakt të 

madh, në produktin që një individ ofron. 

Në këtë këndvështrim, fryma organizative shoqërohet me elemente të brishtë psikologjikë dhe         

social. Koncepti i kënaqësisë në punë ka qenë tradicionalisht me interes të madh për shkencëtarët 

socialë të shqetësuar me problemet e punës në një shoqëri industriale. Kënaqësia në punë                     

ndryshon, shpesh në mënyrë të konsiderueshme, me një ose më shumë  variabla. Një teori e                  

testuar gjerësisht e përcaktuesve të kënaqësisë në punë që përdor këtë lloj shpjegimi është teoria e 

"dy faktorëve2" të Herzberg (Herzberg et al., 1959). Pikëpamja se kënaqësia që një individ merr    

nga një punë është një funksion jo vetëm i vetive objektive të asaj pune, por edhe i motiveve të       

individit, u sugjerua për herë të parë nga Morse (1953). Për të kuptuar ndryshimin në kënaqësinë 

e punës së punëtorëve, është e nevojshme të merren parasysh jo vetëm vlerat që individët kanë        

ndaj punës, por edhe llojet e shpërblimeve që janë të  disponueshme. (Kalleberg). Studimet                 

sugjerojnë se ekziston një marrëdhënie e rëndësishme ndërmjet kënaqësinë  në punë dhe                       

performancës në punë. Variabla të ndryshme si; lloji i profesionit, ndikojnë në madhësinë e              

marrdhënies mes kënaqësisë në punë dhe performances së punës.Kënaqësia në punë luan një rol    

të rëndësishëm në pozicionin e një punonjësi në aspektin shëndetësor dhe të mirëqenies.                       

 

 
2 Modeli i Teorisë së Motivimit të Herzberg, ose Teoria e Dy Faktorëve, argumenton se ekzistojnë dy 

faktorë që një organizatë mund t'i përshtatë për të ndikuar në motivimin në vendin e punës.Këta faktorë 

janë: Motivuesit: Të cilët mund të inkurajojnë punonjësit të punojnë më shumë. Faktorët e higjienës: Këta 

nuk do t'i inkurajojnë punonjësit të punojnë më shumë, por do t'i bëjnë ata të mos motivohen nëse nuk 

janë të pranishëm. (Kurt, 2021) 
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Kënaqësia në punë është një variabël kompleks dhe i ndikuar nga situatat ose faktorët e punës si   

dhe nga karakteristikat e disponimit të individit (S.C. Davar; RanjuBala, 2012) Një element               

serioz lidhet edhe me klimën organizative në raport me grupet minoritare. Një sistem shperblimi i    

krijuar për të ndihmuar në përpjekjet për të reduktuar shkallën e diskriminimit në punë kundër        

grupeve të pakicave do te ishte nje avancim profesional. (Jackson, 1973) 

3.Strukturat e motivuesve dhe paga suplementare 

Sigurisht që edhe strukturat e motivuesve janë faktorë, të cilët duhet të evidentohen. Forcat 

motivuese rrjedhin nga një prej dy bazave: (1) nga strukturat e besimit personal dhe (2) nga strukturat 

institucionale Strukturat e besimit personal konsiston në bindjet personale, ku priten që përfitimet të 

cilat do të tejkalojnë këto kosto ka të ngjarë të jenë një përcaktues i rëndësishëm i ndarjes së njohurive 

të sjelljes. Strukturat institucionale zakonisht quhen si kultura ose klima e një organizate. . Klima i 

referohet një situate kontekstuale në një moment në kohë dhe lidhja e saj me mendimet, ndjenjat dhe 

sjelljet e anëtarëve të organizatës. Kështu, ajo është e përkohshme, subjektive dhe shpesh subjekt i 

manipulimit të drejtpërdrejtë nga njerëz me pushtet dhe ndikim. (Gee-Woo Bock, Robert W. Zmud, 

Young-Gul Kim and Jae-Nam Lee, 2005)  

                   Figura 2                       

Burimi: Simpli_learn 
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Për shumë profesione në tregun e punës në SHBA (dhe jo vetëm), pagesa suplementare jashtë 

orarit, bonuset dhe diferencat e ndërrimeve janë një komponent i rëndësishëm, i kompensimit të 

përgjithshëm në para. (Bishow, 2009). Megjithëse është një pjesë relativisht e vogël e kompensimit 

për forcën e përgjithshme të punës civile, pagesa shtesë ia vlen të shqyrtohet për një sërë arsyesh. 

Paga suplementare është i vetmi “përfitim” që punonjësi merr si pagesë direkte në para, e cila do 

të thotë se, nga pikëpamja e punëtorëve, është në thelb një pjesë e fitimeve në para. Përdorimi i 

përhapur i pagesës shtesë mund të përcjellë informacione të rëndësishme se çfarë të presësh nga 

një punë. 

Megjithëkëtë, një pagë suplementare, një bonus ose një nxitje tjetër monetare lidhet drejtpërdrejtë me 

llojin e punës që kryen. Pra , shpërblimet janë në koherencë me profesionin. Ështe e gjitha llogjike kur 

një mjek ka një shpërblim më të lartë se sa një punonjës social. Kjo sepse edhe përgjegjësia profesionale 

ka një peshë të madhe në këto skema shpërblimi. Më poshtë, do të paraqitet një studim i publikuar nga 

BLS3 rreth shpërblimeve që marrin profesionet e ndryshme. Ky studim grumbullon të dhëna nga shtatë 

tremujorë që përfshijnë vitet 2001 deri në 2007. Kështu do të kemi një qasje rreth përfitimeve të 

kësaj natyre të profesioneve të ndryshme. Sikundër paraqitet, menaxherët e ndërtimit janë ata, të 

cilët shpërblehen më shumë, e ndërsa menaxherët e shitjeve janë ata, të cilët shpërblimet i kanë 

relativisht më të ulëta.  55 përqind e punëtorëve që janë në punë marrin pagesë jashtë orarit, duke 

e bërë atë llojin më të përhapur të pagesës shtesë. Pagesat e bonusit janë lloji i dytë më i përhapur, 

me më shumë se 42 përqind të vendeve të punës që marrin pagesat pozitive.  

 

 
3 Bureau of Labor Statistics (Byroja e Statistikave të Punës) 
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Diferencat e ndërrimit janë lloji më pak i zakonshëm i pagës shtesë, me rreth 20 përqind të vendeve 

të punës që marrin të tilla pagesat. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3                      Burimi:JSTOR -https://www.jstor.org/stable/monthlylaborrev.2009.03.038 

Profesionet e prodhimit marrin përqindje relativisht të larta të kompensimit në para në formë të 

pagesave jashtë orarit, ndërsa profesionet e menaxhimit, profesionet e biznesit dhe operacionet 

financiare marrin relativisht përqindje të larta në formën e pagesës së bonusit. Diferencat e 

ndërrimit janë një burim më i rëndësishëm i kompensimit në para për mjek te kujdesit shëndetësor 

dhe profesioneve teknike sesa për profesionet e tjera.  

Midis këtyre profesioneve të zgjedhura, 8 nga 10 bien në dy kategoritë  profesionale: profesionet 

e menaxhimit, profesionet e biznesit dhe të operacioneve financiare, që kanë përqindje relativisht 

të larta të kompensimit të marrë si bonus. Profesionet e menaxhimit përfshijnë menaxherë  
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financiarë, shitjesh dhe ndërtimi. Profesionet e operimit përfshijnë analistët financiarë, ekzaminues 

dhe specialistë, si dhe oficerë kredie dhe vlerësues të kostos. (Bishow, 2009) 

4.Teoritë e njohura lidhur me skemat e shpërblimeve dhe faktorëve 

psiko-social 

Lidhja me skemat e shpërblimit është një çështje komplekse që debatohet ashpër si në literaturën 

e kontabilitetit ashtu edhe në literaturën e burimeve njerëzore. Një teori e njohur në lidhje me 

motivimin është hierarkia e nevojave e Maslow. Maslow deklaroi se dëshirat dhe nevojat e 

njerëzve ndjekin një hierarki. Pasi të plotësohen nevojat e një niveli të hierarkisë, individi më pas 

do të fokusohet në arritjen e nevojave të nivelit tjetër në hierarki. Nivelet më të ulëta të hierarkisë 

janë fiziologjike, që lidhen me nevojën për të mbijetuar (p.sh. të ngrënit dhe të strehoheni); pasi të 

jenë përmbushur këto, njerëzit më pas dëshirojnë sigurinë, e ndjekur nga dashuria, e ndjekur nga 

vlerësimi dhe më në fund në krye të hierarkisë, vetëaktualizimi ose përmbushja e vetvetes. Zbatimi 

i hierarkisë së nevojave të Maslow për skemat e shpërblimit sugjeron që stafi shumë i ri, që fiton 

paga shumë të ulëta, do të motivohet duke marrë shpërblime më të larta monetare, pasi kjo do t'i 

mundësojë atyre të plotësojnë nevojat e tyre fiziologjike. Ndërsa punonjësit bëhen gjithnjë e më 

shumë të paguar, megjithatë, shpërblimet monetare bëhen relativisht më pak të rëndësishme pasi 

nevojat e tjera në hierarki, si siguria në punë, aftësia për të arritur potencialin e dikujt dhe ndjenja 

e të qenit i nevojshëm bëhen më të rëndësishme. (Kendra, n.d.) 

 

 

 

285



 
                          

 
 

 

Ndërsa Herzberg4 argumentoi se rritja e shpërblimeve vetëm i motivon punonjësit përkohësisht. 

Sapo të demotivohen sërish, është e nevojshme të ‘rimbushen bateritë’ me një rritje tjetër. Një 

mënyrë shumë më e mirë për të motivuar punonjësit është të "instaloni një gjenerator në një 

punonjës" në mënyrë që ata të mund të rimbushen bateritë e tyre; me fjalë të tjera për të gjetur se 

çfarë i motivon realisht. Sipas Herzberg, janë faktorët e brendshëm në një punë që motivojnë 

punonjësit, si 'arritjet, njohja për arritjet, vetë puna, përgjegjësia dhe rritja ose avancimi.' Dhënia e 

përgjegjësisë më të madhe për punonjësit, për shembull, mund të rrisë motivimin. (Wächter, 2013) 

5.Analizë e shkurtër e punimit 

Sikundër u parashtrua më lart, në këtë punë kërkimore: 

❖ u njohëm me konceptin e shpërblimt dhe definicioneve që lidhen me sistemin e shpërblimit; 

❖ u evidentuan disa forma dhe parametra matëse, të cilat mund të ndikojnë në ndërtimin e 

skemave te shperblimit; 

❖ u pasqyruan teoritë më të njohura lidhur me motivimin në punë dhe faktorët e ndryshëm 

psikologjiko-social; 

❖ u ndërtua një pasqyrë e përgjithshme e përqindjes së shpërblimeve mbi pagat pozitive, për 

disa profesione; 

❖ dhe tani, do paraqitet një studim tregu  i realizuar nga unë, lidhur me temën e përzgjedhur, 

në mënyrë që ky trajtim të jetë sa më i prekshëm dhe korrent. 

 

 
4 Një psikolog amerikan, që u bë një nga emrat më me ndikim në menaxhimin e biznesit. Ai është i famshëm për 
prezantimin e pasurimit të punës dhe teorisë Motivim-Higjienë.   
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6.Studim tregu 

Në këtë pikë ne kemi një qasje të përgjithshme të sistemit të shpërblimeve. Më lart u paraqiten 

informacione të bollshme për ta konkretizuar sa më qartë këtë temë. Në këto kushte, vendosa të 

realizoj nje studim lidhur me shpërblimet, përfitimet dhe faktorët që ndikojnë në të. Studimi u 

realizua online, në të cilin përgjigjet ishin totalisht anonime dhe të pacensuruara. Pyetësori u 

realizua nëpërmjet google forms dhe në të u përfshinë pyetje të hapura dhe të mbyllura që lidhen 

me skemat e shpërblimit. Në këtë studim tregu, në një periudhë disa-ditore, morën pjesë 53 të 

anketuar me background në fusha të ndryshme (mjaftueshëm që statistikisht të njihet si zgjedhje e 

madhe dhe e besueshme). Studimi u realizua në rang koombëtar, pra kredituar rastit të Shqipërisë 

dhe të individëve, të cilët jetojnë këtu. Në studim morën pjesë 34% meshkuj dhe 66% femra, ku 

plotësuan këtë pyetësor në mënyrë anonime. Ndërkohë, grupmosha dërrmuese, që mori pjesë në 

këtë punim është 18-25 vjec, me një pjesmarrje 74%.  

Pyetjes “Çfarë konsideroni shpërblim” të anketuarit dhanë këto përgjigje:  

Është një bonus, një vlerë monetare, një rritje profesionale apo një kompesim që ofrohet nga 

punëdhënësi në bazë të një performance të mirë, ose për shkak të një pune të vështirë. Ato, në 

pyetjen e hapur, konsideruan shpërblim, paratë cash, udhëtimet, vlerësimet formale profesionale,  
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madje kishte të tjerë që ndiheshin të shpërblyer nëse do ishin të punësuar në një ambjent që i bënte 

të ndiheshin mirë psikologjikisht. 

Figura 4 

 Në një tjetër pyetje, ku mund të zgjidhnim më shumë se 1 opsion, të anketuarit besonin se 

shpërblimi: 

❖ ishte një përfitim monetar (67,9%); 

❖ lidhej me një ngritje në detyrë (49,1%); 

❖ ishte një ambjent i qetë psikologjik (28,3%); 

 

dhe  

 

 

 

 

konsideronin mes të tjerash edhe udhëtimet, si formë shpërblimi (26,4%). Në një pyetje tjetër të 

ofruar, se cilët ishin matësit që mund të ndikonin në performancë dhe më vonë në shpërblim, 

renditej si matës kryesor cilësia e punës, e ndjekur nga vjetërsia e punës, orët e punës dhe si më 

pak të rëndësishme rendisnin mungesat në punë. Vlen të thuhet se 9,4% e tyre, mendonin se  
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shpërblimet mund të kishin të tjerë tregues metrikë. Për t’a konkretizuar disi studimin, unë ofrova 

disa mundësi shpërblimi, për të parë , se si gjendeshin të anketuarit në ato alternativa Të pyetur 

nëse do e pranonin, si nje forme shperblimi ngritjen ne detyre, por duke i zhvendosur në një njësi, 

që ndodhet në një qytet ose shtet tjetër, ato/ata u përgjigjën kështu:  

❖ 20.8% - Po, një ngritje në detyrë shoqërohet gjithmonë me një pagë më të lartë.  

❖ 11,3% - Jo, kjo mund teë sjelle kosto shtesë për mua.  

❖ 66% - Do e konsideroja, nëse do ndihesha mirë në atë vend pune.  

❖ 1,9% - Nuk do e pranoja kurrë. Shperblim permua do të thotë "para cash". 

Pra dhe gjatë studimit , u evidentua rëndësia e madhe e një vendi pune, që psikologjikisht të bën 

të ndihesh mire. 

Pyetjes, “Nëse shpërblimin do e lidhnin me një faktor monetar, cila vlerë mendoni se do të ishte e 

mjaftueshme për t'ju motivuar?”, u përgjigjën kështu:                         Figura 5 

❖ (7,5%)- 10'000 lekë , duhet të jemi me këmbë në tokë.  

❖ (20,8%)- 20'000 lekë, është një e mesme e 

artë në kushtet që jemi.  

❖ (32,1%)- 20'001-50'000 lekë, janë 

minimumi jetik.  

❖ (39,6%) +50'000 lekë, mjedisi ekonomik 

është i privilegjuar që ka një aset si unë.  
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Nisur nga rezultatet, duhet ta pranoj se thuajse gjysma e të anketuarve kishin një vetëvlerësim të 

lartë. Derisa mora përgjigjet e mëposhtme për pyetjen vijuese. Për pyetjen e paraqitur në grafikun 

me poshtë, vlen të thuhet se 71,7% janë të kënaqur me një drekë në formë shpërblimi. Vetëm 

28,3% e tyre refuzuan. A është ky një tregues i rëndësishëm sa për të thënë së të anketuarit kënaqen 

me pak? 

 

Figura 6 

Gjithsesi, nëse punëdhënësit do të ofronin një udhëtim, si një formë shpërblimi, nga pyetësori, 

79,2% u përgjigjën, se do të ishte një mundësi shumë e mirë, ndërsa, 20,8% deklaruan se nuk do e 

pranonin këtë formë shpërblimi, por do të donin vetëm cash. Pyetjes, “Nje dhuratë e tipit, një 

pajisje teknologjike, a do te ishte një shpërblim dinjitoz?”, 67,9% u përgjigjën me “po” dhe 32,1% 

u përgjigjen me “jo”.  

Sikundër kuptohet nga këto të dhëna primare, qëniet humane kanë perceptime të ndryshme lidhur 

me format e shpërblimit. Për këtë arsye, e gjykova të drejtë, t’ja lehtësoja punën dhe “të flisja me  
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gjuhën e tyre”. Të anketuarit u pyetën, se për cilën shumë do të ishin të gatshëm, të jepnin 

maksimumin e kapacitetit të tyre maksimal, por pa patur pretendime të tjera ekstra. Të gjithë e 

kishin një përgjigje për këtë! Nga të dhënat, paga më e ulët e deklaruar, që individët mund të jepnin 

performancën e tyre më të mirë ishte 40’000 leke te rinj, e ndërsa ajo maksimalja ishte plot 500’000 

lekë të rinj. Paga mesatare, për të cilën individët do të ofronin të gjithë kapacitetin e tyre 

profesional, bazuar në të dhënat dhe kalkulimet e bëra rezultoi 119,780 lekë, shumë afëe pages 

maksimale të momentit. Studimi tregoi gjithashtu se 7,5% e të anketuarve besonin se shpërblimi, 

më shumë se sa një formë motivimi dhe vlerësimi është një formë korrupsioni. Ato u dakortësuan 

me pohimin se punëdhënësit kanë të tjera qëllime (përtej shpërblimit).  

Një konkluzion i rëndësishëm në këtë punë kërkimore lidhet edhe me ndikimin e pandemisë në 

ofrimin e bonuseve. Nëse 83% mendonin se pandemia kishte ndikuar, 52,8% e tyre do e 

mirëkuptonin nëse nuk do të merrnin një shpërblim për shkak të ndikimit negativ të pandemisë, 

ndërsa 30,2% e donin atë shpërblim edhe pse ishin të ndërgjegjshëm për impaktin e pandemisë. 

Mirëpo 17% e të anketuarve, ishin të bindur se      pandemia nuk ishte një faktor, i cili mund të 

ndikojë në skemat e shpërblimeve. Por, cila është forma, që do të preferonin të merrnin si formë 

shpërblimi të anketuarit? (35,8%) Vetem cash; (15,1%) Një udhetim; (41,5%) Ngritje në detyrë; 

(0%) Aparat inteligjent, cel, pc, etj. (7,5%) Tjeter. 

 

                                                              Figura 7 
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Nuk do të isha i sinqertë, nëse nuk do e pohoja se ky studim pati surpriza për mua. Ndaj duke e 

konsideruar këtë, unë përfshiva në pyetësor një pyetje për të kuptuar se në cilën kategori, sipas 

situatave të krijuara nga unë, do të bënim pjesë këta të anketuar, të cilët kërkojnë këto forma 

shpërblimi dhe duan të paguhen me një pagë mesatare mbi 100’000 lekë të rinj. Përgjigjet , sipas 

opsioneve ishin si më poshtë:  

❖ (24,5%) Unë jam punonjësi tipik besnik. Fitimet e njësisë ekonomike janë shumë të 

rëndësishme për mua.  

❖ (13,2%) Mua më intereson rroga në fund të muajit. Nëse nuk paguhem aq sa dua , gjej një 

vend tjetër pune. 

❖ (24,5%) Më intereson performanca e korporatës/njësisë që punoj/do të punoj, por një ofertë 

e mirë do më tundonte tepër.  

❖ (37,7%) Dua të marr pak eksperiencë, se pritshmëritë e mia janë shumë larg nga ketu. 

Pika e fundit, që mendova të prekja ishte një “ndërrim të medaljes”. Ne pamë se shpërblimet dhe 

pagat e kërkuara ishin të konsiderueshme. Në këtë pikë, pyeta se çfarë do ofronin ato si shpërblim. 

Përgjigjet që mora përfshinin: Udhëtime, vlerë monetare (paga e 13), aktivitete me kolektivin e 

punës, ngritje në detyrë, specializime dhe trajnime, çertifikime vlerësuese, ose ndoshta një ditë 

pushimi shtesë në programin e punës.  

Informacionet e akumuluara tregojnë se skemat e shpërblimit janë një çështje delikate. Individët 

do të kenë gjithmonë interesa personal, të cilat janë të ndryshme dhe punëdhënësit nuk do të 

munden të plotësojnë çdo preferencë. Në këto kushte, pas materialeve të lexuara, informacioneve  
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të marra në JSTOR, si edhe bazuar në studimin transparent, rekomandoj që të ofrohen programe 

universale shpërblimi. Programet të inspirohen nga vendet e zhvilluara dhe të përshtaten. Sugjeroj 

të rishikohen seriozisht skemat e shpërblimeve, të cilat në këndvështrimin tim personal 

perceptohen relativisht të ulëta. Ndër të tjera, do rekomandoja një studim të mirëfilltë tregu, lidhur 

me këtë çështje, në mënyrë që konkluzionet e studimeve të përshtaten me strategji të mirë-

planifikuara dhe të përshtaten , pa cënuar rezultatet financiare në nivele të parikuperueshme. 

Qëniet humane, janë aseti më i çmuar dhe më i fuqishëm i korporatave, kompanive apo shtetit, 

ndaj meriton të trajtohet mirë, ti ofrohen mundësi karriere dhe të shpërblehen.  
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PËRFUNDIME 

Sistemi i shpërblimit i referohet të gjitha pagesave monetare, jomonetare dhe psikologjike që një 

organizatë ofron për punonjësit e saj në këmbim të punës që ata kryejnë. Shperblimet mund të 

varen si stimuj për punonjësit e mundshëm dhe ato mund t'u jepen punonjësve aktualë për të 

shpërblyer performancën. Ekzistojnë disa forma matëse të fuqisë punëtore për të analizuar më vonë 

nëse shpërblimet po ofrohen tëk individët e duhur të tilla si; konkurset apo njohuritë profesionale. 

Studimet sugjerojnë se ekziston një marrëdhënie e rëndësishme ndërmjet kënaqësinë  në punë dhe                     

performancës në punë. Kënaqësia në punë është një variabël kompleks dhe i ndikuar nga situatat 

ose faktorët e punës si   dhe nga  karakteristikat e disponimit të individit. Në këtë këndvështrim, 

fryma organizative shoqërohet me elemente të brishtë psikologjikë dhe social. Strukturat e 

motivuesve janë faktorë, të cilët duhet të evidentohen. Forcat motivuese rrjedhin nga një prej dy 

bazave: (1) nga strukturat e besimit personal dhe (2) nga strukturat institucionale. Për shumë profesione 

në tregun e punës në SHBA (dhe jo vetëm), pagesa suplementare jashtë orarit, bonuset dhe 

diferencat e ndërrimeve janë një komponent i rëndësishmë, i kompensimit të përgjithshëm në para. 

Zbatimi i hierarkisë së nevojave të Maslow për skemat e shpërblimit sugjeron që stafi shumë i ri, 

që fiton paga shumë të ulëta, do të motivohet duke marrë shpërblime më të larta monetare, pasi 

kjo do t'i mundësojë atyre të plotësojnë nevojat e tyre fiziologjike. Ndërsa Herzberg5 argumentoi 

se rritja e shpërblimeve vetëm i motivon punonjësit përkohësisht. Sapo të demotivohen sërish, 

është e nevojshme të ‘rimbushen bateritë’ me një rritje tjetër. Një konkludim interesant lidhet me  

 

 
5 Një psikolog amerikan, që u bë një nga emrat më me ndikim në menaxhimin e biznesit. Ai është i famshëm për 
prezantimin e pasurimit të punës dhe teorisë Motivim-Higjienë.   
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studimin e kryer lidhur me temën. Informacionet e akumuluara tregojnë se skemat e shpërblimit 

janë një çështje delikate. Individët do të kenë gjithmonë interesa personal, të cilat janë të ndryshme 

dhe punëdhënësit nuk do të munden të plotësojnë çdo preferencë. Në këto kushte sugjeroj të 

rishikohen seriozisht skemat e shpërblimeve. Ndër të tjera, do rekomandoja një studim të mirëfilltë 

tregu, lidhur me këtë çështje, në mënyrë që konkluzionet e studimeve të përshtaten me strategji të 

mirë-planifikuara dhe të përshtaten, pa cënuar rezultatet financiare në nivele të parikuperueshme.  
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Parantezë 

“Të rrosh a të mos rrosh – kjo është çështja” 

Monologu i Hamletit, William Shakespeare 

Në Qenia dhe Hiçi, Sartri na e ilustron konceptin e zgjedhjes ekzistenciale me imazhin e një 

njeriu që qëndron buzë një shkëmbi, i cili ngjitet në majë dhe që shikon poshtë një humnere. Ai 

është i zhytur në dëshpërim dhe gjendet përballë dy alternativave: të hidhet nga shkëmbi ose të 

vazhdojë të jetojë. Ky është një realizim katartik1 . “Ai është i lirë të jetë ose të mos jetë”. 

Mendja e njeriut i ngjet një labirinthi dhe mendimet një pëlhure Penelope. Natyrshëm lind 

pyetja: Ҫ’ndodh me këtë labirinth kur vetëvrasja konsiderohet një zgjidhje e përhershme e 

problemeve të përkohshme? Në bërthamën e së drejtës për të jetuar, a mund të themi që derivon 

edhe një e drejtë për të vdekur? Në këtë punim do të analizohet vetëvrasja në kontekstin civil, 

veçanërisht në lidhje me kontratën e sigurimit të jetës. Pra, fokusi shtrohet sesi ndikon procesimi 

i mendimeve vetëvrasëse dhe vetë vetëvrasja në aspektin e sigurimeve. Doktrina ka përqafuar 

pikëpyetje të shumta në lidhje me vetëvrasjen, eutanazinë. Pyetje të cilat shtrohen për trajtim dhe 

në këtë detyrë. Pra, a mund të përbëjë vetëvrasja një ngjarje të sigurueshme? Po eutanazia aktive 

dhe pasive? Duhet thënë që në vende të ndryshme janë mbajtur qëndrime të ndryshme.  

Disa e përkrahin faktin që, vetëvrasja duhet të mbulohet nga shoqëria e sigurimit dhe në disa 

shtete të tjera nuk sigurohet. Kjo e fundit, duke u shpjeguar me arsyen që mund të bëhen 

abuzime të shumta nga ana e të siguruarit apo e personave që kanë lidhje me të siguruarin (duke  

 
1 Noon, G. (1978). On Suicide. Journal of the History of Ideas, 39(3), 371–386. https://doi.org/10.2307/2709383  
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përfshirë këtu: bashkëshorten/in, bashkëjetuesin/en, fëmijët apo dhe familjarë të tjerë të tij). Pra, 

mbulimi i vetëvrasjes nga shoqëritë e sigurimit mund të përshpejtojë kryerjen e vetëvrasjes, kjo 

ndikuar nga faktorë të ndryshëm, kryesisht ekonomikë. Është trajtuar qasja që ka përcjellë 

jurisprudenca e gjykatave të ndryshme në lidhje me vetëvrasjen e kryer në kushte të caktuara. Që 

herët, është bërë ndarja në vetëvrasje vullnetare dhe në vetëvrasje jovullnetare. Ajo që mbulohej 

nga shoqëritë e sigurimit ishte vetëvrasja jovullnetare. Vetëvrasja jovullnetare mbulohej nga 

shoqëria e sigurimit për arsyen se ajo vinte si rezultat i rrethanave të pavarura nga vullneti i 

personit, ndërsa vetëvrasja vullnetare nuk përfshihej si një rast i sigurueshëm, pasi merrej në 

konsideratë vullneti. 

Vetëvrasja është një koncept fluid. Haset vështirësi në gjetjen e një definicioni të vetëm, 

gjithëpërfshirës dhe shterues për fenomenin e vetëvrasjes. Një përkufizim i mirënjohur i 

vetëvrasjes i përket vitit 1973, në enciklopedinë Britannica, cituar nga Shneidman: vetëvrasja 

është akti njerëzor i vetë-shkaktimit të ndërprerjes së jetës.2 Padyshim që çfarëdo përkufizimi t’i 

bëhet vetëvrasjes, qëllimi për t’i dhënë fund jetës është një element kyç. Më 3 tetor 2002, 

Organizata Botërore e Shëndetësisë publikoi raportin e parë botëror nën titullin “World Report 

on Violence and Health”. U nënvizua që vetëvrasja përbën një problem serioz të shëndetit publik 

dhe mendor në të gjithë globin.3 Ky raport dha një kontribut të rëndësishëm në dokumentimin e 

lidhjes që qëndron midis shëndetit mendor dhe dhunës, për vetë faktin që mund të implikojnë  

 
 

2 World Health Organization, (2002, Tetor, 3), World Report on Violence and Health. Marrë nga: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf;jsessionid=90A61571694948DD53808
6EB1CD71B52?sequence=1  
3 Leenaars, A. A. (2003). Suicide and Human Rights: A Suicidologist’s Perspective. Health and Human Rights, 6(2), 
128–148. https://doi.org/10.2307/4065433  
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shfaqjen e sjelljeve suicidale.4 Në fjalorin e njohur të Louis Pouget, kur hasim me termin 

vetëvrasje (duke e lidhur me sigurimin e jetës), shpjegohet që nëse një subjekt merr jetën e tij 

nën kushtet e një gjendjeje jo të mirë mendore, nuk mund të shihet nën syrin e një vetëvrasjeje5.  

Në një çështje të vitit 1962 të Gjykatës Supreme Spanjolle, u përcaktua shprehimisht që 

“vetëvrasja” duhet konceptuar dhe kuptuar si një akt vullnetar6. Nuk ka një vetëvrasje të 

pavullnetshme. Ka vetëvrasje vetëm kur vdekja e personit shkaktohet ose vjen si rrjedhojë e 

veprimeve të vullnetshme. Në rastin kur kemi një mungesë të vullnetit, si pasojë e çrregullimeve 

mendore, vetëvrasja nuk ndodh. Mosmbulimi i vetëvrasjes nga shoqëri të caktuara sigurimi, për 

shoqëri të tjera u kthye në një mekanizëm të vlefshëm tërheqjeje klientele, që në kontratën e 

sigurimit përfshinin “klauzolën e vetëvrasjes.” Barra e provës, detyra për të përcaktuar nëse një 

vdekje është rezultat i vetëvrasjes apo i një ngjarjeje aksidentale, shfaqet më shpesh në ato 

gjykata apo juri që janë të përfshira në shqyrtimin e çështjeve që lidhen me kontratat e sigurimit 

të jetës7. Pati një përpjekje nga shoqëritë e sigurimit për të bërë një “kthesë kopernikase” në 

tregun e sigurimeve, duke marrë përsipër detyrën për të gjetur mënyra që mundësojnë mbulimin 

e vetëvrasjes në kontratën e sigurimit. Kësaj përpjekjeje i shtohet një përpjekje tjetër, shmangia e 

qëllimeve keqdashëse dhe planet e të siguruarve që të vetëvriten në mënyrë që në fund të 

përfitohet shuma e dëmshpërblimit. Nëse mbështesim bindshëm qasjen që vetëvrasja  

 
4 Mercy, J. A., Butchart, A., Dahlberg, L. L., Zwi, A. B., & Krug, E. G. (2003). Violence and Mental Health: 
Perspectives from the World Health Organization’s “World Report on Violence and Health.” International Journal 
of Mental Health, 32(1), 20–35. http://www.jstor.org/stable/41345043  
5 Jaramillo Mor, Carlos Esteban., (2021). La asegurabilidad del suicidio en el derecho contemporáneo: Evolución 
histórica y su proyección en el derecho comparado y columbiano, Revista Ibero-Latinoam, Seguros, Bogota, 
Colombia, vol 30 (54): 227-272. 
6 Ibid. 
7 Richardson, O., & Breyfogle, H. S. (1947). Problems of Proof in Distinguishing Suicide from Accident. The Yale 
Law Journal, 56(3), 482–508. https://doi.org/10.2307/793283  
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kategorizohet në dy drejtime: në vullnetare dhe jo-vullnetare, ndërlikohet provueshmëria e pasjes 

së një vullneti ose jo për t’i dhënë fund jetës. Kjo pasi jeta dikton rrethana të ndryshme, 

ndonjëherë të komplikuara për t’u zbërthyer. Hulumtimet e bëra dhe gjetjet kanë dëshmuar se një 

shkak i vetëm nuk mund të shpjegojë vetëvrasjen.8 Para se vetëvrasja të ndodhë ajo paraprihet 

me shfaqjen e shenjave paralajmëruese, qofshin me natyrë verbale apo joverbale.9 Duhet 

theksuar që shumica e individëve që bëjnë tentativë për t’u vetëvrarë janë ambivalentë në këtë 

drejtim. Psikologët e shohin ambivalencën nën termat e kateksisë, në të cilën ndjenjat pozitive 

dhe negative ndaj një objekti/fenomeni të caktuar bashkëjetojnë njëkohësisht10.  

Në shumë vendime të gjykatave në vende të ndryshme të botës është mbrojtur qëndrimi: 

“Gjithçka, nisur që nga natyra e kontratës (i referohet kontratës së sigurimit të jetës), kërkohet që 

‘akti i vetëshkatërrimit’ të jetë vullnetar dhe që individi të jetë i kthjellët/aftë mendërisht për të 

kuptuar natyrën dhe pasojat që vijnë.”11 Krahas ambivalencës, të tjerë janë të qartë dhe të 

vendosur për t’u vetëvrarë. Të vështira për t’u provuar janë edhe vrasjet e kamufluara si 

vetëvrasje. Në një rast të tillë, duke qenë se masën e dëmshpërblimit e përfiton beneficiari, dhe 

nëse në të njëjtën kohë benefeciari është shkaktar i “vetëvrasjes”, ndaj mendimin që duhet 

zbatuar me rigorozitet parimi që: “askush nuk mund të përfitojë nga veprimet e tij të padrejta”. 

Një qëndrim totalisht ndryshe është mbajtur nga Gjykata Supreme e shtetit të Xhorxhias (në  

 
8 World Health Organization. (2018). LIVE LIFE: Preventing suicide. World Health Organization. 
http://www.jstor.org/stable/resrep28088  
9 World Health Organization. (2019). ANNEX 1.: MYTHS AND FACTS ABOUT SUICIDE. In PREVENTING 
SUICIDE: A resource for filmmakers and others working on stage and screen (pp. 16–17). World Health 
Organization. http://www.jstor.org/stable/resrep28025.7  
10 Boehm, C. (1989). Ambivalence and Compromise in Human Nature. American Anthropologist, 91(4), 921–939. 
http://www.jstor.org/stable/681589  
11 Lyman, J. F. (1871). The Liability of Life Insurance Companies in Cases of Suicide. The American Law Register 
(1852-1891), 19(11), 673–679. https://doi.org/10.2307/3303175  
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rastin kur vetëvrasja vjen nën ndikimin e dehjes), në çështjen “The equitable life assurance 

society v Paterson” të vitit 1870, ku u përcaktua qartë dhe shprehimisht në arsyetim se: “Nëse 

qëllimi ekziston (pra për t’u vetëvrarë), fakti tjetër pra që personi është aq i dehur sa të mos 

kuptojë qartë rrethanat, veprimet e tij, nuk e ndihmojnë rastin sepse dehja është pasojë e vullnetit 

të tij”.12 Në një vështrim të dispozitës së nenit 99 të KPSH, ky nen shpie në deduksionin se këtu 

vullneti i personit që tenton të vetëvritet ose që ia arrin këtij qëllimi nuk është i lirë. Në 

mbështetje të gjithë analizës së mësipërme, jam e mendimit që për figurën e veprës penale 

Shkaktimi i Vetëvrasjes të KPSH13, ekziston një dritare për të mundësuar mbulimin e saj si një 

ngjarje e sigurueshme nga shoqëria e sigurimit. Por, mbulimi ose jo duhet të përcaktohet qartë 

dhe shprehimisht në kontratën e sigurimit të lidhur midis palëve nënshkruese. Shkaktimi i 

vetëvrasjes sipas kësaj dispozite i plotëson kushtet për të qenë e sigurueshme. Së pari, nuk kemi 

një vullnet të personit për të shkaktuar vetëvrasjen. Kryerja e vetëvrasjes vjen si rrjedhojë e një 

trajtimi të keq sistematik ose nga sjellje të tjera sistematike që prekin rëndë dinjitetin, së dyti, 

mund të kemi shoqërim me dëmtime fizike që mund të jenë objektivisht të vërtetueshme. Nëse 

shoqëritë e sigurimit e mbulojnë si risk dhe çështja mund të arrijë deri në gjykatë, vlerësimi 

objektiv i rrethanave duhet parë rast pas rasti. Ndaj gjithashtu opinionin që, edhe në rast të 

tentativës së vetëvrasjes nën këto kushte, ka një probabilitet të përfshihet në lëmin e ngjarjeve të 

sigurueshme. Ky qëndrim përforcohet pasi nën këto rrethana nuk kemi një vullnet të lirë të 

personit dhe nuk përbën një nga rastet e shumta të abuzimeve të parimit të mirëbesimit.  

 
12Jaramillo Mor, Carlos Esteban., (2021). La asegurabilidad del suicidio en el derecho contemporáneo: Evolución 
histórica y su proyección en el derecho comparado y columbiano, Revista Ibero-Latinoam, Seguros, Bogota, 
Colombia, vol 30 (54): 227-272. 
13Neni 99 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. 
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Në një vendim të Gjykatës Supreme në SHBA, u arsyetua se në mungesë të një klauzole 

kontraktore që përjashton nga mbulimi vetëvrasjen vullnetare, prezumohet që gjithsesi ajo është 

e përjashtuar nga mbulimi dhe së dyti, ekzistenca e një parashikimi në kontratë për derdhjen e 

shumës së dëmshpërblimit edhe në rast të vetëvrasjes vullnetare, është e pavlefshme pasi bie në 

kundërshtim me politikat shtetërore.14 Është diskutuar edhe për disa lloje të tjera vetëvrasjesh, si 

vetëvrasja e kryer nën ndikimin e substancave narkotike, përfshirja në të ashtuquajturat “lojërat e 

vdekjes”, përmendim këtu Balenën Blu. Dyshime ka nëse do të konsiderohet ngjarje e 

sigurueshme humbja e jetës si pasojë e një akti heroik. Pra, kur individi rrezikon veten për të 

shpëtuar të tjerë. Së pari, ka mendime që ky ështe një aksident, pra personi nuk ka një vullnet të 

brendshëm për të vdekur dhe nga ana tjetër përcillet mendimi që ai e di se çfarë po bën dhe që ka 

vetëdijen se mbi kurriz mbart “rrezikun e vetëflijimit” dhe në këtë mënyrë nuk mund të jetë 

ngjarje e sigurueshme, por që të gjitha do shihen rast pas rasti. 

 Në lidhje me eutanazinë në legjislacionin tonë nuk ka një rregullim, për të kuptuar fillimisht se 

çfarë është eutanazia dhe nëse mund të jetë e sigurueshme. Në fakt ka mënyra të ndryshme për të 

kategorizuar llojet e ndryshme të eutanazisë, shpeshherë eutanazia indetifikohet me termin 

‘vrasje e mëshirshme.’15 Njihen dy lloje eutanazish: eutanazi aktive dhe eutanazi pasive 

(vetëvrasje e asistuar). Në legjislacionin tonë, atë anglez dhe italian eutanazia cilësohet si 

“vrasje”. Për të bërë lidhjen e eutanazisë me sigurimin e jetës, së pari duhet elaboruar kuptimi që 

ka eutanazia aktive dhe pasive. Përpos eutanazisë aktive dhe pasive, duket se ka dhe dy ndarje të  

 
14 W. R. V. (1921). Suicide as a Defense in Life Insurance. The Yale Law Journal, 30(4), 401–404. 
https://doi.org/10.2307/787401  
15 Dimmock, M., & Fisher, A. (2017). Euthanasia. In Ethics for A-Level (1st ed., pp. 123–141). Open Book 
Publishers. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1wc7r6j.11  
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tjera, përkatësisht eutanazi vullnetare dhe eutanazi jo-vullnetare.16 Eutanazia aktive nënkupton 

kryerjen e veprimeve aktive që shkaktojnë drejtëpërdrejtë vdekjen e personit p.sh. përmes 

injektimit të barnave letale17.  Eutanazia pasive, nuk ka karakter juridik në rendet që nuk e kanë 

legalizuar këtë praktikë.  Eutanazia pasive mund të haset si një term i ndërkëmbyeshëm me atë të 

“vetëvrasjes së asistuar” që zakonisht kryhet nga një mjek.  

Nëse mbështetemi në ndarjet që ka pasur vetëvrasja për një kohë të gjatë, pra në vetëvrasje 

vullnetare dhe vetëvrasje jovullnetare, në një rast të tillë themi që kemi të bëjmë me një 

vetëvrasje të asistuar të vullnetshme. Kjo nënkupton që, personi është i aftë mendërisht për të 

kuptuar rëndësinë e vendimmarrjes së tij për t’u realizuar vetëvrasja nga një person i tretë. Duke 

e kategorizuar si një vetëvrasje të asistuar të vullnetshme, në njëfarë mënyre kemi bërë 

përjashtimin e eutanazisë pasive (vetëvrasjes së asistuar) si një ngjarje të sigurueshme (kjo 

bazuar në qëndrimin që kur ka vullnet në kryerjen e vetëvrasjes, nuk mund të ketë mbulim nga 

shoqëria e sigurimit). Por, nëse një shtet e ka cilësuar si të ligjshëm dhe e lejon eutanazinë pasive 

atëherë mund të kemi devijim nga ky qëndrim dhe të mund të përbëjë një ngjarje të sigurueshme. 

Në fund të fundit, ky është një aspekt që shtete të ndryshme vendosin t’i japin zgjidhje në 

mënyra të ndryshme. Përderisa nuk ka një qëndrim të njëjtë të mbajtur në legjislacion dhe në 

praktikë, shtetet zgjedhin mekanizma të përshtatshme për të orientuar subjektet e së drejtës. Pra, 

nuk ka një pengesë që të mos shkohet konform qëndrimit të mësipërm, mund të vendosen kushte 

të tjera për të vlerësuar vetëvrasjen si të sigurueshme ose jo. 

