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Ballkani Perëndimor nën dritën e tridhjetëvjetorit të rënies së Murit të Berlinit

Muret e padukshme

Nga Serge Halimi
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O fensiva

Për këto tema bashkëbiseduam
me dy gazetarë të njohur, fitues
të çmimeve të shumta për guxim
qytetar dhe për punë profesionale:
Adriatik Kelmendi nga Prishtina,
gazetar, moderator, pedagog universitar dhe aktivist i shoqërisë
civile; si dhe Vukashin Obradoviq
nga Beogradi, gazetar i njohur për
angazhimin e tij kundër regjimit të Sllobodan Millosheviqit dhe

ish-botues i javores “Vranjske”, që
është detyruar ta mbyllë së fundi,
për shkak të presioneve të njeriut
më të pushtetshëm në Serbi, Presidentit Aleksandër Vuçiq.
- Rënia e murit të Berlinit dhe
shpërbërja e Jugosllavisë rezultoi
jo vetëm me formimin e shteteve
të reja në hapësirën e këtij rajoni,
por edhe me shpresën për më
shumë demokraci, zhvillim dhe
liri. Si do t’i pasqyronit këto tridhjetë vite nga kjo perspektivë?
Adriatik Kelmendi: Është ironike
të flasim në kontekstin e Ballkanit
Perëndimor pikërisht në vigjilie
të 30-vjetorit të rënies së murit të
Berlinit - i konsideruar si bashkim përfundimtar i popujve dhe
i potencialit të rritjes ekonomike
në Evropë – kur porositë që vijnë

nga BE-ja janë kundër bashkimit, rrjedhimisht lënies jashtë “Evropës” të shteteve të këtij rajoni.
Kjo vetëvetiu flet se sa shpejt po
harrohen idealet dhe përpjekjet që
kanë çuar në shembjen e Murit të
Berlinit dhe po këmbëngulet të
krijohen ndarje të atilla të shteteve
brenda Evropës, të cilat mund të
jenë në klubin 1 dhe në klubin 2 të
shteteve. Mungesa e perspektivës
evropiane, veçanërisht në mesin e
6 shteteve të rajonit, do të mund të
çojë edhe në përkeqësim të situatës
së sigurisë dhe hapje e derës për
ndikime të agjendave jashtë evropiane në shtete të veçanta.
- Në ç’drejtim po ecim ?
Vukashin Obradoviq: Në nivel global, më duket se proceset
demokratike pas një.... / Faqe 12-13

Ankaraja dhe Moska, një lojë e kopjuar në Siri
Operacioni «Burimi i paqes» i lejoi ushtrisë turke
të marrë kontrollin e një pjese të veri- lindjes
siriane. Turqia, kështu, i dha fund eksperiencës së
konfederalizmit demokratik të Rojava-s. Akordi i
arritur në Sotchi me Rusinë, më 22 tetor, kurorëzon
ndikimin e Ankarasë në zonat kufitare. Po ashtu, ai
i lejon regjimit sirian të rikuperojë territoret që, deri
më tash, ishin të forcave kurde.
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Ndryshimet
e regjimit me
çelësa në dorë
Nga Ana Otasevic
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jo sagë filloi në një ditë vjeshte
të vitit 1998, në një kafene në
qendër të Beogradit. Pjesa më
e madhe e të rinjve që ishin të pranishëm përmbushën detyrat e tyre në
manifestimet studentore të vitit 1992...

Zgjedhjet

Dëshpërimi
i radhës
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efuzimi nga ana e Këshillit
Evropian për t’i hapur negociatat me Maqedoninë e Veriut,
për shkak të vetos franceze, shkaktoi lëvizje të menjëhershme në jetën
politike në vend. I gjithë narrativi
qeverisës u rrëzua pas këtij refuzimi, për shkak se kryeministri Zaev
i pati koncentruar të gjitha pritjet...

Kulturë

Tri fotografi
Nga Teuta Toska

Nga Akram Belkaïd
Photo Türk Silahlı Kuvvetleri (VOA)

Kurdistani sirian, ose akoma më tej,
Sistemi federal demokratik i Sirisë
së Veriut, deri në atë kohë kontrollohej nga Partia e Unionit Demokratik (PYD), dega siriane e Partisë së
popullit kurd (PKK)(1). E paraprirë
prej bombardimeve intensive që
nuk kursyen as popullsinë civile,

Demokracia liberale

Nga Artan Sadiku

turke kundër kurdëve

ë 9 tetor, ushtria turke, e
mbështetur prej milicisë
aleate siriane, hyri duke
kaluar nëpër pika të shumta nga
verilindja e Sirisë. Ky rajon kurd,
politikisht autonom që prej 2013-s,
dhe, përgjithësisht, i quajtur Rojava
(«perëndimi» në gjuhën kurde), ose
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skush nuk do të donte të ishte
në vendin e zonjës Mme Nathalie Dompnier, presidente e
universitetit Lymiere Lion II, kur iu
desh të komentonte sakrifikimin me
anë të zjarrit, 8 nëntorin e kaluar të një
prej studentëve të saj. Me veprimin e
tij, M. Anas K., 22 vjeç mendoi të protestonte kundër mizerjes dhe gjendjes
shoqërore të vështirë. Ai duhej edhe të
punonte edhe të studionte në të njëjtën
kohë, si pasojë humbi provimet dhe...

Nga Belgzim Kamberi

sistemeve moniste rajonale. Po sot,
nga kjo distancë kohore, si janë
marrëdhëniet ndëretnike shqiptaro-serbe? A mundet dhe si mundet
të projektohet e ardhmja pa ballafaqimin me të kaluarën? A ka sot
më shumë shpresë për demokraci,
zhvillim dhe liri, si dhe cila do të
ishte paradigma që do të mund ta
transformonte radikalisht gjendjen
aktuale?

Editorial

Vrasja

Rënia e Murit të Berlinit simbolizonte për rajonin
e Balkanit Perëndimor shpresën për më shumë liri,
barazi, demokraci dhe zhvillim; për hapjen ndaj
botës dhe për rrëzimin përfundimtar të mureve që
ndanin popujt. Po sot, tridhjetë vjet më vonë, ku
gjendet rajoni nga kjo perspektivë?

ungesa e perspektivës
evropiane për Ballkanin
Perëndimor, të rivëne në
pikëpyetje së fundi me « Jo »-në
e Bashkimit Evropian për hapjen
e bisedimeve të anëtarësimit të
Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriore, opsionet mbi baza etnike për një
marrëveshje të mundshme përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë,
sfidat gjeopolitike dhe gjeostrategjike rajonale, “minishengeni”
ballkanik, krimet e padënuara të
luftës në ish-Jugosllavi, regjimet
autoritare, migrimi masiv, pazhvillueshmëria
socio-ekonomike
dhe mungesa e shtetit të së drejtës, mbeten tema dhe probleme
të aktualitetit lokal, në këtë tridhjetëvjetorin e rënies së Murit
të Berlinit, që u pasua me shpërbërjen e përgjakshme të ish-Jugosllavisë dhe me ndryshimin e
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operacioni «Burimi i paqes», shumë
shpejt, u shtri në marrjen e shumë
qyteteve kufitare një nga të cilët ishte
Tell Abyad. Duke u futur në thellësi,
thuajse tridhjetë kilometra në territorin sirian, dhe duke marrë kontrollin e një pjese të gjerë të autostradës
M-4, rruga kryesore e komunikimit

në rajon, Ankaraja arriti një nga qëllimet e objektivave të para të saj,
që e kishte kërkuar prej kohësh : të
shprishë vijimësinë territorriale të
entitetit federal demokratik të Rojavas. Qëndresa e madhe e aktorëve të
konfliktit sirian përbën një nga çelësat për të kuptuar ofensivën turke...
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ëhet fjalë për tri fotografi të
fondit të Muzeut Kombëtar të
Fotografisë “Marubi”. Fotografia e parë është përdorur në kopertinën e vëllimit të parë të librit “Gjergj
Qiriazi në Kongresin e Manastirit”, të
prof. Xhevat Lloshit, botuar në Shkup, nëntorin e këtij viti. Fotografia i
takon vitit 1890, vit kur ai nisi punën
si përgjegjës i depozitës së BFBS-së...
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Vrasja

Politika

Kuptimi i humbjes
Alain Garrigou

J

emi familjarizuar me këto mbrëmjet elektorale
ku diskutimet bëhen në lidhje me faktin se kush
ka fituar dhe kush ka humbur. Në politikë, asnjë
tabelë shënimesh nuk i paraqet rezultatet përfundimtare, sepse fitorja apo humbja janë të vulosura në komentet qē ato nxisin. Megjithatë, humbja
mbetet gjerësisht një pikë qorre. Ekziston padyshim
një letërsi ngushëlluese, një punë kundēr zisë së të
mundurve, interpretimet e mediave që arrijnë në
konkluzionin se ata fituan sepse ishin më të mirët
dhe se humbësit humbën pasi bënë gabime…, por
kēto sjellin pak analiza shkencore. Libri selektiv drejtuar nga Frederic Louault dhe Cedrik Pellen fillon ta
mbushë këtë boshllëk. Autorët e studiojnē humbjen
nga shumë këndvështrime dhe në shumë vende: fillimisht humbja është një problem i rregullave politike tē përcaktuara thelbēsisht në shekullin e XIX-të,
sidomos, në rastin e kundërshtimeve të verdiktit të
zgjedhjeve të trukuara apo të rreme.
Ka akoma shumë vende ku zgjedhjet pasohen
në mënyrë sistematike nga protesta që denoncojnë
parregullsinë e tyre. Në Meksikë, presidenti aktual,
Andres Manuel Lopez Obrador, e bëri një specialitet
të tijin këtë gjë, deri në zgjedhjen e tij në vitin 2018.
Pastaj humbja mund të mos jetë e vetme, por duhet
kuptuar zhvillimi i një raporti forcash.
Përsa u përket humbësve, secili më vete, ata
kanë fate të ndryshme, dhe një nga meritat e këtij
libri është që të përmendë disa prej tyre. Kështu, Klemenso, i mundur në vitin 1893 në Var, pas një
fushate shumë të dhunshme ndaj tij, iu përkushtua
gazetarisë, para se të ulej në bankat e të zgjedhurve
në gjurmët e çështjes Dreyfus. Por, të rrallë janë
ata që ia dalin një rikthimi të tillë. Humbja mund të
bëhet dhe tragjikë, ashtu siç ndodhi për drejtuesin
sindikalist polak Andrzej Leper, që, pasi u emërua
ministër i bujqësisë, vrau veten në zyrën e tij në vitin
2011. Humbja, gjithashtu, ka një përmasë kolektive, sepse ajo i transformon partitē, duke i shtyrë,
ndonjëherë, drejt shkatërrimit, duke çuar në zero
financat e tyre, duke lënë pa punë personelin dhe
duke nxitur luftëra të brendshme. Historia tregohet shumë kapricoze me të: disa humbje fshihen
nga një kthesë e shpejtë, – si nē zgjedhjet lokale të
2004-s, pas rënies së Partisë socialiste (PS), në zgjedhjet presidenciale të 2002-shit, - ndërsa, humbje të
tjera përsëriten aq egërsisht saqë partitë fundosen
– si Partia socialiste pas vitit 2002, 2007 dhe 2017.
Mund ta na vijë keq për mungesën e disa rasteve
klasike, siç është p.sh rezistenca e jashtëzakonshme
e një Fransua Miterrani dhe e një Zhak Shiraku, apo
dhe shkatërrimi i partive po aq të ndryshme sa Partia
liberale britanike në vitet 1930 dhe Partia komuniste
franceze në fund të shekullit XX. Por çështja ishte po
aq e madhe sa dhe e harruar. Në një tjetër vepër do
të gjejmë analizën e një prej rrugëve të mundshme
të kthimit në jetën politike, të përdorura nga Zhorzh
Klemonso dhe Fransua Miteran: zgjedhja në Senat.
Në fakt kjo asamble është më pak e rrezikuar, ndoshta për shkak të mandatit të zgjatur që shkon në nëntë
vjet. Është dyshuar, gjithashtu, se deputetët i bashkoheshin kësaj për t’i shpëtuar kundërvënies elektorale. Në fillim të Republikës së III-të, 75 senatorë
të palëvizshëm, dmth të zgjedhur përjetë, qëndruan
në këto poste deri në fund të jetës së tyre. Kjo ishte
një zgjidhje shumë radikale për të pasur stabilitet.
Brenda kompromisit të mënyrës indirekte të
zgjedhjeve, Senati zgjidhet nga “zgjedhës të mëdhenj”, çka e shndërron në një asamble të përbërë
nga njerëz të rëndësishëm. Megjithatë, fushata nuk
vazhdon më “kaq ngadalë”, sepse kandidatët detyrohen të krijojnë një kontakt personal me secilin
prej zgjedhësve të mëdhenj. Nisur nga ky fakt, pavarësisht masave të tyre paraprake, ata janë të aftë
të paraprijnë rezultatet e tyre. Një senator zbulon
mënyrën se si ai e kupton sekretin e votës së ardhshme: nëse nuk i ofron asgjë për të pirë, votuesi
nuk është në krahun e tij; nëse i jep një kafe, votuesi është i pasigurt; nëse i ofron shampanjë, atëherë
e ka të sigurtë votën. Kjo mënyrë funksionimi bazuar në njohje reciproke u jep zgjedhjeve senatoriale një lloj paraqitjeje konservatore politike, çka e
konfirmon ky studim mjaft kërkues, por, në shumë
aspekte, me nuanca.

Nga serge halimi

A

skush nuk do të donte të ishte
në vendin e zonjës Mme Nathalie Dompnier, presidente e universitetit Lymiere Lion II, kur iu desh
të komentonte sakrifikimin me anë të
zjarrit, 8 nëntorin e kaluar të një prej
studentëve të saj. Me veprimin e tij, M.
Anas K., 22 vjeç mendoi të protestonte
kundër mizerjes dhe gjendjes shoqërore
të vështirë. Ai duhej edhe të punonte
edhe të studionte në të njëjtën kohë,
si pasojë humbi provimet dhe bursa iu
ndërpre. Atëherë ai i kishte dhënë fund,
sipas fjalëve të tunizienit Abdel Razzaq
Zorgui, i cili, po ashtu ishte sakrifikuar,
në dhjetorin e 2018, duke « bërë një revolucion krejtësisht vetëm ».
Të rinjtë nga mosha 18 deri 24 vjeç
përbëjnë grupin në të cilin përqindja e
varfërisë është rritur në mënyrë të ndjeshme. Ndërkaq, kujtoi zonja Dompnier, pasiguria « nuk të lejon të studiosh në kushte normale ». Pesë muaj
përpara tentativës së vetëvrasjes së Lionit, një zë qeveritar lajmëronte se puna
me kohë të plotë e studentëve, kur ajo e
kapërcen një farë kohe, « gjë që ndodh
në rastin e studentëve që nuk kanë një
bursë të mjaftueshme ose një ndihmë
familjare, u sjell atyre një rrezik në rritje
për të mos i marrë provimet.(1) »
Disa prej tyre kanë realisht uri, flejnë jashtë, nuk kujdesen për trupin. Me
mjetet e varfra që zotëron universiteti i
saj, zonja Dompnier ankohet se « nuk
mund të bëjë gjithçka » për ta. Dhe ajo
vë në dispozicion të tyre një « celulë
psikologjike », « një numër telefoni
falas », « një dyqan ushqimesh solidariteti » (Le Monde, 16 nëntor 2019).
Ministrja e arsimit të lartë dhe e kërkimit, zonja Frédérique Vidal vlerësonte
se ajo « kishte rritur buxhetin për bursat » (1.3% në fakt aq sa ç’është niveli
zyrtar i inflacionit). Megjithatë, ajo do
ta « rishikojë gjithë këtë ». Tashmë ajo
premton se këtë dimër nuk do të përzënë
më nga qytetet universitare studentët
xhepshpuar…
Si universitetet janë edhe spitalet,
bujqësia, zjarrfikësit, shkollat, gjendja
e urave. Në Francë dhe gjithandej.

N

e sapo e finalizuam teknikisht
numrin e parë dhe unë të doja
t’ju pyesja se si mund të veprojmë që të përfshihemi te harta, na shkruante nga Prishtina Belgzim Kamberi,
më 25 shtator 2019. Gazetari nga Kosova po bëhej gati të përuronte versionin
shqip të Le Monde diplomatike, të tridhjetin e rrjetit tonë ndërkombëtar. Të
gjitha të realizuara me ekipe të vogla,
entuziaste, me mjete të pakta financiare, disa herë të botuara si supplemente
të ndonjë gazete vendore (Il Manifesto
në Itali, Di Tageszeitung në Gjermani, I
Avgi në Greqi, Nedeljnik në Serbi, etj.),
botimet ndërkombëtare përhapin çdo
muaj Le Monde diplomatique në tetëmbëdhjetë gjuhë të botës. Secili përkthen
pjesën më të madhe të artikujve të
mujores franceze dhe disa shtojnë aty
edhe shkrime origjinale që lidhen me
specifikat e zonës së tyre gjeografike.
Prej këtij viti një fond mbshtetës, i siguruar prej botimeve më të suksesshme
(Zvicër, Gjermani, etj., dhe i plotësuar
prej Le Monde diplomatique, falë dhurimeve të lexuesve(1) të saj do t’u vijë në
ndihmë botimeve më të brishta. Është

Universiteti Lion 2 Lymiere

Tridhjetë e pesë vjet privatizime, në
rënie të lirë, ulje e numrit të banesave,
me kontrolle të pandërprera në të gjitha fushat – faleminderit Internet- dhe,
në fund, një shoqëri nën presion, e tromaksur, kockë e lëkurë që djeg rezervat
e fundit. Një shoqëri e tërë së cilës po
i bien të gjitha mbajtëset. Në intervale
të rregullta ajo shfaq rraskapitje, shpreh
zemërim (2). Hap pas hapi, ajo po i reziston dhunës që partitë qeverisëse tentojnë t’i injektojnë megjithë alternimet
politike. Në programin e « reformave »
të fundit, ose të ardhshme : ulja e ndihmave për strehim, një raport i ri i moshës
së pensionit, liberalizimi i punës natën,
kufizimi i ndihmës mjekësore nga shteti, shtrëngimi i ndihmës për të papunët

dhe të pastrehët – një « kasaphanë »
sipas rrëfimit të vetë një prej përgjegjësve sindikalistë megjithëse i gjendur
mirë në Elyse, z. Laurent Berger.
Një i ri që sakrifikon jetën e tij siç
ndodhte në regjimet autoritare, manifestues që humbasin një sy, një dorë kur
policia gjuan, pamfletarë të së djathtës
që paralajmërojnë luftë civile…Shumë
lëvizje greviste do të shohim në javët që
vijnë. Do të falimentojnë ato apo do të
jemi përsëri ne vitin e ardhshëm ?
(1) Marie-Hélène Boidin Dubrule et Stéphane Junique, « Të
mjekojmë varfërinë e madhe në horizontin 2030 », Këshilltare
ekonomike, shoqërore dhe e ambientit, Paris, 26 juin 2019.
(2) Lire Bernard Cassen, « Kur shoqëria të thotë “jo” » (si dhe
dosjeja), Le Monde diplomatique, janar 1996.

Një rrjet botëror
fjala, më së shumti, për të modernizuar
përpjekjet për përkthim (botimin në
gjuhën arabe, siti i ri i internetit të të cilit do të jetë në linjë(2); botimin serb).
Ky rrjet ndërkombëtar solidar (RIS) jep
ndihma urgjente fjala vjen për botimin

brazilian. Në tërësi, një rrjet ndërkombëtar që promovon shpërndarjen e mendimit kritik,
(1) https://dons.monde-diplomatique.fr
(2) www.editionarabediplo.com
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Maqedoninë

e
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Veriut

Dëshpërimi i radhës
Antagonizmi klasor që prodhon pabarazi në rritje
është mjaft i fuqishëm në Maqedoninë e Veriut, por,
fatkeqësisht, nuk ekziston asnjë opsion serioz politik
që do t’i përfaqësojë interesat e shumicës së grupeve
sociale që i jetojnë pasojat e luftës së njëanshme klasore,
të zhvilluar nga një grup i vogël interesash, përmes dy
partive të tyre kryesore politike.

Nga Artan Sadiku

R

efuzimi nga ana e Këshillit
Evropian për t’i hapur negociatat me Maqedoninë e Veriut,
për shkak të vetos franceze, shkaktoi lëvizje të menjëhershme në jetën
politike në vend. I gjithë narrativi
qeverisës u rrëzua pas këtij refuzimi, për shkak se kryeministri Zaev
i pati koncentruar të gjitha pritjet
nga qeveria e tij në fitimin e datës së
negociatave.
Qeveria Zaev pati shrytëzuar tre
vitet në pushtet për ta shtyrë marrëveshjen e vështirë të Prespës në
politikën e brendshme dhe për të
lobuar me liderët evropianë në politikën e jashtme. E gjithë kjo nën
premisën e një mundësie të afërt

Zaevi tani tenton

Prandaj, thirrja e zgjedhjeve të
parakohshme ishte hapi tjetër logjik
që do të merrte kryeministri. Këtu
është e rëndësishme të theksohet që
pas një dekade të qeverisë autoritare
të Gruevskit, ndërmarrja e hapave
logjikë në politikë nga ana e liderëve
është në vetvete një përmirësim dhe
përparim drejt një jete më demokratike politike në vend. Por a është ky
përparim i mjaftueshëm?

ta pozicionojë
veten më tepër si
një lider pragmatik
sesa vizonar, siç
e përshkruante
veten në fillim.

Vazhdimësia

uke qenë se problemet kryesore dhe afatgjata në Maqedoninë e Veriut janë shkollimi dhe sistemi i dobët shëndetësor,
do të pritej që qeveria të arsyetonte
qëndrimin e mëtejshëm në pushtet
përmes rifokusimit nga marrëdhëniet ndërkombëtare në politikat e
brendshme në këto dy fusha. Por,
çuditërisht, vazhdon të ekzistojë

Ndërsa opozita
tani e kritikon

një mungesë absolute e diskutimit
përbrenda qeverisë së tanishme lidhur me përmirësimin e kualitetit të
këtyre shërbimeve bazike për qytetarët. Duke mos rritur investimet në
arsim dhe në shëndetësi, qeveria ka
vazhduar politikën e qeverisë së VMRO-DPMNE-së që i jepte prioritet
universiteteve dhe spitaleve private.
Edhe pse këto dy shërbime janë të

atë për mungesë
pragmatizmi
në momentin e
nënshkrimit të
marrëveshjes
© Reuters

D

për t’u kyçur në Bashkimin Evropian. Kur kjo mundësi u bë e pakapshme në afat të shpejtë, qeveria
nuk kishte asnjë politikë tjetër serioze të brendshme, me të cilën do ta
arsyetonte vazhdimin e qëndrimit në
pushtet.

garantuara me kushtetutë, qasja në to
është bërë e pashfrytëzueshme ndër
vite si pasojë e kualitetit të dobët dhe
të degraduar.
Shërbimet në sektorët e tjerë kanë
vazhduar të përkeqësohen, sërish nën
pretekstin e fokusimit kryesisht në
punët e jashtme. Dy muaj para fundit
të vitit aktual, qeveria ka shpenzuar
vetëm një të tretën e investimeve kapitale që do të përmirësonin një sërë
shërbimesh për qytetarët. Duke parë
mungesën e përparimit në reformat e
brendshme dhe duke jetuar me infrastrukturën e varfëruar të shërbimeve
publike, një numër në rritje i qytetarëve nuk bën dallim midis dy partive
kryesore në Maqedoninë e Veriut.
Përparimi i vogël që u realizua vitin
e kaluar me sjelljen e tatimit progresiv, gjithsesi në nivel shumë të ulët,
për të ardhurat me të larta në vend,
tani po shlyhet me vendimin e muajit
të kaluar të qeverisë për ta pushuar
aplikimin e këtij tatimi për tre vitet e
ardhshme. Ky vendim është kritikuar
edhe nga ana e Bankës Botërore dhe
Fondit Monetar Ndërkombëtar, që
edhe pse propagandojnë ekonominë
neoliberale në nivel global, gjithsesi,
konsiderojnë që pabarazitë në vend
janë tepër të mëdha për të pasur tatim
të sheshtë. Duke qenë i rrethuar nga

interesat e kapitalit në vend, të përfaqësuara nga ana e zv-kryeministrit
Angjushev, bizneset e të cilit kanë
realizuar një rritje të shpejtë në përfitime përmes tenderëve shtetërorë,
qeveria social-demokrate po e akomodon veten thellë përbrenda interesave të një numri shumë të vogël të
njerëzve më të pasur në vend.
Duke patur parasysh gjithë këto,
opozita e udhëhequar nga VMRO-DPMNE ka kritikuar qeverinë
vetëm në lidhje me sjelljen e vendimit për tatimin progresiv. Dhe tani, pas
tërheqjes së këtij vendimi, opozita
kërkon nga qeveria që t’i dëmshpërblejë më të pasurit në shtet për
shumën që ata kanë paguar gjatë muajve sa zgjati aplikimi i këtij tatimi, me
çka vihet në garë me qeverinë rreth
asaj se kush më së miri do t’i mbrojë interesat e më të pasurve në vend.
Gjithashtu, duke mos u përplasur me
qeverinë për çështjen e arsimit dhe
shëndetësisë, opozita po rreshtohet
në agjendë të njejtë me qeverinë në
garë vetëm për t’i zëvendësuar ata
për ta bërë të njejtën gjë.
Ndërkohë, pas bllokadës franceze
lidhur me caktimin e datës së fillimit
të negociatave, kryeministri Zaev ka
paralajmëruar që qeveria do ta pezullojë implementimin e brendshëm të

K

Marrëveshjes së Prespës. Ky pozicion i ri, që ka për qëllim t’i zbusë
ndjenjat e pjesës më nacionaliste të
elektoratit, anulon lavdatat për aktin e tij të guximshëm dhe progresiv
për të zgjidhur një kontest historik
rajonal dhe për kontributin në përafrimin miqësor ndërmjet popujve të
Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë.
Kryeministri tani tenton të sqarojë se
ai pranoi procesin e Prespës vetëm
për ta shrytëzuar atë si kapital për
të bërë pazar më të mirë me datën e
negociatave.
Zaevi tani tenton ta pozicionojë
veten më tepër si një lider pragmatik
sesa vizonar, siç e përshkruante veten
në fillim. Ndërsa opozita tani e kritikon
atë për mungesë pragmatizmi në momentin e nënshkrimit të marrëveshjes.
Opozita ka ndërruar, gjithashtu,
qëndrimin e saj nga refuzimi i marrëveshjes në pozicionin që nuk do
ta hapë këtë çështje nëse ajo vjen në
pushtet. Në këtë mënyrë opozita tenton
që ta shlyjë të vetmen linjë dallimi mes
të dy partive – nacionalizmin. Zaevi,
nga ana tjetër, veçmas, ka filluar në
mënyrë jozyrtare fushatën zgjedhore
duke shprehur retorikë të fuqishme
populiste për një shtet të bashkuar dhe
një shoqëri të përbashkët, duke tentuar
kështu të përfitojë vota nga grupet tjera
etnike ne vend.

Ringjallja e revoltës sociale

jo mungesë e politikave të
përgjegjshme sociale në vend
po kontribon në ritjen e numrit të njerëzve të demoralizuar nga
sistemi i përgjitshëm politik. Prandaj
mund të presim që fushata zgjedhore
do të jetë e bezdisshme dhe apatike,
si dhe që do të rezultojë me një dalje
më të ulët në votime. Rezultati i zgjedhjeve ka gjasa të jetë një dallim
i ngushtë mes dy partive kryesore
që zakonisht formojnë qeverinë në
Maqedoninë e Veriut me fituesin nga “taborri” shqiptar. Edhe pse
zgjedhjet lokale sollën një dominim total të komunave nga ana e socialdemokratëve, zgjedhjet e fundit
presidenciale u fituan nga kandidati i
Zaevit me vetëm 7% dallim.
Mungesa e antagonizmit real politik nuk do të thotë që nuk ka antagonizma në vend. Antagonizmi klasor
që prodhon pabarazi në rritje është
mjaft i fuqishëm në Maqedoninë e

Veriut, por, fatkeqësisht, nuk ekziston asnjë opsion serioz politik, që do
t’i përfaqësojë interesat e shumicës
së grupeve sociale që i jetojnë pasojat e luftës së njëanshme klasore, të
zhvilluar nga një grup i vogël interesash, përmes dy partive të tyre kryesore politike.
Një valë e re e revoltës sociale dhe
mobilizimit të lëvizjeve duket për
momentin e pamundur, por siç dëshmojnë zhvillimet e viteve 2014 dhe
2015, dhe jo vetëm në Maqedoninë
e Veriut, por edhe në rajon, ato mund
të ringjallën në moment edhe rreth
çështjeve të veçanta që xjerrin në
pah problemet më të thella sistemore.
Ngjarje të tilla shpesh përfitojnë
përkrahje të shpejtë në mes njerëzve
që vetëdijësohen për shkaqet e problemeve me të cilat jetonë çdo ditë.
(Autori është filozof dhe teoricien nga Shkupi)
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Shkaqet dhe pasojat e një

Nëntoka e ristrukturimit
Pyetje të rëndësishme radikale po shtrohen këto ditë. Pse
ndodhi kjo? Pse ishin qindra ndërtesa kaq të pasigurta?
Megjithëse mund të kemi një shumësi përgjigjesh të
veçanta, përgjigja sistemike mund të gjendet vetëm në
procesin e gjatë të akumulimit përmes shpronësimit.

Nga Arlind Qori

I

shte ora 4 e mëngjesit të 26 nëntorit kur u ndjenë në Tiranë dridhjet
e forta të tërmetit dhe në dukje të
pandalshme. Të gjithë dolën jashtë.
Gjatë orës së parë frikën e mbulonin
shakatë e herëpashershme nga nervoza. Pastaj filluan të vijnë lajmet se në
fshatin Thumanë, në veri të Tiranës,
kishte të vdekur dhe persona të tjerë
të bllokuar nën gërmadhat e ndërtesave të rrënuara. Pastaj u raportua
për viktima edhe në Durrës, qytetin
e dytë për nga madhësia në Shqipëri.
Turma njerëzish qëndruan në rrugë
gjatë tërë natës, në tentim për të fjetur në veturat e tyre, duke ndjekur
njëkohësisht me shqetësim e tmerr

lajmet për numrin në rritje të viktimave. Tërmete me fuqi më të vogël
pasuan tërmetin e madh, të cilët krijuan një klimë frike dhe pasigurie për
qindra mijëra njerëz.
Deri tash është konfirmuar se 51
persona kanë humbur jetën si pasojë e tërmetit. Qindra tjerë janë
të lënduar, disa me simptoma të
rrezikshme. Mbi 10.000 njerëz janë
zhvendosur nga shtëpitë e tyre në
rajonin e Durrësit, Tiranës dhe Lezhës. Shumica prej tyre janë strehuar
te të afërmit, përderisa të tjerët janë
vendosur përkohësisht nëpër hotele, qendra sociale ose nëpër çadra.

Mijëra ndërtesa janë raportuar si të
dëmtuara, qindra të tjera janë vlerësuar përkohësisht të pabanueshme,
ndërsa dhjetëra do të duhen rrënuar
tërësisht. Dhjetëra objekte shkollore
janë raportuar si të dëmtuara, ndërsa
procesi i rregullt mësimor u ndwrpre
në 3 rajonet e prekura. Ndërkohë,
qyteti më i dëmtuar, Durrësi, është
duke u shndërruar në qytet të braktisur: shumica dërrmuese e banorëve,
nga paniku, kanë zgjedhur të ikin nga
qyteti. Duke qenë një prej motorrëve
të ekonomisë shqiptare, veçanërisht
në turizëm, ka rrezik që ekonomia e
Durrësit të jetë e dëmtuar për shumë
vite në të ardhmen.
Reagimet e para të qeverisë shqiptare qenë kaotike. Përkundër akteve
të shumta heroike të ushtarëve, zjarrëfikësve dhe policëve, përgjithësisht
këto shërbime u zunë të papërgatitura. Këtë e tregojnë pamjet e ushtarëve të rinj të cilët futeshin nëpër
gërmadha pa helmeta dhe pa dorëza. Megjithëse patëm një tërmet të
mëhershëm serioz në shtator, strukturat qeverisëse nuk kishin përgatitur
një plan për evakuim dhe as ndonjë
strukturë të organizuar për emergjenca. U desh të kalojnë disa orë dhe të
vijnë trupat e specializuara të kërkimit nga Kosova dhe Greqia, e më vonë
edhe nga vendet tjera, që kërkimi
për të mbijetuarit dhe për viktimat të
bëhet më profesionalisht. Sipas disa
raportimeve hulumtuese, për vite të
tëra, fondet e dedikuara për forcimin
e strukturave për ndërhyrje emergjente janë keqpërdorur ose thjesht
vjedhur nga zyrtarët e korruptuar.

