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SUEDI një përgjigje pa gjendje të jashtëzakonshme / Faqe 7

Intervista

Mohimi i 
drejtësisë për 
viktimat e 
krimeve të luftës  
Nga Shkodran Hoti  / Faqe 4-5

Për këto dy dekada të pasluftës 
nuk ka pasur një trajtim të 
duhur të së kaluarës nga ana e 

institucioneve dhe mediave. Si paso-
jë e kësaj po promovohet heshturazi 
kultura e mosndëshkueshmërisë... 

Kundërthënie

Popullizmi i 
majtë si strategjia 
më e mirë 
rezistuese ndaj 
neoliberalizmit
Nga Chantal Mouffe  / Faqe 7

Kriza shëndetësore ka rihapur 
gjahun ndaj «popullistëve». 
Ithtar i një demokracie të qetë, 

konsensuale, Pierre Rosanvallon, re-
ferohet në disa nga kritikat arbitrare... 
ndaj popullizmit. Një teoriciente e...

Opinion 

Kriminelët 
e luftës të 
institucioneve 
shtetërore 
Nga Ivana Zhaniq / Faqe 6

Ndoshta tanimë është koha 
ta bëjmë pyetjen më të log-
jikshme: përse nuk po pro-

cesohen krimet e luftës në Serbi? 
Secili që e përcjellë skenën politike 
në Serbi mund t’i përgjigjet kësaj... 

Kulturë

Fshirja e kujtesës
Nga Ben Andoni  / Faqe 2

Kryeqytetit, në 100-vjetorin e 
tij, iu shkul një pjesë e his-
torisë së madhe, si për ironi 

të identitetit të saj, që sot e paskëtaj 
do të jetë i cunguar frikshëm... Nga 
njerëzit e ndryshimeve të befta...

Koment

Që të gjithë 
fëmijë 
Nga Serge Halimi  / Faqe 3

QEVERIA E RE NË KOSOVË

Kryeministri i pafuqishëm i 
marrëveshjes së madhe me Serbinë?

A do të jetë qeveria 
jopopullore e teknokratit 
Avdullah Hoti më “efektive 
dhe efikase” në arritjen e 
marrëveshjes me Serbinë, 
se ‘qeveria e elefantëve’ 
e Isa Mustafës, qeveria e 
‘komandantëve të UÇK’ 
e Ramush Haradinajt 
dhe qeveria e liderit të 
popullarizuar Albin Kurti? 
E nëse po, për çfarë 
marrëveshje?

NGA BELGZIM 

KAMBERI

«Është koha të bashko-
hemi për të ardhmen 
e vendit ». Ky ishte 

reagimi i parë i mandatarit për 
Kryeministër të ri të Republikës së 
Kosovës, Avdullah Hoti nga Lidh-
ja Demokratike e Kosovës, pas 
vendimit të Gjykatës Kushtetuese, 
që legalizon formimin e qeverisë 

së tij. Një mesazh që dëshmon se 
shefi në ardhje i ekzekutivit është 
së paku i vetëdijshëm për mung-
esën e konsensusit të brendshëm 
politik. Një kohezion i munguar 
shoqëror prej vitesh, që do ta ketë 
të vështirë ta ndërtoj qeveria e re 
e ligjshme me legjitimitet të kon-
testuar popullor. Ende pa ndodhur 

pranim-dorëzimi i pushtetit ekze-
kutiv, këtë legjitimitet popullor ka 
nisur t’ia kontestojë forca krye-
sore politike në vend, Lëvizja « 
Vetëvendosje » e kryeministrit në 
ikje Albin Kurti, nëpërmjet orga-
nizimit të peticionit popullor dhe 
presionit për protesta eventuale. 
Në pritje të ballafaqimit me krizën 

ekonomike të pas-Covidit19, qeve-
ria liberale e LDK-së me Aleancën 
për Ardhmërinë e Kosovës, 
Nismën Socialdemokrate dhe mi-
noritetet, që do të ketë shumicë rel-
ative në parlament, pritet të qeveris 
midis presionit të jopopullaritetit 
dhe mbështetjes së Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës, / Faqe 3

Njëra nga meritat kryesore 
e Martin Luther Kingut 
ka qenë sqarimi i funk-

sionimit të kapitalizmit. Thoshte 
se është socializëm për të pasu-
rit dhe treg i lirë për të varfërit. 

Kjo shihet qartë në kohë nor-
male: gjatë dekadave të fundit, 
për shembull, shteti ka ndërtuar 
një treg të borxheve publike, 
duke i ofruar operatorëve privatë 
kontrollin mbi kredinë që ishte 

kompetencë e tij qysh pas luftës 
(1). Por kjo është edhe më e vër-
tetë në kohë të krizës. Planet për 
mbështetjen e ekonomisë të zbat-
uar pas krizës së vitit 2008 kishin 
vlerën 1,7 % të produktit të 

brendshëm bruto (PBB) botëror. 
Për pandeminë e koronavirusit, 
kjo vlerë ka arritur qysh në fillim 
të muajit prill vlerën e 2,6 % (Le 
Monde, 4 prill 2020), derisa në 
disa shtete edhe vlera më / Faqe 10

COVID-19: PAS KRIZËS … KRIZAT 

Koha e planifikimit ekologjik 
Në historinë e ekologjisë gjithmonë ka ekzistuar një ndjeshmëri konservatore. 
Kësaj ekologjie konservatore duhet kundërshtuar një tjetër. Atë që aktivizon 
të gjitha levet e shtetit për ta realizuar tranzicionin, por që duke vepruar, ajo 
ndërton rastin për ta demokratizuar shtetin dhe për t’ia nënshtruar demokracinë 
përfaqësuese demokracisë direkte. Në këtë drejtim, tranzicioni ekologjik kërkon 
që t’i ndryshojmë në të njejtën kohë sistemet tona ekonomike dhe politike. 
Ekologjia e tyre apo e jona: beteja e madhe e shekullit XXI ka filluar.

NGA CÉDRIC DURAND DHE RAZMIG KEUCHEYAN *

https://lemondediplomatique.al/
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RRËNIMI I GODINËS SË TEATRIT KOMBËTAR 

Fshirja e kujtesës
Kryeqytetit, në 100-vjetorin e tij, iu shkul një pjesë e 
historisë së madhe, si për ironi të identitetit të saj, që sot 
e paskëtaj do të jetë i cunguar frikshëm... Nga njerëzit e 
ndryshimeve të befta.

NGA BEN ANDONI 

Në mesin e të dy Luftërave 
Botërore, një arkitekt i ri 
shqiptar në Bukuresht e 

mbronte doktoraturën mbi një ma-
ket të Teatrit shqiptar Kombëtar. I 
mrekulluar nga ndryshimet e para 
të qytetit, projekti ishte vendosur 
sak në atë vend, nga ku dy dekada 
më vonë do të niste jetën një godinë 
shumë funksionale e fashistëve që 
u shndërrua në Teatrin Kombëtar. 

Kronika e Gjergj Bubanit e përc-
jell kështu iniciativën e të riut: “E 
ka vendosur në sheshin kryesor 
të kryeqytetit përballë pallateve 
ministrore. Tue qenë se ne shqip-
tarët nuk kemi një stil tonin, auto-
ri pranoi si themel stilin bizantin 
me disa nota shqiptare dhe me një 
ngjyrë të fortë moderne. Në këtë 
mënyrë, Arkitekti S. Opari kërkoi 
të jetë sa më afër poezisë së ven-
dit edhe shpirtit shqiptar. Rreth e 
përqark Theatrit menazhohet një 
shesh i tillë që t’u bëjë ballë nev-
ojave të qarkullimit dhe përballë 
monumentit hapet një arterie e 
re, e parapamë në planin e ri të 
kryeqytetit, në mënyrë që pers-
pektiva e pallatit të duket së lar-
gu. Sipërfaqja e zënë prej godinës 
është 40 metrash faqe me 78 metra 
thellësi. Plani është bërë për një 

godinë Theatri dhe Opere së Bash-
ku, për 1000 spektatorë, me skenë 
dhe foajere të mëdha, siç e lypin 
nevojat moderne, me kalorifer dhe 
me gjithë nevojat teknike moderne.

Plani që duhet të jetë ende diku 
në Fakultetin e Arkitekturës në 
Bukuresht është harruar, porse 
shkatërrimi që iu bë godinës së 
Teatrit do të qëndrojë për vite 
në subkoshiencën e shqiptarëve. 
Godina, që mbarte historinë e re 
moderne kulturore-artistike-his-
torike-shkencore, e zgjati rezis-
tencën e saj gati tre vjet derisa 
iu dorëzua pa kushte vullnetit të 
kryeministrit të vendit, Edi Rama, 
që në një fiksim gati 20-vjeçar 
vendosi ta rrafshonte. Përgjegjë-
sia zyrtare faturohet mbi Bash-
kinë e Tiranës dhe Këshillin e saj 
Bashkiak, pasi ekzekutivi i z.Ra-
ma, me logjikën e zakonshme të 
autokratëve për të mos firmosur 
akte të mëdha, ia la asaj tokën në 
administrim. 

Veçse ngazëllimi i tij personal 
dhe i gjithë përkrahësve të kryem-
inistrit për këtë vullnet e ka tron-
dur Tiranën dhe jo vetëm. Mbi 
të gjitha, se pse godina, ku ishin 
dëgjuar për herë të parë tingujt e 

muzikës klasike për Tiranën, zërin 
e korifenjve të artit shqiptar, cer-
emonitë e disa prej personazheve 
më të njohur të jetës politike të 
Luftës së Dytë, por edhe artikulimi 
i fundit sublim i verdiktit për in-
teligjencën shqiptare, nuk ishte 
monument kulture!

Askush nga politikanët shqip-
tarë, qoftë edhe ata që nxorën lotë 
këto ditë, nuk begenisën të ven-
dosnin një firmë, që t’a shpëtonte 
ekzistencën e godinës.

Është e vërtetë se Tirana prej 
vitesh nuk kishte një godinë të 
Teatrit Kombëtar, ashtu si prej 
kohësh dihej vullneti i Ramës për 
ta shkatërruar, por problemi është 
se asnjëherë debati mes grupeve të 
interesit nuk zuri vend, në mënyrë 
që t’i lihej mundësia ndërtesës 
që brenda funksioneve të saj dhe 
mënyrës së ndërtimit, të mbijeton-
te. Ashtu si ia hodhi paq tërmeteve 
të Tiranës dhe synimit të Neronëve, 
që nuk i kanë munguar apo fshihen 
kryeqytetit tonë. 

Prishja e godinës ndau frikshëm 
edhe jetën e personazheve kul-
turore-artistike të vendit, ku shumë 
prej aktorëve dhe artistëve, thjesht 
prej konjukturave e përkrahën, 
ndërkohë që grupi më besnik ndaj 
tij, qëndroi deri në fund, pavarë-
sisht se edhe ai vetë u nda turpshëm 
në fund. Duke na pjelë tani edhe 
një lëvizje, që me firmat për rindër-
timin e teatrit, artikulon politikë.

Humbja më e madhe, që ndjen sot 
çdokush në atë boshësi të frikshme, 
ishte jo thjesht për komunitetin e 
artistëve, por për qytetin dhe mem-
orien e tij, që cinizmi nuk ia kurseu 
dhe datën. U prish me pak të rëna 
nga goditjet e fadromave natën e 17 
Majit, bash në atë datë, nga ku kish 
filluar jetën si Teatër Kombëtar, po 
më 17 Maj, por të vitit 1945. 

Kishte përfunduar së ndërtuari 
më 1940 me emërtimin “Qarku 
italo-shqiptar SKANDERBEG”, si 
një kompleks me dy ndërtesa para-
lele, të ndara nga një gjysmë-patio 
e organizuar si mjedis relaksimi: 
me një pishinë në mes dhe përfund 
me një palestër model për kohën, 
shkruhet në kronikat e kohës. Ishte 
bash përkatësia në ndërtimet e pa-
kta të mbetura të epokës së njohur 
fashiste “il Ventennio” për kom-
plekse të atilla, një nga kërkesat e 
mbrojtësve të saj për ta ruajtur.

Dhe, jo vetëm kaq, “Kine-
ma-teatër SAVOJA” (njëra nga 
strukturat e ish-TK), ajo që mori 
goditjet e para të fadromave ishte 
vendi ku kryeqytetasit do të pre-
knin muzikën më elitare të kohës 
nën interpretimin e artistëve të tal-
entuar Tefta Tashko-Koço, Kristaq 
Antoniu, Jorgjia Filçe dhe Marie 
Kraja etj.

Kurse në mjedisin e dytë, paralel 
me të, nisi jetën e tij, ai që në hi-
storinë e albanologjisë do të njihej 
si “Instituti i Studimeve Shqiptare” 
me emra që janë ngulur për të mos u 
shqitur dot nga historia e shkencës 
sonë. 

“Një vepër në gjendje të përbënte 
një qendër tërheqjeje dhe takimi, 
dhe gjithçka në një impostim të 
shëndetshëm kryesisht sportiv”, 
citohet në relacionin teknik të pro-
jektit të dërguar nga drejtori i Ndër-
marrjes Pater, që do të realizonte 
projektin, në adrese të kontit Çiano 
në shtatorin e 1938- ës.

Kinema “Savoja” do të shndër-
rohej në “Kosova”, porse mjediset 
nuk do të shërbenin vetëm për ar-
tistët por edhe për propagandën, që 
komunistët i dhanë dërrmën duke 
organizuar gjyqet e frikshme, që 
vendosën para skuadrave të push-
katimit, elitën shqiptare, bash ata 
që dikur stimulonin dhe ishin spek-
tatorët e artit të kohës. 

Dhe, në fund, por jo e fundit, 
zhvillimi i Teatrit Kombëtar të 
pasluftës, me shumë shfaqje klishe 
të Realizimit Socialist, pati edhe ar-
ritjet më të mëdha të artit dramatik 
vendas. Të gjitha sot pjesë e kujtesës 
që do fshihet në nënvetëdije, sepse 
këto dhe shumë elementë, zyrtarët 
e Shqipërisë, menduan se ishin të 
pamjaftueshëm për ekzistencën e tij. 

Kështu, kujtesa e plazmuar prej 
argëtimit, e deri te lotët e persekuti-
mit, u varrosën, për t’i lënë vend 
strukturave moderne, që parashohin 
modernizmin e frikshëm të qytetit 
tonë, që nuk po kursen asgjë e që 
arkitekti i dikurshëm shqiptar, që 
donte të bënte një teatër modern, 
nuk e parashihte dot në Bukuresht. 

Kryeqytetit, në 100-vjetorin e 
tij, iu shkul një pjesë e historisë 
së madhe, si për ironi të identitetit 
të saj, që sot e paskëtaj do të jetë i 
cunguar frikshëm... Nga njerëzit e 
ndryshimeve të befta.

Kryeqytetit, 
në 100-vjetorin 
e tij, iu shkul një 
pjesë e historisë së 
madhe, si për ironi 
të identitetit të saj, 
që sot e paskëtaj 
do të jetë i cunguar 
frikshëm... 
Nga njerëzit e 
ndryshimeve 
të befta.
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QEVERIA E RE NË KOSOVË

Kryeministri i pafuqishëm 
i marrëveshjes së madhe 

me Serbinë?
A do të jetë qeveria 
jopopullore e 
teknokratit Avdullah 
Hoti më “efektive dhe 
efikase” në arritjen 
e marrëveshjes me 
Serbinë, se ‘qeveria 
e elefantëve’ e Isa 
Mustafës, qeveria e 
‘komandantëve të UÇK’ 
e Ramush Haradinajt 
dhe qeveria e liderit 
të popullarizuar Albin 
Kurti? E nëse po, për 
çfarë marrëveshje?

NGA BELGZIM 

KAMBERI

«Është koha të bash-
kohemi për të ar-
dhmen e vendit ». 

Ky ishte reagimi i parë i man-
datarit për Kryeministër të ri të 
Republikës së Kosovës, Avdul-
lah Hoti nga Lidhja Demokra-
tike e Kosovës, pas vendimit të 
Gjykatës Kushtetuese, që legal-
izon formimin e qeverisë së tij. 
Një mesazh që dëshmon se shefi 
në ardhje i ekzekutivit është së 
paku i vetëdijshëm për mung-
esën e konsensusit të brendshëm 
politik. Një kohezion i munguar 
shoqëror prej vitesh, që do ta 
ketë të vështirë ta ndërtoj qeve-
ria e re e ligjshme me legjitim-
itet të kontestuar popullor. Ende 
pa ndodhur pranim-dorëzimi i 
pushtetit ekzekutiv, këtë legjiti-
mitet popullor ka nisur t’ia kon-
testojë forca kryesore politike në 
vend, Lëvizja « Vetëvendosje » e 
kryeministrit në ikje Albin Kurti, 
nëpërmjet organizimit të peti-
cionit popullor dhe presionit për 
protesta eventuale.

Në pritje të ballafaqimit me 
krizën ekonomike të pas-Covid-
it19, qeveria liberale e LDK-së 
me Aleancën për Ardhmërinë e 
Kosovës, Nismën Socialdemokrate 
dhe minoritetet, që do të ketë shu-
micë relative në parlament, pritet 
të qeveris midis presionit të jop-
opullaritetit dhe mbështetjes së 
Shteteve të Bashkuara të Amer-
ikës, siç e dëshmon edhe reagimi 
i menjëhershëm në mbështetje të 
vendimit të Gjykatës Kushtetuese, 
nga i dërguari i Presidentit Trump, 
z.Richard Grenell, i cili konsidero-
hej edhe adresa kryesore e rrëzimit 
të Qeverisë Kurti. Kjo mbështetje 
amerikane mbase edhe mund të « 
ndihmojë » në qëndrueshmërinë e 
shumicës së re parlamentare, duke 
llogaritur në raste të nevojshme 
edhe në votat opozitare të Partisë 
Demokratike të Kosovës (PDK) së 
Kadri Veselit.