 
16 Dimmock, M., & Fisher, A. (2017). Euthanasia. In Ethics for A-Level (1st ed., pp. 123–141). Open Book 
Publishers. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1wc7r6j.11  
17 Demneri, R. (2021) E drejta për të përfituar kujdes shëndetësor” (Një qasje ndërdisiplinore), Morava. 
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Përfundime  

Pas trajtimit të vetëvrasjes në lëmin e së drejtës së sigurimeve, arrijmë të përthithim qelizën, 

esencën e çështjeve kryesore, të tilla si: vetëvrasja vullnetare dhe jo-vullnetare, eutanazi aktive 

dhe pasive, marrëdhënia kontratë sigurimi jete dhe vetëvrasje. Pavarësisht këtyre dy grupimeve 

të mëdha të vetëvrasjes, duhet të mos hijëzojmë apo përgjithësojmë zgjedhjen që bëjnë shoqëri të 

ndryshme sigurimi në vende të ndryshme të globit. Kjo pasi hyn në politikën e brendshme të 

këtyre shoqërive.Veprimtaria padiskutim që do të mbështetet në kuadrin ligjor të shtetit ku 

operojnë, duke mos kaluar kufijtë e tij. Nga njëra anë kategorizimi i vetëvrasjes në vullnetare dhe 

jo-vullnetare është sa logjik, aq edhe interpretativ. Kjo e fundit lidhet veçanërisht me 

provueshmërinë dhe vështirësin e konstatimit të pasjes ose jo të një vullneti për t’i dhënë fund 

jetës.  

Theksuam që vetëvrasja jo-vullnetare mbulohej ndërsa vetëvrasja vullnetare nuk gëzonte të 

njëjtën mundësi. Si marzh vlerësimi ishte vullneti. Një person me një mendje të shëndoshë dhe 

që arrinte të kuptonte natyrën e veprimeve të tij dhe pasojat që passjellin këto veprime, 

përjashtohej (nënkuptojmë beneficiarin në këtë rast) nga përfitimi i shumës së dëmshpërblimit. 

Ndërkohë kur vetëvrasja vinte si rrjedhoje e shkaqeve të pavarura nga vullneti i individit, 

shoqëritë e konsideronin një ngjarje të sigurueshme. Morëm në konsideratë edhe studimin e nenit 

99 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. U arrit në konkluzionin për këtë dispozitë që nuk 

ka një pengesë për t’u përfshirë në sferën e ngjarjeve të sigurueshme.  
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Nxorëm në pah sesa shqetësues është vetëvrasja si dukuri sociale, por edhe individuale. Këtë e 

lidhim me shifrat marramendëse të publikuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në 

raportet e saj. Pothuaj në çdo shtet në botë, numri i personave që janë vetëvrarë është i lartë. 

Përfshirja e një klauzole për vetëvrasjen mbetet një zgjedhje nga ana e shoqërive të sigurimit. Jo 

vetëm në lidhje me vetëvrasjen, por përsa kohë nuk ka një listë shteruese të ngjarjeve që mund të 

mbulohen nga shoqëritë e sigurimit, ato janë të lira të vlerësojnë se cila ngjarje është e 

përshtatshme për t’u siguruar ose jo.  

Rekomandime 

Me qëllimin për të pasur një panoramë të plotë të temës, është e rëndësishme servirja e 

rekomandimeve. Duke u nisur nga trajtimi i mësipërm, është e domosdoshme fillimisht marrja e 

masave parandaluese nga ana e institucioneve përgjegjëse, për të evituar rritjen e mëtejshme të 

numrit të vetëvrasjeve. Kjo gjë sigurisht duhet të nisë që nga familja, institucionet arsimore, në 

ambjentet e punës. Vetëvrasja nuk njeh moshë, gjini, status shoqëror apo ekonomik. Po si mund 

të arrihet kjo? Duke u rritur, zhvilluar, punuar, në një mjedis të shëndetshëm ekonomik, politik, 

social, ulen gjasat për të kryer tentativë apo vetë vetëvrasjen. Një nga arsyet kryesore pse njerëzit 

dëshirojnë t’i japin fund jetës, ka të bëjë me vështirësitë ekonomike. Fenomeni i vetëvrasjes aq 

sa është një sfidë individuale, është edhe globale. Në themel të politikave të një shteti duhet të 

jetë mirëqenia e shtetasve të tij. Prandaj, së pari duhen ofruar kushtet nëpërmjet paketës ligjore, 

programeve të ndryshme shtetërore, krijimin e vendeve të punës. 
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Gjithashtu, tejmase esenciale është ofrimi i infrastrukturës, aksesit në institucione, qendra që 

kanë në fokus kujdesin ndaj shëndetit, sidomos atij mendor. Në shkolla, mund të bëhen 

organizime, aktivitete sensibilizuese, takime me psikologë. Ndërsa përsa i përket mbulimit të 

vetëvrasjes ose jo nga shoqëria e sigurimit, konsideroj të nevojshme qartësimin ligjërisht të 

nocioneve si: vetëvrasje vullnetare ose jo-vullnetare, eutanazi aktive apo pasive. Shpjegimi nuk 

duhet lënë vetëm në duart e doktrinës, pasi në rastet praktike do të hasen vështirësi në 

konceptimin e këtyre nocioneve në lidhje me kontratën e sigurimit të jetës. Nga ana tjetër, i lihet 

një hapësirë e gjerë shoqërive të sigurimit për të bërë interpretime të ndryshme në kontratë në 

lidhje me ngjarjet e sigurueshme, në mungesë të një kuadri ligjor.  
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ABSTRAKT 

 
Stagflacioni është një fenomen ekonomik i cili ndodh në kushtet kur rritja ekonomike ecën me 

ritme të ngadalta (stanjacioni), papunësia është e lartë dhe inflacioni arrin nivele të larta. 

Pikërisht kombinimi i këtyre kushteve ekonomike e bën atë kompleks dhe një nga situatat 

ekonomike më të vështira për tu zgjidhur, pasi ndërhyrja në një nga treguesit ekonomikë të 

lartë përmendur mund të ndikoj negativisht në tregusit e tjerë ekonomikë duke e përkeqësuar 

akoma dhe më shumë situatën. Prandaj dhe ndërhyrja në këto raste duhet të jetë e mirë studiuar. 

Në këtë studim do të trajtohet konkretisht rasti i Shqipërisë dhe sfidat me të cilat po përballet 

sot ekonomia shqiptare, duke bërë një analizë të situatës aktuale ekonomike për të kuptuar nëse 

ekonomia shqiptare ka hyrë në stagflacion dhe cfarë do të thotë kjo për të ardhmen e ekonomisë 

së vendit, si dhe me synimin e rekomandimit të masave të mundshme për përmirësimin sadopak 

të kësaj situate. 

Qëllimi i këtij studimi është analiza teorike e krizës aktuale ekonomike dhe pasqyrimi praktik 

i rastit të Shqipërisë. Analiza e situatës aktuale ekonomike në vend, trajtimi i fenomenit të 

stagflacionit, duke marrë në analizë treguesit kryesor makroekonomik, a ka hyrë ekonomia 

shqiptare në stagflacion dhe sa i rrezikshëm është ai për ekonominë e vendit? 

Metodologjia e ndjekur është përshkruese, kryesisht kërkimi cilësor i materialeve dhe rishikimi 

i literaturës që fokusohet në analizimin e stagflacionit dhe përcaktimin nëse ekonomia shqiptare 

ndodhet në një fazë stagflacioniste. Të dhënat për treguesit makroekonomik të Shqipërisë janë 

marrë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Banka e Shqipërisë, INSTAT, Banka 

Botërore (BB) dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN). 

Fjalë kyçe: Stagflacion, inflacion, papunësi, stanjacion, PBB, ekonomia shqiptare, etj. 
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HYRJE 

 
Para viteve 1970 stagflacioni ishte një fenomen i panjohur më parë për ekonomistët. Në teoritë 

klasike ekonomike, ku përcaktohej se lëkundjet ciklike në punësim dhe prodhim ekonomik 

janë modeste dhe vetë rregulluese, fenomeni i stagflacionit nuk mund të ndodhte. Sipas teorisë 

klasike nëse kërkesa aggregate në ekonomi bie, do të kemi rënie të çmimeve dhe pagave. Një 

nivel më i ulët i pagave dhe inflacionit do të nxiste investimet kapitale dhe punësimin e më 

shumeë njerëzve dhe me rritjen e punësimit do të rivendosej në këtë mënyrë rritja ekonomike. 

(Cano. I), por kjo teori u testua rëndë nga ashpërsia e Depresionit të Madh. 

Ekonomisti John Maynard Keynes besonte se teoria klasike ekonomike nuk mund ti jepte fund 

depresioneve duke kërkuar zgjidhjen vetëm tek individët dhe bizneset, duke ndaluar 

shpenzimet dhe investimet, por qeveria duhet të ndërhyj dhe të shpenzoj para për të rivendosur 

ekulibrin ekonomik. Ekonomia kejnesiane mbështetet në një ekonomi të përzier – sektori 

kryesisht privat, por edhe qeveria mund të ndërhyjë gjatë recesionit. Ekonomia kejnesiane 

shërbeu si model standard ekonomik në vendet e zhvilluara pas periudhes së Depresionit të 

Madh. Por ajo e humbi ndikimin pas shokut të naftës dhe stagflacionit të 1970. (Cano. I) 

Kjo pasi teoria kejnesiane përcaktonte një lidhje të qëndrueshme inverse midis normës së 

inflacionit dhe papunësisë, (kurba Philips). Pra grafikisht kurba Philips tregon se kur norma e 

inflacionit është e lartë norma e papunësisë do të ulet, por kjo nuk ndodhi në stagflacionin e 

1970, ku gjatë kësaj periudhe stagflacioniste norma e lartë e inflacionit u shoqërua me një 

normë të lartë papunësie. Kjo lidhje midis inflacionit dhe papunësisë vlen vetëm për periudha 

afatshkurtëra dhe nuk është e qëndrueshme në afatgjatë. Kjo ishte arsyeja pse teoria kejnesiane 

nuk arriti dot të shpjegonte stagflacionin e viteve 1970. Por kriza financiare e viteve 2007-2008 

solli një rigjallërim të mendimit Kejnesian, i cili vazhdon të zhvillohet si ekonomi. 
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Gjatë periudhës stagflacioniste të viteve 1970 për shkak të izolimit ekonomia shqiptare nuk u 

ndikua shumë nga kjo situatë e rëndë, por sot me globalizimin e tregjeve është e pamundur që 

pasojat e konflikteve politike, konkretisht lufta sot Ukrainë-Rusi apo ndryshimi i faktorëve të 

tjerë ekonomik të mos pasqyrohen edhe në treguesit ekonomik të vendit tonë. Sapo ekonomia 

kishte filluar të rimëkëmbej nga kriza e pandemisë, kjo rimëkëmbje u karakterizua nga një 

mospërputhje midis kërkesës dhe ofertës, duke sjellë rritjen e ndjeshme të çmimeve të shumë 

peodukteve përfshirë këtu edhe energjinë, nuk kalon shumë nga kjo rimëkëmbje dhe papritur 

filloi lufta në Ukrainë, ku padyshim të gjitha zhvillimet e fundit, lufta Ukrainë-Rusi, rritja e 

lartë e çmimeve të produkteve të shportës, energjisë, naftës, të kujtojnë gjendjen e stagflacionit 

të viteve 1970, kur një rritje e çmimit të naftës ndaloi rritjen ekonomike dhe niveli i inflacionit 

në shumë shtete arriti deri në vlera dyshifrore. 

A po ndodh e njëjta gjë dhe sot? A po përsëritet historia? Po ekonomia shqiptare a ka hyrë në 

një fazë stagflacioni? 
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KAPITULLI 1 
 
 
 
 
1.1 ÇFARË ËSHTË STAGFLACIONI? 

 

Termi “stagflacion” i referohet një kombinimi të njëkohshëm midis stanjacionit dhe inflacionit. 

Ai tregon një situatë ekonomike, në të cilën kemi njëkohësisht nivel të lartë inflacioni, rritje të 

stopuar ose të ngadalësuar ekonomike dhe nivel të lartë papunësie. Pra që të kemi stagflacion 

duhet që të kemi kombinimin e këtyre tre kushteve ekonomike (inflacion i lartë, stanjacion ose 

rritje e ngdalësuar ekonomike dhe nivel i lartë papunësie) ne të njëjtën kohë. (Helliëell, J. F) 

Për të kuptuar më tepër stagflacionin duhen studiuar dinamikat e tregut. Një nga dinamikat e 

funksionimit të tregut është rritja e prodhimit. Në këtë mënyrë, kur PBB (Prodhimi i 

Brendshëm Bruto) rritet me ritme më të ngadalta, ky ndryshim do të pasqyrohet tek punësimi, 

duke ndikuar në uljen e ndjeshme të tij. Në nivele të larta papunësie, ulen të ardhurat, individët 

kanë më pak para për të shpenzuar. Dhe kur kjo shoqërohet me norma të larta inflacioni, 

produktet dhe shërbimet bëhen më të shtrenjta, që përkthehet në kosto më të larta, situata 

komplikohet më tepër. Kjo pasi individët kanë të ardhura më të ulta si pasojë e papunësisë dhe 

kosto më të larta si pasojë e rritjeve të çmimeve. Nëse inflacioni rrit çmimet, duke bërë që për 

të njëjtën sasi parash apo të ardhurash familjet të blejnë dot më pak produkte, ajo çka bën 

stagflacioni është që rrit çmimet, por nga ana tjetër ul prodhimin, pra godet ofertën, duke ulur 

fuqinë blerëse të familjeve, pra në praktikë familjet blejnë dot më pak produkte sepse pagat 

dhe të ardhurat e tyre bëhen të pamjaftueshme. Në këtë kuptim stagflacioni paraqitet si një 

fenomen kompleks dhe i rrezikshëm sepse rrit çmimet (rriten kostot) dhe ul të ardhurat (ulet 

fuqia blerëse). 
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1.2 CILAT JANË SHKAQET E STAGFLACIONIT? 

 
Për të shpjeguar shkaqet e stagflacionit ekonomistët mbështeten në dy teori kryesore: 

 
Përfaqësuesit e teorisë së parë mendojnë se stagflacioni shkaktohet nga rritja e 

paparshikueshme e çmimit të lëndëvë të para, duke sjellë rritjen e njëpasnjëshme të të gjitha 

çmimeve. Dhe nga një goditje në ofertë, duke ulur kapacitetin e ekonomisë për të prodhuar 

produkte dhe shërbime me çmime të caktuara. Gjatë pandemisë është goditur oferta për punë 

(më pak njerëz që punojnë), për produkte (mungesa e energjisë elektrike) dhe për shërbime 

(shtyrja e procedurave të ndryshme). Sipas tyre ritmi i rritjes së inflacionit është shumë herë 

më i madh se ritmi i rritjes ekonomike. Ku në përgjithësi kemi rritje të inflacionit me mbi 6% 

në vit dhe rritje ekonomike me më pak se 1% ose rënie ekonomike minimalisht për katër 

tremujore. Nëse kjo situatë ndodh mbi tre tremujore atëherë quhet situatë e qëndrueshme në 

ekonomi. 

Përfaqësuesit e teorisë së dytë mendojnë se stagflacioni vjen si shkak i politikave jo të duhura 

monetare dhe vendimeve fiskale të cilat nuk përshtaten me periudhën kur janë zbatuar. 

Ekonomistët që mbështesin këtë teori mendojnë se emëtimet masive monetare çojnë në fryrjen 

e tregjeve të kapitalit dhe më vonë edhe në tregun e konsumit duke shkaktuar valë inflacioniste. 

“Disa gjëra shkaktojnë stagflacion, por rritja e tepërt e ofertës monetare është kryesorja.” 

Shprehet ekonomisti Richard J. DeKaser. Këtu lind pyetja nëse stagflacioni potencial aktual në 

disa vende ka të bëj pikërisht me poliikat monetare që u aplikuan në periudhën e pandemisë? 

Por pavarësisht teorive që ekzistojnë, në praktikë mund të themi që stagflacioni potencial aktual 

është shkaktuar nga rritja e çmimeve që nuk kanë të bëjnë me kërkesën, por me faktorë të tjerë 

të jashëm si psh konflikti ushtarak Ukrainë-Rusi që ka shkaktuar ndërprerjen e furnizimeve me 

lëndë të parë, produkte ushqimore dhe energjitike, duke ndikuar direkt në vendet importuese 
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të këtyre produkteve ku përfshihet dhe Shqipëria duke rritur në këtë mënyrë kostot për këto 

produkte. 

1.3 PASOJAT E STAGFLACIONIT. 

 
Duke qënë se stagflacioni përcaktohet nga gjendja e disa treguesve makroekonomik është e 

qartë që pasojat e tij do të ndikojnë aspekte të ndryshme. Disa nga pasojat e stagflacionit mund 

të jenë: 

1. Ndalalësim i rritjes ekonomike për shkak të rritjeve të kostove dhe uljes së prodhimit. 
 

2. Ulja e nivelit të punës për shkak të uljes së prodhimit, si pasojë, rritja e papunësisë. 
 

3. Ulje e theksuar e fuqisë blerëse për shkak të të ardhurave më të ulta. 
 

4. Rritje e çmimeve të shumë produkteve duke filluar nga produktet e shportës dhe deri 

tek produktet energjitike. 

 
 
 
1.4 SI MUND TË ZGJIDHET STAGFLACIONI? CILAT JANË ZGJIDHJET E 

MUNDSHME? 

Shumë ekonomistë, ekspërtë dhe analistë shprehen se Evropa shumë shpejt mund të përballet 

me një gjendje të qëndrueshme stagflacioni, prandaj është e rëndësishme që të merren masa 

praktike për ta luftuar atë. Ekonomistët rekomandojnë masa të cilat mendohen të ndikojnë në 

rriitjen e PBB-së dhe uljen e inflacionit. Ulja e inflacionit konsiderohet nga ekspertët si zgjidhja 

më e mirë që u zbatua edhe në vitet 1971-1972. 

Një zgjidhje e mundshme për uljen e çmimeve të lëndëvë të para do të ishtë reduktimi i kostove 

të karburantit dhe ulja e taksave që përmbanjnë këto produkte. Këtu bëhet fjalë për ato produkte 

që rritja e kostos së tyre do të ndikonte ndjeshëm çdo agjent ekonomik. Produkte të tilla mund 

të përmendim naftën dhe gazin të cilat kanë shumë taksa dhe akciza në strukturën e çmimit të 
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tyre dhe ndikojnë masivisht në mënyrë të ndjeshme si tek prodhuesit ashtu dhe konsumatorët. 

Thuajse të gjitha vendet evropiane po ndërhyjnë tek këto produkte duke ulur përkohësisht 

akcizën dhe duke fiksuar çmime dysheme. 

Ndërhyrja përmes politikës monetare mund të konsiderohet një tjetër zgjidhje e mundshme, 

por përsëri lë vend për diskutime. Zbatimi i politikave monetare si rritja e normave të interesit 

për të luftuar inflacionin ndonjëherë mund të shkaktoj efekte të kundërta nga ato që priten. Në 

Mars të 2022 Banka e Shqipërisë rriti normën bazë të interesit me 0.5 pikë përqindje duke e 

çuar atë në nivelit 1%. Kjo ishte rritja e parë e normës bazë të interesit që prej marsit të vitit 

2011. Duke ndjekur kështu një politikë monetare restriktive. Politika monetare restriktive, 

nëpërmjet rritjes së normës së interesit, redukton ofertën monetare në treg duke rritur koston e 

kredisë, por bizneset që aktivitetin e tyre e financojnë me hua do të përballen me kosto më të 

larta dhe rrjedhimisht duke prodhuar me kosto më të larta prodhuesit do të rrisin çmimet e 

produkteve duke ja kaluar barrën e kostove në këtë mënyrë konsumatorëve. Rritja e kostove e 

bën më pak të leverdisshme investimin dhe ul prodhimin. Në këto kushte do të kishim rritje të 

papunësisë dhe pasoja negative afatgjata ekonomike. Politikat monetare restriktive kanë 

objektiv kryesor të ulin inflacionin ose të ngadalësojnë rritjen ekonomike në rast-mbinxehjeje. 

Zgjidhja më e mirë e mundshme do të ishte kombinimi i këtyre dy politikave politikës fiskale 

përmes uljes së akcizës dhe taksave përkohësisht dhe politkës monetare, sepse ndërhyrja vetëm 

përmes politikës monetare nuk do të mund të ndikoj plotësisht në ujen e inflacionit. 

Ndërkohë një rekomandim tjetër që japin ekonomistët për vendet e varfëra, si një mënyrë për 

të zbutur apo luftuar stagflacionin është ulja e shpenzimeve publike. 
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KAPITULLI 2 
 
 
 
 
STAGFLACIONI DHE EKONOMIA SHQIPTARE. 

 
Në pjesën e hyrjes së këtij studimi u shtruan disa pyetje që lidhen me zhvillimet e fundit 

ekonomike. Nën rrjedhën e ngjarjeve të fundit ekonomike, që të kujtojnë stagflacionin e viteve 

1970 shumë shtete po përjetojnë frikën e një stagflacioni të mundshëm. Sa e bazuar është kjo 

frikë për një rikthim të mundshëm të stagflacionit? A po përsëritet e njëjta gjë dhe sot sikurse 

në vitet 1970? Nëse do të analizojmë dinamikat e tregut të viteve 1970 dhe sot do të kuptojmë 

që sot nuk jemi në të njëjtat kushte ekonomike si në vitet 1970. Ndryshe nga sot në vitet 1970 

goditja e çmimit të naftës ndodhi kur inflacioni kishte arritur nivele të larta mbi 6% duke u 

përshkallëzuar akoma dhe më shumë më pas në vlera dyshifrore. Pra, rritja e çmimeve të naftës 

ndryshe nga vitet 1970 nuk gjeti ekzistent inflacionin në nivele shumë të larta. Nuk kemi të 

njëjtën strukturë ekonomike sot me atë të viteve 1970. 

Stuhia inflacioniste që ka prekur ekonominë globale pa dyshim do të prekte dhe Shqipërinë si 

shkak i globalizimit të tregjeve, por çfarë po ndodh me ekonominë e vendit tonë sot? A ka hyrë 

ekonomia e Shqipërisë në stagflacion? 

Për t’ju përgjigjur kësaj pyetje fillimisht do duhet të analizohen tre treguesit makroekonomik 

që lidhen me këtë fenomen: inflacioni, rritja ekonomike dhe papunësia. Sikurse e përmendëm 

stagflacioni është një fenomen që kombinon tre kushte ekonomike: normë e lartë inflacioni, 

rritje ekonomike me ritme të ulta deri në zero (stanjacion) dhe nivel i lartë papunësie. I 

analizojmë me radhë të tre këta tregues. 

Inflacioni. Në një këndvështrim të përgjithshëm inflacioni është një “superprodhim” i parasë, 

i cili në njërën anë, në mënyrë të dukshme rrit çmimet e mallrave dhe në anën tjetër ul fuqinë 

blerëse të parasë. Inflacioni ndodh kur niveli i përgjithshëm i çmimeve dhe kostove në ekonomi 
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rritet, domethënë kur rritet çmimi i bukës, çmimi i naftës, çmimi i tokës, etj, ku niveli i rritjes 

së çmimeve mund të jetë i ndryshëm. Në periudhë afatshkurtër objektivi i Bankës së Shqipërisë 

është ruajta e nivelit të inflacionit në normën 3% +/- 1% pra në intervalin 2-4 %. Dhe në 

afatmesëm ky objektiv është rreth 3%. Ekonomia shqiptare po përballet me një rritje të theksuar 

të çmimeve gjatë muajve të fundit. Sipas raportimeve të INSTAT inflacioni në Shqipëri në 

muajin Janar dhe Shkurt të 2022 regjistroi nivelet përkatësisht 3.7% dhe 3.9%, duke tejkaluar 

në këtë mënyrë objektivin bazë rreth 3%, ndërkohë që në muajin Mars norma e inflacionit arriti 

në 5.7%, duke shënuar kështu normën më të lartë në 11 vitet e fundit. Kategoria që ka pësuar 

më tepër rritje të çmimeve është “ushqime dhe pije jo alkoolike”, më pas është “transporti” me 

+0.48 pikë përqindje, më pas listohen “qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me +0.38 pikë 

përqindje. Në këto kushte të dhënat statistikore tregojnë qartë për një nivel të lartë inflacioni 

në Shqipëri. 

Rritja ekonomike. Duke u bazuar tek PBB, rritja ekonomike në 2021 vlerësohet me rritje prej 

7.2%. Në Janar të 2022 parashikimi i BB për rritjen e PBB reale të Shqipërisë ishte 3.8%, por 

në Prill BB konkludoi me një tjetër projektim ku rritja ekonomike e Shqipërisë për 2022 pritet 

të jetë 3.2%. Kemi një rënie të ndjeshme të PBB. 

Papunësia. Ndërkohë që rënia e PBB do të reflektohet në uljen e punësimit. Në vitin 2021 

norma e papunësisë në Shqipëri rezulton 11.8% sipas BB. Ndërsa për vitin 2022 norma e 

papunësisë mendohet të arrij rreth 12.5%. 

Nga analiza e tre treguesve që përcaktojnë stagflacionin, na paraqitet një situatë e cila në gjuhën 

e makroekonomisë përshkruhet si stagflacion. Duket sikur ekonomia shqiptare ka hyrë në 

stagflacion dhe po jep shenjat e para të këtij fenomeni. Por ky mund të jetë një konkluzion i 

parakohshëm sepse së pari kanë kaluar dy tremujore, ndërkohë që duhen të paktën katër 

tremujore ku ritmi i rritjes së inflacionit është shumë herë më i lartë se ritmi i rritjes ekonomike, 
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të paktën trefish më i lartë, që të flasim për stagflacion. Së dyti janë marrë për bazë të dhënat 

aktuale duke i krahasuar me periudhën më parë, por që të bëhet një analizë më e thellë duhet 

të merren për bazë dhe parashikimet e ecurisë së këtyre treguesve ekonomikë në vazhdimësi 

për vitet e ardhshme. Prandaj për të realizuar një analizë ekonomike nëse Shqipëria do të kaloj 

një periudhë stagflacioniste në vitin 2022 deri në vitin 2024 do të merren për bazë të dhënat e 

treguesve makroekonomik të parashikuara nga BB, INSTAT, FMN, Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë. 

Duke qënë se numri i treguesve të marrë në shqyrtim është i vogël, për të bërë parashikime do 

të ndërtojmë skenarë të mundshëm përmes supozimeve. Konkretisht do të ndërtohen dy 

skenarë, një skenar optimist dhe një pessimist. 

Skenari optimist. 

 
Duke u bazuar tek fakti që të kemi stagflacion duhet të kemi te paktën katër periudha tre mujore 

ku inflacioni të jetë më i lartë se PBB, minimalisht tre herë më e lartë do të krahasojmë pikërisht 

PBB me inflacionin për vitet 2022 deri 2024, duke marrë për bazë parashikimet e BB dhe FMN, 

INSTAT dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 
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Tabela nr.1 
 
 

Viti 2021 2022 2023 2024 

Inflacioni 
 
(mesatar) (%) 

2.4 4.5 3.6 3.0 

Rritja reale PBB 
 
(%) 

7.2 3.2 3.7 3.9 

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, INSTAT, BB. 

 
Sipas tabelës nr.1 shohim që në një parashikim të bërë nga INSTAT dhe Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë për normën e inflacionit gjatë viteve 2021-2024 dhe parashikim të BB për 

rritjen reale të PBB në Shqipëri për vitet 2021-2024, rritja e normës mesatare të inflacionit në 

vit, do të jetë më e lartë se rritja reale e PBB-së vetëm në vitin 2022, por kjo rritje e inflacionit 

do të jetë më pak se trefishi i rritjes së PBB-së. Në këtë kontekst në vitin 2022 Shqipëria nuk 

do të përjetoj një fazë stagflacioniste. Aq më teper për vitet 2023 dhe 2024, ku rritja e normës 

së inflacionit parashikohet të jetë më e vogël se rritja e PBB-së. 

 
Nëse do të bazoheshim tek parashikimet e FMN për rritjen reale të PBB dhe tek parshikimet e 

INSTAT dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për normën e inflacionit do të kishim 

kombinimin si në tabelën nr.2. 
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Tabela nr.2 
 
 

Viti 2021 2022 2023 2024 

Inflacioni(%) 2.4 4.5 3.6 3.0 

Rritja reale PBB 
 
(%) 

8.5 2.0 2.8 3.4 

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, INSTAT, FMN. 

 
Edhe në këtë rast vëmë re se Shqipëria nuk është e kërcënuar nga stagflacioni gjatë viteve 2022- 

2024, kjo pasi edhe pse rritja e normës së inflacionit është më e lartë krahasimisht me rritjen e 

normës së PBB, përsëri ajo mbetet poshtë një niveli deri në tre herë më të lartë. 

 
 
 
Skenari pesimist. 

 
Duke marrë parasysh prognozat e shumeë ekspertëve të vendit tonë mbi normën e inflacionit 

shumë prej tyre konkludojnë se do ketë muaj ku inflacioni në Shqipëri do arrij deri në një normë 

dy shifrore 10% - 15%, do të supozojmë një rritje më të lartë të normës së inflacionit se ajo e 

parashikuar nga INSTAT apo Ministria e Financave dhe Ekonomisë për 2022 deri 2024. Duke 

e kombinuar me rritjen reale të PBB të parashikuar nga FMN. Pra, do të realizojmë kombinimin 

më të keq të mundshëm duke qënë se parashikimi i FMN për rritjen e PBB mbetet në norma 

më të ulta në krahsim me parashikimin që ka bërë BB për rritjen e PBB-së, në mënyrë që të 

parashikojmë nëse ekonomia shqiptare do të futet në një periudhë stagflacioniste. Për vitin 

2022 i cili parshikohet nga ekspertët e fushës të jetë dhe viti më i vështirë ekonomik, do të 

marrim një normë inflacioni mbi 6%, pra rreth 6.5%, ndërkohë që për vitin 2023 dhe 2024 
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norma e inflacionit do të vij duke u ulur, supzojmë në 5.0% dhe 4.0%. Kombinimi i këtyre të 

dhënave tregohet në tabelën nr.3. 

Tbela nr.3 
 
 

Viti 2021 2022 2023 2024 

Inflacioni (%) 2.4 6.5 5.0 4.0 

Rritja reale PBB 
 
(%) 

8.5 2.0 2.8 3.4 

Burimi: FMN, 

 
Sikurse tregohet dhe në tabelë, për vitin 2021 të dhënat janë faktike, të njohura dhe mbeten 

ashtu siç janë, ndërsa për vitin 2022 shohim që rritja e normës së inflacionit është më e lartë se 

rritja e normës së PBB dhe kjo rritje është më e lartë se tre herë, që do të thotë se gjatë vitit 

2022 ekonomia shqiptare do të përjetoj një fazë stagflacioni. Ndërkohë edhe për vitet 2023 dhe 

2024 rritja e inflacionit e tejkalon rritjen e PBB, por kjo rritje e inflacionit është në nivel më të 

ulët se tre herë ndaj rritjes së PBB. Në këtë mënyrë sipas këij skenari inflacioni nuk është i 

mundshëm për vitet 2023 dhe 2024, por mundësia e vetme e ndodhjes është në vitin 2022. 
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 
 
 
Stagflacioni është një fenomen, që kombinon tre kushte ekonomike: nivel i lartë inflacioni, 

ngadalësim ose zerim i rritjes ekonomike dhe nivel i lartë papunësie. Stagflacioni konsiderohet 

fenomen mjaft i rrezikshëm sepse ul të ardhurat dhe ana tjetër rrit kostot, duke qënë kështu një 

nga situatat ekonomike më të vështira për të marrë zgjidhje. Prandaj ndërhyrja duhet të jetë e 

mirë studiuar për të mos kaluar në përkeqësim të situatës. Stagflacioni mund të ndodh si shkak 

i goditjes së ofertës ose i rritjes së çmimit të lëndëve të para në mënyrë të paparashikueshme 

dhe si shkak i aplikimit të politikave monetare jo në kohën apo mënyrën e duhur. Si rezultat do 

të kishim një ngadalësim të rritjes ekonomike, ulje të nivelit të punësimit, ulje të fuqisë blerëse 

për shkak të të ardhurave më të ulta dhe rritjen e çmimeve të shumë produkteve. Analistët dhe 

ekspertët e ekonomisë rekomandojnë disa zgjidhje të mundshme si ndërhyrja përmes politikës 

fiskale, duke ulur taksat dhe akcizën e produkteve që kanë ndikim të ndjeshëm si tek prodhuesit 

ashtu dhe konsumatorët dhe ndërhyrja përmes politikës monetare. Një gërshetim i të dyjave do 

të ishte zgjidhja më e mirë. Gjithashtu rekomandohet që qeveria të ul shpenzimet publike për 

ti përdorur fondet në drejtime më imediate. Përmes ndërtimit të skenarëve arrijmë të 

parashikojmë dy situata të mundshme. Sipas skenarit optimist arrijmë në përfundimin se 

ekonomia shqiptare nuk parashikohet të preket nga stagflacioni, por ai do të ndikoj edhe mbi 

ekonominë shqiptare për sa kohë që ai prek vendet e eurozonës. Ndërkohë që sipas skenarit më 

negativ të mundshëm Shqipëria do të preket nga stagflacioni vetëm gjatë vitit 2022. 
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Hyrje 
 
Ky punim është një analizë krahasuese e 3 veprave të njohura letrare, përkatësisht nga letërsia 
amerikane, angleze dhe shqiptare: The Scarlet Letter nga Nathaniel Hawthorne, Tess of the 
d'Urbervilles nga Thomas Hardy dhe Bardha e Temalit nga Pashko Vasa. Studimi ka në fokus 
'rënien e gruas' në letërsinë e shekullit të 19-të dhe analiza bëhet nga një këndvështrim 
feminist. Fillimisht, më duhet të sqaroj nocionin e 'gruas së rënë', që lidhet me gratë që 
humbasin pafajësinë e tyre dhe rrjedhimisht edhe 'mbështetjen' e Zotit. Besimi se seksualiteti, 
përvoja dhe nderi i një gruaje kufizohet vetëm me martesën, ishte parimi kryesor i Anglisë 
Viktoriane dhe shoqërisë patriarkale shqiptare të shekullit të 19-të. I njëjti parim gjendet në 
Amerikën Puritane të dominuar nga meshkujt, për të cilën Hawthorne shkruan me mjeshtëri 
në mesin e shekullit të 19-të. Personazhet dhe ngjarjet vërtet janë të vendosura në periudha të 
ndryshme historike, por veprat janë shkruar në të njëjtin shekull, çka dëshmon se autorët, 
nëpërmjet heroinave të tyre të cilat u përkasin periudhave jo të njëjta historike dhe kulturave 
të ndryshme, kanë synuar të vënë në dukje pozitën e femrës në historinë e shoqërisë njerëzore, 
duke lejuar lexuesin të zhytet thellë në botën e brendshme të femrës që i bëhet padrejtësi dhe 
fati i së cilës vendoset nga shoqëria dhe meshkujt. Krijimi dhe shfaqja në sytë e lexuesit e 
karaktereve të tilla bëhet jo pa qëllim nga autorët, por për të ndërgjegjësuar masën mbi 
barazinë gjinore, në një shekull kur fryma e feminizmit si lëvizje gjithëpërfshirëse kishte 
filluar të lulëzonte, dhe femrat kishin filluar të luftonin për të drejtat e tyre. 

 
 
1. Autorët dhe periudha historike kur u shkruan veprat 

 
Thomas Hardy (1840 - 1928) njihet si romancieri dhe poeti anglez, romanet e së cilit janë më 
së shumti të vendosura në qarkun imagjinar të Wessex, nê Anglinë jugperëndimore. Hardy e 
njihte mirë këtë pjesë të vendit, pasi ai vetë u rrit në Dorset. Ai mendonte se heroina e tij ishte 
një viktimë e virtytshme e kodit moral të ngurtë viktorian. Tani e konsideruar si kryevepra e 
Hardy-t, romani Tess of the d'Urbervilles shënoi një kthim nga proza konvencionale 
viktoriane, duke zhvendosur fokusin drejt klasës së ulët rurale dhe trajtimit të hapur të 
seksualitetit dhe fesë. Ndërkohë, e parë nga një këndvështrim feminist, vepra e Hardy-t 
vendos në qendër fatin e femrës në një shoqëri maskiliste, duke dënuar hapur parimet e 
prapambetura viktoriane, që shndëroheshin në padrejtësi për jetën e vajzave të pafajshme. Së 
dyti, Pashko Vasa (1825 - 1892) shërbeu në një sërë postesh zyrtare, ndër të cilat nëpunës 
i Perandorisë Osmane dhe veprimtar i Rilindjes Kombëtare Shqiptare. Ai është autor i një 
vargu veprash me karakter politik e historik, por vepra letrare kryesore e Vasës është romani 
Bardha e Temalit, ku përshkruhet mjedisi shqiptar në Shkodër në vitet '40 të shek. XIX, me 
doket dhe zakonet karakteristike. Në roman vihen re elemente te kritikës shoqërore, me 
reformime te veçanta për rolin e gruas në shoqërinë shqiptare. Së treti, Nathaniel Hawthorne 
(1804 - 1864) mban titullin si një nga shkrimtarët më të mëdhenj të letërsisë amerikane, 
mjeshtër i përrallës alegorike dhe simbolike, si dhe i stilit të prozës. Njihet më së shumti për 
romanin The Scarlet Letter, ku tregohet historia e dy të dashuruarve të mbajtur të ndarë nga 
ironitë e fatit, interpretimi i ligjit moral nga komuniteti puritan, si dhe fati i femrës në një 
shoqëri patriarkale. 
Femra në Anglinë Viktoriane 
Gjatë epokës që njihet për mbretërimin e një monarkeje femër, Mbretëreshës Viktoria, gratë 
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nuk kishin të drejtë të votonin, të padisnin ose, nëse martoheshin, të kishin pronë. Ato 
shiheshin si pjesë e sferës shtëpiake dhe ky stereotip kërkonte që ato t'u siguronin burrave të 
tyre një shtëpi të pastër, të vendosnin ushqim në tryezë dhe të rrisnin fëmijët e tyre. Femra 
ishte e pafavorizuar si financiarisht ashtu edhe seksualisht, duke duruar pabarazi brenda 
martesës dhe shoqërisë. Idetë feministe filluan të përhapeshin në shtresat e mesme të 
arsimuara, ligjet diskriminuese u shfuqizuan dhe lëvizja e grave për të votuar fitoi vrull vetëm 
në vitet e fundit të epokës viktoriane. 
 
Gruaja në Shqipërinë e shek. XIX 
Gruaja shqiptare në atë kohë jetonte në një shoqëri tipike patriakale siç ishte shoqëria e 
Perandorisë Osmane. Mes gjithë epiteteve lavdërues për bukurinë e tyre, gjë për të cilën bien 
dakord pothuajse gjithë udhëtarët e huaj të shekullit të XIX, të bie në sy një përshkrim që 
George Byron i bën tërthorazi statusit social të grave shqiptare, ku i përshkruan si “tamed in 
their cave”- në kafaz mësuar, një figuracion që vështirë t'i përshtatet natyrës së butë femërore. 
Në pak rreshta Bajroni rrëfen statusin social të gruas shqiptare që s’del dot vetëm pa shoqëri 
dhe pothuajse gjithmonë e mbuluar. Në të njëjtën kohë ai gdhend dhe tiparin e besnikërisë dhe 
përkushtimin ndaj fëmijëve dhe familjes. 
"Në këtë vend s’i ndihet zëri gruas: 
E mbyllur, s’del dot pa çarçaf e rojë, 
Mësuar në kafaz, as do të dalë; 
Njëjt vetëm ia jep trupin dhe zemrën, 
Atij q’e ka pranuar zot e burrë; 
E lumtur në detyrë amtare t’ëmbël 
— Në më të shenjtën përmbi gjithë ndjenjat 
— Me gjin’ e saj e rrit fëmin’ e saj, 
E nuk e lë t’u bindet epsheve më t’ulta." 
(Byron, 'Çhilde Harold', përkthyer nga Skënder Luarasi, 1973) 
 
Pozita e gruas në Amerikën Puritane 
Megjithëse disa norma gjinore po ndryshonin në New England, idetë tradicionale puritane për 
rolet e duhura të burrave dhe grave nuk ndryshuan. Mënyra e interpretimit të Biblës nga 
puritanët i formësoi fort pikëpamjet e tyre mbi gjinitë. Puritanët besonin se burrat ishin më të 
lartë se gratë, sepse Perëndia i Biblës ishte mashkull. Prandaj, burrat ishin të vetmit njerëz që 
mund të flisnin në kishë dhe në mbledhjet publike. Ndërkohë, gratë duhet t'u bindeshin 
burrave dhe baballarëve, duke treguar dashuri dhe respekt. Në New England, një grua 
puritane identifikohej në dëlirësinë e saj. Ajo pritej të ishte e bindur, e përulur, modeste, si 
dhe përgjegjëse për kontrollin e seksualitetit të saj dhe të të tjerëve. Një grua puritane nuk 
mund të zgjidhte një rol për vete dhe ato u rritën për të qenë nëna dhe bashkëshorte. 