Ekspansioni i kapitalit dhe krimit

K
Fotot nga i dërguari ynë Ylli Pata

rahasuar me tërmetin shumë
më të fuqishëm të vitit 1979,
gjatë socializmit burokratik, reagimi i strukturave shtetërore
ishte shumë më joefikas. Në vitin
1979 kishte pasur 35 të vdekur, shumica prej të cilëve ishin duke jetuar
nëpër shtëpi të vjetra nëpër fshatrat
e Shqipërisë veriore, ndërkohë që
shumica e viktimave nga tërmeti i

tashëm janë nga ndërtesat e ndërtuara
rishtazi.
Sidoqoftë, që nga orët e para të
tragjedisë ka pasur një shpërthim
mbresëlënës të solidaritetit popullor
nga të gjitha skajet e shoqërisë. Mijëra qytetarë filluan të grumbullojnë
dhe të dërgojnë artikuj bazikë për
njerëzit që jetonin në çadra. Miliona

euro u grumbulluan përmes donacioneve online. Kishte po ashtu
shenja të rëndësishme solidariteti nga
shtetet fqinje. Veçanërisht veprime
të fuqishme solidariteti nga Kosova. Qindra njerëz erdhën me makina ose autobus, për të shpërndarë
ndihma për të dëmtuarit, dhe shumë
më me rëndësi, për të organizuar
dhe mirëpritur qindra njerëz nëpër
shtëpitë e tyre në qytetet e Kosovës.
Edhe pse ky solidaritet është përdorur
nga disa parti nacionaliste si një kartë

26 nëntor, tërmeti që u kthye në tragjedi kombëtare përmes shifrash
Ylli Pata

M

ë 26 nëntor Shqipëria u godit nga
një tërmet i fortë i magnitudës 6.4 të
shkallës richter, me epiqendër në detin Adriatik. Dridhja u ndje përveçse në zonat
bregdetare edhe në kryeqytetin e Shqipërisë Tiranë e qytete përreth. Tërmeti i 26 nëntorit la 52
të vdekur, 3 mijë të plagosur dhe një faturë të
rëndë dëmesh që tronditën jetën e dhjetëra mijëra
banorëve të Shqipërisë.
Tronditja e tokës më 26 nëntor u shoqërua nga
1300 dridhje më të lehta për gati një muaj rresht,
goditje që kanë trazuar rëndë jetën dhe normalitetin e banorëve të zonës nevralgjike të Shqipërisë.
Qeveria shqiptare ka shpallur Gjëndjen e
Emergjencës Kombëtare në rajonet e Tiranës,
Durrësit dhe Lezhës, si më të prekura nga tërmeti
dhe i ka kërkuar Parlamentit që ta zgjasë atë pasi

ende situate është më shumë se problematike.
Shtabi i Emergjencës i ngritur nga qeveria shqiptare ka publikuar se janë shembur totalisht rreth
136 banesa, janë dëmtuar shumë rëndë mbi 3811
banesa, janë dëmtuar lehtë 3149 banesa.

Sot më shumë se 7500 banorë jetojnë në çadra,
kryesisht në zona rurale, ku ata kanë pronën dhe
bagëtitë e tyre. Qeveria ka bërë të ditur se do të
zëvendësojë çadrat me banesa portative parafabrikate të përkohshme.

Ndërkaq, janë dëmtuar në shkallë të rëndë, çka
mund të konsiderohen të pabanueshëm, por ende
pritet verdikti përfundimtar i ekspertëve 461 pallate, janë dëmtuar mesatarisht 324 pallate. Deri
më sot i është vënë shenja e kuqe 20 pallateve,
ndërkohë që procesi i vlerësimit është ende në
vijim.

Dy javët e para pas tërmetit, Shqipëria përjetoi një situatë solidariteti ndërkombëtar. Në një
mega operacion për të shpëtuar njerëzit në rrënoja morën pjesë 9 ekipe me 669 të huaj dhe 287
nga Shqipëria. Në terren punuan 142 trupa nga
Kosova, 180 nga Italia, 90 nga Franca, 57 nga
Greqia, 54 nga Rumania, 17 nga Zvicra, Izraeli,
Turqia edhe nga Serbia.

Më shumë se 5 mijë banorë janë strehuar në
hotele, ku do të qëndrojnë deri më 1 janar, kohë
kur qeveria do të japë para kesh për këta banorë
që të jetojnë në banesa me qira sipas dëshirës së
tyre. Për 6 muaj deri në 1 vit kryeministri Edi
Rama, ka shpallur ndërtimin e blloqeve të banesave për banorët që mbeten pa strehë, por ende
nuk ka një shifër të qartë të këtyre banesave.

Pas rënies së tërmetit qeveria hapi një llogari
unike ku çdo qytetar mund të dhuronte vullnetarisht një shumë financiare për të dëmtuarit e
katastrofës së 26 nëntorit.
Në portalin e-albania, që përditësohet herë
pas here, deri në momentin e shkrimit të këtij

artikulli janë grumbulluar 61 milionë e 433.079
lekë, apo afërsisht 504 mijë euro. Sipas të
dhënave kjo shifër është vepër e 6086 donatorëve privatë.
Por këto shifra janë krejt të veçuara nga kontributet e dhëna nga shtete, qeveri, apo edhe
biznesmenë të fuqishëm, ose edhe fondacione
bamirëse, të cilët ende nuk e kanë bashkëngjitur
shifrën e tyre në kontributin qeveritar, ku disa
prej tyre kanë premtuar që do ta menaxhojnë
privatisht.
Presidenti i Francës, Emanuel Macron, ka
shpallur se do të organizojë nën patronazhin e tij
një Konferencë Donatorësh të Bashkimit Europian, e cila pritet të mblidhet në janar të 2020-ës.
Ndërkaq, Kryeministri shqiptar mori pjesë në
një samit në Stamboll të organizuar nga presidenti turk Rexhep Taip Erdogan I cili premtoi se
do të ndërtojë 500 banesa në zonën e Laçit. >>

Le Monde diplomatique | shqip | Nëntor-Dhjetor 2019

5

tërmeti të paralajmëruar

agresiv neoliberal

Pyetje të
rëndësishme radikale
po shtrohen këto
ditë. Pse ndodhi
kjo? Pse ishin qindra
legjitimimi politik, mesazhet e rëndësishme të këtij solidariteti nga vendet
e tjera, disi krijuan një përzierje mes
patriotizmit të rivendosur dhe sinjaleve të solidaritetit ndërkombëtar.
Pyetje të rëndësishme radikale po
shtrohen këto ditë. Pse ndodhi kjo?
Pse ishin qindra ndërtesa kaq të pasigurta? Megjithëse mund të kemi
një shumësi përgjigjesh të veçanta,
përgjigja sistemike mund të gjendet
vetëm në procesin e gjatë të akumulimit përmes shpronësimit. Bregdeti i Durrësit është një prej pjesëve
të territorit më egërsisht të uzurpuara
në Shqipëri. Gjatë socializmit burokratik, pjesa më e madhe e Rivierës
ishte përplot me gjelbërim dhe plazhe
publike. Kishte pak hotele e shtëpi
pushimi, të ndërtuara në bazë të planifikimit racional. Por, gjatë viteve të
90-ta, e veçanërisht viteve 2000, u
ndërtuan qindra objekte të mëdha,
madje edhe në rërë, e shumë afër njëra
tjetrës, duke shkatërruar gjelbërimin dhe duke komercializuar çfarëdo
hapësire publike në plazh dhe përreth
tij. Qeveritë e njëpasnjëshme lokale
dhe qendrore për dekada më radhë
dyshohet të kenë dhënë leje ndërtimi në këmbim të “quid pro quo”-ve
korruptive. Keqkalkulimet inxhinierike ose përpjekjet e drejtpërdrejta

N

ndërtesa kaq të
pasigurta? Megjithëse
mund të kemi një
shumësi përgjigjesh
të veçanta, përgjigja
sistemike mund të
gjendet vetëm në
procesin e gjatë të
akumulimit përmes
shpronësimit

për uljen e kostos së ndërtimit nga
kompanitë private dyshohet të kenë
qenë të zakonshme. Një pjesë e mirë
e kapitalit të kriminalizuar - që vjen
nga trafikimi i drogës ose veprimtari
tjera të krimit të organizuar - është investuar në bregdetin e Durrësit. Para
tërmetit, qyteti i Durrësit konsiderohej si njëri prej bastionëve të krimit
të organizuar dhe politikës klienteliste-korruptive në Shqipëri.

Mjedisi distopik

ë anën tjetër, efektet degraduese sociale që rezultojnë
nga politikat neoliberale të
mbylljes apo privatizimit të fabrikave në pronësi shtetërore ka çuar
ose në rritje të emigrimit, ose në rritjen e iniciativave individuale, shpesh
avantureske, për t’i ikur papunësisë
ose për të siguruar një kulm mbi kokë
për familjen. Në Tiranë për shembull,
mijëra njerëz i kanë shndërruar apartamentet e tyre përdhesë në kafiteri

ose shitore të vogla, me ç‘rast edhe
i kanë tëholluar shtyllat e ndërtesës
dhe strukturat tjera. Kjo ka qenë
mënyrë e tyre e vetme për ta përballuar kurthin e papunësisë. Të tjerët,
të ballafaquar me krizën në rritje
për strehim - në një situatë sociale
ku çmimet e apartamenteve të reja
janë shumë të mëdha - kanë ndërtuar shtëpi të reja apo ndërtime shtesë
para ose mbi objektet ekzistuese,
pa ekspertizën e duhur inxhinierike.

<< Komiteti Kombëtar i Rindërtimit u kthye në
një ministri special dhe titullar i saju emërua
ish-ministri i Financave, Arben Ahmetaj.

Zyra Operacionale risjell në vëmendje se janë
vënë në funksion të plotë tre numra të gjelbër
në dispozicion të qytetarëve për çdo nevojë,
për qarqet Durrës, Lezhë, Tiranë: 0694114100;
694114101; 0694114040.
Gjithashtu, për çdo shqetësim, apo pyetje
lidhur me tërmetin e datës 26 nëntor, qytetarët
mund t’i drejtohen edhe Platformës së Bashkëqeverisjes: www.shqiperiaqeduam.al

Strehimi

Një pjestar i forcave serbe të sigurisë

FA kanë angazhuar 334 forca dhe rreth 100
mjete për ngritje çadrash e menaxhim kampingjesh, pritje e shpërndarje ndihmash dhe shoqërim të ekipeve të ekspertëve.

Mungesa e furnizimit të rregullt me
ujë të pijshëm i ka detyruar shumë
njerëz të vendosin rezervuarë të
mëdhenj uji nëpër kulme ose terraca
të ndërtesave, duke e shtuar kështu
peshën përmbi strukturat edhe ashtu
të dobëta të ndërtimit. Të gjitha këto
ndërhyrje kanë ndodhur para syve
tolerues të disa qeverive me radhë, të
cilat kanë zgjedhur ta lejojnë kaosin
urban si këmbim për paqen sociale
përballë ristrukturimit agresiv neoliberal të ekonomisë dhe shoqërisë.
Qeveria shqiptare shpalli gjendjen
emergjente. Kjo prodhoi masa represive kundër disa mediave online dhe
me ndikim shoqëror. Këto masa janë
arsyetuar nga qeveria si të domosdoshme për të luftuar shpërndarjen
e lajmeve të rreme të cilat krijojnë
panik. Edhe pse pjesërisht e vërtetë,
këto masa kanë për qëllim po ashtu
ta mbulojnë moskompetencën qeveritare duke krijuar armiq publik fiktivë
dhe duke e tensionuar kështu situatën.
Në anën tjetër, partitë kryesore opozitare treguan solidaritet me përpjekjet e
qeverisë për evakuim. Por këtu duhet
ta ngrejmë dyshimin nëse ky solidaritet mund të jetë një orvatje për ta krijuar koalicionin e madh në të ardhmen
si mënyrë e daljes nga kriza e gjatë
politike, por po ashtu për ta heshtur
pakënaqësinë popullore. Të gjitha
partitë qeverisëse në tre dekadat e fundit janë duke u parë si bashkëpërgjegjëse për ndërtimin e një mjedisi distopik ekonomik, social dhe urban, që
e solli këtë tragjedi. Javët e ardhme do
të na tregojnë nëse partitë politike do
të kenë sukses në çimentimin e hegjemonisë së re – duke shfrytëzuar paratë
e kapitalit të madh që po rrjedh këto
ditë në formë bamirësie – ose nëse
do të kemi një tërmet socio-politik të
njerëzve përherë e më të zemëruar.
*Autori është pedagog dhe aktivist nga “Organizata Politike” në Tiranë. Ky artikull i shkruar në gjuhën angleze
është botuar në portalin rajonal “Bilten”.

Shërbimi Shëndetësor
Lidhur me shërbimin shëndetësor për qytetarët e lënduar si pasojë e tërmetit, aktualisht
janë 18 pacientë që vijojnë të marrin shërbim në
spitalin e Traumës, 3 në spitalin e Durrësit dhe 3
pacientë po marrin një trajtim më të specializuar
jashtë vendit. Të gjithë pacientët janë në gjendje
të stabilizuar, drejt përmirësimit.
Aktualisht shërbimi është i përqendruar në
qendrat 24-orëshe afër zonave të prekura dhe
me ekipet mjekësore në terren në hotele ku janë
sistemuar banorët e mbetur pa strehë si pasojë
e tërmetit. 6,269 vizita mjekësore për banorët e
akomoduar në hotele dhe në QSH 24/7 të ngritura pranë zonave të prekura. 435 të sëmurë kronikë kanë marrë barna. Në pikat e emergjencës
vijon vaksinimi kundër gripit për të sëmurët
kronikë, të moshuarit, gratë shtatzëna dhe fëmijët deri në 5 vjeç, për t’i mbrojtur nga viruset
stinore.
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Beteja botërore për tregtinë elektronike
Çdo përdorues interneti është një importues-eksportues
të dhënash që më së shumti nuk njihen. Mirëpo në
bazë të cilave rregulla këto informacione të çmuara
qarkullojnë ato përmes kufijsh ? Fuqitë perëndimore që i
konsiderojnë të dhënat personale si mallra të zakonshme
dëshirojnë ta rregullojnë këtë çështje në fshehtësi të
plotë në gji të Organizatës botërore të tregtisë (OMC)

Nga Cédric Leterme *

D

avos, 25 janar 2019. Jashtë
Forumit Ekonomik Botëror,
shtatëdhjetë e gjashtë shtete
nënshkruan një deklaratë të përbashkët mbi tregtinë elektronike, në
të cilën pohojnë përsëri qëllimet e
tyre, “nisjen e negociatave në kuadrin
e Organizatës botërore të tregtisë mbi
aspektet tregtare të lidhura me tregtinë elektronike”. Në dhjetor të vitit 2017, shtatëdhjetë prej tyre ishin
shprehur në këtë drejtim pas konferencës së njëmbëdhjetë ministrore
të OBT-së, në Buenos Aires. Mes
nënshkruesve, gjenden fuqitë kryesore të planetit (Shtetet e Bashkuara,
Japonia, Bashkimi Europian, Rusia,
Kina), por vihen re edhe disa mungesa të mëdha, duke filluar nga India
dhe gati i gjithë Kontinenti Afrikan,

T

shenjë kjo që tregon se çështja është
larg arritjes së marrëveshjes.
“Tregtia elektronike, ose tregtia numerike është risia më e gjerë
e sfidave të reja të shekullit XXI në
fushën e negociimeve tregtare ndërkombëtare”, -shpjegon profesoresha
Jane Kelsey, e universitetit të Auckland-it. “Disiplinat që janë në ndërtim e sipër shkojnë përtej çdo nocioni
të ligjshëm të tregtisë. Ato mundohen
të vendosin rregulla botërore mbi
qeverisjen numerike – ndoshta tema
më komplekse, më multidimensionale
dhe më e diskutuar me të cilën janë
përballur shtetet dhe shoqëritë gjatë
këtij shekulli, bashkë me ndryshimet
klimatike.”

Një shans për zhvillimin e Jugut?

ermi “tregti elektronike”, në
vetvete, është i paqartë. Që në
vitin 1998, OBT-ja e përcakton
si “prodhim, promovim, shitje dhe
shpërndarje e produkteve nëpërmjet
rrjeteve të telekomunikacionit”. Ky
përshkrim i turbullt, që në fillimet
e tij korrespondonte me blerjen dhe
shitjen e të mirave apo shërbimeve
në internet, tani e tutje, po zbatohet
në qarkullimin botëror të të dhënave,
i parë si ari i ri i zi i shekullit të XXI.
Për shumë vëzhgues, pikërisht këtu
fshihet edhe sfida e vërtetë e këtyre
negociatave. “Pas këtij Kali të Trojës të “tregtisë elektronike”, gjendet
pronësia e të dhënave, që s’ka lidhje
fare me të, - shpjegon, kështu, Alberto Robles, i Institutit të botës së punës
Julio-Godio, në Buenos Aires. “Na
flasin për tregti elektronike, na thonë
se duhet të futemi në modernitet, se
të gjitha vendet do të përfitojnë etj.
Por pyetja është: kush i kontrollon të
dhënat? Dhe për momentin, këtë gjë
e bëjnë ndërmarrjet e mëdha”.
Google, Amazon, Facebook, Microsoft dhe gjigandë të tjerë të tregtisë
numerike kanë përfituar shumë nga
mungesa e rregullave dhe kanë ngritur një oligopol. Për ta zgjatur akoma
më shumë këtë situatë, ata investuan që në fillim të viteve 2010 në një
punë intensive lobingu pranë arkitektëve të politikës ekonomike dhe tregtare të Shteteve të Bashkuara. Objekti
i tyre: të mbrojnë parimet si: qarkullimi i lirë i të dhënave apo refuzimi i
çdo detyrimi të lokalizimit të grumbullimit të informacioneve personale
(p.sh vendosja në Europë e serverave
që do të mbajnë informacionet e europianëve), për të kufizuar ndërhyrjen e
shteteve në aktivitetet e tyre. Ashtu
siç e përmbledh Deborah James, nga
rrjeti altermondialist Our Ëorld is
Not For Sale (Oëinfs), “ata duan lirinë që të kapin miliarda të dhëna që
ne, si qënie njerëzore të lidhura me

njëra-tjetrën, prodhojmë çdo ditë,
dhe t’i transferojnë ku të duan dhe t’i
grumbullojnë në servera apo ku t’u
duket më mirë atyre, dmth., kryesisht,
në Shtetet e Bashkuara”.
Për Kelsey-n, “arritjet kryesore
deri më sot, kanë qenë marrëveshjet e tregtisë dhe të investimeve
megazonale të një brezi të ri”, traktatet që Shtetet e Bashkuara kërkuan
t’i shumëfishojnë që në fillim të
viteve 2010, më shumë për të evituar
bllokimet e vazhdueshme në gjirin e
OBT-së, sesa për të krijuar një kuadër
normativ botëror që rreshtohet me interesat e tyre strategjike në kuadrin e
“ekonomisë së re”.
Mes këtyre traktateve, marrëveshja
e partneritetit transpaqësor, nënshkruar në shkurt të vitit 2016, shënon
një fitore të parë përcaktuese për
industrinë numerike. Kapitulli i saj
mbi tregtinë elektronike rimerr, pothuajse, fjalë për fjalë, pretendimet
kryesore të formuluara nga lobistë si
Internet Association apo Computer
and Communications Industry Association, që përmbledhin peshat e
rënda të këtij sektori. Në vazhdim,
zyra e përfaqësuesit amerikan të tregtisë - në atë kohë, me shef Z. Robert Holleyman, një drejtues i vjetër
i një tjetër lobi të tregtisë numerike,
Business Softëare Alliance – do të
përmbledhë thelbin e një dokumenti
me titull “Digital 2 Dozen”, që do të
shërbejë si referencë për negociata të
tjera. Midis njëzetë e katër parimeve
të rimarra gjenden: “Lejimi i qarkullimit ndërkufitar të të dhënave”
(parimi 4), “Parashikimi i pengesave
të lidhura me lokalizimin”, (parimi
5), “Ndalimi i transfertave të detyruara të teknologjisë”, (parimi 6)
apo dhe “Mbrojtja e kodeve-burim”
(parimi 7).
Në vitin 2017, tërheqja e Shteteve

të Bashkuara nga marrëveshja para
se ajo të futej në fuqi, e bëri industrinë që të dridhej. Por, që në vitin
2018, vendet e tjera anëtare përfunduan një marrëveshje të re, që
rimerr tërësinë e akteve të Traktatit
të Partneritetit transpaqësor mbi tregtinë elektronike. Paralelisht, rinegociimi i marrëveshjes së këmbimit të
lirë amerikano-verior (Alena), midis
Shteteve të Bashkuara, Meksikës dhe
Kanadasë, arriti në një tekst që lehtëson akoma më shumë tendencën,
sidomos në fushën e mbrojtjes së kodeve burimore dhe të algoritmeve.
Gjithsesi, shumëfishimi i këtyre akteve në një maksimum marrëveshjesh
shihet si një strategji pak frytdhënëse.
Në fakt, traktatet kryesore nuk patën
sukses, ose u braktisën (partneriteti
transatlantik i tregtisë dhe i investimit, marrëveshja e përgjithshme mbi
tregtinë e shërbimeve…) dhe riorientimi i politikës tregtare të promovuar
nga Donald Trump, e largoi perspektivën nga përparimet e reja. Që
atëherë, opsioni i kalimit nga Organizata Botërore e Tregtisë duket sërish
tërheqës.
Që në gjysmën e vitit 2016, një
koalicion midis Shteteve të Bashkuara, Japonisë dhe Bashkimit Europian kërkon të vendosë këtë temë
në tryezën e konferencës së njëmbëdhjetë ministrore të Buenos Airesit. “Këtu u shfaqën tri kampe,
sipas një logjike Veri-Jug, siç është
tradicionalisht rasti i Organizatës
Botërore të Tregtisë, por, gjithashtu,
në një mënyrë interesante, sipas një
logjike Jug-Jug”, - thekson Z. Parminder Jeet Singh, i shoqatës indiane
It for Change. Kampi i parë përfshin
vendet që janë për një ekonomi numerike, pothuajse, tërësisht pa rregulla, si Shtetet e Bashkuara, Japonia
dhe Bashkimi Europian (me disa
nuance të përafërta). Kampi i dytë
përmbledh Indinë dhe shumë vende
afrikane, sipas të cilëve Organizata
Botërore e Tregtisë duhej të zgjidhte
probleme të tjera para se të hidhej në
tregtinë elektronike (p.sh humbja e
ciklit të Doha-s mbi zhvillimin, apo
bllokimi i organeve të apelit, e ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara nën
presidencën e Z. Barack Obama). Ata
mendojnë se, gjithsesi, është akoma
shumë herët “për t’u angazhuar në
rregullat ndërkombëtare në një sektor
që ata e kanë të vështirë ta rregullojnë në planin kombëtar”, - siç thotë
Z. Leopold Ismaël Samba, ambasador i republikës së Afrikës qëndrore
dhe koordinator i vendeve më pak të
përparuara të akredituara pranë Organizatës Botërore të Tregtisë. Dhe së
fundi, kampi i tretë përfshin vendet
në zhvillim, si Malajzia, Tajlanda,
Nigeria apo Bangladeshi, të interesuara për tregtinë online, por që janë
kundër vizionit pa rregulla, që mbron
Veriu.

Për të bindur vendet që ngurronë OBT”. Sipas tyre, këto rregulla
jnë, promotorët e kësaj nisme do
paraqesin “një kërcënim të rëndë
t’i ndrisin premtimet e zhvillimit
për zhvillimin, të drejtat e njeriut,
të lidhura me tregtinë elektronike,
fuqinë punëtore dhe prosperitetin në
sidomos për ndërmarrjet e vogla dhe
të gjithë botën”. Ato i bëjnë thirrje
ato të mesme të Jugut. “Një hipoanëtarëve të OBT-së “të heqin dorë
tezë absurde, ide jashtë realitetit”, e
nga presionet e tyre për të bërë nevlerëson Z. Singh: “Industria nugociime mbi tregtinë elektronike dhe
merike që tani po lind në këto vende
të përqëndrohen në mënyrë urgjente
nuk do të forcohet nga diskutimet,
në transformimin e rregullave të
negociimet apo marrëveshjet në shtregtisë ndërkombëtare”. Por një
kallë botërore. Frika e një dëmtimi
kërcënim u fanitet kulisave të këtyre
të konsiderueshëm
negociatave: lufta
duket akoma më
mes
Kinës dhe
shumë realiste.” MË SHUMË SE 90
Shteteve të BashMilitanti
indian VENDE, NËNSHKRUAN
kuara. I vetmi vend
ankohet ndaj një NJË LETËR TË
që strehon gjigandë
forme sovraniteti HAPUR “KUNDËR
të aftë të rivalizonumerik që i lejon
jnë në shkallë ndërkëtyre shteteve të RREGULLAVE
kombëtare me ata
zotërojnë sektorin e MBI TREGTINË
të Silicon Valley,
tyre kombëtar para ELEKTRONIKE NË
Kina i parakalon
se të nisin negoci- OBT”. SIPAS TYRE,
Shtetet e Bashkuara
ata shumëpalëshe.
në shumë sektorë
Ai mbron, gjithash- KËTO RREGULLA
kyç, teknologjia e
tu, krijimin e hapë- PARAQESIN “NJË
së cilave është baza
sirave të reflektimit KËRCËNIM TË RËNDË
për 5G-në. Ose
tërësisht të ven- PËR ZHVILLIMIN, TË
ajo ia vesh këto
deve të Jugut, p.sh.,
rezultate
politiDREJTAT E NJERIUT,
në gjirin e Konferkave që bien ndesh
encës së Kombeve FUQINË PUNËTORE
me parimet e “Intë Bashkuara mbi DHE PROSPERITETIN
ternetit të lirë dhe
tregtinë dhe zhvil- NË TË GJITHË BOTËN”
të hapur” (duhet
limin
(Cnuced):
kuptuar:
shkëm“Organet
e
byes i lirë), i cili
qeverisjes tregtare si OBT-ja janë
reklamon zyrtarisht industrinë nuvende ku është vështirë të negociomerike perëndimore. “Gjatë dy
het. Vendet në zhvillim, fillimisht,
dekadave të fundit, -shkruan me
duhet të rafinojnë mirëkuptimin e
pezm, gjithashtu, Neë York Times,
tyre të tregtisë numerike, të gjeoeKina ndërtoi dhe forcoi murin e
konomisë së saj dhe të kuadrove të
madh numerik i cili pengon sitet
ndryshëm të qeverisjes së mundshme
e Youtube, Facebook, Google dhe
në forume të tjera, para se të arrijnë
Neë York Times që të arrijnë te më
të përgatitur mirë në OBT”. Fillojnë
shumë se 700 milionë përdorues
të shfaqen pole të tjera rezistence.
kinezë. Pas këtyre pengesave ndërNë datën 1, prillin e kaluar, me
marrjet kineze si Alibaba, Baidu dhe
nismën e rrjetit Oëinfs, 315 organiTencent filluan të lulëzojnë duke zhzata nga më shumë se 90 vende, nënvilluar shërbime piku që i tejkaluan
shkruan një letër të hapur “kundër
konkurentët e tyre perëndimorë në
rregullave mbi tregtinë elektronike
shumë këndvështrime.”

P

Rivaliteti Kinë - SHBA

ērveç kësaj, ndërmarrjet e huaja që operojnë në perandorinë
e qendrës (Kinë) kanë si detyrim të grumbullojnë të dhënat e
tyre dhe të bashkohen me ndërmarrje
kineze. “Kina i përshkruan kufizimet
në fushën e të dhënave si një sfidë
për sigurinë kombëtare”, - vazhdon
e përditshmja, por aktorë të shumtë
vlerësojnë se “këto rregulla synojnë
më shumë të ndihmojnë Pekinin që
të dominojë industritë me një intensitet të fortë të të dhënave”. Këto
pengesa nuk do të zhduken kaq lehtë.
Siç thotë një officer kinez, “edhe në
negociatat dypalëshe që vazhdojnë
akoma me Shtetet e Bashkuara, Kina
e ka bërë të qartë se fusha të tilla si
flukset transnacionale të të dhënave,
heqja e ndalimeve të stokazheve në

serverat lokalë (në vendet me ndërmarrje) dhe informatika jomateriale, nuk ishin të negociueshme”.
Përballë kësaj, Shtetet e Bashkuara,
Japonia dhe Bashkimi Europian
botuan tre propozime pothuajse identike për të mbrojtur një program negociimi me OBT-në, duke përfshirë
këtu dhe tema që pezmatojnë, krejt
ndryshe nga qëllimet e Kinës. Muajt
që na ndajnë nga konferenca e ardhshme ministrore e OBT-së në Astana, në qershor të vitit 2020 – do të
jenë vendimtare.
* Doktor në shkencat politike dhe sociale, i ngarkuar me
studime në Qendrën trikontinentale Cetri( ëëë.cetri.be), autor i “E ardhmja e punës e parë nga jugu”, “Kritika e “revolucionit të katërt industrial”, Syllepsis, coll “Me kokë poshtë”, Paris, 2019. (Syllepse, coll. “Sens dessus-dessous”).
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Si të eksportojmë demokracinë liberale ?

Ndryshimet e regjimit me çelësa në dorë
Që në fund të luftës së ftohtë, disa
pushtete të vendosura në mënyrë
solide, u përballën me një metodë
të re destabilizimi: një rezistencë
e bazuar mbi një jo-dhunë aktive.
Nga Beogradi deri në Kajro, nga
Karakasi në Kiev, ose akomë më
shumë deri në Bolivi, trajektorja  e
një grupi të vogël studentësh serbë
të kujton rolin që mund të luajë një
pararojë e përcaktuar më parë. Por,
në emër të cilave ide dhe me çfarë
mbështetje?

Nga Ana Otasevi Ć *

« Otpor-i! u shfaq si një forcë e re. Me
anë të këtij procesi, ne u bëmë menjëherë të
shquar», tregon Z. Srda Popoviç, student në
biologjinë detare dhe muzikant që ëndërronte
të bëhej i njohur në muzikën rock, para se të
merrej me politikë. Kjo «forcë» në fillim të saj
numëronte rreth tridhjetë studentë. Një vit më
vonë, me mijëra persona  tundnin simbolin e
Otpor-it.  Në të gjithë vendin. « Shumë shpejt
ndërtuam infrastrukturën në qëndrat universitare. Partitë e opozitës nuk ishin të bashkuara.
Rinia po rreshtohej në radhët tona », shpjegon
bashkëthemeluesi i lëvizjes.
Organizimi i vogël dhe funksionimi i tij horizontal, pa drejtues zyrtarë, dolën karta të forta për
të dobësuar dhe diskretituar  regjimin nëpërmjet
satirës. Lëvizja, para së gjithash, kërkon që të mobilizojë popullatën dhe sidomos rininë, që tregon
një mosinteresim të madh për jetën politike. Otpor bashkoi si monarkistët apo socialdemokratët
ashtu dhe liberalët. Dukej një mungesë e kërkuar
e boshtit drejtues: «Nuk bëjmë shumë politikë,
sepse kjo bëhet e mërzitshme; duam që ndërhyrjet tona të jenë të këndshme dhe mbi të gjitha të
shkaktojnë të qeshura», thotë Z. Popoviç që i
sheh lidhjet e tyre me një kult - Monty Python-it
[1]). Kur, p.sh., një grup i Otpor-it nxori në sfilatë
një gomar mbushur me zbukurime ushtarake në
Krusevac, në Serbinë qëndrore, policia arrestoi të
rinjtë por nuk diti ç’të bënte me gomarin: «Duke
krijuar një  skenë ekstravagante, disa policë u
munduan të shtyjnë kafshën në një furgon duke
e goditur me shkop, rrëfen Z. Srdan Milivojeviç,
një ushtarak i vjetër. Turma bërtiste: «mos e prekni heroin kombëtar!» Të qeshurat humoristike
që u pasuan me arrestime, ishin ne faqet e para
të «gazetave», ndërsa represioni policor ndihmoi
në shkatërrimin e ligjshmërisë së pushtetit, duke
provokuar ndarje midis ndjekësve të fundit të
Milosheviçit.
Brezi Otpor u rrit në një periudhë ku mbizotëronin luftërat vrastare në ish-Jugosllavi
dhe një izolim total. Si projekt politik, ky brez

© www.fpri.org

K

jo sagë filloi në një ditë vjeshte të vitit
1998, në një kafene në qendër të Beogradit. Pjesa më e madhe e të rinjve që
ishin të pranishëm përmbushën detyrat e tyre
në manifestimet studentore të vitit 1992 dhe më
pas në ato të viteve 1996-1997. Duke themeluar
lëvizjen Otpor («Rezistencë!»), fillimisht, ata
donin rrëzimin e presidentit jugosllav Slobodan
Milosheviç i cili, duke qenë në pushtet që nga
viti 1986, mori në dorë universitetet. Për t’i bërë
përshtypje një vajze që merrte pjesë në lëvizje,
njëri nga studentët, z. Nenad Petroviç Duda, skicoi në një copë letër  një grusht të zi të ngritur
lart. Një mëngjes nëntori klishetë e Otpor-it u
shfaqën nëpër muret e qendrës së qytetit shoqëruar me slloganet kundër regjimit. Katër militantë të rinj u arrestuan dhe u dënuan  me pesëmbëdhjetë ditë burg. Grushti i ngritur  është marrë
nga e përditshme Dnevni Telegraf, redaktori i së
cilës Slavko Curuvija, u thirr para trupit gjykues.