Por, mbështetja për Qeverinë 
Hoti nuk duket se ka ende konsen-
sus midis Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës dhe Bashkimit Ev-
ropian, veçanërisht Gjermanisë, 
si rrjedhojë e mungesës së bash-
kërendimit të tyre në çështjen e 
dialogut Kosovë-Serbi. Dallimet 
midis partnerëve transatlantikë u 
shpërfaqen edhe përgjatë procesit 
të mocionit të mobesimit ndaj 
Qeverisë Kurti, i cili u mbështet 
nga Washingtoni, por jo edhe nga 
Berlini dhe Parisi. Përderisa në 
njërën anë duket se administra-
ta amerikane është e interesuar 
për marrëveshje të shpejtë midis 
Kosovës dhe Serbisë, ministrat e 
jashtëm gjermanë dhe francezë 
kanë ripërsëritur së fundi se « 
një marrëveshje e suksesshme do 
të marrë kohë dhe kërkon nego-
ciata të strukturuara mirë ». Në 
këtë kakofoni diplomatike midis 
Brukselit dhe Washingtonit për 
formatin dhe adresën e ndërm-
jetësimit të dialogut, nuk mun-
gon hera-herës edhe Moska zyr-
tare, me synimet saj për të qenë 
pjesë (in)direkte e procesit.

Sidoqoftë, si në rastin me 
qeveritë e mëparshme, edhe 
Qeveria e Avdullah Hotit do ta 
ketë marrëveshjen eventuale « 
përfundimtare » me Beogradin 
si agjendë kryesore të saj. Një 
marrëveshje që nuk po realizohet 
dhe që po prodhon tashmë me 
vite, ende pa u firmosur, trazira 
politike dhe shumë spekulime. 
Që nga dyshimet mbi ndonjë 
marrëveshje ekzistuese të fshe-
htë midis Presidentëve Hashim 
Thaçi dhe Aleksandër Vuçiqit 
(që ishin deri tash të vetmit 
përfaqësues të Serbisë dhe të 
Kosovës të pranishëm në dialo-
gun Kosovë-Serbi nën drejtimin 
e administratës amerikane) e deri 
te epilogu i saj përfundimtar, 
në lidhje me mundësinë even-
tuale të ndryshimit të kufijve, 

apo edhe të ndonjë autonomie 
politiko-territoriale për serbët e 
Kosovës, si dy opsione që qa-
rkullojnë më shumë në qarqet 
diplomatike ndërkombëtare.

Që nga nisja e përfoljes pub-
like për një marrëveshje even-
tuale përfundimtare midis 
Kosovës dhe Serbisë, ky proces 
ka rrëzuar së paku 2 kryeminis-
tra kosovarë, nëse nuk llogaritet 
edhe rrëzimi i kryeministrit Isa 
Mustafa, me marrëveshjen për 
Asociacionin e Komunave me 
shumicë serbe. Përtej arsyeve 
dhe motiveve, ish-kryeministrat 
Ramush Haradinaj dhe Albin 
Kurti nuk u bën pjesë e procesit 
të dialogut. I vetmi që mbeti i 
palëkundur nga pozita e tij në 
këtë proces: Hashim Thaçi. Ky 
i fundit dhe homologu i tij serb, 
Aleksandër Vuçiqi nuk ngurru-
an ta shprehin ngazëllimin dhe 
gatishmërinë e tyre per rifillimin 
e dialogut menjëherë pas ven-
dimit të Gjykatës Kushtetuese 

së Kosovës. “Jam i gatshëm për 
vazhdimin e dialogut menjëherë 
pasi të kompletohet pushteti në 
Prishtinë”, ka thënë i gjithë-
pushtetshmi në Serbi, që pritet 
t’i fitojë bindshëm edhe zgjed-
hjet e reja parlamentare serbe 
në qershor. “Rrethanat kërkojnë 
qeveri efektive dhe efikase”, 
pohoi nga ana e tij Presidenti 
Thaçi në postimin e tij në ‘Face-
book’, pas vendimit të Gjykatës 
Kushtetuese në Kosovë.

A do të jetë qeveria jopop-
ullore e teknokratit Avdullah 
Hoti më “efektive dhe efikase” 
në arritjen e marrëveshjes me 
Serbinë, se ‘qeveria e ele-
fantëve’ e Isa Mustafës, qeve-
ria e ‘komandantëve të UÇK’ e 
Ramush Haradinajt dhe qeveria 
e liderit të popullarizuar Albin 
Kurti? E nëse po, për çfarë mar-
rëveshje? Përgjigjen së paku do 
ta qartësoj agjenda kalendarike. 
Para, apo pas zgjedhjeve serbe 
dhe amerikane.

A do të jetë qeveria jopopullore e 
teknokratit Avdullah Hoti më “efektive 
dhe efikase” në arritjen e marrëveshjes 
me Serbinë, se ‘qeveria e elefantëve’ e 
Isa Mustafës, qeveria e ‘komandantëve 
të UÇK’ e Ramush Haradinajt dhe 
qeveria e liderit të popullarizuar Albin 
Kurti? E nëse po, për çfarë marrëveshje? 
Përgjigjen së paku do ta qartësoj agjenda 
kalendarike. Para, apo pas zgjedhjeve 
serbe dhe amerikane.

Që të gjithë 
fëmijë 

NGA SERGE HALIMI

Bota është përsëri përtokë. Dhe nuk e 
kemi rrëzuar ne. Për momentin po flitet 
për programin ekonomik dhe social të 
Këshillit Kombëtar të Rezistencës, për 
pushtimin e të drejtave sindikale dhe 
për punët e mëdha të New Deal.  Aso-
kohe, shumë kryengritës i kishin ruaj-
tur armët e tyre dhe në rrugë një pop-
ull priste ikjen e bukur të « Rezistencës 
ndaj revolucionit ».  Madje kjo edhe 
ishte deviza e gazetës së përditshme 
të kohës që quhej ‘Combat’ (Beteja).  
Sa i përket Franklin Roosevelt, ai diti të 
kuptohet nga pronarët amerikanë, se 
revoltat e punëtorëve dhe kaosi social 
rrezikonte t’ia fshinte nga dheu kapi-
talizmin e tyre të adhuruar.  U desh ta 
pranonin kompromisin. Sot, nuk është 
asgjë njësoj. Të izoluar, infantilizuar, 
befasuar, po aq sa edhe të terorizuar 
nga informimi i vazhdueshëm, popul-
latat janë shndërruar në spektatorë, 
pasivë dhe të shkatërruar.  Rrugët janë 
boshatisur nga forca e gjërave. Nuk 
ka më « jelekë të verdhë » në Francë, 
në Hirak në Algjeri, as edhe protes-
ta në Beyrouth ose në Barcelonë. Si 
një fëmijë i trishtuar nga bubullima e 
stuhisë, secili pret ta dijë fatin që ja 
ka përcaktuar pushteti. Sepse spitalet 
janë pushteti, maskat dhe testet janë 
pushteti, pagesat që ja mundësojnë 
mbijetesën janë pushteti, e drejta për 
të dalur apo jo – kush ? si ? kur ? me 
kënd ?  - përsëri dhe gjithnjë pushteti. 
Pushteti ka të gjitha pushtetet. Mjeku 
dhe pronari, ai është po ashtu gjykatësi 
ynë zbatues i dënimeve që vendos për 
kohëzgjatjen tonë, sikurse për kohëzg-
jatjen e izolimit tonë.  Pse të çuditemi 
atëherë se tridhjetë e shtatë million 
francezë, një rekord ky « sa dy herë re-
zultati i një kampionati botëror të fut-
bollit », e kanë shikuar Presidentin e 
Republikës më 13 prill kur ai u paraqit 
në 11 televizione njëkohësisht ?  Çfarë 
mund të bënin tjetër në atë mbrëmje ? 

Marramendja rritet nga fakti se 
kjo fuqi nuk e di se ku po shkon. Ven-
dimet e saj janë kontaminuese, edhe 
kur janë kundërthënëse. Maskat ? Nuk 
shërbejnë për asgjë. Kjo dihej përde-
risa nuk i kishim. U bën sërish të do-
bishme – me idenë se shpëtojnë jetën 
– prej se i kemi në dispozicion. “Distan-
ca sociale” imponohet, kuptueshëm, 
por distanca e sigurisë rritet për 50% 
kur një francez shkon në Belgjikë ose 
në Gjermani, si dhe dyfishohet  nëse ia 
del ta kaloj Atlantikun. Edhe pak kanë 
me na thënë se cila është mosha dhe 
pesha që ndalohet të del nga shtëpia.  
Më mirë ishte dikur të jesh i moshuar 
dhe me peshë, se sot “senior” ose me 
“mbipeshë”: të parët së paku ishin të 
lirë për lëvizjet e tyre.  Do të mësojmë 
po ashtu se nxënësit nuk janë më të 
kontaminueshëm për mësimdhënësit 
afër pensionimit, të cilëve ju sugjero-
het megjithatë ta ruajnë distancën me 
nipërat dhe me mbesat e tyre. Një ditë 
do të bëhemi përsëri të moshës mad-
hore. Të aftë për të kuptuar dhe për të 
imponuar përzgjedhjet tona, përfshirë 
ato ekonomike dhe sociale. Për mo-
mentin, po marrim goditje pa mundur 
t’i kthejmë, po flasim vetëdijshëm në 
zbrastësirë. Andaj edhe kjo klimë e 
pistë, ky zemërim i papërdorshëm. Një 
fuçi baruti midis dhomës që po e pret 
shkrepësen. Por pas fëmijërisë, vjen 
mosha e pjekurisë… 
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BEKIM BLAKAJ, DREJTOR EKZEKUTIV I FONDIT PËR TË DREJTËN HUMANITARE NË KOSOVË 

Mohimi i drejtësisë për viktimat e krimeve të luftës
Për këto dy dekada të pasluftës nuk ka pasur një trajtim 
të duhur të së kaluarës nga ana e institucioneve dhe 
mediave. Si pasojë e kësaj po promovohet heshturazi 
kultura e mosndëshkueshmërisë dhe po mohohet e 
drejta e viktimave dhe e familjarëve të tyre për drejtësi 

INTERVISTOI: SHKODRAN HOTI

- Para pak kohësh, kryeminis-
tri në detyrë, z.Albin Kurti sh-
karkoi, pas presionit publik dhe 
të njerëzve të partisë së tij, një 
nga këshilltarët e tij për shkak 
deklarimit se “ka pjesëtarë të 
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës 
(UÇK) që kanë kryer krime 
kundër civilëve të pafajshëm”. 
Në arsyetimin e tij të shkarkim-
it, z.Albin Kurti deklaroi se ka 
gjëra “për të cilat nuk pajtohet 
nga e kaluara” me këshilltarin e 
tij dhe se konsideron që ai këtë 
debat “të mos e bëjë nga pozita 
e këshilltarit”. Ç’nënkupton për 
ju ky arsyetim i kryeministrit në 
raport me temën e ngritur nga 
këshilltari i tij?

Bekim Blakaj: Kryeministri në 
detyrë gjeti mënyrën më të le-
htë që ta anashkalojë një temë të 
rëndësishme, temë të cilën e ngri-
ti këshilltari i tij në një intervistë 
televizive. Tërthorazi ai e tha se 

nuk pajtohet me atë që deklaroi 
këshilltari i tij duke shtuar se ai 
mund ta vazhdojë këtë debat por 
jo nga pozita e këshilltarit. Kjo 
tregon mosgatishmërinë e kryemi-
nistrit në detyrë që t’i trajtojë tem-
at që mund të jenë jopopullore. 

- Debati i shkaktuar nga 
pohimet e ish-këshilltarit të 
kryeministrit në detyrë ka ri-
hapur diskutimin mbi krimet e 
luftës në Kosovë, temave rreth 
luftës së pastër dhe luftës së dre-
jtë, luftës çlirimtare dhe luftës 
pushtuese, krimeve shtetërore 
dhe individuale, përgjegjësisë 
kolektive dhe individuale etj. Jo 
rrallëherë edhe linçohen ata që 
kërkojnë drejtësi për viktimat, 
sidomos për ato me përkatësi 
tjetër etnike. Ç’nënkupton për 
juve ky debat dhe këto (kundër)
argumente që po zhvillohen sot, 
njëzet vjet pas përfundimit të 
luftës në Kosovë?

Bekim Blakaj: Është për keqard-
hje që ende, edhe pas më shumë 
se 20 vitesh nga përfundimi i 
luftës, temat e tilla shkaktojnë de-
bate të ashpra në shoqërinë tonë, 
ku dominon diskursi i njëanshëm 
dhe ku vërehet një tendencë e 
theksuar për të mohuar, apo mini-
mizuar, viktimat e shkaktuara nga 
ish-pjesëtarët e UCK-së, e që një 
pjesë e madhe e tyre nuk janë të 
përkatësisë etnike shqiptare. Kjo 
na le për të kuptuar se për këto 
dy dekada të pasluftës nuk ka 
pasur një trajtim të duhur të së 
kaluarës nga ana e institucioneve 
dhe mediave. Si pasojë e kësaj po 
promovohet heshturazi kultura 
e mosndëshkueshmërisë dhe po 
mohohet e drejta e viktimave dhe 
e familjarëve të tyre për drejtësi. 

- Ka zëra në Kosovë që poho-
jnë se ka përpjekje për t’i rel-
ativizuar krimet e kryera nga 
aparati shtetëror i Serbisë duke 
dashur të “barazohen” ato me 
krimet e tjera, në funksion të 
“barazimit të agresorit me vik-
timën” dhe të ndërtimit të një 
vërtete/narracioni tjetër për 
luftën në Kosovë? Si ju përgjig-
jeni këtyre pohimeve?  

Bekim Blakaj: Është e vërtetë se 
shpesh mund të dëgjojmë pohime 
të tilla, ku thuhet se gjatë këtyre 
viteve ka pasur një tendencë që 

të bëhet një revizionim i historisë 
së luftës së fundit në Kosovë, 
në mënyrë që të gjitha palët të 
paraqiten njëjtë, si kryerës të 
krimeve dhe në ketë mënyrë të 
barazohen krimet. Si promotore 
e këtij procesi shpesh është për-
mendur edhe bashkësia ndërkom-
bëtare, sidomos me themelimin 
e Dhomave të Specializuara të 
Kosovës. Pa marrë parasysh num-
rin tepër të kufizuar të proceseve 
gjyqësore për krimet e kryera ne 
Kosovë dhe në mungesë të një 
regjistri zyrtar të krimeve dhe 
viktimave te luftës, megjithatë, 

ato nuk mund të barazohen. Edhe 
ato pak gjykime të zhvilluara, 
sidomos ato para Gjykatës Penale 
Ndërkombëtare për ish – Jugosl-
lavi (Tribunali i Hagës), trego-
jnë përmasat e krimeve të kryera 
nga forcat serbe, krime të cilat 
janë planifikuar dhe organizuar 
nga bartësit më të lartë të insti-
tucioneve politike, ushtarake dhe 
policore të Serbisë. Prandaj, për të 
gjashtë serbët e dënuar para Tri-
bunalit të Hagës për krimet e kry-
era në Kosovë, krimet e tyre janë 
cilësuar si krime të luftës të kry-
era në një Ndërmarrje Kriminale 
të Përbashkët. Nga ana tjetër, or-
ganizatat e shoqërisë civile kanë 
dokumentuar në masë të madhe 
shkeljet e rënda të të drejtave të 
njeriut si dhe krimet e ndodhura 
gjatë dhe pas luftës në Kosovë. 
Rezultatet e këtij dokumentimi 
tregojnë së krimet e kryera nga 
institucionet e Serbisë dhe ato të 
kryera nga ish-pjesëtarët e UÇK-
së në asnjë mënyrë nuk mund të 
barazohen. 

Sa i përket krijimit të narracionit 
të saktë, këtu rol të rëndësishëm 
mund të luante një komision i së 
vërtetës i cili do kishte karakter 
rajonal dhe i cili do ta kishte për 
detyrë ta bëjë regjistrimin e të 
gjithë viktimave të luftërave gjatë 
shpërbërjes së ish-Jugosllavisë. 

Vërehet një tendencë 
e theksuar për 
të mohuar, apo 
minimizuar, viktimat 
e shkaktuara nga ish-
pjesëtarët e UCK-së, e 
që një pjesë e madhe 
e tyre nuk janë të 
përkatësisë etnike 
shqiptare 
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Kjo do të ndikonte në përafrimin 
e narracioneve kundërthënëse dhe 
në pranimin e të gjitha viktimave. 
Këtë qasje e promovon nisma për 
KOMRA. 

Barriera e 
mosbashkëpunimit 
juridik Kosovë-
Serbi

- Përballja më të kaluarën në 
shtetet post-konfliktuoze është 
një proces mjaft i vështirë. Në 
këtë kontekst, sa ka ndërtuar 
kapacitete Kosova gjatë këtyre 
dy dekadave për të vendosur 
drejtësi për viktimat e luftës dhe 
si qëndron ajo krahasuar me 
vendet e rajonit?