 
 
2. Nocioni i 'gruas së rënë' 

 
'Gruaja e rënë' është një term i përdorur gjerësisht në letërsinë dhe artin e shek.XIX për të 
përshkruar një grua që ka humbur 'pafajësinë' e saj dhe rrjedhimisht edhe mbështetjen e Zotit. 
Në Britaninë e shek.XIX në veçanti, ky term lidhej ngushtë me humbjen e dëlirësisë së një 
gruaje dhe me imoralitetin. Përdorimi i këtij termi ishte një shprehje e besimit se, që një grua 
të jetë shoqërisht dhe moralisht e pranueshme, seksualiteti dhe përvoja e saj duhet të kufizohet 
plotësisht me martesën, dhe se ajo duhet të jetë nën mbikëqyrjen dhe kujdesin e një mashkulli. 
Ky term në letërsi përshkruan një grua që ka humbur mbështetjen e Zotit, pas një marrëdhënie 
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të palejuar seksuale. Dhe ndërkohë përdorimi i mbiemrit 'e rënë' dëshmon për një humbje dhe 
dëm të pakthyeshëm. Një grua së cilës i 'vendoset' ky epitet nga shoqëria, nuk mund të bëjë 
një jetë normale apo të ndihet pjesë e komunitetit. Reputacioni i këtyre femrave seksualisht 
deviante nuk mund të rikthehet më pas momentit kur ato kryejnë një akt të tillë seksual, të 
konsideruar deviant nga shoqëria. 
Lynda Nead ('Myths of Sexuality', fq. 95) përcakton termin 'grua e rënë' duke vënë në dukje 
dallimin e këtij termi me termin 'prostitutë'. "Nocioni i 'rënies' nënkupton se kjo grua dikur 
është respektuar nga shoqëria, por pas një akti deviant, ajo e ka humbur këtë respekt nga 
masa." Ndërkohë Hemyng ('Prostitution in London', fq. 215), kur flet për gratë që shfaqin 
sjellje të shthurur seksuale, vë në dukje rreptësinë me të cilën shoqëria viktoriane gjykon 
'gratë e rëna': "ky term nënkupton fjalë për fjalë çdo grua, që jepet pas pasioneve dhe humb 
virtytet e saj". 
Në romanin Tess of the d'Urbervilles, Thomas Hardy tregon fatin e një heroine, që u bë një 
'grua e rënë' si pasojë e një përdhunimi. Kjo është një pikë kyçe, për shkak se autori është 
përpjekur të tregojë se pasojat janë të pavarura nga veprimet e heroinës, pra asgjë nuk është 
më në kontrollin e saj, as edhe vetë jeta e saj. Në vepër, Hardy ironizon konceptin e 'gruas së 
rënë', një koncept ky i krijuar nga një shoqëri maskiliste. 
Edhe Pashko Vasa tek Bardha e Temalit ironizon shoqërinë shqiptare të shek.XIX, duke 
dënuar ashpër mentalitetin e mbyllur të kohës, të imponuar më së shumti nga ligjet e 
prapambetura të perandorisë osmane. Ndonëse koncepti i 'gruas së rënë' ishte karakteristik për 
Anglinë viktoriane, ne shohim të njëjtën heroinë të destinuar të humbë mbështetjen e Zotit 
dhe të shoqërisë, edhe në letërsinë shqiptare të këtij shekulli. Bardha merr titullin e 'gruas së 
rënë' së pari në momentin që krijon një lidhje jashtë martesës së saj të padëshiruar, dhe së dyti 
në momentin që vetëvritet, ndonëse e vërteta qëndron ndryshe, duke u bërë kështu mëkatare 
dhe duke u urryer nga shoqëria edhe pas vdekjes. 
Së fundi, nëse flasim për karakterin e Hester Prynne, krijojmë gjithashtu portretin e një 'gruaje 
të rënë'. Hester Prynne lind një fëmijë nga një lidhje jashtë martese dhe rrjedhimisht humb 
mbështetjen e Zotit e të komunitetit puritan. Ndryshimi në rastin e heroinës së Hawthorne 
është se ajo dënohet nga shoqëria dhe detyohet të mbartë shkronjën A deri në fund të jetës së 
saj, por në përfundim ajo arrin të ndryshojë qëndrimet e njerëzve në komunitetin e saj. "Në 
portretin e Hawthorne, vetëm 'rënia' i mundëson Hesterit të ngrihet në këmbë, duke e mbushur 
me fuqinë e jashtëzakonshme të krijuesit dhe objektit të krijuar." (Nina Auerbach, 'The Rise 
of the Fallen Woman', 1980) 

 
 
3. Analiza krahasuese e tre heroinave 

 
Tess of the d'Urbervilles 
Është shumë e rëndësishme të kuptojmë kontekstin në të cilin Hardy shkroi romanin, dhe 
pozitën e grave në shoqëri në fund të periudhës Viktoriane. Hardy paraqet një botë ku shpirti 
njerëzor mposhtet jo nga forca e fatit, por nga ajo e hierarkisë sociale. Vdekja e Tess, një nga 
më të famshmet në letërsi, është një rezultat i drejtpërdrejtë i mizorisë njerëzore. 
Hardy dhe feminizmi 
Hardy vetë kishte dy motra dhe një kushëri i cili arriti të marrë arsimim të mëtejshëm duke u 
trajnuar si mësues të shkollave fillore. Gruaja e tij, Emma, gjithashtu kërkoi disa pavarësi për 
veten e saj si një shkrimtare dhe grua e inteligjencës. Kështu, një numër i personazheve të tij 
femra kërkojnë arsimim ose daljen jashtë roleve të ngurta e të ndara të grave të klasës së 
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mesme në fund të shekullit të 19-të. Megjithatë, në roman, kjo nuk është një temë thelbësore. 
Shkaku i emancipimit të femrës nuk është një shqetësim i madh për autorin. Ai thjesht e bën 
këtë për të sulmuar konventat sociale dhe morale që dënojnë dhe viktimizojnë gratë, dhe po 
ashtu, ai mbron pikëpamjet më liberale që synojnë të ripërcaktojnë idenë e 'pastërtisë' apo 
'dëlirësisë' femërore. 
Kritika feministe 
Nëse romani lexohet me sy feminist, është e mundur që ai të konsiderohet një tekst 
feminist. Kjo është për shkak se shoqëria që dënon Tess-ën si të 'papastër' është në thelb 
patriarkale. Ndërkohë Tess është një grua shumë e ndërlikuar për t'u kuptuar nga një shoqëri 
që klasifikon gratë nën titujt 'virgjëreshë' ose 'e përdalë'. 

 
 Bardha e Temalit 
Romani “Bardha e Temalit” është pasyrë e jetës shqiptare në shekullin e 19-të. Me këtë roman 
Pashko Vasa kërkonte emancipimin e femrës shqiptare, të paktën të kishte të drejtën e 
dashurisë dhe të vendoste vetë për fatin e saj. 
Bardha është një qenie me të gjitha virtytet, por e pafat. Ajo bie në dashuri, por pëson vuajtjet 
më të tmerrshme të këtij pasioni. Nëpërmjet Bardhës, autori është përpjekur ta pasqyrojë fatin 
e gruas shqiptare në përgjithësi, ai vë në pah qëndrimin e vrazhdë të burrit ndaj gruas, për të 
cilin ajo është jo shoqe e jetës, por mjet për t´i shtuar familjen, për të siguruar trashëgimtarë 
pas vetes, për të mos u fikur vatra familjare. Autori dënon patriarkatin, gjendjen e inferioritetit 
të gruas pasi i mohohen të gjitha të drejtat. Bardha është nje grua e shtypur nga prapambetja 
shoqërore, grua e nënshtruar ndaj vullnetit të familjes. Fataliteti i saj është të jetë e dënuar me 
një diskriminim absolut. Dhe kështu, krijesa më e pafajshme në botë, Bardha e Temalit, quhet 
vetëvrasëse, pra dhe mëkatare. Për këtë arsye vdekja e Bardhës është aq trondtëse. Ajo është 
më tragjikja nga të gjitha heroinat e dashurisë në letërsi, sepse sipas dokeve e zakoneve të 
kohës në Shqipëri, Bardhën e Temalit e shikojmë të dënuar, jo vëtëm fizikisht me vdekje, po 
edhe shpirtërisht, me mosvarrim në vendin e përmortshëm, fund ky edhe më tragjik se ai i 
heroinës së Hardy-t apo Hawthorne. “Për fatin kaq mizor të Bardhës janë fajtorë doket dhe 
zakonet prapanike të kohës, që e mbanin të ndrydhur e të shtypur personalitetin e të rejave 
shqiptare." (Aristotel Mici, 'Bardha e Temalit si figura më tragjike e heroinave të dashurisë') 
Edhe më interesant është fakti se Pashko Vasa, për fundin tragjik të Bardhës së Temalit, ka 
qënë i mbështetur në episode e fakte reale nga jeta shqiptare, që i kanë shërbyer si “maja” 
konkrete në ngjizjen kompozicionale të romanit. Autori duhet të jëtë bazuar edhe tek një krim 
që ka ndodhur në vitet ‘40 të shekullit të XIX. 

 
The Scarlet Letter 
Në periudhën kohore kur është shkruar romani, nuk ekzistonte një koncept i tillë si 
'feminizmi' në kuptimin modern, megjithatë personazhi i Hesterit ndërthur idetë tradicionale 
të sjelljes femërore me një këndvështrim të lirë dhe rebel, që mund të shihet si një lloj 
pararendësi i filozofisë së mëvonshme feministe. Kur lexuesi e njeh për herë të parë, Hester 
përshkruhet si një nënë e re e bukur që i ngjan Virgjëreshës Mari. Virgjëresha Mari është 
simboli i fundit i devotshmërisë femërore, por ajo është gjithashtu, si Hester, një grua që krijoi 
një fëmijë jashtë martese. Hester ka kundërshtuar në mënyrë të ngjashme konventën, por në 
rastin e saj implikimi është se ajo është angazhuar në seks për kënaqësi. Ajo më tej sfidon 
komunitetin e saj duke refuzuar të emërojë babain e foshnjës, dhe meqenëse autoritetet e 
shoqërisë së saj janë të gjithë burra, ky refuzim është i vetmi lloj pushteti që Hester mund të 
pretendojë. Autoritetet mund ta ndëshkojnë, por nuk mund ta detyrojnë të zbulojë sekretin e 
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saj. Duke pretenduar të vetmen formë pushteti në dispozicion të saj - fuqinë për të mbajtur një 
sekret - Hester shfaq një agjenci feministe mbi jetën e saj. "Për mendimin tim, The Scarlet 
Letter është në fakt historia e Hester Prynne, e cila heroikisht kërkon shpengim dhe vetë- 
njohje." (David A. Davis, 'The Myth of Hester Prynne') 
Reagimi i Hesterit ndaj ndëshkimit të saj mund të duket modeli i bindjes femërore, por në fakt 
përmban një element rebelimi dhe radikalizmi në vetë-mjaftueshmërinë dhe vendosmërinë e 
saj për të mbajtur fëmijën. Në mënyrë të ngjashme, izolimi dhe pavarësia e saj e lejojnë atë të 
vërë në dyshim idetë që shumica e njerëzve i marrin si të mirëqena: "Letra e kuqe e ndezur 
ishte pasaporta e saj në vende që gratë e tjera nuk guxuan t'i shkelnin". Në veçanti, Hester 
kupton se gratë trajtohen në mënyrë të padrejtë dhe shpesh bëjnë jetë të pakënaqur si rezultat: 
"Vetë natyra e seksit të kundërt...duhet të modifikohet thelbësisht, përpara se gruas t'i lejohet 
të marrë atë që duket si një pozicion i drejtë dhe i përshtatshëm." Shkronja "A" duhej ta 
dobësonte Hesterin dhe ta bënte atë të ndihej e turpshme dhe fajtore, por Hester në fakt bëhet 
më e fortë. Edhe me forcën e gruas, e cila kuptohej se ishte shumë më e kufizuar se ajo e 
burrave, ajo është në gjendje të kapërcejë turpin dhe dhimbjen e supozuar të shkronjës. Ky 
kundërshtim i pritshmërive shoqërore zbulon ndjenjat e Hawthorne se grave duhet t'u jepet më 
shumë pushtet dhe statusi i tyre duhet të jetë i barabartë me atë të burrave. Ai argumenton se 
gratë ishin në gjendje të përballonin vështirësitë dhe ishin po aq të afta dhe të pajisura mirë 
për t'i përballuar ato sa burrat, nëse jo më shumë. 
Gratë dhe martesa 
Puritanët mendonin se shtrati bashkëshortor ishte një burim kënaqësie midis burrit dhe gruas i 
miratuar nga Qielli. Lidhja martesore ishte një kontratë hyjnore, e krijuar dhe e mbikëqyrur 
nga Zoti. Puritanët i konsideronin gratë veçanërisht të prekshme ndaj tundimit, shumë më 
tepër se burrat që të konsumoheshin në mënyrë të rrezikshme nga dëshira seksuale; pra lindte 
nevoja që burrat të mbajnë nën kontroll seksualitetin e grave. Natyra pasionante e Hester 
Prynne duket se përmbush çdo paralajmërim të tmerrshëm kundër seksualitetit të grave dhe 
zemrave të papërmbajtura. Megjithatë, Hester vazhdon të dojë dhe të dëshirojë Arthurin. Por 
dashuria nuk është burimi i dhimbjes së saj. Burimi i dhimbjes së saj është ai që e ndalon 
dashurinë e saj: gjykimi i drejtë i komunitetit. 

 
 
Përfundime 

 
Shekulli XIX në letërsi është shekulli i paraqitjes haptazi të pozitës së gruas në shoqërinë 
njerëzore. Tek të tre autorët e lartpërmendur shohim një qëndrim feminist, që në fakt përkon 
me lëvizjet feministe të shek. XIX. Ndërkohë, nuk mund të analizojmë veprat dhe personazhet 
pa njohur periudhën historike së cilës ato u përkasin. Në veprën e Thomas Hardy-t shohim të 
pasqyruar Anglinë Viktoriane, një periudhë ku femra nuk gëzonte të drejta dhe liri, dhe 
shoqëria vendoste për fatin e saj. Edhe te Bardha e Temalit, Pashko Vasa na jep një panoramë 
të gjallë të shoqërisë patriarkale shqiptare ku fati i femrës vendosej nga çdokush përveç saj. 
Ndërkohë tek vepra e Hawthorne, kemi të pikturuar Amerikën Puritane, një shoqëri 
maskiliste, me parime të ngulura, që u jepte të drejtën meshkujve të vendosnin për femrat. 
Veprat janë shumë të ngjashme, për nga historitë që sjellin, me në qendër heroina tragjike që 
vuajnë për dashurinë, nuk vlerësohen nga meshkujt dhe dënohen nga shoqëria. Autorët 
ironizojnë haptazi fatin e femrës që vendoset nga shoqëria. Ndikimi i meshkujve në jetën e të 
tre heroinave është pothuajse shkatërrimtar, ndërkohë që e vetmja gjë që këto femra falin 
është dashuria pa kushte. Heroinat tona nuk janë femra që jepen pas pasionit, apo femra që 
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nuk kontrollojnë dot seksualitetin e tyre. Ato janë thjesht qenie të pafajshme, që për shkak të 
meshkujve, provojnë fillimisht shijen e thyerjes së zemrës, e më pas ndjenjën e bukur të 
dashurisë. Pikërisht për këtë, ato dënohen nga një shoqëri e cila, në vend që të edukojë 
meshkujt, zgjedh t'i hedhë fajin femrave. 

336



Bibliografia 
 
Auerbach. N. (1980). 'The Rise of the Fallen Woman', 'Ninetheenth-Century Fiction' (pp. 29- 
53). University of California Press, from https://www.jstor.org/stable/2933478 

 
Blake. K. (1982). 'Pure Tess: Hardy on Knowing a Woman', 'Studies on English Literature, 
1500-1900' (pp. 689-705). Rice University, from https://www.jstor.org/stable/450188 

 
Byron. G. 'Çhilde Harold', përkthyer nga Skënder Luarasi (1973) 

 
Childers. M. (1981). 'Thomas Hardy, The Man Who "Liked" Woman', 'Criticism' (pp. 317- 
334). Wayne State University Press, from https://www.jstor.org/stable/23105071 

 
Davis. A. D. (2005) 'The Myth of Hester Prynne', 'Nathaniel Hawthorne Review' (pp. 29-43). 
Penn State University Press, from https://www.jstor.org/stable/44944843 

 
Hemyng. B. (1861-2) 'Prostitution in London', part of London, London Labour and the 
London Poor by Henry Mayhew 

 
Mici. A. (2013) 'Bardha e Temalit si figura më tragjike e heroinave të dashurisë'. Tiranë: 
Floripress 

 
Nead. L. (1990). 'Myths of Sexuality: Representations of Women in Victorian Britain'. 
Blackwell Pub, Reprint edition 

 
Neiman. G. (1956). 'Thomas Hardy, Existentialist', 'Twentieth Century Literature' (pp. 207- 
214). Duke University Press, from https://www.jstor.org/stable/440910 

 
Watt. G. (2017). 'The Fallen Woman in the Nineteenth-Century English Novel' (1st edition). 
Routledge 

337

http://www.jstor.org/stable/2933478
http://www.jstor.org/stable/450188
http://www.jstor.org/stable/23105071
http://www.jstor.org/stable/44944843
http://www.jstor.org/stable/440910


   

 
 

                                                                

Universiteti i Tiranës 

Fakulteti i Mjekësisë 

Departamenti Mjekësisë 

 

KONKURS MBI PUNËT KËRKIMORE 3 

JSTOR 

FUSHA E APLIKIMIT:  Edukimi 

“Efektet e përfshirjes së studentëve në vendimmarrjen e Universiteteve 
Publike në Shqipëri“. 

 

 

Punoi: Emanuel Merkuri 

Mjekësi e Përgjithshme, Viti III 

 

                                                                     

                                                                Tiranë, 2022 

 

 

338



   

 
 

 

1.Hyrje 

Vendimmarrja në universitetet publike është një proces shumë i rëndësishëm që ndikon jo 

vetëm menaxhimin e universitetit, por në mënyrë direkte studentët dhe eksperiencën e tyre në 

fakultet. Në universitetet demokratike vendimet merren si pasojë e një procesi që përfshin të 

gjitha palët e interesit e sidomos “klientët” më të rëndësishëm të tyre, studentët. Kjo përqasje 

njihet ndryshe si “vet-administrim’’, “administrimi nëpërmjet komiteteve”, apo “demokraci 

pjesëmarrëse’ (Dundar, S: 2013). 

Universiteti i Tiranës është një prej universiteteve më të mëdha në Shqipëri, megjithatë 

funksionimi i tij has probleme në shumë fusha, sidomos në marrëdhënien me studentët. Duke 

studiuar sesi studentët mund të përfshihen më tepër në procesin e vendimmarrjes e për rrjedhojë 

në marrëdhënie më të ngushta me pedagogët dhe udhëheqësit e fakulteteve, mund të 

identifikohen njëkohësisht efektet e përfshirjes në vendimmarrje.  

Megjithatë Berger, C. J., & Berger, V. (1999) kanë evidentuar se studentët kanë shumë pak 

informacion mbi qeverisjen universitare, duke ia atribuar pjesëmarrjen e ulët në universitet 

mungesës së informacionit dhe injorancës në lidhje me funksionimin e universitetit. Në këtë 

aspekt, nuk është e tepruar të mendosh se stafit mësimdhënës dhe universitetit në tërësi, mund 

t'u mungojnë elemente dhe strategji për tu kuptuar dhe lidhur me këtë brez të ri studentësh.   

Arsyet e sipërpërmendura  e bëjnë studimin të ketë rëndësi, së pari për Fakultetin e Ekonomisë 

dhe të Shkencave Sociale për të ndërrmarë veprime të mëtejshme për përfshirjen e studentëve 

në procesin e vendimmarrjes dhe së dyti për studentët për të identifikuar dhe shprehur 

problemet që ata hasin në këtë këndvështrim. 
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Qëllimi i studimit: Të analizojë efektet e përfshirjes së studentëve në procesin e 

vendimmarrjes së Universiteteve Publike në Shqipëri.   

Objektivat e studimit:  

- Të identifikojë shkallën në të cilën studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale dhe 

Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës janë të përfshirë në procesin e 

vendimmarrjes.  

- Të analizojë efeket e përfshirjes së studentëve në procesin e vendimmarrjes së 

Universiteteve Publike në Shqipëri  

Pyetjet kërkimore:  

1. Në cfarë mënyrash studentët e Universitetit të Tiranës janë të përfshirë në procesin e 

vendimmarrjes?  

2. Si ndikon përfshirja e studentëve në procesin e vendimmarrjes së Universiteteve 

Publike në efektivitetin e lidershipit të tyre?  

3. Si ndikon përfshirja e studentëve në procesin e vendimmarrjes së Universiteteve 

Publike në kënaqësinë e studentëve?  

4. Si ndikon përfshirja e studentëve ne procesin e vendimmarrjes së Universiteteve 

Publike në rezultatet akademike të studentëve?   

2. Zhvillimi 

2.1 Rishikimi i literaturës 

2.1.1Përqasjet teorike  

Vendimarrja Përshirëse (PDM)  
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Teoria e Vendimmarrjes Përfshirëse e MacNeal, E. (1997) identifikon 6 dimensione kryesore 

të vendimmarrjes si më poshtë;  

- Racionaliteti- Ky dimension përfshin dy aspekte kryesore. Së pari supozon se të gjithë 

individët kanë të drejtë të marin pjesë në vendime që prekin jetën e tyre dhe së dyti supozon 

se vendimmarrja përfshirëse shërben si një intrument për të arritur nivele më të larta të 

produktivitetit, eficiensës, fitimit dhe rezultate të tjera organizative.  

- Struktura- Dimensioni i dytë e ndan vendimmarrjen në: vendimmarrje formale dhe 

vendimmarrje informale. Sistemet me vendimmarrje formale kanë rregulla të përcaktuara 

qartë rreth pjesëmarrësve, mënyrës sesi merren vendimet etj. Ndërsa sistemet me 

vendimmarrje informale përfshijnë shumë pak rregulla rreth cështjeve të përmendura më 

sipër.  

- Forma- Dimensioni i tretë e ndan vendimmarrjen në direkte dhe indirekte. Vendimmarrja 

direkte lejon pjesëmarrësit të marrin pjesë në mënyrë direkte në procesin e vendimmarrjes 

si dhe të ndajnë opinionet, preferencat dhe informacionet e tyre me anëtarë të tjerë. Nga 

ana tjetër vendimmarrja indirekte e kufizon pjesëmarrjen vetëm në individë që janë të 

zgjedhur si përfaqësues.  

- Përmbajtja- Ky dimension shihet si një dimension shtesë i vendimmarrjes përfshirëse dhe 

supozon se cilësia e vendimeve të marra bazohet në një shkallë të madhe në informacionet 

dhe njohuritë që individët e përfshirë kanë mbi cështje të caktuara.  

- Shkalla e përfshirjes- Kjo e fundit është parë në formën e një kontinumi në të cilin: a) 

individët nuk kanë asnjë informacion mbi vendimmarrjen; b) individëve u jepet 

informacion paraprak mbi vendimmarrjen; c)individët kanë të drejtë të shprehin opinionet  

e tyre rreth cështjes; d)opinionet e individëve merren në konsideratë gjatë vendimmarrjes  
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e) individët mund të “rrëzojnë” një vendim; f) vendimmarrja është tërësisht në duart e 

individëve . 

2.1.2 Përfshirja e studentëve në vendimmarrjen e Universiteteve Publike  

Jeruto & Kiprop (2011) e lidhin përfshirjen e studentëve në vendimmarrje me punën e grupeve 

përfaqësuese, sic janë këshillat studentorë, parlamentet studentore etj. Megjithatë Amey, M. J. 

(2006) e përdor këtë term jo vetëm për përfaqësimin e studentëve, por  për të gjitha aspektet e 

jetës shkollore dhe vendimmarrjes ku studentët mund të japin një kontribut joformal përmes 

negociatave individuale si dhe zyrtarisht përmes strukturave dhe mekanizmave të krijuara për 

këtë qëllim.  

Griebler, U., Rojatz, D., Simovska, V., & Forster, R. (2017) e përcaktojnë pjesëmarrjen e 

studentëve si përfshirje në proceset kolektive të vendimmarrjes në nivel fakulteti ose klase, 

duke nënkuptuar dialogun midis studentëve dhe vendimmarrësve të tjerë.   

Në një raport të publikuar nga Foster, S. G., & Varghese, M. M. (2009) mbi përfshirjen e 

studentëve në qeverisjen dhe vendimmarrjen e universiteteve studentët australian janë pyetur 

mbi cështje të ndryshme të tilla si mundësitë që universitetet ofronin për tu përfshirë në 

vendimmarrje, trajnimet që ofroheshin, informimi i studentëve mbi rolin e tyre në 

vendimmarrje etj. Gjetjet e raportit tregojnë se studentët identifikonin disa mekanizma për ti 

informuar dhe përfshirë ata në vendimmarrje të tilla si pyetësor në websitet e universiteteve, 

rrjetet sociale, emaile etj.  
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2.1.3 Analiza e Stakeholderave të Universiteteve.  

Sipas Jongbloed et al. (2008) institucionet e sotme të arsimit të lartë duhet t'u përgjigjen një 

numri grupesh individësh, me studentët që janë grupi më i rëndësishëm i aktorëve në 

universitete. Për të kuptuar rolin e studentëve si aktorë në universitete është shpjeguar 

shkurtimisht në këtë nëncëshje analiza e stakeholderave nga Mitchell, R. K., Agle, B. R., & 

Wood, D. J. (1997). Mitchell et, al; (1997) përdorin një tipologji të identifikimit të 

stakeholderave bazuar në 3 kritere kryesore: Fuqia, Legjitimiteti dhe Urgjenca.  

Sipas këtyre kritereve dhe shkallës së epërsisë, stakeholderat në një organizatë mund të 

kategorizohen në ( Figura 2.1,  Shtojca):  

- Stakeholder të heshtur  

- Stakeholder inaktiv  

- Stakeholder vullnetarë  

- Stakeholder kërkues  

- Stakeholder të spikatur  

- Stakeholder kryesorë  

Studentët në universitete mund të përfshihen në secilën kategori në varësi sesa Fuqi, 

Legjitimitet dhe Urgjencë kanë ata.  

Studentët si Partnerë në mësimdhënien dhe të mësuarin në Arsimin e Lartë (SaP) është një 

qasje pedagogjike që është përqafuar kohët e fundit nga shumë institucione të arsimit të lartë 

kryesisht në SH.B.A., MB, Kanada dhe Australi. Matthews, K. E., Dwyer, A., Hine, L., & 

Turner, J. (2018).përshkruajnë SaP si "një marrëdhënie, në të cilën të gjithë të përfshirët, 

studentët, akademikët, personeli i shërbimeve profesionale, menaxherët, sindikatat e  
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studentëve, dhe kështu me radhë  janë të përfshirë në mënyrë aktive dhe do të fitojnë nga 

procesi i të mësuarit dhe të punuarit së bashku".  

Stephenson, T. J., Stephenson, L., & Mayes, L. (2012) shprehen se: “Ndërsa fakulteti di se 

çfarë leksionesh të japë, studentët mund të dinë më mirë sesi të mësojnë; kështu, ata mund dhe 

duhet të luajnë një rol aktiv në vendimet për cfarë dhe si të mësojnë”. Për këtë arsye një nga 

përfitimet e pjesëmarrjes së studentëve në vendimmarrje është dhe përmirësimi i rezultateve 

akademike të tyre, si rrjedhojë e përfshirjes në hartimin apo përzgjedhjen e kurrikulave 

mësimore.  

2.1.4 Procesi i Vendimmarrjes në Universitetin e Tiranës 

Organet vendimarrëse të Universitetit të Tiranës renditen si më poshtë:  

a) Autoritete Drejtuese  

- Rektori - autoriteti drejtues më i lartë i Universitetit të Tiranës. Rektori zgjidhet nga anëtarët 

e asambleve të personelit akademik të njësive kryesore dhe studentët. Votat e studentëve 

në përzgjedhjen e Rektorit llogariten në masën 10% të totalit të përgjithshëm të votave. 

- Kancelari - autoriteti që realizon administrimin financiar, drejton planifikimin dhe 

realizimin e investimeve, drejton veprimtarinë e administratës, me detyra dhe kompetenca 

të përcaktuara  në  aktin nënligjor dhe Statutin e UT. 

b) Organe Drejtuese  

- Senati Akademik i përbërë nga 19 pedagogë dhe 4 studentë përfaqësues nga të gjithë 

fakultetetet e UT. Anëtarët e Senatit Akademik, përfaqësues të personelit akademik, 

zgjidhen me shumicë votash nga asambletë e personelit akademik të njësive kryesore 

përkatëse, përmes një votimi të përgjithshëm. Anëtarët e Senatit Akademik, përfaqësues të 

studentëve, zgjidhen nga studentët.  
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- Rektorati- organ kolegjial që drejtohet nga Rektori dhe ka në përbërje të tij: a) 

Zëvendësrektorët; b) Administratorin e Universitetit; c) Drejtuesit e njësive kryesore.  

- Këshilli i Etikës - funksionon bazuar në Ligjin për Arsimin e Lartë, Statutin dhe 

Rregulloren e UT si dhe Kodin e Etikës të miratuar nga Senati Akademik.  

2.1.5 Efektet e përfshirjes së studentëve në vendimmarrjen e Universiteteve Publike  

Griebler, U., Rojatz, D., Simovska, V., & Forster, R. (2017) identifikojnë në rishikimin e tyre 

të literturës 4 kategori kryesore të efekteve të përfshirjes së studentëve në vendimmarrje, si më 

poshtë: 

1. Efektet personale mbi studentët  

a. Zhvillimi i aftësive jetësore.  

b. Përmirësimi i vetë-vlerësimit dhe statusit social.  

c. Përmirësime në rezultatet akademike.  

2. Efektet personale mbi stafin pedagogjik 

Studimet raportojnë në përgjithësi efekte pozitive mbi stafin pedagogjik të tilla si: moral i lartë 

ndërmjet stafit dhe eksperienca të përgjithshme mbi procesin e të mësuarit.  

3. Efekte mbi bashkëveprimin  

Këtu përfshihen efekte të tilla si marrëdhënie më të mira ndërjmet studentëve dhe pedagogëve, 

sepse studentët kuptojnë dhe perceptojnë rolin e pedagogëve dhe e kundërta, marrëdhënie më 

të mira student-student dhe marrëdhënie më të mira pedagog-pedagog.  

4. Efektet në universitet si organizatë 

Në këtë kategori janë përfshirë efektet e mëposhtme:  
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a.  Ndryshimet ose përmirësimet në facilitetet e ofruara dhe ndikimi në rregullat, politikat 

dhe procedurat.  

b. Eti i përmirësuar i univerisitetit, duke nenkuptuar qëndrime më të mira të studentëve 

ndaj universitetit, një ndjenjë më e madhe e pronësisë së studentëve mbi universitetin 

si dhe kënaqësi më e madhe e studentëve në universitete.  

2.1.5 Përfshirja e studentëve në vendimmarrje dhe Lidershipi  

Adesoji A. Oni dhe Jeremiah A. Adetoro (2015) në një studim mbi efektivitetin e përfshijes së 

studentëve në procesin e vendimmarrjes së universiteteve raportojnë se ekziston një lidhje 

statistikisht e rëndësishme midis përfshirjes së studentëve dhe efektivitetit të lidershipit në 

universitete.Rezultatet e studimit tregojnë se përfshirja e rregulllt e studentëve në 

vendimmarrjen nga autoritetet e universitetit ka potencialin për të rritur efektivitetin e 

udhëheqjes së administratave universitare.  

Torlak N & Demir A (2021) në një studim mbi marrëdhënien që ekziston midis lidershipit, 

performancës dhe vendimmarrjes raportojnë një lidhje statistikisht të rëndësishme midis 

lidershipit etik dhe vendimmarrjes përfshirëse. Kështu nëse menaxhmenti i universiteteve 

përfshin plotësisht mësimdhënësit dhe administratorët në vendimmarrje, i fuqizon ata të japin 

kontribute në lidhje me mirëqenien e universitetit dhe përdor konsensus për të bërë zgjedhjen 

përfundimtare. 

3.Metodologjia  

3.1 Konteksti i kërkimit: 
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Pyetjeve kërkimore studimi i është përgjigjur përmes kërkimit primar, ndërkohë që kërkimi 

sekondar është përdorur për të realizuar rishikimin e literaturës me qëllim që studimi të 

kuadrohet. Për të identifikuar hipotezat e studimit është përdorur përqasja deduktive. Sipas 

Collis dhe Hussey (2003), deduksioni është qasja dominante e kërkimit në shkencat natyrore, 

ku ligjet paraqesin bazën e shpjegimit, lejojnë parashikimin e dukurive, parashikojnë shfaqjen 

e tyre dhe për këtë arsye lejojnë që ato të kontrollohen. Qasja metodologjike e perdorur është 

ajo sasiore, duke mbledhur dhe gjeneruar të dhëna nëpërmjet studimit të rasteve të shumta.  

3.2. Kampioni:  

Popullata e studimit përbëhet nga të gjithë studentët e Fakultetit të Ekonomisë dhe Fakultetit 

të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Nga kjo popullatë nëpërmjet kampionit me kuota 

janë përzgjedhur 255 studentë.  

Eshtë përzgjedhur kampionimi me kuota, kampionim jo-probabilitar që bazohet në kushtin se 

kampioni i përzgjedhur do të jetë përfaqësues i popullatës për sa kohë që variacioni i kampionit 

për variabla të ndryshëm është i njëjtë me variacionin e popullatës.  

Për të zgjedhur kampionin është ndjekur kjo procedurë:  

1. Popullata është ndarë në 2 grupe: studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale dhe 

studentët e Fakulteti të Ekonomisë.  

2. Për secilin grup ëshhtë përcaktuar kuota prej 300 pjesëmarrësish.  

3. Pyetësori është hedhur në disa faqe (rrjete sociale) studentësh dhe në grupe mësimore 

në Teams përmes bashkëpunimit me disa pedagogë  të  FE dhe FSHS. 

4. Të dhënat janë grumbulluar së bashku në mënyrë automatike përmes metodës Google 

Form.  
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Avantazhi i kampionit me kuota është se ka kosto shumë të ulëta dhe mund të përzgjidhet 

lehtësisht. Disavantazhi është se kjo formë nuk lejon matjen e marxhit të gabimit, duke qenë 

se është një formë jo-probabilitare.  

Shkalla e përgjigjeve: Edhe pse pyetësori është  shpërndarë  në  një  numër të  lartë  studentësh, 

vetëm 267 studentë  kanë  shfaqur gatishmërinë  për të  marrë  pjesë  prej të cilëve janë  

konsideruar 255 studentë  për shkak të eleminimit të  pjesëmarrësve me një  numër të lartë 

pyetjesh pa përgjigje.  

3.2.1 Informacione të përgjithshme mbi kampionin  

Në studim kanë marrë pjesë 255 studentë prej të cilëve 56% janë studentë të FE dhe 44 % 

studentë të FSHS. Për secilin Fakultet ishin përcaktuar nga 300 studentë/kuotë, megjithatë ato 

nuk janë arritur të plotësohen dhe në përfundim kuota për FE është e barabartë me 139, ndërsa 

kuota për FSHS 109.  

61.7% të pjesëmarrësve janë të gjinisë femër, ndërsa 38.3% janë të gjinisë mashkull. Më shumë 

se gjysma e pjesëmarrësve në studim i përkasin kategorisë 22-24 vjec (55.1%), 42.3% janë 

duke kryer studimet në ciklin Bachelor, 57.3% në ciklin Master dhe vetëm 0.4% janë duke 

kryer studime Doktorale.  

Një shpërndarje pothuajse e barabartë evidentohet dhe në statusin e punësimit të pjesëmarrësve 

prej të cilëve 56.5% janë të punësuar dhe 43.5% nuk janë të punësuar.  

3.3 Instrumenti   

Kampioni iu nënshtrua një pyetësori të strukturar, si instrumenti i zgjedhur i kërkimit, i cili 

përmban 20 pyetje.Instrumenti është përshatur nga Raporti i Qeverisë Australiane mbi 

angazhimin e studentëve në qeverisjen e universiteteve dhe vendimmarrjen e tyre. Pjesa e tretë  
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e pyetësorit është adaptuar nga pyetësori i Adesoji A. Oni* and Jeremiah A. Adetoro (2015) në 

studimin e tyre rreth efektivitetit të përfshirjes së studentëve në vendimmarrje. 

Pyetësori përmban pyetje të mbyllura të përfshira në 3 seksione. Seksioni i parë synon të 

mbledhë të dhëna demografike rreth pjesëmarrësve. Seksioni i dytë përfshin pyetje rreth nivelit 

të përfshirjes së studentëve në procesin e vendimmarrjes. Seksioni i tretë përfshin 4 

nënseksione me pyetje për secilin variabël të pavarur në studim. 

3.3.1 Besueshmëria e Instrumentit  

Një nivel mbi 0.8 tregon se pyetësori është i besueshëm dhe pyetjet kanë matur atë që është 

synuar të matet. Cronbach’s Alpha është përdorur në këtë analizë për të provuar besueshmërinë 

e brendshme të shkallëve të propozuara.  

Tabela 3.1 më poshtë tregon se instrumenti i përdorur ka një nivel besueshmërie rreth 0.87 

(Cronbach’s Alpha= 0.875).  

 

 Tabela 3.1 Besueshmëria e Instrumentit të përdorur  

3.4 Matja e Variablave  

Variablat e matur në studim janë përshkruar në tabelën e mëposhtme, duke i përmbledhur ata 

në konstrukte me anë të paketës statistikore SPSS. 

Konstruktet e 

studimit 

               Përkufizimi Matja  
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Vendimarrja Përfshirëse  
Vendimmarrjes Përfshirëse (Pjesëmarrëse) identifikon 

6 dimensione kryesore të vendimmarrjes: 

Racionaliteti, Struktura, Forma, Përmbajtja, Procesi 

dhe Shkalla e Pjesëmarrjes. Në këtë punim është matur 

Dimensioni i Formës dhe Shkallës së Pjesëmarrjes  

 

1 Pyetje me 10 variabla 

të matur përmes 

Shkallës së Likertit me 

5 shkallë  

Perceptimi mbi 

vendimmarrjen 

Mënyra sesi studentët  percptojnë vendimmarrjen në 

Fakultetin ku ata studiojnë: Mekanizmat përfaqësues të 

studentëve, Aksesi në Vendimmarrje, Informimi i 

studentëve  

4 pyetje të mbyllura  

Roli i Studentëve si 

stakeholder  

Studentët mund të ndikojnëVendimmarrjen në bazë të 

fuqisë, legjitimitetit dhe urgjencës së tyre si 

stakeholder 

1 pyetje me 3 variabla 

të Shkallës Likert me 5 

shkallë  

Efektet mbi Lidershipin Identifikimi I mënyrave sesi Përfshirja e studentëve 

mund të përmirësojë Lidershipin e Universiteteve  

1 pyetje me 6 variabla 

të Shkallës Likert me 5 

shkallë rreth opionionit 

të studentëve sesi 

Përfshirja e studentëve 

në vendimmarrje lidhet 

me një lloj Lidershipi  

transformues ose të 

hapur 

Efektet mbi Kënaqësinë e 

studentëve  

Kënaqësia e studentëve përkufizohet si outputi i 

përfshirjes në vendimmarrje kur ata: 1. Krahsojnë atë 

që prisnin me atë që kanë marrë realisht 2. Krahasojnë 

rezultatet e përfshirjes së tyre me të tjerët 

1 pyetje me 6 variabla 

të Shkallës Likert me 5 

shkallë që masin nëse 

përfshirja në 

vendimmarrje rrit 

motivimin, ndjenjën e 
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përkatësisë ndaj 

fakultetit etj 

Efektet mbi Rezultatet 

Akademike  

Rezultatet akademike të studentëve përfshijnë 

vlerësimin e tyre vjetor sipas rregullores së UT 

1 pyetje me 4 variala të 

Shkallës Likert me 5 

shkallë rreth ndikimit të 

Vendimmarrjes 

Përfshirëse në 

rezultatet akademike në 

vecanti dhe aktiviteteve 

akademike në 

përgjithësi.  

  

Tabela 3.2 Variablat e studimit  

4.Gjetjet e studimit dhe Diskutime  

Pjesëmarrësit janë pyetur mbi perceptimin e tyre për përfshirjen e studentëve në vendimmarrje 

dhe të dhënat tregojnë se ata e konsiderojnë përfshirjen e studentëve si një e drejtë që duhet të 

sigurohet me cdo kusht (49.2%-plotësisht dakord), refuzojnë mungesën e kapacitett të 

studentëve për të marrë pjesë në vendimmarrje (59.8% - plotësisht jodakord) , janë dakord se 

përfshirja në vendimmarrje do ndikojë pozitivisht eksperiencën e tyre si student (42.2 %- 

plotësisht dakord). Megjithatë interesante është se një pjesë e konsiderueshme kanë treguar 

kurajon për të pranuar se studentët nuk kanë interes të mjaftueshëm për të marrë pjesë në 

vendimmarrjen e fakulteteve (20.1%-neutral).  
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4.1Perceptimi i studentëve mbi rolin e tyre si stakeholder  

  

Grafiku 4.1  

Në grafikun e mësipërm paraqiten të dhënat mbi perceptimin e studentëve në lidhje me rolin e 

tyre në fakultet. Grafiku tregon se shumica prej pjesëmarrësve mendojnë se fakulteti i sheh ata 

më tepër si konsumator dhe si një grup interesi sesa si një partner i barabartë dhe si një ekspert.  

4.1 Marrëdhënia midis Fakultetit dhe Vendimmarrjes Përfshirëse  

Rezultatet e testit T tregojnë se ekzistojnë diferenca statistikisht të rëndësishme midis 

fakulteteve përsa i përket përfshirjes së studentëve në vendimmarrje (p value< 0.01).  

 

Tabela 4.1 Testi T Marrëdhënia midis Fakultetit dhe Vendimmarrjes Përfshirëse  

Më poshtë renditen disa prej diferencave më të theksuara të evidentuara përmes tabelave 

krosstabulare ( Tabela 4.2;  4.3 shtojca). 
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- Studentët në FE raportojnë një shkallë më të lartë të përfshirjes në Senatin Akademik sesa 

studentët në FSHS (respektivisht 61 studentë me 35)  

- Studentët në FE raportojnë një shkallë më të lartë të përfshirjes së aspirantëve politikë në 

vendimmarrje sesa studentët në FSHS (respektivisht 69 me 40).  

- Studentët në FE raportojnë një shkallë vështirësie më të lartë të përfshirjes së grupeve 

minoritare në vendimmarrje sesa studentët në FSHS (respektivisht 64 me 42).  

Arsyeja përse rezultate të tilla janë gjeneruar mund të argumentohet me përbërjen gjinore të 

studentëve të fakulteteve dhe mekanizmave të këtyre të fundit për të përfshirë studentët në 

vendimmarrje. Duke qenë se FSHS ka në përbërjen e tij më tepër vajza sesa djem edhe 

perceptimet e tyre do të jenë sipas kësaj përbërje.  