Grushti i zi doli sërish
në qarkullim më
2005, menjëherë pas
revolucionit të Kedrës,
më pas u shfaq në
Maldive tre vjet më
vonë. Në vitin 2009,
rreth pesëmbëdhjetë
militantë egjiptianë
të Lëvizjes rinore të 6
prillit dhe të Kifaya-s
(«Mjaft») mbërritën
në Beograd për të
studiuar strategjitë që
mund të ndihmonin në
rrëzimin e presidentit
të palëvizshëm Hosni
Mubarak

N

ëndërron «një jetë normale». «Ne shohim nga
kanalet satelitore se si jetonin njerëzit e brezit
tonë në Paris apo dhe në Londër, ndërkohë që
tek ne raftet e dyqaneve ishin bosh. Kemi luftuar
për mbijetesë »,  rrëfen Z. Predrag Leçiç, një
tjetër anëtar i rrethit të parë të Otporit! « Ne nuk
luftuam për diçka, por kundër dikujt», përmbledh në fund Z. Ivan Maroviç, zëdhënës zyrtar
i Otpor-it, që sot jeton në Kenia.
Në vitin 1999, lufta e Kosovës dhe bombardimet e Republikës federale të Jugosllavisë
nga NATO-ja shënuan një kthesë. «Më 24 mars
1999, u zgjova  për të konstatuar se Franca  nuk
ishte më në zemër të Serbisë, por në qiellin e
saj, nga ku po hidhte me qindra bomba me qëllim ndërshkimin e regjimit», - kujton Z. Milivojeviç. «Nuk bën dot opozitë kur vendi yt është
duke u bombarduar»,  -shton Z. Popoviç, mamaja e të cilit shpëtoi për fat nga bombardimet
që synonin televizionin kombëtar ku ajo punonte si gazetare. Ai u fsheh ndërsa Curuvija u vra
nga spiunët e regjimit.
Pas kësaj periudhe çoroditjeje, Otpori është
forca e parë politike që kaloi në aksion. Duke
hequr dorë nga emri «student», qëllimi i të cilit ishte të zgjerohej baza dhe të kanalizoheshin
pakënaqësitë, ky formacion u shndërrua në një
lëvizje popullore. Pavarësisht shtypjes gjithmonë e në rritje, ajo lajmëroi krijimin e një
fronti të bashkuar kundër pushtetit, me parti
politike, shoqata, media të pavaruara dhe sindikata. Më pas, në mes të viteve 2000, Otpori
u shndërrua në një lëvizje të fortë me shumë
mbështetës dhe e aftë  për të luajtur një rol vendimar në krahun opozitar.

Një organizim “edukativ”

ën një presion të brendshëm dhe të
jashtëm, Milosheviçi njoftoi zgjedhje
të parakohshme në shtator të vitit 2000.
Otpori kontribuoi duke marrë pjesë në zgjedhje
dhe në rënien e presidentit.
Z. Popoviç hyri në Parlament si përfaqësues i
Partisë demokrate. Ai u bë këshilltar i ministrit
Zoran Gjingjiç, më pas anëtar i kabinetit të ministrit të ekologjisë dhe këshilltar për zhvillimin
afatgjatë pranë zëvendës-kryeministrit. Vitet

epike mbaruan. Lëvizja tentoi të shndërrohet në
parti, por zgjedhjet parlamentare të vitit 2003 u
kthyen në një fiasko: ajo mori 1,6% të votave.
Megjithatë, nuk është fundi i aventurës për
atë që paraqitet gjithmonë si një «revolucionar
ordiner».  Në vitin 2003, Z. Popoviç krijoi Qendrën për aksionet dhe strategjitë jo të dhunshme
të zbatuara (Center for Applied Nonviolent Action and Strategies Canvas) me Z. Slobodan Dinoviç, një tjetër themelues i Otpor-it. Në vitet

në vazhdim, instruktorët e Canvas shpërndanë
dijet e tyre në rreth pesëdhjetë vende, si Gjeorgji, Ukrainë, Bjellorusi, Shqipëri, Rusi, Kirgikistan, Liban apo dhe Egjipt.
Në ndërtesat e mbyllura të Canvas, që ndodhen në një qendër tregtare jo shumë tërheqëse
të Beogradit të Ri, asgjë nuk të lë të kuptosh
se aty ka ekzistuar një rrjet i tillë. « Stërvitja dhe formimi i aktivistëve u shndërruan në
profesionin tonë, -tregon Z. Popoviç. Mësimi i
parë mundohet të krijojë një unitet  përmes  një
vizioni të fortë për të ardhmen. Po u shpjegoj
atyre se si të bashkojnë njerëz të horizonteve
ideologjike të ndryshme rreth  një qëllimi të
përbashkët  për të marrë më shumë se 50% të
votave».
Kur nuk është aty për të menaxhuar organizatën e tij, drejtori, Z. Dinoviç, jep mësime mbi
luftën jo të dhunshme diku andej nëpër botë.
Midis vendeve të ardhshme në listë figurojnë Vietnami, Zimbabve, Zelanda e Re, Siria,
Somalia, Papuazia perëndimore, Azerbajxhani,
Papuazi -Guinea e Re, Venezuela, dhe Irani. A
premton Canvas një vizion për botën ? «  Ne
nuk jemi një organizatë ideologjike, por edukative, përgjigjet Z. Popoviç. Ngjyra politike e
aktivistëve nuk ka shumë rëndësi. Ne verifikojmë vetëm nëse janë apo jo ekstremistë, sepse
ideologjitë ektreme nuk kanë aftësi rritjeje në
një luftë jo të dhunshme».
Ekipi i Canvas u ngushtua. «Pesë persona,
pesë rroga, ndërtesa dhe një lidhje interneti falas, telefona falas,- shpjegon në detaje Z.
Popoviç. Dymbëdhjetë persona të dalë nga
katër vende japin kurse formimi të ndryshme.
Dhe nuk bëjnë veç këto : Gjeorgjanët japin mësim gjetkë ; një filipinase militon në një Organizatë Joqeveritare, këtu në Beograd; një djalë
punon në informatikë; një tjetër drejton një
qendër kontabiliteti».
Klientët e parë erdhën nga Europa lindore.
Fondi për arsimin europian – një fondacion polak – kontaktoi me Canvas në shtator të vitit 2002
me qëllim formimin e ushtarakëve të lëvizjes
Zubr («bizon»), që shpresonte t’i jepte fund
regjimit të Z Alexandre Lukashenko në Bjellorusi. Por, gjashtë muaj më vonë, autoritetet  e
këtij vendi i deklaruan të dërguarit e tyre si
persona non grata. Para se të merrnin pjesë në
«revolucionin e trëndafilave» dhe në fillimet e
Edouard Chevardnadze-s, (Vijon në faqen tjetër)
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<<Vijon nga faqja tjetër

në nëntor të vitit 2003, militantët gjeorgjianë
të lëvizjes Kmara («Mjaft ») ndoqën, gjithashtu, një kurs formimi në Serbi në qershor të vitit
2003. Por, sidomos në Ukrainë, gjatë vjeshtës
së vitit 2003 dhe dimrit të vitit 2004, metodat
serbe do të zbatoheshin në një shkallë të madhe
(lexoni në faqen tonë të internetit «Një prototip
për revolucionin portokalli në Ukrainë ») Pas
kthimit të tyre, ukrainasit do të formonin militantë nga vendet e tjera: Azerbajxhani, Lituania,
Rusia, Irani, etj…
Ndryshimet e regjimit në Europën qëndrore
apo lindore ngjallën një interes në botën arabo-muslimane, në Amerikën e Jugut apo dhe
në Afrikë. Grushti i zi doli sërish në qarkullim
më 2005, menjëherë pas revolucionit të Kedrës,
më pas u shfaq në Maldive tre vjet më vonë.
Në vitin 2009, rreth pesëmbëdhjetë militantë
egjiptianë të Lëvizjes rinore të 6 prillit dhe të
Kifaya-s («Mjaft») mbërritën në Beograd për
të studiuar strategjitë që mund të ndihmonin
në rrëzimin e presidentit të palëvizshëm Hosni Mubarak. Disa atelje u vendosën në buzë të

I

liqenit Palic, afër kufirit me Hungarinë. «Është
një rast unik ku modeli është marrë në gjithë
tërësinë e tij. Ata organizuan pesëdhjetë atelje
në pesëmbëdhjetë qytete egjiptiane», pohon Z.
Popoviç. «Formimi që ne ndoqëm, në lidhje me
mosbindjen civile, luftën jo të dhunshme dhe
mjetet për të shkatërruar shtyllat e sistemit, ndikoi në mënyrën sesi reagoi lëvizja jonë », pohon
Z. Tarek El-Khouly, një anëtar i vjetër i «6 prillit», përgjegjës i organizatës së manifestimeve.
Të nxitur nga ngjarjet në Tunizi, nisur edhe
nga karakteri i tyre spontan dhe nga rrëzimi i
menjëhershëm i presidentit Zine El-Abidine
Ben Ali, shumë të rinj militantë dolën të gjithë
në sheshin Tahrir, në Kajro, në janar të vitit
2011. Ata mbanin banderola ku dallohej grushti
i shtërnguar dhe sllogani «Grushti shkund Kajron!» Të nesërmen, në internet qarkullonin broshura, që tregonin me saktësi vendet që duhet të
merreshin (radiotelevizioni egjiptian, komisariatet e policisë, pallati presidencial) dhe mënyrat
që do të përdoreshin për të rrethuar forcat e
rendit. Pas rënies së Z. Mubarak, disa militantë
u bashkuan me marshallin puçist Abdel Fattah
Al-Sissi, ndërsa të tjerë u rrasën në burg.

Mbështetja e opozitës venezueljane  

konsideruar nga disa si «një arkitekt sekret»
i pranverës arabe, Z. Popoviç mendon se
humbja shpjegohet me mungesën e një projekti : «Ata donin vetëm të rrëzonin Mubarakun, por nuk kishin menduar se çfarë do të
bënin më pas. Në Ukrainë dhe në Serbi, ishte
e thejshtë: donim të jetonim si Europa. Por,
për vendet arabe, nuk kishte një model pozitiv.
Mbërritën vëllezërit muslimanë dhe ushtria,
ndërsa militantët përfunduan në burg. Ishte e
trishtueshme të vdisje».
Nëse ai e kundërshton se ka formuar në
mënyrë direkte «presidentin» e vetëshpallur të
Venezuelës, Z. Juan Guaido, Z. Popoviç e pranon se opozitari i regjimit të Z. Nicolas Maduro është një mik i tij: « Sigurisht  që do të bëja
gjithçka  që do të ishte brenda fuqive të mia
për të ndihmuar luftën kundër regjimit që edhe
ushtria nuk arrin më ta mbrojë nga qytetarët e
vet». Pas rizgjedhjes së pakundërshtueshme të
Hugo Chaves-it, në dhjetor të vitit 2006, me
62% të votave, Canvas formoi lëvizjen rinore
venezueljane Generacion 2007 dhe punoi me
aktivistët venezueljanë, veçanërisht  në Meksikë
dhe Serbi.  Shumë anëtarë të ekipit të Z. Guaido
ndoqën një kurs formimi në Beograd në vitin
2007 : Zonja Geraldine Alvarez, drejtoresha e
komunikimit; Zonja Elisa Totaro, që ka punuar
mbi komunikimin  e lëvizjes studentore duke
u frymëzuar nga  metodat dhe identiteti vizual
i Otpor-it, ku Z. Rodrigo Diamanti, ishte i
ngarkuar me ndihmën humanitare që vinte nga
Europa.
Në një tekst të  qershorit 2017, përgjegjësit  e
Canvas ekspozojnë atë ç’ka do të ishte një
strategji efikase në sytë e tyre: «Opozita venezueljane duhet të flasë me policinë, duke përdorur
muzikën, përqafimet dhe lulet, dhe të mos hedhë
mbi te Molotov, gurë apo bomba me fekale (2)».
Që në shtator të vitit 2010, Canvas  kishte identifikuar dobësinë kryesore  të strukturës së vendit, furnizimin me energji elektrike: «grupet e
opozitës mund të përfitonin nga situata (2) »  Në
shumë vende, si Egjipti i presidentit Mohamed
Morsi (vëllezërit mulsimanë, 2012-2013), ndërprerjet e energjisë elektrike bënë që të lëkundej
një pjesë e  opinionit. Sektorë të pakënaqur të
ushtrisë mund të vendosnin të ndërhynin, por
vetëm në një situatë kundërshtimi masiv, sipas
dokumentit: «Ishte matrica e tre tentativave të
fundit për grusht shteti. Atje ku ushtria mendonte se kishte një mbështetje të mjaftueshme, opinioni publik nuk u përgjigj pozitivisht dhe grushti i shtetit dështoi». Pas vdekjes së Chaves, në
mars të vitit 2013 dhe degradimit të ekonomisë,
tentativat për destabilizim u rritën.
Në mars të vitit 2019, centrali hidroelektrik
Simon-Bolivar pëson defekt. Karakasi dhe pjesa
më e madhe e Venezuelës u zhytën në errësirë.
Degradimi i infrastrukturës, që kishte nisur që
në vitin 2010, kishte arritur në atë fazë sa një

ndërhyrje e mundshme nga jashtë nuk mund të
bënte dot asgjë.  Sekretari Amerikan i Shtetit
Michael Pompeo nuk vonon të reagojë në Twitter: «Nuk ka ushqim, nuk ka ilaçe, dhe tani nuk
ka as energji elektrike. Vazhdimi, është…nuk
duhet të ketë as Maduro». « Drita do të vijë
sërish kur uzurpimi (i Maduros) do të mbarojë », plotëson Z. Guaido duke lëshuar një thirrje forcave të armatosura. Një thirrje e kuptuar
tërësisht nga Z. Ëilliam Broënfield, ambasadori
i dikurshëm amerikan në Karakas: «Për herë të
parë, keni një drejtues të opozitës që i drejton

Në një shënim në nëntor 2006, botuar nga Wikileaks, Z. Brownfield e përshkruante
strategjinë amerikane në Venezuelë: «Të forcohen institucionet demokratike; të
ndërhyhet në bazën politike të regjimit; të ndahet çavizmi; të mbrohen interesat
jetësore të Shteteve të Bashkuara; të izolohet Chavez ndërkombëtarisht».

një mesazh të qartë forcave të armatosura dhe
pushtetit legjislativ. Ai i do në krah këta ëngjëj
dhe djem të mirë (2)».
Ky rast tregon sesi objektivat e Canvas u përputhën në mënyrë perfekte me ato të qeverisë
amerikane, të promovuara përmes agjensisë për
zhvillimin ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara (United States Agency for International
Development, USAID) dhe Zyrës së tij iniciuese
për tranzicionin (Office of Transition Initiatives,
OTI). Në një shënim në nëntor 2006, botuar nga
Wikileaks, Z. Brownfield e përshkruante strategjinë amerikane në Venezuelë: «Të forcohen institucionet demokratike; të ndërhyhet në bazën
politike të regjimit; të ndahet çavizmi; të mbrohen interesat jetësore të Shteteve të Bashkuara;
të izolohet Chavez ndërkombëtarisht».
Para se të përmblidhte gjithçka: «Këto objektiva strategjikë përfaqësojnë pjesën më të

rëndësishme të punës së USAID – OTI në Venezuelë (2) ». Canvas nuk ka ndërhyrë asnjëherë
tek aleatët e shumtë  dhe thelbësorë të Shteteve
të Bashkuara, si Arabia Saudite, Emiratet e
Bashkuara Arabe apo Pakistani.

asaj dorën; fotografia e kësaj skene u përdor
nga  pushteti. Ky lloj takimi për të bërë fotografi, nuk është mbështetje.   Pikërisht për
këtë arsye ne nuk bëmë kurrë fotografi me ta»,
- komenton Z. Popovic.

Për të kuptuar ndikimin e ekipit të vogël të
Canvas në shumë vende, duhet të rikthehemi në
fundin e viteve 1990. Një raport special i Institutit të Shteteve të Bashkuara për paqen (United State Institute of Peace) i 14 prillit 1999, na
futi në pistën e duhur: «Qeveria e Shteteve të
Bashkuara duhet të rrisë në mënyrë të ndjeshme
mbështetjen e saj për demokracinë në Republikën federale të Jugosllavisë për ta çuar në nivelin e saj aktual nga 18 milionë dollarë në 53
milionë dollarë gjatë këtij viti fiskal (…) Këto
fonde mund të financojnë udhëtime jashtë vendit
për drejtuesit studentë dhe të mbështesin programme studimi dhe stazhe në Europë dhe në
Shtetet e Bashkuara (2)».

«Nuk dimë se si ta rrëzojmë Millosheviçin.
Më pas ai njoftoi për zgjedhje të parakohshme
dhe ne, papritur, na u dha rasti për të filluar një fushatë nxitëse kundër tij», - tregon Z.
James C.O’Brien, i dërguari special në atë
kohë  i presidentit Ëilliam Clinton në vendet
e Ballkanit (2). Ky drejtues i vjetër i planifikimit politik në departamentin e shtetit, që
në kohën e zëvendës-presidentit të Albright
Stonebridge Group (ASG) është shndërruar
në një  nga shoqëritë e shumta amerikane të
themeluara nga funksionarët e dikurshëm, përfaqësues të ushtrisë dhe diplomatë që kanë ardhur pas luftës për të blerë ndërmarrje publike
në Kosovë (3).

Raporti është ilustruar nga një grusht i zi i ngritur,
simbol i Otpor!

«A

ktorë të shumtë ndërkombëtarë
ishin të interesuar të rrëzonin «Slobon» (Sllobodan Millosheviç), shpjegon Z. Popoviç. Ishin njerëz me të cilët mund
të flitej për politikë dhe të merrje para, si
p.sh Fondacioni kombëtar për demokracinë
(National Endoëment for Democracy, NED),
Instituti republikan ndërkombëtar (IRI) dhe
Instituti kombëtar demokratik (NDI), që bashkëpunonin me partitë politike, dhe Freedom
House që punonte me mediat». Edhe pse zyrtarisht «jo qeveritare » këto katër institucione

kanë dalë direkt nga dy partitë e mëdha politike amerikane dhe janë financuar nga Kongresi apo nga qeveria e Shteteve të Bashkuara.
Ambasadori i dikurshëm amerikan në Bullgari, në Kroaci dhe në Serbi, Z. William Dale
Montgomery, tregoi sesi sekretari i shtetit të
asaj kohe, Znj. Medeleine Albright, e kishte
kthyer rrëzimin e Millosheviçit në një prioritet, duke mbështetur veçanërisht Otpor(2).
«Opozita u shfaq bashkë me Madeleine Albright. (Opozitari) Vuk Draskovic i puthte

Sipas Z. Paul B. McCarthy, që dikur ka qenë
përgjegjës i zonës së NED-it, Otpor  do të ketë
marrë pjesën më të madhe të 3 milionë dollarëve që ishin shpenzuar nga organizata amerikane në Serbi duke filluar që në shtator të vitit
1998.  Këto fonde shërbyen  për rimëkëmbjen
e manifestimeve dhe fabrikimin e materialeve
të propagandës – bluza më mëngë të shkurtra, afishe dhe reklama që shfaqnin grushtin
e shtërnguar -, si dhe për formimin dhe kordinimin  e militantëve. «Kemi nxjerrë dy
milionë trakte me mbishkrimin «Ai mbaroi»,
që i shpërndamë në të gjithë Serbinë. Kemi
komitete në 168 vende. Bëhej fjalë për rrjetin
më të madh të militantëve; asnjë parti në Serbi
nuk numëronte një numër të tillë. Dikush pagoi
për këtë, si dhe për zyrat, celularët etj… », tregon Z. Leçiç.
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T
GODITJET MË
TË EFEKTSHME
KUNDËR NJË
SISTEMI JANË ATA
QË KANË ARDHUR
ME VEPRIME JO
TË DHUNSHME, QË
JANË NË GJENDJE
TË MOBILIZOJNË
NJË NUMËR TË
MJAFTUESHËM
PËRKRAHËSISH
PËR TË LËKUNDUR
SHTYLLAT E
PUSHTEIT –
UNIVERSITETI,
USHTRIA, POLICIA,
MEDIA, NË MËNYRË
QË KËTA TË FUNDIT
TË MOS JENË MË
MBËSHTETJE

Formimi i aktivistëve serbë përfshinte stazhe
mbi strategjitë e luftës jo të dhunshme sipas
doktrinës së Gene Sharp, një politolog i Universitetit të Harvardit, i zhdukur në vitin 2018,
veprat e të cilit jane pika referimi në këtë fushë.
Në hyrjen e edicionit të tretë të librit të tij Nga
diktatura në demokraci, Sharp shkruan: «Kur
vizituam Serbinë, pas rënies së regjimit të Millosheviçit, na thanë se libri kishte pasur një
ndikim të madhe mbi opozitën (2)».  Gjatë seminarit që u mbajt në Budapest gjatë verës së vitit
2000, Z. Popoviç dhe drejtues të tjerë të Otporit u ftuan nga IRI dhe u njohën me Z. Robert
Helvey, një bashkëpunëtor i afërt i Sharpit. Veteran i Vietnamit, atashe i dikurshëm ushtarak
në Rangoon dhe kolonel në pension, ekspert
pranë shërbimeve të studimeve ushtarake amerikane, Z. Helvey formoi studentët serbë duke
ndjekur linjën e metodës së Sharpit: «Strategjia është po aq e rëndësishme në veprimet jo të
dhunshme si dhe në ato ushtarake».
Versioni i Z. Popoviç  ndryshon: «Nuk na
kanë mësuar asgjë, - këmbëngul ai. Kemi parë
Helvey në Budapest për katër ditë me radhë,
çka ka krijuar këtë histori, sipas së cilës amerikanët e këqinj kishin ardhur tek ne. Por ne
e patëm më herët këtë ide». Z. Popoviç, prej
kohësh, kishte krijuar lidhje me kolonelin
Helvey, që ishte shndërruar në «mikun dhe profesorin e tij», ose më mirë të themi në «Gidën e
tij personale» (2). Koloneli e pagëzoi macen e
tij Serdga, që është dhe emri i Z. Popoviç. «Ai
e shqipton keq », -zbavitet ky i fundit, që tregon vizitën që i ka bërë në Shtetet e Bashkuara
dhe bisedën e tyre mbi armët që ai zotëron. «Në
këtë pikë, ai është një amerikan i vërtetë. Në
bëmë shaka gjatë gjithë kohës në lidhje me këtë
temë». Ai nguroi  të bashkëpunonte me një kolonel të ushtrisë amerikane? Nuk e konsideroj si
një kolonel të ushtrisë. Megjathatë ideologjia
e Otpor ishte qartësisht jo e dhunshme». Në
të njëjtën kohë, ai e përkufizon strategjinë që
e mësojnë të dy si një luftë me mënyra të tjera,
«një luftë asimetrike. Nuk ishim një grup fëmijësh naivë, por militantë politikë seriozë».
Sipas Ëashington Post, operacioni kundër
Millosheviçit i kishte kushtuar rreth 41 milionë dollarë Shteteve të Bashkuara: «Qe fillimi
i një përpjekjeje të jashtëzakonshme për të
rrëzuar nga froni një kryetar shteti të huaj jo

më nëpërmjet një operacioni sekret, si ato që
CIA  (Central Intelligence Agency) ka kryer në
Iran apo Guatemala, por duke përdorur teknika
të një fushate elektorale moderne (2)». Një rrjet
ndërkombëtar bashkëpunëtorësh do të merrnin
pjesë në këtë punë, që përfshinte organizatat
si Freedom House – një organizëm i financuar
nga qeveria amerikane dhe Bashkimi Europian
që ka të drejtën e mbrojtjes «së të drejtave të
njeriut dhe të demokracisë» - dhe fondacione
private si Ford, Carnegie, Rockfeller, Open Society Institue i Z. Xhorxh Soros apo dhe Mott
Foundation. Rrjeti përfshin gjithashtu ambasadorë dhe punonjës ambasade që kishin lidhje
me partitë e opozitës dhe përfaqësuesit e «Shoqërisë civile».
Fondet dhe mbështetjet e jashtme nuk i shkaktojnë asnjë problem Z. Popoviç, sepse,
sipas tij, bëhej fjalë për «organizata që punojnë në transparencë të plotë». Në të kundërt,
tema provokon një reaksion acarues tek Z. Maroviç: «për kë punoni ju, për Putinin? Kjo ide
erdhi në muajt e fundit të betejës sonë kundër
Millosheviçit. Përse ta paraqesim si mizore?
Kjo është makineria e propagandës së Kremlinit që e rrëfen këtë gjë që nga revolucioni
në Ukrainë, në vitin 2004. Ata u munduan të
diskretitonin luftën jo të dhunshme duke e
paraqitur si të imponuar nga jashtë », rrëfen
aktivistja e dikurshme.
Z. Popoviç është shumë më i paqartë kur e
pyet se nga vjen financimi i Canves: «Kostot
fikse, rrogat dhe zyrat janë financuar nga fondet
tona, në mënyrë që të jetojmë të pavarur, dhe të
mos rendim pas parasë». Duke folur për projektet, ai shton: «Ne kemi punuar me më shumë
se tridhjetë organizata» - pa dhënë shpjegime
të mëtejshme, përveç faktit për të njohur rolin e
Freedom House në Egjipt. Në faqen e Canvas,
janë listuar vetëm miqtë, por nuk mund të shohim ndihmat që vijnë nga jashtë Serbisë.
Burime të tjera tregojnë se dega amerikane
e Fondacionit Roi Baudouin në Belgjikë i ka
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Një frymëzim amerikan

ek politisti amerikan
Gene Sharp (19282018), i prezantuar
ndonjëhere si «Makiaveli
kundër dhunës», ekipi i Otpor,
më pas i Canvas, mori bazat e
aksionit të tij (të lexohet artikulli më sipër). Kjo ideologji
i përkiste një rrethi të ngushtë
strategjish amerikane të grumbulluara në gjirin e Qendrës
për çështjet  ndërkombëtare
të Universitetit të Harvardit
(1), themeluar në vitin 1958
nga Thomas Schelling bashkë me Z. Henry Kissinger, si
dhe Robert Bowie dhe Edward
Mason. Mes anëtarëve të tij të
dikurshëm numërohen këshilltarë të pushtettit dhe teoricienë
amerikanë të marrëdhënieve
ndërkombëtare nga më me influencë, si Zbigniev Brzezinski, Samuel P. Huntington apo
Joseph Nye.
Schelling, që ka realizuar
parathënien e librit më të njohur të Gene Sharpit(1), është
veçuar në vitin 2005 nga çmimi
i Bankës Suedeze në shkencat
ekonomike në kujtim të Alfred
Nobelit (i quajtur ndryshe dhe
çmimi Nobel për ekonominë)
për «përmirësimin e kuptimit
nga ana jonë e mekanizmave
të konfliktit dhe të kooperimit
nëpërmjet analizës së teorisë
së lojërave». Duke mbrojtur «diplomacinë e dhunës»,
ai promovoi idenë sipas së
cilës «pushteti për të bezdisur

(le pouvoir de nuire) është
pushteti për të negociuar», dhe
kurorëzoi domosdoshmërinë e
një deryrimi që ajo ka përtej
përmbajtjes.
Qendra ka pasur si kontribues edhe David Galula
(1919-1967), një oficer francez
i cili qe dëshmitar i revolucionit kinez, më pas i luftës
civile në Greqi, para se të merrte komandën e një kompanie
gjatë luftës së Algjerisë. I ftuar
në Harvard nga gjenerali William Westmoreland, komandanti i ardhshëm i trupave
amerikane në Vietnam, ai zhvilloi në vitin 1964  jë teori të
luftës kundër-revolucionare të
bazuar në metodat psikologjike, politike dhe policore sesa
në metodat e aksioneve ushtarake klasike: «Në këto rrethana,
mund të preferojmë një makineri sesa një mitraloz, një mjek
ushatarak i kualifikuar në pediatri në vend të një specialisti
llaçi, çimento në vend të televe
me gjemba dhe punonjës zyre
në vend të këmbësorëve».  E
pavlerësuar në Francë, vepra
e Galulas që në vitin 2005 u
është shpërndarë stazhierëve të
Shkollës së luftës amerikane.
Në parathënien e kësaj vepre
që luan rolin e farit, komandanti i dikurshëm i koalicionit
ushtarak në Irak, gjenerali
amerikan David Petraeus, e
paraqet strategun si «Fitorja
e  kundër revoltës».  

dhënë 2,5 milionë dollarë Canvas-it midis
viteve 2006 dhe 2015, për projekte në Siri dhe
Egjipt.  
Qendra ndërkombëtare për konfliktet jo të
dhunshme (ICNC) nuk rreshtohet më si partner i
Canvas. Në fakt zotërinjtë Maroviç dhe Popoviç
bashkëpunojnë që në vitin 2003  me Qendrën
ndërkombëtare mbi konfliktet jo të dhunshme
(International Center on Nonviolent Conflict),
themeluar në vitin 2002 nga zotërinjtë Jack Du
Vall dhe Peter Ackerman.Ky i fundit është një
student i dikurshëm i Sharpit që është pasuruar në financë dhe në obligacionet me rrezik të
lartë.  Kur partneri i tij në biznes u dënua me
burgim për mashtrim, ai u kthye nga promocioni
i demokracisë.  Në vitin 2015 ai u zgjodh president i këshillit të Freedom House. Ai qe pasuesi
i Z. James Woolsey, drejtor i dikurshëm i CIA-s,
ambasador i Shteteve të Bashkuara në negociatat e traktatit në lidhje me forcat konvencionale
në Europë dhe këshilltar i dikurshëm i Komitetit
të çështjeve ushtarake të Senatit amerikan. Por
Z. Ackerman nuk ka hequr dorë nga tregtitë dhe
drejton akoma dy shoqëri investimesh: Croën
Capital Group dhe RockPort Capital.
Z. Popoviç takoi Zonjushën Du Vall dhe
Ackerman gjatë xhirimit të dokumentarit
të tyre mbi Otpor, Bringing Down A Dictator (2002). Z. Maroviç mori pjesë në realizimin e dy lojërave me video të prodhuara
nga ICNC: A Force More Powerful (2006)
dhe  People Power (2010). Koncepti ishte
përmbledhës: bota strehon diktatorë të këqinj
dhe demokratë të mirë, dhe bëhet akoma më
e  mirë kur heqim qafe të këqinjtë.  Z. Maroviç
ka nxjerrë një manual për ICNC: The Path of
Most Resistance («Rruga e rezistencës më të
madhe»). Në vitin 2016, ai themeloi Rhize, një
OJQ e specializuar në këshillim dhe formimin
e lëvizjeve sociale.
Militanntët e dikurshëm u rekrutuan nga institucione që kishin një zyrë të tyren, si Freedom House, apo dhe fondacione private, si ajo

Sharpi iu bashkua kësaj qendre në vitin 1965. Ai i kushtoi
tridhjetë vjet të karrierës së tij
universitare kërkimeve mbi
lëvizjet sociale. Sipas tij, goditjet më të efektshme kundër një
sistemi janë ata që kanë ardhur
me veprime jo të dhunshme,
që janë në gjendje të mobilizojnë një numër të mjaftueshëm
përkrahësish për të lëkundur
shtyllat e pushteit – universiteti, ushtria, policia, media, në
mënyrë që këta të fundit të mos
jenë më mbështetje.
Në shpirtin e doktrinës
Reagan mbi «promovimin e
demokracisë» në botë, Sharp
themeloi në vitin 1983 bashkë me disa bashkëpunëtorë të
tjerë – mes të cilëve Schelling, që bën pjesë në këshillin e tij – Albert Einstein
Institution. Fondet publike
siguruan financimin nëpërmjet Fondacionit Kombëtar
për demokracinë (National
Endowment for Democracy,
NED) dhe Institutit republikan
ndërkombëtar (IRI).
Shkrimet e Sharpit frymëzuan veçanërisht qeveritë
baltike  në luftën e tyre kundër
pushtetit qëndror sovjetik në
fillimet e viteve 1990. Ministri
i atëhershëm lituanez i mbrojtjes, Z. Audrius Butkevicius
thotë atëherë që preferonte të
zotëronte një libër të Sharpit
sesa një bombë atomike(1).

e Z. Soros.  Të tjerë iu bashkuan elitës politike,
bile dhe qeverisë së vendit ë tyre. Z. Popoviç
dhe Z. Dinoviç shmangeshin të jepnin mësim
në universitetet amerikane, sidomos në universitetin e Harvardit.
Z. Popoviç në vitin 2017 u zgjodh rektor i
universitetit të St Andrews në Skoci. Ai mban
gjithashtu një konferencë një herë në vit në
Akademinë e forcave ajrore të Shteteve të
Bashkuara në Kolorado Springs. «Teoria ime
ngelet e njëjta: 4% e arritjeve të një ndryshimi
në regjim janë marrë nëpërmjet veprimeve të
dhunshme, dhe 96% nëpërmjet veprimeve jo të
dhunshme. Një ditë, këta studentë do të thonë:
« Hajde, do bombardojmë» ose « Nuk do të
bombardojmë ».  Nëse do të mund të ndikoni
në një vendim të këtij lloji, atëherë ju mund të
shpëtoni shumë jetë», -deklaron Z. Popoviç, që
është nominuar për çmimin Nobël për paqen në
vitin 2012, bashkë me Sharpin. Forumi ekonomik botëror i Davos  e veçoi në vitin 2014 mes
«drejtuesve të rinj të planetit » (Young Global
Leaders), dhe ai ishte mes «njëqind mendimtarëve më të mëdhenj të planetit », në vitin
2011, sipas revistës amerikane Foreign Policy.
* Gazetare dhe regjisore , Beograd
[1]Cf.Srđa Popović, Si mund të rrëzojmë një diktator kur jemi vetëm,
shumë të vegjël dhe të paarmatosur. Payot, Paris, 2015.
[2]Srđa Popović dhe Slobodan Đinović, «The blueprint for saving Venezuela», RealClear World, 2 qershor 2017, www.realclearworld.com
[3] «Analysis of the situation in Venezuela », Canvas Analytic Department,
Beogradë, shtator 2010.
[4] Përmendur nga Ana Vanessa Herrero dhe Nick Cumming-Bruce, « Venezuela’s opposition leader calls for more protests “if they dare to kidnap
me” », The New York Times, 25 janar 2019.
[5] «USAid/OTI programmatic support for country Team 5 Point Strategy », shënim I ambasadorit të Shteteve tē Bashkuara në Venezuelë,
WikiLeaks, 9 nëntor 2006, https://wikileaks.org
[6] «“Yugoslavia”: Building democratic institutions», Instituti i Shteteve të
Bashkuara për paqen,  Washington, DC, 14 prill1999.
[7] Roger Cohen, «Who really brought down Milošević?», The New York
Times, 26 nëntor 2000.
[8] Valerie J. Bunce dhe Sharon L. Wolchik, Defeating Leaders in Postcommunist Countries, Cambridge University Press, 2011.
[9] Matthew Brunwasser, «That crush at Kosovo’s business door? The return of US heroes», The New York Times, 11 dhjetor 2012.
[10] Gene Sharp, Nga diktatura në demokraci. Një kudaër konceptual
për lirinë., L’Harmattan, Paris, 2009 (1reéd. : 1994).
[11] Ai përdor si referencë mjeshtrin Jedi të Luftës së yjeve në autobiografinë e tij.
[12] Michael Dobbs, «US advice guided Milosevic opposition», The Washington Post, 11 dhjetor 2000.
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Ofensiva turke

Ankaraja dhe Moska,
Operacioni «Burimi i paqes» i lejoi ushtrisë turke
të marrë kontrollin e një pjese të veri- lindjes
siriane. Turqia, kështu, i dha fund eksperiencës së
konfederalizmit demokratik të Rojava-s. Akordi i arritur
në Sotchi me Rusinë, më 22 tetor, kurorëzon ndikimin e
Ankarasë në zonat kufitare. Po ashtu, ai i lejon regjimit
sirian të rikuperojë territoret që, deri më tash, ishin të
forcave kurde.

kilometrash përgjatë tridhjetë kilometrash gjerësi në veriun sirian, ashtu siç
shpjegoi më 24 shtator gjatë Asamblesë së përgjithshmë të Kombeve të
bashkuara. Ideja nuk është e re. Në
tetor 1998, pas tre vjetësh tension
diplomatik dhe shkëmbime sporadike mes ushtrive të të dyjave vendeve, Turqia arriti të bindë Sirinë të
nënshkruajë akordin e Adanasë që
parashikonte mbylljen e kampeve të
stërvitjes së PKK-së në veri të vendit
dhe të drejtën e ndërhyrjes ushtarake
në një zonë prej gjashtë kilometrash
gjerësi përgjatë kufirit(1). Ky akord
çoi në një normalizim të lehtë të marrëdhënieve turko-siriane, ndërkohë
që e detyroi zotin Abdulla Oçalan të
emigrojë ne Damask prej ku drejtonte
PKK-në. Disa muaj më vonë, lideri
historik kurd u arrsetua dhe u dërgua
në Kenia prej shërbimeve sekrete
turke.