Bekim Blakaj: Në përgjithësi ne 
nuk mund të jemi të kënaqur me 
hapat e ndërmarrë nga institucio-
net e Kosovës në ngritjen dhe 
zbatimin e mekanizmave të Dre-
jtësisë Tranzicionale. Njëri ndër 
mekanizmat kryesor të Drejtësisë 
Tranzicionale janë ndjekjet dhe 
gjykimet penale të atyre që janë 
përgjegjës për krimet e kryera 
gjatë dhe menjëherë pas luftës në 
Kosovë. Nëse pyeten përfaqësuesit 
vendor të gjyqësorit ata shpesh, pa 
hezitim, fajin ia hedhin mision-
eve ndërkombëtare në Kosovë, 
UNMIK-ut dhe EULEX-it, duke 
thënë se gjykimet për krime lufte 
kanë qenë kompetencë ekskluz-
ive e ndërkombëtarëve. Në fakt, 
kjo nuk është tërësisht e vërtetë 
sepse gjykatës dhe prokurorë ven-
dorë janë përfshirë nga fillimi në 
këto procese gjyqësore, dhe që 
të dy misionet ndërkombëtare në 
mandatin e vet kanë pasur kom-
ponentin e ngritjes së kapaciteteve 
të gjyqësorit vendor. Fakti është 
se prokurorët dhe gjykatësit ven-
dorë nuk kanë treguar një vullnet 
të madh që të jenë të përfshirë në 
lëndët për krime lufte dhe per-
formanca e tyre ka qenë e dobët. 
Viteve të fundit janë ndërmarrë 
disa hapa shpresëdhënës nga ana 
e gjyqësorit në Kosovë siç është 
krijimi i Departamentit për Krime 
të Luftës në kuadër të Prokuror-
isë Speciale të Republikës së 
Kosovës, si dhe Departamenti 
Special pranë Gjykatës Themelore 
në Prishtinë. 

- Së fundi keni deklaruar se 
nuk është vënë drejtësi as për 
1% të viktimave të luftës? Cilat 
janë arsyet?

Bekim Blakaj: Për fat të keq, të 
dhënat statistikore më japin të dre-
jtë në këtë pohim. Për më shumë 
se 20 vite pas luftës, në të gjitha 

proceset gjyqësore që janë zhvil-
luar kundër atyre që kanë qenë të 
dyshuar për kryerjen e krimeve 
të luftës në Kosovë dhe atë nga 
të gjitha gjykatat duke përfshirë 
Tribunalin e Hagës dhe Dhomën 
Speciale për Krime të Luftës në 
Serbi, janë dënuar me aktgjykim 
të plotfuqishëm rreth 70 persona. 
Në anën tjetër, sipas regjistrit të të 
vrarëve dhe të zhdukurve gjatë dhe 
pas luftës në Kosovë, të përpiluar 
nga Fondi për të Drejtën Human-
itare (FDH) me seli në Serbi dhe 
Fondi për të Drejtën Humanitare 
në Kosovë (FDHK), janë mbi 
10.000 viktima civile të vrarë apo 
zhdukur, pa përmendur këtu per-
sonat të cilët kanë qenë subjekt i 
dhunës seksuale gjatë luftës, apo 
ata që i janë nënshtruar trajtimit 
çnjerëzor, apo kanë qenë subjekt 
i abuzimeve tjera. Të gjithë këta 
persona, dhe familjet e tyre, kanë 
të drejtë në drejtësi. 

Sigurisht, kapacitetet e gjy-
qësorit janë të limituara dhe 
nuk mund të presim që të gjithë 
fajtorët për krime lufte do të 
përgjigjen një ditë për krimet e 
kryera. Posaçërisht proceset gjy-
qësore për krime lufte kanë sfida 
të mëdha. Nnjëra ndër to është se 
tanimë kanë kaluar dy dekada nga 
këto krime dhe është e pamundur 
që të gjenden prova forenzike. 
Prokuroria nuk ka në dispozicion 
as prova të shkruara – dokumente 
për këto krime. Prokuroria tanimë 
më së shumti bazohet në dësh-
minë e dëshmitarëve okularë, të 
cilëve iu është zbehur kujtesa, e 
ka edhe raste kur ata hezitojnë të 
japin dëshminë e tyre. Megjithatë, 
mendoj se barriera kryesore për 
vënien e drejtësisë për viktimat e 
krimeve të luftës në Kosovë është 
mosbashkëpunimi juridik në mes 
të prokurorive respektive në Ser-
bi dhe Kosovë. Siç qëndron tani 
puna, në njërën anë të kufirit janë 
viktimat ndërsa në anën tjetër kry-
erësit e krimeve, për të cilët është 
krijuar ambient i përshtatshëm 
për mosndëshkueshmëri si pasojë 
e mosbashkëpunimit të ndërsjellë. 

- Themelimi i Gjykatës Spe-
ciale ka polarizuar shoqërinë 
kosovare. Madje kemi pasur di-
kur edhe deklarata nga kryemi-
nistri aktual se me ardhjen e tij 
në pushtet nuk do t’i dorëzojë 
të akuzuarit, apo edhe nismën 
e partive të ish-pushtetit për ta 
shfuqizuar atë? Si do ta kishit 
shpjeguar këtë rezistencë ndaj 
Gjykatës Speciale? 

Bekim Blakaj: Mendoj se si 
çdo temë tjetër edhe Dhomat e 

Specializuara (Gjykata Speciale) 
janë politizuar skajshmërisht në 
diskursin publik. Më kujtohet 
edhe debati në Kuvendin e Re-
publikës së Kosovën kur ishte 
sjellë në votim Ligji për Dhomat 
e Specializuara, me ç ‘rast kishte 
fjalime të shumta dhe të zjarr-
ta, disa prej të cilave tingëllonin 
edhe patetike. Edhe më pastaj, 
e deri në ditët e sotme, ka pasur 
akuza ndaj atyre që kanë votuar 
themelimin e Gjykatës Speciale 
dhe është tentuar që të përfitohen 
poena politikë mbi këtë çështje. 
Pra një pjesë e atyre që kundër-
shtojnë Dhomat e Specializuara 
e bëjnë këtë për konformizëm, 
ndërsa një pjesë tjetër e kundër-
shtojnë atë edhe më fuqishëm, 
sepse ekziston frika se ata vetë 
ose të afërmit e tyre mund të jenë 
subjekt i hetimeve të Zyrës së 
Prokurorit të Specializuar. 

- Ju keni sugjeruar krijimin e 
në Dhome apo Departamenti të 
Specializuar për Krime Lufte, 
si institucion të përhershëm, të 
udhëhequr nga gjykatësit ven-
dorë. Pse e shihni të nevojshëm 
këtë institucion duke e ditur 
se tashmë ekziston Gjykata 
Speciale?

Bekim Blakaj: Dhomat e Spe-
cializuara të Kosovës kanë një 
mandat të kufizuar. Juridiksioni 
lëndor i saj kufizohet në krimet 
e supozuara që kanë qenë sub-
jekt në Raportin e Asamblesë së 
Këshillit të Evropës si dhe sub-
jekt i hetimeve të Task Forcës 
Speciale Hetuese (SITF). Prandaj 
kjo gjykatë nuk do mund të proce-
dojë me të gjitha lëndët për krime 
lufte dhe krime kundër njerëzim-
it që janë kryer në Kosovë në 
periudhën 1998-2000. Edhe në 
rast se do kishte këtë juridik-
sion, një gjykatë e përkohshme 
nuk do kishte kapacitete që të 
përballohet me të gjitha lëndët e 
mundshme për krime lufte. Pran-
daj, në Fondin për të Drejtën 
Humanitare Kosovë (FDHK) be-
sojmë se vetëm një Dhomë, De-
partament apo Gjykatë Speciale 
vendore, e përhershme, e vendo-
sur në Kosovë dhe me gjykatës 
vendorë, pa inteferime politike 

dhe me kapacitete profesionale të 
ngritura mund të sillte një kualitet 
të ri në proceset gjyqësore për 
krime lufte dhe do kishte gjasa që 
të sjellë drejtësi për një numër më 
të madh të viktimave. 

Kultura e 
mosndësh-
kueshmërisë

- Është e njohur se një nga 
problemet përcaktuese për 
vënien e drejtësisë ka qenë 
mbrojtja e dëshmitarëve. Disa 
media kanë pretenduar që disa 
persona të gjetur së fundi të 
vdekur në rrethana të pan-
driçuara në Kosovë ishin dësh-
mitarë në Gjykatën Speciale. A 
mendoni se Gjykata Speciale po 
dëshmohet efikase në mbrojtjen 
e dëshmitarëve?

Bekim Blakaj: Është e vërtetë 
që ka pasur frikësim dhe kërcënim 
të dëshmitarëve në shumë procese 
gjyqësore, duke përfshirë lëndë të 
ndryshme edhe para gjykatave në 
Kosovë, por edhe para Tribunalit 
të Hagës. Shumë dëshmitarë kyç 
në këto procese kanë ndërruar 
deklaratat e tyre të dhëna në pro-
cedurën paraprake, e së paku në 
një rast dëshmitari ka refuzuar të 
jap deklaratën e tij në shqyrtimin 
kryesor. Si pasojë e këtyre ras-
teve, në disa procese gjyqësore 
prokuroria ka dështuar dhe trupi 
gjykues ka sjellë aktgjykim lirues. 

Si duket, Gjykata Speciale e ka 
pasur parasysh këtë dhe së paku 
deri më tani, ajo ka treguar kujdes 
të posaçëm në mbrojtjen e iden-
titetit të dëshmitarëve të mund-
shëm. Vet fakti se deri më tani 
nuk ka rrjedhë asnjë informacion 
mbi krimet që do të gjykohen 
para kësaj gjykate ndikon që mos 
të dihet identiteti i dëshmitarëve 
dhe kështu ata janë më pak të ek-
spozuar rrezikut. Gjithashtu, si 
duket Gjykata Speciale do merret 
më seriozisht me rastet e veprave 
që kanë të bëjnë me pengimin e 
administrimit të drejtësisë. Mund 
të presim se dënimet ndaj per-
sonave të cilët do të ndikojnë 
tek dëshmitarët, apo me vep-
rime tjera do ta pengojnë vënien 

e drejtësisë, do të dënohen me 
dënime shumë më serioze nga ato 
të dhëna nga Tribunali i Hagës 
për të njëjtat vepra. 

- Së fundi, por edhe më 
herët, është përmendur ide-
ja e “amnistisë dypalëshe” në 
një marrëveshje të ardhshme 
midis Kosovës dhe Serbisë? Si 
e komentoni idenë për amnis-
ti si marrëveshje politike midis 
Kosovës dhe Serbisë?

Bekim Blakaj: Mendoj se op-
sioni i përfshirjes së amnistisë në 
një pako të marrëveshjes Kosovë 
– Serbi nuk do jetë i mundshëm 
për shumë arsye. Në rend të parë, 
një marrëveshje e tillë do të haste 
në kundërshtim të fuqishëm në të 
dy vendet dhe kjo do ta rrezikonte 
seriozisht nënshkrimin përfundim-
tar të marrëveshjes finale. Edhe po 
që se ndodh, atëherë do të rreziko-
hej zbatimi i marrëveshjes finale. 
Gjithashtu, një marrëveshje e tillë 
do të kundërshtohej edhe nga ko-
muniteti ndërkombëtar, sepse ajo 
marrëveshje automatikisht dhe dre-
jtpërdrejt do të ndikonte në përfun-
dimin e mandatit të Gjykatës Spe-
ciale. Dhe në fund, do të thoja se 
nuk do kishte kuptim të pretendohet 
se po vendoset një paqe e mirëfill-
të, e qëndrueshme dhe historike, siç 
kanë dëshirë ta quajnë vetë akterët 
e saj, e cila në themele të saj vendos 
kulturën e mosndëshkueshmërisë 
për krimet më makabre. 

- Ministrja e Drejtësisë në 
detyrë, znj.Albulena Haxhiu, 
ka nënshkruar një vendim 
për formimin e Ekipit Punues, 
për përgatitjen e analizës për 
themelimin e Institutit për hu-
lumtimin e krimeve të kryera 
gjatë luftës në Kosovë? Çfarë 
prisni nga kjo iniciativë?

Bekim Blakaj: Në parim, FDHK 
përkrahë çdo nismë e cila ka për 
qëllim krijimin e mekanizmave të 
cilët e ndihmojnë shoqërinë tonë 
që të ballafaqohet me të kaluarën 
në mënyrë të duhur. Në të kalu-
arën ka ekzistuar një Institut për 
Hulumtimin e Krimeve të Luftës 
i cili më vonë është shuar dhe 
pastaj është themeluar një Depar-
tament për Drejtësi Tranzicionale 
në kuadër të Ministrisë së Drejtë-
sisë. Është e rëndësishme që mos 
të ketë mbivendosje të kompe-
tencave në mes të mekanizmave 
të ndryshëm. Edhe pse nuk kemi 
ndonjë pritje të madhe nga Ekipi 
Punues, si FDHK kemi shprehur 
gatishmërinë të japim kontributin 
tonë në këtë ekip e nëse është nev-
oja edhe kritika konstruktive. 

Organizatat e shoqërisë civile kanë 
dokumentuar në masë të madhe shkeljet 
e rënda të të drejtave të njeriut si dhe 
krimet e ndodhura gjatë dhe pas luftës në 
Kosovë. Rezultatet e këtij dokumentimi 
tregojnë së krimet e kryera nga 
institucionet e Serbisë dhe ato të kryera 
nga ish-pjesëtarët e UÇK-së në asnjë 
mënyrë nuk mund të barazohen
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SERBIA NË MBROJTJE TË KRIMINELËVE TË LUFTËS

Kriminelët e luftës të institucioneve shtetërore 
Ndoshta tanimë është 
koha ta bëjmë pyetjen më 
të logjikshme: përse nuk 
po procesohen krimet e 
luftës në Serbi? Secili që e 
përcjellë skenën politike në 
Serbi mund t’i përgjigjet 
kësaj pyetje, sepse në Serbi 
në pushtet janë të njëjtit 
njerëz që ishin pjesëmarrës 
në kryerjen e politikave 
kriminale para dhe përgjatë 
luftërave në ish-Jugosllavi.  

NGA IVANA ZHANIQ 

Viti që lamë pas nuk solli shumë ndry-
shime kur bëhet fjalë për ballafaqimin 
me të kaluarën në Serbi. Çdo gjë mbe-

ti pothuajse njësoj. Pasiviteti i Prokurorisë 
për Krimet e Luftës, mosekzistimi i një an-
gazhimi të qartë të pushtetit që të merret më 
në fund me të kaluarën e dhunshme dhe vazh-
dimi i praktikave që heroizojnë kriminelët e 
dënuar të luftës. 

Gjatë vitit 2019, 24 raste u sollën para 
Gjykatës së Lartë në Beograd. U akuzua 
vetëm një person dhe vetëm disa viktima 
përfshiheshin në aktakuza. Edhe pse mund të 
duket që 24 raste nuk paraqesin një numër aq 
të vogël, nuk duhen harruar disa nga proble-
met, tanimë kronike, që i rëndojnë proceset 
gjyqësore për krimet e luftës në gjykatat ven-
dore, të cilat ndikojnë në masë të konsider-
ueshme në efikasitetin e procesuimit të këtyre 
krimeve. 

Së pari duhet pasur parasysh se këto 24 raste 
nuk u hapën në vitin 2019, por që shumica 
e tyre zgjasin që shumë vite. Nuk është rast 
i rallë që një numër i madh proceseve gjy-
qësore ku janë të akuzuar një numër i madh i 
të pandehurve zgjasin deri në 10 vjet.

Problemi i dytë është që një pjesë e këtyre 
rasteve kthehen në rigjykim me aktvendim të 
Gjykatës së Apelit, gjë që e zvarrit edhe më 
shumë procesin. Problemi i tretë dhe ndosh-
ta më i madhi i cili edhe mund të shqyrtohet 
statistikisht është numri i vogël i aktakuzave 
për krimet e kryera gjatë viteve të 90-ta. 
Domethënë, prej vitit 2003 kur u themelua 
Prokuroria për Krimet e Luftës 17 vite më 
parë, kjo Prokurori ka ngritur aktakuza për 
vetëm 76 raste kundër 198 personave, për 
vdekjen e më pak se 2500 viktimave. 

Gjatë viteve të kaluara, arsyetimi më i shpe-
shtë i Prokurorisë për Krimet e Luftës për re-
zultatet e tyre modeste ishte mungesa e stafit, 
si për shembull të zëvendës-prokurorëve për 
krime të luftës. Falë negociatave me Bash-
kimin Evropian dhe Planit Aksional për Ka-
pitullin 23, ky problem është zgjidhur me suk-
ses. Që nga viti 2019 janë punësuar gjithsej 
10 zëvendës-prokurorë për krime të luftës 
(më parë ishin vetëm katër). 

Megjithatë, Prokuroria për Krime të Luftës 
ngriti vetëm 3 aktakuza për krime të luftës 
gjatë vitit 2019  dhe asnjëra nuk ishte rezultat 
i punës së tyre hetuese. Dy nga këto aktakuza 
ishin procesuar nga Bosnja dhe Herzegovina, 

e njëra ishte ngritur kundër një personi që 
ishte në arrati për disa vjet në një rast që daton 
që 10 vjet (Rasti i Qyshkut). 

Pra, 10 zëvendës-prokurorët nuk ngritën 
asnjë aktakuzë të re përgjatë tërë vitit, gjë që 
na drejton drejt përfundimit se problemi nuk 
qenka numri i burimeve njerëzore, por në mo-
spunën që tolerohet për shumë vite. Po ashtu, 
në mesin e këtyre tri aktakuzave, asnjëra nuk 
është kundër kryerësve të hierarkisë së lartë 
ose për krime ku janë vrarë një numër i madh 
i njerëzve.  