Studentët në FE e perceptojnë rolin e tyre si konsumatorë më tepër sesa studentët në FSHS 

(respektivisht 39 me 16). Për më tepër chi square test tregon për një marëdhënie statistikisht të 

rëndësishme midis variablave (p value<0.05).  

 

Tabela 4.3 Chi Square Tests 

Arsyeja mund të gjendet jo në procedurat dhe mekanizmat përfshirës të FE, por në kurrikulat 

dhe programet mësimore të fokusuara në drejtimin ekonomik, më tepër racionale dhe praktike.  
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Rezultatet tregojnë se ka një marrëdhënie negative midis vendimmarrjes përfshirëse dhe 

lidershipit (Pearson’s R= -0.1) dhe kjo marrëdhënie nuk është statistikisht e rëndësishme (p 

value>0.05).   

Nga ana tjeter rezultatet tregojnë një marrëdhënie pozitive midis vendimmarrjes përfshirëse 

dhe perceptimit të studentëve mbi përfshirjen e tyre në vendimmarrje në fakultetin ku ata 

studiojnë (Pearson’s R=0.3) dhe kjo marrëdhënie eshtë statistikisht e rëndësishme (p 

value<0.01).  

Një marrëdhënie pozitive në një nivel mesatar, statistikisht e rëndësishme evidentohet midis 

vendimmarrjes përfshirëse dhe kënaqësisë së studentëve (Pearson’s R= 0.6; p value< 0.01) ( 

Tabela 4.2, Shtojca). Brown, R. M., & Mazzarol, T. W. (2009) e lidh kënaqësinë e studentëve 

me qeverisjen e mirë të universiteteve. Duke e matur këtë të fundit me indikatorë të tillë si 

transparenca, përgjegjshmëria, barazia dhe përfshirja, studimi zbulon një marëdhënie 

statistikisht të rëndësishme me kënaqësinë e studentëve. 

Analiza e Regresionit (tabela 4.6 shtojca) evidenton se midis vendimmarrjes përfshirëse dhe 

lidershipit ekziston një marrëdhënie pozitive shkak pasojë, por në këtë studim kjo marrëdhënie 

nuk është statistikisht e rëndësishme.  

Së fundmi analiza e regresionit identifikon një marrëdhënie statistikisht të rëndësishme në nivel 

të ulët midis vendimmarrjes përfshirëse dhe rezultateve akademike të studentëve (β= 0.15, P 

value<0.05). Pra mund të pranohet se rritja e përfshirrjes së studentëve në vendimmarrje do të 

cojë në nivele më të larta të rezultateve akademike të tyre.  
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5. Përfundime dhe Rekomandime  

5.1Perfundime 

Të dhënat e mbledhura prej pjesëmarrësve tregojnë se procesi i vendimmarrjes në FE dhe FSHS 

perceptohet prej studentëve si një proces, i cili iu jep të drejtën studentëve të përfaqësohen nga 

homologë të tyrë në organe vendimmarrëse si Senati Akademik, Këshillat Studentorë, etj.Disa 

prej formave më të zakonshme që studentët kanë mundësi të informohen mbi vendimmarrjen 

në fakultetin ku studiojnë janë websitet dhe rrjetet sociale. Shumica e studentëve e perceptojnë 

veten e tyre si konsumatorë të shërbimit arsimor publik dhe jo si partnerë të fakulteteve dhe që 

prej këtu fillojnë të identifikohen arsyet kryesore përse përfshirja në vendimarrje në këto 

fakultete është në nivele të ulëta.  

Studimi tregon se studentët në FE dhe FSHS mund të kategorizohen si stakeholder kërkues që 

do të thotë se ata janë në vëmendjen e udhëheqësve, por nuk kanë pushtet të mjaftueshëm për 

të ndërrmarë veprime ose për të “korigjuar” vendime që prekin jetën akademike .  

Në masë të gjerë studentët kanë prirjen për ta parë lidershipin e fakulteteve si jo efektiv, të 

mbyllur dhe shumë burokratik e për këtë arsye mendojnë se përfshirja e tyre në vendimmarrje 

nuk do të mund të përmirësonte mënyrën e udhëheqjes në fakultete.  

Studentët pjesëmarrës në studim kanë treguar se një shkallë më e lartë përfshirjeje në 

vendimmarrje do të mund ti motivonte ata, ti bënte të ndjeheshin pjesë e fakultetit dhe të mos 

e shihnin vetëm si një etapë “kaluese” në jetë.  

Në përfundim mund të thuhet se vendimmarrja përfshirëse në Universitetin e Tiranës është 

ende në hapat e saj të parë, me përmirësime të dukshme, por jo të mjaftueshme për të nxitur  
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perceptimin pozitiv të studentëve dhe rritjen e interesit të tyre për të marrë pjesë në organe 

vendimmarrëse.  

5.2 Rekomandime 

⮚ Rritja e informimit mbi mundësitë që ofron fakulteti në të cilin studiojnë për 

përfshirjen e tyre në vendimmarrje. Studentët duhet të informohen në mënyrë 

vullnetare mbi të drejtat e tyre si studentë në mënyrë që të kërkojnë ndryshime apo 

të kërkojnë zgjidhjen e problematikave të tyre në mënyrë formale dhe të 

mirëargumentuar.  

⮚ Zhvillimi i forumeve studentore me qëllim diskutimin e problematikave dhe nevojave 

të studentëve. Vendimmarrja direkte ofron më tepër mundësi për përfshirje, megjithatë 

shumë e vështirë për tu arritur dhe funksionuar sic duhet.  

⮚ Lidershipi Universitar do duhet të ndjekë politika të hapura në të cilat konsultimet me 

stakeholder të ndryshëm të jenë të mundshme. Duke përmirësuar stilin e lidershipit, 

universitetet mund të përmirësojnë dhe implementimin e politikave dhe vendimeve të 

marra, për më tepër të rrisin kënaqësinë e studentëve.  

⮚ Përdorimi i mekanizmave pjesëmarrës si një mundësi për të tërhequr vëmendjen dhe 

pjesëmarrjen e studentëve në vendimmarrje. Forume online, krijimi i platformave 

online për votimin mbi cështjë të caktuara, një website i dedikuar për cështjet 

vendimmarrëse të fakultetit ( për shembull një platformë e titulluar Universiteti Im, në 

të cilën në mënyrë të vazhdueshme të ofrohen informacione mbi vendimet e marra, 

vendime që priten të merren, organet vendimarrëse, një hapësirë për tu konsultuar direkt 

me studentët etj) do të rrisin jo vetëm interesin dhe mundësitë e studentëve për më tepër  
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⮚ përfshirje, por do të përmirësonte në shkallë të gjerë perceptimin  e tyre mbi lidershipin 

dhe do të demokratizonte universitetet publike shqiptare.  

⮚ Zhvillimi i përqasjes “Studentët si Partnerë” përmes përmirësimit të marëdhënieve 

midis stafit akademik, lidershipit universitarë dhe studentëve. Duke i konsideruar 

studentët si partnerë të rëndësishëm, fakulteti mund të përmirësojë perceptimin e 

studentëve dhe shkallën e përfshirjes së këtyre të fundit në vendimmarrje. Kjo përqasje 

rregullon një sërë problemesh të përqasjes tradicionale që i shikon studentët si klientë 

dhe jo si partnerë e për rrjedhojë con në marrëdhënie të pabarabarta dhe i jep atributet 

më të mëdha fakultetit në procesin e vendimmarrjes. 
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SHTOJCA  

Pyetësor  

Përshëndetje  

Unë quhem Emanuel Merkuri, jam student në Vitin e tretë, dega Mjekësi e Përgjithshme, 

Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë. Në kuadër të pjesëmarrjes në konkursin e realizuar nga AADF, 

jam duke realizuar një studim mbi Efektet e Përfshirjes së Studentëve në Vendimmarrjen e 

Universiteteve. Pyetësori përmban pyetje të mbyllura të cilat do të trajtohen me 

konfidencialitetin maximal.  

Ju falenderoj paraprakisht për pjesëmarrjen tuaj!  

Seksioni 1: Të dhëna Demografike  

1. Gjinia juaj  

2. Sa vjec jeni  

3. Në cilin fakultet studioni 

4. Në cilin prej cikleve të studimeve jeni duke studiuar aktualisht?  

5. Qyteti ku keni qendruar para se të fillonit universitetin?   

6. Rezultatet tuaja akademike për këtë vit janë:  

7. A jeni i punësuar?  

8. Nëse po sa orë punoni?  

Seksioni 2: Niveli i Vendimmarrjes Përfshirëse  

9. Tregoni sa jeni dakord me thëniet e mëposhtme: ( nga 1- plotësisht jodakord në 7-

plotësisht dakord  
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a) Unë nuk kanë asnjë informacion mbi vendimarrjen në fakultetin ku studioj (1) 

b) Mua më jepet informacion paraprak mbi vendimarrjen në fakultetin ku studioj (2) 

c) Unë kam të drejtë të shpreh opinionet  e mia rreth cështjeve të ndryshme vendimmarrëse 

në Fakultet (3) 

d) Opinionet e mia merren në konsideratë gjatë vendimmarrjes (4) 

e) Unë (së bashku me studentët e tjerë) mund të “rrëzojë” një vendim që është marrë (5) 

f) Vendimmarrja është tërësisht në duart e studentëve të fakultetit ku unë studioj (6) 

g) Fakulteti ku unë studioj më jep mundësinë për të qenë pjesë e Senatit Akademik (7) 

h) Fakulteti ku unë studioj më jep mundësinë për të zgjedhur Dekanin dhe Rektorin (8) 

i) Fakulteti ku unë studioj më jep mundësinë për të marrë pjesë në Komisionet e 

Përhershme (9) 

j) Fakulteti ku unë studioj më jep mundësinë për të marrë pjesë në Këshillin e Studentëve 

(10)  

10. Në cilat prej mënyrave të mëposhtme studentët në Fakultetin ku ju studioni mund të 

bëhen pjesë e mekanizmave përfaqësues studentorë  

a) Duke u zgjedhur nga Këshilli studentor (ose mekanizma të ngjashëm)  

b) Duke u nominuar nga studentët  

c) Duke u vet-vullnetarizuar  

d) Duke u zgjedhur nga stafi akademik   

12. Tregoni sa e lehtë është për grupet e studentëve të mëposhtëm nga 1( aspak e lehtë ) në 

5(shumë e lehtë)  

a) Studentët në Ciklin Bachelor full- time  

b) Studentët në Ciklin Master Shkencor  

c) Studentët në Ciklin Master Profesional  
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d) Studentët që ndjekin studime doktorale  

e) Aspirantët politikë 

f) Grupet minoritare  

13. A është fakulteti ku ju studioni duke marrë masa për të rritur përfshirjen e studentëve në 

vendimmarrje?  

a) Po  

b) Jo  

c) Nuk e di  

14. Cfarë mënyrash përdor fakulteti juaj për të informuar studentët mbi rolin që ata kanë në 

procesin e vendimmarrjes?  

a) Orientime në auditore  

b) Forume studentore  

c) Forume të mundësuara nga Institucioni  

d) Website  

e) Rrjete sociale  

f) ……………  

15. Rolet e studentëve perceptohen ndryshe në situata të ndryshme brenda institucioneve. Ju 

lutemi renditni shkallën në të cilën secila prej klasifikimeve të mëposhtme përfaqëson rolin e 

studentëve në institucionin tuaj (nga 1- Aspak dakord në 5- shumë dakord) 

a) Si një partner i barabartë  
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b) Si një ekspert  

c) Si një konsumator  

d) Si një grup interesi  

e) ………………  

16. Tregoni sa jeni dakord me pohimet e mëposhtme ( nga 1- Aspak dakord në 5- shumë 

dakord)  

a) Studentët në fakultetin ku unë studioj janë të përfaqësuar në organe të ndryshme drejtuese 

të Universitetit të Tiranës  

b) Unë (së bashku me studentët e tjerë) mund të kërkoj ndryshimin e një programi mësimor 

apo kursi të vecantë 

c) Unë kam pretendime për cilësi më të lartë të kurseve dhe materialeve studimore të fakultetit 

ku unë studioj   

Seksioni 3: Efeket e Përfshirjes në Vendimmarrje  

17. Ju lutem zgjidhni sa dakord jeni me pohimet e mëposhtme ( nga 1- aspak dakord në 5-

shumë dakord)  

1. Studentët janë pjesë e auditorëve dhe nuk duhet të marrin pjesë në procesin e 

vendimmarrjes  

2. Studentët nuk duhet të marin pjesë në procesin e vendimmarrjes, i cili është funksion 

menaxherial i Lidershipit/Rektoratit/Dekanatit/Departamenteve 

3. Studentët nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm për të marrë pjesë në procesin e 

vendimmarrjes  
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4. Studentët nuk kanë interes të mjaftueshëm për të marrë pjesë në procesin e 

vendimmarrjes  

5. Përfshirja e studentëve në vendimmarrje ka efekte pozitive në eksperiencën akademike 

të një studenti  

6. Përfshirja në vendimmarrje është e drejta e cdo studenti dhe duhet ti sigurohet me cdo 

kusht  

18. Në cfarë mase jeni dakord me thëniet e mëposhtme në lidhje me lidershipin e fakultetit ku 

ju studioni (nga 1- aspak dakord në 5- shumë dakord)  

1. Vendimarrja duhet të jetë prioriteti i lidershipit/rektoratit/dekanatit/departamenteve 

2. Pjesëmarrja e studentëve në Procesin e vendimmarrjes do i ndihmojë 

Lidershipin/Rektoratin/Dekanatin/Departamentet të implementojnë në mënyrë efektive 

vendimet 

3. Lidershipi i universitetit duhet të aplikojë një politike të hapur (open-door) në 

Fakultet/Universitet 

4. Liderët të cilët aplikojnë një politikë të mbyllur, nuk janë mbështetës të studentëve  

5. Përfshirja e studentëve në vendimarrje e bën fakultetin më tepër demokratik  

6. Përfshirja e studentëve në vendimarrje nuk ka asnjë ndikim në lidershipin e universitetit 

sepse në përfundim vendimet do merren nga organet drejtuese  

19. Në cfarë mase jeni dakord me thëniet e mëposhtme në lidhje me kënaqësinë e studentëve 

nga përfshirja në vendimarrjen e universiteteve (nga 1- aspak dakord në 5- shumë dakord) 

1. Studentët ndihen të demoralizuar kur ata nuk pëfshihen në vendimmarrjen në 

universitet  
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2. Studentët zhvillojnë ndjenjën e përkatësisë kur ata përfshihen në procesin e 

vendimmarrjes (ndjejnë sikur i përkasin universitetit) 

3. Studentët që janë të përfshirë në procesin e vendimmarrjes në  fakultet punojnë me 

shumë zell  

4. Për të motivuar studentët, ata duhet të jenë pjesë e procesit të vendimmarrjes në 

fakultete  

5. Studentët priren të zhvillojnë një sjellje mospërfillëse nëse nuk përfshihen në 

proceset vendimmarrëse  

6. Studentët përjetojnë stres dhe ankth kur marrin pjesë në organe vendimmarrëse të 

fakultetit  

20. Në cfarë mase jeni dakord me thëniet e mëposhtme në lidhje me performancën akademike 

të studentëve dhe përfshirjen e tyre në vendimmarrjen e universiteteve (nga 1- aspak dakord në 

5- shumë dakord) 

1. Për të rritur produktivitetin e studentëve, ata duhet të përfshihen në procesin e 

vendimmarrjes  

2. Përfshirja e studentëve në vendimarrje do ndikojë aktivitetet e tyre akademike  

3. Rezultatet akademike të studentëve janë më të larta kur stafi akademik i përfshin 

ata në aktivitete me natyrë menaxheriale  

4. Rezultatet akademike të studentëve janë më të larta kur ata marin pjesë në kërkimet 

shkencore të fakultetit  
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Figura 2.1 Analiza e Stakeholderave 

 

 

Figura 3.1Skema e përzgjedhjes së kampionit 

367



   

 
 

 

Tabela 3.1 Gjinia e pjesëmarrësve  

 

 

Tabela 3.2 Mosha e Pjesëmarrësve  

 

Tabela 3.3 Fakulteti ku kryejnë studimet pjesëmarrësit  

 

Tabela 3.4  Cikli i Studimeve  

 

Tabela 3.5 Rezultatet Akademike të pjesëmarrësve  
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Tabela 3.6 Statusi i punësimit të pjesëmarrësve  

 

 

Tabela 4.2 Dallimi ndërmjet studentëve të FE dhe studentëve të FSHS rreth përfshirjes në 
organe përfaqësuese të studentëve  

 

Tabela 4.3 Dallimi ndërmjet studentëve të FE dhe studentëve të FSHS rreth përfshirjes së 
aspirantëve politikë në organe përfaqësuese të studentëve 

 

Tabela 4.4 Dallimi ndërmjet studentëve të FE dhe studentëve të FSHS rreth përfshirjes së 
grupeve minoritare në organe përfaqësuese të studentëve.  
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Tabela 4.5 Analiza e Korrelacionit ndërmjet Variablave  

 

Tabela 4.6 Analiza e Regresionit  
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Hyrje 

Lufta Ukrainë-Rusi ka një ndikim dhe impakt në jeten e secilit prej nesh. Nuk është shumë larg, është plagë e 

cila rrjedh për të gjithë kontinentin dhe kërcënon me luhatjen e ndjeshme të variablave ekonomikë, emocionalë 

dhe socialë. Nuk mund të qëndrojmë indiferentë, spektatorë të asaj që po ndodh, por të reflektojmë, bëhemi gati, 

ndihmojmë dhe të nxjerrim mësime. Një popull po sulmohet në tokën e tij, në shtëpinë e tij, në qetësinë e tij. Ata 

plagosen jo vetëm një popull, por çdo të drejtë njerëzore. Ky punim nuk po shkruhet si një material politik 

diplomatik i marrëdhënieve Putin-botë, por marrëdhëniet e një uzurpimi anti-njerëzor që shkaktoi dhe vijon të 

shkaktojë krime kundër njerëzimit. Ne hyrje, dua të citoj shprehjen e famshme nga Pablo Neruda, e  cila zë vend 

me shumë se asnjëherë tjetër, ditët që po jetojmë: 

“Luftrat bëhen nga njerëz që vriten pa u njohur për interesat e njerëzve që njihen, por që nuk vriten me njeri-

tjetrin”. 

Dhe historia nis me 22 Shkurt të vitit 2022. Edhe pse rrënjët e konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës janë me të 

thella dhe më të hershme. Në thelb Moska nuk e pranon pavarësinë e Kievit. Tensionet mes Rusisë dhe Ukrainës 

kanë një parahistori, që arrin deri në Mesjetë. Të dy vendet kanë rrënjë të përbashkëta në shtetin sllavo-lindor, 

ndaj presidenti i Rusisë Valdimir Putin sot preferon të bëjë fjalë për "një popull". Në të vërtetë rrugët e të dy 

kombeve prej shekujsh kanë qenë të ndara, u krijuan dy gjuhë dhe dy kultura - ngushtësisht të familjarizuara por 

megjithatë të ndryshme. Ndërsa Rusia politikisht u zhvillua në perandori, Ukraina nuk ia doli që të ndërtojë 

shtetin e vet. Në shekullin e 17 territore të mëdha të Ukrainës së sotme ishin pjesë e perandorisë ruse. Pas 

shpërbërjes së saj më 1917 Ukraina për një kohë të shkurtër u bë e pavarur, derisa Rusia sovjetike e ripushtoi atë 

ushtarakisht. Megjithatë duke kaluar nga vitet e mundësive të humbura (2009-2013), Ukraina ka bërë përparim 

të rëndësishëm gjatë këtyre viteve të fundit në ndërtimin e marrëdhënieve më të ngushta dhe më të thella me BE.  
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Arritjet janë të brishta dhe reformat mbeten ende të kthyeshme. (Dw.com/"Rusia dhe Ukraina: Kronikë e një 
lufte të pashpallur"). 

Zakonisht kur ne i themi lamtumirë dikujt, jemi të sigurt se atë person do ta shohim sërish, të paktën se shpejti. 

Por disa njerëz, (pasqyruar në fotografitë e realizuara gjatë Luftës Ukrainë-Rusi) nuk e kanë idenë nëse do të 

mund të bashkohen me të dashurit e tyre të zemrës, përsëri. Derisa lufta në Ukrainë vazhdon, rusët vazhdojne të 

mbajnë zi për ushtarët e tyre të vrarë. Varrezat jane të mbuluara me borë dhe me heshtje. Përsëri forcat Ruse 

kanë vrarë një fëmijë 18 muajsh në Mariupol të Ukraines, vend i cili tashmë vazhdon të jetë i rrethuar nga rusët. 

Dhe ja pra, pas një viti të gjatë dhe të vështirë që kaluam me pandeminë Covid-19, Marsi vjen përsëri i 

dhimbshëm. Edhe sa do të mbajë kjo botë? Me çfarë do të përballemi tjetër? Fantazmat e së shkuarës u ringjallën 

dhe po na ndjekin. Themi se pranvera është këtu...simboli i shpresës, dritës! Por një pranverë që këtë herë vjen 

përmes frikës, krismave dhe një realiteti të papranueshëm që i ngjan më shumë skenarit të një filmi. Me siguri 

do të ndërroja kanalin po të ndeshesha me një pamje të tillë, sepse luftën edhe unë, si shumë prej jush, nuk e 

shoh dot as në filma.  

Ky nuk është 2022. Bota nuk mund të jetë një vënd kaq i pasigurt në vitin 2022. Një botë që ecën vetëm përpara, 

një botë me mendësi të bukura dhe të hapura, një botë që vazhdimisht evulon dhe ndryshon nuk mund të kthehet 

kaq shume vite mbrapsht, nuk mund të përjetojë luftën agresive. Historia nuk mund të përsëritet, njerëzimi ka 

ecur kaq shumë përpara për të pranuar të kthehet kaq shumë pas. Ende nuk e kemi marrë veten nga pandemia, 

lufta me përmasa globale, mes vdekjes dhe jetës. Ky nuk është skenar i një filmi, nuk e ka planifikuar asnjë 

regjizor, jemi në Mars të vitit 2022 dhe numri i civilëve të vrarë gjatë pushtimit rus të Ukrainës po rritet çdo ditë. 

Mes të vdekurve është edhe një vajzë e vogël e quajtur Polina, e cila ishte në vitin e fundit të shkollës fillore në 

kryeqytetin Kiev. Si mund të niste mëngjesi i parë i Marsit kur bën xhiron e botës nje fotografi që të copëton  
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zemrën? Dy vëllezër binjakë të porsalindur flenë në një bazament të përdorur si strehë mburojë nga bombardimet 

në Pediatrinë e Kievit. Gjithashtu një vajzë shtatë vjeçare ka vdekur gjatë një sulmi në një kopsht fëmijësh dhe 

dhjetë anëtarë të komunitetit etnik grek të Ukrainës u vranë kur fshatrat e tyre u vunë nën zjarr në jug të Ukrainës. 

Ministri ukrainas ka thënë se Evropa ka nevojë që Ukraina të luftojë. Presidenti rus, Vladimir Putin nga ana tjetër 

ka urdhëruar “operacion special” për të çmilitarizuar Ukrainën. Çfarë borxhi i kanë vampirëve të etur për gjak 

dhe për pushtet, fëmijët e pafajshëm? Në cilën botë po vijnë këta fëmijë? Kjo nuk është bota për të cilën 

ënderrojmë ne, njerezit e thjeshtë. Nuk është bota për të cilën punojmë, investojmë, mësojmë të përmirësohemi 

dhe të përshtatemi. 

Ky është rasti kur bota duhet të na përshtatet ne dhe jo ne asaj. Bota duhet të marrë fytyrën e njerëzimit përpara 

se monstrat që ushqehen me instiktet e vdekjes, ta shkatërrojnë perfundimisht atë. Sulmet ruse ndaj ukrainasve 

janë një goditje e ftohtë ekonomike edhe ndaj vendit tonë. Një valë e re çmimesh nga tregjet e huaja pritet të 

godasë edhe ekonominë shqiptare, nëse lufta Rusi-Ukrainë do të zgjasë. Gati gjysma e grurit vjen nga Rusia. 

Sakaq edhe pa këtë konflikt vendi po përballej me çmimet më të larta të dekadës të krijuara nga vështirësitë që 

solli pandemia Covid -19.  

Por nese i hedhim një sy një raporti bazuar në kërkime origjinale nga përvojat e punëtorëve në katër vende pune 

në industrinë e prodhimit të veshjeve në Ukrainë, i cili hulumton problemet që u shkaktohen punëtorëve në 

industri nga niveli i ulët pagat dhe kushtet e këqija të punësimit që karakterizojnë industrinë, pavarësisht se fuqia 

punëtore është e kualifikuar dhe ekziston një infrastrukturë e zhvilluar shohim se Ukraina është dobësuar edhe 

më shumë nga lufta ekonomikisht, por sipas hulumtimeve ky vend ka kohë që po përballet me sfida. Faktorët 

janë të shumtë dhe përfshijnë rivendndodhjen e industrisë brenda zinxhirëve të furnizimit global; subvencionimin 

shtetëror nëpërmjet mbështetjes së shtetit për kostot e larta të shërbimeve komunale; mungesa e kolektivit efektiv  
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ne organizim; monitorim i dobët dhe inekzistent i ligjit të punës; një qeveri e dëshpëruar për investime të huaja 

direkte; dhe strukturat oligarkike. Raporti përfundon me parashtrimin e pyetjeve që duhen bërë pse është futur 

industria ukrainase në këtë situatë, si dhe identifikimin e mjetit bazë per veprimet që duhet të ndërmerren si nga 

markat ndërkombëtare që dominojnë industrinë në Ukrainë dhe nga vetë qeveria e Ukrainës. Pas një procesi 

deindustrializimi që ndodhi në vitet 1990, një pjesë e madhe e tregut të veshjeve dhe këpucëve ukrainase u 

shemb, por industria pësoi rritje përsëri nën tregtinë e Përpunimit të Jashtëm të BE-së (OPT). Kjo zgjati deri në 

vitin 2007 ne fakt, kur rritja e prodhimit të OPT-së ra. 

Pra qeveria kishte krijuar pabarazi sociale dhe degradim nën presionin e institucioneve financiare ndërkombëtare 

si dhe nga oligarkët ukrainas, dhe me hyrjen në BE në horizontin e saj, qeveria nxjerr masat e mëposhtme 

“shtrënguese” si: ■ ngrirja e pagës minimale ligjore (që nga viti 2014) dhe mos përshtatja e saj me atë aktuale, 

kostot e jetesës ■ uljen e pagesave sociale dhe pensioneve duke shkëputur mirëqenien minimale sociale 

transfertat nga shpenzimet reale të familjes dhe kostot e jetesës ■ përpjekjet për të dobësuar mbrojtjen ligjore të 

punëtorëve dhe kufizimin e aksesit të sindikatave në vendet e punës. (Izhak, O. (2016). The Threats and 

Challenges of a Multipolar World: A Ukraine Crisis Case Study. Connections, 15(1), 32–44). 

Koha për të bërë pyetje: A kujdesen mediat dhe publiku për vështirësitë me të cilat përballen punëtorët dhe psh 

rrobaqepësitë? Sektori i veshjeve dhe në veçanti, kushtet e tmerrshme të punës që kane turmat, pothuajse nuk 

përmenden kurrë në hulumtimet e publikuara në media. Megjithatë, është e njohur gjerësisht se sektori është i 

permendur për paga të ulëta. Si ia dalin mbanë punëtorët ukrainas të veshjeve dhe këpucëve? Ata duhet të 

shkurtojnë të gjitha shpenzimet. Konsumimi i ushqimit me cilësi të dobët dhe ndikimi i tij në shëndetin dhe 

forcën e tyre janë pasojat. Shumë punëtorë marrin subvencione shtetërore për shpenzimet e ujit dhe energjisë 

elektrike, si dhe pensionet e invaliditetit. Një tjetër strategji për të përballuar kostot është të punosh punë shtesë,  
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si për shembull në pastrim. Për fat të mirë, shumë njerëz zotërojnë shtëpitë e tyre falë trashëgimisë së epokës 

sovjetike – por ata nuk kanë burime financiare te mjaftueshme për t'i mbajtur ato. Çfarë po ndodh me shkeljet e 

të drejtave të punës? Shkeljet e të drejtave të punës janë thelbësore, siç kemi gjetur të shpjeguara në këtë raport, 

dhe ato përfshijnë shkelje të ligjeve ekzistuese të punës. Në përmbledhje te artikullit tregohet se këto janë çështjet 

kryesore që përjetojnë punëtorët ukrainas: ■ kuota jorealiste të larta, të cilat mund të arrihen vetëm përmes orarit 

shtesë ■ jashtë orarit të detyruar: punëtorët duhet të punojnë jashtë orarit për t'u paguar me ligj paga minimale ■ 

probleme në refuzimin e punës jashtë orarit ■ temperatura ekstreme në verë dhe dimër ■ mospagesa e pagës 

minimale ligjore brenda orarit të rregullt të punës. Një e treta e punëtorëve që janë intervistuar fituan pagën 

minimale ligjore vetëm nga puna jashtë orarit, pra nuk marrin pagën minimale ligjore për orë pune te rregullta■ 

Ukraina po përballej me sfida përpara luftës, por sulmet e Rusisë ndaj saj janë një luftë e ftohtë ekonomike, një 

“shpullë” ndaj gjithë botës, duke luhatur ndjeshëm variablat ekonomike, politike dhe ato sociale. (Dutchak, O., 

Chapeye, A., & Musiolek, B. (2017). The lack of a living wage and other rights violations in the garment and 

shoe industry in Ukraine. SEER: Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, 20(2), 213–222). 

Interneti dhe informacionet që mund të marrim nga çdo cep i botës, na ndihmon të përditesohemi me ngjarje të 

reja ndaj të cilave nuk mund të qëndrojmë indiferente, të cilat nuk mund të mos na prekin. Ata lënë gjurmë të 

pashlyeshme në kujtesë. Në rastet kur shkruaja për ndarjet tragjike dhe dhimbjen që na shkaktonte Coronavirusi, 

kisha një derë për të “trokitur” e për ta “zbrazur” aty të gjithë urrejtjen, për ti hedhur të gjithë fajin atij virusi të 

vogël që gjunjëzoi pamëshirshëm një botë të tërë… por këtë rradhë është ndryshe, kjo është një tjetër histori, 

njeriu po lufton me njeriun, njeriu është shkatërrues i humanizmit, njeriu është vrasës i vëllait të tij, i vetë popullit 

të tij. Nuk mundem ta përfytyroj e jo më ta besoj botën në të cilën jemi të “detyruar” të jetojmë, luftën e ftohtë 

ekonomike, luftën antinjerezore ku fjala humanizëm ka humbur kuptimin rrënjësor, që e karakterizonte. 
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Sepse nuk është e rëndësishme kush ka të drejtë e kush jo. As gazi, nafta, kufinjtë, tanket, NATO-ja nuk kanë 

rëndësi… Thelbësore është që nuk duhet të vdesin fëmijë, burra, gra, të moshuar, nuk duhet të shuhen rrënjët e 

njerëzimit… Më kryesorja e të gjithave: A VRITET PAFAJSIA…? Asnjë fëmijë nuk duhet ta përjetojë luftën 

dhe pasojat e saj shkatërruese të cilat lënë gjurmë të thella, të pashlyeshme në fëmijëri. Askush nuk na e kthen 

dot mbrapsht atë fëmijëri aq të brishtë e të pafajshme, askush nuk ka mundësi të jetojë fëmijëri të dytë në jetë, 

por ushtarët rusë ia kanë borxh atë pafajsi fëmijëve ukrainas, një fëmijëri përbindësh midis humbjesh të mëdha, 

vuajtjesh dhe rrënojash e cila do të jetojë në trupin dhe memorien e tyre përgjithmonë.  

Edhe dashuria ne Ukrainë ashtu si në kohën e Koronës, gjen mënyra të papritura për tu shfaqur, sepse dashuria 

nuk ka kohë dhe nuk e njeh luftën. “Dashuri në kohë lufte” fotot që flasin më shumë se një mijë fjalë qarkullojnë 

online dhe serviren përpara syve tanë shumë thjeshtë, në disa klikime të vetme. Ushtarët duke puthur gratë dhe 

të dashurat mes lotësh dhe emocione pafund, para se ato të nisen për luftë. Nënat që mbrojnë foshnjat e tyre, 

dasma mes bombardimesh. Gjithashtu njëqind karroca bosh janë vendosur në qytetin Lviv, si një simbol i 

femijeve ukrainas të vrarë nga sulmet ruse. Historia fillon, ndjehet dhe përjetohet, nën lëkurën dhe sytë e njerëzve 

të cilët duken të frikësuar mbushur plot ankth e trishtim, si asnjëherë më parë. I kanë kthyer kurrizin jetës, u 

flijua gjithçka kishin ndërtuar deri në ato momente, në një pulitje të syve, një fraksion sekonde, bombardimet 

nisen dhe pamja menjëherë u mjegullua. Jeta e tyre ndryshoi, hyri në histori për tu shkruar dhe përjetësuar aty 

përgjithmonë. Nuk ka rëndësi sa dokumentare, filma, romane apo lajme do të shkruhen më pas për to, fati i tyre 

po rishkruhet dhe ata nuk mund të jenë kapitenët, nuk e kanë autoritetin të vendosin për të ardhmen e tyre, i 

duhet të largohen, të fshihen dhe të luftojne çdo sekondë me panikun, ankthin, bombat që orë e çast i shpërthejnë 

edhe brenda shpirtit. Të gjitha ëndrrat u shkrumbuan mes tymrash e flakësh që nuk mbarojnë kurrë. U flijua 

gjithçka me një gjuajtje të vetme. Asgjë nuk paska kuptim dhe vlerë sa liria për të zgjedhur dhe jetuar fatin tënd.  
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Ditet po kalojnë dhe qytetarët ukrainas vazhdojnë të qëndrojnë jashtë shtëpive të tyre me zemrat e tyre mbushur 

plot tension e frikë. Shumica qëndrojnë të strehuar për ditë të tera në të njejtin vend, por ndonjëherë u duhet të 

largohen për në strehime të reja pasi u vijne lajme se vendi ku ata po qëndrojnë, kërcenohet haptazi dhe është 

nën shënjestër për tu bombarduar si shumë qytete të tjera tashmë të zaptuara nga ushtria ruse. Janë kthyer në 

endacakë, në shtëpinë, vendin tyre. Natën mezi i mbyllin sytë dhe sapo dëgjohet edhe zhurma më e vogël, 

dridhen. Të gjithe janë ankthiozë dhe në mendjet e tyre merr trajtë skenari më i tmerrshëm. Jeta u është 

përmbysur, kanë humbur të dashurit e zemrës, familjen, shtëpinë, mbi të gjitha boshtin e kësaj jetë dhe ndodhen 

fillikat përballë ushtarëve rus.  Pamjen më të trishtë kjo luftë e ka “të pikturuar” në stacionin e trenave, kushedi 

sa regjizore filmash mund të ishin frymëzuar nga pamje të tilla. Djem të rinj apo burra në moshë të re dhe të 

mesme që puthin të dashurat e tyre të zemrës, përqafohen aq fort me atë frikën që i bën të duken fëmijë, se 

ndoshta nuk do të mund ti shohin me një herë tjetër, sikur të mos kishte të nesërme.  

Puthje të hidhura mes lotësh të kripur plot dashuri e ëmbëlsi, e cila thyhet në mes të lulëzimit, si dimër i acartë 

e hidhërues që pushton me pahir pranverën. Kjo është “luftë dhe trëndafila” luftë dhe dashuri, se për sa kohë të 

ketë jetë dhe njerëzimi të marrë frymë, do dashurojë me gjithë zemër. As lufta nuk e ndal dot dashurinë, edhe 

pse qëllimi i saj është të mbjellë varfërinë përçarjen dhe urrejtjen. Instiktet e jetës a janë gjithnjë më të forta se 

ato të vdekjes? Thonë se dhimbja i bashkon njerëzit dhe kjo duket e vërtetë. Priremi të lidhemi emocionalisht 

me njerëzit në kohë të vështira sepse jemi ilaç për njeri-tjetrin, kemi nevojë të thellë për njeri-tjetrin; për 

humanitetin që na karakterizon, pikërisht atë që mbajmë mbi supe; emrin njeri.  Njeriu pa njeriun është një asgjë; 

një askush në këtë jetë. Njerëzit shërojnë me prezencen e tyre por dhe vrasin me mungesë, pasi janë esenca e 

gjithçkaje. 
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Ushtarët ukrainas, por edhe ne si shikues dhe përjetues nga larg, si asnjëherë, nuk do ti harrojmë lehtë tmerret e 

panumërta, ato që sytë tanë vazhdojnë të shohin gjatë gjithë këtyre muajve të luftës. Nuk ka mëshire, është një 

mizori e gjallë pa një fund e krye. Kur ndodhesh aty, mu në vatër të luftës, në zemër të vuajtjes të jetosh apo të 

vdesësh nuk të bën më përshtypje, ti kupton thjesht misionin tënd në këtë botë, qëllimin që kalon përtej vetes 

tënde dhe është shumë më i lartë se një jetë e zhytur në lakmi, lukse, konkurence, garë, qëllime. Kupton se çdo 

qëllim tjetër në fakt paska qënë fare i thjeshtë dhe lehtësisht i arritshëm, paska qënë shumë egoist, përpara jetës 

në shërbim të të tjerëve. Dhuna seksuale gjithashtu është kthyer në një armë të fuqishme lufte, gratë e 

përdhunuara përpara familjeve dhe fëmijëve të tyre u kthyen në një akt nënshtrimi dhe poshtërimi të qellimshëm. 

Nuk mund të besojme që ky tmerr po ndodh dhe është reale, të gjithe ne ndihemi aq të pafuqishëm pas ekraneve 

të celulareve dhe televizorit, por gjithçka që na duhet ëshrë informacion dhe vizion për të kuptuar situatën dhe 

për të përballur pasojat gjigante që po vijnë drejt nesh, si një dallge e madhë që të rrëmben nën vete, duke të 

vjedhur diellin dhe qiellin, për të parë dhe pasur një ditë më shumë në shpirtin e shkrumbuar si një anije e mbytur, 

e të pluhrosur nën dhe. 

Njerëzit atje kanë nevojë për nevojat bazë që i japin kuptim thelbësor jetës, kanë nevojë të mbrohen në qendra 

të sigurta, të ushqehen, të lahen, kanë nevojë për suport psikologjik më shumë se kurrë. Kjo luftë e rrënjosur në 

shpirt që po shkakton qindra viktima të gjalla dhe të vdekura, ka njollosur thellë si nata e errët, ndjenjat e 

mendimet e tyre. Të gjallët janë ata që po jetojnë traumat e kësaj luftë, trauma që shtypen aq fort në nënvetdijen 

e tyre, në përpjekjen për të qëndruar të fortë në atë pak dritëz shpresë që ka mbetur , për të përballuar denjësisht 

e heroikisht, plagët, sulmet, zhurmat, vdekjet… Por zhurmat e brendshme thuajse po i cmendin. Njerëzit qënkan 

shumë të fortë, ata mund të durojnë gjithçka, derisa vjen momenti që plasin në mënyrën më të shëmtuar, sepse 

ata janë thjesht…qënie humane mbushur me një oqean ndjenjash, janë thjesht njerëz. 
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Shoku më i mire i këtyre ditëve për ushtarët është një qenushi i zgjuar me emrin “Patron”, qeni i quajtuar nga 

mediat si “HERO” i ukrainës. Ai kërkon gjatë gjithë kohës për minat dhe eksplozivet ruse në rajonin 

Chernihiv. Punon çdo ditë për të mbajtur popullin e tij të mrojtur e të sigurtë. Që nga fillimi i pushtimit ky 

katër putrosh ka zbuluar rreth 150 objekte shpërthyese. Pra dallimi mes atyre që duan të shpëtojnë jetë me ato 

që duan ta shkatërrojne atë, është i dukshëm. (Gazeta Express.com/Qeni hero që po ndihmon në 
shpëtimin e jetëve në Ukrainë). 

Pushteti dhe etja për pasuri shkatërron gjithçka, nuk mendoj se ka një “lodër” më të rrezikshme në duart e një 

njeriu, se shija e ëmbël e pushtetit, lakmia që lë pas të helmon tërësisht, të tjeterson duke të kthyer në 

përbindeshin e aftë për të vrarë edhe njeriun tënd. Ukrainasit përpiqen të përhapin jetën, e nëe kontrast gjithçka 

që prekin rusët, vdes. Pavaresisht se i gjithë vendi është nën bombardimet e vazhdueshme të armikut, fermerët 

vendas tashmë kanë filluar sezonin e mbjelljes, ose me mirë të themi sezonin e jetës…ata duan të mbjellin jetë. 

Gjithçka që ata prekin ka gjurmët e paqes dhe gjithçka kanë të mbjellur në zemer është dashuria. Njerëzimi 

është përballur me luftra dhe sfida të pamëshirshme, por gjithmone i pamposhtur ka refuzuar të dorëzohet, e të 

shohë vetëm përpara. Edhe jeta e përditshme është një luftë e ashpër në vetvete, ne duhet ta luftojme me ditën e 

re që na dhurohet përpara se ajo të na luftojë apo të na zoterojë. Është e vështirë, ama e parefuzueshme. 

"Kuptojmë sesa të fortë jemi vetëm atëherë kur të jemi të fortë është e vetmja zgjidhje që na ka mbetur". Një 

dallgë e madhe po afron dhe në të gjithë duhet të jemi gati. 
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1. Hyrje 

Historikisht, neonatologjia ka qenë e rrethuar nga polemika dhe e prekur nga vlerat etike, 

kulturore dhe politike të shoqërisë në të cilën është praktikuar. 150 vitet e fundit kanë paraqitur 

ndryshime dramatike në vdekshmërinë neonatale dhe sëmundshmëri (Desmond, 1991; National 

Vital Statistics System); në veçanti, gjysma e dytë e shekullit të 20-të ka parë një shpërthim të 

koncepteve dhe teknologjisë së re në perinatologji dhe neonatologji. Praktikat aktuale mjekësore 

për të porsalindurit janë skalitur nga arritjet e rëndësishme të kohëve të fundit, si dhe nga 

fatkeqësitë mjekësore. (Lussky, 1999). “Në kohët e mëparshme problemet e të porsalindurve 

kanë qenë specialiteti i mjekut obstetër, fushë për të cilën ai ka pasur relativisht pak interes dhe 

për të cilën ka kontribuar pak.” (Grulee, 1939). Shekspiri identifikoi lidhjen midis prematuritetit 

dhe paaftësisë 300 vjet përpara përshkrimit klasik të diplegjisë spastike nga J.Little në vitin 1862. 