Nga Akram Belkaïd

M

ë 9 tetor, ushtria turke, e
mbështetur prej milicisë aleate siriane, hyri duke kaluar
nëpër pika të shumta nga verilindja
e Sirisë. Ky rajon kurd, politikisht
autonom që prej 2013-s, dhe, përgjithësisht, i quajtur Rojava («perëndimi» në gjuhën kurde), ose Kurdistani sirian, ose akoma më tej, Sistemi
federal demokratik i Sirisë së Veriut,
deri në atë kohë kontrollohej nga
Partia e Unionit Demokratik (PYD),
dega siriane e Partisë së popullit kurd
(PKK)(1).
E paraprirë prej bombardimeve intensive që nuk kursyen as popullsinë
civile, operacioni «Burimi i paqes»,
shumë shpejt, u shtri në marrjen e
shumë qyteteve kufitare një nga të
cilët ishte Tell Abyad. Duke u futur
në thellësi, thuajse tridhjetë kilometra
në territorin sirian, dhe duke marrë
kontrollin e një pjese të gjerë të autostradës M-4, rruga kryesore e komunikimit në rajon, Ankaraja arriti një nga
qëllimet e objektivave të para të saj,
që e kishte kërkuar prej kohësh : të
shprishë vijimësinë territorriale të entitetit federal demokratik të Rojavas.

Tani vonë, më 7 gushtin e kaluar,
Uashingtoni dhe Ankaraja u morën
vesh për ndërtimin e një « zone sigurije » në Rojava. Megjithëse i zbehtë, ky akord do të duhej t’i alarmonte
autoritetet kurde. Ato, megjithatë,
nuk u shqetësuan shumë, të bindura
se teksti nuk do të kishte efekt, ashtu
siç ishte rasti i paralajmërimit bërë në
dhjetor 2018 prej z. Trump, për një
tërheqje të ushtarëve amerikanë nga
Siria në emër të premtimit elektoral
për ta nxjerrë Amerikën nga « luftërat
pa fund ».

Trupa të policisë ushtarake ruse në qytetin Amuda të Sirisë © AFP

Presidenti turk
duket i bindur

Të asgjësosh përvojën e Rojavas

nvazioni i detyroi forcat kurde t’
i bëjnë thirrje ushtrisë siriane të
mbronte qytetet që ata i mbanin
ende. Në shumë vende, si në qytetin Kobane, i cili në vitin 2015 u
bë objekt i sulmeve të përgjakshme
mes forcave kurde dhe Organizatës
së Shetiti Islamik (OEI), Forcat e
mbrojtjes së popullit (YPG), krahu i
armatosur i PYD dhe aleatët arabë të
bashkuar në gji të Forcave demokratike siriane (FDS), u tërhoqën për
t’u bërë vend trupave të z. Al-Asad.
Sulmi provokoi një valë indinjate në

që homologu i
tij amerikan nuk

Perëndim, prej faktit se kurdët, aleatët e SHBA-ve në luftën kundër OEI
(ISIS), u braktisën. Por kjo nuk shkoi
aspak më tej se kaq. Partnerët europianë të Uashingtonit mbajtën qëndrim
ndaj tërheqjes amerikane dhe Franca,
po ashtu, vendosi të vërë mënjanë
ushtarët e saj që ndodheshin ën Rojava. Duke mohuar t’i ketë dhënë
dritën jeshile sulmit turk, Z. Trump
e përshkallëzoi konfuzionin duke
shumëfishuar mesazhet kontradiktore
dhe duke kërcënuar Erdoganin me
masa të rëndësishme kufizuese duke i

do t’i pengojë
projektet e tij në
Siri. As emailiet
me tone të prera,
as kërcënimet
për sanksione
të ashpra,
as debatet e
njëpasnjëshme
në Uashington
për largimin
e Turqisë nga
NATO-ja, nuk
kanë pasur efekt
mbi të
© AFP
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Qëndresa e madhe e aktorëve të
konfliktit sirian përbën një nga çelësat për të kuptuar ofensivën turke dhe
pasojat e saj. Me këtë sulm, Ankaraja u përfshi plotësisht në strategjinë
e saj të shumë kohëve më parë që
synon të zhdukë çdo bazë të prapme
të PKK-së, gjithë duke përforcuar
ndikimin e saj politik dhe ekonomik
përtej kufrit të saj meridional. Nga
ana e tij, presidenti Bashar Al-Asad
e dënoi dhunimin e territorrit të tij,
por ai përfitoi nga kjo situatë për të
rimarrë zonat deri atëherë të kontrolluara nga PYD-i. Sa i takon Rusisë,
ajo dëshiron të jetë arbitër absolut
i konfliktit, një ambicie e mundësuar nga vullneti i përsëritur, disa
herë, i z. Donald Trump për të mos
e angazhuar SHBA-në në kënetën
siriane. Pikërisht kështu ndodhi.
Tërheqja amerikane shënoi fillimin
e operacionit. Më 6 tetort, pas një
bisede telefonike me homologun
turk Rexhep Taip Erdogan, padroni i
Shtëpisë së Bardhë lajmëroi largimin
e ushtarëve të tij nga Siria. Tri ditë
më vonë Ankaraja lajmëroi ofensivën e saj.

diktuar, në fakt, sanksione minimale.
Më 17 tetor, zëvendës-presidenti i tij
Mike Pence arriti një përfundim për
pushimin e zjarrit mes ushtrisë turke
dhe forcave kurde. Akordi ruso-turk e
kurorëzoi këtë pushim armiqësish me
kushtin që trupat kurde të tërhiqeshin
nga zonat kufitare.
Që nga viti 2015, Ankaraja nuk
ka reshtur së kundërshtuari projektin e autonomisë së entitetit kurd,
vlefshmëria e të cilit atëherë ishte përforcuar prej aleancës ushtarake mes
Kudëve sirianë dhe Perëndimorëve.
Duke nxjerrë në reliev afërinë politike mes PYD-it dhe PKK-së, organizata të quajtura terroriste prej
SHBA-ve dhe Unionit Europian,
autoritetet turke pretendojnë se po
luftojnë kundër terrorizmit dhe po
hedhin poshtë idenë e një Kurdistani
sirian që është i aftë të ofrojë një bazë
në prapavijë për aktivistët e PKK-së
dhe, më tej akoma, të formojë nyjën
e një Kurdistani të ardhshëm të përbërë nga kurdët e Turqisë dhe ata të
Sirisë. Tjetër motivacion i papranueshëm: Ankaraja nuk do që eksperienca konkrete dhe tepër e mediatizuar
e konfederalizmit demokratik të
barabartë i tentuar në Rojava të mund
të përmirësojë imazhin ndërkombëtar
të PKK-së dhe të degës së saj siriane,
që ka kaluar në vitet 1990 nga marksizëm-leninizmi në pushtetin e lirë
dhe në ekologjinë sociale (1).
Për t’u ruajtur nga sulme eventuale kurde, z. Erdogan dëshiron të
krijojë një zonë tampon prej katër

Prej tre vjetësh Turqia investohet
që ta dobësojë projektin kurd në Rojava, duke e copëtuar territorin e saj
përmes ofensivave që kanë si objekt
zaptimin për një kohë të gjatë të territoreve siriane. Gjatë verës së vitit
2016, operacioni « Mburoja e Eufratit » drejtuar, në të njëjtën kohë,
kundër YPG-së dhe, po ashtu, kundër
OEI-së, i lejoi ushtrisë turke që të
marrë nën kontroll qytetin e Jarabulusit në perëndim të Kobanit. Në janar
2018 i gjithë kantoni i Afrinit ishte
një nga tre strumbullarët e territoreve
të federatës së Rojavas që ajo e fitoi
në përfundim të fushatës « Rrënjët e
ullirit ». Me « Burimin e paqes » Ankaraja, ndoshta, nuk do të mbërrijë
të krijojë zonën e saj të tamponit në
gjithë gjatësinë e tij, por, ndërkohë,
ajo do ta ketë vrarë projektin e autonomisë kurde në verilindjen siriane, të
paktën në konceptin e tij fillestar.
Pushteti turk pohon se ky korridor
do ta lejojë, saktësisht, që të trajtohen
dy milionë refugjatë sirianë prej afër
3.6 milionësh të tillë që jetojnë, aktualisht, në territorin e saj. Tensionet
janë të shumta me popullsinë lokale,
të përndezura sidomos, prej deklaratave të autoriteteve për koston e pretenduar të këtyre refugjatëve për vendin. Transferimi i përfytyruar do të
kishte një efekt pozitiv në konteksitn
e politikës së brendshme të tendosur
dhe të acaruar prej vështirësive të
rëndësishme ekonomike. Sigurisht,
me përjashtim të Partisë demokratike
të popujve (HDP, e majta prokurde)
që ka kritikuar ndërhyrjen ushtarake,
gjithë opozita u reshtua pas zotit Erdogan në një kor të vërtetë nacionalist. Por, ky bashkim i shenjtë nuk do
të vazhdojë gjatë dhe presidenti turk
do të tregojë fytyrën, pasi formacioni
i tij politik, Partia për drejtësi e zhvillim (AKP), gjatë zgjedhjeve të pranverës së fundit ka humbur shumicën
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kundër kurdëve

një lojë e kopjuar në Siri
Marrëveshja mes
Ankarasë dhe
Moskës sa i takona
Rojavas, veç të
tjerash, hap rrugën
për një ofensivë
siriano-turke në
provincën e Idlibit ku
ndikimi i Ankarasë
pranë grupeve rebele
që e kontrollojnë
atë zonë, mes të
cilëvë Hayat Tahrir
Al-Cham dhe
aleanca proturke e
Frontit kombëtar të
çlirimit, mbetet i
rëndësishëm

e pushtetit vendor, mes të cilave
Stambollin dhe Ankaranë.

zyrtare e vendosin sistematikisht në
territorin sirian.

Projekti i korridorit vizaton,
gjithashtu, një kufi të ri për interesat ekonomike turke. Zoti Erdogan
dëshiron të ndërtojë me të një zonë
influence ku, psh., të ndërtohen fshatrat e reja të destinuara që të presin
refugjatët e riatdhesuar - siç ishte,
tashmë, rasti në Afrin – prej sipërmarrësve turq, mbështetës të zakonshmë
të AKP-së, të përballur, tashmë, po
ashtu, me kërkesën e ulët të punëve
publike në qytetet e humbura nga
partia islamo-konservatore. Rojava do të bëhej kështu një gjueti për
këto sipërmarrje dhe do të ofronte një
vijimësi gjeografike me provincën e
Hatay-s, për një kohë të gjatë siriane
dhe e rilidhur me Turqinë. Që prej
1939, regjimi i Damaskut e rivendikon gjithmonë këtë apendiks ku
gjenden qytetit i Antiokut, që hartat

Presidenti turk duket i bindur që
homologu i tij amerikan nuk do
t’i pengojë projektet e tij në Siri.
As emailiet me tone të prera, as
kërcënimet për sanksione të ashpra,
as debatet e njëpasnjëshme në Uashington për largimin e Turqisë nga
NATO-ja, nuk kanë pasur efekt mbi
të (2). Rreziku i një transferimi jashtë
Turqisë të pesëdhjetë kokave nukleare që ndodhen në Incirlik – që do
të shënonte de facto fundin e Turqisë
në NATO – nuk e shqetësojnë paraprakisht; ai preferon të punojë rregullisht që vendi i tij të ketë të drejtën
të zotërojë armën atomike(3). I ftuar
në Shtëpinë e Bardhë më 13 nëntor,
z. Erdogan pati gjithë mundësinë dhe
kohën që të përparojë me gurët e tij
në fushën e shahut sirian.

N

Rimodelim demografik

ë të kundërt, ai e di se duhet
më shumë se kurrë të llogarisë edhe z. Putin. Siç e tregon
akordi i Soçit, rusëve dhe turqve u
vjen për mbarë që të veprjnë në një zë
në Rojava. Ky bashkëpunim shpjegohet me objektivin thelbësor të Rusisë
në krizën siriane. Për Moskën, prioriteti është që të përforcojë regjimin

e z. Al-Assad duke e lejuar ushtrinë
e tij të rimarrë territoret e humbura
nga vera e vitit 2011. Pikërisht këtë
nuk resht së përsërituri Moska Turqisë dhe Iranit në kuadër të procesit të
Adanasë që ka për qëllim një zgjidhje politike të krizës siriane. Përpara
ofensivës turke, Damasku nuk kontrollonte veçse 60% të territorit. Një

sipërmarrje, megjithëse e pjesshme, e
Rojavas, e çoi këtë shifër në 70-75%.
Deri këtu negociimet me PYD, të
çuara përpara nën drejtimin e shkopit
të Moskës, për çështjen e autonomisë
së Kurdistanit sirian, z. Al-Assad refuzon të dëgjojë të flitet për kurdët
sepse ata ishin mbështetësit e fortë
të amerikanëve dhe, kështu, hidhte
poshtë çdo lëshim për ta.
Sulmi turk i detyroi këta të fundit që të rishihnin ambiciet e tyre në
ulje duke ia lëshuar kontrollin e disa
zonave ushtrisë siriane. Në mënyrë
paradoksale, invazioni turk i ofroi
Damaskut rastin për të rikuperuar
disa pjesë të territorit të tij me kusht
që YPG-ja të pranojë të tërhiqet.
Megjithëse akordi i Soçit konfirmon statud quo-në në kufi, Moska
do të përpiqet deri në fund të bindë
Ankaranë që të rikthejë ose të gjithën
ose pjesë të territoreve siriane të okupuara. Loja është larg së qeni e fituar. Në fakt, Turqia dëshiron të ruajë
në këtë zonë influencën ekonomike,
por, edhe politike, gjithashtu. Milicitë e saj aleate, si Ushtria kombëtare
siriane (ANS) dhe Ahrar Al-Charkiya
(« [njerëzit] e lirë të Lindjes»), disa
pjeëtarë të së cilës janë shpallur fajtorë për krime kundër kurdëve në
ditët e para të « Burimit të paqes » nga
që disa prej tyre kryenin akte dhune
kundër kurdëve (7), dëshirojnë gjithmonë rrëzimin e regjimit të Assadit.

Nga ana e tyre, autoritetet e Damaskut e shohin me sy të keq instalimin
e refugjatëve të cilët a priori vështrohen si armiq dhe që mund të ushqejnë
rekrutë të rinj për grupet rebele.
Ngurrimi i pushtetit sirian, megjithatë, është zbutur prej faktiti se
këto popullsi këtu janë arabofone.
Instalimi i tyre në Rojava – që nuk
është vendi i tyre i origjinës – do të
sjellë si pasojë hollimin e popullsisë
kurde. Thënë ndryshe, turqit do të
kontribuojnë në një rimodelim demografik të pafavorshëm për kurdët,
duke i ofruar Damasku një levë shtesë për t’i dhënë fund çfarëdolloj
prirjeje për autonomi.
Marrëveshja mes Ankarasë dhe
Moskës sa i takona Rojavas, veç të
tjerash, hap rrugën për një ofensivë
siriano-turke në provincën e Idlibit
ku ndikimi i Ankarasë pranë grupeve
rebele që e kontrollojnë atë zonë, mes
të cilëvë Hayat Tahrir Al-Cham dhe
aleanca proturke e Frontit kombëtar
të çlirimit, mbetet i rëndësishëm.
Duke arritur të ketë nën kontroll
një pjesë të zonës kufitare, Turqia,
në mënyrë të padukshme, mund të
ndezë dritën jeshile që rajoni i Idlibit
të kthehet në prehrin e Damaskut.
Paradoksalisht, Moska dëshiron
të përfitojë nga invazioni turk për
të favorizuar një dialog direkt mes

Ankarasë dhe Damaskut, përkatësisht mes rrugës së mekanizmave të
akordit të Adanasë. Vendet perëndimore, duke mos hequr dorë nga ideja
që një ditë ta dërgojnë z. Al-Assad
përpara një gjykate ndërkombëtare
për krime lufte, do të gjenden përpara
faktit se kjo lëvizje mund të bëjë që
regjimi i Assadit të njihet si i qëndrueshëm. Deri tani, z. Erdogan refuzon të diskutojë me homologun e
tij sirian, por, zëra të ndryshëm bëjnë
me dije se një takim i tillë mund të
ndodhë (8). Operacioni « Burimi i
paqes » mund të shpejtojë riintegrimin e Sirisë në gji të Ligës araba,
anëtarët e së cilës e kanë dënuar
« agresionin turk » (9).
Në vizitën zyrtare në Arabinë saudite dhe në Emiratet e Bashkuara në
mes të tetorit, z. Putin ka kërkuar që
këta dy vende të lehtësojnë rikthimin
e marrëdhënieve dhe të kontribuojnë
financiarisht në rindërtimin e Sirisë.
Lire Mireille Court et Chris Den Hond, « Une utopie au
cœur du chaos syrien », Le Monde diplomatique, septembre 2017.
Lire Benjamin Fernandez, « Murray Bookchin, écologie
ou barbarie », Le Monde diplomatique, juillet 2016.
Cf. Michel Gilquin, « Retour sur la crise turco-syrienne
d’octobre 1998 : une victoire des militaires turcs »,
Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le
monde turco-iranien, n° 33, Paris, janvier-juin 2002.
« “Ne faites pas l’idiot !” : l’incroyable lettre de Trump à
Erdogan », Le Figaro, Paris, 16 octobre 2019.
Lire Didier Billion, « La Turquie, allié capricieux, ennemi
impossible », Le Monde diplomatique, octobre 2019.
« Erdogan says it’s unacceptable that Turkey can’t have
nuclear ëeapons », Reuters, 4 septembre 2019.

12

Le Monde diplomatique | shqip | Nëntor-Dhjetor 2019

Ballkani Perëndimor

nën dritën e tridhjetëvjetorit të rënies së

Murit

të

Berlinit

Muret e padukshme
Rënia e Murit të Berlinit simbolizonte për rajonin e
Balkanit Perëndimor shpresën për më shumë liri,
barazi, demokraci dhe zhvillim; për hapjen ndaj botës
dhe për rrëzimin përfundimtar të mureve që ndanin
popujt. Po sot, tridhjetë vjet më vonë, ku gjendet rajoni
nga kjo perspektivë?

Nga Belgzim Kamberi

M

ungesa e perspektivës evropiane për Ballkanin Perëndimor, të rivëne në pikëpyetje së fundi me « Jo »-në e Bashkimit
Evropian për hapjen e bisedimeve
të anëtarësimit të Shqipërisë dhe
Maqedonisë Veriore, opsionet mbi
baza etnike për një marrëveshje të
mundshme përfundimtare midis
Kosovës dhe Serbisë, sfidat gjeopolitike dhe gjeostrategjike rajonale,
“minishengeni” ballkanik, krimet e
padënuara të luftës në ish-Jugosllavi,
regjimet autoritare, migrimi masiv,
pazhvillueshmëria socio-ekonomike
dhe mungesa e shtetit të së drejtës,
mbeten tema dhe probleme të aktualitetit lokal, në këtë tridhjetëvjetorin
e rënies së Murit të Berlinit, që u pasua me shpërbërjen e përgjakshme të
ish-Jugosllavisë dhe me ndryshimin
e sistemeve moniste rajonale. Po sot,
nga kjo distancë kohore, si janë marrëdhëniet ndëretnike shqiptaro-serbe? A mundet dhe si mundet të projektohet e ardhmja pa ballafaqimin
me të kaluarën? A ka sot më shumë
shpresë për demokraci, zhvillim dhe
liri, si dhe cila do të ishte paradigma
që do të mund ta transformonte radikalisht gjendjen aktuale?
Për këto tema bashkëbiseduam me
dy gazetarë të njohur, fitues të çmimeve të shumta për guxim qytetar
dhe për punë profesionale: Adriatik Kelmendi nga Prishtina, gazetar,
moderator, pedagog universitar dhe
aktivist i shoqërisë civile; si dhe
Vukashin Obradoviq nga Beogradi, gazetar i njohur për angazhimin
e tij kundër regjimit të Sllobodan
Millosheviqit dhe ish-botues i javores “Vranjske”, që është detyruar
ta mbyllë së fundi, për shkak të presioneve të njeriut më të pushtetshëm
në Serbi, Presidentit Aleksandër
Vuçiq.

jenë në klubin 1 dhe në klubin 2 të
shteteve. Mungesa e perspektivës
evropiane, veçanërisht në mesin e
6 shteteve të rajonit, do të mund të
çojë edhe në përkeqësim të situatës
së sigurisë dhe hapje e derës për ndikime të agjendave jashtë evropiane
në shtete të veçanta.
- Në ç’drejtim po ecim ?
Vukashin Obradoviq: Në nivel global, më duket se proceset
demokratike pas një hovi nga rënia
e Murit të Berlinit, ranë në një krizë
serioze. Sot i kemi në pushtet Trumpin dhe Johnsonin, Orbanin dhe Erdoganin, rritjen e të djathtës, miliona
refugjatë në kufijtë e BE-së e cila

(Mos)njohja
Po marrëdhëniet midis
Kosovës dhe Serbisë, shqiptarëve
dhe serbëve, nuk duket se janë
përmirësuar ?
Adriatik Kelmendi: Ndonëse ka pak
përparim, marrëdhëniet mes Kosovës
e Serbisë, shqiptarëve dhe serbëve,
janë larg nga gjendja në të cilën do
të duhej të ishin. Të mos harrojmë,
20 vjet pas luftës, nënkupton edhe se
sot kemi breza votuesish të cilët kanë
lindur pas luftës së vitit 1999 dhe sot
vendosin edhe për elitat në pushtet.
Pra, brez që s’ka përjetuar tmerret
e luftës drejtpërdrejt, por nuk dallojnë shumë në qasje ndaj njëri-tjetrit,
me qasjen që e kanë brezat e luftës.
Kjo do të duhej të tingëllonte e çuditshme, mirëpo nuk është. Besoj se
kryefjala këtu është – njohja. Ne nuk

njihemi mirë mes vete, si shqiptarë
dhe serbë, për shkak se shtetet tona
Kosova dhe Serbia kanë probleme ta
njohin njëra-tjetrën. Ka një shembull
konkret bukur ilustrues që e mbështet
këtë tezë: Serbia ka luftuar edhe
me Kroacinë, por ato e kanë njohur
njëra-tjetrën dhe sot marrëdhëniet
mes kroatëve dhe serbëve, edhe pse
nuk janë më të mirat, janë larg më të
avancuara se marrëdhëniet shqiptaro-serbe. Njësoj, siç shumë policë dhe
oficerë malazezë që kanë shërbyer në
Kosovë gjatë viteve ’90, të cilët kanë
marrë pjesë në diskriminimin dhe
keqtrajtimin e popullatës shqiptare,
por Mali e Zi e ka njohur Kosovën
dhe sot marrëdhëniet e Prishtinës dhe
Podgoricës, si dhe të shqiptarëve dhe
malazesve, janë marrëdhënie të fqinjësisë së mirë dhe respektit reciprok.
Vukashin Obradoviq: Marrëdhëniet nuk janë përmirësuar, ose së paku
jo në masën të cilën e kemi pritur
dhe besuar, se dy popujt do të nxjerrin mësime nga lufta, pësimet,
viktimat civile, krimet dhe se do t’i
kthehen të ardhmes së përbashkët.
Në anën tjetër, shtrohet pyetja, mos
vallë, nëse shpresat tona për vendosjen e urave të bashkëpunimit mes dy
popujve ishin reale, përkatësisht pse
ende pas dy dekadash, përpëlitemi

“Serbët dhe shqiptarët janë ende robër të miteve,
të megalomanisë kombëtare dhe të sindromit të
pasluftës. Përderisa këto ide shoqërore mbeten
dominuese, Serbia dhe Kosova do të mbeten në këtë
vorbull të errët ballkanik, duke pritur që dikush t’i fikë
dritat dhe të vritemi përsëri si njerëz.”
Vukashin Obradoviq

- Rënia e murit të Berlinit dhe
shpërbërja e Jugosllavisë rezultoi
jo vetëm me formimin e shteteve
të reja në hapësirën e këtij rajoni, por edhe me shpresën për më
shumë demokraci, zhvillim dhe
liri. Si do t’i pasqyronit këto tridhjetë vite nga kjo perspektivë?
Adriatik Kelmendi: Është ironike
të flasim në kontekstin e Ballkanit
Perëndimor pikërisht në vigjilie
të 30-vjetorit të rënies së murit të
Berlinit - i konsideruar si bashkim
përfundimtar i popujve dhe i potencialit të rritjes ekonomike në Evropë
– kur porositë që vijnë nga BE-ja
janë kundër bashkimit, rrjedhimisht
lënies jashtë “Evropës” të shteteve të
këtij rajoni. Kjo vetëvetiu flet se sa
shpejt po harrohen idealet dhe përpjekjet që kanë çuar në shembjen e
Murit të Berlinit dhe po këmbëngulet
të krijohen ndarje të atilla të shteteve
brenda Evropës, të cilat mund të

nuk ka përgjigje ndaj kësaj sfide....
Kam përshtypjen se demokracia si
një model shoqëror është para një
sprove serioze. Nuk do ta merrja
guximin për të gjykuar se çfarë do të
ndodhë në një të ardhme të afërt, por,
megjithatë, nuk jam optimist i madh
kur është fjala për drejtimin që do të
marrë bashkësia botërore.

Vukashin Obradoviq

në rërën e gjallë të nacionalizmit, urrejtjes dhe ksenofobisë? Nuk u takoj
atyre që besojnë në analogji artificiale dhe në paralelizma të imponuara, andaj edhe është e vështirë të
jepet përgjigje e thjeshtë në këtë pyetje. Si shoqëria serbe, po ashtu edhe
ajo shqiptare e kanë për obligim një
skanim të thellë të vetvetes dhe t’i
kërkojnë diagnozat dhe terapitë individuale, për gjendjen në të cilën
ndodhen. Megjithatë, nëse do të isha
i detyruar të gjeja mostrat e përbashkëta për këtë gjendje, më duket se
Kosova dhe Serbia nuk kanë pasur
elita politike të gatshme për ta bërë
një hap të daljes nga stereotipi ballkanik i kombit si themel i shoqërisë,
përkatësisht i botëkuptimit se paqja
është vetëm vazhdim i luftës, por
tani me mjete të tjera. Me një fjalë,
shoqëria serbe dhe ajo kosovare nuk
ia dolën që për këto dy dekada, të
gjenerojnë elita politike, të cilat do të
na shpëtonin nga ky rreth i mbyllur.
- Si është fryma e sotme dominuese në Kosovë për serbët ?
Adriatik Kelmendi: Dëmi më i
madh i shkaktuar deri më tash ndaj
çfarëdo raporti shqiptaro-serb është
mungesa e vullnetit nga Beogradi që
ta njohë Kosovën si shtet sovran dhe
i pavarur, siç kanë bërë numri më i
madh i demokracive botërore. Kjo
mosnjohje e shtetit nuk është vetëm
abstraksion politik, meqë dikush do
të mund të thoshte se Kosova funksionon si shtet i pavarur, pavarësisht
mosnjohjes politike nga Serbia. Jo,
kjo nuk qëndron, për shkak se shoqërohet edhe me veprime konkrete
bllokuese të Beogradit, të cilat kanë
ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e
qytetarëve të Kosovës. Për shembull, deri vonë Serbia ka bërë fushatë kundër pranimit të Kosovës
në federatat sportive evropiane dhe
botërore. Ky insistim ka lënë shumë
të rinj kosovarë, jashtëzakonisht të
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Adriatik Kelmendi

talentuar në lëmitë e tyre sportive,
që ndonëse superiorë, të mos kenë
asnjë mundësi që talentin e tyre ta
dëshmojnë edhe në gara ndërkombëtare. Ka shumë sportistë të cilët,
për 20 vjet, kanë nisur dhe kanë
përfunduar karrierën e tyre sportive,
duke mos e pasur asnjë mundësi që
të performojnë më larg se kufijtë e
Kosovës. Çfarë porosie është kjo
për fëmijët e Kosovës? Për shkak
se je i një etnie të caktuar, për shkak se ka një etni tjetër e cila nuk të
duron, ti je i detyruar të jesh i përjashtuar nga ëndrrat dhe ambiciet e
të gjithë bashkëmoshatarve në botë,
të jesh krejtësisht i pabarabartë me
të gjithë të tjerët. Ka edhe shumë
shembuj të këtillë si pasojë e bllokadave që i bën Serbia pavarësisë së
Kosovës, që në fund i bie bllokadë
jetës normale të qytetarëve që jetojnë në Kosovë. Kjo, gjithsesi, se
nuk ndikon në përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike. Përkundrazi.
Në këso situata, qytetarët kanë predispozita që shpesh, pavetëdijshëm,
të barrikadohen në qëndrimet e elitave të tyre politike dhe ato të përcillen edhe në veprime që, fatkeqësisht,
nuk çojnë në perceptime pozitive
dhe përmirësim marrëdhëniesh shoqërore ndëretnike.

llogarive me armiq të vërtetë dhe të
sajuar. Shqiptarët, përkatësisht “šiptari” (term pezhorativ për shqiptarët
– v.j) janë në kreun e kësaj liste, kryesisht falë tabloidëve dhe të mediave
nën kontrollin e pushtetit. Në të njëjtën kohë, liderët e Listës Srpska shoqërohen në jahtë dhe pijnë shampanjë me Behgjet Pacollin, ndërkohë që
Vuçiqi dialogon me Thaçin. Kjo situatë skizofrene ka, para së gjithash,
për qëllim përdorimin e Kosovës për
motive të brendshme politike. Dua
të jam ilustrativ deri në fund: nëse
në Beograd thoni se “ka autokraci
në Serbi”, pushteti ju shpall “serb i
Haradinajt”, nëse kërkoni zgjedhje
demokratike – etiketoheni se doni
ta shitni Kosovën, nëse kundërshtoni korrigjimin e kufirit, të nesërmen do të jeni në të gjithë kryetitujt
mediatikë si tradhtari më i madh i
serbëve të veriut të Kosovës. Dhe
kështu pambarim. Pra, këtij pushteti i
duhen shqiptarët si “djem të këqinj”.
Ky është stereotipi nga i cili Serbia
jo vetëm se nuk po arrin të dalë, por
edhe ku po fundoset gjithnjë e më
shumë.