Duhet kujtuar se deri tani Prokuroria për 
Krime të Luftës nuk ka ngritur asnjë aktakuzë 
kundër pjesëtarëve të hierarkisë së lartë të 
ushtrisë ose policisë, edhe pse Fondi për të 
Drejtën Humanitare, si e vetmja organizatë 
joqeveritare e cila i ka ndjekur të gjitha pro-
ceset për krimet e luftës nga fillimi, ka ngritur 
kallëzime penale dhe ka publikuar dosje me 
dëshmi, të cilat të paktën mund të shërbejnë si 
bazë fillestare për hetim kundër përgjegjësve. 

Prokuroria për Krimet e Luftës mbeti e hes-
htur ndaj kallëzimeve penale kundër Ljubi-
sha Dikoviq (komandant i brigadës së 37-të 
të Ushtrisë së Jugosllavisë dhe oficer i pen-
sionuar i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë 
së Serbisë), Bozhidar Deliq  (komandant i 
brigadës të 549-të të Ushtrisë së Jugosllavisë 
dhe dëshmitar, por jo edhe i pandehur në 
rastin ‘Tërnje”), Dragan Zhivanoviq (ko-
mandant i brigadës së 125-të të Ushtrisë së 
Jugosllavisë), Svetozar Andriq (themelues 
i kampit të përqendrimit në Sushicë dhe 
zëvendës-kryetar shumëvjeçar i komunës 
së Novi Beogradit, si dhe kandidat në listën 
zgjedhore të Aleksandar Shapiqit), Dushan 
Llonçar (komandant i brigadës së Ushtrisë 
Popullore të Jugosllavisë i cili nuk bëri 
asgjë më pak sesa ta urdhëronte sulmin ndaj 
civilëve në fshatin Lovas) dhe shumë të tjerë. 
Edhe pse pati një paralajmërim nga Prokurori 
për Krime të Luftës, Vlladimir Vukçeviq, nuk 
pati aktakuza për krimet e kryera në fshatrat 
Mejë dhe Korenicë në Kosovë, ku rreth 350 
civilë u vranë në prill të vitit 1999, si që nuk 
pati aktakuza as për ekzistencën e disa var-
rezave masive në Serbi me mijëra trupa të 
shqiptarëve të Kosovës.

“Gjyshi Ratko”

Ndoshta tanimë është koha ta bëjmë pyetjen 
më të logjikshme: përse nuk po procesohen 
krimet e luftës në Serbi? Secili që e përcjellë 
skenën politike në Serbi mund t’i përgjigjet 
kësaj pyetje, sepse në Serbi në pushtet janë 
të njëjtit njerëz që ishin pjesëmarrës në kry-
erjen e politikave kriminale para dhe përgjatë 
luftërave në ish-Jugosllavi.  Në krye të shtetit 
është personi i cili në parlament bëri thirrje 
për vrasjen e 100 myslimanëve për një serb të 
vrarë. Kryetarja e Kuvendit Republikan është 
personi që nuk u bë dot këshilltare ligjore e 
Vojisllav Sheshlit në Tribunalin e Hagës për 
shkak të dyshimeve se ishte e përfshirë në 
persekutimin e kroatëve nga Vojvodina. Njëri 
nga deputetët është një kriminel i luftës i cili 
është dënuar para tribunalit ndërkombëtar me 
10 vjet burg dhe i cili tani kërcënon që do t’i 
pastroj llogaritë me të gjithë ata që e quajnë 
kriminel të luftës. Se çka nënkupton ai me 
“pastruar llogaritë” e dijnë më së miri kroatët e 
Vojvodinës dhe familja Barbaliq nga Zemuni. 

Edhe pse këto fakte njihen gjerësisht, shu-
mica tashmë i paska harruar (“po kaluan 
tashmë 25 vjet!”), për shkak se ata “kanë ndry-
shuar dhe nuk janë më ata që ishin, tanimë ata 

janë për sundimin e ligjit dhe për anëtarësimin 
e Serbisë në BE”. Në të njëjtën kohë glorifi-
kohen gjeneralët serbë dhe demonizohen të 
tjerët, duke prezentuar vuajtjen e popullit serb 
si të vetmën gjë relevante. 

Pastaj shokohemi kur krimet e luftës kalo-
jnë pa u procesuar, kur me entuziazmin më 
të madh të popullit, “Gjyshi Ratko” lidhet 
në programin e mëngjesit të televizionit me 
frekuenca shtetërore; kur kriminelët e luftës 
përdorin paratë e taksapaguesve të qytetarëve 
të Serbisë për të publikuar libra të shtypu-
ra nga Ministria e Mbrojtjes me një shënim 
nga organizatori se autori “mungon”; që 
kriminelet e luftës promovojnë libra ku hap-
tazi përqeshin viktimat duke shpërfaqur “të 
vërtetat e sakta dhe shokuese” në publik, 
përderisa paralelisht keqtrajtohen mbrojtësit 
e të drejtave të njeriut. Prandaj edhe 24 dos-
jet e krimeve të luftës mund të duken numër 
shumë i madh. 

Kahas këtyre fakteve të njohura duhet të ku-
jtojmë edhe disa fakte të tjera. Është e vërtetë 
që kanë kaluar 25 vjet, ose më saktë 21 vjet 
nga përfundimi i konflikteve në ish-Jugosllavi 
dhe që kjo e bën hetimin e krimeve në masë 
të konsiderueshme më të vështirë. Që tanimë 
është e qartë se jo të gjithë kryerësit e krimeve 
të luftës nuk do të mund të procesohen, që ka 
vdekur një numër i madh i përgjegjësve, dësh-
mitarëve dhe viktimave, që kriminelët e luftës 
janë në mesin tonë, madje në institucione ku 
nuk e kanë vendin. 

Por, kjo nuk i amniston institucionet ser-
be nga mospuna kronike, zvarritja, mungesa 
e aktakuzave dhe gjykimet sipërfaqësore. 
Sepse për sa kohë “Gjyshi Ratko na përqa-
fon” nga Scheveningeni, e kemi për obligim 
t’ju sigurojmë viktimave të paktën pak dre-
jtësi të merituar pas kaq shumë vitesh. Që të 
japin përgjegjësi para ligjit ata të cilët shka-
ktuan dëmin më të madh, që publiku ta njoh 
vuajtjen dhe dhimbjen e viktimave, si dhe 
që ato të dëmshpërblehen. Që nënat të mos 
vdesin pa i varrosur fëmijët e tyre me dinjitet. 
Që fëmijët ta dijnë se si u vranë etërit, xhax-
hallarët, gjyshërit dhe të afërmit e tyre. Që 
gratë e dhunuara nuk t’i përkulin kokat e tyre 
kur dalin në rrugë, sepse të gjithë mendojnë 
se ishte faji i tyre për atë që ju ka ndodhur. 
Këtë ua kemi borxh si shoqëri.

(Ky artikull është botuar në Dealing with a Past – DwP/Ballafaqimi me të 
kaluarën. Titujt janë të redaksisë së Le Monde Diplomatique-Shqip)

 *Autorja është juriste. Ajo ka magjistruar në temën e përg-
jegjësisë komanduese në jurisprudencën e gjykatave ndër-
kombëtare. Ajo punon në fushën e procesuimit të dhunës 
seksuale në luftë. Është drejtore e Fondit për të drejtën 
humanitare në Beograd. 

Për sa kohë “Gjyshi 
Ratko na përqafon” 
nga Scheveningeni, e 
kemi për obligim t’ju 
sigurojmë viktimave 
të paktën pak drejtësi 
të merituar pas kaq 
shumë vitesh. Që të japin 
përgjegjësi para ligjit 
ata të cilët shkaktuan 
dëmin më të madh, 
që publiku ta njoh 
vuajtjen dhe dhimbjen e 
viktimave, si dhe që ato 
të dëmshpërblehen
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KUNDËRTHËNIET MBI POPULLIZMIN E MAJTË

Popullizmi i majtë si strategjia më e mirë rezistuese 
ndaj neoliberalizmit

Kriza shëndetësore ka rihapur gjahun ndaj»popullistëve». 
Ithtar i një demokracie të qetë, konsensuale, Pierre 
Rosanvallon, referohet në disa nga kritikat arbitrare 
ndaj popullizmit. Një teoriciente e njohur e kësaj rryme 
i përgjigjet atij.

NGA CHANTAL MOUFFE 

Në librin e tij të fundit « Le Siè-
cle du populisme » (Shekulli i 
Popullizmit) (1), Pierre Rosan-

vallon habitet me faktin se ndryshe nga 
ideologjitë e tjera të modernizmit, siç 
janë liberalizmi, socializmi, komunizmi 
ose anarkizmi, popullizmi nuk lidhet 
me asnjë vepër madhështore.

Sipas tij, megjithatë, bëhet fjalë për 
një propozim politik të pajisur me një 
koherencë dhe me një forcë pozitive, 
por që nuk është formalizuar dhe zhvil-
luar. Në librin e tij, Rosanvallon synon 
ta definojë doktrinën populliste duke ia 
bërë edhe kritikën.

Ai e ndërton këtë doktrinë në mënyrë 
arbitrare, duke përdorur elemente nga 
burime shumë heterogjene dhe duke 
përsëritur klishetë tashmë të ekspozuara 
në shumicën e kritikave ndaj popull-
izmit. Përkufizimi i tij nuk shton asgjë 
në tezën, të paraqitur nga shumë autorë, 
sipas të cilës popullizmi ka të bëjë me 
kundërshtimin e një “populli të pastër” 
kundër një “elite të korruptuar” dhe në 
kuptimin e politikës si shprehje e men-
jëhershme të “vullnetit të përgjithshëm” 
të popullit (2).

Me disa nuanca, ky është përfyty-
rimi që paraqitet në ‘Le Siècle du pop-
ulisme’. Kur Rosanvallon i referohet 
autorëve që mbrojnë një pozicion tjetër, 
ai e bën këtë duke shtrembëruar idetë 
e tyre për t’i bërë të përputhshme me 
tezën që mbron.

Disa nga veprat e mia janë të karika-
turizuara deri në atë pikë, saqë shtrohet 
pyetja nëse ky historian me famë i ka 
lexuar ato, apo nëse ai shpreh dashakeqë-
si metodologjikisht të dyshimtë. Për 
shembull, ai pohon se unë hedh posh-
të demokracinë liberale përfaqësuese, 
përderisa vepra ime « Pour un popu-
lisme de gauche » (Për një populizëm 
të majtë) nënvizon rëndësinë e përf-
shirjes së kësaj strategjie në kuadër të 
demokracisë pluraliste dhe të mos hiqet 
dorë nga parimet e liberalizmit politik.

Përkundër asaj që pohon Rosanvallon, 
në veprën time « Le Paradoxe démocra-
tique » (3) (Paradoksi demokratik), unë 
mbrojë tezën se demokracia liberale 
rezulton nga artikulimi i dy logjikave 
të papajtueshme në instancë të fundit, 
por se tensioni midis barazisë dhe lir-
isë, kur manifestohet në mënyrë «ago-
nistike», në formën e një beteje midis 
kundërshtarëve, garanton ekzistencën e 
pluralizmit.

Po kështu, sipas Rosanvallon, unë 
mbrojë unanimitetin si horizont rregul-
lues të shprehjes demokratike, përderi-
sa tema e ndarjes shoqërore dhe e pa-
mundësisë së një konsensusi inkluziv 
është në qendër të mendimeve të mia. 
Por nëse kjo vepër që synon ta bëjë te-
orinë e popullizmit nuk kontribuon në 
një kuptim më të mirë të fenomenit, kjo 
është kryesisht për shkak të pretendim-
it të ambicies së saj: popullizmi nuk 
ekziston si entitet, e rrjedhimisht nuk 
mund t’ia krijojmë teorinë ose t’ia prod-
hojmë konceptin.

Ekzistojnë vetëm popullizma në 
shumës, gjë që edhe e shpjegon se pse 
ky nocion krijon kaq shumë interpre-
time dhe përkufizime kundërthënëse. 
Në vend që të kërkohet përkufizimi i 
parimeve të popullizmit, duhet shqyrtu-
ar logjika politike që zbatohet nga lëviz-
jet e cilësuara si «populliste».

Duke e ndjekur këtë qasje, Ernesto 
Laclau tregon në « La Raison popu-
liste » (4) (Arsyeja populliste) se kemi 
të bëjmë me një strategji të ndërtimit të 
kufirit politik, të vendosur mbi bazën 
e një kundërshtimi, midis atyre poshtë 
dhe atyre lartë, midis dominuesve dhe 
të dominuarve.

Lëvizjet që e përqafojnë popullizmin 
lindin gjithmonë në kontekstin e një 
krize të modelit hegjemonik. Të men-
duar në këtë mënyrë, popullizmi nuk 
paraqitet as si një ideologji, as si një 
regjim, as si një përmbajtje programore 
specifike.

E gjitha varet nga mënyra se si ndër-
tohet kundërshtia “ne / ata”, si dhe nga 
kontekstet historike dhe nga strukturat 
socio-ekonomike në të cilat shpaloset. 
Të kuptuarit e popullizmave të ndry-
shëm nënkupton të nisesh nga konjuk-
turat specifike të shpërfaqjes së tyre, e jo 
t’i reduktosh si shpërfaqje e një ideolog-
jie të njëjtë, siç e bën Rosanvallon.

« Republika e 
qendrës »
Duke mos arritur ta sqarojë objektin 

e tij, Rosanvallon zbulon në studimin e 
tij të popullizmit, natyrën dhe kufijtë e 
konceptimit të tij për demokracinë. Te-
oria demokratike që strukturon ideolog-
jinë populliste fton sipas tij në një 
«formë të kufizuar të demokracisë» e 
cila ia bën procesin gjyqësor natyrës lib-
erale dhe përfaqësuese të demokracive 
ekzistuese. Dhe kjo duke ia kundërvërë 
një zgjidhje zëvëndësuese të bazuar në 
tri karakteristika: demokracia e drejt-
përdrejtë, një projekt i demokracisë së 
polarizuar dhe një konceptim i men-
jëhershëm e spontan të shprehjes pop-
ullore. Sipas kësaj doktrine të supozuar 
populliste, ish-sekretari i fondacionit 
Saint Simon (Rosanvallon) paraqet 
alternativën e konceptimit të tij, të zh-
villuar në veprat e tij të mëparshme. 
Në aspektin filozofik aty gjejmë një 
version të sofistikuar të doktrinës do-
minuese të partive socialdemokrate nën 
hegjemoninë neoliberale. Ai u zhvillua 
në vitet 1980 dhe 1990 nga teoricienët 
e «third way», si Anthony Giddens në 
Mbretërinë e Bashkuar dhe Ulrich Beck 
në Gjermani. Teza e tyre: kemi hyrë 
në një «modernitet të dytë», ku modeli 
antagonik i politikës bëhet i vjetëruar 
në mungesë të kundërshtarëve socialë. 
Identitetet kolektive si klasat kanë hum-
bur rëndësinë e tyre dhe kategoritë e së 
djathtë dhe së majtës po skadojnë.

Ekzistojnë dallime në mendime po-
tencialisht konfliktuoze por që ngush-
tohen dhe zvogëlohen duke pajtuar 
shumëllojshmërinë e kërkesave individ-
uale. Andaj edhe merr hapin një «poli-
tikë e jetës» e lidhur me shqetësimet 
mjedisore, familjare, identitetet perso-
nale dhe kulturore, sipas Giddens, mbi 
«politikën e emancipimit» (5).

Miratimi i një konceptimi të tillë nga 
partitë socialdemokrate ishte në burim 
të social-liberalizmit i cili mbizotëroi 
Evropën Perëndimore që nga fundi i 
viteve 1980. Në Francë, ky projekt i një 
«Republikës së qendrës» gjeti ndjekësit 
e tij më të zjarrtë rreth Rosanvallon dhe 
intelektualë nga Qendra si Raymond 
Aron nga École des hautes études en 
sciences sociales (Shkolla e studimeve 
të larta në shkenca sociale) (6). Kjo rry-
më privilegjon dimensionin liberal të 
demokracisë: ajo e vë theksin në mbro-
jtjen e aspekteve kushtetuese në dëm të 
pjesëmarrjes së popullit. Ky mbizotërim 
i liberalizmit mbi sovranitetin popullor 
shpie në një bllokim të ndarjes sho-
qërore, në marrëdhëniet e pushtetit dhe 
në format e luftës antagoniste që sho-
qërohen me nocionin e luftës së klasave.

E përqëndruar në mungesën e një 
zgjidhje alternative për globalizimin 
neoliberal, një vizion «post-politik» i 
këtij lloji, larg së krijuari progres për 
demokracinë, ia cakton sistemit politik 
detyrën e «qeverisjes së vakumit», siç e 
ka treguar Peter Mair (7).

Më 2005, unë argumentova se mung-
esa e një beteje midis projekteve të 

kundërta shoqërore privon zgjedhjet 
nga kuptimi i tyre dhe siguron terren 
pjellor për zhvillimin e partive të djath-
ta populiste (8). Kësisoj, edhe ato mund 
të pretendojnë t’ia rikthejnë popullit 
pushtetin e konfiskuar nga establish-
menti. Pesëmbëdhjetë vjet më vonë, 
peizazhi politik evropian e konfirmon 
këtë hipotezë.

Rosanvallon nuk e kupton se modeli 
konsensual i një politike pa kufij është 
burimi i ngritjes së fuqisë të popull-
izmit. Vetëm një politikë e tillë mund 
ta ndërpres në sytë e tij zhvillimin e një 
projekti të fortë alternativ, një «revolu-
cion i dytë demokratik» i cili përfshin 
rimendimin e veprimtarisë qytetare dhe 
institucioneve demokratike.