Aftësia e kufizuar në foshnjat e lindura para kohe është ende një problem i rëndësishëm, 

veçanërisht në ato me peshë jashtëzakonisht të ulët. (Cooke, 1994). 

 Termi neonatologji u përdor për herë të parë në vitin 1960 dhe i atribuohet Alexander Schaffer, 

M.D., i cili e përdori këtë term në prezantimin e botimit të parë të librit të tij. (Schaffer, 1960). 

Infermierët kanë qenë gjithmonë të spikatur në kujdesin e foshnjave të lindura para kohe dhe, që 

herët, kanë botuar artikuj mbi kujdesin e tyre (Meiks, 1937; Wallinger, 1945; Wuellner, 1939). 

Në Shtetet e Bashkuara, ekzistojnë katër organizata të specializuara për infermierët neonatale 

dhe një për infermierët që ofrojnë kujdes gjatë transportit të të porsalindurve. 

Ndryshimet më madhore dhe më të rëndësishme në përkujdesjen për neonatët vërehen sidomos 

në 70 vjeçarin e fundit të viteve, me neonatologjinë moderne. Me botimin e parë të broshurës  
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“Standardet dhe rekomandimet për kujdesin spitalor të foshnjave të porsalindura” në vitin 1948 

nga “Komiteti për Fetusin dhe të Porsalindurin i Akademisë Amerikane të Pediatrisë (AAP)”, 

dhe katër vjet më vonë me paraqitjen e një punimi rreth vlerësimit neonatal në dhomën e lindjes 

të Virginia Apgar (Apgar, 1953) ndihmuan në fokusimin e vëmendjes tek foshnjet e 

porsalindura. 

Numri i foshnjave që kanë nevojë për kujdes neonatal po rritet kryesisht për shkak të 

përparimeve teknologjike dhe terapeutike. Këto përparime kanë nënkuptuar një ulje të shkallës 

së vdekshmërisë neonatale për foshnjat që lindin me peshë të ulët dhe gjithashtu një rënie të 

incidencës së lindjes së parakohshme. 

 Kujdesi për neonatët ka pësuar ndryshime thelbësore sidomos gjatë viteteve të fundit si shkak 

edhe i zhvillimit të teknologjisë duke bërë të mundur uljen e ndjeshme të vdekjeve te neonatët 

dhe foshnjet. 

2. Rishikim i Literaturës 

Kujdesi intensiv neonatal për të porsalindurit me sëmundje kritike u prezantua në fund të viteve 

1960 kur u zhvilluan për herë të parë metodat për sigurimin e ventilimit të asistuar për foshnjat e 

vogla. Për shkak se njësitë e kujdesit intensiv neonatal kërkonin personel dhe pajisje të 

specializuara përtej atyre të disponueshme në shumicën e spitaleve, u bënë përpjekje kombëtare 

për të rajonalizuar vendndodhjen e tyre (National Committee on Perinatal Health, 1976). Kjo 

strategji ishte e suksesshme në rritjen e disponueshmërisë së kujdesit intensiv neonatal dhe 

rezultoi në norma të përmirësuara të mbijetesës për foshnjat me peshë të ulët të lindjes. 

(McCormick et al., 1985). Deri në vitin 1976 kishte më shumë se 125 njësi të kujdesit intensive 
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 neonatal në Amerikën e Veriut, kryesisht në qendrat kryesore mjekësore universitare. 

(Butterfield, 1977) Tani raportohet se ka më shumë se 700 njësi të tilla, duke përfshirë çerdhet e 

nivelit 2 dhe të nivelit 3. (American Hospital Association, 1989). 

Çështja e aksesit në kujdesin e posaçëm spitalor neonatal u shfaq vetëm në shekullin e njëzetë. 

Para fillimit të shekullit, shumica e lindjeve ndodhnin në mjedisin shtëpiak dhe repertori i 

kufizuar i kujdesit për të porsalindurit e sëmurë mund të sigurohej gjithashtu në atë mjedis. Në të 

vërtetë, vetëm në fund të viteve 1800 kujdesi për foshnjat më pak se dy vjeç iu hoq mjekëve 

obstetër dhe u vendos në fushën e pediatërve (Smith, 1983). Në një epokë kur të paktën 10% e të 

gjithë foshnjave vdisnin para ditëlindjes së tyre të parë, fati i një foshnjeje të lindur më të vogël 

se mesatarja konsiderohej veçanërisht i zymtë dhe përtej fushëveprimit të shumicës së kujdesit 

mjekësor.  

Përpjekjet për të përmirësuar rezultatet e foshnjave të vogla duke siguruar ushqim dhe ngrohtësi 

ishin të ngadalta në zhvillim. Jo të gjitha këto përpjekje ishin të kufizuara në mjediset mjekësore, 

dhe popullarizimi i kujdesit të veçantë për të porsalindurit e vegjël u realizua nëpërmjet 

ekspozitave në panairet botërore dhe mjedise të tjera të tilla aktualisht të pamundura (Cone, 

1985). Në gjysmën e parë të këtij shekulli, vendi i lindjes u zhvendos nga shtëpia në spital me 

qëllimin se lindjet në spital mund të zvogëlojnë numrin e komplikimeve të lindjes tek gratë. 

Megjithatë, lindja në një spital ende ofronte pak avantazhe mbijetese për foshnjat me peshë të 

ulët të lindjes, sepse nuk mund të bëhej shumë për të menaxhuar distresin respirator ose 

sëmundjen e membranës hialine që reflektonte papjekuri pulmonare. Pavarësisht mungesës së 

suksesit, shërbimet e transportit u organizuan në disa qytete, veçanërisht në Çikago, për të sjellë 

në spital të sapolindurët e sëmurë të lindur në shtëpi për kujdes (Cone, 1985). 
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Pas Luftës së Dytë Botërore, shumë nga shkaqet mjedisore të vdekshmërisë foshnjore në muajin 

e parë të jetës ishin kontrolluar ose reduktuar nga higjiena, imunizimet dhe antibiotikët. Vdekjet 

në periudhën neonatale filluan të dominojnë normat e vdekshmërisë foshnjore me peshë të ulët të 

lindjes që përbënin shumicën e këtyre vdekjeve neonatale (Shapiro et al., 1968). Zbatimi i 

pavlefshëm i ndërhyrjeve të bazuara keq në shkencë çoi në praktika që tani shihen si të 

padobishme në rastin më të mirë dhe, në disa raste, jashtëzakonisht të dëmshme. (Silverman, 

1980). Jo vetëm që ndërhyrjet individuale ishin me dobi të kufizuar, por e gjithë ndërmarrja e 

kujdesit special për foshnjat ishte gjithashtu. e diskutueshme pasi shkalla e vdekshmërisë 

neonatale ka mbetur e pandryshuar për më shumë se 15 vjet (Shapiro et al., 1968). 

Ndërsa armët e Luftës së Dytë Botërore u qetësuan, një "shpërthim terapeutik" në mjekësinë e të 

porsalindurve, me përparime në dhurimin e gjakut, terapinë e lëngjeve dhe antibiotikët, 

paralajmëroi neonatologjinë moderne me triumfe klinike dhe sëmundje iatrogjene. Nëntëdhjetë 

për qind e lindjeve tani kanë ndodhur në spitale, duke rezultuar në ndërtimin e objekteve të reja 

të inkubatorëve. Pediatrit u përfshinë gjithnjë e më shumë në sallën e lindjes dhe filluan të 

porosisin teste nga laboratorët klinikë dhe objektet radiologjike, të vlerësojnë 

elektrokardiogramet e foshnjave dhe të administrojnë lëngje përmes venave periferike (në vend 

të zgavrës peritoneale, sinusit sagittal ose indeve nënlëkurore). Pesëdhjetë për qind e mbijetesës 

në moshën 28 ditëshe u arrit për foshnjat me peshë lindjeje nën 1800 gram. 

Në fund të viteve 1960, megjithatë, kërkimi bazë shkencor mbi problemet e të porsalindurve 

filloi të jepte fryte në ndërhyrje të bazuara në mënyrë empirike dhe efikase. Në veçanti, 

vëzhgimet kritike rreth sëmundjes së membranës hialine, shkaku kryesor i vdekjes në mesin e  
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foshnjave të lindura parakohe, çuan në strategji më efektive për menaxhimin e problemeve të 

frymëmarrjes (Avery & Mead, 1959). 

Disa linja provash mbështesin hipotezën se kujdesi intensiv neonatal ka rezultuar në ulje të 

vdekshmërisë. Së pari, ka pasur rënie të dukshme në normat e vdekshmërisë neonatale dhe 

foshnjore që përkon me shtimin e përkujdesjes dhe përsosjen e kujdesit intensiv neonatal.(Lee, et 

al., 1980; Williams & Chen, 1982; Buehler et al., 1987). Kjo rënie ka qenë pothuajse tërësisht 

për shkak të përmirësimeve në mbijetesën e foshnjave të lindura me peshë shumë të ulët dhe jo 

uljes së numri të foshnjave të lindura me peshë shumë të ulët (Buehler et al., 1987). Ndërmjet 

viteve 1965 dhe 1975, shkalla e vdekshmërisë neonatale u ul me 35%. Për shkak se faktorë të 

tjerë që dihet se ndikojnë në mbijetesën në një peshë të caktuar lindjeje nuk ndryshuan gjatë 

kësaj periudhe, Lee dhe kolegët arritën në përfundimin se përmirësimet në kujdesin mjekësor 

perinatal ishin përgjegjës (Lee et al., 1980). Një rënie më e fundit e vdekshmërisë foshnjore është 

shoqëruar me një praktikë specifike të kujdesit intensiv neonatal (Hilts, 1991; Horbar et al, 1993; 

Schwartz et al., 1994). Ndërmjet viteve 1989 dhe 1990, shkalla e vdekshmërisë foshnjore ra me 

6% (nga 9.7 në 9.1/1000 lindje). Kleinman vlerësoi se gjysma e këtij ndryshimi mund të ketë 

qenë për shkak të futjes së terapisë me surfaktant, e cila redukton sëmundjet serioze të 

mushkërive, në kujdesin intensiv neonatal (Hilts, 1991). 

Nga ana tjetër u shfaq edhe kujdesi shëndetësor i rajonalizuar, i cili është një koncept që është 

njohur në vitet 1920 dhe i referohet një modeli organizimi të kujdesit shëndetësor, ku shërbimet e 

kujdesit parësor janë gjerësisht të aksesueshme në lidhje me një rrjet të koordinuar referimi në 

objektet e kujdesit të centralizuar, dytësor dhe terciar (Bond, 1976; Allison et al, 1996; 

Bodenheimer  & Grumbach, 1995). Bazohet në premisën se kujdesi i specializuar mund të jetë  
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më i mirë në spitalet me volum të lartë dhe se shërbimet e centralizuara do të rezultonin në 

kursime të konsiderueshme të kostos (Luft et al., 1979). Pavarësisht studimeve që tregojnë se 

shërbimet e centralizuara perinatale rezultojnë në rezultate më të mira, ka prova të 

derajonalizimit perinatal ose anulimit të kujdesit të centralizuar, të specializuar për shtatzënitë 

me rrezik të lartë dhe të porsalindurit (Yeast et al., 1998; Bode et al., 2001; Phibbs  et al., 2007; 

Powell et al., 1995; Gould et al., 2002; Baker & Phibbs et al., 2002). Në Kaliforni, ku zgjerimi i 

shërbimeve perinatale ka rezultuar kryesisht në një rritje të numrit të njësive të nivelit të mesëm, 

efektet e kujdesit të derajonalizuar kanë rezultuar kryesisht në një zhvendosje të lindjeve nga 

qendrat rajonale perinatale në njësi të nivelit të mesëm, në vend të zvogëlimit të numrit të 

pacienteve në rrezik që lindin në njësi me disponueshmëri të pakta ose aspak shërbime të 

kujdesit intensiv neonatal (Gould et al., 2002; Baker & Phibbs et al., 2002). 

Një numër i madh provash mbështesin konceptin e rajonalizimit të kujdesit intensiv neonatal. Si 

vdekshmëria ashtu edhe sëmundshmëria serioze janë ulur ndjeshëm për foshnjat me rrezik të 

lartë që lindin në spitale që kanë një vëllim të lartë rastesh, shërbime obstetrike të nivelit terciar 

dhe njësi të kujdesit intensiv neonatal (NICU). (Lasswell et al., 2010; Phibbs et al., 2007). Edhe 

pse këto përfitime janë më të theksuara për foshnjat me rrezik më të lartë, si ato me prematuritet 

ekstrem ose anomali të mëdha kongjenitale, provat sugjerojnë se përfitimet shtrihen për të gjitha 

lindjet me rrezik dhe ndoshta edhe për ato me rrezik të ulët. (Heller  et al., 2002) 

Deklarata e Shoqatës Mjekësore Amerikane në vitin 1971 dha përgjigjen për vdekshmërinë 

neonatale të lidhur me lindjen e parakohshme dhe lindjen e të porsalindurve me sëmundje kritike 

mbi rajonalizimin e kujdesit perinatal (American Medical Association House of Delegates,  
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1971). Merkatz dhe Johnson (1976) sugjeruan se rajonalizimi do të çonte në një sistem të 

shpërndarjes së burimeve në dobi të të porsalindurve. 

Përcaktimi i spitaleve sipas niveleve perinatale filloi sipas aftësisë së tyre për të plotësuar nevojat 

e të porsalindurve. Akademia Amerikane e Pediatrisë, Komiteti për Fetusin dhe të Porsalindurit, 

2012 përcaktoi nivelet e kujdesit për të porsalindurit në 2004. Qendrat e Nivelit I ofruan kujdesin 

bazë; qendrat e nivelit II ofruan kujdes specialiteti, me nënndarje të mëtejshme të qendrave IIA 

dhe IIB; dhe qendrat e nivelit III ofruan kujdes subspecial për foshnjat e porsalindura me 

sëmundje kritike me nënndarje të objekteve të nivelit IIIA, IIIB dhe IIIC. 

Përveç zhvillimeve të teknologjisë dhe përmirësimit të kujdesit për foshnjat një rol thelbësor ka 

edhe edukimi i nënave, ku në vendet në zhvillim tashmë ka prova të qarta të diferencave në 

normat e mbijetesës së fëmijëve që lidhen me edukimin e nënave. Të dhënat nga Amerika Latine 

(Behm, 1976-78; Haines & Avery, 1978), Afrika (Caldwell, 1979; Farah & Preston, 1982) dhe 

Azia (Cochrane, 1980; Cald-well & McDonald, 1981), të gjitha tregojnë një lidhje negative midis 

shkallës së arsimimit të nënës dhe nivelit të vdekshmërisë së fëmijëve, megjithëse sasia e arsimit 

që kërkohet për të prodhuar një reduktim të ndjeshëm të vdekshmërisë ndryshon nga kultura në 

kulturë. 

Është ironike që një variabël i ndërmjetëm midis arsimit dhe vdekshmërisë foshnjore që është 

studiuar gjerësisht është ushqyerja me gji, sepse personat më pak të arsimuar në vendet në 

zhvillim përgjithësisht ushqehen me gji për periudha më të gjata dhe për këtë arsye duhet të kenë 

fëmijë më të shëndetshëm (Puffer & Serrano, 1973). 
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Por studimet si në Indi ashtu edhe në Lesoto kanë treguar se ushqyerja me shishe lidhet me 

vdekshmëri më të ulët dhe ushqim të përmirësuar për fëmijët, sepse janë relativisht të pasurit ata 

që heqin dorë nga gjiri herët dhe kalojnë në ushqyerjen me shishe (Srivastava & Saksena, 1981; 

Lesoto, 1973). Një arsye pse periudhat më të shkurtra të ushqyerjes me gji nga personat me arsim 

të lartë nuk rezultojnë në rritje të vdekshmërisë është thjesht se personat e tjerë mund të 

mbështeten vetëm në ushqyerjen me gji për një kohë të gjatë (Plank & Milanesi, 1973; Rowland 

et al., 1981). Në të vërtetë, nënat që detyrohen të mbështeten ekskluzivisht në ushqyerjen me gji 

për periudha të gjata janë më të varfra dhe më pak të arsimuara (Butz et al., 1982). 

Një mënyrë tjetër në të cilën statusi i grave kontribuon në nivelet e vdekshmërisë së fëmijëve 

është nëpërmjet efektit të preferencave së gjinisë në kujdesin ndaj fëmijëve. Aty ku ka një 

preferencë dhe nevojë të fortë për djem, djemtë do të marrin trajtim preferencial në ushqim dhe 

trajtim mjekësor (Rosenberg, 1973; Williamson, 1976). 

Kujdesi Bazë Obstetrik Emergjent (BEmOC) dhe Kujdesi Gjithëpërfshirës Obstetrik Urgjent 

(CEmOC) kanë promovuar gjerësisht për të përmirësuar rezultatet e shëndetit të nënës dhe 

neonatit. Megjithatë, konsensusi për aksesin universal në shërbimet me cilësi të lartë BEmOC 

dhe CEmOC po përballet me sfida për shkak të pasigurive se si të zbatohen më së miri ato në 

situata specifike (MoHFW, 2007). Është thelbësore të sigurohet një numër adekuat i stafit të 

kualifikuar, sisteme efikase të mbështetjes emergjente dhe objekte të pajisura mirë për CEmOC 

për të kapërcyer barrierat ndaj kujdesit të nënës, kryesisht në zonat rurale (Goldie et al., 2010). 

 Ndryshimet e fundit në përkujdesjen e neonatëve – në veçanti, përdorimi i steroideve antenatal, 

lindjet cezariane, steroide për trajtimin e sëmundjeve kronike të mushkërive dhe surfaktantet për  
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trajtimin e sindromës së distresit respirator – shfaqen të kenë kontribuar në mbijetesën e shumë 

foshnjeve me peshë shumë të ulët në lindje. Në vitin 1989-1990, katër të pestat e infantëve që 

peshonin 1500 g ose më pak kur lindën, mbijetuan derisa dolën nga spitali; shkalla e mbijetesës 

së infantëve që peshonin 601-700 g  në lindje dhe të atyre që lindnin në javën e 24-26 të 

shtatëzanisë u përmirësua dukshëm mbi normat për 1987-1988. Këta janë nga gjetjet kryesore të 

analizës së të dhënave nga Instituti Kombëtar për Shëndetin e Fëmijëve dhe Zhvillimin Njerëzore 

(NICHD) Rrjeti i Kërkimit Neonatal. (M.Hack et al., 1995) 

3. Metodologjia 

Përveç rishikimit të literaturës është e rëndësishme të paraqitet edhe një studim për të vlerësuar 

sesi kujdesi për neonatët si nga personeli mjekësor ashtu edhe nga prindërit është aq i nevojshëm, 

ku nga të dy palët ka pasur përparim gjatë viteve. 

Informacionet u mblodhën nga njësia e kujdesit neonatal në Drammen, Norvegji dhe më pas u 

pasqyruan rezultatet. 

Dhjetë vjet më parë, njësia e kujdesit intensiv neonatal në Drammen, Norvegji, zbatoi dhomat e 

vetme familjare (SFR), duke zëvendësuar njësinë tradicionale të gjirit të hapur (OB). Mirëpritja 

e prindërve për të qëndruar së bashku me foshnjën e tyre 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë, ishte 

sfiduese dhe frymëzuese. Qëllimi i këtij punimi është të përshkruajë zbatimin e SFR-së dhe se si 

ato kanë kontribuar në një ndryshim kulturor midis stafit ndërprofesionist.  
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4. Përfundime dhe Rekomandime 

Prania e vazhdueshme prindërore ka ndryshuar mënyrën se si ne e perceptojmë familjen si 

marrës të kujdesit dhe mënyrën se si ne si infermire i përfshijmë prindërit në kujdesin e 

përditshëm. Ne ofrojmë vizione për të ardhmen me zhvillime të mëtejshme të kujdesit të 

përshtatur me nevojat e foshnjave duke ofruar kujdes intensiv neonatal me prindërit si partnerë të 

barabartë. Kujdesi me në qendër familjen (FCC) perceptohet gjithnjë e më shumë si një pjesë e 

rëndësishme e kujdesit intensiv neonatal. Dizajni SFR parandalon ndarjen foshnjë-prind dhe 

ofron një mjedis të reduktuar stresin për foshnjën. Për të mbështetur prindërit dhe për të rritur 

përfshirjen e prindërve, kërkohet një ndryshim i plotë strukturor dhe kulturor. Prindërit duhet të 

përfshihen edhe si kujdestarë edhe si marrës të kujdesit. Zbatimi i SFR-së është gjithëpërfshirës 

dhe kërkon planifikim, strukturë dhe udhëheqje të fortë. Mirëpritja e prindërve në njësinë tonë 

24/7 ka qenë një ndryshim i lojës për ne për të zhvilluar trajtim dhe kujdes të përshtatur me 

nevojat individuale të foshnjave dhe familjeve. 

 Gjatë dekadave të fundit ka pasur padyshim ndryshime thelbësore në zhvillimin e neonatologjisë 

dhe teknologjisë. Ulja e ndjeshme e numrit të vdekjeve të neonatëve dhe foshnjave ka pasur një 

ndikim të madh dhe përmirësime të shumta. Gjithsesi vazhdojne të lindin foshnje me rrezik të 

lartë dhe gratë përjetojnë komplikacione gjatë lindjeve, por tashmë ekziston një kujdes intensiv 

shumë më i sofistikuar dhe që përkujdeset në mënyrë maksimale për to. Zhvillimi i vazhdueshëm 

i pajisjeve për transport të sigurt është gjithashtu thelbësor. Ka shumë gjëra për t’u përgëzuar për 

arritjet e viteve të fundit, por është thelbësore të presim përpara për të përmirësuar dhe avancuar 

këtë fushë të specializuar të praktikës infermierore dhe ndërdisiplinore. 
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Hyrje 

Dizinformimi 

Dizinformimi  është  një  tipologji  misinformimi  e  krijuar  me  qëllimin  specifik  e  të  

mashtruarit    ose  të  të  dhënit  informacione  të  rreme. 

Shumë njerëz konsumojnë lajme përmes rrjeteve sociale. Prandaj është e dëshirueshme që të 

reduktohet ekspozimi i përdoruesve të mediave sociale ndaj përmbajtjes së lajmeve me cilësi 

të ulët. Një ndërhyrje e mundshme është që algoritmet e renditjes së mediave sociale të mos 

jenë të besueshme. (Pennycook, Gordon, and David G. Rand. “Fighting Misinformation on Social 

Media Using Crowdsourced Judgments of News Source Quality.” Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, vol. 116, no. 7, 2019, pp. 2521–26) 

Dhe  pse  rrjetet  sociale  si  Facebook,  Youtube,  Instagram,  Twitter  dhe  disa  prej  

motorrëve  të    kërkimit  më  të  famshme  në  botë  kanë  marrë  masa  për  të  limituar  

sasinë  e  dizinformimit  që    qarkullon  në  rrjet,  ato  nuk  kanë  arritur  të  krijojnë  një  

sistem  ku  informacioni  i  dhënë  me  qëllim  dizinformimin,  të  mos  arrijë  në  mënyrë  

efektive  një  audiencë  të  gjërë.  Përkundrazi,  siç  pamë  dhe  gjatë  pandemisë,  me    

efektivitet,  shpërndarja  e    informacioneve  të  rreme  dhe  dizinformimi  në  përgjithësi,  

pushtuan  rrjetin  duke  shënjestruar  grupe  si  NO-VAX-ers.  Këto  informacione  

përshkruanin  sesi  WHO  dhe  qeveritë  botërore,  sipas  tyre,  kishin  planifikuar  jo  vetë  

Covidin,  por  dhe  gjithë  limitimet  që  do  vinin  si  pasojë,  me  teori  të  krijimit  në  

laborator  të  virusit  nga  shkencëtarët  kinezë  si  mjet  bio  lufte.   

Duhet të pranohen se shumica e popullsisë beson në nevojën për vaksina dhe mes atyre që 

nuk e bëjnë këtë, ka shkaqe të shumëfishta pas hezitimit të tyre. Kjo kërkon një qasje  
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gjithëpërfshirëse, por të përshtatur, duke përfshirë (1) komunikimet publike; (2) masat e 

vaksinimit; (3) verifikimi i fakteve; (4) legjislacioni ndëshkues.(Zainul, Harris. Countering 

COVID-19 Anti-Vaccination Propaganda. Institute of Strategic and International Studies, 2020, 

http://www.jstor.org/stable/resrep29702.) 

Fushatat e dizinformimit a keqinformimit  bëhen  zakonisht  me  qëllime  specifike,  jo  

vetëm  prej  qeverive  që  kërkojnë  dizinformim  të  popullatës, por dhe ndaj shteteve  me  të  

cilat  mund  të  kenë  konflikte  a  ndaj  të  cilave  duan  të  krijojnë  avantazhe  të  ndryshme  

ekonomike.  Çdo  ditë  e  më  shumë  shohim  njerëz  të  thjeshtë  që  krijojnë  fushata  

keqinformimi  e  dizinformimi  për  arsye  vetjake  që  lidhen  o  me  besimet  e  tyre  vetjake  

o  me  fushata  specifike  marketimi  për  produkte  që  ato  shesin.   

Pennycook, Gordon, and David G. Rand thonë: Ne zbulojmë se njerëzit laikë - mesatarisht - 

janë mjaft të mirë në dallimin midis burimeve me cilësi më të ulët dhe më të lartë. Këto 

rezultate tregojnë se përfshirja e vlerësimeve të besimit të njerëzve laikë në algoritmet e 

renditjes së mediave sociale mund të provojë një ndërhyrje efektive kundër dezinformatave, 

lajmeve të rreme dhe përmbajtjes së lajmeve me paragjykime të rënda politike. 

Fundja opinioni  bëhet  fakt  në  një  botë  ku  inluencuesit  e  rrjetit  diktojnë  mendësitë  

sociale  nëpërmjet  kontrollit  të  plotë  mbi  tematikat  që  trajtojnë  dhe  mbi  burimet  ku  

bazohen.  Materialet  që  shpërndahen  mund  të  jenë  plot  me  informacione  të  pasakta  që  

mund  të  bëhen  burime  keqinformimi. 

Tipologjitë  e  dizinformimit  gjatë  COVID  dhe  strategji  të  propozuara. 

Metodat  më  të  shpeshta  të  dizinformimit  gjatë  pandemisë  kanë  qenë  si  vijojnë  :  a)  

ngatërrimi  i  asaj  që  është  virusi  dhe  pasojat  e  tij  dhe  mënyrat  e  mbrojtjes  ndaj  tij;   
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b)  trajtime  dhe  kura  të  rreme;  c)  fajësimi  i  një  grupi  njerëzish  si  shkakëtarë  të  

gjithçkaje;  d)  Teori  konspirative.  (Kirk Sell Tara, Hosangadi Divya, Smith Elizabeth, 

Trotochaud Marc, Vasudevan Prarthana, Gronvall Gigi Kwik, Rivera Yonaira, Sutton 

Jeannette, Ruiz Alex, Cicero Anita. "National Priorities to Combat Misinformation and 

Disinformation for COVID-19 and Future Public Health Threats: A Call for a National 

Strategy" The Johns Hopkins Center for Health Security, March 23 2021, report) 

Sot lehtësisht  mund  të  shohim  sesi  dhe  në  Shqipëri  këto  faktorë  kanë  ndikuar  e  janë  

manifestuar  më  së  miri,  nga  trajtimi  fillestar  i  covidit  sikurse  të  qe  një  grip  i  

zakonshëm,  tek  kurat  e  rreme,  konspiracionet  sesi  shkencëtarët  ishin  duke  gënjyer  dhe  

sesi  Covidi  s’ekziston  apo  se  vaksina  është  një  skemë  për  të  na  mikroçipuar  a  rrejti  

5G  po  na  vret.   

Strategjitë  e  propozuara  për  sulmimin  e  dizinformimit  bazohen  në  katër  themele  

kryesore:  a)  ndërhyrje  kundër  lajmeve  të  rreme  e  çdo  burimi  që  i  shpërndan;  b)  

promovimi  dhe  vërtetimi  i  shpërndarjes  në  mënyrë  masive  të  informacioneve  faktike.c)  

ngritja  e  aftësive  publike  për  të  kundërshtuar  misinformimin  e  dizinformimin;  d)  

strategji  kombëtare  që  përfshijnë  të  dhëna  të  koordinuara  mirë  mes  medias,  shtetit,  

sigurisë  kombëtare,  shëndetësisë,  dhe  publikut. (Kirk Sell Tara, Hosangadi Divya, Smith 

Elizabeth, Trotochaud Marc, Vasudevan Prarthana, Gronvall Gigi Kwik, Rivera Yonaira, 

Sutton Jeannette, Ruiz Alex, Cicero Anita. "National Priorities to Combat Misinformation 

and Disinformation for COVID-19 and Future Public Health Threats: A Call for a National 

Strategy" The Johns Hopkins Center for Health Security, March 23 2021, report) 

Ç’ka  platformat  online  kanë  bërë  është  amplifikimi  dhe  dhënia  e  vizibilitetit  të  

informacioneve  që  lidhen  me  COVID-19  prej  WHO  dhe  institucione  të  tjera  të   
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shëndetit  publik,  duke  përfshirë  këtu  dhënien  e  hapësirave  dhe  promovimit  të  tyre  

gjithkund  dhe  në  mënyrë  të  aksesueshme  nga  çdo  përdorues.   

Roli  i  monitorimit  të  këtyre  platformave  u  duk  më  së  shumti  gjatë  2020-ës  ku  

efektshmëria  e  ndërveprimit  të  tyre  përmes  fshirjes,  bllokimit  dhe  ndikimi  në  

visibilitetin  e  informacioneve  u  bë  më  i  dukshëm,  duke  u  kthyer  nga  një  anë  dhe  në  

diçka  shqetësuese  pasi  pa  rregulla  dhe  principe  të  forta  e  transparente  mbi  këto  

veprime,  mund  të  krijohen  problematika  të  rëndësishme  në  qarkullimin  e  informacionit,  

ndaj  ndërhyrja  qeveritare  me  masa  specifike  dhe  bashkëpunimi  e  koordinimi  në  këto  

raste  është  tejet  i  rëndësishëm. 

Raporti  Shtator-  Tetor  i  Komisionit  Europian  tregon  progresin  e  raportuar  nga  

platforma  të  ndryshme  si  vijon: 

• Twitter  raporton  që  ka  përditësuar  dhe  zgjeruar  aftësitë  për  të  mundësuar  

informacione  mbi  COVID-19  dhe  vaksinën  në  bashkëpunim  me  Shtetet  e  Bashkimit  

Europian.  Përdoruesit  që  kërkojnë  për  informacione  që  lidhen  me  Coronavirusin  dhe  

Vaksinat  do  të  drejtohen  në  faqet  e  dedikuara  për  njoftime  me  rëndësi  të  

komunikimeve  kombëtare  të  instirucioneve  të  shëndetësisë  dhe  faqet  e  tyre  në  rrjet.  

Twitter  gjatë  muajit  tetor  përditësoi  rregulloret  mbi  COVID-19dhe  misinformimin  e  

dizinformimin  në  lidhje  me  vaksinën.  Tweet-et  që  japin  informacione  të  dëmshme  apo  

të  rreme  mbi  COVID-19  dhe  vaksinimit  do  vazhdojnë  të  hiqen  nga  faqja.  Thirrja  

Publike  që  shfaqet  kur  hap  Twitterin  është  riaktivizuar  në  14  shtete  të  BE.  Twitter  ka  

çaktivizuar  254  llogaridhe  ka  fshirë  4544  publikime  të  tipologjive  të  ndryshme 
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• globalisht  në  Shtator  dhe  ka  bllokuar  819  llogari  e  fshirë  3574  publikime  në  

Tetor.Përgjatë  muajve  Shtator-Tetor  Twitter  ka  fshirë  84  Tweete  të  publicizuara.  

• (Komisioni Europian, Reports on September and October actions - Fighting COVID-19 

Disinformation Monitoring Programme, Dhjetor 02, 2021). 

• TikTok    rriti  numrin  e  fjalëve  kyçe/hashtageve  që  mund  të  sjellin  tag-e  apo  parrulla  

në  lidhje  me  COVID-19  dhe  vaksinat.  TikTok  raporton  se  është  në  suport  të  

fushatave  të  vaksinimit  dhe  iniciativave  për  rritjen  e  njohurive  dhe  besimit  ndaj  

vaksinës  së  COVID-19  dhe  vaksinimit  për  të  rinjtë.  U  vërejt  se  ndërkohë  që  u  ul  

numbri  i  tag-eve  për  vaksinën,  u  ngrit  numri  i  videove  me  Tag  COVID  në  mënyrë  

drastike  nga  1261  në  gusht  në  6818  në  Shtator  dhe  9948  në  Tetor.  Ky  numër  është  i  

kundërt  me  ç'ka  ndodhi  në  dy  muajt  paraardhës.  TikTOk  ka  fshirë  686  video  që  

thyenin  rregullat  e  lidhura  me  COVID-19  në  Shtator  dhe  584  video  në  Tetor. 

(Komisioni Europian, Reports on September and October actions - Fighting COVID-19 

Disinformation Monitoring Programme, Dhjetor 02, 2021). 

• Microsoft    raporton  përsa  i  përket  vendosjes  në  krye  të  faktorëve  ''answer(përgjigje)''  

dhe  ''njoftime  të  shërbimit  publik''  përsa  i  përket  kërkimeve  në  Bing,  në  lidhje  me  

vaksinën  dhe  duke  përfshirë  një  matës  që  tregon  progresin  e  vaksinimit  të  shteteve  në  

veçanti  dhe  globalisht.  Faqja  zyrtare  e  COVID-19  dhe  e  vaksinës  në  LinkedIn  

përditësohet  rregullisht.  LinkedIn  raporton  zgjerimin  e  kolaborimit  me  influencues  për  

shpërndarjen  e  mesazheve  me  autoritet  besueshmërie  dhe  pozitive  mbi  vaksinën.  

Microsoft  raporton  se  eksperienca  BingCOVID-19  ka  pasur  një  shtim  me  4003694  

shikime  në  BE  mes  Shtatorit  e  Tetorit,  një  ulje  nga  Gushti,  por  në  linjë  me  

Korrikun.  Reklamati  në  shkelje  me  rregullat  e  COVID-19  bllokohen  së  arrituri   
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përdoruesit  e  BE,  numri  i  bllokimeve  ka  qenë  435922  reklama  në  Shtator  dhe  909713  

në  Tetor. (Komisioni Europian, Reports on September and October actions - Fighting 

COVID-19 Disinformation Monitoring Programme, Dhjetor 02, 2021) 

• Google  raporton  që  është  duke  punuar  me  autoritetet  për  të  siguruar  në  motorin  e  

kërkimit  informacione  shtesë  mbi  COVID-19  dhe  vaksinën  dhe  në  mënyrë  që  këto  

informacione  të  dalin  ndër  të  parat  kur  kërkohet  për  coronavirusin  ose  vaksinat.  Kjo  

feature  e  re  lejon  akses  më  të  lehtë  për  prenotimin  e  vaksinës  dhe  kontaktimin  e  

autoriteteve.  Youtube  zgjeroi  rregulloren  mbi  dizinformimet  mjekësore  në  Tetor  për  të  

përfshirë  qëndrime  që  i  dalin  kundër  informacioneve  të  ekspertëve  të  shëndetësisë  dhe  

konsensusit  të  WHO.  Youtube  do  eliminojë  video  me  kontent  që  thonë  se  vaksina  

vret  njerëz.  Google  ka  marrë  masa  kundrejtë  19338  URL-ve  në  AdSense.  Numri  i  

reklamave  të  bllokuara  është  rritur  me  500000  krahasuar  me  periudhën  e  mëparshme. 

(Komisioni Europian, Reports on September and October actions - Fighting COVID-19 

Disinformation Monitoring Programme, Dhjetor 02, 2021) 

• Meta/Facebook  raporton  përditësimin  botërisht  të  rregullores  mbi  vaksinen  pas  

autorizimit  të  FDA-së  në  Shtetet  e  Bashkuara  për  vaksinimin  e  fëmijëve.  Raporton  

gjithashtu  rezultate  mbi  fushatën  e  edukimit  mediatik  të  filluar  në  Mars  ''  Together  

Against  COVID-19  Misinformation''.  Rezultatet  treguan  se  në  Francë  fushata  ka  arritur  

12.9  milion  përdorues,  në  Poloni  5.7  dhe  Gjermani  9.2.  Meta/Facebook  aporton  që  në  

Shtator  2021  mbi  120000  postime  janë  fshirë  nga  Facebook  në  BE  për  shkelje  të  

rregullave  të  COVID-19  dhe  vaksinës  në  Facebook  dhe  Instagram,  në  Tetor  numri  u  

rrit  në  140000. (Komisioni Europian, Reports on September and October actions - Fighting 

COVID-19 Disinformation Monitoring Programme, Dhjetor 02, 2021) 
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Besimi 

Njerëzit preferojnë më  së  shumti  zgjidhje  jo  të  vështira  për  problematikat  që  hasin  

sepse  s’dëshirojnë  të  mundohen  dhe  të  shpenzojnë  më  shumë  energji  seç  duhet.  Ne  

jemi  evoluar  për  të  përdorur  sa  më  pak  mund  për  proçeset  e  të  menduarit,  kjo  është  

ajo  që  quhet  kopraci  konjitive  (cognitive  misers)  dhe  është  ajo  që  bën  trurin  tonë  më  

efikas  pasi  mbimendimi  i  çdo  gjëje  do  shkaktonte  lodhje  konstante  mendore.  Ndaj  më  

së  shumti,  për  pjesën  më  të  madhe  të  problemeve  instinktivisht  mendojmë  për  

mënyrat  më  të  lehta  për  t’i  zgjidhur.  Por  nga  ana  tjetër  kjo  shkakton  dhe  që  në  raste  

kur  realisht  kemi  nevojë  të  përqëndrohemi  më  shumë  në  zgjidhjen  e  diçkaje,  ta  

anashkalojmë  dhe  kjo  ndodh  më  së  shpeshti  me  ato  që  konsumojmë  online.   

Sa herë na  ka  ndodhur  që  të  lexojmë  titujt  e  një  shkrimi  në  rrjete  sociale  e  ta  marrim  

për  të  mirëqënë.  Kjo  krijon  mundësi  të  mëdha  dizinformimi  pasi  më  së  shumti  duke  

mos  ndaluar  për  të  analizuar  një  informacion,  e  marrim  si  të  mirëqënë.  Vendimet  e  

shpejta  që  truri  ynë  merr  në  lidhje  me  besueshmërinë  e  informacionit  që  konsumojmë  

vijnë  për  arsye  të  ndryshme  që  nga  mungesa  e  edukimit  mbi  dizinformimin  tek  

mungesa  e  aplikimit  të  mendimit  kritik  në  informacione  online  për  të  vetmen  arsye  që  

marrësit  e  informacionit  janë  mësuar  për  gjenerata  me  mediat  tradicionale,  gjë  që  sjell  

njëfarë  besueshmërie  instinktive. 

Hapja  e  internetin  ndaj  çdokujt  me  një  opinion,  jo  domosdoshmërisht  të  bazuar  në  

fakte,  na  ka  bërë  më  të  rrezikuar  ndaj  vërtetësisë  së  asaj  që  konsumojmë.  Shpesh  dhe  

nëse  lexojmë  që  një  informacion  është  provuar  si  i  gabuar,  mund  ta  përhapim  sikurse  

të  ishte  një  lajm  i  vërtetë. 
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Rrjetet sociale  dhe  ngritja  e  influencuesve  të  rrjetit  si  faktor  që  shtyn  trende  tek  

audienca,  vetë  strukturat  e  rrjeteve  sociale  që  përmes  algoritmeve  të  caktuara  që  

tërheqin  sa  më  shumë  vëmendjen  e  audiencës,  krijojnë  situata  ku  gjithëkush  mund  të  

besojë çdo gjë  që  konsumon.  Krijimi  lehtësisht  i  flluskave  (bubble)  në  rrjete  sociale  në  

të  njejtën  kohë  ndalon  individin  në  marrjen  e  informacioneve  që  s’janë  

domosdoshmërisht  në  interesin  e  tij/saj  por  që  janë  me  interes  publik. 

Rrjedhshmëria  në  përthithjen  e  informacionit  është  mënyra  e  vetme  sesi  njerëzit  mund  

të  besojnë  një  informacion.  Nëse  diçka  përsëritet  shpesh  dhe  ti  mban  mend  ta  kesh  

dëgjuar,  mund  ta  proçesosh  këtë  informacion  më  mirë.  Por  në  rast  se  rrethi  yt  në  

rrjet  ka,  përshembull,  parime  kundër  vaksinimit,  ti  e  ke  më  të  lehtë  aksesimin  e  

informacioneve  të  rreme  se  të  informacioneve  me  konsensus  shkencor,  ndaj  do  kesh  

më  të  lehtë  të  mos  besosh  në  vaksinim.  Sa  më  shpesh  të  përsëriten  lajmet  e  rreme  

në  rrjet,  por  kjo  vlen  në  fakt  për  çdo  informacion,  aq  më  të  lehtë  është  që  dikush  të  

bijë  pre  e  tyre. (Pennycook, Gordon, and David G. Rand, April 2020) 

Kjo  gjithashtu  do  të  thotë  që  sa  më  i  kuptueshëm  të  jetë  informacioni,  aq  më  lehtë  i  

proçesueshëm  është  nga  truri  i  njeriut  dhe  si  pasojë  aq  më  i  besueshëm. 