- Po në Serbi për shqiptarët ?

- Në ç’masë shoqëria kosovare
dhe ajo serbe, po edhe shoqëritë
e Ballkanit Perëndimor, në përgjithësi, janë duke u ballafaquar me
të kaluarën ?

Vukashin Obradoviq: Shoqëria
serbe që moti është peng i “betimit
kosovar” dhe i arketipit për shqiptarët
si armiq shekullorë të Serbisë dhe të
serbizmit. Aktualisht ne kemi një rritje të valës së disponimit antishqiptar,
meqë pushteti i Aleksandër Vuçiqit
bazohet në larjen e përditshme të

E sotmja si e
kaluara

Adriatik
Kelmendi:
Duke
qenë dëshmitar për iniciativën e
shkëlqyeshme rajonale për ballafaqimin me të kaluarën - REKOM,

“Në Kosovë,
për herë të parë
në Kuvendin e
Kosovës është
përmendur se në
mesin e rreth 1700
të zhdukurve të
luftës janë edhe
rreth 400 serbë
dhe joshqiptarë
të tjerë, në kohën
kur diskutohej
për themelimin e
Gjykatës Speciale.
Pra, vazhdojmë të
jemi në atë stad të
ballafaqimit më te
kaluarën, aq sa i
nevojitet elitave në
pushtet në situata
të caktuara”
Adriatik Kelmendi

të inicuar nga aktivistja Natasha
Kandiq, e cila edhe pas shumë
vjetësh nuk po ia del të konkretizohet nga shtetet e dala nga ish-Jugosllavia, atëherë i bie se nuk ka vullnet të mjaftueshëm. Ta kujtojmë që
në thelb të kësaj iniciative qëndron
ideja që të gjitha shtetet së paku të
pajtohen për humbjet e jetërave
njerëzore gjatë luftërave të fundit,
për numrin dhe emrat e viktimave
etj. Deri tash, pavarësisht disa përparimeve, kjo iniciativë nuk ia ka
dalë të miratohet. Në anën tjetër,
edhe në Serbi edhe në Kosovë flitet
për vuajtjet e palës tjetër, vetëm kur
nga kjo pëfitojnë partitë që janë në
pushtet ose ato që duan të vijnë në
pushtet. Për shembull, për varrezat
masive me trupa të shqiptarëve në
territorin e Serbisë në Beograd kanë
filluar të flasin në Serbi vetëm kur
dëshirohej të arrihej përkrahja popullore për “forcat demokratike” pas
rënies së Milosheviqit nga pushteti dhe pastaj menjëherë u harrua si
temë. Ose, në Kosovë, për herë të
parë në Kuvendin e Kosovës është
përmendur se në mesin e rreth 1700
të zhdukurve të luftës janë edhe rreth
400 serbë dhe joshqiptarë të tjerë, në
kohën kur diskutohej për themelimin
e Gjykatës Speciale. Pra, vazhdojmë
të jemi në atë stad të ballafaqimit më
te kaluarën, aq sa i nevojitet elitave
në pushtet në situata të caktuara. Ballafaqimi me të kaluarën përdoret si
një krua i cili lëshohet kur të duhet
për t’i njomur buzët dhe ndalet kur
nuk duhet.
Vukashin Obradoviq: Ne, fillimisht, duhet të ballafaqohemi me të
sotmen, me kohën në të cilën po jetojmë. Më duket se kjo është ajo që më
së shumti na mungon. Nëse ndeshemi me realitetin, shpejt shohim se
nuk ka të ardhme pa u ballafaquar me
të kaluarën. Mirëpo jemi kapur me të
kaluarën, jo për ta ndërtuar të ardhmen e përbashkët, por për të gjetur
arsyetime për të sotmen, për urrejtje
të ndërsjelltë. Dhe këtu po gjindemi
si mos më mirë. “Jo ne, por ata” – ky
është sllogani, lajtmotivi i shumicës,
nëse jo i të gjithë pushtetarëve në
Ballkanin Perëndimor. Krahas kësaj
përpiqemi ta gjuajmë sa më larg
gurin e të këqijave dhe të krimeve
në oborrin e fqinjit, ngase ne jemi të

drejtët, ndërsa kriminelët dhe krimet
e tjetrit janë më të këqija, më të
shumta dhe më morbide. Ata, të cilët
nuk duan të merren me këtë disiplinë
dhe që nuk kërkojnë arsyetime për
të gjitha të këqijat që janë bërë në të
kaluarën e afërt dhe të largët mbeten
përjashtime sipas rregullit, të cilët
linçohen brenda bashkëkombësve
të tyre. Në rrethana të tilla, e sotmja
jonë është e kaluara jonë. Serbia nuk
është përjashtim, meqë një gjendje
e tillë po mbretëron në gjithë Ballkanin Perëndimor.
- Megjithëse jetojnë në kohën e
globalizmit dhe të teknologjive të
zhvilluara të komunikimit, duket
sikur qytetarët e rajonit kanë më
shumë kurreshtje dhe njohuri për
jetën shoqërore në kryeqendrat
botërore, sesa për ato në fqinjësi.
Si shpjegohet kjo?
Vukashin Obradoviq: Nuk jam
krejtësisht i sigurt se qytetarëve nuk
ju intereson ajo që ndodh në rajon.
Më parë do të thoja se ky model kulturor është i imponuar, meqë elitat
tona politike janë të vetëdijshme se
pushteti i tyre, që është i bazuar në
përjashtueshmërinë kombëtare, do të
mund të rrezikohej sidomos nga komunikimi, dialogu midis qytetarëve
të Ballkanit Perëndimor, shkëmbimi
i ideve, vlerat kulturore, ripërtërirja e
lidhjeve që ekzistonin në ish–RSFJ.
Në situatën e tillë, elitat nacionaliste duan ta mbajnë sa më larg njëritjetrin, meqë e kuptojnë se qytetarët
do të kuptoheshin më lehtë për modalitetet e jetës së përbashkët, sesa
që do ta bënin këtë përfaqësuesit
politikë. Përndryshe, ata do t’ia
humbnin kuptimin punës së tyre, se
vetëm ata mund të na “mbrojnë” nga
njëri-tjetri, prandaj edhe reduktohen në minimum informacionet nga
rajoni.
- Cilat do të ishin paradigmat që
do ta mundësonin ndryshimin radikal të gjendjes aktuale?
Adriatik Kelmendi: Njohja e
njëri-tjetrit, njohja e vuajtjeve të
njëri-tjetrit, njohja politike e dy
shteteve tona dhe zhvillimi ekonomik i rajonit. Si dhe, po, konfirmimi
i perspektivës evropiane.
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Kur urrejtja e komunizmit ushqente antisemitizmin
Duke filluar nga Z. Jeremy Corbyn deri tek Z. JeanLuc Mélenchon, akuzat antisemitiste kundrejt së majtës
po shumëfishohen. Flamuri i kuq po i bashkangjitet
urrejtjes racore, ndërkohë që për një kohë të gjatë ka
qenë i asimiluar nga një «komplot çifut». Në Ukrainë,
kjo fantazmë e justifikoi masakrën e dhjetëra mijëra
personave, nën heshtjen bashkëpunuese të qeverive
europiane.

Nga Paul Hanebrink *

Në versionin aktual, antisemitizmi
konspiracionist i paraqet çifutët si
kampionë të emigracionit dhe si
varrëmihësit e vlerave të qytetërimit

perëndimor, që janë kombi dhe
familja.  Në të shkuarën, frika e «një
komploti çifut» ka marrë forma të
ndryshme. Në shekullin e XX-të,
miti më i fuqishëm dhe më shkatërrues ishte ai i judeo-bolshevizmit,
çka mund të duket paradoksale në
një periudhë ku mendimi dominues
dhe media përdoren për të emëruar të
majtën radikale si antisemitiste.
Ithtarët e kësaj teze fantazmagorike e konsideruan komunizmin si
një shpikje të çifutëve, të cilët do
të kishin veshur rrobat e revolucionarëve për të përhapur sa më mirë
pushtetin e tyre gjithandej nëpër
botë. Përgjegjës për krimet komuniste, ata do të provokonin reaksione antisemite që sanksionuan në
mënyrë të pashmangshme gabimet
e tyre. Në zhurmën e luftës së vitit
1914-1918 dhe të revolucionit rus të
vitit 1917, pasuar nga shkatërrimi
i perandorive të Europës Lindore,
miti judeo-bolshevik, mjaft i gjallë
tek rusët «e bardhë» (kundërrevolucionarë), dhe grupet e armatosura
besnike ndaj qeverisë kombëtare të
Ukrainës, provokoi një valë persekutimi të dhunshëm që shkaktoi
vdekjen e 180 000 çifutëve dhe zhyti rreth 500 000 të tjerë në një mjerim total. Në Hungari, pas shkrirjes
së regjimit të egër bolshevik,
kundërrevolucionarët ushtruan një
«terror të bardhë» që shkaktoi tre

Karikature e Leon Trotsky, i cili shihej si simbol i as of Judeo-bolshevizmit

Ithtarët e tezës fantazmagorike të judeo-bolshevizmit e
konsideruan komunizmin si një shpikje të çifutëve, të cilët do të
kishin veshur rrobat e revolucionarëve për të përhapur sa më mirë
pushtetin e tyre gjithandej nëpër botë
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jëmbëdhjetë të vdekur dhe
gjashtë të plagosur: ky është
bilanci i atentatit të ndodhur më 27 tetor 2018 nga Z. Robert
Bowers, i cili hapi zjarr në një kishë
të Pittsburgh-ut në Pensilvani. Para
se të vepronte, atentatori postoi në
rrjetet sociale shumë mesazhe raciste
duke akuzuar çifutët se dekonspironin për të shkatërruar Amerikën e
bardhë duke sjellë në Shtetet e Bashkuara muslimanë dhe emigrantë
të tjerë të padëshirueshëm. Nga të
dyja anët e Atlantikut, kjo përzierje
ksenofobie dhe antisemitizmi qarkullon tek militantët e ekstremit të
djathtë dhe supremacitë e bardha.
Në gusht të vitit 2017, neonazistët e
mbledhur në Charlottesville, në Virginia, për të mbrojtur simbolet e të
konfederuarve theksonin «Ju nuk na
zëvendësoni», një slogan i huazuar
nga  ekstremi i djathtë francez të
cilit ata i shtuan «Çifutët nuk do të
na zëvendësojnë kurrë». Në ishujt
skandinavë, në Mbretërinë e Bashkuar, në Poloni dhe në Greqi, disa
grupime të vogla identitare pohuan
se media «çifute» dhe aleatët e tyre
liberalë «kozmopolitë» provokuan
mbërritjen e emigrantëve nga Jugu
për të zëvendësuar europianët.

mijë të vdekur, gjysma e të cilëve
ishin çifutë. Të mbërthyer nga i
njëjti panik, Europa Perëndimore
dhe Amerika besojnë se kjo popullsi  e ardhur nga Europa Lindore
që i shpëtoi kaosit, solli me vete
virusin revolucionar. Thirrjet për
mbylljen e kufijve u shumëfishuan.
Në vitet 1930, Adolf Hitleri e përshkruan Bashkimin Sovjetik si një
kolos judeo-bolshevik thellësisht
armiqësor ndaj nacionalizmit etnik që
nazistët pretendonin ta udhëhiqnin.
Kur Gjermania  i deklaroi luftë Bashkimit Sovjetik, në vitin 1941, propaganda naziste  e justifikoi  këtë pushtim të parashikuar  duke përfaqësuar
Europën  e sulmuar nga turmat barbare aziatike të nxitura nga drejtuesit
e çifutëve të pamëshirshëm.  Nga
fitorja e Gjermanisë varej  mbijetesa
e kontinentit. Kjo ide motivoi ekzekutimin e të gjitha komuniteteve
çifute që gjendeshin në Bashkimin Sovjetik të pushtuar, dhe shënoi
kështu fillimin e genocidit   kundër
çifutëve të Europës. Nga Franca në
Ukrainë, bashkëpunëtorët e nazistëve
kontribuojnë në favor të këtij genocidi, me qëllim që të përfitojnë nga
favoret që mund t’u jepte Hitleri.

A i  besojnë autorët e këtyre akteve
mitit të judeo-bolshevizmit ? Kjo nuk
ka pse të vihet në dyshim. Për më
tepër, a nuk ka lindur Léon Trocki
si Lev Davidovich Bronstein? Figura të tjera  të mëdha revolucionare i
kanë paraardhësit e tyre çifutë, duke
filluar nga Grigori Zinoviev – president i Internacionales komuniste nga
viti 1919 deri më 1926 – deri tek teoricienia revolucionare Rosa Luxemburg, pa harruar këtu filozofin e madh
Karl Marks.  Për më tepër, gazetarët
europianë të midis dy luftrave nxitojnë të pohojnë se çifutët  morën poste
me përgjegjësi  në shumicën e partive komuniste. Sipas disa llogarive,
tridhjetë nga dyzet e tetë  komisarët
e popullit sovjetik dhe hungarez në
vitin 1919, kanë qenë çifutë(1).
Këto fakte të bëjnë të besosh se
miti përmban një pjesë të së vërtetës. Megjithatë mjafton  të ndryshojmë perspektivë në mënyrë që
statistikat të marrin një tjetër drejtim. Sigurisht që, mes komunistëve,
ka një numër të konsiderueshëm çifutësh, por shumë të tjerë nuk donin
të dëgjonin fare për këtë lëvizje. Në
vitet 1920, Partia Komuniste polake
numëronte 20-40% çifutë në radhët e
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Që nga rënia e Murit të Berlinit dhe
shkrirjes së partive komuniste,
çështja e çifutëve dhe e bolshevizmit
zbuloi debate që ngelen në kujtesë.
saj, por vetëm 7% e çifutëve polakë
e votojnë këtë parti. Mjaft anëtarë të
këtij komuniteti të persekutuar mbrojnë të tjera vizione për të ardhmen:
ideologji të tilla si sionizmi, budizmi
(1), apo dhe socializmi, kaq shumë
premtime të një bote të re, nxisin
një  joshje shumë më të fortë. Për
shumë prej tyre, kthimi në komunist do të thotë të presësh lidhjet me
të parët e tyre, një kosto morale kjo
që jo të gjithë janë gati ta paguajnë.
Të tjerë, të rrëmbyer, ashtu si dhe

Ë

patriotët e tyre, nga rritja e nacionalizmit, angazhohen me mish e me
shpirt për vendet ku ata jetojnë. Të
tjerë akoma, për shkak të përkushtimit ndaj fesë apo dhe nga tërheqja
personale, qëndrojnë larg politikës.
Modernizimi u ofron çifutëve ashtu si
dhe atyre që nuk janë çifutë, një gamë
të gjerë  të rrugëve të mundshme.
Përqëndrimi vetëm mbi ata që janë
kthyer në komunistë, të çon në marrjen e një pjesë për të tërën.

« Ritet sekrete të urrejtjes »

shtë më se e qartë se hamendësimet racionale nuk i kanë
interesuar asnjëherë konspiracionistëve. «Rezultatet e kërkimeve
kundërshtojnë faktet», do të indinjohej një funksionar rumun që nuk
i besonte aspak raportit mbi bashkëpuninimin e çifutëve me Ushtrinë e
Kuqe, raport i porositur pas tërheqjes
së tij nga Besarabia (Moldavia e
sotme): dokumenti do të vendoste
se vetëm një grusht  prej tyre ishte
bashkuar me armiqtë bolshevikë…
Nuk është e nevojshme të trajtojmë
mitin e judeo-bolshevizmit si një
propozim   para se të jetë verifikuar
apo përgënjeshtruar. Rëndësi ka të
analizohet si një nga variantet e pretenduara si komploti çifut ndërkombëtar, që ndonjëherë kundërshtohen
mes tyre. Sipas imagjinatës antisemite, një çifut komunist përshtatet
shumë mirë me një bankier çifut (ku
familja Rothschild është shëmbëlltyra më e lartë e modelit). Si njëri
dhe tjetri nga këto steriotipe i afrojnë
çifutët me rrëmujat dhe të keqen, një
temë mjaft e pranishme në kulturën
europiane që prej Mesjetës. Komploti mbi judeo-bolshevizmin nuk bën
tjetër veçse i shton motive të reja historive të mëparshme.
Pas vitit 1917, paniku i mjediseve
drejtuese përballë kërcënimit revolucionar krijoi një terren të përshtatshëm për shpërndarjen e Protokollëve të të urtëve të Sionit, këtij
falsifikimi të botuar në vitin 1903
për të provuar konspirimin çifut,
të cilit  i referohen edhe sot e kësaj
dite disa site antisemite. Në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, ndërtuesi i
makinave Henry Ford e rishtypi këtë
tekst në një gazetë, Dearborn Independent. Të përkthyera në Europë,
këto teza   fituan një besueshmëri
gjithmonë e në rritje sepse vinin
nga burime anglo-amerikane. Në
Hungari, intelektualja konservatore
Cecile Tormay e përshkruan liderin
e gardës paraushtarake bolshevike,
Tibor Szamuely, si një xhelat  «të
rritur me ritet sekrete të urrejtjes së
një sekti ultraortodoks të çifutëve
orientalë që janë më striktë në respektimin e ceremonive të tyre sesa
në çdo gjë tjetër(1)». Në Francë dhe
në Itali, shtypi katolik ultrakonservator, i fiksuar në temën e judeo-bolshevizmit që i radhit çifutët
me kulturën republikane laike, e
konsideruar si një substancë e shpërbërjes së kombit, i shton listës së
këtyre armiqve imagjinarë figurën e
çifutit revolucionar.  Në fillimet e saj
Partia nacional-socialiste e Hitlerit
i përdori Protokollët si një provë të
urgjencës së çështjes çifute. Kështu,
antikomunistët e të gjitha  anëve po

përhapin në shenjë paralajmërimi,
tregime të frikshme mbi terrorin që do të kishin ushtruar çifutët
në ish-Bashkimin sovjetik. Në
thellësinë e kësaj distopie judeo-bolshevike, ata përmirësojnë, me mijëra
tundime, teoritë e tyre mbi pastërtinë
e racës, rendin social dhe qytetërimin europian.

Me shumë përfitime politike, kjo
paranojë u shndërrua dhe në një
çështje të botuesve. Gazetarë dhe
shkrimtarë ikin jashtë në kërkim të
historive që lidhen më komisarët e
popullit hebre. Nga Parisi, duke u
kthyer për në Europë, në vitin 1918,
ish-korrespondenti i Times,në Rusi,
Robert Wilton, botoi një vepër mbi
shkaqet e Revolucionit, Russia’s
Agony,që qarkulloi në Mbretërinë e
Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara
dhe që do të përkthehej në frëngjisht
dy vjet më vonë. Bolshevizmi duke
mos patur asnjë rrënjë në kulturën
ruse, revolucioni , pohon ai, ngjason
me një makinacion të çifutëve, popull
bredharak që solli nga Europa tezat e
keqpërpunuara të Marksit («një çifut
gjerman»). Midis veprave të shumta
që i dhanë publikut britanik, numërojmë edhe atë që trajtoi ditët e fundit
të Romanovit, ekzekutimi i të cilit u
analizua si një vrasje rituale çifute.
Konspiracionistja Nesta Webster, i
bëri shumë përshtypje të riut Winston

Partizanët fanatikë të supremacisë
së bardhë i kanë deklaruar vetë luftë
muslimanëve duke u frymëzuar nga
tekstet si «Shënimet e Turner», një
roman amerikan botuar në vitin 1978
nga Andrew Macdonald (pseudonim
i militantit të ekstremit të djathtë
William Luther Pierce) që sajon
një lidhje me konspiracionet midis
çifutëve, njerzve me ngjyrë, dhe
komunistëve për të shkatërruar racën e
bardhë gjithandej nëpër botë

Megjithatë, qëndrojnë pikat e
referimit ideologjik që shërbyen për
të ndërtuar një mit të qëndrueshëm,
edhe pse në një konfigurim të ri. Në
vitet 1930,
ëndërronte

e djathta reaksionare
të shndërronte Europën

e krishterë në një bastion përballë
kërcënimit judeo-bolshevik

Churchill, i mrekulluar nga sionizmi
në Palestinë, por i trullosur nga roli
që çifutët do të kishin pretenduar
të luanin në Revolucionin francez
para se «të kapnin popullin rus prej
flokësh (dhe të bëheshin) mjeshtrat e
pakundërshtueshëm të kësaj perandorie të madhe», gjë që «zonja Webster
e tregoi me shumë kujdes», shkruan
ai (1). Këta komentatorë vendosën
disa lidhje midis kataklizmave të
ardhura nga krahinat e largëta për
të paraqitur më mirë kërcënimin
që po afrohej. Nga ana e tyre, emigrantët duke i shpëtuar regjimit të
ri, u tregojnë atyre që duan të dëgjojnë histori paranojake mbi persekutuesit e tyre çifutë bolshevikë.
Kështu, qarkullimi i këtyre ideve në
të gjithë Europën kontribuoi për ta
bërë më të besueshme spektrin e judeo-bolshevizmit. Këto ide kanë frymëzuar  masa politike shumë reale,
veçanërisht   për të «siguruar» kufijtë dhe për të zhdukur  kërcënimin e
terrorizmit çifut revolucionar.
Me tu formuar, miti pati pasoja të
afatgjata tek e majta. Pas vitit 1945,
regjimet e reja komuniste u përballën
me dyshimet e popullatës lokale. Në
Hungari, origjina e katër drejtuesve
komunistë - Mátyás Rákosi, sekretar
i përgjithshëm i partisë, Ernő Gerő
dhe Mihály Farkas, dy krahët e tij
të djathtë, dhe Jozsef Révai, ministri
i tij i fuqishëm i kulturës – treguan
prova të pushtimit të Shtetit nga çifutët.  Në Rumani, ministrja e punëve
të jashtme Ana Pauker, një nga personalitetet  politike me më shumë
influencë në vitet 1950, e larguar në
vitin 1952 për  shkak të «konspirimit sionist»,  u konsiderua për një
kohë të gjatë si «Stalini me fund», e
përçmuar në kujtesën e popullit (1).
Për të hequr dyshimet, drejtuesit
e partisë mbyllën sytë në lidhje me
manifestimet antisemitizëm në gjirin e tyre si në gjithë pjesën tjetër të
popullsisë. Ata pranuan pa rezerva
nxitjet për të mbrojtur «punëtorët
e ndershëm» kundër ndërmjetësve
«parazitë» dhe «jo produktivë».
Ata pranojnë në listat e tyre elektorale  antisemitë dhe bashkëpunëtorë
nazistë të paaftë, që mundohen të
bashkohen në rendin e ri. Pas aminstisë së dhënë legjionarëve të vjetër
fashistë të Gardës së hekurt rumune,
Pauker e pranoi se ata ishin «më të
shumtë (nga cfarë mund ta kishte
imagjinuar ajo), sidomos në radhët e
punëtorëve». Por përpjekjet e këtyre
partive  për t’u çliruar nga akuzat
që i kthejnë ata në organizata  në

shitje të forcave  klandestine, dështuan.  Dhe pasojat erdhën pikërisht
nga radhët e tyre.  Por, pas mbarimit
të regjimit të Stalinit, që u shënua nga
fushata kundër «kozmopolitizmit pa
rrënjë» (1949-1953), akuza për sionizëm qëndron akoma në gjirin e partive komuniste të vendeve satelite,
një armë e përdorur në mënyrë cinike
kundër armiqve politikë. Në Poloni,
në vitin 1968, partia diabolizoi studentët disidentë (disa prej të cilëve
ishin çifutë), duke i trajtuar si agjentë
sionistë. Pasoi një valë histerie që
dëboi nga vendi atë çka ngeli nga ky
komunitet pas genocidit. Afërsisht 20
000 persona  mërguan në vende të
tjera, aq sa në mënyrë të tillë që në
vitin 1970 në Poloni ngelën vetëm 10
000 hebrenj.
Që nga rënia e Murit të Berlinit
dhe shkrirjes së partive komuniste,
çështja e çifutëve dhe e bolshevizmit
zbuloi debate që ngelen në kujtesë.
Megjithatë, qëndrojnë pikat e referimit ideologjik që shërbyen për të
ndërtuar një mit të qëndrueshëm,
edhe pse në një konfigurim të ri. Në
vitet 1930,  e djathta reaksionare
ëndërronte  të shndërronte Europën
e krishterë në një bastion përballë
kërcënimit judeo-bolshevik.
Klane të ekstremit të djathtë e
imagjinojnë si një antidot i spektrit
që po lind nga «Eurabia», fantazëm
e një Europe perëndimore të islamizuar. Partizanët fanatikë të supremacisë së bardhë i kanë deklaruar vetë
luftë muslimanëve duke u frymëzuar
nga tekstet si «Shënimet e Turner», një roman amerikan botuar  në
vitin 1978 nga Andrew Macdonald
(pseudonim i militantit të ekstremit
të djathtë William Luther Pierce) që
sajon një lidhje me konspiracionet
midis çifutëve, njerzve me ngjyrë,
dhe komunistëve për të shkatërruar
racën e bardhë gjithandej nëpër botë.
Bëhet fjalë për të sajuar diçka të re
nga e vjetra. Nëse miti i judeo-bolshevizmit filloi të zhdukej, paranoja
e hamendësuar për komplotin  çifut
vazhdon të jetojë.  
* Profesor historie  në Universitetin e Rutgersit.
[1]William O. McCagg, «Jews in revolutions: The Hungarian experience», Journal of Social History,vol. 6, n° 1,
Fairfax-Oxford, vjeshtë 1972.
[1]Organizatë hebreje laike me frymëzim marksist qw
regjistrohet nw betejën më të përgjithshme për socializmin
dhe i del kundër krijimit të një territori hebre në Palestinë.
[1]Cecile Tormay, An Outlaw’s Diary,Philip Allan and co,
Londrër, 1923.
[1]Winston S. Churchill, «Zionism versus Bolshevism:
A struggle for the soul of the Jewish people », Illustrated
Sunday Herald,Londrër, 8 shkurt 1920.
[1]Robert Levy, Ana Pauker: The Rise and Fall of a Jewish Communist, University of California Press, Berkeley,
2001.
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Kosovë: romët midis integrimit dhe përjashtimit

Megjithë përfaqësimin e garantuar
përmes vendeve të rezervuara në
organet më të larta legjislative dhe
ekzekutive, romët, ashkalinjtë dhe
egjiptianët mbeten të mënjanuar
në shoqëri dhe të zhytur në varfëri,
sidomos për shkak të diskriminimit
në punësim dhe arsim.

Foto: Arbërie Krasniqi

Shtypja në emër të meritokracisë

Nga Shkodran Hoti

E

mërimi i Sinbad Sonkit për të udhëhequr Drejtorinë e Financave dhe
Buxhetit në Kamenicë është përcjellë
me jo pak kritika. Argumenti kryesor: Sonki është vetëm 21 vjeç dhe nuk ka arsim të
lartë. Pra, sipas kritikëve, Sonki ka siguruar
padrejtësisht një detyrë kundrejt atyre që janë
më kompetentë për nga përvoja e punës dhe
për nga niveli arsimor. “Pa përvojë pune dhe
me vetëm shkollën e mesme të përfunduar, ai
beson se do të sjellë ndryshime në këtë drejtori”, theksonte gazetarja në kronikën “Opozita
kritikon emërimin e 21-vjeçarit drejtor në komunë të Kamenicës”, të lajmeve qendrore të
KTV-së, një nga televizionet kryesore nacionale në Kosovë.
Por, Sinbad Sonki është rom. Dhe kjo
përkatësi identitare, edhe në Kosovë, shpie
pashmangshëm në nevojën e (ri)mendimit të
ndërlidhjes së çështjeve sociale me qasjen në
arsim dhe në të drejtën për punësim.
“Romët nuk kanë kushte financiare për të
përfunduar as shkollën e mesme”, shpjegon
Sonki, duke theksuar se vetëm një rom në
Kamenicë ka përfunduar studime universitare. Sikurse shumica e romëve që përbëjnë
rreth 1% të banorëve të Kamenicës, Sonki
nuk ka mundur të studionte në fakultet për
shkak të varfërisë. Ai e kreu arsimin fillor në
njërën nga dy shkollat në gjuhën serbe, për
ta vazhduar shkollën e mesme të mjekësisë.
“Pajtohem se përvoja e punës është e rëndësishme, por njerëzve duhet me ju dhënë një
shans, sepse jo të gjithë kanë mundësi të
barabarta”, thotë Sonki, që zotëron sot katër
gjuhë: rome, serbe, shqipe dhe angleze.
Për kryetarin e Komunës, Qëndron Kastrati, integrimi i të gjitha komuniteteve etnike në
qeverisje, veçanërisht atyre për të cilat ekzistojnë paragjykime, mbetet jo vetëm prioritet i
qeverisjes, por edhe nevojë shoqërore.
“Kam qenë i vetëdijshëm se jo të gjithë do
ta mirëpritnin emërimin e Sonkit, por është
e rëndësishme që, në njërën anë, të luftohen

paragjykimet ekzistuese në adresë të romëve
dhe, në anën tjetër, t’u jepet mundësi atyre që
nuk kanë pasur kushte të barabarta për t’u shkolluar dhe punësuar”, sqaron kryetari i Kamenicës nga radhët e Partisë Socialdemokrate.

të rrënjosura në shoqërinë kosovare. Përkundër
strategjive të ndryshme dhe projekteve të shumta, diskriminimi mbetet i pranishëm herë në
formë direkte, herë në mënyrë të tërthortë, e,
shpesh, në formë strukturore.

“Kosova nuk përbën përjashtim sa i përket
mosintegrimit të romëve, pavarësisht investimeve të shumta të cilat janë bërë nga donatorët
Studime dhe hulumtime të shumta në Kosovë,
e ndryshëm në aspektin e integrimit të romëve
vendore e ndërkombëtare, vazhdimisht kanë
në shoqëri përmes programeve socio-ekonnonxjerrë përfundime se ksenofobia, paragjykimike. Kjo për shkak se nuk është trajtuar elemet dhe stigmatizimet ndaj romëve janë mjaft
menti që konsiderohet të jetë kyç i përjashtimit
dhe që është anti-gjipsizmi”, thotë Isak Skenderi, drejtor ekzekutiv
i organizatës « Voice
of Roma, Ashkali and
Egyptians » (VoRAE).
“NËSE DUAM TË
NDIKOJMË NË
Kjo formë racizmi
INTEGRIMIN E
ka të bëjë jo vetëm
KOMUNITETEVE, NUK
me gjërat që thuhen
MUND T’I TRAJTOJMË
ose bëhen, por, brenATO NË MËNYRËN E
da saj, përfshihen
paragjykimet e shumBARABARTË, SEPSE
ta të trashëguara ndër
PIKËNISJEN NUK E
shekuj, jo vetëm në
KANË TË NJËJTË”
Kosovë e rajon, por
ISAK SKENDERI
edhe në Evropë dhe më
gjerë. Madje, prania e
këtyre paragjykimeve,
jo rrallëherë, ka normalizuar praktikat e ndryshme diskriminuese.