Ai formulon një seri propozimesh, të 
cilat nuk janë jointeresante, me synimin 
e diversifikimit dhe shumëzimit të in-
stitucioneve demokratike, si dhe zgjer-
imin e fushës së veprimtarisë qytetare. 
«Demokracisë autoritare», e cila jep 
fuqinë për të qeverisur përmes zgjedh-
jeve, duhet t’i shtohet një «demokraci e 
ushtrimit», e cili e nënshtron ushtrimin 
e pushtetit në kritere demokratike.

Por, meqë këto propozime janë pjesë 
e konceptimit postpolitik, ato injorojnë 
antagonizmat që strukturojnë shoqërinë 
dhe nuk e vëjnë në dyshim modelin neo-
liberal, është e vështirë të kuptohet se 
si «revolucioni i dytë demokratik» do 
të kontribuonte në zbrapsjen e forcave 
populliste.

Konceptimi i popullizmit si një strate-
gji për ndërtimin e kufirit politik e bën 
të kuptueshëm «momentin popullist», 
gjë që nuk e lejon perspektiva e Rosan-
vallon. Këto lëvizje kundërshtojnë 
qeverinë e ekspertëve dhe reduktimin e 
politikës në çështje të rendit teknik.Ata 
pretendojnë se janë ithtarë të një vizioni 
partizan dhe tregojnë të metat e qasjes 
konsensuale. Ata sfidojnë më në fund 
postpolitikën dhe kërkojnë mundësinë 
që qytetarët të marrin pjesë në vendimet 
që kanë të bëjnë me punët publike dhe 
jo vetëm të monitorojnë zbatimin e tyre.

Disa shprehin kërkesat e tyre në 
formën e një popullizmi të djathtë, të tip-
it «imunitar» dhe ksenofob, me dëshirën 
e kufizimit të demokracisë tek kombëtar-
ja; të tjerët e bëjnë në formën e një pop-
ullizmi të majtë që synon ta zgjerojë dhe 
ta thellojë demokracinë në shumë fusha.

Për ta arritur këtë qëllim, strateg-
jia populliste e majtë propozon një 
shkëputje me rendin neoliberal dhe kap-
italizmin financiar, i cili siç e ka treguar 
sociologu Ëolfgang Streeck (9), po treg-
ohet i papajtueshëm me demokracinë.

Strategjia populliste e majtë synon 
të krijojë një formacion të ri hegjemon-
ik, të aftë për të marrë prsipër qendrën 
e vlerave të barazisë dhe të drejtësisë 
shoqërore. Një projekt i tillë nuk e 
nënkupton refuzimin, por përkundrazi, 
ripushtimin e institucioneve që përbëjnë 
pluralizmin demokratik.

Për ta zbatuar një shkëputje të tillë, 
strategjia e popullizmit të majtë synon 
t’i bashkojë betejat demokratike me 
qëllim të krijimit të një vullneti kolek-
tiv, një «ne», të aftë për t’i transformuar 
marrëdhëniet e pushtetit dhe për të kri-
juar një model të ri ekonomik dhe sho-
qëror, përmes asaj që Antonio Gramsci 
e quan : «luftë pozicioni».

Përballja midis kësaj «ne», e cila arti-
kulon kërkesat e ndryshme që lidhen me 

kushtet e shfrytëzimit, dominimit dhe 
diskriminimit, dhe kundërshtarit të saj, 
kjo «ata» e përbërë nga fuqitë neoliber-
ale dhe aleatët e tyre, është forma në të 
cilën ajo shprehet sot është ajo që tra-
dita marksiste e quan «lufta e klasave». 
Prandaj edhe nuk është i çuditshëm 
kundërshtimi i Rosanvallon. I burgo-
sur nga modeli i tij centrist, ai sheh çdo 
formë të popullizmit si një kërcënim për 
demokracinë.

Shterimi i modelit 
neoliberal 
Strategjia e popullizmit të majtë 

duket veçanërisht e rëndësishme në per-
spektivën e një dalje nga kriza Covid-19 
e cila do tëshënonte fillimin e ndërtimit 
të një kontrate të re shoqërore. Mbase 
kësaj herë, ndryshe nga kriza e vitit 
2008, mund të hapet një hapësirë   për 
përballje midis projekteve kundërshtare.

Një kthim i pastër dhe i thjeshtë në 
punët e tanishme duket i pamundur 
dhe shteti ndoshta do të luajë një rol 
njëkohësisht vendimtar dhe të rritur. 
Ndoshta do ta përjetojmë shfaqjen e 
një «kapitalizmi shtetëror» që përdor 
fuqinë publike për rindërtimin e ekon-
omisë dhe për rivendosjen e fuqisë së 
kapitalit.

Ai mund të merr forma pak a shumë 
autoritare sipas forcave politike që do 
ta drejtonin atë. Ky skenar do të nënk-
uptonte ose fitoren e forcave populliste 
të djathta, ose kërcimin përfundimtar të 
mbrojtësve të neoliberalizmit për të sig-
uruar mbijetesën e modelit të tyre.

Sidoqoftë, një strategji populliste e 
majtë që synon ndërtimin e një vullneti 
kolektiv rreth një « Green New Deal » 
mund edhe ta shndërrojë këtë krizë si 
një mundësi për ta demokratizuar në 
thellësi rendin ekzistues socio-ekono-
mik dhe të krijojë kushte për një tranzi-
cion të vërtetë ekologjik.

Duke ndezur pabarazitë, kriza e koro-
navirusit konfirmon shterimin e modelit 
neoliberal. Duke rikrijuar kufijtë poli-
tikë dhe duke rishfaqur ekzistencën e 
antagonizmave, ajo sinjalizon një rik-
thim të politikës dhe i jep një dimension 
të ri momentit popullist.

Në varësi të forcave shoqërore që do 
ta shfrytëzojnë atë dhe nga mënyra në 
të cilën ata do të ndërtojnë kundërshtinë 
“ne/ata”, kjo pandemi mund të shpie në 
zgjidhje autoritare ose të shpie në një 
radikalizim të vlerave demokratike. Një 
gjë është e sigurt: ndryshe nga ato që 
thotë Rosanvallon, larg nga kërcënimi i 
demokracisë, popullizmi i majtë paraqet 
sot strategjinë më të mirë për t’i orien-
tuar në një drejtim barazitar rezistencat 
ndaj rendit post-demokratik neoliberal.
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Në Suedi, një përgjigje pa gjendje të jashtëzakonshme

Ndryshe nga shumica e vendeve evropiane, Suedia 
ka zgjedhur një metodë jodetyruese për ta frenuar 
pandeminë Covid-19. Qeveria rekomandon kufizime 
të lëvizjes ose të kontaktit, por nuk imponon kufizim të 
plotë.

NGA VIOLETTE GOARANT *

«Dilni kënaquni në par-
qet publike». Afishët 
komunale që lajmëro-

jnë fillimin e pranverës në rrugët e 
Stockholmit mund të duken si një 
provokim ndaj katër miliard per-
sona të vetëizoluara në vende tjera 
të botës. Është e vërtetë se stacioni 
i metros i Abrahamsbergut është i 
zbrazët, edhe pse jemi në muajin 
mars, në orarin kur dalin njerëzit 
prej punës. Frekuentimi i trans-
portit publik është ulur për dy të 
tretat brenda një muaji, edhe pse 
thuajse gjithçka funksionin. Paneli 
me drita të kuqe që lajmëron met-
ron e radhës shpall vazhdimisht 
mesazhin: «Udhëtoni vetëm nëse 
duhet gjithsesi». Në anën tjetër ar-
rin një autobus. I pajisur me dorë-
za të kaltërta të plastikës, shoferi 
bën me dorë për të treguar se duhet 
hyrë nga dera e pasme. Në pasqyrë, 
ai i shikon udhëtarët të rrallë, të 
cilët janë të izoluar nga ai me një 
shirit sanitar që ndal rreshtin pas tij. 
Kryeqyteti suedez po e ngadalëson 
ritmin e tij në mënyrë të butë, për 
ta frenuar përhapjen e koronavirusit 
, duke i përcjell rekomandimet e 
Agjencisë së shëndetit publik. Që 
nga 29 marsi, janë ndaluar tubimet 
me më shumë se pesëdhjetë njerëz. 
«Është inkurajuar» që të mbahen 
në distancë puna si dhe mësimi për 
shkollat e mesme dhe universitetet. 
Por mbeten të hapura institucione 
tjera ku mblidhen njerëzit: shkollat 
fillore, bibliotekat, sallat e sportit. 

Lokalet dhe restaurantet duhet të 
kenë hapësirë të mjaftueshme dhe 
vende të ulur për secilin klient. Në 
pishina, mungesa e zakonshme e 
rojës së shpëtimit ilustron rregullin 
e përgjithshëm: secili i merr përg-
jegjësitë e veta për ta shmangur 
mbytjen, për të mos e përhapur vi-
rusin apo për të mos u infektuar.

Më 1 prill, ministrja e shëndetsisë 
dhe të punëve sociale ka përsëritur 
udhëzimin zyrtar: «Mbani distancën 
dhe silluni në mënyrë të përgjeg-
jshme». Edhe në kohë të zakonshme, 
ky parim është tashmë aq i rrënjosur 
në shoqëri sa që për një të ftohur 
të thjeshtë anulohet një darkë ose 
qendrohet në shtëpi për të punuar. 
Suedezët zakonisht mbajnë distancë 
në transport ose në vende publike. 
Puna prej shtëpisë është zakon. 
Me 90% përdorues të përditshëm 
të internetit, Suedia bën një garë të 
furishëm për «digjitalizim të tërë-
sishëm», gjë që lehtëson zbatimin 
e rekomandimeve, madje edhe 
monitorimin e të dhënave të anoni-
mizuara për lëvizjet e popullatës, 
nga Agjencia e Shëndetit Publik (1). 
Interneti favorizon stilin e jetesës 
ku secili merret vetëm me punët e 
veta : argëtimi, procedurat adminis-
trative bëhen online, përfshirë edhe 
blerjet me dërgesë në shtëpi. Ajo që 
në kohët normale duket e dëmshme 
tani bëhet e dobishme.

Lëvizja e lirë 
ose largimi nga 
vendi është i 
garantuar

Duke pasur besim në institucio-
net e tyre, suedezët e mbësht-
esin këtë strategji. Vetizolimi 

total nuk do të ndodh sepse do të 
ishte në kundërshtim me Kushte-
tutën, që i garanton çdo suedezit 
«lirinë e lëvizjes brenda territorit dhe 
largimin nga vendi». «Është e rëndë-
sishme të mendojmë për të ardhmën, 
kur do të shikojmë në pasqyrën e 
pasme për të parë a i kemi respek-
tuar të drejtat dhe liritë themelore që 
ne i vlerësojmë aq shumë», thekson 
Titti Mattsson, profesoreshë e drejtës 
publike në universitetin e Lundit (2). 
Në dallim nga fqinjët nordikë, që i 
kanë mbyllur shkollet dhe kufinjtë, 
Suedia nuk ka kornizë të jashtëza-
konshme që do të mundësonte 
vendosjen e gjendjzs së jashtëza-
konshme në kohë paqeje. Kjo nuk i 

ka ndaluar autoritetet të ndërmarrin 
veprime në muajin shkurt. Prej mo-
mentit kur shkencëtarët kanë konfir-
muar në revistën Science që kemi të 
bëjmë me një pandemi, mjekë të spe-
cializuar si dhe zyrtarë nga siguria 
civile dhe shërbimet sociale shpre-
hën pothuajse çdo ditë në katedrën 
e Agencisë së shendetit publik.Rreg-
ullisht bashkëngjitet kryeministri so-
cialdemokrat Stefan Löfven, për t’i 
dëgjuar shkencëtarët duke biseduar 
me liderët e partive.

Kërkohet nga personat që kon-
siderohen me risk, siç janë personat 
me moshë mbi shtatëdhjetë vjeçare 
ose me probleme të frymëmarrjes, 
që t’i kufizojnë kontaktet sociale 
dhe që të shëtisin në hapësira të 
ajrosura. Vullnetarë organizojnë 
ndihmën për furnizime. Janë ndalu-
ar vizitat te të afërmit në shtëpitë e 
të moshuarëve. Në fillim të muajit 
mars, është krijuar një Grup nacio-
nal i luftës kundër pandemisë, dhe 
janë bërë teste. Edhe pse numri i 
depistimit (95 për 10 000 banorë) 
është shumë më i lartë se në Francë, 
mbetet më i ultë se në vende tjera 
nordike, në veçanti në Islandë, ku 
çdo i dhjeti qytetar ishte testuar në 
mesin e muajit prill. Me kalimin e 
kohës, panele të hollë nga pleksigla-
si u shfaqen në arkat e shitorëve, në 
rreshtin e pritjes u vunë shenja në 
tokë. Stoqet e dezinfektuesit, letrës 
për banjo, orizit ose majës së bukës 
u harxhuan. Ngjarjet kulturore u 
anuluan dhe disa u shfaqen përmes 
internetit. Nëpër shëtitore, njerëzit 
kthehen kur dikush kollitet. Banoret 
e Stokholmit, që zakonisht dalin të 
shtunën pasi marrin pagën mujore, 
tani qëndrojnë në shtëpi.

Kultura e 
konsensusit 
sprovohet nga 
kjo maratonë

Prej fillimit të muajit mars, 
afërsisht gjashtëdhjetë mijë 
persona janë larguar nga 

puna dhe afërsisht njëqind mijë 
janë me status ‘të papunë teknikë’. 
Një rritje e tillë për një kohë kaq 
të shkurtë nuk ishte parë prej vitit 
1992. Qeveria vlerëson se shkalla 
e papunësisë mund të kalojë sivjet 
prej 6,8 % në 9%, ndoshta 13% (3). 
Suedia nuk është një rast i veçantë 
ku gjithçka do të ishte rregull dhe 
bukuri. «Vendi nuk është i përgat-
itur si duhet, konstaton z.Löfven. 
Rezervat strategjike janë zbrazur 
progresivisht prej luftës së ftohtë». 
Sistemi shëndetsor suedez po pa-
guan gjithashtu çmimin e tridhjetë 
vjet privatizimi zvarritës dhe shkur-
time buxhetore, me 2,2 shtretër 
spitalorë për 1000 banorë (4), do të 
thotë katër herë më pak se në Gjer-
mani dhe gjashtë herë më pak se në 
Japoni. Spitalet, qendrat mjekësore, 
shtëpitë e të moshuarve nuk kanë 
mjaft pajisje dhe staf të trajnuar. 
Strategjia është që të mos stërn-
garkohen objektet shëndetësore, 
sikurse në vende tjera të Evropës, 
derisa ushtria dhe rezervistët civilë 
vendosin spitale fushore – të cilat 
ende nuk janë shfrytëzuar në Stok-
holm në mes të prillit. Edhe pse mi-
noritar, disa zëra janë ngritur për të 
bërë thirrje për vetizolim, bazuar në 
të dhënat e shteteve të tjera nordike. 
Megjithatë, për dallim nga shumë 
vende, Suedia i numëron vdekjet 
që ndodhin në shtëpitë e të mosh-
uarve, në vendbanime dhe në spit-
ale. «Ndoshta do të kishim numër 
më të madh të vdekjeve sikur të 
numëronim si suedezët», kanë 
pranuar edhe autoritetet norveg-
jeze. Përveç kësaj, qysh më 10 prill, 
u ul numri i rasteve të reja, sikurse 
numri i pacienteve të rinj të pranu-
ar në intenzivë (5). «Jo, strategjia e 
Suedisë nuk është imuniteti kolek-
tiv». Gjatë konferencës për shtyp 
të Agjensisë së shëndetit publik 
më 4 prill, epidemiologut kryesor 
Anders Tegnell i janë bërë shumë 
pyetje në lidhje me dallimin e rezu-
ltateve me vendet fqinje, të cilin ai 
e paraqet kryesisht si rezultat i një 
vonese kohore. Sidoqoftë, ai i tha 
një gazetares të televizionit finland-
ez: «Unë mendoj se të gjitha vendet 
dëshirojnë imunitet kolektiv. Sepse 
vetëm kur do të ketë shumë perso-
na të imunizuara do të bie shkalla e 
përhapjes, vetvetiu dhe në mënyrë 
të qëndrueshme (6).» Kultura e kon-
sensusit sprovohet nga ky maraton. 
Ngjarje historike : qeverisë minori-
tare – që bashkon socialdemokratët 
dhe ambientalistët me mbështetjen 
pa pjesëmarrje të Partisë së ma-
jtë – i janë dhënë kompentenca 
të shtuar për tre muaj. Që nga 18 
prilli, qeveria mund të veprojë si-
pas rregullores për ta menaxhuar 
krizën e përditshme të Covid-19. 
Parlamenti ka vetëm një kontroll a 
posteriori. Sidoqoftë kjo mënyrë e 
qeverisjes me urdhëresa nuk është e 
plotfuqishme: «Nuk është e mundur 
të nxjerrën ligje kundër një virusi, 
thotë z.Löfven, i cili vazhdon të bën 
thirrje tek popullata që të sillet me 
përgjegjësi. Kriza do të jetë e gjatë, 
do të jetë vështirë.» Që nga fillimi i 
prillit u larguan nga rrugët pllakatat 
e famshme: «Dilni, kënaquni në 
parqet publike».