Shumë  njerëz  sot  janë  të  influencueshëm  lehtësisht  nga  lajmet  e  rreme  dhe  praktikat  

dizinformuese,  por  më  së  shumti  janë  ato  njerëz  që  besojnë  informacione  që  qartësisht  

janë  të  kundërta  me  të  vërtetën  dhe  faktet.  Pennycook  dhe  Rand (Pennycook, Gordon, 

and David G. Rand, April 2020) vëzhguan  se  personat  që  janë  të  influencueshëm  nga  

fraza  boshe  por  në  dukje  me  terminologji  të  komplikuar  dhe  pseudo  të  thellë,  janë  

më  lehtësisht  të  manipulueshëm.  Kjo  i  jep  atyre  baza  për  të  zgjeruar  teorinë  e  tyre   
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për  Sistemi  1  dhe  Sistemi  2,  që  praktikisht  thonë  që  truri  ynë  në  llogjikimin  dhe  

proçesimit  e  informacionit  ka  dy  sistemi,  i  pari  që  jep  zgjidhje  të  lehta  dhe  është  më  

lehtësisht  pre  e  dizinformimit  dhe  i  dyti  që  proçeson  në  mënyrë  më  kritike  

informacionin. 

Nga  ana  tjetër  një  faktor  me  rëndësi  më  vete  për  përcaktimin  e  besueshmërisë  mbi  

informacione  të  marra  është  motivimi  për  të  besuar  bazuar  në  paragjykime  (bias)  

vetjake,  pra  mbi  dëshirën  personale  për  të  besuar  një  informacion.  Shembull  i  mirë  

për  këtë  është  imazhi  që  qarkulloi  në  rrjet  ku  pas  punimeve  të  parkut  Rinia  tregohet  

sesi  pas  rreshjeve,  dunat  ishin  përmbytur  kur  në  realitet  s’kishte  logjikë  që  mund  të  

kishte  ndodhur,  apo  sesi  botërisht  shkencëtarët  kanë  krijuar  konsensus  mbi  vaksinën  si  

mjet  parandalues  ndaj  hospitalizimit. 

Njerëzit  praktikisht  s’janë  shpeshherë  mjaftueshëm  analitik  kur  përballen  me  

informacion.  Paragjykimet  tona  dhe  besimet  vetjake  mbivendosen  mbi  aftësinë  për  të  

arsyetuar,  sepse  shpesh  dështojmë  në  ushtrimin  e  vazhdueshëm  të  aftësive  tona  të  së  

menduarit  kritik.  Shpesh  besime  a  informacione  të  kundërta  me  ato  që  zotojmë  japin  

eksperiencë  negative  në  aspektin  psikologjik  që  mund  të  çojë  nerëzit  në  mohim  të  

informacioneve  të  besueshme  dhe  burime  me  ekspertizë  mbi  tematika  të  caktuara.  

Agjentët  e  dizinformimit  e  shfrytëzojnë  këtë  faktor  për  të  amplifikuar  besime  e  

paragjykime  ekzistuese. (Pennycook, Gordon, and David G. Rand, April 2020) 

Mungesa  e  motivimit  për  të  arsyetuar  për  tematika  që  bien  ndesh  me  besimet  tona  

dhe  përtacia  në  mendim  kritik  janë  një  pikë  e  dobët  që  shfrytëzohet  me  efektshmësi  

për  misinformim  e  dizinformim.   
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Në  përditshmëri  njerëzit  mendojnë  se  janë  në  gjendje  të  kuptojnë  cilat  janë  lajmet  e  

rreme  dhe  mendojnë  se  ato,  ndryshe  nga  pjesa  tjetër  e  popullsisë  s’ndikohen  nga  

dizinformimi.  Realiteti  është  se  çdokush  mund  të  bie  pre  e  lajmeve  të  rreme  nëse  nuk  

ndalon  për  të  analizuar  informacionin  që  merr  dhe  si  ai  ndikon  në  paragjykimet  

personale  mbi  atë  tematikë.  Ndaj  dhe  shumë  shpesh  dëgjojmë  njerëz  rreth  e  rrotull  

globit  që  mendojnë  se  ato  dinë  më  shumë  seshkencëtarët. 
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Abstrakt 

Peptidil Arginin Deiminazat konsistojnë në PAD1, PAD2, PAD3, PAD4 dhe PAD6 të cilat 

veprojnë në inde, substrate specifike dhe janë të lokalizuara në grup në kromozomin 1p35-36. 

Izoenzimat e PADs katalizojnë shndërrimin e mbetjeve të argininës në citrulinë duke rregulluar 

aktivitetin e imunitetit të bujtësit. Ky proces quhet ndryshe citrulinim dhe përfshihet në procese 

fiziologjike të organizmit si shprehja e gjeneve. Mbishprehja e aktivitetit të PADs shoqërohet me 

patologji autoimmune,malinje dhe inflamatore. 

Qëllimi i studimit: Vlerësimi i inteligjencës (IQ) dhe veçorive (ID) të peptidil arginin 

deiminazave.Epërsitë dhe kufizimet e tyre në diagnozë dhe prognozë.Hulumtimi i veçorive të tyre 

në kapjen e hershme të artritit reumatoid dhe më tej. 

Materiali dhe metodat :Literatura e 30 viteve të fundit. 

Fjalët kyçe;  

PADs, ACCPA, Citrulinim,Overexpression,Met-rregullim,NET-formim,lokalizim qelizor,kalcium-

vartëse,sëmundje autoimmune, inlamatore, biomarker, target terapeutik, klinik, diagnostik. 

SHKURTIMET 

PADs - Peptidil Arginin Deiminazat 

MBP - Myelin basic protein 

GFAP - Glial fibrillary acidic protein 
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H3 - Histone H3 

H2A - Histone H2A 

H4 - Histone H4 

ACCPA - Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody 

AR - Artriti reumatoid 

FR – Faktori Reumatoid 

SM – Skleroza multiple 

TNFα - Tumor necrosis factor alpha  

SA - Sëmundja Alzheimer 

ASC - Apoptosis-associated speck-like protein containing 

HPLC - High Performance Liquid Chromatography. 

ABAP - Antibody-based assay for PAD activity 

NADH - Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) + hydrogen (H) 

ELISA - Enzyme-linked immunosorbent assay 
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1. Koncepte, përkufizime, shpjegime 

1.1 Overexpression (Mbishprehja) 

Overexpression (6,8,10) ose mbishprehja e PADs konsiston në hiperaktivizimin enzimatik të 

procesit të citrulinimit. 

Citrulinimi në kushte normale:

 

Figura1.Citrulinimi I peptidil-argininës me katalizator PADs. (14) 

Dy janë rregulluesit kryesorë të aktivitetit të PADs; 

1. jonet Ca2+ 

2. mjedisi reduktues 

Proteinat poreformuese të bujtësit , perforina,kompleksi i sulmit membranor ,mbingarkesa me 

kalcium dhe citoliza sjellin hiperstimulimin intra dhe extraqelizor të PADs të cilat incizojnë 
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prodhimin e antitrupave ndaj proteinave të citrulinuara që shqyrtohen kryesisht në lëngjet sinoviale 

të pacientëve me RA. 

Mbishprehja e PADs luan rol të rëndësishëm në shumë patologji autoimune dhe inflamatore (33). 

1.2 Met-rregullimi 

Met-rregullimi(1,6,8,10) ose kontrrolli i vetërregullimit të aktivitetit biologjik të PADs. 

1.Mjedisi oksidativ jashtëqelizor kontraston mjedisin reduktus brendaqelizor dhe mund të siguroj 

kushtet e duhura kundër citrulinimit jashtëqelizor të katalizuar nga PADs. 

2.Inhibitorët PADs 

1.3 NET- formimi 

Neutrophil Extracellular Trap formation ose NETosis (1,10,18,25,33) është një formë pro-

inflamatore e vdekjes së programuar të qelizave ku një kemokinë ose patogjen stimulon një 

nëngrup neutrofilesh(28,29) për të dekondensuar kromatinën e tyre .Ky process(1,28,29) që është 

implikimi I ADN-së në përgjigje të ‘agresionit’ të njohur i gjeneron neutrofileve një strukturë të 

madhe jashtëqelizore në funksion të eleminimit të patogjenëve. 

Së bashku me dekondensimin e kromatinës, neutrofilet i nënshtrohen një procesi autolize të varur 

nga oksidaza NADPH(32) që përfshin shpërbërjen e membranës bërthamore dhe përzierjen e 

acideve nukleike , proteinave të granulave brenda një vakuolë të madhe ndërqelizore (21,25). Pas 

formimit të së cilës , NET-et çlirohen nëpërmjet perforimit të membranës plazmatike dhe lizës së 

qelizave. Ky proces përfundon 1-4 orë pas stimulit nxitës dhe është letal për neutrofilet. 
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PAD4 ka rol rregullator në NETformim(1,10) në dekondesimin e kromatinës ndërmjet citrulinimit 

të histoneve . NETformimi anormal vërehet në shumë patologji autoimune si AR, SA. Ky 

proces(10,21) luan një rol vendimtar në përgjigjen e lindur imune dhe disekuilibron homeostazën 

e sistemit imunitar.  

Aktivizimi I NADPH-oksidazës (1) kufizon aktivitetin e PADs duke parandaluar overekspresimin 

në qelizat në NEToz e sipër ,në të cilat citrulinimi kundërindikon  aktivitetin antimikrobik. 

Theksojmë se jo gjithmonë NETformimi është i dëmshëm (21,22,36). Efektet pozitive: 

Aktivitet antimikrobial 

Rol në përgjigjen imunitare të hostit. 

Rregullator në procese inflamatore 

Rol mbrojtës në pneumonin bakteriale. 

Ndër mikroorganizmat që induktojnë NETformimin (21,30): 

Staphylococcus aureus      

Streptococcus sp. 

Haemophilus influenzae 

Klebsiella pneumoniae 

Listeria monocytogenes  
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Mycobacterium tuberculosis  

Shigella flexneri 

Candida albicans                                                                                                                                                                                          

Figura 2. Neutrofilet polimorfonukleare që i nënshtrohen NETosis, pas trajtimit invitro me PMA 

për 3 orë. Me mikroskop elektronik skanues. 

 

2. Familjarizimi me PADs 

2.1 Tabela informuese dhe përshkruese 

Në tabelën ilustruese (1,5,10,19) nr.1 janë paraqitur shkurtimisht veçoritë enzimatike të familjes 

PADs. 
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Në tabelën e mëposhtëme (1,2,4,5,7,8,10,14,27) nr.2 paraqiten të dhënat biokimike për izoenzimat 
e PADs. 
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2.2 PADs dhe patologjitë 

Izoenzimat PADs luajnë një rol potencial me aktivitetin e tyre enzimatik në sëmundjet autoimmune 

dhe inflamatore. 

1. ARTITI REUMATOID DHE PADs 

Artriti reumatoid (7,15,17) është një sëmundje inflamatore kronike e artikulacioneve(7,23) që 

mund të shkaktoj kartilago dhe dëmtim të kockave. 

PADs(8,14) janë mediator të citrulinimit të proteinave sinoviale,kjo sjell gjenerimin e ACCPA në 

qelizat plazmatike me pasojë AR. 

Nivelet  e PAD2 dhe kryesisht PAD4 në sinoviocitet hiperplastike,qelizat inflamatore (4,5,8,14) 

janë të mbishprehura në AR. 

Pacientët me AR prodhojnë antitrupa që njohin proteinat e citrulinuara nga PADs(4,5)si 

fibrina,fibrinogjeni në indin synovial. 

Pacientët me AR AntiPAD2 pozitiv(8,14) klinik më të lehtë 

PAD4 (7,9,12,15) rol sinjifikant diagnostik,monitorues dhe target terapeutik në studim në AR. 

AntiPAD4(9,11,12) present në fazën pre-klinike shoqëruar me ACCPA positive,rol prediagnostik; 

pacientët AntiPAD4 pozitive shfaqin më shpesh nyje reumatoide se ata Anti PAD4 negative,por 

ka prevalenc të ulët prediagnostike. 
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Pacientët AntiPAD3/PAD4 pozitiv (11, 11) konsistojnë në nyje më erozive në klinik se ata me 

mungesë të tyre,ndërkohë që AntiPAD3 identifikojnë pacientët me AR duke siguruar trajtim të 

hershëm intensiv. 

2. SKLEROZA MULTIPLE DHE PADs 

Skleroza multiple (4,14,34) është një çrregullim në demielizimin kronik të neuroneve të sistemit 

nervor qëndror. 

Nivelet e PAD2 dhe PAD4 (4,5) të mbishprehura në SM. 

Disrregullimet në aktivitetin e PAD2 në tru sjellin rritjen e citrulinimin të MBP(4,5,14),vlerat më 

të larta hasen në formën malinje dhe variantin Marburg të SM. 

PAD2 (4,5,14) luan rol kritik në patogjenezën e SM, ndërmjet polarizimit të qelizave T CD4+ ,që 

identifikojnë rritjen e MBP. 

PAD4 (4,5) rol në progresionin e SM me anë të mekanizmit TNF-a,H3. 

3. TUMORET DHE PADs 

Pasojë e rritjes së pakontrolluar(37,38) të qelizave në një ind apo organ të caktuar të organizmit. 

Kryesisht PAD2 dhe PAD4(3,5,14) janë të mbishprehura në patologjitë malinje si I 

lëkurës,kolorektal,gjirit,etj. 

Ndërmjet citrulinimit të histoneve (1,3,14) PADs ndikojnë në progresionin tumoral. 
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Rol në transformimin neoplazik (3,5,14) duke moduluar transkriptimin e gjeneve aktivizuese dhe 

supresore neoplazike. 

Rol në rregullimin e mikromjedisit inflamator tumoral (3,14) ndërmjet citrulinimit të citokinës. 

PAD4(3,5) është korepresor transkriptimi për p53. 

PAD2 (3,14) biomarker dhe target interesi terapeutik për patologjitë malinje. 

Inhibitorët e PADs (3,7) si Cl-amidin,ulin stabilitetin neoplazik pa ndikuar në rritjen e qelizave 

normale.Rol terapeutik dhe preklinik në studim.  

4. SEMUNDJA ALZHEIMER DHE PADs 

Sëmundje neurodegjenerative (5,16,31) me pasojë demencën në shumicën e rasteve. 

Akumulim anormal I proteinave të citrulinuara (4,5,16) si vimentin dhe GFAP në regjonin 

hipokampal të trurit të pacientëve SA. 

Proteinat e sipërpërmendura rrisin imunoreaktivitetin (4,5,) krahasuar me proteinat në trurin e 

pacientëve normal. 

PAD2 (4,5) e mbishprehur në SA,rol në progresionin e sëmundjes. 

5. SEPSIS DHE PADs 

Çrregullim(3,14,35) I përgjigjes inflamatore me prekje multiorganore. 

Mbishprehje të izoenzimës PAD2.(3,14) 
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PAD2(14) mediator në patogjenezën e sepsis,biomarker dhe target terapeutik. 

PAD2 (1,14) katalizon citrulinimin e ASC që sjell piroptozën në makrofag me pasoj sepsis. 

Inhibitorë selektiv të PAD2(7,14) janë protektiv ndaj sepsis ndryshe nga ata të PAD4. 

2.4 Qasja e këtyre enzimave në vendin tonë 

Referuar protokollit për trajtimin dhe menaxhimin e AR në  shërbimin ambulator (17) ndër 

ekzaminimet laboratorike për diagnostikimin e AR përfshihej; 

FR 

ACCPA 

Në të cilat FR ose ACCPA në vlera deri në 3 here mbi kufirin e sipërm të normës konsiderohej titër 

I ulët pozitiv,vlera më të larta titër I lartë.  

Në ndjekjen e pacientëve me AR konsiderohej matja e ACCPA  nëse pacientët ishin FR negativ 

ose për vendosje terapie. 

Vëm re se nuk kemi aplikim të ekzaminimit të PADs dhe Anti-PADs. 

2.5 Lidhja hormonale në mekanizmin e veprimit të këtyre izoenzimave 

Ekziston një lidhje midis PADs dhe sistemit riprodhues femëror,sikurse shprehja dhe aktiviteti I 

tyre si PAD6. 

Kjo lidhje shpjegohet me ndërveprimin e estrogjenit(3,4) ,I cili nxit shprehjen e PAD1,PAD2 dhe 

PAD4 në indet uterine. 
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Sipas një studimi te minjtë (4) terapia me estrogjen rrit shprehjen uterine të PAD1 dhe PAD2 më 

shumë se 3 here brenda 2 orëve trajtim dhe 12 orëve për PAD4. 

Duke qenë se estrogjeni (3,4)luan rol në biosintezën e prolaktinës, aktiviteti enzimatik i PAD mund 

të luajë një rol të rëndësishëm në këtë proces normal fiziologjik dhe mund të nxisë gjithashtu rritjen 

neoplazike të hipofizës. 

3. Hulumtim 

3.1 Materiali biologjik që përdorim (2,11,41) 

Gjaku/serumi 

Lëngu sinovial 

Ekstrakti hipokampal 

3.2 Metodat laboratorike të diagnostikimit(2,10,11,18,39,40,42) 

Metoda ELISA                                         

Sensivitet të lartë , metoda  klasike. 

Metoda kolorimetrike                             

Sensivitet të ulët , analizë e shpejtë për përcaktimin e aktivitetit të PAD të pastruar.   

Metoda fluorometrike HPLC                                                            

Sensivitet të lartë , joefiçente për analizën e njëkohshme të shumë mostrave. 
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Metoda spektrofotometrike e oksidimit të NADH. Sensivitet të ulët , efiçente në monitorimin e 

aktivitetit të PADs 

Metoda ABAP, sensivitet të lartë, e thjeshtë në përdorim.                                                                          

Metoda me Fluoreshencë, sensivitet të lartë , monitoron ndryshimin e aktivitetit enzimatik.                           

3.3 PADs dhe ACCPA në AR. (5,7,8,912,15,20,24)                                

PADs (7,9,12,15) 

Rritja e titrit të PAD4 në indin sinovial nuk është specifike për AR,sikurse citrulinimi I proteinave 

target nuk shoqërohet gjithmonë me AR,ndryshe nga ACCPA. 

Shënues serologjik I konsiderueshëm,në studim. 

Korrelacion pozitiv me aktivitetin e sëmundjes,shërben si follow up. 

Mund të jetë presente në munges të FR dhe ACCPA te pacientët me AR. 

Vlerë diagnostike të konsiderueshme në studim. 

Rol terapeutik ndërmjet inhibitorëve të aktivitetit shprehës të tyre. 

Sipas studimit(15)raportohet sensivitet diagnostik 90.3% dhe specifitet 100% 

Sipas studimit të Umeda N raportohet sensivitet 19.6% dhe specifitet 88.5% 

Sensivitet të ulët. 
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ACCPA (5,7,8,15,20,26) 

Antitrupat anti-ciklik të proteinave të citrulinuara ACCPA, detektojnë procesin e citrulinimit nga 

PAD4. 

Shënues serologjik superior për AR.Frekuencë të lartë. 

Detektohet deri në 10 vjet para shfaqes klinike të AR 

Ndihmon në parashikimin e progresionit të sëmundjes. 

Prezente tek pacientët me FR negative. Prezenca tregon formë të rëndë të sëmundjes. 

Potencial prognostik,diagnostik,terapeutik. 

Diferencon AR nga sëmundjet e tjera reumatike. 

Sipas studimit (15) raportohet sensivitet diagnostik 93.5% dhe specifitet 100%. 

Specifitet të lartë. 

4. Përfundimet 

Epërsitë 

1. Biomarker diagnostik dhe terapeutik në patologjitë e sipërpërmendura. 

2. Bashkëshoqërues prediagnostik në AR ,mund të jetë pozitive te pacientët ACCPA dhe FR 

negative. 

3. Prezenca mund të klasifikoj stadin e patologjisë. 
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4. Minimalisht invasive. 

5. Kostoefektiviteti.Ka kosto të ulët mund të matet dhe me fotometër. 

5. Kufizimet 

1. Sensivitet të ulët. 

2. Në studim e sipër 

6. Rekomandime 

1. Hartimi i një projekt propozimi në nivel kombëtar lidhur me specifitetin dhe sensivitetin e 

PADs,si një instrument më efikas dhe me kostoefiktivitet më të ulët  për realizimin e kapjes 

së hershme të artritit reumatoid (në Shqipëri kapet në stade të vonshme)duke mundësuar 

hapat e nevojshme për kalimin e PADs nga enzimë “research” në enzimë si pjesë e 

protokolleve. 

2. Aplikimi i PADs duke fituar qytetari diagnostike referuar artritit reumatoid. 

3. Përdorimi i PADs me qëllim ekzaminime sa më efikase. 

4. Vlerësimi i këtyre izoenzimave për gjetjen e medikamenteve përkatëse. 
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1. Rishikimi I literaturës 
 

Një ekonomi vërtet e gjelbër është një ekonomi e qëndrueshme që synon një popullsi të 

qëndrueshme dhe konsumin e energjisë dhe materialeve në një nivel të qëndrueshëm. 

Ekonomia moderne industriale është vetëm disa shekuj e vjetër. Si një fëmijë i rritur në fazën 

e parë të jetës, ekonomia ka arritur në adoleshencë. Adoleshenca është një kohë ndryshimesh 

dhe sfidash të mëdha, me pasiguritë dhe krizat e veta. Por si të gjithë adoleshentët, ekonomia 

duhet të ndalojë së rrituri në madhësi fizike dhe të fokusohet në rritjen e kapaciteteve 

mendore, morale dhe shpirtërore. Kur një sistem jete (qoftë qenie njerëzore apo ekonomi) 

rritet përtej madhësisë optimale, ndodhin gjëra të këqija. Pra, zhvilluesi i ekonomisë së 

gjelbër Herman Daly e përkufizon ekonominë e qëndrueshme si… "Një ekonomi me një 

furnizim të vazhdueshëm njerëzish dhe objektesh, që mban disa nivele të dëshirueshme dhe 

të mjaftueshme për norma të ulëta të mirëmbajtjes, që do të thotë flukset më të ulëta të 

mundshme të materies dhe energjisë të përdorura që nga faza e parë e prodhimi deri në fazën 

e fundit të konsumit.” Është pikërisht koncepti i qëndrueshmërisë ai që ka marrë një rëndësi 

të madhe në drejtim të rritjes dhe zhvillimit ekonomik në botën e sotme. 

 

Stavrakakis (1997) na mëson se koncepti "e gjelbër" është përdorur për të trajtuar mjedisin 

dhe përkeqësimin e tij, gjë që ka çuar në lindjen e një politike të re mjedisore. 

Connolly dhe Smith (1999) e shohin këtë politikë të re mjedisore si të nevojshme, por ajo 

gjithashtu sfidon mënyrën tonë të të vepruarit. Ai pretendon një rend të ri që synon të 

rivendosë harmoninë e humbur midis njerëzve dhe natyrës. Bazuar në këtë koncept, 

ekonomia e gjelbër u prezantua si një model, duke pretenduar se rritja e qëndrueshme  
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ekonomike kërkon një ekuilibër midis ndikimit mjedisor të rritjes ekonomike dhe kapacitetit 

asimilues të mjedisit. Konsiderohet gjithashtu një strategji e përshtatshme dhe si pjesë e  

programeve të rimëkëmbjes të krijuara për të kapërcyer krizën ekonomike globale. Me fjalë 

të tjera, ekonomia e gjelbër beson se drejtimi i rimëkëmbjes ekonomike sipas udhëzimeve të 

gjelbra jo vetëm që do të ndihmojë që vetë rimëkëmbja të jetë e suksesshme, por do të 

ndihmojë gjithashtu në arritjen e qëllimit afatgjatë të promovimit të një modeli. zhvillim të 

qëndrueshëm ekonomik. Si i tillë, ai është një model i rritjes ekonomike në përputhje jo 

vetëm me ruajtjen, por edhe me përmirësimin e cilësisë së mjedisit (Musu, 2010). 

 

Zhvillimi i qëndrueshëm është një element thelbësor në ekonominë e gjelbër. Ka kërkime 

mbi zhvillimin e qëndrueshëm në përgjithësi me të gjitha problemet që dalin, por Archibugi 

dhe Nijkamp (1989) theksojnë se zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik kërkon zbatimin e një 

metode të integruar dhe një analize ekonomiko-ekologjike. Jacobs (1993) ka bërë një punë 

tjetër të mirë në ekonominë mjedisore, zhvillimin e qëndrueshëm dhe me shumë gjasa me 

pasoja politike ose institucionale në të ardhmen. Ajo jo vetëm që i konsideron forcat e tregut 

si shkaktarë të degradimit të mjedisit, por edhe si forcat që do të përdoren për të arritur 

qëndrueshmërinë. Ai paraqet dëshmi nga një këndvështrim etik, logjik, si dhe empirik (shih 

gjithashtu Opschoor 1995). Adams (2001) gjurmon rrënjët e zhvillimit të qëndrueshëm, duke 

treguar disa kuptime të ndryshme - duke përfshirë mjedisin e tregut dhe modernizimin 

ekologjik, i cili kërkon zgjidhje teknike dhe rregullatore për problemet mjedisore (shih 

gjithashtu Klooster 2003). 

 

 

 

434



    
 
Ne kemi mësuar se ekonomia konvencionale ka marrë kritika duke theksuar se masat 

kryesore tradicionale ekonomike vlerësojnë vetëm aspektet e tregtueshme të njerëzimit dhe 

natyrës duke lënë pas dore aspektet jo-tregtare si shqetësimet ekologjike. Janë bërë përpjekje 

për të rregulluar masën e produktit kombëtar konvencional me dëmet e shkaktuara në mjedis. 

Këtu janë paraqitur qasje alternative për rregullimin e masës ekonomike me efekte mjedisore. 

 

Në ndjekje të konceptit kombëtar të produktit të gjelbër, produkti kombëtar përshtatet për 

vlerën e dëmit mjedisor të shkaktuar (Aaheim dhe Nybory, 1995). Ëeizman (1976) ka ofruar 

një bazë teorike për GDP-në e gjelbër. Asheim (1997) është një nga zgjerimet e tij për të 

rregulluar llogaritë kombëtare me dëmtime mjedisore për të matur qëndrueshmërinë. Për 

shembull, kjo masë rregullatore është e rëndësishme kur matet qëndrueshmëria relative e 

ekonomive të vendeve me burime të pasura dhe të varfra natyrore. 

 

Aaheim dhe Nybory shfaqën disa vështirësi në matjen e GDP-së së Gjelbër. Ata vunë në 

dukje problemet themelore të modeleve të bazizmit, supozimet e tyre kontradiktore dhe 

mënyrat e vlerësimit të mjedisit. Ata argumentuan se informacioni i përfshirë në PBB-në e 

gjelbër mund të keqinterpretohet lehtësisht dhe të mos besohet. Heberling et al. (2012) 

propozoi një masë të qëndrueshmërisë ekonomike të quajtur Produkti Rajonal i Gjelbër Neto 

(GNP) dhe e zbatoi atë në praktikë në San Luis Basin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

(SHBA). Nga Kontabiliteti i Gjelbër për një Ekonomi të Qëndrueshme, Bartelmus (1999) 

sugjeron përdorimin e politikave dhe analizave të kontabilitetit mjedisor për të vlerësuar 

qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike. Në një studim të lidhur, Cairns (2002) flet për të  
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ardhurat dhe shpenzimet kombëtare të gjelbërta. Ai bën dallimin mes tyre për të hedhur dritë 

mbi disa çështje të kontabilitetit të gjelbër kombëtar, duke përfshirë fitimet kapitale. 

Musu (2010) ngre pyetjen nëse ekonomia e gjelbër është një arritje apo një iluzion i madh? 

Është vënë re se llogaritë e thjeshta të rritjes tregojnë se efekti negativ i rritjes ekonomike në 

mjedis mund të kompensohet nga një efekt i përbërë. Kjo nënkupton rritjen e peshës së 

produkteve më pak ndotëse. Progresi shumë i favorshëm teknologjik për mjedisin do të bëjë  

të mundur zbulimin e rrugës drejt rritjes së qëndrueshme. Mohanty dhe Deshmukh (1998) 

theksojnë nevojën për të menaxhuar zhvendosjen e prodhimit drejt atij të gjelbër. 

Ata vënë në dyshim nëse përmirësimi i produktivitetit të punës çon vërtet në cilësi më të mirë 

të jetës. Autori pohon se ky përmirësim i produktivitetit shkakton punësim më të ulët. Për të 

dalë nga ky grackë produktiviteti është marrë në konsideratë ndarja e punës. Ata përshkruajnë 

dy zgjidhje për të korrigjuar këtë kurth.  

 

Është sugjeruar një transformim në ekonominë e gjelbër përmes zhvendosjes së fokusit të 

aktiviteteve ekonomike drejt sektorit të shërbimeve të gjelbërta. Fare et al. (2001) në matjen 

e produktivitetit bën dallimin midis rezultateve të mira dhe të këqija dhe Heshmati (2010) i 

cili llogarit indeksin e produktivitetit mjedisor që rregullon indeksin e produktivitetit për 

emetimet. Industrializimi dhe zhvillimi i shpejtë në skenarin mjedisor të një vendi me 

evidencë në rritje të eksternaliteteve që lidhen me ndotjen dhe varfërimin e burimeve, 

sigurisht që ka një ndikim në rritjen ekonomike. 
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Pra, të gjitha sa më sipër duhet të shërbejnë si një njohje me autorët që kanë folur për lindjen 

dhe zhvillimin e konceptit të trajtuar në këtë disertacion, me bindjen se ka ende shumë autorë 

të tjerë që nuk përmenden. Por, pamundësia për të përfshirë të gjithë nuk është aspak një 

mangësi që ndikon në cilësi, por një përpjekje për të bërë më të mirën së bashku në hapësirën 

e lejuar. 

2. Metodologjia 

Metodologjia e përdorur në këtë punim kërkimor është ajo e metodës cilësore dhe sasiore. 

Metoda sasiore bazohet në përpunimin dhe përpunimin e të dhënave të dyta, të cilat janë 

treguesit hyrës të arritjes së objektivit tonë. Metoda e cilësisë bazohet në interpretimin e 

rezultateve të çdo hapi që siguron që të gjithë t'i kuptojnë ato. 

Kjo është një metodologji që kemi huazuar nga Stjepanović, Tomić dhe Škare në 2017, të 

cilët propozuan një qasje alternative ndaj qëndrueshmërisë dhe rritjes së gjelbër, e cila 

përfaqëson një hap vendimtar drejt transformimit të të menduarit ekonomik global, duke 

siguruar metodologji të aplikueshme dhe informacion të saktë për vlerësimin e ekonomisë. 

progresin. Në thelb, Produkti i Brendshëm Bruto i Gjelbër (GGDP) nënkupton Produktin e 

Brendshëm Bruto Tradicional (TGDP) minus koston e varfërimit mjedisor. Një skemë më 

specifike dhe më e përgjithshme e llogaritjes (prezantuar nga Stjepanović, Tomić dhe Škare, 

2017) është: 

 GDP e gjelbër = GDP – (emetimet e CO2 në kt x CDM totale në çmimet mesatare për kt) 

– (t mbetje x 74 kWh energji elektrike x çmimi për 1 kWh energji elektrike) – (GNI/100 x 

varfërimi i burimeve natyrore % e GNI) 

 ose shprehet thjesht si: 
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GDP e gjelbër= GDP- (ktCO2 x PCMD) – ( Mbetje x 74 kWh x Pelect) – ( GNI/100 x 

%NRD) 

Ku: 

• ktCO2 x PCMD - Paraqet kostot e ndotjes me CO2 (si emetimet e CO2 herë çmimi i tregut 

të karbonit) 

• Twaste x 74kWh x Pelect – Paraqet kostot oportune të një ton mbetje që mund të përdoret 

në prodhimin e energjisë elektrike. 

• GNI/100 x %NRD - Paraqet kursimet e rregulluara të varfërimit të burimeve natyrore si 

përqindje e të ardhurave kombëtare bruto për vend. 

• 74 kWh është kilovat-orë energji në një ton mbetje që paraqet një sasi energjie elektrike që 

mund të merret nga një mbeturinë (sipas Australian Energy Regulator, 2015) 

Kjo metodologji e llogaritjes së PBB-së së Gjelbër do të zbatohet në rastin e Shqipërisë për 

të parë se sa është mbivlerësuar PBB-ja për shkak të mos marrjes në konsideratë të kostove 

mjedisore. 

3. Analiza e Shqipërisë 

Në këtë kapitull do të marrim në konsideratë rastin e Shqipërisë. Për ta bërë këtë, ne do të 

zbatojmë metodologjinë e përshkruar. Ne do të masim 3 komponentë për të llogaritur GDP-

në e Gjelbër. Së pari, ne do të llogarisim koston e CO2 bazuar në emetimet në atmosferë. Së 

dyti ne do të llogarisim koston oportune që vjen nga mbetjet nëse do t'i përdorim ato për të 

prodhuar energji dhe së treti do të llogarisim kursimet e rregulluara të varfërimit të burimeve 

natyrore si përqindje e të ardhurave kombëtare bruto për vend. 
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3.1 Kostoja nga ndotja e CO2. 

Për të llogaritur koston e ndotjes nga CO2, duhet të kemi disa të dhëna hyrëse që janë emetimi 

total i CO2 në atmosferë dhe më pas duhet ta shumëzojmë atë me koston mesatare prej 

ton/CO2 të marrë nga Banka Botërore. 

 

Viti 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Emetimet e CO2 ne kt 5070 4930 5600 5560 5576 5103 

Table 1: Emetimet e CO2 të matura në kt(kiloton) në vitet 2015-2020 

Burimi: Ëorld Bank 

 

Çmimi aktual i ponderuar i karbonit supozohet të jetë 35$/t CO2. (Banka Botërore, 2021) 

Kostoja totale e ndotjes me CO2 = ktCO2 x Çmimi i CO2 

 

Viti 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ndotja e 

CO2 ($) 177,450,000 172,550,000 196,000,000 194,600,000 195,160,000 178,605,000 

Table 2: Kostoja e ndotjes me CO2 ($) në Shqipëri 2015-2020 

Burimi: Përpunimi i autorit 
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3.2 Kostot oportune të një ton mbetje që mund të përdoret në prodhimin e energjisë 

elektrike. 

Për të llogaritur koston oportune të një ton mbetje që mund të përdoret në prodhimin e 

energjisë elektrike, së pari duhet të ketë të dhënat për mbetjet në Shqipëri si të dhëna hyrëse 

për të vazhduar më tej. 

Kostoja oportune = Twaste x 74kWh x Pelect 

 

• Ku 74 kËh përfaqëson sasinë e energjisë elektrike që mund të merret nga një 

mbetje (sipas Rregullatorit të Energjisë Australiane, 2015; dhe Ëaste 8 2019, XXII, 

4 Economics to Energy në Danimarkë, 2006). 

• Dhe Pelect është çmimi i energjisë elektrike në kËh në Shqipëri që në fakt në bazë 

të Ministrisë së Energjisë është 0.105$/kËh. 

 

Viti 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mbetjet ne ton 1,413,233 1,300,373 1,253,913 1,325,071 1,086,692 1,047,852 

Table 3: Ton mbetje në Shqipëri 2015-2020 

Burimi: INSTAT 

 

Tani ne llogarisim koston oportune të mbetjeve bazuar në formulën e shkruar më parë. 

Kosto oportune = Twaste x 74kWh x 0.105$/ kWh 
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Viti 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kosto opportune ne $ 10,980,820 10,103,898 9,742,904 10,295,803 8,443,597 8,141,813 

Table 4: Kostoja oportune e mbetjeve në Shqipëri (2015-2020) 

Burimi: Përpunimi i autorit 

3.3 Kursimet e rregulluara të varfërimit të burimeve natyrore si përqindje e të 

ardhurave kombëtare bruto 

Hapi i fundit i marrë në konsideratë gjatë llogaritjes së PBB-së së Gjelbër është llogaritja e 

kursimeve të rregulluara të varfërimit të burimeve natyrore si përqindje e të ardhurave 

kombëtare bruto. Për ta bërë këtë, ne duhet të kemi të dhëna për 2 komponentë: GNI i 

Shqipërisë dhe %NRD (Natural Resource Depletion). 

Formula e kursimeve të rregulluara të NRD si përqindje e të ardhurave kombëtare bruto 

është:   

GNI/100 x %NRD 

 

Viti 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GNI ne $ 11,521,808,375.09 12,053,832,974.20 13,051,480,688.50 15,137,993,151.17 15,198,661,275.11 14,637,399,664.98 

Shkarkimi i 

burimeve 

natyrore 0.991 0.853 0.754 1.007 0.866 0.905 

Table 5: Të ardhurat kombëtare bruto dhe shterimi i burimeve natyrore në Shqipëri (2015-2020) 

Burimi: Banka Boterore 
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Duke përdorur këto të dhëna, tani do të llogarisim produktin përfundimtar. 

Viti 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GNI/100 X 

%NRD ($) 

        

114,189,110.80  

        

102,844,288.67  

          

98,351,882.81  

        

152,474,745.42  

        

131,680,692.37  

        

132,468,466.97  

Table 6: Prezantoni kursimet e rregulluara të varfërimit të burimeve natyrore si përqindje e të ardhurave kombëtare 

bruto në Shqipëri (2015-2020) 

Burimi: Përpunimi i autorit 

3.4 Produkti i Brendshëm Bruto i Gjelbër 

Duke përdorur të gjitha llogaritjet e mësipërme tani do të llogarisim produktin përfundimtar 

dhe më të rëndësishëm, GDP-në e Gjelbër. 

  Për ta bërë këtë, ne duhet të heqim nga PBB-ja tradicionale (TGDP) koston e dëmit mjedisor 

të cilën e kemi ndarë në 3 pjesë të cilat i kemi llogaritur më sipër. 

Green GDP= GDP- (ktCO2 x PCMD) – ( TWaste x 74kWh x Pelect) – ( GNI/100 x %NRD) 

 

Viti GDP ($) 

2015 11,386,850,129.84 

2016 11,861,199,830.84 

2017 13,019,689,336.69 

2018 15,156,432,309.90 

2019 15,400,242,874.88 

2020 14,887,629,268.29 

Table 7: GDP ne Shqiperi (2015-2020) 

Burimi: Banka Boterore 
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Kosto mjedisore = (ktCO2 x PCMD) + ( Twaste x 74kWh x Pelect) + ( GNI/100 x %NRD)  

Year Kostoja mjedisore ne $ 

2015 

                                       

302,619,931.21  

2016 

                                       

285,498,186.88  

2017 

                                       

304,094,786.82  

2018 

                                       

357,370,548.64  

2019 

                                       

335,284,289.21  

2020 

                                       

319,215,280.12  

Table 8: Kostoja e Shterimit Mjedisor ne Shqiperi (2015-2020) 

Burimi: Përpunimi i autorit 

Viti GDP e gjelber $ 

2015    11,084,230,198.63  

2016    11,575,701,643.95  

2017    12,715,594,549.88  

2018    14,799,061,761.26  

2019    15,064,958,585.67  

2020    14,568,413,988.18  

                                                     Table 9: GDP e gjelbër në Shqipëri (2015-2020) 

Burimi: Përpunimi i autorit 
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Tabela 9 tregon rezultatet përfundimtare të llogaritjeve. Ky është Produkti i Brendshëm Bruto 

i Gjelbër në Shqipëri. Ai tregon prodhimin total të Shqipërisë duke marrë në konsideratë 

koston mjedisore si një komponent i rëndësishëm që duhet llogaritur për të pasur një pamje 

reale të prodhimit tonë real. 

 

Viti TGDP Kosto mjedisore GDP e gjelber Ndryshimi 

2015   11,386,850,129.84             302,619,931.21    11,084,230,198.63  -2.658% 

2016   11,861,199,830.84             285,498,186.88    11,575,701,643.95  -2.407% 

2017   13,019,689,336.69             304,094,786.82    12,715,594,549.88  -2.336% 

2018   15,156,432,309.90             357,370,548.64    14,799,061,761.26  -2.358% 

2019   15,400,242,874.88             335,284,289.21    15,064,958,585.67  -2.177% 

2020   14,887,629,268.29             319,215,280.12    14,568,413,988.18  -2.144% 

Table 10: Tabele permbledhese 

 

Kolona e fundit na tregon ndryshimin midis TGDP dhe PBB. Rezultati na tregon se PBB-ja 

është e mbivlerësuar në krahasim me PBB-në dhe na tregon papërsosmërinë e institucioneve 

financiare për të qenë sa më të sinqertë kur shprehin ecurinë e një vendi vit pas viti. 
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4 KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

Tabelat e mësipërme konfirmuan në mënyrë analitike konceptin e trajtuar teorikisht në lidhje 

me mbivlerësimin e PBB-së aktuale pa marrë parasysh kostot mjedisore të shkaktuara nga 

ky zhvillim ekonomik. Rezultatet e mësipërme janë produkt i një pune serioze dhe të provuar 

profesionalisht. Megjithatë, duke qenë se përgjegjësia e Shqipërisë për emetimin e gazrave 

ndotës në atmosferë nuk është e madhe, kjo na bën të mos shqetësohemi në aspektin global. 

Por duhet patjetër të kemi një qasje të re ndaj ndryshimeve klimatike, bazuar në politika të 

forta dhe zbatim rigoroz të ligjeve në fuqi. Nuk do të jetë e largët dita ku, si në të gjithë botën, 

Shqipëria do të preket shumë. nga ndryshimet klimatike me temperatura të larta dhe më pak 

reshje si dhe ngritja e nivelit të detit. Ndryshimet klimatike do të ndikojnë gjithashtu në 

burimet ujore, prodhimin e energjisë, turizmin, ekosistemet, bujqësinë dhe zonat bregdetare. 

Nëse këto dukuri nuk merren parasysh dhe trajtohen siç duhet, ekspertët paralajmërojnë se 

kjo do të dëmtojë zhvillimin e vendit, duke rritur varfërinë dhe në këtë mënyrë duke minuar 

progresin, pavarësisht se çfarë do të thotë GDP për ne. 

 

Shumë nga projektet, disa prej të cilave janë duke u zbatuar aktualisht, fokusohen në 

reduktimin e emetimeve të dioksidit të karbonit nëpërmjet ripyllëzimit, ndërtimit të 

hidrocentraleve të tjera, rritjen e biodiversitetit, përmirësimin e efikasitetit të energjisë, 

përdorimin e materialeve të riciklueshme dhe burimeve të rinovueshme, rritjen e përdorimit 

të paneleve diellore. , dhe reduktimin dhe parandalimin e erozionit të tokës. Në veçanti, 

degradimi i tokës është identifikuar si një problem madhor për Shqipërinë që ka një ndikim 

të jashtëzakonshëm në cilësinë e jetës së secilit prej nesh dhe të brezave të ardhshëm.  
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Ndryshimet klimatike nuk janë një problem njëditor, por një çështje që duhet trajtuar në 

planin afatgjatë. Fakti që kemi një emetim të ulët gazi nuk duhet të na pengojë të marrim 

masa paraprake për çështjet e ndryshimeve klimatike, të cilat për fat të mirë nuk po 

kërcënojnë ende të ardhmen tonë. 