Racizmi

Isak Skenderi, «Voice of Roma, Ashkali and Egyptians»

Së fundi, pas tërmetit në Shqipëri, disa romë
që erdhën për t’u strehuar në Kosovë nuk u
mirëpriten në shtëpitë kosovare sikurse bashkështetasit e tyre shqiptarë. Ironikisht, kjo

ndodhi pak ditë pas një fushate kundër racizmit,
në shenjë mikëpritjeje për lojtarët anglezë, me
rastin e ndeshjes futbollistike Kosovë-Angli.
“Paragjykimet dhe stigmatizimet klasike për
romët vazhdojnë të zhvillohen. Ende na thërrasin ‘magjup’ dhe na cilësojnë si të papastër dhe
hajna”, thotë Sinbad Sonki.
“Kamenica dëshiron ta dëshmojë të
kundërtën. Gjithëpërfshirja drejt kohezionit
shoqëror ndihmon edhe komunitetin rom, por
edhe komunitetin me shumicë shqiptare, që të
thyhen paragjykimet në raport me romët dhe ta
ndryshojmë mendimin e qasjen kolektive”, thotë
me optimizëm Qëndron Kastrati, duke shtuar se
masat afirmative duhet të përcillen me veprime
të mëtejme, në veçanti investime në shkollim.

Përfaqësim lart,
diskriminim poshtë
Por, sigurisht se përfaqësimi institucional,
edhe përmes sistemit të vendeve të rezervuara,
nuk mjafton për gjithëpërfshirjen shoqërore. Siç
dihet, komunitetet rome, ashkali dhe egjiptiane
gëzojnë katër ulëse të rezervuara në Kuvendin e
Republikës. Po ashtu, edhe përfaqësim në ekzekutiv të përcaktuar nga Kushtetuta e Kosovës.
Në qeverinë e fundit, 6 zv/ministra dhe rreth
20 këshilltarë kanë qenë pjesëtarë nga këto
komunitete.
Megjithatë, organizatat joqeveritare theksojnë që nuk shihet shumë rezultat në integrim nga
puna e të zgjedhurëve në institucione. Së fundi,
Gazeta « Insajderi » ka raportuar se disa nga të
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Sinbad Sonki

Në vitin 2018
numëroheshin
vetëm 113 të
punësuar romë,
ashkalinj dhe
egjiptian nga gjithsej
30.635 të punësuar
në shërbimin
publik, pra vetëm
0,4%. Njëqindë e
trembëdhjetë të
punësuarit romë,
zgjedhurit e këtyre komuniteteve dyshohen për
keqpërdorime të fondeve publike, sikurse disa
kolegë të komuniteteve të tjera.
Në zgjedhjet e fundit, të mbajtura me 6 tetor
2019, pozitën e deputetit nga radhët e këtyre
komuniteteve e kanë fituar: Veton Berisha nga
Partia Liberale Egjiptiane, Etem Arifi nga Partia
e Ashkalinjëve për Integrim, Albert Kinolli nga
Partia Rome e Bashkuar e Kosovës dhe Elbert
Krasniqi nga Iniciativa e Re Demokratike e
Kosovës, që është edhe ulësja e dytë nga komuniteti egjiptian në Kuvendin e Kosovës.
Statistikat tregojnë se pjesëtarët e komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptiane, jetojnë
në varfëri të skajshme, pa mundësi për nevojat
elementare. Një gjendje e tillë, me të ardhura
të pamjaftueshme, e shndërron në përditshmëri
betejën e tyre për mbijetesë.
Të dhënat e një raporti mbi gjendjen e këtyre
komuniteteve, nga Fondacioni për Shoqëri të
Hapur (KFOS), pasqyrojnë që në Kosovë, një
pjesëtar i komunitetit rom jeton me 81 centë
në ditë (24.42 euro në muaj), një pjesëtar nga
komuniteti ashkali jeton me 65 centë në ditë
(19.54 euro në muaj), kurse një pjesëtar nga
komuniteti egjiptian jeton me 74 centë në ditë
(22.20 euro në muaj).
“Gjendja e rëndë ekonomike, bashkë me shkallën e ulët të arsimimit dhe nivelin po ashtu
të ulët të punësimit, ndikon që këto komunitete
të mbeten brenda asaj që njihet si rrethi vicioz i
varfërisë”, sqaron Isak Skenderi.
Raporti tematik: “Respektimi i kuotës së

ashkalinj dhe
egjiptas janë të
shpërndarë në 10
nga 56 institucionet
ekzistuese, që do
të thotë se në 46
institucione publike
nuk ka asnjë të
punësuar nga këto
komunitete.

punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom,
ashkali dhe egjiptian”, nga korriku 2019 tregon
se rezervohen shumë pak kuota për punësimin
e këtyre komuniteteve në institucionet publike.
Ndonëse Ligji 03/L-149 mbi Shërbimin
Civil në Republikën e Kosovës parasheh që
“në kuadër të shërbimit civil në institucionet e
nivelit qendror, minimum 10% e posteve duhet
të rezervohen për personat të cilët u përkasin
komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë
dhe që përmbushin kriteret specifike të punësimit”, të dhënat paraqesin përfshirje tejet të
ulët të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali
dhe egjiptiane.

Në vitin 2018 numëroheshin vetëm 113 të
punësuar romë, ashkalinj dhe egjiptianë nga
gjithsej 30.635 të punësuar në shërbimin publik, pra vetëm 0,4%. 113 të punësuarit janë të
shpërndarë vetëm në 10 nga 56 institucionet
ekzistuese, që do të thotë se në 46 institucione publike nuk ka asnjë të punësuar nga këto
komunitete.
Gjendje e rëndë sa i përket punësimit rezulton edhe në nivelin lokal, edhe në komunat ku
janë me përqindje më të lartë. Në Mitrovicë, ku
sipas regjistrimit të fundit jetojnë 1181 pjesëtarë
nga tre komunitetet, që përbën 1.64% të popullsisë totale, në dy vitet e fundit, 2017 dhe 2018,
numri i të punësuarëve është zero në sektorin
publik. Në Gjakovë jetojnë 738 romë, 613 ashkali dhe 5117 egjiptianë, e që bashkë rezultojnë
të jenë më shumë se 6.8% e popullësisë totale.
Por, vetëm 31 prej tyre punojnë në sektorin publik, konkretisht në administratë dhe në arsim,
meqë asnjë nuk punon në fushën e shëndetësisë.
Gjendje e ngjashme mbizotëron edhe në Ferizaj
dhe në Fushë-Kosovë.
Lidhur me çështjen e punësimit, Skenderi pohon se shteti i Kosovës nuk është duke i trajtuar
të gjitha komunitetet në mënyrën e barabartë :
“Përderisa sipas regjistrimit të fundit komunitetet rome, ashkalinj dhe egjiptiane përbëjnë
mbi 2% të popullësisë, ata janë të përfaqësuar
me më pak se 0.3%”.

Shkollimi për
të pasurit
Pjesëtarët e komunitetit rom, ashkali dhe
egjiptian vazhdojnë të ballafaqohen me pamundësinë për të ndjekur shkollimin. Fëmijët
nga këto komunitete nisin klasët e fillores, por
numri i tyre përgjysmohet në bankat e shkollës
së mesme. Kjo si pasojë e shkallës së lartë të
papunësisë dhe varfërisë.
Publikimet vjetore të Ministrisë së Arsimit,
Shkencës dhe e Teknologjisë (MAShT) dhe
Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK)
tregojnë se në gjithë Kosovën, për vitin shkollor
2018-2019, arsimin fillor dhe të mesëm të ulët
e ndoqën 3439 nxënës nga komuniteti ashkali,
1509 nga komuniteti rom dhe 845 nga komuniteti egjiptian. Në të njëjtin publikim rezulton
se mësimet në arsimin e mesëm të lartë e vijuan
261 nxënës nga komuniteti ashkali, 161 nga ai
rom dhe vetëm 160 në mesin e egjiptianëve.
Të dhënat e paraqitura në publikimet vjetore
për dy vitet e fundit shkollore tregojnë se nga
94 romë të cilët përfunduan klasën e nëntë në
vitin shkollor 2017-2018, një vit më vonë (viti

shkollor 2018-2019), vetëm 58 prej tyre vijuan
me klasën e dhjetë apo vitin e parë të shkollës
së mesme të lartë, 36 më pak apo rreth 40% më
pak përkthyer në përqindje.
Një krahasim i tillë për periudhat e njëjta
tregon po ashtu se nga 249 nxënësit ashkali që
mbaruan klasën e nëntë përgjatë vitit shkollor
2017-2018, vetëm 97 prej tyre filluan klasën e
dhjetë në vitin shkollor 2018-2019. Mbi 71%
të tyre braktisën shkollën me të mbaruar klasën
e nëntë. Kurse, nga 88 nxënësit egjiptianë që
mbaruan klasën e nëntë në vitin shkollor 20172018, vetëm 71 prej tyre filluan klasën e dhjetë
një vit më vonë, apo rreth 20% të tyre nuk u
ulën në bankat e gjimnazit.
Disa organizata joqeveritare veprojnë me
programe të ndryshme për përmirësimin e
kësaj gjendjeje. VoRAE me programin e mësimit shtesë administron 19 qendra në territorin e Kosovës. Kurse, në total ekzistojnë më
shumë se 80 qendra që ofrojnë mbështetje për
më shumë se për 5000 fëmijë, të administruara
prej organizatave të ndryshme dhe donatorëve
të ndryshëm.
“Kemi ndërtuar programin nacional për bursa për nxënës të shkollave të mesme të komuniteteve, i cili është pranuar nga MAShT dhe
jemi në rrugëtim të institucionalizmit të plotë
të këtij programi, ku ministria do të marrë jo
vetëm përgjegjësinë operacionale, por edhe
përgjegjësinë financiare të këtij programi. Çdo
vit shpërndahen 500 bursa për nxënësa të komuniteteve”, tregon Isak Skënderi.
MAShT vitin e kaluar e ka nënshkruar një udhëzim administrativ për themelimin dhe funksionimin e qendrave mësimore, si një hap drejt
institucionalizmit të këtij modeli dhe marrjes së
përgjegjësisë operacionale dhe financiare në administrimin e këtij programi. Edhe në Raportin
e Progresit të vitit të fundit nënvizohet progres
sa i përket arsimit, ku theksohet rritja e regjistrimit në shkolla dhe rritja e numrit të bursave
për këto komunitete, nga 500 në 600.
Por, pavarësisht këtyre hapave, praktikat
diskriminuese trondisin pjesëtarët e këtyre komuniteteve që në bankat shkollore. Raste jo të
rralla të segregacionit në klasë kundër romëve
janë shfaqur mjaft shpesh. Raste të urrejtjes
ndaj tjetrit me idenë e dashurisë për veten, siç
e ka treguar studiuesja Sara Ahmed: “Urrejmë
bashkë”, sepse ai që urren një grup të tërë mendon në fakt se e bën nga dashuria për grupin e
tij që mendon se e mbron nga grupi tjetër, aty ku
prodhohet një kozmologji e përditshme me subjektin imagjinar (“ne” që urrejmë romët) dhe
objektin po aq imagjinar (“romët” që i urrejmë).
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Një valë e dhunës ksenofobe
ka shkaktuar vdekjen e dhjetë
punëtorëve emigrantë në Afrikën
e Jugut që prej shtatorit. Gjigand
ekonomik kontinental, vendi po
vuan nga pabarazitë. Papunësia ka
prekur 40% të popullsisë active dhe
ka goditur sidomos të zinjtë. Mes
temave sociale, e pazgjidhshmja
çështje agrare. Tre të katërtat e
tokës private u përket gjithnjë
fermerëve të pasur të bardhë.

Nga i dërguari ynë special
Cédric Gouverneur *

K

ongresi Kombëtar Afrikan (KKA) fitoi zgjedhjet e përgjithshme të 8 majit të kaluar në Afrikën e Jugut, dhe kjo nuk ishte
ndonjë surprizë. Por, përqindja e arritur (57,
50%) nuk kishte qenë kurrë më parë kaq e
dobët. Në pushtet që në fillim të zgjedhjeve të
lira në vitin 1994, partia e Nelson Mandelës po
kritikohet për paaftësinë në zgjidhjen e ekuacionit agrar. Pothuajse ¾ e tokave private janë
përqëndruar në duart e fermerëve të bardhë
dhë të pasur.
Në fshatin e mbuluar nga gjelbërimi të
Këa Zulu-Natal-it, midis fushave të mbjella me
kallam sheqeri dhe ndërtesave elegante, ka
mbirë një grumbull i vogël barakash të vjetra
prej balte përzier me kashtë dhe me çati llamarine të valëzuar. Bujqit dhe familjet e tyre
punojnë për familjet Afrikane (njerëzit e bardhë që kanë lindur në Afriken e Jugut), për një
pagë mujore midis 1500 dhe 3000 rands ( 100200 euro), nën pagën minimale, e cila është
fiksuar në 3500 rands (235 euro) na janar të
vitit 2019.
Pjesa më e madhe janë zulu, ndërsa të
tjerët Xhosas, ardhacakë nga provinca fqinje
e Cap-Oriental-it. Në vitin 1981, këta fshatarë
ndoqën punëdhënësit e tyre kur ata u vendosën në Natal. Pasi doli në pension në vitin
2016, fermeri “ia rishiti tokat e tij një të bardhi
tjetër. Dhe ky i fundit do që ne të ikim që këtu”,
shpjegon me pak fjalë Z. David T., një fshatar
zulu. Pronari i ri erdhi me avokatin e tij dhe u
propozoi 14 familjeve “50 000 rands (afërsisht
3 300 euro) secilës që ata t’ia mbathin nga sytë
këmbët. Dy prej tyre pranuan. Që atë ditë, ai
na këcënon se do të vijë me një buldozer. “Ne
jemi në shtëpinë tonë këtu!” Këtu janë varrosur
të parët tanë”, shpërthen Davidi. Ai tregon fushën ngjitur: “Atje janë varret e tyre. Pastaj s’kemi më as të drejtë t ‘i vizitojmë atje. : i Bardhi
nuk na lejon. Ai i shkuli edhe kryqet”
Këtu nuk ka ujë të rrjedhshëm: dy herë
në javë, një kamion i komunës vjen të mbushë
cisternën. Një klinikë lëvizëse kalon herë pas
here…Përse të rrimë këtu? “Ku të vemi ?”, protestojnë njëzëri banorët. “Në një qytetanije në
qytet? Nën kërcënimin e gangsterëve? Do të
kishim më pak të drejta mbi dhé! Jetojmë këtu
që prej dyzet vjetësh. Kemi të drejtat tona”,
përfundon Znj. Bonisëa B, një gjyshe xhosa. Një
taksi ndalon përpara fshatit. Një përzierje kokash dhe krahësh shfaqet në dritare. Dy, katër,
gjashtë…Tetë fëmijë gjithsej mezi dalin nga
makina. “Kongresi Kombëtar Afrikan (partia në
pushtet), premtoi një autobus për shkollën kur
* Gazetar.
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Vazhdimësia e një aparteidi ekonomik

Në Afrikën e Jugut,
toka nuk e thith gjakun
u afruan zgjedhjet. Për të bërë pazarin duhet
të marrësh një taksi deri në Hoëick (një qytet
20 km larg). Ndonjëherë bëjmë dhe autostop.”

Burokraci,
korrupsion dhe
klientelizëm
Afërsisht ¾ e 37 milion hektarëve të tokave afrikano-jugore private ndodhen në duart e të bardhëve, sipas një auditi qeveritar.
Në total 30 000 ferma tregtare kanë punësuar
rreth 840 000 bujq. Drejtoreshë e Shoqatës
për zhvillimin rural, që është një strukturë me
bazë në Pietermaritzburg dhe që mbështet
fshatarët me ngjyrë që në vitin 1979, Znj. Laurel Oettle na jep një tablo të plotë të botës
bujqësore afrikano jugore. “Punëtorët sezonalë mbeten pa të ardhura për muaj me radhë,
shpjegon kjo grua e bardhë, e cila është shumë
aktive në promovimin e barazisë gjinore. Disa
prej tyre paguhen në natyrë, me prodhime
bujqësore. Rastet e abuzimeve seksuale janë
të shumta. Hyrja për tek varrezat e të parëve
shkakton gjithmonë konflikte”. Për më shumë,
mekanizmi i bujqësisë e ka rënduar situatën e
bujqëve me ngjyrë, saktëson Ben Cousins, profesor në universitetin e Cap-Occidental-it dhe
specialist i varfërisë dhe çështjeve bujqësore:
“Në ditët e sotme llogaritet një bujk për dy hektarë, ndërsa në vitin 1994, një bujk për hektar“.
Boer do të thotë “fshatar” në hollandisht.
Që me ardhjen e tyre në shek. XVII-të, kolonët
Afrikaners rrëmbyen tokat. Kjo vjedhje u instuticionalizua pas luftës anglo-boere (1899
– 1902), kur fituesit dhe humbësit u pajtuan duke përfituar në kurriz të pupullatës me
ngjyrë, para se të bëheshin vëllezër armësh
në transhetë e konfliktit të parë botëror. Në
vitin 1913, Natives Land Act kufizoi pronën
bujqësore të “indigjenëve” në 7% të territorrit (që shtrihej në 13% në vitin 1936). Në këtë
kohë, katër milionë fshatarë humbën tokat që
i zotëronin deri në atë kohë. “Objektivi ishte që

të merrnin krahë pune me një çmim të mirë,
kujton Z. Tseliso Thipanyane, president i Komisionit afrikano-jugor të të drejtave të njeriut.
Fermerët me ngjyrë u bënë bujq qeraxhinj ose
minatorë. Familja ime vinte nga Kroonstad-i
shtet i lire në Orange: asaj ia shpronësuan
tokën. Si mendoni ju, çfarë ndjejmë ne kur vozitim përmes vendit dhe shohim këto toka?” Në
vitin 1912, Kongresi Kombëtar Afrikan (ANC),
u krijua si reaksion ndaj Natives Land Act, që
atëherë ishte në diskutim e sipër. Ky projekt
ishte pjesë e një serie masash diskriminuese,
siç ishte dhënia e posteve të rezervuara për të
Bardhët në sektorin e minierave. Në vitin 1955,
manifesti i lëvizjes, Karta e Lirisë, kërkonte
ndarjen e tokave “midis atyre që e punojnë”.
Por, në vitet 1990, partia, mes të tjerash, këmbeu socializmin me neoliberalizmin, me qëllim
që të fitonte favore nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe të lehtësonte arritjen
e një kompromisi me presidentin e fundit të
aparteidit z. Frederik de Klerk.
Në vitin 1996, qeveria premtoi rishpërndarjen e 30% të tokave gjatë pesë vjetëve, në
bazë të vullnetarizmit. Dy ligje (Labour Tenants
Act, LTA, në vitin 1996, dhe Extension of Security of Tenure Act, ESTA, në vitin 1997) mbrojnë
në teori bujqit nga dëbimi dhe i autorizojnë që
të kërkojnë një pjesë të tokës në të cilën jetojnë. Por, me përqasjen liberale, e cila e bën të
paprekshme pronën private, ata paraqesin kufijtë e tyre: në vitin 2006, pothuajse një dekadë
më vonë, vetëm 3,1% e 87 milionë hektarëve
të përcktuar ishte rishpërndarë. Në vitin 2009
qeveria e Z. Jacob Zuma e bëri këtë problem
një prioritet dhe krijoi Departamentin e zhvillimit rural dhe të reformës agrare. (DRDLR).
Gjithsesi, shumat e akorduara nuk arritën kurrë 1% të buxhetit kombëtar.
Në parim nuk ekziston një çmim i caktuar
për hektar. Kandidatët formulojnë një ankesë
në lidhje me toka të caktuara. Në këtë pikë
duhej të përballonin një burokraci që përfshinte pesë administrata të ndryshme, në

mënyrë që kërkesa e tyre të pranohej dhe të
caktohej një shumë për zhdëmtimin e pronarit
nga Shteti. Filloi rishikimi, rast pas rasti, duke
i lënë rrugë të lirë korrupsionit dhe klientelizmit. Specialiste e çështjeve agrare në universitetin e Cao-Occidental-it, profesoresha Ruth
Hall e përshkroi kështu fenomenin e “kapjes së
përfitimit të elitave”: “në shumicën e rasteve,
tokat iu dhanë personave me pozita të shëndosha dhe jo atyre që kishin nevojë”.

Kush ka interes
për status-quo-në
e pabarabartë
Në dhjetor të vitit 2017, Kongresi Kombëtar Afrikan votoi një rezolutë që kërkonte “shpronësim pa kompensim” (EWC sipas
anglishtes). E shtyrë edhe nga mbështetësit
e presidentit Zuma – i cili u detyrua të jepte
dorëheqjen në shkurt të vitti 2018 -, kjo rezolutë kishte si qëllim të frenonte rritjen elektorale të Luftëtarëve të lirisë ekonomike,
(EFF, e majta radikale), por edhe të kufizonte mundësinë e manovrës së shefit të ri të
Shtetit, Z. Cyril Ramaphosa.
Sjellja e këtij të fundit, fillimisht, i dha siguri sektorit privat: “Fraksioni Zuma i Kongresit
Kombëtar Afrikan do të bëjë marrëveshje me
EËC. Por presidenti do ta bëjë këtë marrëveshje
në kufijtë e së mundshmes”, do të deklaronte në fund të janarit Z. John Purchase, drejtor i Dhomës së agrobiznesit (Agbiz), që bën
bashkë si shoqata, banka ashtu dhe gjigandë
të agro-ushqimit. Megjithatë, me afrimin e
zgjedhjeve të përgjithshme të majit të vitit
2019, presidenti u tregua më agresiv: në fund
të marsit në Ebenhaeser (Cap-Occedental) ai
u dha zyrtarisht 1566 hektarë komuniteteve
Khoi dhe Griqua të dëbuar nga tokat e tyre
që në vitin 1920. Vetëm ky zhdëmtim kërkoi
dy dekada që të kryhej dhe i kushtoi shtetit
362 milionë rands (rreth 22 milionë euro).
Atëherë, presidenti shpalli qëllimin e tij: “Ka
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“Në njëzet vjet, - shkruan profesori Ben
Cousin, - reforma agrare vetëm sa ka ndryshuar fare pak strukturën agrare të Afrikës
së Jugut, duke patur një impakt të vogël mbi
kushtet e jetës në fshat Afërsisht 8-9% e tokave bujqësore janë transferuar dhe shumë
kërkesa të tjera për kthimin e tokave nuk janë
plotësuar”. Kongresi Kombëtar Afrikan (ANC)
ka pasur mungesë të vullnetit politik. I ardhur në pushtet dhe duke ndjekur logjikën e
thjeshtë demografike, pothuajse i sigurt se
do arrinte t’i përmbahej, “partia e liberalëve”
nuk ka treguar interes për masat fshatare, pasi
është fokusuar në rritjen e klasës së mesme
qytetare me ngjyrë.
Nëse çështja agrare rikthehet në çdo afat
zgjedhor, ajo po gëzon dhe një popullaritet të
mprehtë. Fillimisht, futja e së majtës nacionaliste të njerëzve me ngjyrë (e majta radikale),
partizane e kombëtarizimit dhe specialiste
e protestave të urrejtjes kundër jugafrikanëve të bardhë, EFF-ja partia e krijuar në vitin
2013 nga Z. Julius Malema, ish-shef i Ligës së
rinisë së Kongresit Kombëtar Afrikan, renditet
si formacioni i tretë politik në vend, me 44
deputetë, pas zgjedhjeve të përgjithshme në
maj të vitit 2019, përkundrejt 25 që kishin në
asamblenë e mëparshme. Nga 400 deputetë
që janë gjithsej, Kongresi Kombëtar Afrikan ka
230 vende, Aleanca demokratike (AD, qendra
e djathtë) 84, EFF 44, Partia Inkatha e lirisë
(IFP) 14, Fronti i lirisë Plus (VF+ konservatorët
e bardhë) 10. Z. Andile Mngxitama, deputet
i vjetër i EFF-së, nisi në vitin 2016 një lëvizje
akoma më radikale, të Zinjtë të parët, toka në
fillim (Black Fisrt Land Fisrt, BLF)  
Faktori i dytë: tensionet në gjirin e Kongresit Kombëtar Afrikan. Në dhjetor të vitit 2017, i
zhytyr në një çështje korruptive, Z. Zuma kishte
ngjallur në mënyrë cinike zemërimin kundër
fermerëve të bardhë për të bërë diversion,
duke angazhuar një agjensi të marrëdhënieve
publike britanike për të mbuluar rrjetet sociale me hashtagun # VhiteMonopoly Capital.
“Askush nuk e di se çfarë do të bëjë qeveria,
psherëtin Z. Rossouë Cillié, një nga fermerët
më të rëndësishëm afrikano-jugorë. Nëse do të
na shpronësojnë nga tokat tona, ne do të braktisim vendin, siç kanë bërë shumë afrikano-jugorë që kanë ikur në Australi që në vitin 1994.
Shtatëqind fshatarë punojnë për mua gjatë
gjithë kohës, ndërsa një mijë të tjerë, punojnë
si punëtorë sezonalë. Edhe ata janë të shqetësuar”. Pasardhës i Huguenots-ve francezë të
ardhur në shek XVII-të në Afrikën jugore, Z.
Cillé zotëron fushën e Laastedrif-it dhe prodhon fruta dhe perime për tregun e brendshëm
dhe për eksport. “Janë gjithsej shtatë ferma në
një hapësirë prej njëzet mijë hektarësh”. Burri
thotë i shqetësuar: “Nëse hiqni kapitalin intelektual, çdo gjë do të shkatërrohet. Shikoni
se çfarë ndodhi në Zimbabve”– ç’ka do të thotë
shkatërrim i prodhimit dhe hiperinflacion
pas shpërndarjes së fermave të pronarëve të
bardhë nga pushteti i Z. Robert Mugabe, veteranëve të luftës së pavarësisë dhe të afërmve të
regjimit. Pjesa më e madhe e tyre falimentuan.
Një skenar katastrofik që në Afrikën e Jugut
shërbeu si shysë si për fermerët ashtu dhe për
autoritetet…dhe shërben si argument i fortë
për mbrojtësit e një status quo të pabarabartë.
Zbatimi i EWC-së do të kërkojë gjithashtu
të përmirësohet Seksioni 25 i Kushtetutës së
vitit 1996, që e ndalon Shtetin të shpronësojë
toka për nevoja publike pa derdhur një dëmshpërblim “të drejtë dhe të ndershëm”. Ky ndryshim i ligjit thelbësor supozon një shumicë

Jacob Zuma, ish president i Afrikës së Jugut

ardhur koha që toka t’u kthehet pronarëve
të ligjshëm.” Ai lajmëron fermerët e bardhë:
“Ky është një program që ju s’mund ta ndaloni, dhe nuk mund t’i bëni dot ballë. Ju lutem,
ejani që të punoni bashkë me ne. Duhet ta
ndajmë bashkë këtë tokë“. I vetëdijshëm për
korrupsionin që kishte përfshirë shpërndarjen
e tokave, ai paralajmëron: “Duhet të llogarisim
edhe centimetrin më të vogël“.

Në dhjetor të vitit
2017, i zhytyr në një
çështje korruptive,
Z. Zuma kishte
ngjallur në mënyrë
cinike zemërimin
kundër fermerëve
të bardhë për të
bërë diversion, duke
angazhuar një agjensi
të marrëdhënieve
publike britanike për
të mbuluar rrjetet
sociale me hashtagun
# VhiteMonopoly
Capital
prej 2/3 në Parlament…si dhe mbështetjen e
deputetëve të të pakontrollueshmit Z. Malema. “Kongresi Kombëtar Afrikan gjendet me
shpatulla pas murit, përmbledh me pak fjalë
Ruth Hall. Ai qëndron ulur mbi këtë problem që
prej një çerek shekulli; ai duhet të veprojë që
tani e tutje.”

çështja agrare
një bombë sociale
e vonuar
“Është i mjerueshëm fakti që të drejtat
thelbësore të shkatërrohen fshehurazi dhe
Kushtetuta të ndryshojë për hesape elektorale”, psherëtin në Pretoria Znj. Annelize
Crosby, përgjegjëse e çështjes agrare në gjirin
e Agri SA, një sindikatë agrare në të cilën përfshihen grupet më të rëndësishme të fermave
tregtare eksportuese. “Ne jemi për një reformë agrare, saktëson ajo, duke nënvizuar se
njëzet e pesë vite premtimesh jo të mbajtuara
e kanë rritur zemërimin: Duhet të përballemi
me problemin para pushtimit të fermave”. Agri
SA, gjithsesi, vazhdon të jetë kundër EËC-së:
“Preferenca jonë shkon për parternitet publik-privat (PPP)”. Të kapura nga neoliberalët,
PPP-të u përhapën në horizonte të tjera, të
kushtueshme dhe pak efikase…Patronati agrar
afrikano-jogor, i përballur me një nga thatësirat më të këqija të historisë së tij, vlerëson
se EËC do ta përkeqësonte akoma më shumë
shëndetin e tij ekonomik. Edhe pse tokat më
pjellore nuk duken se janë prekur – presidentit Ramaphosa iu desh të jepte garanci në këtë
drejtim për të mos vënë në rrezik sigurinë ushqimore -, “fermat e mëdha, 15% e botës agrare

prodhojnë 80% të prodhimeve. T’i marrësh në
shënjestër do të kishte një impakt mbi sigurinë
ushqimore. Do të preket gjithë zinxhiri vlerave të këtij procesi.” Agri SA dyshon pasoja që
bien si kaskadë: një ulje të vlerës së tokës që
zvogëlon prodhimin dhe rrit çmimet e prodhimeve ushqimore, një rivlerësim të rrezikut
para huadhënies nga bankat që rrisin përqindjet e tyre të interesit. “Pasiguria ka tashmë një
impakt. Investitorët po e humbasin interesin
për këtë sektor” - ndërkohë që presidenti mendon të tërheqë 100 miliardë dollarë investime
direkte të huaja (IDE) në pesë vite, kur ekonomia po ecën ngadalë që nga viti 2013.
“Besimi nuk ka qenë kurrë kaq poshtë
këto dhjetë vitet e fundit”, siguron z. Purchase.
Këto pasiguri drejtori i Agbiz i lidh me çështjen
agrare, por edhe me thatësirën, madje edhe
me Brexit-in. “Afrikano-jugorët preferojnë të
investojnë në Zambi. Çka nuk u jep siguri investitorëve të huaj…”Ai paralajmëron: “Borxhet
e botës agrare arrijnë në 200 miliardë rands;
77% e borxheve aktive bazohen mbi vlerën tokave “. Duke e ditur këtë vlerë, EËC-ja mund “të
vërë në rrezik gjithë sistemin bankar”.
Përgjegjës i BLF-së, (Black first, land first)
z. Mnxitama na pret në një vilë në një lagje të
pasur të Pretorias. Porta është e hapur, pishina bosh, dhe nuk ka as ujë as drita. “Që prej tri
vjetësh banojmë në këtë shtëpi të braktisur nga
një Boer i cili iku jashtë shtetit”, shpjegon ai
duke buzëqeshur. BLF-ja praktikon parullën
e saj: “Monopol kapitalist i bardhë, do ta rrjepim lëkurën!” Jam rritur në një fermë. Kur
isha 12 vjec, fermeri i bardhë më ndoqi prapa
me një shkop sepse nuk kisha pranuar ta quaja
“boss”, (pronar), tregon ai. E braktisa EFF sepse
ata kishin kaluar nga e djathta. Kjo EËC është
një farsë: Ramaphosa flet vetëm për shpronësim të tokave që nuk përdoren. Pra është një
shpronësim pa shpronësim, një diskutim ky
që mundohet të marrë sa më shumë vota pa
kompensim, në mënyrë që rritja e kapitalit të
vazhdojë.” Ai largon rrezikun e krizës në rast
shpronësimi: “Të mos më flasim për Armageddon ekonomik. Jeta e përditshme e njerëzve
me ngjyrë është tashmë një Armageddon
ekonomik!” Disa ditë pas këtij fjalimi në fund
të janarit, një zëdhënës i BLF-së do të bënte
një skandal duke ironizuar në Tëitter vdekjen
e katër fëmijëve të bardhë gjatë rrënimit të një
shkolle. Ky episod është vetëm një ilustrim i
sjelljes së anëtarëve të BLF-së.
“Çështja e tokës është emocionuese”, thotë William Gumede, - profesor në universitetin e Ëitëatersrand në Johannesburg dhe
drejtor ekzekutiv i think tank Democracy Ëords
Foundation. Ai denoncon rrezikun e shkatërrimit të bujqësisë tregtare nëse u shërbehet të
shpronësuarve të vjetër: “Po marr tokën e këtij
femeri të bardhë. Po hakmerrem. Por nesër
do ta kem stomakun bosh sepse do duhet të
ma sjellin ushqimin nga jashtë”. Për disa, përmendja e parimeve juridike e mbyll në mënyrë
të përshtatshme këtë çështje. “Afrika e Jugut
nuk është Zimbabve, por një shtet i së drejtës, argumenton z. Neo Masithela, president
i Shoqatës së rëndësishme të fermerëve të
Afrikës së Jugut (Afasa), që ka mbledhur rreth
vetes rreth treqind mijë fshatarë dhe bujq pa
tokë. Z. Masithela është në favor të EËC-së dhe
punon me autoritetet për vënien në funksion
të saj: “Çështja agrare është një bombë me
shpërthim të vonuar social”, parashikon ai. Ai
ngulmon mbi faktin se EËC-ja do të realizohet
në kuadrin e ligjit, pa pushtim të paligjshëm të
tokave: “Duhet të shmangim panikun dhe ikjen
e kapitaleve. Ashtu siç ditëm ta bëjmë në vitin
1994 (gjatë tranzicionit demografik).