(1) «Folkhälsomyndigheten tar hjälp av mobildata», we-
bsite i Agjensisë së shëndetit publik, 8 prill 2020, www.
folkhalsomyndigheten.se 
(2) «Därför kan Sverige inte utfärda utegångsförbud», 
SVT Nyheter, Stockholm
(3) Svenska Dagbladet, Stockholm, 15 prill 2020. 
(4) Të dhënat e Organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim 
ekonomik (OCDE) për vitin 2018. (5) Statistika zyrtare të 
Agjensisë së shëndetit publik. 
(6) Yle, Helsinki, 4 prill 2020, https://svenska.yle.fi* Gazetare, Stockholm.
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NJË SFIDË E BRENDSHME PËR REXHEP TAIP ERDOGAN 

Refugjatët e padëshiruar sirianë 

Refugjatët sirianë ishin mirëpritur me zemërgjërësi 
qysh në fillim të luftës së përgjakshme civile në vendin e 
tyre. Tani Ankaraja zyrtare i ka nën kontrollë të rreptë. 
I tronditur nga rezultatet e zgjedhjeve të fundit dhe në 
pamundësi për ta qetësuar popullsinë për aftësinë e 
tij për t’u përballur me epideminë Covid-19, regjimi i 
z.Rexhep Taip Erdogan ka vendosur t’i bëjë premtime 
opinionit publik i cili tani nuk pajtohet me praninë e 
këtyre refugjatëve.

NGA E DËRGUARA JONË SPECIALE 

ARIANE BONZON*

Pandemia e Covid-19 ka 
zëvendësuar çështjen e refug-
jatëve sirianë në kryetitujt e 

mediave turke. Por ky mosinteresim 
mund të mos zgjasë shumë, pasi që 
situata shëndetësore mund të rrisë 
akoma sjelljen kundër tyre. Në fillim 
afërsisht tre million e gjysmë refug-
jatë sirianë (1) – sipas vlerësimit zyr-
tar – u quajtën « mysafir ». Tani ata 
nuk janë më të mirëseardhur. Sipas 
një ankete të ‘German Institute for In-
ternational and Security Affairs’, 60 
% e turqve mendojnë se vendi i tyre 
ka bërë më të mirën për sirianët. Der-
isa solidariteti islamik ka ndikuar për 
ta arsyetuar mikëpritjen e azilantëve, 
tani më shumë se shtatë nga dhjetë 
turq besojnë se prania e sirianëve 
ndikon në strukturën socio-kulturore 
të vendit dhe përkeqëson cilësinë e 
shërbimeve publike (2). « Gjatë pesë 
viteve të para, bashkëjetesa funk-
sionoi mjaft mirë, sepse menduam se 
sirianët do të shkonin. Pastaj kuptuam 
se ishim mashtruar nga pushteti poli-
tik dhe se sirianët kishin ardhur për të 
qëndruar. Dhe për këtë arsye ka pa-
sur përleshje me ta », tregon z.Ismail 
Saymaz, gazetar në të përditshmen 
Hürriyet. Në një kontekst të tensionu-
ar për shak të zvarritjes së menaxhim-
it të krizës shëndetësore nga pushteti 
turk, një pjesë e opozitës të Presidentit 
Rexhep Taip Erdogan i kujton atij se 
për ta luftuar epideminë, turqit presin 
jo më pak se 40 miliard dollarë (36 
miliard euro), që qeveria thotë se i ka 
shpenzuar për t’i mirëpritur sirianët. 
Në bisedet rreth kësaj çështje shpesh 
dëgjohet formula: « Shteti tjetër arab 
», kuptoni Siria, është « futur në Turqi 
», në atë masë sa të paraqes një rrezik 
për kohezionin e kombit turk. 

Qyteti turk i Gaziantepit që gjindet 
një qind kilometra në veri të Alepit 
shpërfaq më së miri këto tensione. 
Bazë e pasme e rebelimit kundër reg-
jimit të z.Bashar Al-Asad, ky qytet 
numëronte, në janar 2020, 446.560 

sirianë, domethënë gati një të katërten 
e popullsisë së tij. Në të gjitha tregimet 
e refugjatëve, frika arsyeton fillimisht 
ikjen për në Turqi. « Kisha frikë se do 
të më dërgonin në ushtrinë e Asadit. 
Zakonisht neve, sunitët, na çojnë në 
vijën e parë, tregon z.Ramazan C., i 
cili ka ardhur këtu në vitin 2013. Më 
kanë arrestuar mukhabaratët [shërbi-
met e inteligjencës siriane], kam qenë 
tre muaj në burg. Kur më liruan iu 
bashkova disidencës në Aza. Ata më 
kanë fshehur dhe më kanë ndihmuar 
të kaloj në anën tjetër, në Kilis. ». 
Tregimet janë të kujdesshme dhe 
fshehin disa herë elementet e papër-
shtatshëm. « Të rrallë janë refugjatët 
që nuk kanë pasur lidhje, disa herë 
të paqarta, me Organizatën e Shtetit 
Islamik [ISIS] ose me grupe të tjera 
xhihadiste», pohon Emre Burhan, një 
hulumtues i ri i Universitetit të Ga-
ziantepit, ku 3000 sirianë tani ndjekin 
studime, nga gjithsej 55.000 studentë 
të regjistruar 

Numri më i madh 
i tyre është 
në situatë të 
paqendrueshme 
dhe me status 
restriktiv
Me recesionin ekonomik, z.Ra-

mazan C. ka humbur punën e tij si 
moler, prej të cilës fitonte bukën e go-
jës. Shkalla e papunësisë i është afru-
ar 14 %. Por sikurse 90 % e sirianëve 
që jetojnë në Turqi, ai nuk mendon 
të kthehet në vendin e tij, së paku « 
jo derisa Bashar Al-Asad të jetë në 
pushtet dhe derisa të mos kthehet 
paqja ». Një e katërta e bashkëkom-
basve të tij refugjatë kanë braktisur 
definitivisht projektin e kthimit. Me-
naxherja e lokalit në parkun qendror, 
siriane gjithashtu, as nuk mendon për 
çështjen e kthimit. Ajo është në lidhje 
me një turk, i cili luan rolin e rojës 
së sigurimit, shumë i nevojshëm kur 
në mbrëmje shpërthejnë përleshjet në 
mes dilerave të amfetaminës. Edhe 
motra e saj bashkëjeton me një turk. 
Sapo e kanë varrosur nënën e tyre, 

në një terren me treqind varre, që 
komuna e Gaziantepit më në fund ia 
dha sirianëve. « Për disa gra siriane, 
thekson Hilal Sevlü, hulumtuese në 
universitetin e Gaziantepit, lufta dhe 
mërgimi në Turqi u ka dhënë mundësi 
për ta adoptuar një stil të ri të jetës, më 
i emancipuar, tani që ato janë të sigur-
ta. ». Me kohë, po vizatohet një har-
tografi e re e komunitetit sirian. Edhe 
pse shumica e kampeve me refugjatë 
janë dislokuar, megjithatë kanë mbe-
tur edhe dy në qytet. Në jugperëndim, 
në një lagje më të pasur jetojnë famil-
jet e klasës së mesme dhe të borgjezisë 
së mërguar. Kjo kategori përfshin një 
numër të figurave të larta të opozitës, 
të cilët formojnë bërthamën e asaj që 
mund të ketë qenë udhëheqja në një 
Siri të re pas Asadit, e udhëhequr ndër 
të tjera nga Vëllazëria Myslimane me 
mbështetjen e Ankara-së. Sirianët më 
të varfër dhe në situatë më të paqen-
drueshme jetojnë në dy lagje: njëra 
lagje, që gjindet në veri, zonë ku ka 
jetuar klasa punëtore, ku bashkëjetesa 
është mjaft e qetë; lagja tjetër, në jug 
të qytetit, ku ka më shumë përleshje 
me popullsinë turke. 

Në rrafshin administrativ, sirianët 
e Turqisë ndahen në tri grupe. Në 
maje të hierarkisë, gjinden njëqind 
mijë sirianë që kanë marrë shtetësinë 
turke. Sipas numrave zyrtarë të dhënë 
në janar 2020, në shkallën e privileg-
jeve radhiten pastaj gati një qind e 
tetëmbëdhjetë mijë sirianë të tjerë të 
cilet posedojnë lejeqëndrimi. Një do-
kument i nevojshëm për ta hapur një 
llogari bankare, për të pasur një leje 
pune ose për të themeluar një ndër-
marrje. « Në këto dy kategori, person-
at kanë kapital ekonomik, shoqëror 
apo kulturor të rëndësishëm; shpesh 
kanë diploma universitare dhe janë 
pronarë të patundshmërisë në Turqi 
», sqaron Didem Danış, hulumtuese 
në Universitetin e Galatasarajit , në 
Stamboll, dhe autore e një studimi në 
lidhje me këtë temë (3). Kategoria e 
tretë dhe e fundit përfshin numrin më 
të madh të refugjatëve sirianë (afër-
sisht tre million e gjysmë), që gjin-
den në « mbrojtje të përkohshme », 
në situatë të paqëndrueshme dhe me 
status restriktiv. Por statusi i refugjatit 
i përcaktuar nga konventa e Gjenevës 
të vitit 1951, trashëgimi e luftës së 
ftohtë kur armiku vinte nga Lindja, 
zbatohet në Turqi vetëm për qytetarët 
e vendeve të perëndimit. « Mbrojtja 
e përkohshme », e miratuar në Parle-
ment në vitin 2014, kur imigracioni 
sirian fitonte përmasa masive, u jep 
sirianëve të drejtën e qëndrimit dhe 
u jep qasje në disa drejta shoqërore- 
veçanërisht kujdesi mjekësor falas - 
si dhe i mbron kundër deportimit. Por 
nuk mund të hapin llogari bankare, as 
të aplikojnë për leje të vozitjes, si dhe 
kanë shumë vështirësi për të gjetur 
punë. Përpos kësaj, statusi i « mbro-
jtjes së përkohshme » kërkon që ata të 
regjistrohen në qytetin ku kanë ardhur 
fillimisht dhe të mos largohen prej atij 
qyteti pa autorizim. 

Refugjatët sirianë , të instrumen-
talizuar nga Turqia në marrëdhëniet 
e saj me Bashkimin Evropian (4), 
janë shndërruar tani në një problem 
i politikës së brendshme turke, me 
shumë polemika. Në shtator 2019, 
Ministria e punëve të brendshme 
vlerësonte se 450.000 fëmijë sirianë 
kishin lindur në territorin turk. Në 
total, 680.000 fëmijë sirianë vijo-
jnë mësimin në shkollat publike. 
« Ka ndodhur që fëmijët turq nuk i 
kanë mirëpritur fëmijët sirianë, por 
ka ndodhur gjithashtu që fëmijët 
sirianë kanë refuzuar ta këndojnë 

himnin kombëtar turk », tregon një 
mësues në një shkollë në periferi të 
Stambollit. Ankesat e turqve lidhen 
gjithashtu me specifikën e një ekon-
omie ku sektori joformal përfaqëson 
më shumë se një të tretën e vendeve 
të punës. Një fat për refugjatët që nuk 
kanë leje pune, por të cilet megjithatë 
mund të punësohen në të zezë nga 
industrialistët dhe patronët turq që 
përfitojnë nga një fuqi punëtore më të 
dëgjueshme, që punon më shumë dhe 
që paguhet më pak se turqit. Kështu 
është instaluar ngadalë imazhi i siri-
anit që e « vjedh punën». « Kur qeve-
ria deklaron se ka shpenzuar shumë 
para për refugjatët, njerëzit mendojnë 
medoemos për vështirësitë e tyre fi-
nanciare. Dhe, pasi që shumat janë të 
mëdha, tensioni rritet në shoqëri », 
thekson z.Bekir Ağırdır, drejtor i in-
stitutit të anketave Konda. Sipas disa 
ekspertëve, z.Erdoğan nuk e parashi-
koi këtë kundërshtim, edhe pse, qysh 
në fillim të luftës në vitin 2011, ai 
ftonte « komunitetin ndërkombëtar 
» që të krijonte një zonë sigurie në 
veri të Sirisë, e ndaluar për fluturimet 
ajrore, për t’i strehuar refugjatët që 
iknin nga bombardimet e ushtrisë së 
z.Al-Assad. Megjithë kërkesat e tij 
të përsëritura, Ankaraja kurrë nuk 
kishte marrë miratimin e fuqive të 
tjera të përfshira në konflikt, përfshirë 
Rusinë, për ta konkretizuar një pro-
jekt të tillë, i cili synonte gjithashtu 
parandalimin e krijimit të një entiteti 
autonom kurd në jug të kufirit turk. 
Në vitin 2018, gjatë fushatës elek-
torale, presidenti turk i vetëdijshëm 
për kundërshtimin në rritje ndaj refug-
jatëve, deklaroi se “pas zgjedhjeve 
[parlamentare dhe presidenciale], do 
të synojmë që të kthehet siguria në 
territorin sirian dhe do të punojmë që 
të gjithë mysafirët tanë të kthehen në 
shtëpi.”. Por kthesa ndodhi në korr-
ik 2019, pasi që partia e tij - Partia 
e Drejtësisë dhe Zhvillimit (AKP) - 
humbi disa komuna, në mes tjerash 
Stambollin dhe Ankara, pjesërisht për 
shkak të politikës së tij të pranimit të 
refugjatëve. Qysh atëherë, refugjatët 
sirianë kontrollohen më shpesh dhe 
kthehen në qytetet ku janë regjistru-
ar; disa prej tyre inkurajohen, madje 
edhe detyrohen, të kthehen në vendin 
e tyre. Sipas shifrave të janarit 2020 
të Ministrisë së punëve të brendshme 
, 347.523 sirianë janë kthyer në 
Siri. Por kjo rreptësi nuk e ul për-
shkallëzimin e ksenofobisë. Më 27 
shkurt 2020, në zonën siriane të Idli-
bit nën kontroll turk, tridhjetë e tre 
ushtarë turq u vranë nga aeroplanët 
sirianë dhe rus. Në shenjë hakmarrje, 
dyqanet siriane u vunë në shënjestër 
të popullatës së zemëruar në Turqi. 
« Shoqëria është e shokuar kur sheh 
[refugjatët] sirianë tu pi nargile, ndër-
sa ushtarët turq vdesin në betejë për 
vendin e tyre. Është e shokuar kur 
sheh njerëz që nuk mund ta mbrojnë 
vendin e tyre nga terroristët, por dalin 
në piknik dhe i bezdisin gratë tona 
», thotë Z. Sinan Oğan, ish-deputet i 
Partisë për Veprim Nacionalist (MHP, 
ekstrem e djathtë). Disa ditë më vonë, 
presidenti turk, i cili përfaqëson më 
së miri çështjen e muslimanëve për-
ballë perendimit dhe që vazhdimisht 
nxit ndjenjët nacionaliste të popullit 
të tij, vendosi të luante njërën nga le-
trat e tij të fundit: bëri presion edhe 
me shantazh, Bashkimit Evropian 
dhe Organizatës së Traktatit të Atlan-
tikut të Veriut (NATO) duke shpresu-
ar se do të fitonte mbështetjen e tyre 
për pranimin e refugjatëve dhe për 
krijimin e një zone të gjerë të sigurisë 
në Siri, të cilën ia refuzon z.Vladimir 
Putin (5). Me këtë qëllim, ai urdhëroi 
që qindra refugjatë, klandestinë ose 

azilantë në listë për t’u dëbuar (afër-
sisht 20% e të cilëve janë sirianë ) të 
dërgoheshin në kufirin me Greqinë.

Një popullsi 
veçanërisht e 
rrezikuar në 
rast epidemie
Pas një muaji, më 27 mars, është 

dashur që të ktheheshin mbrapa. 
Autobuset që i kishin dërguar këto 
kandidatet për Evropë, i kthyen ata. 
Tendat e tyre ishin djegur. Pas dy 
jave, ishte identifikuar rasti i parë 
me Covid-19, i cili i hapi rrugë ep-
idemisë eksponenciale në Turqi dhe 
thej strategjinë e presidentit turk i 
kufizuar gjithnjë e më shumë nga 
çështja e refugjatëve. Sipas anal-
istit Suat Kınıklıoğlu, Ankara po 
e paguan çmimin e një strategjie 
kundërthënëse. Në njërën anë, një 
politikë për të mirëpritur dhe integru-
ar disa qindra mijëra sirianë dhe nga 
ana tjetër, një diskurs që tregon gjith-
një e më shumë armiqësi ndaj refug-
jatëve. Një hendek i madh që mund 
t’i përkeqësojë tensionet. Në këtë 
kontekst refugjatët do të duhet që të 
përballen me epideminë Covid-19. 
Edhe pse ata kanë të drejtë në kujdes-
in shëndetësor falas, Mjekët e Botës 
(MDM) kanë vërejtur se gati një e 
katërta e tyre në qytete dhe gati gjys-
ma në zonat rurale nuk kanë qasje as 
në spitale, as në ambullantet për kuj-
des primar, që sapo janë hapur në ra-
jonet me shumë popullsi siriane (6). 
Përveç kostos për të shkuar në ato 
qendra, ekziston pengesa e gjuhës; 
mandej, edhe frika e deportimit në 
Siri për afro 200.000 klandestinët 
që nuk kanë as « mbrojtje të për-
kohshme ». Ose, edhe në fund, frika 
që do të kthehen në qytetin ku janë 
të regjistruar për të gjithë ata që kanë 
shkuar për të kërkuar punë diku tjetër 
në Turqi. E drejta në kujdesin shën-
detësor falas përballet gjithashtu në 
një realitet financiar të profesionit 
shëndetësor: « Mjekët turk pritojnë 
të marrin pacientë sirianë, sqaron Z. 
Hakan Bilgin, përgjegjës i MDM në 
Turqi. Jo për shkak të racizmit, por 
pasi që këto pacientë kërkojnë shumë 
kohë, për shkak të barrierës së gjuhës 
si dhe të patologjive të tyre që disa 
herë janë shumë të komplikuara, nga 
atë që kanë përjetuar gjatë luftës. 
Por, në spitalet turke, mjekët mund 
të dyfishojnë pagën e tyre bazë (rreth 
1.000 euro) vetëm nëse bëjnë shumë 
konsultime: paga shtesë llogaritet si-
pas numrit të shërbimeve. “Ndërsa 
farmacistët shpesh u japin përparësi 
bashkëqytetarëve të tyre”, sepse ata 
duhet të presin gjashtë deri në nëntë 
muaj që të rimbursohen për çmimin e 
ilaçeve që u janë furnizuar sirianëve”, 
thotë z.Bilgin. Sipas Konfederatës 
Sindikale Revolucionare të Turqisë 
(DISK), gjysma e refugjatëve sirianë 
jetojnë nën pragun e varfërisë. Të 
grumbulluar në hapësira të ngushta, 
me shkallë të lartë të komorbiditetit 
dhe, për çdo të pestin person, pa qas-
je në ujë të pijshëm, ata përbëjnë një 
popullsi veçanërisht të rrezikuar në 
rast të përkeqësimit të epidemisë.