Prandaj, puna e deritanishme është një përpjekje për t'u orientuar drejt një studimi më të 

thelluar në drejtimin e ekonomisë së gjelbër, që kërkon padyshim më shumë kohë dhe 

mundësi për mbledhjen e të dhënave, si një element kyç për vepra të këtij lloji. Perspektiva 

anon drejt një pune të mirëorganizuar të grupit me burime intelektuale dhe fizike, të gatshme 

për të identifikuar industritë përfaqësuese të aktiviteteve prodhuese, të hartuar pyetësorë për 

të nxjerrë prej tyre informacionin e dëshiruar, të kenë akses në dokumentacionin financiar të 

kompanive në pyeti, mblodhi dhe organizoi sipas standardeve evropiane të dhënat e nxjerra 

nga ky proces i synuar. 
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Hyrja 

Ankthi social dhe pasoja e saj bullizmi janë fenomenet shoqerore që ne ndeshim në moshat 

kryesisht: fëmijët e rritur dhe adoleshente, në shkolla apo dhe jashtë saj.Çrregullimet e ankthit 

janë ndër çrregullimet psikologjike më të përhapura të fëmijërisë. Përveç shkaktimit të 

shqetësimit akut tek fëmija, prindërit dhe stafi i shkollës, çrregullimet e ankthit mund të kenë 

gjithashtu një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin arsimor dhe social të fëmijës dhe të 

vazhdojnë në mënyrë kronike deri në moshën madhore. Puna e fundit ka filluar për të 

identifikuar shkollën si një mjedis të rëndësishëm për trajtimin dhe parandalimin e çrregullimeve 

të ankthit tek fëmijët.Këto fenomene ndikojnë negativisht në femijët si nga ana mendore-

psikologjike por edhe nga ana fizike, për shkak se mund të vijnë nga shtresa të ulta shoqërore , 

nga komunitete të ndryshme, nga pamja e tyre fizike dhe ketu kryesisht hyjnë femijet që kan 

problem me peshen e tyre, femijet me aftesi të kufizuar etj.Roli i sportit në ketë fenomen do 

ndikoj indirekt në pranimin e këtyre fëmijëve ne shoqëri si te barabartë me të tjerët, sepse vetë 

disiplinat që bejnë pjesë në të, kanë synim bashkëpunimin dhe ndihmen midis individëve .  

Qëllimi i studimit: Të studjojmë ndikimin e aktivitetit fizik dhe sportit në reduktimin e 

sindromës  ankthit social (AS) dhe bullizimit në shoqëri. 

Objektivat specifike 

-Të evidentojmë ndikimin e AS dhe bullizimit në jetën e përditshme 

-Të evidentojmë rolin e sportit në aktivitetin e jetës së përditshme 

- Të analizojmë rolin e sportit në redutimin e stresit social 
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Metoda: Për realizimin e kësaj detyre studiova literaturaturën e 20 viteve te fundit të cilat 

studionin efikasitetin e sportit në reduktimin e ankthis social. Në studimin tim u përfshinë 5 

studime që kishin në fokus sportin dhe ankthin social. Përjashtova studimet rishikim literature. 

Studimet u gjetën në 5 databaza si: Elevier, PED-ro, EMBASE,LILACS, TRIP dhe në JSTOR 

Rezultate: 80% e studimeve treguan se sporti, ushtrimet sportive, noti reduktojnë shënjat e 

ankthit social. 20% të studimeve treguan se ora e edukimit fizik dhe ushtrimet apo aktivitetet 

fizike  nuk kanënjë ndikim në reduktimin e shënjave të ankthit social. 

Konkluzione:Ky studim ofron prova paraprake se simptomat e ankthit social përmirësohen në 

situata sportive dhe aktiviteti fizik. Në të vërtetë, siç u përmend më herët, disa trajtime kognitive-

sjellëse për ankthin social kanë përshtatur ekspozimet që përfshijnë sportin dhe aktivitetin fizik. 

Për këtë temë nevojiten studime të tjera nga humultues të kësaj fushe. 

Fjalë kyce: sporti, ankthi social, aktiviteti fizik, ushtrime. 
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1. Çfarë është bullizmi dhe ankthi social? 

Bullizimi dhe ankthi social ose ndryshe “ndrojtja” janë një nga fenomenet më të shpeshta që ne 

përballemi në realitetin e sotëm.  Zakonisht mund ta identifikoni ngacmimin përmes tre 

karakteristikave të mëposhtme: qëllimi, përsëritja dhe fuqia. Një ngacmues synon të shkaktojë 

dhimbje, qoftë përmes dëmtimit fizik ose fjalëve ose sjelljeve lënduese, dhe e bën këtë në 

mënyrë të përsëritur , e cila sjell një ndarje të personave të bullizuar dhe të “ndrojtur” nga pjesa 

tjetër e shoqërisë duke i bërë ata që të mendojnë negativisht për aftësitë e tyre shprehëse por edhe 

nga ana e fizikut të tyre .  

Ankthi social dhe bullizmi zakonisht prek fëmijët më të rritur dhe adoleshentët.Djemtë kanë më 

shumë gjasa të përjetojnë ngacmim fizik, ndërsa vajzat kanë më shumë gjasa të përjetojnë 

bullizëm psikologjik.Ngacmimi  është një model sjelljeje dhe jo një incident i izoluar.                                                                                                                                                                

Fëmijët që ngacmojnë zakonisht vijnë nga një status më i lartë shoqëror ose pozitë e pushtetit të 

perceptuar, siç janë fëmijët që janë më të mëdhenj, më të fortë ose të perceptuar si të 

njohur.Fëmijët më të cenueshëm përballen me një rrezik më të lartë për t'u ngacmuar. Këta janë 

shpesh fëmijë nga komunitetet që janë të margjinalizuara, fëmijë nga familje të varfra, fëmijë me 

identitete të ndryshme gjinore, fëmijë me aftësi të kufizuara , fëmijë migrantë dhe refugjatë apo 

dhe fëmijet obez.                                                                                                                                   

Fëmijët me ankth social dhe të bullizuar zakonisht: 

• kanë vështirësi të takojnë fëmijë të tjerë ose të bashkohen në grupe 
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• keni një numër të kufizuar miqsh                                                                                                                                                        

• shmangni situatat sociale ku ata mund të jenë në qendër të vëmendjes ose të dallohen nga 

të tjerët - për shembull, duke bërë ose duke iu përgjigjur pyetjeve në klasë                                           

• duken të tërhequr ose të rezervuar në situata grupore. 

Ankthi është një shqetësim i përhapur i shëndetit mendor tek fëmijët dhe adoleshentët që mund 

të ketë një efekt negativ në marrëdhëniet e tyre personale, si dhe në akademikët e tyre. Mësuesit 

janë në gjendje të ndihmojnë në njohjen e shenjave të ankthit dhe mbështetjen e nxënësve në 

klasë. Janë dhënë sugjerime praktike se si mësuesit mund të mbështesin nxënësit e shkollave të 

mesme me ankth. 

2. Benefitet e Sportit në shoqëri. 

Sporti është një nga aktivitetet më të përhapura të shoqërisë moderne bashkëkohore. Përhapja e 

sportit mund të shihet nga përfshirjae njerëzve të të gjitha moshave dhe shtresave shoqërore. 

Sporti depërton dhe luan një rol të rëndësishëm në të gjitha institucionet sociale. Funksionet e 

lojës, lojërave dhe sportit janë një temë kryesore që kalon në pjesën më të madhe të punës së 

shkencëtarëve socialë. Edhe pse nuk ka një listë përfundimtare, ekzistojnë shtatë kategori 

kryesore të funksioneve të lojës, lojërave dhe sportit: instinkt, zhvillim-njohës, zotërim, integrim 

social, socializim, kontroll social dhe personal-shprehës. Ekziston një numër i konsiderueshëm i 

literaturës në shkencat sociale që diskuton rëndësinë e secilit prej këtyre funksioneve. 

Duke folur për rolin e sportit në shoqërinë moderne, thuhet se sporti është një eksperiment i 

vazhdueshëm shoqëror, në të cilin njerëzimi shfaq potencialin e tij, duke grumbulluar dhe 
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përmirësuar kapitalin njerëzor, duke zgjeruar potencialin e tij. Sporti, duke kryer funksionin 

zhvillimor, edukativ, komunikues, integron dhe bashkërendon individë dhe grupe shoqërore, 

duke ndihmuar zhvillimin e shoqeris apo dhe të shumë fenomeneve shoqërore.  

Sporti dhe edukimi fizik krijon mundësi për të rritur zhvillimin në fushën fizike, njohëse dhe 

sociale.Një nga aspektet e fushave shoqërore përfshin arsyetimin moral ose zhvillimin e 

karakterit. Sipas Solomon mjediset e artit dhe të edukimit fizik janë të pjekura me mundësi për të 

promovuar zhvillimin e karakterit: (1) ndërsa çështjet lindin spontanisht, adresojnë implikimet 

morale të sjelljes dhe/ose (2) zbatojnë qëllimisht dilema që kanë implikime morale. 

Shumë sociologë pajtohen se edukimi fizik është një mënyrë kyçe për të socializuar fëmijët, 

gjithashtu sporti i jep një rëndësi të mirave njerëzore.Sporti është një kulturë popullore dhe 

veprimtari demokratike.Simon sugjeron që, nëpërmjet sportit dhe edukimit fizik, ne mund të 

përballemi dhe të kapërcejmë sfidat dhe të zhvillojmë një shqetësim për përsosmëri.Ne mund të 

përfshihemi në aktivitete që vlerësojmë për veten e tyre, përveç shpërblimeve që fitohen për më 

të suksesshmit.Nëpërmjet sportit ne mund të zhvillojmë dhe shprehim virtytet dhe veset morale, 

si dhe të demonstrojmë rëndësinë e vlerave të tilla si besnikëria, përkushtimi, integriteti dhe 

guximi.Sporti i shërben funksionit psikologjik social për të ofruar një ndjenjë eksitimi, gëzimi 

dhe devijimi për shumë njerëz. 

Ne mund të përfshihemi në aktivitete që vlerësojmë për veten e tyre, përveç shpërblimeve që 

fitohen për më të suksesshmit.Nëpërmjet sportit ne mund të zhvillojmë dhe shprehim virtytet dhe 

veset morale, si dhe të demonstrojmë rëndësinë e vlerave të tilla si besnikëria, përkushtimi, 

454



   

 

integriteti dhe guximi.Sporti i shërben funksionit psikologjik social për të ofruar një ndjenjë 

vetbesimi, gëzimipër shumë njerëz. 

Sporti mund të mësojë vlera të tilla si drejtësia, ndërtimi i ekipit, barazia, disiplina, përfshirja, 

këmbëngulja dhe respekti.Sporti ka fuqinë të sigurojë një kornizë universale për të mësuar vlerat, 

duke kontribuar kështu në zhvillimin e aftësive të buta të nevojshme për qytetari të përgjegjshme 

e cila ka një vlerë të madhe në shoqeri apo dhe në zgjidhjen e fenomenve te ndryshme që ka ajo. 

Nëpermjet sportit dhe vlerave që ai ka si perfshirja , barazi apo dhe bashkëpunimi ai jep një 

ndihmese te madhe disa kategorive më të prekura te shoqërisë si : individet me aftësi te kufizuar , 

individet nga komunitetet te tjera , individet e ndrojtur etj , duke berë të mundur përfshirjen e 

kesaj lloje kategorie si të barabartë me individet e tjerë.  

3. Analiza e studimit  

3.1. METODOLOGJIA 

Ky studim ështënjë meta-analizë, rishikim literature i pesë studimeve të randomizuara me grup 

kontrolli. Studimet e përfshira ishin të realizuara në vitet e fundit.Në studim u përfshinë 1560 

individë. Të gjitha studimet kishin në fokus rëndësinë e aktiviteve sportive në reduktimin e 

bullizmit dhe ankthit social 

3.2. MATJE 

Të dhënat janë marrë nga database si JSTORE, Google Scholar, Akademia.  
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3.3. STRATEGJIA E KERKIMIT 

a. Kriteret e studimit 

A) Kriteret e përfshira 

-Studime RCT 

-Studime pas viteve 2000 

-Studime që kanë në fokus rolin e sportit ne reduktimin e ankthit 

-Studime pa pagesë 

B) Kriteret e përjashtuara 

-Studimet me pagese 

-Studime para viteve 2000 

-Studime kohort, përshkrues 
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3.4. Tabela përmbledhëse 

Studimi Analiza 

Përgjithësimi i 

ankthit social në 

sport dhe atletikë 

Situatat: Gjinia, 

Përfshirja në Sport 

dhe Presioni i 

Prindërve 

Norton et al 2000 

Pjesëmarrësit e rekrutuar për qëllime të drejtpërdrejta të këtij studimi 

u rekrutuan me anë të fletëve të postuara të regjistrimit për rast 

studimi i titulluar “Reagimet ndaj socializimit, stërvitjes, 

dhe Atletikë.” Pjesëmarrësit u testuan në grupe. 

Qëllimi kryesor i këtij studimi ishte të shqyrtonte nëse ankthi social,  

siç është vlerësuar tradicionalisht nëpërmjet masave të vetë raportimit, 

përgjithësohet në ankth dhe shmangie tek situatat sportive dhe në atletike. 

 Rezultatet treguanqë pjesëmarrësit raportuan nivele të ndryshme të ankthit 

social,shmangia, mangësitë e performancës të lidhura me ankthin dhe 

vetëdija në situata atletike. Me përjashtim të shmangies, përgjigjet në 

përgjithësi ishin të ndërlidhura në drejtimin e pritur me frikë nga vlerësimi  

negativ sesa ankth. Shmangia individuale te sporti, u shoqërua me frikë më  

të madhe nga vlerësimi negativ dhe ankth, por vetëm te femrat. 

Qëllimi i dytë ishte shqyrtimi i dallimeve në shoqëri: ankthi dhe shmangia e 

sportit midis pjesëmarrësvenë nivele të ndryshme konkurrence. Disi 

 çuditërisht,kur pjesëmarrësit nuk konkurrojnë në sport, konkurrojnë në 

sportet brenda shkollës dhe konkurrimi në sportet ndëruniversitare u  

krahasuan, u gjetën pak dallime në matjet e ankthit social dhe ankthit sportiv dhe 

shmangies.Një shpjegim i mundshëm për mungesën e dallimeve të pritshme ndërmjet 

individëve që konkurrojnë në nivele të ndryshme mund të jenë 

 konteksti nga i cili ata bazuan përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve.Për shembull, 
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 lojtarët e futbollit ndëruniversitar mund të bazojnë përgjigjet e tyre në 

 kontekstin e mijëra tifozëve në stadium, ndërkohë që futbollistët brenda  

shkollës mund të bazoheshinpërgjigjet e tyre në kontekstin e disa  

vëzhguesve. 

 

Roli i orës së 

edukimit fizik në 

reduktimin e AS 

Hartman et al 

2010 

Në këtë studim ofrohej një orë e përditshme e edukimit fizik në shkollë. U  

siguruan dy mësime shtesë prej 45 minutash secila (të dhëna nga mësuesit e 

 edukimit fizik), disa pushime të shkurtra aktiviteti në ditë gjatë mësimeve 

 akademike, detyrat e shtëpisë dhe këndet e lojërave të përshtatura dhe  

përmirësuara për të inkurajuar aktivitetet gjatë pushimeve shkollore dhe 

para dhe pas shkollës. Përveç ushtrimeve aerobike, programi përfshinte 

detyra motorike, stërvitje forcash dhe aktivitete loje. Këto ndërhyrjee ulën 

 ankthin social por nuk reduktuan bullizimin në sport 

Roli i sportit në 

reduktimin e AS  

Jazaeiri et al 2012 

Qëllimi i studimit origjinal ishte të krahasonte një program të reduktimit të 

 stresit në dy grupe: njëri grupi u kërkua të kryenin të paktën dy seanca  

aerobike individuale me intensitet të moderuar (kërcime, ushtrime stretching) dhe një 

seancë aerobike në grup në javë, ndërsa grupit të dytë nuk bëri asnjë aktivitet fizik. 

Ndërhyrja e PA ishte një ndërhyrje aerobike 2-mujore e cila përfshinte  

anëtarësim në palestër. Ndërhyrja e aktivitetit fizik ishte më efikase në uljen 

 e simptomatologjisë së ankthi social sesa në grupin e dytë me ankth social të patrajtuar 

Roli i notit në 

reduktimin e AS 

Lokos et al 2013 

Në këtë studim u ofrua një stërvitje noti 18-mujore, e cila përbëhej nga 2 

seanca javore noti prej 60 minutash në një grup ndërhyrjeje. Në një grup 

 tjetër ndërhyrjeje, u ofrua terapi komplekse sportive për 18 muaj, e cila 
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 përfshinte 2 seanca javore noti prej 60 minutash, 1 seancë javore 60 minuta 

sporte në ambiente të mbyllura dhe një seancë 60 minutash sporte në natyrë. Të dy 

ndërhyrjet e aktivitetit fizik treguan një rënie në simptomat e AS të 

vetë-raportuara krahasuar me grupet e kontrollit të përputhur. Duke 

 krahasuar të dy ndërhyrjet, terapia komplekse sportive tregoi një reduktim  

më të fortë të simptomave të AS se sa trajnimi i notit. 

 

Yu et al 2020 

 

Në këtë studim u zhvillua një program 8-mujor i edukimit të ushqyerjes dhe 

aktivitetit fizik në shkollë. Prindërit u ftuan të merrnin pjesë në kurrikulat e 

 edukimit shëndetësor dhe të bënin ushtrime në shtëpi së bashku me fëmijët  

e tyre. Gjithashtu, u zbatuan ushtrime të detyrueshme ditore në ditët si dhe modifikime të 

stilit të jetesës. Programi përbëhej nga një pushim aktiv  

20-minutësh në mëngjes në formën e vrapimit. U sigurua një orë 

shtesë në palestër prej 40 minutash pasdite pas shkollës, e cila përfshinte tre forma 

ushtrimesh (kapërcim me litar, badminton dhe garë stafetë 200 m).  

Modifikimi i stilit të jetesës kryhej kryesisht nëpërmjet orëve të edukimit të 

të ushqyerit dhe aktivitetit fizik. Ndërhyrja e aktivitetit fizik tregoi një efekt 

 ulës në simptomat e AS nga fillimi në pas-ndërhyrje në grupin e trajtimit 

, i cili ishte më i fortë se në grupin e kontrollit. 

Tabela 1. Analiza e studimeve 
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4. Rezultate  

80% e studimeve treguan se sporti, ushtrimet sportive, noti reduktojnë shënjat e ankthit social. 

20% të studimeve treguan se ora e edukimit fizik dhe ushtrimet apo aktivitetet fizike  nuk kanë 

një ndikim në reduktimin e shënjave të ankthit social. 

 

Grafiku1. Rezultatet e të dhënave 

5. Diskutime 

Duke marrë parasysh kurrikulat e edukimit fizik, Chen et al. përshkroi si vijon: 

• Aktivitetet aerobike: Shumica e aktiviteteve të përditshme duhet të jenë aktivitete aerobike me 

intensitet mesatar deri të fuqishëm, si biçikleta, luajtja e sporteve dhe lojëra aktive dhe ecja e 

shpejtë. 

• Trajnimi i forcës: Programi duhet të përfshijë të paktën aktivitete për forcimin e muskujve tri 

ditë në javë, të tilla si kryerja e kalisthenikës, aktivitetet e mbajtjes së peshës dhe stervitje me 

pesha. 
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• Forcimi i kockave: aktivitetet për forcimin e kockave gjithashtu duhet të përfshihen të paktën 

tri ditë në javë, të tilla si kërcimi me litar, duke luajtur tenis ose badminton dhe të angazhoheni 

në aktivitete të tjera të tipit hopping. 

Ndërhyrjet e aktivitetit fizik kanë një efekt të vogël të dobishëm në reduktimin e ankthit; 

megjithatë, baza e provave është  kufizuar. Rishikimet e aktivitetit fizik dhe funksionimit 

kognitiv kanë dhënë prova se aktiviteti fizik rutinë mund të shoqërohet me përmirësimin e 

performancën njohëse dhe arritjet akademike, por këto shoqata janë zakonisht të vogla dhe të 

paqëndrueshme. Përparimet në neuroshkencë kanë rezultuar një përparim të konsiderueshëm në 

lidhjen e aktivitetit fizik për performancën njohëse, si dhe për strukturën dhe funksionin e trurit. 

6. Konkluzione 

Rezultatet e marra nga ky studim kanë implikime të vlefshme për vlerësimin dhe trajtimin e 

ankthit social dhe çrregullimet e ankthit social. Siç u përmend më herët, një stil i jetës aktive ka 

përfitime të shumta shëndetësore, ndërsa një mënyrë jetese sedative rrit ndjeshëm rrezikun e 

sëmundjeve të shumta dhe problemeve shëndetësore.Nëse individët me ankth social shmangin 

përfshirjen në aktivitete fizike, ndërhyrja sociale dhe profesionale e çrregullimit të ankthit social 

mund të përkeqësojë problemet shëndetësore. 

Për më tepër,këto çështje të mundshme shëndetësore mund të krijojnë kushte fizike që individi 

me ankth social beson se po vlerësohen negativisht nga të tjerët. Për shembull, një individ që 

është me vetëbesim të ulur për shkak të ankthit social nuk përfshihet në aktivitetet fizike ose 

atletik, mund të kenë frikë se të tjerët janë duke e vlerësuar negativisht fizikun, madhësinë e 
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trupit ose formën e tyre, qëndrueshmëri fizike (p.sh., djersitje dhe mungesë të frymëmarrjes pas 

një aktiviteti të lehtë fizik).  

Gjithashtu, shmangia fizike në situatat e aktivitetit do të krijonin një cikël negativ ku personi me 

ankth social shmang situatat atletike, duke çuar në zvogëlimin e kapaciteteve fizike dhe uljen e 

aftësive, nga ana tjetër, do të zvogëlonte performancat e ardhshme dhe do të përforconte frikën 

për vlerësim negativ nga të tjerët.Ekzistojnë gjithashtu dëshmi që sugjerojnë se aktiviteti fizik ka 

përfitime psikologjike, duke përfshirë uljen e depresionit dhe stresit dhe përmirësimin e 

vetëbesimit apo dhe shmangien fizike. Prandaj, aktiviteti po e nxit individin me ankth shoqëror të 

marrë pjesë në një situatë që mund të ndihmojë në përmirësimin e simptomave psikologjike ose 

depresionit. 

Në përmbledhje, ky studim ofron prova paraprake se simptomat e ankthit social përmirësohen në 

situata sportive dhe aktiviteti fizik. Hulumtimi i mëtejshëm garantohet qartë.Frika dhe shmangia 

e këtyre situatave duhet të vlerësohet si ankth social dhe protokollet e trajtimit duhet të 

inkorporohen me komponentë të projektuar për të reduktuar simptoma të tilla si frikë, pasi 

mënyrat e jetesës aktive kanë shumë përfitime fizike dhe psikologjike. Në të vërtetë, siç u 

përmend më herët, disa trajtime kognitive-sjellëse për ankthin social kanë përshtatur ekspozimet 

që përfshijnë sportin dhe aktivitetin fizik 
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Qëllimi i punës kërkimore: 

• Theksimi i nevojës për të patur enzimën ACE si një enzimë e cila mund te përdoret në 

disa patologji me qëllim diagnozën dhe prognozën e hershme.  

• Theksimi i epërsive të kësaj enzime në  matjen me metoda të thjeshta, joinvazive, 

klasike, me kosto të ulët dhe përdorimi i tyre për gjetjen e medikamenteve të reja.  

Hipotezat e punës kërkimore: 

• A duhet që enzima konvertuese e angiotenzinës (ACE) të fitojë qytetari dhe përdorim 

të gjerë për qëllime diagnostike dhe prognostike? 

• A duhet të jetë në fokus kjo enzimë për qëllime terapeutike? 

Abstrakt:ACE- enzima konvertuese e angiontenzinës përvecse luan një rol të rëndësishëm në 

ruajtjen e presionit të gjakut dhe balancimin e lëngjeve dhe elektrolitëve në organizëm, luan 

një rol të rëndësishëm edhe në diagnostikimin dhe monitorimin e pacientëve me sarkoidozë. 

Luhatje të vlerave të ACE vërehen edhe në patologji të tjera si kanceri i mushkërive, fibroza e 

shkaktuar nga hepatiti B dhe mieloma multiple. 

Fjalët kyce: ACE, enzima, katalizim, vlera, sarkoidoza, kancer pulmonar, mieloma multiple, 

grupe kontrolli, biomarker, diagnostikim, angiotenzinë, izoenzima, klinik, patologji. 

Shkurtime: ACE- enzima konvertuese e angiotenzinës. 

Përmbajtja:                                                                                                                                                                   1.  

Koncepte të përgjithshme mbi ACE. 

1.1 Karakteristika të përgjithshme mbi ACE.  

1.2 Paraqitje skematike e reaksionit që ACE katalizon.  
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1.3 Izoenzimat, lokalizimi, pesha molekulare, ku ato gjenden të shprehura. 

2.  Aplikimet klinike të matjes së aktivitetit të ACE. 

2.1 Tabela informuese dhe përshkruese. 

2.2 Metodat e përcaktimit të ACE. 

3.  Rëndësia e ACE në patologji të ndryshme. 

3.1 ACE në sarkoidozë. 

3.2 ACE në kancerin pulmonar. 

3.3 ACE në fibrozën hepatike. 

3.4 ACE në mielomën multiple. 

1. Koncepte të përgjithshme mbi ACE 

1.1 Karakteristika të përgjithshme mbi ACE  

Enzima konvertuese e angiotenzinës është një dippeptidil karboksilazë me dy qendra katalitike 

që konverton angiotenzinën I në natriuretikun vazoaktiv angiotenzinën II, duke metabolizuar 

bradikininën, një substancë natriuretike dhe vazodilatatore. (8,13,24,28,4,45) 

Është zbuluar në vitin 1953. (18) 

ACE luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e presionit të gjakut, në balancimin e lëngjeve 

dhe elektrolitëve, në funksionimin e sistemit kardiovaskular.(17) 

1.2 Paraqitje skematike e reaksionit që ACE katalizon  
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          Angiotensinogjeni  

Renina                                                        ACE2 

            Angiotenzina I                                                                        Angiotenzina 1-9 

ACE                                                                                         ACE 

            Angiotenzina II                                                                       Angiotenzina 1-7 

  

            Vazokonstruksion                                                                  Vazokonstruksion 

             Hipertension                                                                           Hipertension 

          Hipertrofi kardiake 

(16) 

1.3 Izoenzimat, lokalizimi, pesha molekulare, ku ato gjenden të shprehura. 

• ACE lokalizohet në membranat e qelizave në të cilat gjendet.(18) 

• Ekzistojnë dy izoforma të ACE tek njeriu, të koduara  nga një gjen i vetëm, i cili gjendet 

në kromozomin 17 në q23. 

• Këto 2 izoenzima janë: ACE somatike (sACE) me peshë molekulare 140-kDa dhe ACE 

germinale (gACE) ose e njohur ndryshe edhe si ACE testikulare me peshë molekulare 

70-kDa.  

• Izoforma e ACE germinale është e shprehur vetëm në spermatozoidet në zhvillim dhe 

ata të maturuar. 
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• ACE somatike gjendet më e shprehur në qelizat endoteliale vaskulare, kryesisht në 

kapilarët e pulmonit, gjithashtu në qelizat epiteliale të tubulit proksimal renal,  qelizat 

brush border të intestinit, makrofagë, monocite,qelizat Leydig në testikuj.  

(14,15,28) 

2.  Aplikimet klinike të matjes së aktivitetit të ACE. 

2.1 Tabela informuese dhe përshkruese. 

Vlera të rritura të ACE  Vlera të ulura të ACE  

Sarkoidoza Fibroza cistike 

Sëmundja Gaucher  Sindromi i distresit respirator 

Tuberkulozi Karcinoma bronkiale  

Silikoza Alveoliti alergjik extrinisk 

Azbestoza Granulomatoza Wegener 

Leproza Hipotiroidizmi 

Limgoangioleiomatoza Sëmundja veno-okskluzive 

Hipertiroidizmi Mjekimi me frenues të ACE  

Sëmundjet e heparit të shkaktuara nga alkooli Duhanpirja 

Cirroza biliare Terapia me zvenësim hormonesh  
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HIV  

Sindromi i lodhjes kronike (CFS)  

Diabeti mellitus  

Sëmundje me risk kardiovaskular  

Skleroza multiple  

 

Fig 1. Kushtet në të cilat niveli i ACE në serum është gjendur i rritur ose i ulur. (10,33)  

 

 

 

2.2 Metodat e përcaktimit të ACE. 

• Forma të enzimës janë gjetur në gjak,urinë, lëng amniotik, spermë, lëng cerebrospinal.  

• Mostrat e preferuara për të matur ACE në gjak janë serumi dhe plazma e përftuar me 

Litium Heparinë. Nuk duhet të përdoret plazma me EDTA, duke qenë se ajo frenon 

aktivitetin e ACE.  

• Vlerat referente tek të rriturit variojnë nga 7.0-22.0 U/L.  

• Studime të ndryshme kanë vërtetuar që fëmijët midis moshës 4-18 vjec kanë vlera më 

të larta të ACE. 

• Megjithatë, shumica e studiuesve nuk kanë vërejtur ndryshime të vlerave midis gjinive. 
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• Nivelet e ACE në serum mund të maten me metoda kolorimetrike, kimike dhe me 

fluoreshencë. 

• Metoda me kromatografi të lëngshme me performancë të lartë (HPLC) me detektor 

fluoreshence ka një kosto-efektivitet.  

• Nivelet e ACE mund të maten edhe në urinë duke përdorur metodën ELISA. 

     (1,16,19,20,10,21,9) 

3.  Rëndësia e ACE në patologji të ndryshme. 

3.1 ACE në sarkoidozë. 

• Sarkoidoza është një sëmundje e karakterizuar nga formimi i granulomave 

jonekrotizuese  që më së shumti prek pulmonin dhe limfonodujt intratorakalë, por mund 

të prekë cdo organ të trupit.(7,27,31)  

• Përafërsisht 30-80% e pacientëve me sarkoidozë kanë nivele te rritura të sACE në 

serum. (6,35) 

•  Biomarkeri më i njohur në sarkoidozë është sACE e matur  në serum.Nivelet e larta të 

ACE në këtë patologji janë studiuar intensivisht që prej vitit 1975. Shumë mjekë 

klinicistë kontrollojnë nivelet e ACE në pacientët me sarkoidozë ndonëse ka një 

sensitivitet dhe specifitet të limituar dhe mund të ndikohet nga polimorfizimi i gjeneve 

të ACE.  Sensitiviteti i testit të ACE në sarkoidozë varijon nga 22-86% dhe specifiteti 

varijon nga 54-95%. (7,6,29,12,30) 

• ACE negative nuk e përjashton sarkoidozën. ACE serike nuk është një markues specifik 

për sarkoidozën, pasi vlera të larta të ACE rriten edhe në patologji të tjera.(12) 
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•  Në sarkoidozë vlerat e larta të ACE kanë rëndësi diagnostike. Niveli i ACE në serum 

në këta pacientë të patrajtuar mund të rritet deri në 70%. Tek këta pacientë vlerat e ACE 

variojnë nga 8.2-38.3 IU/L, kur vlerat normale të ACE variojnë nga 7.0-22.0 IU/L, duke 

patur parasysh devijacionin standart. (12,7,20) 

 

 

 

(IU/L) 

 

Fig 2. Ndryshimet e niveleve të ACE tek pacientët me sarkoidozë krahasuar me nivelet e ACE 

në  grupet e kontrollit. (12) 

Koment: Duke krahasuar vlerën normale të ACE 7.0-21.8 IU/L tek grupet e kontrollit  me 

vlerën mesatare të ACE tek pacientët me sarkoidozë të marrë në studim ACE ka vlera 25.17±18 

IU/L, që është një vlerë relativisht e rritur. 
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ACE gjithashtu mund të ketë një rol në rezultatet tek pacientët e trajtuar dhe të të luajë një rol 

montorues prognostik. Nivelet e larta të ACE ne serum përpara trajtimit ndërlidhen me 

përmirësimin e funksionit të mushkërive pas 6 muajsh me trajtimin me methrotrexate. Ajo që 

duhet të kemi parasysh është përdorimi i frenuesve të ACE tek pacientët me sarkoidozë.Nëse 

pacientët me sarkoidozë përdorin frenues të ACE, nivelet e ACE në serum nuk mund të 

përdoren në diagnozë ose në monitorimin e sëmundjes. (6, 36) 

 

3.2 ACE në kancerin pulmonar. 

Kanceri pulmonar është një ndër shkaqet kryesore të vdekjeve si pasojë e kancerit në të gjithë 

botën sipas të dhënave të vitit 2018.(34,) 

Endoteliumi vaskular i pulmonit është vendi kryesor metabolik për enzimën konvertuese të 

angiotenzinës.Rritja primare e kancerit të mushkërive dhe metastazat e këtij kanceri ulin 

vaskularitetin e mushkërive, e reflektuar kjo në uljen dramatike të aktivitetit të ACE si  në 

mushkëri ashtu edhe në serum. Matja e aktivitetit të ACE para interventeve mjekësore tek këta 

pacientë është sugjeruar si një tregues i dobishëm prognostik në kancerin e mushkërive ose si 

një tregues për  menaxhimin dhe trajtimin e pacientëvë me sëmundje malinje. (4,32,43) 

Sipas studimeve të fundit trajtimi me  frenues të aktivitetit të ACE (ACEIs) është i lidhur më 

një risk më të lartë për të zhvilluar kancer të mushkërive, sidomos nëse përdoren për më shumë 

se pesë vite.Ndonëse tek pacientët individualë risku është modest, numri në total i të gjithë 

pacientëve me risk për kancer të mushkërive është mjaft i lartë. (37) 
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Në një studim të marrë në shqyrtim janë matur vlerat e ACE tek 12 pacientë të diagnostikuar 

me kancer pulmonar (me raport peshë/volum 1:9) dhe tek 12 individë të shëndetshëm që kanë 

shërbyer si grupe kontrolli. Materiali biologjik që është përdorur për matjen e këtyre vlerave 

është  indi pulmonar, përkatësisht inde të prekur nga kanceri dhe inde normale marrë nga grupi 

i kontrollit.Për matjen e vlerave është përdorur metoda spektrofluorometrike me Z-Phe-His-

Leu si substrat.  

mU/mg 

 

Fig 3. Aktiviteti i ACE në indet me kancer të pulmonit dhe indeve të grupit të kontrollit.(4) 

Koment: Duke krahasuar vlerat e ACE tek grupi i kontrollit 28.6 ± 14.6 mU/mg me vlerat e 

ACE tek individët me kancer të pulmonit 9.4±3.2 mU/mg, vërehet dukshëm që vlerat e ACE 

tek  këta të fundit jane të ulura ndjeshëm.  
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Në kancerin pulmonar nivelet e ACE në serum luajnë më tepër një rol monitorues-prognostik 

por mund të përdoren edhe si përpjekje për zbulimin dhe gjetjen e medikamenteve të reja në 

trajtimin e kancerit të mushkërive. 

 

 

 

3.3 ACE në fibrozën hepatike. 

• Fibroza hepatike është një ndryshim  patologjik i zakonshëm i cili shoqërohet me 

sëmundje kronike të heparit dhe i referohet depozitimit jonormal të kolagjenit në hepar. 

(38) 

• Hepatiti kronik B është një ndër shkaqet kryesore e cila con në fibrozën hepatike, duke 

shkaktuar rreth 1 milion vdekje në mbarë botën sipas të dhënave të vitit 2017.(5,44) 

• Në disa studime është vënë re që tek këta pacientë rritet niveli i ACE në serum. (1) 

Fibroza hepatike është faktori kyc për të determinuar ndërhyrjet terapeutike për pacientët me 

hepatitin kronik B. Megjithatë përdorimi i metodave joinvazive dhe efikase për të zbuluar 

stadet në fibrozën hepatike është ende një sfidë. Në një studim të publikuar nga Noguchi et al 

vërehet se nivelet e larta të ACE gjenden jo vetëm në stadet e avancuara të fibrozës hepatike 

por edhe në stadet e tjera. (5,39) 

Studim i marrë në shqyyrtim:                        

Në këtë studim kanë marrë pjesë 50 pacientë me hepatit kronik B me 20 subjekte kontrolli. Në 

grupin me pacientët me hepatit kronik B bënin pjesë 24 meshkuj dhe 26 femra, si dhe 10 
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meshkuj dhe 10 femra ne grupin e kontrollit. Mosha mesatare e tyre respektivisht është 39.4 

(18-63) per pacientët me hepatit kronik B dhe 40.2 (24-65). 

       U/L 

  

Fig 4. Nivelet e ACE tek pacientët me fibrozë dhe tek grupet e kontrollit. (1) 

 

Koment: Nivelet e ACE në serum ishin relativisht më të larta në pacientët me fibrozë të 

avancuar në krahasim me ata me fibrozë të moderuar dhe me grupet e kontrollit (p<0.001).   

Nivelet e ACE në serum mund të përfaqësojnë një metodë  mjaft të lehtë, joinvazive, dhe 

lehtësisht të aksesueshme për të përcaktuar stadin e fibrozës tek pacientët me hepatit kronik B. 

Nga kjo prespektivë nivelet e ACE në serum si një matje indirekte e fibrozës hepatike mund të 

hapë rrugë të reja diagnostike dhe terapeutike.        

        

  3.4 ACE në mielomën multiple. 
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Mieloma multiple është një sëmundje malinje e qelizave plazmatike, në të cilën qelizat 

plazmatike monoklonale shumohen në palcën e kockave, duke rezultuar në një tepricë të 

paraproteinës monoklonale (proteina M), shkatërrimin e kockave dhe zhvendosjen e linjave të 

tjera hemopoetike.Shfaqet zakonisht tek individët e moshës së mesme dhe moshës së tretë. 

ACE është e përfshirë në mielopoezë kryesisht duke ndarë tetrapeptidin Acetil-N-Ser-Asp-Lys-

Pro.  (2,35,40,41,42)  

ACE duke qenë një element i rëndësishëm i sistemit reninë-angiotenzinë, ACE qarkulluese 

mund të jetë e lidhur me proliferimin klonal të qelizave plazmatike malinje në palcën e 

kockave. (3) 

Studim i marrë në shqyyrtim:     Në këtë studim kanë marrë pjesë 25 pacientë me mielomën 

multiple dhe 20 individë të shëndetshëm si grupe kontrolli. Mosha mesatare e pacientëve me 

mielomën multiple dhe e subjekteve të kontrollit ishte respektivisht 66 (47-88) dhe 37.5 (21-

64) vjec. Tek pacientët me mielomën multiple bënin pjesë 13 meshkuj dhe 12 femra ndërsa tek 

grupi i kontrollit 10 meshkuj dhe 10 femra.                                                                                                                    

U/L 

                                                     

Fig 4. Nivelet e ACE tek pacientët me mielomë multiple dhe tek grupi i kontrollit. (3) 
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 Koment: Nivelet e ACE tek pacientët me mielomën multiple dhe tek grupet e kontrollit ishin 

respektivisht 32.60 ± 20.26 dhe 15.35 ± 6.47 U/L. Nivelet e ACE ishin relativisht më të lartë 

tek pacientët me mielomën multiple në krahasim me vlerat e grupit të kontrollit (p<0.001).      

Nga kjo prespektivë nivelet e ACE tek pacientët me mielomë multiple mund të shërbejnë si një 

biomarker diagnostik, i shpejtë dhe mjaft efikas. 

PËRFUNDIME: 

1-Enzima konvertuese e angiotenzinës është lehtësisht e matshme në serum dhe në urinë duke 

përdorur metodën ELISA.  

2-Ka përdorim të thjeshtë, mund të aplikohet shpesh dhe zbaton parimin e kosto-efektivitet.  

3-Është një ndër enzimat e cila ka familjaritet edhe në vendin tonë.  

4-Është biomarkeri më i përdorur dhe më i njohur në sarkoidozë.  

5-Merr rëndësi si enzimë sepse mund të studiohet dhe të shërbejë si një biomarker për qëllime 

diagnostike, prognostike, terapeutike në patologji të ndryshme si : kanceri i mushkërive, fibroza 

hepatike. 

6-Mund të matet me metoda invazive.  

6-Ndër kufizimet e kësaj enzime është fakti që nuk është markues specifik pasi vlera të larta 

në serum mund të gjenden në shumë lloje patologjish.  

 

 

477



 
                       

                REFERENCA 

• 1-Purnak.T, Beyazit.Y, Oztas.E,EfeY.C, Torun.S,Celik.T,Tenlik.I,Kurt.M,Ozaslan.E. 

(2012) Serum angiotensin-converting enzyme level as a marker of fibrosis in patients 

With cronic hepatitis B. SAGEpub,  

• 2-Shah.D,Graham.F.(2022) Cancer Center and Research Institute. Medscape  

• 3-Albayrak.M, Celebi.H, Albayrak.A, Sayilir.A, Yesil.Y, Balcik.O.S, Yokus.O, 

.T.Celik. (2012) Elevated serum angiotensin converting enzyme levels as a reflection 

of bone marroë renin-angiotensin system activation in multiple myeloma. SAGEpub  

• 4-Danilov.S.M, Metzger.R, Klieser.E, Sotlar.K, Trakht.I.N, Garcia.J.G.N. (2019) 

Tissue ACE phenotyping in lung cancer.PubMed Central 

• 5-Miranda.A.S, Simoes e Silva.A.K. (2017) Serum levels of angiotensin converting 

enzyme as a biomarker of liver fibrosis. PubMed Central                                                                                                                                             

• 6-Kraaijvanger, Bonas.M.J,  Vorselaars,A.D.M , Veltkamp.M. (2020) Biomarkers in 

the diagnosis and prognosis of sarcoidosis: Current use and future prospects. PubMed                                                                        

•  7-Soto-Gomez.N,Peters.J.I,Nambiar.A.M. (2016) Dignosis and management of 

sarcoidosis. PubMed                                                                                                                                                                             

• 8-Stankovic.S,Stankovic.A,Asanin.M, Jovanovic-Markovic.Z,Alavantic.D, Majkic-

Singh.N. (2010) Angiotensin I- converting enzyme gene polymorphism and activity in 

pacients with ischemic stroke. eJIFCC     

478



 
                       

•  9-Tejpal.S, Sanghera.N, Manoharan.V, Planas-Iglesias.J,Bastie.C.C, Klein-

Seetharaman.J. (2020) Angiotensin converting enzyme (ACE): A marker for 

personalized feedback on dieting. PubMed Cental  

• 10-Muller.BR. (2002) Analysis of serum angiotensin-converting enzyme. PubMed                                     

• 11-Aparecida da Silva Gomes.R, das Graces Vieito Lombardi.L, Rezende Lopes.I.C, 

Bersanetti.P.A,Karaoglanovic Carmona.A, Hial.V.  (2008)  Angiotensin-converting 

enzyme in pericardial fluid: comperative study with serum activity. PubMed                                                                                                                       

• 12-Demiraj.D, Nake.A.(2016) Rëndesia e ekzaminimeve laboratorike te pacientet me 

sarkoidoze.  