Një trust që
nuk frymëzon
besim
Një tjetër faktor komplikon ende më
shumë ekuacionin agrar: rastin e tokave zulu.
Midis viteve 1986 dhe 1994, dhuna midis Kon-
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gresit Kombëtar Afrikan dhe IFP-së së princit
Mangosuthu Buthelezi, shef i bantustanit zulu
dhe aleat i regjimit të aparteidit, shkaktuan
me mijëra të vdekur. Mbreti Zoulous Goodëill
Zëelithini KahBhekuzulu (nip i Z. Buthelezi),
arriti të krijojë Ingonyama Trust, drejtuar nga
Ingonyama Trust Boad (ITB), vetem tre ditë
para zgjedhjeve të para shumëracore të 27
prillit 1994. ITB-ja administron 2.8 milionë
hektarë tokë, hapësirë në të cilën banojnë 4.5
milionë banorë. Dëshmitë që kemi arritur të
mbledhim tregojnë për abuzime të shumta.
Një fshat i vogël në fund të savanës, jo larg
Ulundit, çiflig i Inkatha-s; këtu jetojnë shtatë
familje, pa ujë dhe pa drita. Z. Thokozani
tregon se ai dhe njerëzit e tij punonin gjatë
periudhës së aparteidit për fermerët boerë,
dhe kanë njohur abuzime dhe shpërngulje
me manu militari, me forca ushtarake. Në
vitin 1997, ndërkohë që mendonin kërkonin
këtë tokë, ITB-ja e mori në zotërim dhe krijoi
një rezervë natyrale: “Askush nuk na lajmëroi
më parë”, ankohet Z. Ndaëo, bagëtia e të cilit
duhet të ndajë kullotat me zebrat dhe xhirafat e futura nga trusti. “Ata lëshuan pitonë. Na
kërcënojnë gjithashtu se do të na sjellin dhe
luanë. Por ne kemi lindur këtu. Nëse ikim, do
të kemi gjithmonë e më pak të drejta. Toka ku
do të shkojmë do t’i përkasë në mënyrë fatale
dikujt tjetër”. Situata e tij nuk ndryshon nga
ajo e bujqve të fermave të të bardhëve: “Ne
duam EËC-në, sepse ne kērkojmë ta marrim
këtë tokë!”
Z. Bongani Zikhali, oficer policie në pension, qe i detyruar ta vinte tokën e familjes në
emër të ITB-së me kërkesë të shefit tradicional
të fshatit të tij: “Mendoja se ishte për mbretin
tonë, për çështjet fisnore”. Por trusti i kërkoi
më vonë një qera prej 3000 rands në vit… Polici i vjetër me trupin e bëshëm, që nuk e la
veten të frigohej, mendon se “vetëm frika” i
detyron Zulutë të paguajnë. Z. Edëard Mpeko
zotëronte një shtëpi të tijën në bregdet. Pas
një zënke me shefin e zonës, ndërtesa e tij u
fut në thes nga disa krahë të mëdhenj. “ITBja interesohej për shtëpinë time. Edhe pse
nuk jam një Zulu, por jam Sotho…” Drejtësia i
dha të drejtë, por pa e zhdëmtuar. Pranë Eshoëe-s banorët na tregojnë sesi u është dashur
të luftojnë për të mbrojtur tokat e tyre, të
dorëzuara nga ITB-ja një grupi miniere indiane pa më të voglin konsultim: “Supozohet se
toka i përket komunitetit, por, në fakt, vendos
vetëm shefi”, thonë shkurt fshatarët. Njëri prej
tyre kujton me dëshirë Revolucionin francez të
vitit 1789.
Ingonyama Trust me qendër në Pietermaritzburg nuk u është përgjigjur kurrë
kërkesave tona pēr bisedime. Në vitin 2017
pasi u mblodhën me dhjetëra dëshmi të të
njejtit lloj, një komision hetimor drejtuar nga
Z. Kgalema Motlanthe, president i Afikës së
jugut nga viti 2008 deri në vitin 2009, deklaroi
Ingonyama Trust Act si jo kushtetues dhe rekomandoi shpërbërjen e rij. Pikërisht për këtë
gjë Inkatha, militantët e të cilës janë mësuar të
manifestojnë të armatosur me ushta, u përgjigj me kërcënime. “Disa nga rrethi im ishin
gati për luftë, por unë iu thashë jo”, deklaroi
mbreti Zëelithini. “Qeveria nuk do ta sulmojë
këtë trust feudal, këtë shtet brenda shtetit, në
mënyrë që të mos rrezikojë fillimin e një lufte
civile”, analizon një ekspert i dosjes, që do të
ruajë anonimatin për arsye sigurie. Krijimi i Ingonyama Trust bën pjesë në “kompromisin e
madh të vitit 1994”. Për të njëjtën arsye “shteti toleron dhe ekzistencën e Oranias apo të
Vanderkloof-it” – disa territore ku jetojnë autonomë ekstremistë boerë të super armatosur
dhe nostalgjikë të aparteidit. Z. Zëelithini mori
mbështetjen e Forumit afrikan, një shoqatë e
mbrojtjes së të drejtave të Boerëve që përfshin 260 000 anëtarë: “Ne kemi një pozicion
të përbashkët kundër EËC-së”, na konfirmon
presidenti i saj Z. Ernst Roets. Ruth Hall nuk
habitet nga ky afrim i çuditshëm: “Forumi afrikan dhe mbreti zulu janë që të dy konservatorë. Ata nuk kanë asnjë lloj konsiderate për të
drejtat individuale.”
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Xholi i eurofilëve britanikë
Në Britaninë e Madhe liberalët proeuropianë gjenden në
një situatë të pazakontë: asnjë prej dy partive të mëdha
nuk mbështet tërësinë e preferencave. Konservatorët e
z. Boris Xhonson duan të lënë Europën; travajistët e z.
Jeremy Corbyn mbrojnë të drejtat e të punësuarëve. Që
këtej interesi ngritur i disa mediave për një parti pak të
harruar: Liberal-demokratët

Nga Richard Seymour *

“T

ë ndalojmë Brexit-in”: i
tillë ishte sllogani i liberal-demokratëve
britanikë gjatë fushtaës për zgjedhjet
europiane të majit 2019. Me rastin e
këtyre votimeve, partia e tretë më e
madhe në vend, provoi të rregullonte imazhin e saj pas katastrofës së
pjesëmarrjes në qeverinë e konservatorit David Cameron, në vitet
2010-2015.
U bë kohë që liberal-demokratët
mundohen t’i japin përsëri formë
hapësirës politike të mbretërisë.
Ambicia e tyre? Të shndërrohen
në një ekuivalent britanik të Partisë
demokrate amerikane, një grupim
i qendrës i afërt me sferën e bizneseve. Nëse fushata kundër Brexit ofron mundësi për të kapërcyer ndarjen
mes grupimeve të majtë dhe të djathtë
për të tërhequr rreth vetes të gjithë të
zhgënjyerit nga të tëra anët, strategjia
e tyre parlamentare mbetet e turbullt .
Që nga referendumi i Brexit-it,
në vitin 2016, grupimi “Lib Dems”
doli kundër gjithë propozimeve për
shmangien e bllokimit të Parlamentit
në çastin kur as që “bëhej fjalë për organizim të një referendumi të dytë”.
Por, në të njëjtën kohë, ata kanë vulosur “paktet e mos agresionit politik” me deputetët konservatorë, përfshi këtu dhe ata që janë në favor të
Brexit-it, si Z. Rory Steëart, dhe kanë
pranuar në radhët e tyre përfaqësues
të së djathtës më pak liberale, si Z.
Phillip Lee, i cili kundërshton martesat homoseksuale dhe sillet shumë
armiqësor me emigrantët. E gjithë
kjo tregon se ata do të ishin të gatshëm të formonin një aleancë me
Tories, shumica e të cilëve mbron
Brexit-in, por jo me laburistët, edhe
pse janë për një referendum të dytë.
“S’ka më keq sesa një dalje pa marrëveshje!”, përsëritin pa reshtur,
duke fshirë kështu zgjidhjen më të
thjeshtë që e ndalon atë: një votë
mosbesimi kundër z. Johnson, që do
të çonte në emërimin e një qeverie të
përkohshme drejtuar nga kryetari i
opozitës, z. Jeremy Corbyn.
Do kishim zor të kuptonim kthesa të tilla, nëse s’do kujtonim prioritetin tjetër të Lib Dems-ave, që
ka udhëhequr krijimin e tyre dhe që
bashkëjeton me idenë e qëndrimit në
gjirin e Bashkimit Europian: për t’i
prerë rrugën të majtës radikale.  
Partia liberal-demokrate i ka rrënjët në dy përzierje të dallueshme.
Nga njëra anë, gjurmët e partisë së
vjetër liberale, që dominoi politikën
britanike në shek XIX-të, por u dobësua pas krijimit të partisë laburiste
në 1900. Nga ana tjetër, një fraksion
* Autor i The Twittering Machine, The Indigo Press, Southampton, 2019.

i së djathtës së Partisë punëtore
që u shkëput në fillim të viteve
1980 ngaqë kaloi majtas grupimi i
tyre – figura liberale, atlantistë dhe
të tjerë përkrahës të armëve nukleare,
të cilët në vitin 1981 formuan partinë
social-demokrate (SDP, sipas akronimit anglisht)
Partia social-demokrate dhe Liberalët lidhën shumë shpejt një aleancë.
Ata u bashkuan me shqetësimin për
të punuar për integrimin europian,
mbrojtjen e armëve nukleare, denigrimin e lëvizjeve të reja sociale,
kritikën e luftës kundër racizmit –
shkurt, në refuzim të asaj që të tjerët
e quajnë “e majta delirante” (loony
left). Por, para së gjithash, partneriteti u çimentua prej opozitës së tyre
kundër sindikalizmit militant, një
pozicionim ky që përputhet krejt
me idetë e kohës përtej la Manche-it.
Në fakt, Margaret Thatcher u zgjodh
për faktin se premtoi shkatërrimin e
organizatave punëtore, që, sipas saj,
pengonin modernizimin e industrisë.
Ndërkohë që Zonja e Hekurt zhvillon luftën kundër grevistëve të
Bashkimit kombëtar të minatorëve
(NUM) në vitin 1984, “Aleanca” zgjodhi kampin e saj. Sipas drejtuesit
liberal David Steel, sindikalisti Arthur Scargill, udhëheqësi i grevës,
kërkoi vetëm “të shtrijë perandorinë marksiste”. Nga ana e tij,
shefi i SDP-së mundohet të frikësojë mbretërinë duke i kujtuar se Z.
Scargill ka qenë “një anëtar aktiv
i Partisë komuniste”, për të cilin
“fundi justifikon mjetin”. Grupimi i
ri social-demokrat votoi një mocion
mbështetjeje për grevëthyesit dhe
qortoi qeverinë, e cila konsiderohej shumë e ngathët në shtypjen e
lëvizjes.
Zgjedhjet e përgjithshme të vitit
1983 shënojnë kulmin e Aleancës
që arrin të fitojë 25, 4 % të votave.
Atëherë kur partitë u shkrinë, më
1988, për të formuar Lib Dems, ato
mund të mburreshin për bazën sociale pēr të cilën socialistët kanë nevojë që të marrë pushtetin. Ardhja e
Z. Tony Blair në krye të Laburistëve
në vitin 1994, dhe ndryshimi neoliberal i këtij të fundit – në këtë pikë
flitet për “Neë Labour”, - lehtësuan
bashkimin.
Z. Blair parashikoi një partneritet
mes dy grupimeve dhe shkoi deri
aty sa të sugjerojë, gjatë festimeve
të 100-vjetorit të partisë socialiste,
në shkurt të vitit 2000, se krijimi i
Labour-it ishte një gabim, në kuptimin se ndau shumicën progresiste.
Gjithsesi, afrimi i dy palëve
dështoi, dhe anëtarët e Lib Demsit reaguan duke e rreshtuar djathtas
Partinë e punëtorëve dhe duke e vënë

Duke qenë se konservatorët nuk arritën të marrin shumicën
e vendeve, Lib Dems-at u ngjitën në pushtet në sajë të një
koalicioni që do të kishte qenë i paimagjinueshëm në kohën e
Kenedit, dhe pë të cilin Z. Clegg, në librin The Liberal Moment,
ishte deklaruar i hapur, dhe e vetmja aleancë që ai e kishte
përjashtuar ishte ajo me socialistët, që, për sytë e tij, ishin
akoma tepër “kolektivistë”

stekën nga e majta. Nën ndikimin e
Charles Kennedy-it, ata nuk ngurruan t’i kundërviheshin Z. Blair, sidomos pas 11 Shtatorit, për ndërhyrjen në Irak dhe kufizimin e lirive
individuale me pretekstin e “luftës
kundër terrorrit”. Ata arritën që, në
favor të zgjedhjeve të përgjithëshme
të vitit 2005, të largonin Labour-in
nga disa prej bastioneve tradicionale,
si Manchester, Leeds, Cardiff, Bristol
apo Londër.
Megjithatë, linja e moderuar
e Kenedit nuk e kënaqi krahun e

djathtë, që ishte acaruar në mënyrë të
veçantë nga vetoja e tij për propozim
privatizimi të postës britanike (Royal Mail). Në vitin 2007, me një intrigë të brendshme, ai u dëbua dhe u
zëvendësua nga një djalosh i ri, me
gjak blu që ishte i aftë të fliste pesë
gjuhë: Z. Nicholas Clegg. Formacioni kritikoi Partinë punëtore dhe e
sulmoi në krahun e saj të djathtë.
I
pandjeshëm
ndaj
krizës
së kredive, që dëshmon falimentimin
e fondamentalizmit të tregut, z. Clegg
boton në vitin 2009 një pamflet me

titull Ora e liberalizmit, në të cilin rreket të kritikojë pushtetin e pakufishëm të një shteti “të shkëputur
nga kërkesat e epokës sonë”. Duke
konstatuar që mesazhi - i farkëtuar
nga Neë Labour – nuk nxit entuziazëm, partia i përballon zgjedhjet
e përgjithshme të vitit 2010 me një
program sa më pak politik të mundshëm, duke u kufizuar të denoncojë
“premtimet e pambajtura” të qiraxhinjve të mëparshëm, të 10 Doëning
Street. “Premtime të pambajtura ka
shumë këto vitet e fundit”, - ankohet
Z. Clegg gjatë një spoti të fushatës.
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Kryeministri britanik, Boris Johnson

Përkundër gjithë
këtyre mbështetjeve, sondazhet u
premtojnë Liberal-demokratëve
vetëm vendin e tretë të
gjithëhershëm.
Roli i tyre mbase
do kufizohet sa
për të cimbisur
një pjesë të votave të punëtoreve
pro-europianë
www.2bm.com

duke garantuar

“Vendi ynë është mbushur plot me
të tilla (…) Mendoj se është koha që
kjo gjë të ndryshojë. Them se ka ardhur koha të punojmë me drejtësinë.
Mendoj se ka ardhur koha të mbajmë
premtimet.”

do pushtonte mbretërinë. Rezultatet
e 6 majit 2010, vërtetuan se fllucka
Clegg ishte kryesisht mediatike: partia fitoi një përqind në raport me rezultatin e zakonshëm dhe humbi pesë
vende në parlament.

Edhe Lib Dems-at japin premtime.
Njëri prejt tyre bëri jehonë të veçantë
pranë elektoratit të shumëpërfaqësuar nga të diplomuarit: anulimi i
shpenzimeve të regjistrimit në universitet. “Ne shpresojmë që shpenzimet e regjistrimit në universitet të
hiqen, shpjegoi Z. Clegg. Nuk është
normale që të rinjtë të zhyten në
borxhe para se të bëjnë hapat e parë
në botën e të rriturve, apo dhe botën
e punës.”  

Duke qenë se konservatorët nuk arritën të marrin shumicën e vendeve,
Lib Dems-at u ngjitën në pushtet në
sajë të një koalicioni që do të kishte
qenë i paimagjinueshëm në kohën
e Kenedit, dhe pë të cilin Z. Clegg,
në librin The Liberal Moment, ishte
deklaruar i hapur, dhe e vetmja
aleancë që ai e kishte përjashtuar ishte ajo me socialistët, që, për sytë
e tij, ishin akoma tepër “kolektivistë”.

Për një farë kohe, era e suksesit
fryu në velat e Z. Clegg, dhe sondazhi i votës ishte në nivel stabël.
Fytyra e tij prej fëmije, mënyra e të
shprehurit sikur i ftonte bashkëbiseduesit t’i lexonin shpirtin, e bënë të
duket “si një tip i ndershëm”, për të
cilin vendi ka nevojë, në kohën kur
një seri skandalesh të pasurimit personal sapo kishin diskredituar pak më
shumë klasën politike. Disa sondazhe
parashikojnë fitoren e tij, ndërsa shtypi nxjerr tituj si “Cleggmania”, që

Gjatë fushatës, drejtuesi konservator David Cameron u kishte premtuar britanikëve një regjim të ashpër
ekonomik. Bashkë me ministrin e tij
të ekonomisë, George Osborne dhe
një qeveri që deklaron një numër
rekord milionerësh, ai i mbajti angazhimet. Nëse Lib Dems-at theksojnë sukseset e qeverisë ku bëjnë
pjesë – si legalizimi i martesave homoseksuale në vitin 2013 - imazhi
i z. Clegg u venit njëherë e mirë nga
kthesa e menjëhershme që bëri në
lidhje me të drejtat për t’u regjistruar

në universitet. Z. Clegg u irritua nga
mosbesimi i elektoratit që dëshmoi,
sipas tij, një “emotivitet instinktiv”.
Koalicioni është një shkatërrim për
Partinë liberal-demokrate. E paaftë
për të vënë në jetë masat emblematike të programit të saj, ajo ndau
përgjegjësinë e një regjimi të ashpër
ekonomik që zvogëloi mesatarisht
me 10% të ardhurat e britanikëve.
Ndërkohë që aleanca i lejoi konservatorët të qeverisnin pa pushim
djathtas, t’i shpëtonin namit “si parti
e keqe” (nasty parti), Lib Dems, kjo
alencë i bëri akoma më të vegjël.
Duke fituar vetëm 8% të votave në
zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2015,
ata humbën vendin e tyre të tretë që e
ruanin tradicionalisht, vend që e mori
Partia për pavarësinë e Mbretërisë së
Bashkuar (UKIO) që lufton për dalje
nga Bashkimi Evropian.
Problemet nuk arritën të rregulloheshin as më vonë. Grupimi u mundua të harrojë periudhën fatkeqe të
koalicionit duke zgjedhur në krye të
tij, në korrik të vitit 2015, z. Timothy Farron, një anglikan praktikan
i qendrës. Por qendra liberale u
gjend shumë shpejt e sulmuar nga të
gjitha anët. Në të djathtë, nga Tories,

kështu rizgjedhjen e Z. Johnson
dhe lehtësuar politikën e tij të “no
deal” - daljen nga
Bashkimi Europian
pa marrëveshje

fraksioni reaksionar i të cilëve po
behej gjithmonë e më shumë i fuqishëm. Në të majtë nga Z. Corbyn, i
zgjedhur në krye të laburistëve disa
muaj pas Z. Farron. Ky i fundit i cilësuar si “drejtuesi më i keq politik në
histori”, i vendosur “që t’ia dorëzojë
sektorin privat delirit të tij të barazisë”. Me pak fjalë, një njeri kaq i
rrezikshëm saqë Lib Dems-at bëjnë
me dije së janë gati për një koalicion
të ri me konservatorët nëse kjo do të
ndihmonte në humbjen e socialistëve.  
Në vitin 2016, referendumi për
Brexit-in u dha mundësinë partive që
të dalloheshin. Ndërkohë që Europa u
kritikua – qoftë nga “Brexiter-ët” konservatorë për shkak të vështirësive në

përkrahjen sociale apo dhe nga Z.
Corbyn për orientimin e saj pro-patronal-, Lib Dems-at mbrojtën qëndrimin pro Bashkimit Europian.
Besimi tek virtytet e demokracisë
nuk është i mjaftueshëm për të bindur
Z. Farron që të pranojë verdiktin e
kutive të votimit: ai militon për organizimin e një referendumi të dytë që
do të korrigjonte rezultatin e të parit.
A nuk do të ishte kjo metodë “aspak
e respektueshme” ndaj zgjedhësve? shtron pyetjen Sir Vincent Cable, një
figurë e rëndësishme e partisë, edhe
pse kryetari i dikurshëm i grupimit, Lord Jeremy Ashdoën pyet nëse
njerëzit që votuan Remain “qëndrimin”, do të donin vërtet të shpreheshin
edhe njëherë tjetër. Zotërinjtë Farron
dhe Clegg i fshinë këto rezerva dhe
e vendosën premtimin për një referendum të dytë në krye të temave të
fushatës për zgjedhjet e përgjithshme
të vitit 2017. Këto të fundit rezultuan me një tjetër humbje: Lib Demsat mbetën në vend me 8% në plan
kombëtar. Z. Clegg humbi postin e
deputetit që e mori një kandidat socialist dhe gjeti strehë në Facebook
ku u bë dhe lobist.
Megjithatë, dy vjet më vonë, u
duk sikur era ndryshoi drejtim. Në
një kontekst paradoksal, ku shefat e
ndërmarrjeve duket se kanë humbur
rrjetet komunikuese të privilegjuara
me pushtetin - deri aty, ata kishin besuar tek të paktën njëra nga dy partitë
e mëdha për të mbrojtur interesat e
tyre (më shpesh, tek të dyja partitë)-,
Lib Dems-at u shfaqën si mishërimi
i eurofilisë pro-patronale. Tashmë
e drejtuar nga zj. Joanne Sëinson
(shumë herë ministre në koalicionin
konservator), Lib Dems-at, përfitojnë nga përçmimi që ndien shtypi
dominues ndaj “Brexiters-ve” konservatorë dhe “radikalit” Corbyn. Ai
përfitoi, gjithashtu, edhe nga grupimi i deputetëve të të dyja palëve: e
konservatorëve pro-europianë dhe
punëtorëve të djathtë.
Por mediat nuk janë opinioni.
Përkundër gjithë këtyre mbështetjeve, sondazhet u premtojnë Liberal-demokratëve vetëm vendin e tretë
të gjithëhershëm. Roli i tyre mbase
do kufizohet sa për të cimbisur një
pjesë të votave të punëtoreve pro-europianë duke garantuar kështu rizgjedhjen e Z. Johnson dhe lehtësuar
politikën e tij të “no deal” - daljen nga
Bashkimi Europian pa marrëveshje.
Dhe të besosh që Lib Dems-at zgjodhën midis dy prioriteteve: të qëndrojnë në gjirin e Europës dhe të pengojnë të majtën radikale.
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Drejtësia amerikane në prizmin e çështjes Epstein
përdoren nga të tretë dhe të botohen
në linjë pa e vrarë mendjen për hipotezën (prezumimin) e pafajësisë së
tyre. Në shumë shtete, site të caktuara të internetit janë të autorizuara t’u
kërkojnë para të akuzuarve që do të
donin të tërhiqnin fotografinë e tyre.

Në një numër vendesh të tjera, Jeffrey Epstein do të kishte
përfunduar në burg që në vitin 2007, kur implikimi i tij
në trafikun e minorenëve u zbulua. Por jo në SHBA. Me
marrëveshjet bashkëpunuese, njeriu i biznesit njujorkez
nuk vuajti veçse një dënim qesharak. Rasti i tij tregon
falimentimin disa here të drejtësisë penale amerikane,
shpesh e përkulur dhe e zbutur përpara të fuqishmëve.

Nga Francis Pryer *

S

hkrimtari Gore Vidal thoshte
për romancierin njujorkez Louis Auchincloss se ishte “i vetmi
që tregonte se si princat që na qeverisin sillen me bankat, sallat e tyre të
këshillimit, në kabinetet e avokatisë
dhe klubet e tyre”. Ky ndoshta është
një nga funksionet e romanit, dhe jo
nga më pak të rëndësishmit, të nxjerrë zbuluar një grotesk që nuk mund
ta duronim ndryshe. Por kush nuk e
di se të fuqishmit kanë kodet dhe zakonet e tyre, dhe se pushteti ashtu si
dhe drejtësia, tregohen më të ashpër
me disa sesa me të tjerët? Në këtë
pikëpamje, çështja Jeffrey Epstein,
e këtij multimilioneri të akuzuar për
trafik minorenesh, i cili u vetëvra në
qelinë e tij më 10 gusht 2019, është
më shumë se një skandal seksual:
është një rast për studim që nxjerr në
pah çarjet e mëdha të drejtësisë penale amerikane.
Figurë e shquar e shoqërisë në
Florida – z. Donald Trump deklaroi
se ai e njihte “si gjithë të tjerët në
Palm Beach”. Z. Epstein u bë i pasur
duke menaxhuar aktivet e miliarderëve. Qoftë në rezidencën e tij në
Neë York, e njohur si një nga më të
mëdhatë e metropolit, apo në vilat e
tij në Palm Beach, Santa Fe dhe ishujt
Vierges, ai paraqitej pranë njerëzve të
shquar të shoë-biz-it (aktorët Kevin

D

Të gjithë pohonin se ishin të magjepsur nga inteligjenca anormale e
këtij njeriu që e kishte nisur nga hiçi
dhe që ja kishte dalë të mbërrinte në
majë pa asnjë diplomë të vetme në
xhep. Duke dashur të përkufizohej
si një intelektual, Z. Epstein derdhte
donacione bujare në universitetin
e Harvardit si dhe në institucione
të tjera të ndryshme. Mik i z. Larry Summers – sekretar i dikurshëm
i Thesarit të Z. Klinton që u bë dhe
president i Harvard-it, më pas këshilltar ekonomik i z. Barak Obama -,
por, gjithashtu, dhe i shumë fituesve
të çmimit Nobel dhe i profesorit të
së drejtës Alan Dershoëitz, Epstein-i
financoi shumë programe kërkimi,
dhe mund të themi fare mirë se ai i
“koleksiononte” shkencëtarët.

Një akord sekret me prokurorët

obësia e tij për vajzat e reja
njihej që në fillim të viteve
2000: në atë kohë, shtypi që
merrej me skandalet e quante avionin e tij privat “Lolita Express”. Në
vitin 2002 z. Trump i rrëfeu një gazetari: “E njoh Jeff-in që prej pesëmbëdhjetë vjetësh. Është një burrë i
jashtëzakonshëm. Zbavitemi shumë
bashkë. Le të themi se atij i pëlqejnë
femrat e bukura po aq sa dhe mua,
dhe shumë prej tyre hyjnë tek kategoria “të reja”. Nuk ka dyshim që atij i
pëlqen jeta sociale”.
Pesë vjet më vonë z. Epstein u
akuzua se kishte ngritur një sistem të
sofistikuar trafikimi të minoreneve,
pjesa më e madhe e të cilave vinin
nga mjedise sociale të varfra. Ndërkohë që rrezikonte dënimin e përjetshëm, njeriu i biznesit kurdisi një
marrëveshje të fshehtë me prokurorët
federalë të Floridës. Bëhej fjalë për
një marrëveshje për mosndjekje
(non-prosecution agreement) që i lejonte të përballej me aktakuza të lehta – procedurë tërësisht e ligjshme.
Në vitin 2008, z. Epstein u deklarua
fajtor për “rekrutim minorenesh”
(akuzë më pak e rëndë se “trafik minorenesh”) dhe pranoi një dënim me

* Avokat

Spacey dhe Kris Tucker, Peggy Siegal që merret me publicitet) gazetarëve televizivë (Charlie Rose, Barbara Ëalters, Mike Ëallace…), por,
gjithashtu, dhe njerëzve me pushtet
nga të gjitha anët, si presidenti i dikurshëm, Ëilliam Clinton, që mendohet se e ka shoqëruar në udhëtime
të shumta, princi Andreë d’York apo
dhe ish kryeministri izraelit Ehud
Barak – pa harruar, sigurisht, një yll
të telerealitetit që shumë shpejt do të
prekte tokën në Shtëpinë e Bardhë.

burg prej 14 muajsh si dhe imunitet
juridik për bashkëpunëtorët e tij. E
vuajti dënimin në kushte shumë të
favorshme, duke pasur mundësi që
të kthehej në zyrën e tij gjashtë ditë
në javë. Asnjë prej viktimave të tij të
shumta nuk u njoftua për marrëveshjen që ai bëri me prokurorët, edhe pse
ligji e kërkon një gjë të tillë.
Në një shtet si Florida, e shquar për
ashpërsinë e saj në lidhje me krimet
seksuale, toleranca ndaj z. Epstein
është për t’u habitur. Për ta kuptuar duhet të kapemi tek një veçanti
e drejtësisë penale amerikane: roli
dominues i prokurorit. Në teori, në
këtë sistem ku përqindja e burgosjes
është nga më të lartat në botë (700 të
burgosur për 100 000 banorë), procedura penale është ndërtuar në bazë
të një konfrontimi midis pushteteve
publike, të përfaqësuara nga një
prokuror, ndërsa i akuzuari i përfaqësuar nga një avokat. Gjatë procesit,
gjykatësi prononcohet mbi çështjet
e drejtësisë, dhe juria mbi çështjet e
faktit. Megjithatë, si njëra dhe tjetra
kufizohen me fakte dhe argumente
të drejtësisë që janë paraqitur nga të
dyja palët. E thënë ndryshe, gjykatësi, përgjithësisht, nuk ka pushtet të
pavarur mbi hetimin: u takon palëve
t’i paraqesin atij elementët që ai
mund t’i marrë në konsideratë.