(1) Lexoni Hana Jaber, «Qui accueille vraiment les réfu-
giés ? », Le Monde diplomatique, tetor 2015. 
(2) Suat Kınıklıoğlu, « Syrian refugees in Turkey: Chang-
ing attitudes and fortunes », German Institute for Internal 
and Security Affairs, www.swp-berlin.org 
(3) Didem Daniş, « De la “porte ouverte’’ aux menaces 
d’expulsion: la présence syrienne en Turquie », Migra-
tions-Société, no 177, Paris, 2019.
 (4) Lexoni Didier Billion, « La Turquie, allié capricieux, 
ennemi impossible », Le Monde diplomatique, tetor 2019.
 (5) Lexoni Akram Belkaïd, «Ankara et Moscou, jeu de 
dupes en Syrie », Le Monde diplomatique, nëntor2019.
 (6) « Multisectoral needs assessment of Syrian refugees in 
Turkey », Mjekët e Botës, shkurt 2019.

* Gazetare, autore e « Turqi, koha e së vërtetës », Em-
preinte temps présent, Paris, 2019.
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COVID-19: PAS KRIZËS … KRIZAT 

Koha e planifikimit ekologjik 
Në historinë e ekologjisë gjithmonë ka ekzistuar një 
ndjeshmëri konservatore. Kësaj ekologjie konservatore 
duhet kundërshtuar një tjetër. Atë që aktivizon të gjitha 
levet e shtetit për ta realizuar tranzicionin, por që duke 
vepruar, ajo ndërton rastin për ta demokratizuar shtetin 
dhe për t’ia nënshtruar demokracinë përfaqësuese 
demokracisë direkte. Në këtë drejtim, tranzicioni 
ekologjik kërkon që t’i ndryshojmë në të njejtën kohë 
sistemet tona ekonomike dhe politike. Ekologjia e tyre 
apo e jona: beteja e madhe e shekullit XXI ka filluar.

NGA CÉDRIC DURAND DHE 

RAZMIG KEUCHEYAN *

Njëra nga meritat kryesore 
e Martin Luther Kingut ka 
qenë sqarimi i funksionim-

it të kapitalizmit. Thoshte se është 
socializëm për të pasurit dhe treg i 
lirë për të varfërit. Kjo shihet qartë 
në kohë normale: gjatë dekadave 
të fundit, për shembull, shteti ka 
ndërtuar një treg të borxheve pub-
like, duke i ofruar operatorëve pri-
vatë kontrollin mbi kredinë që ishte 
kompetencë e tij qysh pas luftës (1). 
Por kjo është edhe më e vërtetë në 
kohë të krizës. Planet për mbështet-
jen e ekonomisë të zbatuar pas 
krizës së vitit 2008 kishin vlerën 
1,7 % të produktit të brendshëm 
bruto (PBB) botëror. Për pande-
minë e koronavirusit, kjo vlerë ka 
arritur qysh në fillim të muajit prill 
vlerën e 2,6 % (Le Monde, 4 prill 
2020), derisa në disa shtete edhe 
vlera më të mëdha, si SHBA (10 %) 
ose Mbretëria e Bashkuar (8 %). 

Këto përqindje regjistrojnë vetëm 
përpjekjet e para të shteteve; askush 
nuk dyshon se do të rriten në muajt 
e ardhshëm. Këtyre masave bux-
hetore i shtohen shumat titaneske të 
mobilizuara nga bankat qendrore. 
Banka Qendrore Evropiane (BCE) 
ndryshe nga bankat qendrore ja-
poneze ose britanike, refuzon ende 
financimin e drejtëpërdrejtë të 
shteteve, por është angazhuar për 
të blerë në vlerë prej 1.120 milliard 
euro aksione nga tregjet dhe nga 
detyrimet publike, por gjithashtu 
nga borxhi i shumëkombëshave siç 
janë BMW, Shell, Total, LVMH ose 
Telefónica. Këto masa i shtohen 
një varg dispozitash që ua lehtëso-
jnë bankave qasjen në likuiditete. 
Duke nderuar simbolin e stabilite-
tit financiar në kulmin e krizës së 
koronavirusit bëjmë që fondet e in-
vestimeve, bankat dhe ndërmarrjet 
e mëdha, përfshirë ndërmarrjet më 
ndotëse, të jenë përfituesit e parë të 
mbështetjes së qeverisë. « Social-
izmi për të pasurit » kurrë nuk ka 
qenë më efikas në mbrojte. Meg-
jithatë, kriza është e rëndë; fakti 
që ajo përplaset me ekonominë « 
prodhuese » e jo me financat, nuk 
është në vijë me përkufizimin e 
Martin Luther Kingut. Në Shtetet e 
Bashkuara, Thesari u dërgon çeqe, 
me vlerë modeste, drejtpërdrejtë 
qytetarëve: ky është parimi i parasë 
« helicopter » (prej ku do të hid-
heshin kartëmonedhat), me të cilet 
bankat qendrore subvencionojnë 

amvisëritë dhe ndërmarrjet, pa 
ndërmjetësimin e bankave dhe pa 
kundërvlerë. Në Francë, deri më 
22 prill, më shumë se çdo i dyti i 
punësuar në sektorin privat ka mar-
rë statusin « i papunë në kohë të 
caktuar » me shpenzime të shtetit. 
Qysh në fund të marsit, Observa-
tori francez i çështjeve ekonomike 
(l’Observatoire français des con-
jonctures économiques (OFCE)) e 
vlerësonte në më shumë se 21 mil-
iard euro, koston mujore të dispozi-
tave, që mundësojnë që të punësu-
arit të marrin një pjesë të pagave të 
tyre (2).

Po vërehen 
copëzat e 
një logjike 
të ndryshme 
ekonomike

Edhe një herë, pandemia 
mundësoi brenda natës pe-
zullimin e dogmave neolib-

erale, në mes tjerash kriteret e kon-
vergjencës të zonës euro, të cilet më 
parë ishin paraqitur si të shenjta. 
Elitat politike dhe financiare shpesh 
diskutojnë mundësinë që përmes 
bankave qendrore të bëhen page-
sat e borxheve publike. Domethënë 
të menaxhohen drejtpërdrejtë 
shpenzimet e shtetit. Beteja duket 
e vështirë, por tani gjendja e 
jashtëzakonshme ideologjike ofron 
një mundësi historike për ta këpu-
tur kordonin në mes financimit të 
ekonomisë dhe pronësinë private të 
kapitallit. Kështu, derisa (ri)zbulo-
jmë që brenda kapacitetit prodhues 
të një ekonomie të caktuar, bankat 
qendrore mund t’i financojnë avan-
set e nevojshme për jetën aktive, 
tregjet nuk mund të bëjnë më shan-
tazhe: nuk ka më arsye të kërkohet 
besimi i investitoreve dhe t’i ipet 
më shumë legjitimitet politikave 
shtrënguese. Nuk duhet të masht-
rohemi, neoliberalizmi është larg 
shuarjes. Në Francë, për shembull, 
masat e pakta në favor të familjeve 
më të varfëra tregojnë që qeveria po 
mban një ushtri rezervë me kosto të 
ulët për ta imponuar rregullimin e 
pagave të zvogëluara për ta qetësu-
ar krizën (3). Sidoqoftë, po vërehen 
copëza të një logjike të ndryshme 
ekonomike. Kjo ndodh shpesh në 
situata krize siç janë konfliktet e 
armatosura. 

Gjatë luftës së parë botërore, 

në Paris mungonte thëngjilli (4). 
Atëherë, shteti e mori përsipër 
prodhimin dhe distribuimin e tij. 
Furnizimi i amvisërive bëhej sipas 
dy kritereve: madhësia e banesave 
dhe numri i personave që jetonin në 
banesë. Në bazë të këtyre të dhënave 
vlerësohej sasia e thëngjillit e nevo-
jshme për ngrohje. Lënda djegëse 
nuk shpërndahej më vetëm në bazë 
të pagesës, por sipas nevojës reale 
të familjeve. Prej një llogarie mone-
tare kaluan në një llogari në natyrë. 

Kriza e koronavirusit është vër-
tetë më pak tragjike se lufta e 
parë botërore. Megjithatë gjejmë 
një logjikë të ngjajshme në ve-
për. Ka mungesë të dhimbshme të 
maskave mbrojtëse dhe të respira-
torëve. Askush nuk guxon ta për-
mend koston e tyre. Vetëm një gjë 
ka rëndësi: sa mund të prodhohen 
dhe në çfarë shpejtësi? Sasitë i kanë 
zëvendësuar çmimet. Nënshtrimi i 
tregut ndaj nevojave reale gjithash-
tu merr formën e urdhërave. Vend 
neoliberal par ekselencë, Irlanda 
nuk ka hezituar t’i shtetëzojë spit-
alet private për kohën e krizës. Për 
ta përshpejtuar prodhimin e respira-
torëve artificial, z.Donald Trump ka 
apostrofuar ligjin ‘Defense Produc-
tion Act’ i cili që nga lufta e Koresë 
(1950-1953) autorizon presidentin 
e Shteteve të Bashkuar t’i detyroj 
ndërmarrjet të prodhojnë si prioritet 
mallrat që i përgjigjen interesit 
të përgjithshëm. Urgjenca zbulon 
nevojën përtej mekanizmave të 
tregut. Krizat i çojnë ndërmarrjet 
në bifurkacione. Shpesh, rutina 
e mëparshme kthehet sapo kalon 
stuhia; kështu ka qenë pas kolapsit 
financiar në vitin 2008. Por ngan-
jëherë kriza jep mundësi për t’u an-
gazhuar në një logjikë tjetër.

Në situatën aktuale kjo logjikë 
ekziston në gjendje potenciale: priv-
ilegjohet përmbushja e nevojave 
reale ndaj tregut. Pandemia e lidhur 
me koronavirusin e ri megjithatë 
ka theksuar një tjetër kërkesë. 
Covid-19 e ka origjinën në një ndë-
rhyrje në rritje të botës njerëzore dhe 
shtazore që favorizon qarkullimin e 
viruseve (5). Ky transformim është 
në vetvete rezultat i shembjes së 
ekosistemëve, gjë që bën që kaf-
shët që bartin sëmundje ngjitëse të 
vendosen pranë zonave ku banojnë 
njerëzit. Përveç plotësimit të nevo-
jave reale, një logjikë ekonomike al-
ternative do të duhet të kthej dhe të 
respektoj ekuilibrin mjedisor. Emri i 
saj? Planifikimi ekologjik.

Ky program duhet 
të çlirohet 
nga masat 
shtrënguese

Planifikimi ekologjik 
mbështetet në pesë shtyl-
la. Fillimisht, shtylla e parë, 

kontrolli publik i kredisë dhe i in-
vestimit. Duhet që me ligj të im-
ponohet ndërprerja e financimit 
pastaj mbyllja e industrive ndotëse. 
Kjo lëvizje duhet të shoqërohet 
me investime masive në tranzi-
cionin ekologjik, në energjitë e 
ripërtëritshme dhe infrastrukturat 
e pastërta, veçanërisht përmes 
izolimit të ndërtesave. Egzistojnë 
shifra, për shembull ato të shoqatës 
négaWatt (6). Por duhet gjithashtu 
të rikrijohen dhe të përhapen shër-
bimet publike, në veçanti arsimi, 
spitalet, transporti, uji, trajtimi i 
mbeturinave, energjia dhe komu-
nikimet, të dëmtuar apo të shkatër-
ruar nga logjika tregtare. Në shkurt 
2019, z.Bernie Sanders dhe znj.Al-
exandria Ocasio-Cortez paraqiten 
projektin e tyre ‘Green New Deal’ 
(« Marrëveshje e re ekologjike »). 
Duke marrë shembull nga marrja 
e kontrollit politik të ekonomisë 
nga administrata e Franklin Del-
ano Roosevelt gjatë Depresionit 
të Madh të viteve 1930, kjo mar-
rëveshje e re propozon dekarbon-
izimin e ekonomisë brenda dh-
jetë viteve. Nuk është koha as për 
gjysëm-masa, situata mjedisore po 
rëndohet. Ky program do të duhet 
të çlirohet nga masat shtrënguese 
të cilat i kanë bërë shtetet e pafuq-
ishme në fushën mjedisore. Dhe 
fundja, kriza e koronavirusit i ka 
shembur të gjitha këto rregulla. 
Brenda kapitalizmit neoliberal janë 
tregjet, të mbështetura nga bankat 
dhe sektori financiar liberal (shad-
ow-banking), të cilat shërbejnë si 
seli ku vendoset ndarja e burimeve. 
Zgjedhja për të investuar në një 
sektor ose në një aktivitet bazohet 
në kriteret e rentabilitetit dhe solv-
abilitetit, me përjashtim të « fasad-
imit » me të gjelbër, të destinuar për 
ta ushqyer rubrikën “vlerat tona” të 
faqes së internetit të kompanive të 
mëdha. Z.Laurence D. Fink, shefi 
i fondit të investimeve BlackRock, 
ka botuar në janar 2020 një letër për 
biznismenet e cila bëri bujë (7). Aty 
deklaron se tani dëshiron që « in-
vestimi i qëndrueshëm » të jetë vija 
e tij drejtuese e menaxhimit të pa-
surisë. Është e qartë se ky deklarim 

nga një fond që mban aksione ma-
sive në sektorin e hidrokarbureve 
fsheh « greenwhashing ». (8). Edhe 
nëse supozojmë se qëllimi është 
serioz, investimi do të ishte i qën-
drueshëm vetëm nëse nuk do të ketë 
logjikë të konkurrencës, nga natyra 
afatshkurtër.

Duhet ta zhbëjmë pushtetin e 
centralizuar të financave private. 
Investimi në tranzicionin duhet t’i 
nënshtrohet kontrollit demokratik 
në të gjitha nivelet e vendimmar-
rjes. Z.François Morin, këshilltar i 
qeverisë së Pierre Mauroy në kohën 
e shtetëzimeve të viteve 1981-1982 
dhe ish anëtar i këshillit të përg-
jithshme të Bankës së Francës, 
propozon: « Zyrtarë kompetent të 
zgjedhur duhet të jenë në zemër 
të vendimit të kredisë dhe kështu 
edhe të lëshimit të monedhës së 
re. Në secilin nivel, kuvendet e zg-
jedhura duhet t’i përcaktojnë krit-
eret për ndarjen e kredive, llojin e 
përfituesve dhe shumat e alokuara 
(...) sipas kategorisë kryesore të ve-
primtarisë. (9). »

Organizimi i 
zvogëlimit të 
shfrytëzimit 
të burimeve 
natyrore

Këto diskutime mbi inves-
timet duhet të jenë në 
përputhje me qëllimet e 

përgjithshme të caktuar në nivelin 
kombëtar - madje edhe në nivelin 
kontinental ose global, veçanërisht 
për çështjet ekologjike - por au-
tonomia e tyre garanton ruajtjen e 
një forme të diversitetit institucio-
nal. Larg standardizimit të tregut, 
artikulimi midis centralizimit të 
qëllimeve fillestare dhe dinamikës 
lokale të realizimit të tyre favori-
zon shpikjen e formave të jetës dhe 
kapacitetet e përshtatjes së sho-
qërive njerëzore në tërësi. Është 
gjithashtu një domosdoshmëri për 
t’i dhënë planifikimit një spirancë 
të fortë demokratike. Tranzicioni 
supozon një rialokim të burimeve 
në një shkallë të gjerë për një kohë 
të shkurtër, atëherë në rast të një 
mospërputhje midis niveleve, niveli 
kombëtar do të vendosë si shkallë e 
fundit. Për këtë arsye, duhet të jetë 
i ligjshme: përmirësimi i cilësisë 
së procedurave të debatit është një 
çështje ekologjike par ekselencë. 
Ndarja e kredisë do t’i merr para-
sysh gjithashtu kufizimet e eko-
sistemit. Përvojat e planifikimit të 
shekullit XX, në Bashkimin Sovje-
tik, në Francë dhe në vendet e tjera, 
më së shumti kanë pasur për qëllim 
rritjen e pajisjeve dhe industrisë, 
për shembull pas luftërave. Deri 
tani planifikimi ka qenë produktiv-
ist. Planifikimi ekologjik, duhet ta 
organizoj zvogëlimin e shfrytëzimit 
të burimeve natyrore. Për ta arrit-
ur këtë qëllim, fillimisht duhet pa-
sur statistika të mjaftueshme për 
këtë çështje. Planifikimi supozon 
njohjen e të tashmës dhe formulim-
in e skenareve të mundshme për të 
ardhmen (10). Por njohuritë mbi 
ndikimin e aktiviteteve ekonomike 
në mjedis nuk janë ende të plota. 
Nuk kemi mjaft tregues kuptim-
plotë dhe të saktë për ta orientuar 

* Respektivisht ekonomist në Universitetin Paris-XIII dhe 
sociolog në Universitetin e Bordeaux.
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debatin dhe vendimin. Një mandat 
i qartë dhe burime të shtuara do të 
mundësonin që agjencioni publik 
i statistikave të prodhojnë treg-
ues të tillë. Nuk duhet ta fshehim 
realitetin: kur do të mbyllen sek-
torët ndotës, shumë punëtorë do 
të mbesin papunë. Për dekada të 
tëra, ekologjia ka bartur kujtimin e 
deindustrializimit, i cili kur ndodhi 
nën efektin e decentralizimit dhe pa 
shqetësimin më të vogël mjedisor 
çoi në drama sociale. Planifikimi 
ekologjik mbështetet së pari në 
klasat e varfëra. Prandaj duhet që 
rendi i tanishëm të ndryshon dhe që 
prodhimi i pastër të shoqërohet me 
pushtimin e drejtave të reja sociale 
për punëtorët.