• 13-Lambert.D.W,Hooper.N.M, Turner.A.J. (2008) Angiotensin-converting enzyme 2 

and new insights into the renin-angiotensin system. ScienceDirect, Elsevier                                                                                     

• 14-Kessler.S.P, Gomos.J.B, Scheidemantel.T.S, Rowe.T.M, Smith.H.L, Sen.G.C. 

(2002) The germinal isozyme of angiotensin-converting enzyme can substitute for the 

somatic isozyme in maintaining normal renal structure and functions. PubMed                                                                                                                 

• 15-Riordan.J.F (2003) Angiotensin-I-converting enzyme and its relatives. PubMed                                          

• 16-Evereklioglu.C. (2021) Research and reviews in health sciences, Deep learning 

structures used in pulmonary cancer diagnosis,2021. ResearchGate                                                                                       

• 17-Zhao.Y, Xu.C. (2008) Structure and function of angiotensin converting enzyme and 

its inhibitors. ScienceDirect, Elsevier                                                                                                                                     

479



 
                       

• 18-Berstein.K.E, Khan.Z, Giani.J.F,Cao.D.Y, Berstein.E.A,Shen.X.Z. (2018) 

Angiotensin-converting enzyme in innate and adaptive immunity. PubMed                                                                                                        

• 19- University Hospitals Birmingham, Clinical  Chemistry Tests, ACE,2018                                                      

• 20-Baba.Y ,Kubo.T, Yamanka.S, Ochi.Y, Hirota.T, Yamasaki.N,Ohnishi.H, Kubota.T, 

•    Yokoyama.A, Kitaoka.H. (2019)  Reconsideration of the cut-off value of angiotensin-

converting enzyme for screening of sarcoidosis in Japanese patients. ScienceDirect, 

Elsevier                                                                                             

•  21-Fraczyk.T. (2021)  Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of 

Sciences. ResearchGate  

•  22-Nake.A, Zikaj.L (2017) Biokimi e aplikuar.  

• 23-Hagama.J.R, Moyer.J.S, Bachman.E.S, Sibony.M, Maygar.P.L, Welche.J.E, 

Smithies, Krege.J.H, O’Brein.D.A. (1998) Angiotensin-converting enzyme and male 

fertility. JSTOR 

• 24-Bhuyan.J.B, Mugesh.G (2011)Angiotensin converting enzyme inhibitors in the 

treatment of hypertension. JSTOR 

• 25-Ryan.J.W, Chung.A, Ryan.U.S (1980) Angiotensin converting enzyme I: New 

strategies for assay. JSTOR 

• 26-Hicks.B.M, Filion.K.B, Yin.H, Sakr.L, Udell.J.A, Azoulay.L (2018) Angiotensin 

converting enzyme inhibitors and risk of lung cancer: population based cohort study. 

JSTOR 

480



 
                       

• 27-Silverstein.E, Friedland.J, Lyons.H.A, Gourin.A (1976) Markedly elevated 

angiotensin converting enzyme in lymphnodes containing non-necrotizing granulomas 

in sarcoidosis. JSTOR 

• 28-Weinberg.K.S, Douglas.W.H.J, Macnamee.D.R, Lancillo.J.J, Fanburg.B.L (1981) 

Angiotensin I- converting enzyme localization on cultured fibroblasts by 

immunofluorescence. JSTOR 

• 29-Dempsey.O.W, Paterson.E.W, Kerr.K.M, Denison.A.R (2009) Sarcoidosis. JSTOR 

• 30-Macfarlane.J.T (1984) Prognosis in sarcoidosis. JSTOR 

• 31-Hao.W, Crouser.E.D, Friedman.A (2014) Mathematical model of sarcoidosis. 

JSTOR 

• 32-Cronin-Fenton.D (2018) Angiotensin converting enzyme inhibitors and lung cancer. 

JSTOR 

• 33-Boomsa.F, Michiel.J.J, Prins.E, Abels.J, Schalekamp.M.A.D.H (1983) Angiotensin 

converting enzyme: a tumour marker in malignant histiocytosis. JSTOR 

• 34-O’Brein.T.D, Jia.P, Aldrich.M.C, Zhao.Z (2017/2018) Lung cancer. JSTOR 

• 35-Dive.V, Cotton.J, Yiotakis.A, Michoud.A, Vassiliou.S, Jiracek.J, Vazeux.G, 

Chauvet.M.T, Cuniasse.P, Corvol.P (1999) RXP407, a phosphinic peptide, is a pontent 

inhibitor of angiotensin I converting enzyme able to differentiate between its two active 

sites. JSTOR 

481



 
                       

• 36-Lunde.H, Hedner.T, Samuelsson.O, Lotvall.J, Andren.L, Lidholm.L, Wiholm.B.E 

(1994) Dyspnea, asthma,and bronchospasm in relation to treatment with angiotensin 

converting enzyme inhibitors. 

• 37-Kmietowicz.Z (2018) ACE inhibitors are linked to increased lung cancer risk, study 

finds. JSTOR 

• 38-Hoefer.H (1991) Hepatic fibrosis and colchine therapy. JSTOR 

• 39-Tavabie.O.D (2016) Ruling out fibrosis in non-alcoholic fatty liver disease. JSTOR 

• 40-Hsu.D.C, Wilkenfeld.P, Joshua.E.D (2012) Multiple myeloma JSTOR 

• 41-Malpas.J.S (1969) Management of multiple myeloma. JSTOR 

• 42-Singer.C.R.J (1997) ABC of clinical haematology: Multiple myeloma and related 

conditions. JSTOR 

• 43-Neal.R.D, Hamilton.W, Rogers.T.K (2014) Lung cancer. JSTOR 

• 44-Bataller.R, Lemon.S.M (2012) Fueling fibrosis in chronic hepatitis C. JSTOR 

• 45-Ritter.J.M (2011) Therapeutics: Angiotensin converting enzyme inhibitors and 

angiotensin receptor blockers in hypertension. JSTOR 

 

 

482



 
 

 

                                                     Universiteti Luigj Gurakuqi  

Fakulteti i Ekonomikut 

Departamenti  Financë-Kontablitet 

  

 

 KONKURS MBI PUNËT KËRKIMORE  

JSTOR 

 

 

FUSHA E APLIKIMIT:  Edukimi dhe Lidershipi 

 “Ndikimi i inovacionit në sektorë të vecantë ” 

  

  

 .                                                           Tiranë 2021 

  

  

 

Punoi: Ermela Celaj  

Finanë –Kontabilietet  (Bachelor ), viti i tretë 

483



 
 

 

1.Ndikimi i inovacionit në sektorin  e shërbimeve  

 

E ardhmja e ekonomisë së shërbimeve varet nga vlerësimi, përkushtimi dhe inkurajimi i 

inovacioneve globale si një faktor i rëndësishëm. 

Inovacioni i shërbimit i referohet çdo ndryshim inovativ ose përmirësim që ndodh në sektorin e 

shërbimeve, duke përfshirë prezantimin e shërbimeve të reja ose përmirësimin e vazhdueshëm të 

shërbimeve ekzistuese Edhe pse inovacionet e shërbimit mund të ndodhin në sektorin e shërbimit, 

nuk është e domosdoshme të ndodhin në atë sektor . Shërbimet e reja dhe të përmirësuara mund të 

ofrohen edhe nga industria të tjera, për shembull nga kompanitë prodhuese , ku prodhuesit kanë 

për qëllim të rrisin  furnizimet e tyre  për të ofruar shërbime me vlerë shtesë.Shërbimet mund të 

pershtaten sipas kërkesave  të  klientit , por mund të përfshihen shumë palë  të ndryshme . 

Shërbimet janë një pjesë e rëndësishme e ekonomive në vendet e zhvilluara. Industritë që ofrojnë 

, trajnim, informacion ose shërbime të tjera janë bërë gjithnjë e më të rëndësishme në dekadat e 

fundit, duke përbërë rreth 70 për qind të vlerës së shtuar totale në vendet e OECD-së. Shërbimet e 

ofruara në treg ( me përjashtim të shërbimeve të ofruara në përgjithësi nga sektori publik, të tilla 

si edukimi, kujdesi shëndetësor dhe qeveria) përbëjnë 50% të të gjitha shërbimeve të  dhe janë 

burimi kryesor i produktivitetit dhe rritjes ekonomike në vendet e OECD, veçanërisht përmes 

përdorimit të shërbimeve IT- së.Përveç kësaj, ata kontribuojnë në përmirësimin e produktivitetit 

konkurrues të kompanive virtualisht në të gjitha sektorët e ekonomisë moderne.Sektori i 

shërbimeve është burimi më i rëndësishëm  i krijimit të vendeve të punës në vendet e OECD, 

shpesh duke zëvendësuar punët e humbura në prodhim.Ato ndihmojnë në përmirësimin e 

produktivitetit të kompanive në të gjithë sektorët e ekonomive në ditët e sotme. 
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 Shumë studime janë bërë në lidhje me marrëdhëniet midis inovacionit dhe performancës së 

kompanive, dhe sot, shumica e hulumtuesve të inovacionit pajtohen se inovacioni është faktori 

kryesor  për dallimet e performancës midis kompanive. (Fagerberg,2005,).“Hulumtimi mbi 

marrëdhëniet midis inovacionit dhe performancës financiare të firmave ,tradicionalisht është 

fokusuar kryesisht në inovacionet që lidhen me zhvillimin, prodhimin dhe tregtimin e 

mallrave,ndërsa efektet e inovacioneve lidhur me shërbimet ju është kushtuar më pak vëmendje.” 

(. Cainelli et al.,2004 ). 

Teknologjia e informacionit ndikon në rritjen e   inovacionin në sektorin e shërbimeve, përvec 

ndikimit që ka në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. Blerja e makinave dhe pajisjeve 

është një burim kryesor i inovacionit në të gjitha kompanitë në sektorin e shërbimeve dhe 

shpenzimet e lidhura me teknologjinë e informacionit kanë qenë përbërësi më dinamik i 

investimeve të kapitalit në vitet e fundit. Gjatë dekadës së fundit, zhvillimet e mëdha  në 

teknologjinë e informacionit (IT) kanë sjellë mundësi të reja për inovacion në sektorin e 

shërbimeve duke parë edhe nje herë  se çfarë do të thotë shërbim dhe si mund të zhvillohet në 

mënyra inovative. Niveli i inovacionit ka një ndikim të madh në performancën ekonomike të 

kompanive. Revolucioni dixhital ka ndryshuar kompanitë në sektorin e shërbimeve, duke nxitur 

inovacionin në procesin e zhvillimit të shërbimeve. Megjithatë, në qoftë se shumë kompani nuk e 

mbështesin inovacionin, kjo është për shkak të pasigurisë (Ip et al., 2011). Qasja tradicionale në 

inovacionin e shërbimeve po përballet me një sfidë gjithnjë e më të madhe, pasi dinamika e dobët 

e sektorit të shërbimeve e bëri  të  pamundur rritjen ekonomike të këtij sektori ( Barret et al., 2015) 

Natyra e shërbimeve të drejtpërdrejta, rritja e teknologjisë digjitale dhe konkurrenca në treg ,çojnë 

kompanitë drejt zhvillimit të zgjidhjeve të personalizuara. Në komunitetin dixhital, i cili ofron 

485



 
 

shërbime për klientët, 

kompanitë kërkojnë të njohin klientët e tyre dhe të kuptojnë nevojat e tyre, për të krijuar shërbime 

inovative (Frank et al. ,2019). Teknologjia e informacionit është e njohur si një faktor kryesor në 

zhvillimin e inovacionit në sektorin e shërbimeve dhe akademikët dhe menaxherët kanë kuptuar 

rëndësinë e teknologjisë së informacionit në sektorin e shërbimeve.Rrjetet e inovacionit përfshijnë 

teknologjitë që lejojnë kompanitë të mësojnë për konkurrentët e tyre dhe të ndjekin përparimin e 

tyre dhe të komunikojne me klientët. 

Kompanitë në ditët duhet të pershtaten me mjedisin e jashtëm dhe ta shohin inovacionin si një 

mënyre  për tu zgjeruar dhe rritur ekonomikisht. (Thakur & Hale, 2013).Si rezultat i rritjes së 

inovacionit në sektorin e shërbimeve , kompani të mëdha si ( p.sh., Twitter dhe Netflix , IBM dhe 

GE) kanë rishikuar pozicionin e tyre konkurruese duke u përqendruar në shërbimin e 

konsumatorëve. Inovacioni i shërbimit shkon përtej pikëpamjes tradicionale të përmirësimit të 

shërbimit, kjo sespe inovacionet në sektorin e  shërbimit krijojnë vlerë për klientët, punonjësit, 

pronarët e biznesit, dhe komunitetet, përmes shërbimeve të reja. (Ostrom , 2010) 
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2. Ndikimi i inovacionit në sektorin e prodhimit 

 Një inovacion ne produkt është prezantimi i një malli ose shërbimi të ri ose të veçantë për sa i 

përket karakteristikave ose fushës së aplikimit të tij. Kjo përfshin specifikimet teknike, elementet 

dhe materialet, si dhe karakteristika të tjera funksionale. Megjithëse përfshihen  mallra dhe 

shërbime të reja  në këtë përkufizim, theksi është në përmirësimi i  karakteristikave funksionale 

ose të përmirësimi i   produkteve ekzistuese. Për t'u konsideruar si një inovacion në produkt, çdo 

ndryshim (qoftë në mallra apo shërbime) duhet të jetë i ri ose domethënës për sa i përket ndikimit 

të tij në karakteristikat funksionale ose të performancës së produktit. 

Aktiviteti i inovacionit kontribuon në zhvillimin teknologjik në dy drejtime. Hulumtimi dhe 

zhvillimi i qëllimshëm mund të çojë në krijimin e teknologjive dhe produkteve krejtësisht të reja. 

Ky lloj aktiviteti inovativ vazhdon të shtyjë globalizimin dhe kufirin teknologjik dhe  gjendet  

kryesisht në vendet e zhvilluara. Megjithatë, inovacioni përfshin gjithashtu adoptimin dhe 

përshtatjen e teknologjisë ekzistuese, e cila mund të mbushë hendekun midis vendeve që ndikojnë 

në ndryshimin në kufirin global teknologjik dhe atyre që shtyjnë kufirin global. 

Inovacioni është thelbësor për të identifikuar nësë  një vend është produktiv dhe rrjedhimisht nësë 

ka rritje të  të ardhurave. Konsiderohet si një nga komponentët më thelbësorë dhe  

njëkohësisht përdoret si një strategji nga vendet  në zhvillim për të rritur ekonomine e tyre si në 

vendet  e zhvilluara . Ekziston një idhje  midis inovacionit dhe produktivitetit që mund të çojë 

potencialisht në rritje të prodhimit real për vendin. Kjo mund të ndodhë përmes dy mënyrave : 

kompanitë që inkurajojnë inovacionin priren të prodhojnë me efikasitet (me kosto më të ulët ) si 

dhe produkte me cilësi më të lartë, gjë që rrit kërkesën për produktet e përgjithshme të kompanisë. 

Së dyti, në nivel të përgjithshëm, kompanitë që inkurajojnë inovacionin do të rriten më shpejt se  
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firmat që nuk e bëjnë këtë. Kjo mund të largojë pjesëmarrësit joefikas të tregut, duke krijuar 

hapësirë për kompanitë më konkurruese dhe duke kontribuar në fitimet totale në produktivitet. 

Hall (2011) krijon në mënyrë eksperimentale këtë marrëdhënie pozitive për një grup prej 23 

vendeve të OECD duke bërë krahasime të përqindjeve të përgjithshme të inovacionit (si produkti 

ashtu edhe procesi) me produktin real të matur nga PBB për orë  

 

pune.(Hall ,2011) .Gjetjet e tij u mbijetojnë vlerësimeve të sofistikuara ekonometrike. Një pjesë 

tërheqëse e zbulimit të tij është marrëdhënia midis madhësisë së kompanisë, veçanërisht 

kompanive të mëdha, inovacionit dhe produktivitetit. 

Sistemet ekonomike globale të komunikimit, kompjuterët dhe përmirësimet teknologjike të 

informacionit kanë ndryshuar mënyrën e organizimit të bizneseve, duke rritur potencialin e 

firmave për të krijuar  produkte të reja, për të përdorur teknologjinë moderne dhe për të provuar 

dizajne dhe/ose prodhime të reja.Një pyetje e menjëhershme që lind është nëse këto dy lloje të 

inovacionit janë të lidhura në një farë mënyre, si teorikisht ashtu edhe praktikisht. Nëse inovacioni 

i procesit dhe inovacioni i produktit janë të lidhura, këto kanë ndikim të drejtpërdrejtë sepse rritja 

e nivelit të njërit rrit shitjet dhe fitimet marzhinale të tjetrit (Milgrom & Roberts, 1990). 

Rritja e përdorimit të teknologjisë së informacionit është tendenca e parë kryesore në prodhimin e 

avancuar. Ka raste të panumërta të teknologjisë së informacionit në fushën e prodhimit, si 

mbështetja e saj për sistemet elektronike, softwerin e menaxhimit të aseteve, dizajnin me ndihmën 

e kompjuterit (CAD), menaxhimin e të dhënave të energjisë dhe sensorin e integruar. Përdorimi i 

teknologjive dixhitale jo vetëm që rrit produktivitetin e përgjithshëm të fabrikës duke rritur  
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shpejtësinë dhe efikasitetin e komunikimit, por gjithashtu ruan performancën duke rritur kontrollin 

në procesin e prodhimit  (Iorio, 2011). Rritja e përdorimit të teknologjive dixhitale në prodhim lidh 

dizajnin fillestar të një elementi të vetëm me sistemin më të madh  të prodhimit, duke lejuar 

përdorimin e mallrave të prodhuara (Iorio 2011). Përdorimi i mjeteve  inovative të aktivizuara nga 

kompjuteri për monitorim, lejojnë "prodhimin inteligjent" në fabrikë si dhe "dizajn inteligjent të 

zinxhirit të furnizimit" duke bërë dërgimin e mallrave të duhur tek furnitorët e duhur (Sanders, 

2011). 

Organizimi i zinxhirëve komplekse të furnizimit global është tendenca  e madhe në prodhimin e 

avancuar. Tendencat e shumta gjatë njëzet viteve të fundit kanë rezultuar në më shumë sisteme 

komplekse të zinxhirit të furnizimit, duke përfshirë rritjen e kërkesës për mallra të teknologjisë së 

lartë, globalizimin, kostot më të ulëta të logjistikës dhe ndërveprimit, dhe rritjen e tregtisë 

elektronike (Macher & Mowery, 2008). Kontrolli inovativ i inventarit shkurton kohën e nevojshme 

për të plotësuar porositë e klientëve. Ndërsa një produkt i zakonshëm mund të prodhohet brenda 

një ose dy ditësh, lëvizja e atij produkti përmes zinxhirëve të shpërndarjes së kompanisë 

ndonjëherë mund të zgjasë një ose dy muaj. Kështu, rritja e organizimit të proceseve të prodhimit 

mund të jetë më e rëndësishme sesa rritja e performancës së prodhimit (Suri 2011). Menaxhimi i 

zinxhirit të furnizimit dhe inovacioni do të bëhen edhe më të rëndësishme nëse  prodhimi do të 

zhvendoset drejt një prodhimi më të  decentralizuar (Sarma 2011). 

Teknoligjia dhe inovacioni  përvec rolit pozitiv  që kanë në  kompani , po të shohim përtej kësaj 

teknolgjia ka krijuar edhe disavantazhe për bizneset që e përdorin atë .Një prej tyre është mungesa 

e komunikimit ballë për ballë që ,me zhvillimin e teknologjisë ka filluar të zëvendësohet tashmë 

.Pavarësisht krijmit të lehtësirave që ka krijuar teknologjia në komunikimin virtual , përsëri  
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komunikimi ballë për ballë me punonjësit në biznes është më efektiv dhe shmang keqkuptimet 

.Një disavantazh tjetër është vjedhja e të dhënave të rëndësishme të kompanisë nga konkurentët 

mnd të shkaktojnë pasoja të mëdha për kompaninë.Po ashtu një efekt tjetër negativ i teknolgjisë 

është ndotja që po i  shkaktohet mjedisit kryesisht nga komapnitë në sektorin e prodhimit. 

Sistemet inteligjente të teknolohjisë  kanë potencialin të ndikojnë pothuajse në çdo aspekt të jetës 

sociale, ekonomike, politike dhe private, duke përfshirë aspektet e përditshme . Pjesa më e madhe 

e kësaj duket e parëndësishme  por ka arsye për shqetësim. Teknologjitë kompjuterike ndikojnë 

tek të drejtat e njeriut , nga e drejta për jetën te e drejta për privatësi, liria e shprehjes deri te të 

drejtat sociale dhe ekonomike. Pra, si mund t'i mbrojmë të drejtat e njeriut në një peizazh 

teknologjik të ndikuar nga  robotika dhe inteligjenca artificiale (IA)? 

Së pari, ekziston një shqetësim i vërtetë se rritja e pavarësisë së robotëve do të ulin dinjitetin 

njerëzor. Kjo frikë shtohet nga mungesa e qartësisë se kush do të mbajë  përgjegjësi, ligjërisht apo 

moralisht, kur makinat inteligjente të shkaktojnë  shkaktojnë dëme. Ne duhet të shqetësohemi për 

përdorimin njerëzor të robotëve dhe inteligjencës artificiale, si dhe vendosjen e tyre në kontekste 

të pabarabarta politike, ushtarake, ekonomike dhe sociale. 

Nëse një teknologji e thjeshtë  mund të ngrejë pyetje të vështira, si do të merren njerëzit me çështjet 

vërtet komplekse që na presin gjatë rrugës – pyetje që shkojnë shumë më thellë në thelbin e asaj 

që ne i konsiderojmë të drejtat dhe përgjegjësitë tona specifike si qenie njerëzore? A do të 

dëshironim një  robot për të zëvendësuar njerëzit ? 

Një rritje e mëtejshme e teknologjisë do të conte në humbjen e vendeve të punës .Mënyra se si 

punëtorët ndërveprojnë me teknologjinë përcakton se si teknologjia ndikon në punë. Kapitali fizik,  
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në gjendjen e tij aktuale teknologjike, shpesh zëvendëson punën njerëzore. Në fakt, ajo është 

zhvilluar për këtë qëllim. Megjithatë, teknologjia gjithashtu plotëson procesin e  punës dhe rrit 

prodhimin . Ndryshimet në teknologji ka të ngjarë të ndryshojnë vendet e  punës dhe pagat që 

lidhen me ato punë.  Konflikti do të ndodhë pasi teknologjia zëvendëson punën rutinë. Kjo do të 

thotë se ndërsa shumë vende pune  do të humbasin për shkak të automatizimit, numri i punëve me 

aftësi të ulëta/me të ardhura të ulëta dhe punët me aftësi të larta/të ardhura të larta do të rritet.Kjo 

është për shkak se këto lloj pune janë të vështira për t'u automatizuar në të dyja rastet. Punët me 

aftësi të ulëta shpesh kërkojnë përshtatje, lëvizshmëri fizike dhe ndërveprim ndërpersonal - për 

shembull servirja e ushqimit, pastrimi dhe shërbimet e kujdestarisë, kujdesi shëndetësor ,të cilat 

janë të vështira për t'u përsëritur përmes automatizimit.Nga ana tjetër, punët "abstrakte" kërkojnë 

zgjidhje problemi, intuitë, kreativitet dhe bindje; këto janë pozita profesionale, të specializuara dhe 

menaxheriale në tregun e punës. Këta punonjës zakonisht kanë një nivel të lartë arsimimi dhe punët 

e tyre kërkojnë logjikë të pastër, komunikim dhe aftësi të specializuara.Ndërsa njerëzit kanë kohë 

që kanë frikë nga teknologjia dhe robotët që automatizojnë të gjitha punët e shoqërisë, dikush 

mund të pyesë veten nëse kjo është dicka negative .Ndërsa robotët mund të prodhojnë mallra dhe 

shërbime, ata nuk mund të konsumojnë në të njëjtën mënyrë si njerëzit .Por pavarësisht ndikimeve 

të teknologjisë , puna njerëzore nuk është vjetërsuar . 
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Rekomandime : 

Zhvillimi i teknologjise është thelbësor ne zhvillimin ekonomik të kompanive si të shërbimit ashtu 

edhe të prodhimit.Por është e rëndësishme që teknologjja të alternohet me kapitalin njerëzor në 

mënyrë që të kemi një baraspeshim të këtyre dy komponentëve.Edhe pse teknologjia e ka 

tranformuar ekonominë në një nivel tjetër , përsëri kompanitë duhet ti japin një rëndësi të vecante 

investimit në kapitalin njerëzor , pasi janë asetet kryesore pa të cilin nuk mund të funksionojnë as 

inovacionet teknologjike ,as ato fizike . 
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USHQIMET FUNKSIONALE NGA KËNDVËSHTRIMI I KONSUMATORËVE NË 

KOSOVË DHE ROLI I TYRE NË SHËNDET 

 

Abstrakti 

Cdo gjë që njeriu konsumon shkakton reaksione shëndetësore negative ose pozitive në organizëm. 

Promovimi i ushqimeve të shëndetshme, siç janë ushqimet funksionale, mbetet ende sfidë. Duke 

pasur parasysh rolin e ushqimeve funksionale në mirëmbajtjen e shëndetit të zemrës, sistemit të 

tretjes, dhëmbëve, kockave, nivelit të yndyrës dhe sheqerit në gjak nevojitet vetëdijësimi i 

konsumatorëve për përfshirjen më të madhe të këtyre ushqimeve në dietat e përditshme. Ky studim 

ka përfshirë rreth 500 anketues të Kosovës të grupmoshave të ndryshme të cilët janë pyetur për 

njohuritë që kanë lidhur me ushqimet funksionale, rolin që kanë ato në shëndet dhe ndikimin e 

gjendjes ekonomike. Në përgjithësi, të anketuarit kanë treguar se kanë pak njohuri për këto 

ushqime dhe si mënyra më e mirë për të përmirësuar këtë gjendje rekomandohet përfshirja e 

edukimit të fëmijëve lidhur me ushqyerjen e shëndetshme qysh në shkolla dhe shtytja e prodhuesve 

të ushqimeve funksionale të përpunuara në dekarimin në etiketë të prodhimit lidhur me benefitet 

shëndetësore nga konsumimi i këtyre produkteve. 

 

Fjalët kyçe: ushqimet funksionale, përfitimet shëndetësore, dieta ushqyese, qëndrimet e 

konsumatorëve 
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Hyrje  

Shëndeti ynë varet nga ajo çfarë hamë. Edhe pse roli kryesor i ushqimit është furnizimi i organizmit 

me materiet e nevojshme ushqyese për aktivitetet e përditshme jetësore, ai është edhe faktor 

parandalues apo trajtues i sëmundjeve të ndryshme.  

Gjatë dekadave të fundit, janë dalluar një grup i ushqimeve me përgjigje pozitive shëndetësore. 

Këto ushqime si yndyrat omega-3, sterolet bimore, antioksidantët dhe probiotikët është treguar se 

ofrojnë një gamë të gjerë të benefiteve shëndetësore si imuniteti, shëndeti i kockave dhe dhëmbëve, 

shëndeti i zemrës dhe sistemit të tretjes (Scrinis, 2012). 

Ushqimet funksionale janë ushqime të freskëta ose të përpunuara të cilat, përveç rolit të tyre 

ushqyes dhe sigurues të energjisë, kanë rol të rëndësishëm edhe në ruajtjen dhe përmirësimin e 

shëndetit të njeriut përmes përbërjes së tyre të pasur kimike. Çdo ditë e më tepër ushqimet 

funksionale po bëhen pjesë e pandashme e tryezave të popullsisë në Evropë dhe në këtë po 

ndikojnë pranueshmëria nga konsumatorët dhe besimet e tyre lidhur me këto produkte (Koteyko, 

2010). Në kuadër të ushqimeve funksionale përfshihen ushqimet e pasuruara me substanca 

biologjikisht aktive (për shembull probiotikë), komponentat ushqimore të prejardhura të shtuara 

në ushqimet konvencionale (për shembull prebiotikët) dhe ushqimet normale që përmbajnë 

substanca biologjikisht aktive të natyrshme (për shembull fibra dietike, fitokimikate, polifenole) 

(Ajayi et al., 2020). Ushqimet funksionale janë të ngjashme me ushqimet konvencionale në 

aspektin e konsumimit si pjesë e dietës normale. Mirëpo, për dallim nga ushqimet konvencionale, 

ushqimet funksionale kanë demonstruar se sjellin përfitime fiziologjike dhe mund të zvogëlojnë 

rrezikun e sëmundjeve kronike përtej funksioneve themelore ushqyese që ato kanë, duke përfshirë 

edhe ruajtjen e shëndetit të zorrëve (Cencic & Chingwaru, 2010).  

Faktorët që ndikojnë në përzgjedhjen e një apo më tepër ushqimeve funksionale janë mosha, gjinia, 

niveli i arsimimit, gjendja e shëndetit personal dhe të kuptuarit e të gjeturave shëndetësore në lidhje 

me këto ushqime i ndihmon njerëzit në përzgjedhjen e një diete të duhur ushqimore (Ozen et al., 

2012). Zhvillimi dhe promovimi i ushqimeve funksionale mbetet një nga drejtimet kryesore ku 

është e orientuar industria ushqimore. Prania e ushqimeve funksionale në tregjet kosovare gjithnjë 

e më shumë po rritet, e kjo njëherit tregon edhe për rritjen e konsumimit të tyre. Andaj objektivi 

kryesor i këtij hulumtimi ishte përcaktimi i ndikimit që kanë ushqimet funksionale në shëndetin e 
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njeriut dhe identifikimin e nivelit të njohurive që kanë konsumatorët e moshave të ndryshme në 

Kosovë për këtë grup të ushqimeve.  

 

Ushqimet funksionale dhe shëndeti  

Kohëve të fundit, ruajtja e shëndetit dhe mbrojtja nga sëmundjet e ndryshme ka qenë vazhdimisht 

e ndërlidhur me konsumimin më të lartë të ushqimeve funksionale. Rritja e rasteve me sëmundje 

me karakter jo të transmetueshëm në mbarë botën ka rritur interesimin e shkencëtarëve për të 

studiuar ushqimet funksionale dhe ndikimin e tyre në përfshirjen në dietat e përditshme ushqyese 

(Madsen, 2007). Është evidente rritja e rasteve me sëmundje të zemrës, depresion, problemet me 

kujtesën, diabetet dhe shumë probleme të tjera shëndetësore që kanë ulur cilësinë e jetës. Këto 

sëmundje kanë origjina të ndryshme dhe mund të jenë produkt i gërshetimit të një sërë faktorësh, 

ndër të cilët edhe ushqimi jo i shëndetshëm. Kjo tregon rëndësinë dhe nevojën që kemi për 

përfshirjen më të madhe të ushqimeve funksionale në të ushqyerit tonë. 

Ushqimet natyrale si ushqimet me bazë bimore duke përfshirë frutat, perimet, drithërat, ushqimet 

e detit, qumështi dhe produktet e tij janë të pasura me vitamina, fibra, minerale, antioksidantë dhe 

acide yndyrore omega-3 (Arshad et al., 2021). Këto komponenta kanë rol thelbësor për të 

mundësuar funksionimin normal të organizmit të njeriut. Edhe në rastet e sëmundjeve kronike, 

organizmi ka nevojë për sasi më të larta të disa lëndëve ushqyese, prandaj substancat bioaktive që 

përmbajnë ushqimet funksionale llogariten të kenë ndikim pozitiv në shëndet (Tur & Bibiloni, 

2016). 

Ushqimet funksionale mund të konsiderohen zgjidhje edhe për problemin e obezitetit, ku përmes 

komponentëve të këtyre ushqimeve mund të rregullohet dhe të mirëmbahet pesha trupore dhe 

oreksi. Prandaj, përfshirja e këtyre ushqimeve në modelet e përditshme të ushqyerjes sjell përfitime 

të shumta shëndetësore (Tab.1). Këto ushqime përmbajnë shtesa të dobishme si: vitamina, 

minerale dhe lëndë të tjera ushqyese thelbësore. Një lëndë e tillë është edhe acidi folik e cila 

zvogëlon rrezikun e dëmtimeve nervore (Katan, 2004). 
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Tabela 1: Disa përfitime shëndetësore nga ushqimet funksionale (Shimizu, 2003) 

ASPEKTI 
SHËNDETËSOR 

MËNYRA E NDIKIMIT PËRBËRËSI USHQIMOR 
FUNKSIONAL 

Shëndeti 
gastrointerstinal 

Ndihmojnë zhvillimin e baktereve të 
dobishme 

Fibrat, oligosakaridet 

Shtypja e gjakut Ulin shtypjen e gjakut Proteinat e sojës, lakto-tripeptide 
nga qumështi i fermentuar, peptide 
nga sardelet 

Niveli i kolesterolit Ndikojnë në uljen e nivelit të 
kolesterolit 

Proteinat e sojës, Fitosterole 

Absorbimi i mineraleve Ndihmojnë që më lehtë të përthithen 
mineralet nga organizmi 

Kazeina 

Glukoza në gjak Të dobishme për personat me 
probleme të niveleve të glukozës në 
gjak 

Albuminat e grurit, L-arabinoza 

Lipidet në gjak Ndikojnë në uljen e triglicerideve në 
gjak sidomos pas konsumimit të 
ushqimit 

Diacilglicerolet, globinat tretëse 

Shëndeti i dhëmbëve Kontribuojnë në shëndetin e 
dhëmbëve 

Polifenolet e çajit të gjelbër, 
maltitol, ksylitol. 

Shëndeti i kockave Kanë funksion në fortësinë e kockave Vitamina K2, proteinat e qumështit, 
izoflavonet e sojës 

 

Ndonjëherë konsumatorët nuk i marrin ushqimet e reja funksionale sepse ata hezitojnë të provojnë 

gjëra të reja dhe kjo e ngadalëson procesin e adaptimit të këtyre ushqimeve në dieta (Wansink, 

2005) (Wansink, 2005). Në aspektin e të kuptuarit të ndikimit të ushqimeve funksionale në 

organizmin tonë, kanë ndikim edhe tregtarët. Sipas një studimi të vitit 2003 (Parker, 2003), 

tregtarët e ushqimeve i kanë kushtuar rëndësi deklarimit të përbërësve të ndryshëm të ushqimit, 

por jo edhe informimit për ndikimin në shëndet që paraqet një aspekt mjaft të rëndësishëm për 

blerësit. Prandaj, tregtarët duhet të jenë të kujdesshëm në përfshirjen e një deklarate të ndikimit 

shëndetësor të një ushqimi në etiketën e prodhimit. Në këtë formë edhe konsumatorët janë më të 

informuar për atë që vendosin ta konsumojnë dhe të bëjnë përzgjedhje të duhura për vete. 

Metoda e punës  

Hulumtimi është fokusuar në territorin e Republikës së Kosovës dhe për realizimin e tij janë 

përdorur pyetësorë, ku janë përfshirë një mostër prej 500 kosovarësh të moshave të ndryshme. 
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Pyetjet kërkimore kanë pasur për qëllim identifikimin e njohurive që kanë kosovarët për ushqimet 

funksionale, qëndrimet e tyre në lidhje me blerjen e këtyre ushqimeve, mënyrat e informimit të 

tyre për rëndësinë e konsumimit të ushqimeve funksionale, nivelin e përdorimit dhe praninë e 

këtyre ushqimeve në tregjet e Kosovës. Pjesë e anketës kanë qenë 292 femra (58.4% e të 

anketuarve) dhe 208 meshkuj (41.6% e të anketuarve). Të dhënat e gjeneruara nga pyetësorët janë 

përpunuar me programin statistikor IBM SPSS Statistics 26. Për të gjetur ndërlidhjen mes 

variablave është përdorur funksioni Crosstabs.  

 

Rezultatet dhe diskutimi  

Ky hulumtim tregoi se në përgjithësi 

njohuritë për ushqimet funksionale janë 

të mangëta në popullatën kosovare. Nga 

500 të anketuar, vetëm 47.2% e tyre kanë 

deklaruar se kanë dëgjuar më parë për 

ushqimet funksionale, ndërsa 52.8% kanë 

deklaruar të kundërtën. Në përgjithësi, ka 

dalur se femrat janë ato që më shumë 

mendojnë se ka informacione të 

mjaftueshme lidhur me ushqimet 

funksionale në supermarketet kosovare (me rreth 58.4%), në krahasim me meshkujt (me rreth 

41.6%) (Fig.1).  Ky hulumtim ka përfshirë grupmosha të ndryshme dhe në bazë të rezultateve 

personat e moshës deri 20 vjeç dhe ata mbi 60 vjeç kanë deklaruar se arsyeja e rritjes së pranisë së 

ushqimeve funksionale në tregje është për shkak të interesit të industrisë ushqimore për të shitur 

produkte të tilla, mosha 21-40 vjeç deklaroi se kjo është si rezultat i vetëdijësimit të konsumatorëve 

lidhur me shëndetin e tyre dhe mosha 41-60 vjeç deklaroi se kjo po ndodh për shkak të zhvillimeve 

në shkencë andaj edhe kemi rritje të pranisë së ushqimeve funksionale (Fig.2).  

Sa i përket gjendjes ekonomike doli se personat me të ardhura deri në 600 € mendojnë se gjendja 

ekonomike ndikon në blerjen e ushqimeve funksionale duke deklaruar poashtu se konsumojnë më 

rrallë këto ushqime, ndërsa ata mbi 600 € shumica deklaruan se gjendja ekonomike nuk është 

faktori që ndikon në blerje (Fig.3) dhe konsumojnë më shpesh këto ushqime. 

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%
93.80%

68.80%
46.90%

85.10%

6.30%
31.30%

53.10%

14.90%

Femra Meshkuj

Figura 1: Niveli i informimit për ushqimet funksionale 

500



  

 
 

Ekzistojnë perceptime të ndryshme 

nga konsumatorët lidhur me 

ushqimet funksionale. Personat 

deri 20 vjeç dhe ata të moshave 41-

60 vjeç besojnë se nuk janë 

ushqime natyrale andaj nuk i 

konsumojnë, personat 21-40 vjeç 

mendojnë se janë ushqime të 

shtrenjta, ndërsa ata mbi 60 vjeç 

besojnë se nuk ka benefite prej tyre 

(Fig.4). 

 Mjetet e informimit mund të kenë 

ndikim në vetëdijësimin e 

konsumimit të ushqimeve 

funksionale dhe me këtë pajtohen 

shumica e të anketuarve, sidomos 

grupmosha 21-40 vjeç (Fig.5).  
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Për shkak të zhvillimeve në
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Sepse është në interes të industrisë
ushqimore të ketë më shumë shitje

Sepse konsumatorët çdoherë e më
shumë janë të interesuar për
shëndetin e tyre
Nuk e di

Figura 2: Problemet lidhur me konsumimin e ulët të ushqimeve funksionale 
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Figura 3: Ndikimi i gjendjes ekonomike nw blerjen e 
ushqimeve funksionale 
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Figura 4: Problemet e ndërlidhura me konsumimin e ulët të 
ushqimeve funksionale 
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Sa i përket mënyrës më të mirë 

për të informuar konsumatorët, 

shumica e të anketuarve 

pajtohen se duhet të përfshihen 

të dhëna në paketimin e këtyre 

ushqimeve (Fig.6). 

 

Figura 6: Mënyra më e mirë për informimin rreth ushqimeve funksionale 
 

Përfundimet 

Hulumtimi është realizuar me qëllim të identifikimit të njohurive që kanë konsumatorët në Kosovë 

për ushqimet funksionale. Nga të dhënat e grumbulluara vërehet se ka mungesë të informacionit 

për këtë grup të ushqimeve. Në përgjithësi grupmosha 21-40 vjeç kanë më tepër njohuri rreth 

ushqimeve funksionale. Problemi lidhur me përfshirjen e ulët të këtyre ushqimeve në dietat 

ushqyese të kosovarëve del të jetë informimi i pamjaftueshëm lidhur me ushqimet funksionale dhe 

rëndësinë e tyre për shëndetin e njeriut, gjendja e dobët ekonomike dhe çmimi më i lartë i këtyre 

ushqimeve. Ky hulumtim mund të shërbej si bazë për hulumtime të tjera në të ardhmen lidhur me 

ngritjen e vetëdijes së popullatës për ushqyerjen me ushqime funksionale. Promovimi i këtyre 

ushqimeve dhe benefiteve prej tyre mund të filloj qysh në shkolla, por edhe më e domosdoshme 

është përfshirja e informacioneve në etiketën e produkteve. 
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Figura 5: Ndikimi i mjeteve të informimit 
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Fusha e punimit & Tema e punimit 

Punimi duhet të jetë i ndarë në (Hyrje, Zhvillim, Përfundime dhe Rekomandime);

Çdo paragraf duhet të ketë të paktën një referencë. Çdo faqe duhet të ketë jo më pak se 3 referenca dhe 

mënyra e referimit duhet të jetë e njëjtë për të gjithë punimin.

Bibliografia duhet të jetë në një faqe më vete në fund të punimit dhe nuk është pjesë e numrit total të �alëve. 

Formati i bibliografisë duhet të jetë i njëjtë me mënyrën e formatin e referimit gjatë punimit.
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