Jeffrey Epstein

Simetria midis prokurorit dhe
avokatit është më tepër teorike. Në
praktikë është prokurori ai që përcakton aktakuzën dhe që i ka të
gjitha letrat në dorë. Ai disponon
mjete të mëdha shtetërore dhe kontrollon zhvillimin e procesit falë
“pushtetit të tij për vlerësim të lirë
personal diskrecional”. (prosecutorial discretion). I përballur me fakte të ngjashme, ai mund të zgjedhë
aktakuza të ndryshme, duke çuar në
dënime më pak a më shumë të rënda.
Gjithasht, ai mund të vendosë që të
mos e ndjekë një të akuzuar kur bëhet
fjalë për “interesin e përgjithshëm”.
Avokati i të akuzuartit, shpesh, është
një avokat i caktuar nga shteti që
ka kaluar veçse disa minuta kokë
më kokë me klientin e tij para se të
shkojë para prokurorit për të filluar
negociatat. Nuk ka të dhëna në nivel federal por elementët që janë zbuluar nga një gjykatës në dy vende
të shtetit të Uashingtonit treguan se
avokatët e caktuar nga shteti punonin
mesatarisht më pak se një orë për çdo
rast. Gjithashtu. dihet se rreth 80%
e personave të fajësuar për krime që
dënohen më shumë se një vit burgim,
jetojnë në skamje.
Është kjo logjikë konfrontimi që
justifikon parimin e famshëm të: negociimit të dënimit” (plea bargaining): nëse i akuzuari premton se do të
deklarohet i fajtor për një aktakuzë të
dhënë (të mos kërkojë apelim në proces dhe të bashkëpunojë me prokurorin, duke dëshmuar gjatë një procesi
tjetër, p.sh), edhe ky i fundit mund
të angazhohet për t’ia ulur dënimin.
Edhe pse e kanë pushtetin për ta bërë
një gjë të tillë, ndodh shumë rrallë që
gjykatësit t’i vihen kundër kësaj lloj
marrëveshjeje që ofron si avantazh
shmangien e procesit - dhe çmimet e
lidhura me të. Nga ana e tij, edhe i
akuzuari mund të refuzojë përfundimet e marrëveshjes të propozuar nga
prokurori, por ai rrezikon të dalë para
gjykatës dhe, shpesh, të marrë një
dënim më të rëndë. Ky është çmimi
i daljës në gjyq, ose i trial penalty.
Për të akuzuarit, zgjedhja nuk
është vetëm një, dhe pjesa dërrmuese
e dënimeve (më shumë se 95%) rezultojnë me marrëveshje që të pranohen
fajtorë. Për gjykatësin e Gjykatës së
Lartë Anthony Kennedy, “transferimi i pushtetit të vetëvlerësimit

diskrecionar të dënimit nga gjykatësi
tek prokurori, shpesh më i moshuar
se i akuzuari, është një gabim. Ai i jep
prokurorit një pushtet vendimmarrës
kur ky i fundit nuk është formuar
për këtë gjë dhe ia heq këtë pushtet
gjykatësit, aktorit të sitemit që mund
ta kryejë më së mirë këtë funksion, në
mënyrë të hapur transparente dhe të
arsyeshme”.
Në fakt, priviligjet e tepruara të
prokurorëve krijojnë praktika që habisin, shpesh, vëzhguesit e huaj: konferenca shtypi të ndezura, premtime
serioze para zgjedhjeve në këtë post,
konkurse të liga, si në Tennesse, ku
prokurori më i ashpër merr “çmimin
e çekiçit”. Pa folur për poshtërimet
që pësojnë të akuzuarit, që fotografohen sistematikisht gjatë arrestimit
të tyre. Këto imazhe që konsiderohen nga policia dhe prokurorët si
fotografi me interes publik, mund të

P

Së fundi, për prokurorët më të
spikatur, mund të shfaqën karriera
fitimprurëse, në gjirin e kabineteve
të avokatisë më prestigjoze. Kalimi
i një funksionari të lartë të shtetit në sektorin privat është shumë i
përhapur, dhe i pranuar dhe klientët
janë gati të paguajnë çmime të larta për të përfituar shërbimet e një
këshilli që zotëron të gjitha sekretet
e sistemit. Nëse rregullat e deontologjisë i ndalojnë këta avokatë të
rikthyer që të punojnë për rastet që
më parë i ndiqnin si prokurorë,
asgjë nuk i ndalon të implikohen
në çështje të tjera, duke rrezikuar të
gjenden përballë kolegëve të tyre
të dikurshëm - të cilëve ndonjëherë
u detyrohen dhe karrierën e tyre.
Kalimi i funskionarit të shtetit në
sektorin privat, funksionon në dy
kahe: një numër i konsiderueshëm i
prokurorëve federalë kanë filluar të
punojnë në një nga këto kabinetet e
mëdha të avokatëve.
Një tablo e tillë ndriçon të fshehtat
e çështjes Epstein. Në vitin 2007,
biznesmeni përballet me akuza të
rënda. Prokurori i çështjes quhet Alexander Acosta. Është një ish-funksionar i lartë, i emëruar në këtë post
nga presidenti republican Xhorxh Ë.
Bush. Z. Epstein punëson në ekipin
e tij të avokatëve z. Keneth Starr,
i cili kur ishte prokuror, kishte udhëhequr hetimin ndaj Z. Ëilliam
Clinton për çështjen Monica Leëinsky. Ai ka në krah Alan Dershoëitz
dhe të tjerë mjeshtra të urdhërit të
avokatit. Shumë prej tyre, mes të
cilëve Z. Starr, kanë kaluar nga kabineti Kirkland & Ellis që ka mes bashkëpunëtorëve të tij të vjetër. Alexander Acosta-n. Nuk është aspak për t›u
shqetësuar.

Nepotizëm, marrëveshje të vogla
e të fshehta

ër të justifikuar trajtimin
përfitues ndaj z. Epstein, z.
Acosta, si zakonisht, argumenton trysninë e padurueshme që
avokatët e të akuzuarit ushtruan mbi
ekipin e tij. Këta të fundit do të kishin
punësuar edhe detektivë privatë për
të hetuar mbi zakonet e prokurorëve
me qëllim prishjen e reputacionit të
tyre – një praktikë ku mund të kuptosh gjithë ironinë e mundshme.
Siç e zbulon, dhjetë vjet pas fakteve të dhëna, një artikull i Miami
Herald, prokurorët u impresionuan
nga pushteti i Epsteinit. E mail-et e
nxjerra nga gazetarja dëshmojnë për
konsideratën e madhe që ata provonin
ndaj avokatëve mbrojtës – e kundërta
e asaj që përjetojnë pjesa më e madhe e të fajësuarve, që përballen me
prokurorë të ashpër dhe këmbëngulës.
Nëse avokatët e Epsteini-t u treguan
agresivë, asgjë nuk mund të sugjerojë
se ata vepruan në mënyrë të jashtëligjshme. Kur u botua artikulli, z. Acosta
u bë ministër i punës në qeverinë e z.
Trump, i ngarkuar, përveç përgjegjësive të tjera, dhe me ndëshkimin e
trafikut seksual…Pasi rezistoi disa
muaj, ai s›e përballoi dot presionin

publik, dha dorëheqjen në korrik të vitit 2019, pak kohë pasi ministria e drejtësisë hapi një hetim mbi kushtet e
përmbylljes së marrëveshjes.
Funksionimi për problematikën
më të vogël të drejtësisë amerikane,
shkëmbime favoresh, marrëveshje
sekrete dhe kompromiset, allishverishet e vogla, provokoi disa synime
të reformës. Z. Obama dhe ministri i
tij, Eric Holder vepruan, por pa sukses. Pastaj i erdhi radha z. Trump, për
kētë nismë u arrit të merreshin vetëm
disa masa të thjeshta duke u kufizuar
me lehtësimin e disa dënimeve, kryesisht me shqetësimin për ekonominë
buxhetore, pa prekur problemet
në thelb. Pas këtyre tentativave të
dështuara, po dukej një ndërgjegjësim. Ishte një kohë kur të mburreshe
për karrierë prokurori përbënte një
avantazh elektoral të pamohueshëm.
Me sa duket, tani s’është më rasti.
31 korrikun e shkuar, gjatë një debati në fushatën parazgjedhore të
demokratëve për zgjedhjet presidenciale 2020, kandidates Kamala Harris
iu desh të mbrohej që kishte treguar
ashpërsi të tepruar kur mbante këtë
post në Kaliforni .
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shumë se tetë mijë e treqind femra të vrara çdo vit

Në Rusi, kamzhiku i dhunës shtëpiake
Në një vend ku është e zakonshme
të vdesësh nga grushtet e
bashkëjetuesit, shoqëria a duhet
më parë të frenojë dhunën
bashkëshortore ? Disa ruse e
refuzojnë këtë dhe i japin më shumë
rëndësi ruajjtjes së familjes dhe
fëmijëve si dhe pajtimit të çiftit.
Por shumica e femrave, sidomos në
rrjetet sociale, duke debatuar me të
parat thonë se ligji në fillim duhet
t’i mbrojë ato.

Nga e dërguar speciale
Audrey Lebel

A

to vuajnë deri në njëzet vjet burg. Fajtore
për vrasje me paramendim, zonjushta
Krestina, Anxhelina dhe Maria Kaçaturian presin procesin si të akuzuara se kanë vrarë
babanë e tyre, autori i agresionit sekual, dhunimit, goditjve, plagosjeve mbi tre vajzat e tij, përkatësisht të moshës 19. 18, e 17 vjeç. Prej kohësh
tri motrat janë kthyer në simbolin e kalvarit që
jetojnë 16 milionë gra në Rusi sipas shifrave të
fundit të Shërbimit federal dhe statistikave të
shtetit rus (1), Rosstat që datojnë prej viti 2012.
Gjatë këtij anketimi mbi një kampion prej dhjetë
mijë femrash të moshës 15 deri 44 vjeç, një e anketuar në pesë deklaroi se kishte pësuar dhunë
fizike nga partneri të paktën një herë në jetë.
Përballë vuajtjeve që po heqin motrat Kaçaturian, militantja feministe Alena Popova ka
lëshuar një fushatë denoncimesh kundër dhunës
seksiste në rrjetet sociale. Në instagram, Vkontakte (Facebook-u rus), apo në Tëiter, miliona ndjekës publikojnë fotografi të fytyrave të enjtura
e të nxira dhe me hematoma. Sipas qendrës së
Annës, e para shoqatë e vendit krijuar më 1993
që t’u vijë në ndihmë viktimave, çdo gjashtëdhjet e tre minuta një femër vdes nga grushtet e
bashkëjetuesit të saj apo tëi sh-bashkëjetuesit,
pra më shumë se 8300 viktima në vit.

Trashëgimia e dyfishtë
e e së drejtës sovjetike
Rusia është një nga të vetmet vende që nuk
zotëron një ligj specifik për këtë figurë krimi.
Korrikun e kaluar, për herë të parë Gjykata Europiane e të drejtave të njeriut (CDEH) e dënoi
Rusinë në një çështje të dhunës bashkëshortore. Ajo urdhëroi që zonjushës Valeria Volodina ankueses në këtë çështje, t’i paguheshin 20
000 euro sepse nuk kishte qenë e mbrojtur në
mënyrë të mjaftueshme nga autoritetet e vendit
të saj. CEDH arriti në përfundimin se boshllëku
juridik dhe mungesa e urdhrit të mbrojtjes dëshmonte një paaftësi sistematike për të zgjidhur
këtë problem.
Mes 47 anëtarëve të Këshillit të Europës,
vetëm Rusia dhe Azerbajxhani as nuk kan ratifikuar dhe as nuk kanë firmosur më 2011 Konventën e Stambollit për parandalimin dhe luftën
kundër dhunës ndaj grave dhe dhunën në familje. Në gjykimin e tij Gjykata e Strasburgut deklaronte se autoritetet ruse «refuzonin të njihnin
mprehtësinë e problemit ». katër çështje të ngjashme presin të shqyrothen prej CEDH-së.
Mungesa e legjislacionit të posaçëm, pjesërisht shpjegohet prej trashëgimisë së paqartë të
së drejtës sovjetike. Në lindjen e saj BRSS-ja u
shfaq si pararojë në fushë të të drejtave të grave
e nënave. Që nga viti 1917, një dekret mbi «
zgjidhjne e martesës » e pranonte gjerësisht divorcin ; në të njëjtin vit bolshevikët iu dhanë të
drejtënb e votës edhe grave. Më 1920, Bashkimi
Sovjetik bëhet i pari shtet që legalizoi ndërpre-

nga ana e tyre, alarmohen nga një situatë akoma më kritike se para 2016-s. Meqë lidhja familjare mes agresorit dhe viktimës nuk përbën më
një rrethanë rënduese, grushtet e bashkëshortit
të dhunshëm (vetëm në rast se ai shtrohet në
spital) janë tashmë të dënueshme me një gjobë
te thjeshtë prej 5000 rublash (afërisht 70 euro).
« E njëjta shumë që mund të të dënojë në rast
të prishjes së qetësisë publike apo nëse shkel
ligjin antiduhan », nervozohet Julia Gorbunova, autore për Human Rights Ëatch, në fund
të 2018, në një raport të titulluar « Unë mund
të të vras, askush nuk më ndalon ». Në rast
përsëritjeje, gjoba mund të rritet deri në 33 000
rubla (përafërsisht 410 euro) – dhe shoqërohet
ndërkohë me pesëmbëdhjetë ditë burg – më së
shumti këto para merren nga numri i llogarisë
i çiftit.
jen e vullnetshme të barrës (IVG) ose ligji për
abortin. Për të çliruar gratë nga punët e shtëpisë
u ndërtuan çerdhe, lavanteri publike, të gjitha
këto nën frymëzimin e Aleksandra Kollontait e
para femër ministre në historinë bashkëkohore
që rivendikoi sidomos shkatërrimin e dashurisë
ekskluzive. Objektivi i atëhershëm : shkatërrimi i
familjes si institucion borgjez.

më « shefi i familjes » dhe që gruaja e martuar
të mund të ushtronte një profesion dhe të hapte një numër llogarie në bankë pa autorizimin
e burrit. Në çështje penale ligji i trajtonte në
mënyrë të barabartë si burrin ashtu dhe gruan.
As seksi i viktimës, as natyra e marrëdhënieve
ekzituese (ose që kishte ekzistuar) me agresorin
nuk kishte rëndësi.

Po, në vitet 1930, Josif Stalini rikthehet në
këtë ansambël përparësish. Ndërkohë që femrat kanë vështirësi që të gjejnë një partner për
shkak të humbjes së meshkujve gjatë Luftës së
Parë Botërore dhe luftës civile, liberalizmi i divorcit nuk ishte gjithmonë i favorshëm për gratë.
Nënat e divorcuara, numri i të cilave shpërthen i përmbytin gjykatat me paditë e tyre për të
përfituar pensionin ushqimor. Të gjendura në
mjerim, shumica preferojnë abortin. Autoritetet
shqetësohen nga rënia e lindshmërisë. Ky realitet i kombinuar me promovimin e kuadrove
të ardhur nga fshatarësia në hierarkinë e partisë
favorizonte shtrëngimin e vidhave. « Çështja e
femrave dhe çështja seksuale janë zyrtarisht të
zgjidhura me dekrete , parashtron sociologia
Mona Klaro. Familja sovjetike tashmë duhet të
jetë e qëndrueshme dhe pjellore (1)». Në vitin
1936 ligji për abortin u ndalua dhe procedurat e divorcit shtyheshin pafund. Pas Luftës kjo
lëvizje e drejpeshimit legjislativ e gjeti pikën e
saj të ekulibrit mes kthimit të pjesshëm në traditën revolucionare dhe bezdisë për të riforcuar
qelizën familjare duke u përqëndruar mbi fëmijën.

Në vitet 1990 organizatat feministe që u
shumëfishuan filluan të punojnë për adorptimin
e standardeve perëndimore në fushët të parandalimit të dhunës në familje. Nën presionin e
organizatave ndërkombëtare, Rusia tentoi disa
herë që të adoptonte një ligj special: në vitet
1990, pastaj në vitin 2012, sërish më 2014. Në
korrik 2016 mazhoranca qeverisësë bëri një përparim të brishtë. Të godasësh me grushta një
« të afërm » (bashkëjetuese, fëmijë, vëlla ose
motër) përbën një rrethanë rënduese (artikulli
116 i kodit penal). Nocioni i « të afërmit » e thotë
mirë atë që mund të kuptohet se mbrohet nga
legjislatura : familja, të cilën duhet të imunizosh
me mbrojtje nga dhuna, por jo femra. Në të njëjtën kohë, ky ligj lejon dhunën e ushtraur prej
agrsorëve në hapësira publike nga të panjohur
(vetëm në raste përsëritjeje) ; një evolucion që
mund të përshëndetet në një vend të njohur për
kodin penal rigoroz dhe ku burgjet janë të përmbytur me të dënuar.

Duke konstatuar mënjanimin flagrant mes
së drejtës dhe traditave, autoritetet i braktisën
ato pas vdekjes së Stalinit. Më 1954, divorci u legalizua sërish. Dhjetë vjet më vonë, procedurat e
divorcit u lehtësuan. Ndërkaq, pushteti mbetej i
fiksuar pas çështjes demografike. « Shoqëria socialiste i jep një rëndësi të madhe mbrojtjes dhe
inurajimit të lindshmërisë si dhe garantimit të
një fëmijërie të lumtur », pohonte tërësia e legjislacionit mbi martesën dhe familjen në 1968.
Ky tekst e lejon divorsin thjesht me nje deklaratë
civile… për çiftet pa fëmijë. Nëse jeta martesore
konsiderohet si një çëshjte private në të cilën
shteti nuk ndërhyn, është krejt tjetër nëse çifti
ka në ngarkim pasardhës.

Ky tekst tregon zemërimin e Kishës ortodokse dhe të të tjerëve mbrojtës të familjes
tradicionale që i gjykojnë këto dispozita si
diskriminuese. Në fakt, e shpjegon kjo se si një
i panjohur që godet një kalimtar në rrugë e ka
të sigurtë se nuk bën burg, ndërsa një prind që
korrigjon fëmijën e tijmundet të gjendet pas
hekurave ? « Prindërit e vetëdijshëmkërcënohen
deri me dy vjet burg ( në rast përsëritjeje), për
çfarëdo lloj sjelljeje, edhe të moderuar që shoqërohet me forëcn fizike në edukimin e fëmijëve
», indinjohet në sitin e tij në Internet komisioni i
çështjeve familjare të Patriarkatit.

Në këtë kontekst, dhuna kundër grave dhe
vajzave nuk ka ta bëjë me dominimin mashkullor
të strukturuar (zyrtarisht të çrrënjosur). Për autoritetet, ato janë thjesht fakte që vijnë « nga
«sovjetikë të këqinj », që u jepen alkoolit dhe
që vijojnë traditat familjare të shënuara përpara Revolucionit », nënvizon sociologia Fransuazë
Dose (Françoise Daucé) dhe Amandin Regami
(Amandine Regamey). Nga ana e saj, « policia e
konsideron dhunën në familje mes partnerëve
ose si prishje të rendit publik, ose si « skandal
familjar » në të cilat ndërhyrja e forave të rendit
duhet të bëjë vetëm ripajtimin » (1). Sidmos kur
në mes janë edhe fëmijët.
Legjislacioni sovjetik është shumë i përparuar në lëmë të barazisë gjinore mes burrit
dhe gruas – le të kujtojmë se në Francë duhet të
prisnim vitin 1965 që burri të mos konsiderohej

« Mos imitoni teprimet e
Europës Perëndimore »

Po ashtu të njëjtën gjë vëren edhe regjistri
i senatores Elena Mizolina. Në rend të parë për
luftën që të hiqet nocioni « i afërt », ajo denoncon atë që e quan « ligji i i shpullës ». Pasi ka
prpozuar disa herë masa për të kufizuar aksesin
e Ligjit për abortin ose taksimin e divorcit, ajo
deklaron se dhuna në familje « nuk është problemi kryesor i familjes, më shumë se barrëlindja,
mungesa e respektit sidomos nga ne gratë. Ne,
gratë, me qenë se jemi të brishta, nuk duhet të
mërzitemi kur na qëllojnë. Kur një burrë qëllon
gruan e tij, nuk është i njëjti zemërim ashtu sikur
një burrë është i poshtëruar (1) ».
Ngritja e mburojës e arrin objetivin e vet
: çdo përmndje e një « të afërmi » zhduket
nga kodi penal që prej vitit 2017. Kremlini bën
të diktur me anë të zëdhënësit të tij se « klasifikon si « dhunë në familje » disa gjeste në gji
të familjes [ më në fund] që dramatizojnë gjërat
nga pikëpamja juridike ». Shoqatat feministe,

Është pak të thuash që në Rusi asgjë nuk
është parashikuar për të mbrojtur femrat nga
një bashkëshort i dhunshëm. Përafërsisht dy
orë rrugë në Moskë, shtëpiza Kitej, adresa e të
cilit mbetet sekret për të ruajtur sigurinë e tij,
prêt viktima të dhunës shtëpiake. Çdo vit që nga
hapja e saj më 2013, kjo rifuxhio private strehon
falas tridhjetë ose dyzetë gra bashkë me fëmijët e
tyre. Një pikë ujë në oqean. Mungesa e qendrave
të pritjes së urgjencës është alarmuese . Sipas
shifrave zyrtare (1), Rusia nuk zotëron veçse 22
shtëpi pritjeje për viktimat sociale. Gratë duhet
në mënyrë urgjente të strehohen në qytetin ku
kanë shtëpinë, gjë që është e pamundur për shumicën e tyre. «Unë jam gjithmonë e detyruar të
refuzoj pensionistët, thotë e mërzitur drejtoresha e Kitej, zonja Aliona Sadikova. I evitoj dhe
nuk i dërgoj të refugjatët që trajtohen prej institucioneve religjioze, apo në qendrat shtetërore,
sepse atje i detyrojnë me anë fjalimesh që të
pajtohen, të falin dhe të mirëkuptohen mes partnerëve që hanë në të njëjtën pjatë ».
Në vitin 2019 dhuna familjare është konsideruar si një diskutim në gjit të çiftit dhe veprimet e policisë vërtiten mes mohimit dhe talljes,
shakave dhe mosveprimit. Zonjës Volodina, e
para femër që e dërgoi çështjen e saj në Gjukatën
e të drejtave të njeriut në Strasburg, pas denoncimeve të panumërta për dhunën që pësonte në
seksionet e policisë i ishte deklaruar disa herë se
çështja e saj është një « zënkë dashurie ». Përveç
deputetti të Partisë komuniste të Fedreatës Rusë
Juri Sinelçikov, i cili, gjatë diskutimeve që paraprinë adoptimin e ligjit në Duma dhe që rikujtoi
se « traditat ruse nuk mbështeten në edukimin
e femrave me kamzhik, siç po përpiqen këtu disa
që të na bindin », të rrallë kanë qenë parlamentarët e tjerë që janë indinjuar. I zgjedhuri i partisë Rusia e bashkuar, Andrej Isajev deklaronte
të kundërtën dhe kërkonte të dëshmonte se kolegët e tij dhe ai vetë nuk do të « imitonin teprimet që ne shikojmë në Europën Perëndimore
». Ky refren i shtuar vitet e fundit shkon kundër
vlerave tradicionale ruse përballë një Perëndimi dekadent që kërkon të imponojë ligjet e tij
përmes agjentëve të ardhur nga jashtë. Pikërisht këtë mbështet edhe zonja Vera Nikolaevna
(1) sekretarja e Organizatës ruse të mbështetjes
së prindërve. Ajo na siguron neve se në qoftë
se nocioni i « të afërm-it » nuk është hequr
nga artikulli 116, kjo do të kishte bërë që «një
prind të shkonte në burg për një shpullë bythëve,
siç ndodh në Europë. Pastaj fëmijët tanë do të
ishin adoptuar prej çifteve gej të Europës ». Aq
më keq nëse kjo do të privonte një minimum të
mbrojtjes së femrave viktima të dhunës martesore. E pak rëndësi ka nëse qe nga dhjetori i vitit
2017, ministri i brendshëm Vladimir Kolokoltsjev
e di që gjoba nuk lejon një parandalim efikas të
dhunës në familje.
Audiencat e fundit të procesit të motrave
Kaçaturian do të duhet të mbaheshin këtë
vjeshtë. Ishte rasti për të mësuar nëse atëvrasja
mund ta ndryshonte legjislacionin. Duke pritur
këtë, rrjetet sociale ruse mbeten të përmbytura
prej qindra përdoruesish që fotografojnë hematomat e gjakut për të reklamuar fundin e pandëshkueshmërisë.
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Tri fotografi
Prej tre vjetësh janë botuar në
shqip disa libra me dokumente të
pabotuara, që përmbajnë raportet
e Shoqërisë Biblike Britanike
për Vendet e Huaja (BFBS) dhe
letërkëmbimet e funksionarëve
të saj me një sërë figurash të
Rilindjes Kombëtare. Bëhet fjalë
për të dërguarit e kësaj shoqërie
në Perandorinë Osmane, si Isaac
Lowndes-i, Alexander Thomson-i,
Thomas Hogson-i etj., dhe figura
të Rilindjes që qenë punësuar
prej kësaj shoqërie si përkthyes,
librashitës, depozitarë (kujdestarë
të depove të Biblave) etj., si
Konstandin Kristoforidhi, Gjerasim
Qiriazi, Gjergj Qiriazin etj.

Nga Teuta Toska

B

ëhet fjalë për tri fotografi të fondit të
Muzeut Kombëtar të Fotografisë “Marubi”1. Fotografia e parë është përdorur në
kopertinën e vëllimit të parë të librit “Gjergj
Qiriazi në Kongresin e Manastirit”, të prof.
Xhevat Lloshit, botuar në Shkup, nëntorin e
këtij viti2. Fotografia i takon vitit 1890, vit kur
ai nisi punën si përgjegjës i depozitës së BFBSsë në Shkodër, me seli në Parrucë, sipas prof.
Xh. Lloshit. (vëll.1, f.21)
E shohim Gjergjin, një djalosh 25-vjeçar (ai
ka lindur në vitin 1865), të zhytur në leximin
e një gazete dhe të veshur si një zotëri (do ta
shpjegoj më vonë pse kam përdorur këtë fjalë).
Është hera e parë në Shkodër. Gjergji do të rikthehet në Shkodër pas disa vitesh, në vitin 1907,
tani një burrë 42-vjeçar dhe ka kaluar nga studioja e Pietro Marubit për një fotografi dëshmi.
Këtë portret e kemi në kopertinën e vëllimit të
dytë të librit të sipërpërmendur.
Si e shohim në fotografi, Gjergji ka prapa
tij rafte librash si në një librari ose bibliotekë.
Në foton origjinale të Kel Marubit (ai vetë 20
1 Fotografitë që po përdorim në këtë shkrim përdoren me leje nga Muzeu
Kombëtar i Fotografisë “Marubi”. I falënderojmë për këtë.
2 Xhevat Lloshi, “Gjergj Qiriazi në Kongresin e Manastirit”, vëllimi I dhe
II, botues “Instituti i trashëgimisë shpirtërore e kulturore të shqiptarëve”
(ITSHKSH), “Focus – Print”, Shkup, 2019.
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Faqe 2-3

Kuptimi i humbjes, Nga Alain
Garrigou / Vrasja, Nga serge
halimi / Një rrjet botëror /
Dëshpërimi i radhës , Nga Artan
Sadiku

Faqe 4-5

vjeç në atë kohë), e cila mban titullin “Gjergj
Qirjazi në zyrë të biblave protestane – Shkodër” janë të pranishëm edhe dy burra të tjerë, të
zhytur edhe ata në lexim. Gjergji po lexon një
gazetë, dy burrat e tjerë, më të vjetër, të zhytur
edhe ata në lexim, kanë në dorë broshura, me
gjasë broshura fetare, sepse në depot e BFBS-së
përveç Biblave, mund të gjeje edhe libërtha të
tillë, madje edhe gazeta.
Fotoja na zhyt edhe ne në heshtjen e një biblioteke, së bashku me heshtjen tonë plot habi
dhe admirim për një personazh që e duam dhe
me nostalgjinë që krijon fiksimi i një çasti në
përjetësi. Si thotë R.Barthes në esenë e tij për
fotografinë “Fotografia nuk rikujton të kaluarën. Efekti që prodhon mbi mua nuk është
të kthejë atë që është asgjësuar ...., por për të
dëshmuar se ajo çka shoh, vërtet ka qenë.3”
II. Në fotografinë e dytë Gjergji është në
studion e Pietro Marubit. Kjo foto është përdorur në kopertinën e pasme të “Udhëtari nga
kjo botë ndë tjetërën”, përkthyer nga anglishtja prej Gjergjit në 1894 dhe botuar në Korçë më
1927.
Fotoja titullohet “Gjergj Qiriazi”. I njëjti vit,
1890, ndoshta në po ato ditë. Ai qëndron në
këmbë i mbështetur në një ngrehinë si ballkon.
Figura e tij është mes librash: në të majtë bërryli
i tij mbështetet te një libër. Në të djathtë dy libra
të tjerë. Fotografia e Pietro Marubit është më e
zakonshme se ajo e Kelit në selinë e depozitës
në Parrucë. Veshja e tij është pak ndryshe nga
ajo e fotos në depozitë. Kjo foto është më e
varfër në detaje, por portretin e Gjergjit mund
ta shohësh me kujdes, me hollësi, dhe fytyra e
tij duket më djaloshare. Ende duken tipare prej
fëmije në atë vështrim si gjoja në largësi. Por në
dorë i duket një unazë. Gjergji ishte i fejuar apo
i martuar në atë kohë?

“Gjerasim Qiriazi:
predikues, iluminist,
rilindës”
Stili, i pazakontë sipas meje për një burrë
shqiptar të asaj kohe (nuk e kam ndeshur në
fotografi burrash të asaj periudhe), mund të
tregojë diçka për karakterin e Gjergjit djalosh:
i tërhequr nga kultura e miqve të tij amerikanë
të Manastirit, të cilët ndoshta i admironte, me
dëshira për të qenë i ndryshëm, i lirë, që ndjek
ëndrrën e vet. Nga letrat që Tomsoni ia dërgon
3 Roland Barthes, “Dhoma e ndritshme. Shënime për fotografinë”, e përktheu Zef Paci, Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”, Shkodër, 2017,
f.108.

Faqe

6

Beteja botërore për tregtinë

Faqe 7-9

Ndryshimet e regjimit me çelësa në

dorë, Nga Ana Otasevic / Një
frymëzim amerikan

Belkaïd

III. Dhe meqë erdhëm tek Gjerasimi, në
fotografinë e tretë të Marubit është pikërisht
ai. Po kthehemi pas në kohë. Fotografia quhet
“Burrë me fistan (Gjerasim Qiriazi, 18581894)”, Pietro Marubi. Kjo foto është në kopertinën e “Libri shqip dhe veprimtaria protestante, 200 vjet rrugëtim kulturor”, botuar
nga Biblioteka Kombëtare dhe ISSHP (2017).
Ndryshe nga disa foto të tjera të Gjerasimit, ajo
e kopertinës së librit të përmendur të Kuanrudit dhe ndonjë tjetër që gjendet në internet, kjo
foto më tërheq në soditje. Fytyra e Gjerasimit
është si e gjallë. Pastërtia e fotografisë dhe vështrimi i tij përpara më krijojnë idenë se ai po më
vështron. Iluzioni i zakonshëm që krijohet nga
fotografitë ku subjekti ka fiksuar objektivin e
fotografit.
Fotografia është më artistikja ndër të tria.
Gjerasimit, ndryshe nga Gjergji i fotografuar
me veshje zotërie, i kanë veshur fustanellën
tipike të Jugut, i kanë ngjeshur një brez, të lidhur fort dhe shqiptarçe, ka të veshur jelek dhe
xhaketën e kostumit popullor. Nëse është edhe
ajo xhaketë e ai jelek nga të Jugut, dyshoj pak.
Nuk dua të gaboj. Të vetmet gjëra nga rrobat e
tij, sipas meje, janë shiriti i bardhë që i rrethon
qafën, një shenjë e predikuesve protestantë, dhe
këpucët.
Në “Libri shqip dhe veprimtaria protestante”, f.84, shkruhet se kjo foto mund të jetë bërë
“rreth vitit 1886”.
Gjerasimi në këtë foto është vetëm 28 vjeç,
por në fytyrën e tij mund të dallosh pjekurinë e
një burri që ka kaluar përmes vuajtjesh. Vetëm
dy vite më parë ai ishte rrëmbyer nga banda e
kaçakëve të Shahin Matrakut dhe u mbajt peng
për 6 muaj në malet e Oparit. Shenjat e vuajtjes
së tij ai i mbarti në trup për një kohë të gjatë
dhe u bënë edhe shkak për vdekjen disa vite më
vonë (më 1894). Por në këtë foto shoh se kjo
vuajtje i është shndërruar në një vendosmëri
dhe këmbëngulje plot solemnitet. Dora e tij që
“dënon” mëkatin e sivëllezërve që munduan atë
dhe veten me errësirën e tyre nuk e ka rreptësinë
e atij që mallkon dhe fyen, por atij që përpiqet
t’i qortojë duke u treguar rrugën për nga Qielli.
Mungesën e njeriut në këto tri fotografi të cilat

Faqe 12-13

Faqe 18-19

Faqe 14-15

Faqe 20-21

Muret e padukshme, Nga Belgzim
Kamberi

elektronike, Nga Cédric Leterme

Nëntoka e ristrukturimit agresiv
neoliberal, Nga Arlind Qori / 26
nëntor,tërmetiqëukthyenëtragjedi Faqe 10-11
Ankaraja dhe Moska, një lojë
kombëtare përmes shifrash, Nga
kopjuar në Siri, Nga Akram
Ylli Pata

ndonjë depozitari dhe Sevastisë më vonë mund
të lexosh ngurrimin e Tomsonit për t’i besuar
Gjergjit, madje ai fillimisht mendonte se “nga
shumë anë është më poshtë sesa i vëllai” (vëll.2,
f.151), mendim që sigurisht e ndryshoi më vonë
dhe bashkëpunimi mes tyre ishte po aq i frytshëm sa edhe me të vëllanë, Gjerasimin.

e

Kur urrejtja e komunizmit ushqente
antisemitizmin, Nga Paul
Hanebrink

Faqe

16-17

Shtypja në emër të meritokracisë,
Nga Shkodran Hoti

i kemi soditur deri tani, dua ta kompensoj me
zbulimin e sa më shumë hollësive. Ndërkohë që
njeriu nuk është më, mund ta rindërtoj atë përmes
qindra hollësive. Më duket se arrij të rrok jetë tek
hollësitë e panumërta që më shfaqen dhe jo tek
tërësia që nuk lëviz. Imazhet e këtyre fotografive
të Marubit, dikur të ndaluara, dhe këto informacionet e reja për jetën dhe veprimtarinë e Gjerasimit dhe Gjergjit (në librat e përmendur), dikur
të ndaluara edhe ato, mund të rindërtojnë më në
fund në imagjinatën tonë kolektive ato imazhe të
munguara të asaj Shqipërie të panjohur, të fshehur, të shpërfillur.

Në Afrikën e Jugut, tokanukethith
gjakun, Nga Cédric Gouverneur

Xholi i eurofilëve britanikë,
Nga Richard Seymour

Faqe 22-23

Drejtësia amerikane në prizmin e
çështjes Epstein, Nga Francis
Pryer / Në Rusi, kamzhiku i dhunës
shtëpiake, Nga Audrey Lebel

Faqe 24

Tri fotografi, Nga Teuta Toska