Kjo është shtylla e dytë në plan-
ifikimin ekologjik: Shteti duhet 
t’u garantojë punëtorëve një vend-
pune. Marrëveshja e re ekologjike 
e z.Sanders dhe znj.Ocasio-Cortez 
përmban këtë klauzë, e thjesht por 
kruciale (11). Qeveria angazhohet 
se do të propozon ose do të finan-
con një vendpune për çdo person që 
dëshiron të punojë, me rrogë bazë të 
sektorit publik, apo edhe më shumë. 
Sikurse bankat qendrore që janë 
huadhënësit «e zgjidhjes së fundit» 
në kohën e krizave financiare, me 
garancinë e punësimit, shteti bëhet 
financues i punësimit «të zgjidhjes 
së fundit». Ky sistem do të krijonte 
vende pune në sektorë që kapital-
izmi i konsideron joprofitabil, por 
që shpesh sigurojnë vlerë të shtuar të 
lartë sociale dhe ekologjike: mirëm-
bajtja e burimeve natyrore, kujdesi 
i të moshuarëve ose i fëmijëve të 
vegjël, riparimet, etj. Megjithë lim-
itet e saj, eksperimenti i « territor-
eve me zero ‘të papunë afatgjatë’ 
», i cili po zhvillohet në afër dhjetë 
vendbanime prej vitit 2016 deri në 
vitin 2021, jep një pasqyrë të parë 
të punësimit (12). Ky eksperiment 
mbështetet në tri ideja: askush nuk 
është i ‘papunësueshëm’ (të gjithë 
kemi kompetenca dhe kemi të drejtë 
në njohjen sociale të këtyre kompe-
tencave), paraja nuk mungon, puna 
nuk mungon. Mungon punësimi, siç 
është përkufizuar nga tregu, do me 
thënë puna që favorizon kapitalin. 
Prandaj duhet tejkaluar parimin e 
mbrojtjes kundër vështirësive të tre-
gut të punës duke ofruar një garanci 
për punë që përveç tjerash do të kon-
tribuojë në plotësimin e nevojave që 
nuk mbulohen nga tregu. Mund ta 
imagjinojmë një hapësirë të dialo-
gut ndërmjet, në njërën anë personat 
e disponueshme dhe, në anën tjetër 
kolektivitetet lokale dhe shoqatat që 
do të shërbenin për identifikimin e 
punës së dobishme për një territor 
të caktuar. Një përparësi shtesë i një 
programi të tillë do të ishte krijimi 
i një baze minimale të standardeve 
sociale, për sa i përket kushteve të 
punës dhe të pagave, efektet mbro-
jtëse të të cilave do të përhapeshin 
te të gjithë punonjësit. Kur vendet e 
punës janë të garantuara, puna nuk 
është më një mall, sepse ekzistenca 
dhe dobia e saj nuk përcaktohen më 
nga tregu. Kriza e koronavirusit ka 
zbuluar një tjetër hierarki të profe-
sioneve (13). Papritmas, mbijetesa 
e qytetarëve është varur nga puna 
e personelit mjekësor, arkëtarëve 
të supermarketeve dhe punëtorëve 
të mirëmbajtjes. Profesione që në 
kohë të zakonshme vlerësohen pak 
simbolikisht dhe financiarisht. Çdo 

mbrëmje i duartrokasim atyre prej 
ballkoneve në ora 20.00. Disa madje 
propozojnë që këta punëtorë të defi-
lojnë në vend të ushtarëve për festën 
kombëtare me 14 korrik. Duhet që 
profesionet e tranzicionit ekologjik 
të rivlerësohen gjithashtu. Sikurse 
minatori i thëngjillit që përfaqëson-
te « betejën e prodhimit » pas luftës 
së dytë botërore si simbol i cen-
tralitetit të botës punëtore, në këtë 
rast tranzicioni ka nevojë për « her-
onj » - heroina. Çështja nuk është 
të lartësohet fryma e sakrificës, por 
t’u ipet profesioneve mirënjohje 
për kontributin e tyre për plotë-
simin e nevojave reale. Kjo kërkon 
shtrëngimin drastik të shkallës së 
pagave dhe rritjen e të ardhurave 
e shumë profesioneve të dobishëm 
në fushën sociale dhe ekologjike, 
por që deri tani janë diskreditu-
ar. Kjo betejë do të jetë gjithashtu 
kulturore: imagjinata kolektive e 
më shumë se një shekulli mund të 
ndryshohet vetëm nëse filmat, ro-
manet, këngët, kontribuojnë në 
ngritjen e kujdestareve, ricikluesve 
dhe fermerëve në rangun që mbajnë 
në botën e trillimeve policët, biznis-
menet, avokatët dhe IT.

Në pozitën e tretë, planifikimi 
ekologjik duhet të shpie në rilo-
kalizimin e ekonomisë. Bashkimi 
Evropian ka një pakt të gjelbërt për 
Evropën, i cili është bërë publik 
nga kryetarja e Komisionit Ursu-
la van der Leyen në janar 2020.Por 
në kohën kur ajo prezantoi kornizat 
e këtij pakti, Bashkimi nënshkru-
ante një marrëveshje të tregut të lirë 
me Vietnamin… Kjo do të thotë se 
çdoherë e më shumë do të ketë mall-
ra që do të dërgohen dhe do të qa-
rkullojnë në tërë planetin, të gjitha 
këto lëvizje me emetime të gazrave 
me efekt serre. Tregu i lirë përveç 
se i rrit pabarazitë, gjeneron ç’rreg-
ullime ekologjike. Ky rilokalizim 
duhet të mbështetet në tri parime. 
Parimi i parë është mundësia e ndër-
rimit të destinimit të territoreve. Do 
t’u mundësoj territoreve të lirohen 
nga luhatjet e tregjeve botërore dhe 
në këtë mënyrë ta rifitojnë sovran-
itetin mbi ato që prodhojnë. Global-
izimi kapitalist, zgjatja e zinxhireve 
të vlerës i kanë zhveshur njerëzit 
nga ky kontroll. Parimi i dytë është 
proteksionizmi solidar: vendosja e 
barrierave doganore shoqërore dhe 
mjedisore duhet të shoqërohet nga 
dislokimi i monopolit të ndërmarr-
jeve të mëdha në fushën e njohurive. 
Liberalizimi i pronësisë intelektuale 
do t’u mundësojë shumicës të përfi-
tojë nga risitë. Dhe shkëmbimi i 
njohurive dhe i teknologjive do të fa-
vorizojë ngritjen e drejtave shoqërore 
dhe mjedisore. Proteksionizmi soli-
dar nuk do të jetë mbyllje në vetveti, 
përkundrazi, ai do ta ripërtëris ndër-
kombëtarizimin në bazë ekologjike 
dhe në bazë të shkëmbimit të njohu-
rive. Rilokalizimi nuk do ta arrinte 
qëllimin sikur, në pozitën e tretë, nuk 
do të kishte ndikim në atë që prodho-
het dhe në mënyrën sesi prodhohet. 
Kapitalizmi ka interes të zvogëlojë 
sa më shumë jetëgjatësinë e mall-
rave, duke e detyruar konsumatorin 
që të blejë vazhdimisht produkte të 
reja. Kështu, vihen në treg mallëra 
me cilësi të dobët. Prodhuesve 
duhet t’u imponohen norma të qën-
drueshmërisë me afat më të gjatë të 
garancionit. Produktet më të qën-
drueshme që zëvendësohen më rrallë 

dhe që riparohen më shpesh zbusin 
presionin mbi ekosistemet. Lëviz-
jet për më shumë thjeshtësi janë në 
trend. Shpesh, ato shoqërohen nga 
morali individualist (14). Thjeshtë-
sia mund të jetë vetëm kolektive, pra 
duhet të implementohen rregullore 
që e inkurojojnë atë. Duhet të kalo-
jmë prej një vizioni produktivist të 
aktivitetit industrial në një koncept të 
orientuar kah zgjatja e ciklit të jetës 
të mallërave: mirëmbajtja, riparimi 
dhe përmirësimi i mallërave gjatë 
kohës duhet ta zëvendësojnë logjik-
ën « një përdorim ». Është çështje 
investimesh, punësimesh, kompe-
tencash, por gjithashtu çështje e ga-
ranceve sociale.

« Revolucioni i 
big data mund 
ta ringjallë 
ekonominë e 
planifikuar»

Njëra nga këto rregulloret 
është kufizimi strikt i rekl-
lameve. Është e natyrshme 

që një kompani dëshiron t’i infor-
mojë klientët për meritat e mall-
rave të saj. Por reklamat gëlltitin 
përditshmërinë tonë dhe hapësir-
at tona për të shitur fantazma dhe 
jo produkte. Gjatë shekullit XX, 
shpenzimet publicitare të ndërmar-
rjeve – në veçanti të shumëkom-
bëshave – janë rritur në mënyrë 
marramendëse (15). Në kohën e 
kapitalizmit monopolist, rekllamat 
përbëjnë një nga levat kryesore për 
të kapur pjesë të tregut. Në këto 
kushte, nuk ka mundësi që të lindin 
forma të konsumit të qëndrueshëm.

Shtylla e katërt e planifikimit 
ekologjik është demokracia. Për-
vojat e kaluara të planifikimit kanë 
qenë produktiviste, por gjithashtu 
teknokratike, vertikale, madje edhe 
autoritare (16). Në BRSS, për shem-
bull, burokracia e planifikueseve 
vendoste për sasinë dhe cilësinë e 
mallërave që do të prodhoheshin. 
Ky autoritarizëm nxiste një prob-
lem me legjitimitet politik të ultë 
të këtyre rezhimeve, por gjithashtu 
të njohurive ekonomike: intelektu-
alët planifikues, të shkëputur nga 
shoqëria civile, kishin pak njohuri 
në lidhje me nevojat dhe dëshirat 
e qytetarëve. Kjo rezultonte në një 
çekuilibër disa herë dramatik të 
ofertës dhe kërkesës, duke rezultuar 
ose në mungesë të produkteve ose 
në tepricë. Kjo marrëdhënie ndërm-
jet planifikimit dhe autoritarizmit 
nuk është produkt i fatalitetit. Për 
t’i ikur duhet pasur imagjinatë in-
stitucionale. Gjatë tridhjetë viteve 
të fundit, eksperimentet në fushën e 
demokracisë pjesëmarrëse nuk kanë 
munguar (17). Më së shpeshti kemi 
të bejmë me mjete politike, pasi që 
vendimet e rëndësishëm merren nga 
ekzekutivi dhe në borde administra-
tive. Mekanizma siç janë konferen-
cat konsensuale, porotet, buxhetet 
pjesëmarrëse apo Kuvendi qytetar i 
së ardhmes (18) mundet megjithatë 
të kontribuojnë në diskutimet mbi 
nevojat. Efikasiteti i këtyre me-
kanizmave ngjan nga fakti se ata nd-
ikojnë vërtetë në zgjedhjen produk-
tive, por nuk ka ndodhur kurrë deri 
tani. Me fjalë të tjera, shkaktojnë 
një rënie të mekanizmave të tregut 

në dobi të politizimit të ekonomisë. 
Koordinimi i ofertës dhe kërkesës 
do të mund të mbështetet në vegla 
numerike, siç është rasti në kapi-
talizmin aktualisht. Më 4 shtator 
2017, e përditshmja Financial Times 
pohonte se « revolucioni i big data 
mund ta ringjallë ekonominë e plan-
ifikuar ». Sipas njërit nga editorial-
istet, mundësitë aktuale të mbledhjes 
të të dhënave dhe mundësitë e llog-
aritjes do të mund në një të ardhme 
të afërt t’i tejkalojnë disa mangësi të 
planifikimit të centralizuar të shekul-
lit XX. Informatat e prodhuara në rr-
jedhje kontinuale nga të gjithë akter-
et ekonomik mundësojnë t’i njohim 
thuajse menjëherë preferencat e një 
numri të madh të konsumatorëve, pa 
pasur nevojë të kalojmë në sistemin 
e çmimeve. Por këto të dhënat i për-
kasin de facto industrive private të 
Silicon Valley, sikurse infrastruktura 
që i gjeneron dhe i trajton. Këto të 
dhëna, të shkëmbyera, të vendosura 
në kontroll demokratik dhe të riori-
entuara kah shfrytëzimi shoqëror, do 
të kontribuonin në krijimin e zgjidh-
jeve zëvëndësuese për tregun. 

Dhe në fund, shtylla e pestë dhe e 
fundit e planifikimit ekologjik: dre-
jtësia mjedisore. Covid-19 ka shkat-
uar shumë viktima në territoret më 
të varfëra, për shembull, në Francë, 
në Seine-Saint-Denis. Klasat e 
varfëra kanë shëndet më të brishtë; 
nga fakti se nuk kanë banesa të 
mira apo edhe mjete, ato sëmuren 
më shumë, por shkojnë më rrallë te 
mjeku, duke marrë parasysh se ter-
ritoret ku jetojnë duken si shkretëti-
ra të shërbimeve mjekësore. Por, 
profesionet që gjinden në vijën e 
parë në luftën kundër koronavirusit 
shpesh jetojnë në këto zona dhe 
prandaj ekspozohen më shumë ndaj 
virusit. Pandemitë rrisin pabarazitë 
e klasave. Kjo vlen edhe për krizën 
klimatike. Klasat e varfëra vuajnë 
më shumë se të pasurit nga ndotja 
apo katastrofat natyrore (19). Por 
qeveritë e ngarkojnë këtë popullatë 
me koston e tranzicionit, siç dësh-
mohet në episodin e tmerrshëm të 
taksës së karbonit, që nxiti lëvizjen 
e « jelekëve të verdhë ». Një sjellje 
e tillë nuk është vetëm moralisht e 
dyshimtë, por ka shumë të ngjarë 
të dështojë politikisht: tranzicioni 
nuk do të ndodh pa pëlqimin e kla-
save të varfëra. Për tanxitur këtë 
pëlqim duhet të vendoset drejtësia 
në qendër të tranzicionit dhe për 

këtë qëllim të imponohet kontrol-
li demokratik në përzgjedhjen e 
prodhimit dhe konsumit. Në Francë, 
më të pasurit që përbëjnë 10 % e 
popullatës emetojnë tetë herë më 
shumë gazra me efekte serre se 10 
% e më të varfërve (njëzet e katër 
herë në SHBA, katërdhjetë e gjashtë 
herë në Brazil) (20). Këta duhet ta 
marrin përsipër koston e shkatër-
rimit të mjedisit, të shkaktuar nga 
mënyra e jetesës së tyre.

T’i ndryshojmë 
njëkohësisht 
sistemet tona 
ekonomike 
dhe politike

Tani ekologjia është shqetësi-
mi kryesor i evropianëve. Por 
cila ekologji? Këndvështrimi 

i kryeministrit konservator austriak 
Sebastian Kurz : në janar, kur e for-
monte koalicionin me të gjelbërt – që 
ishte hera e parë në nivel qendror të 
një shteti –, ai deklaroi se njerëzimi 
po ballafaqohet me dy sfida krye-
sore: imigrimi dhe ndryshimet kli-
matike. Ky është kuptimi i kësaj 
aleance në mes konservatorëve dhe 
ambientalistëve. Kriza e koronavi-
rusit mund ta përshpejtojë shfaqjen 
e ekologjisë konservatore. Kërkesa 
për një shtet « të fortë » të nxitur 
nga frika, zakoni i mbylljes së ku-
fijve dhe «gjurmimit» të popullsive, 
të shoqëruar me vetëdijën në rritje 
se produktivizmi gjeneron gjithnjë e 
më shumë katastrofa, mund ta shën-
drron Austrinë në vendin e parë, 
para të tjerëve, që kalon në menax-
himin autoritar të krizës mjedisore. 
Gabojmë nëse mendojmë se kjo 
aleancë nuk është e natyrshme. Në 
historinë e ekologjisë gjithmonë ka 
ekzistuar një ndjeshmëri konserva-
tore. Kësaj ekologjie konservatore 
duhet kundërshtuar një tjetër. Atë 
që aktivizon të gjitha levet e shte-
tit për ta realizuar tranzicionin, por 
që duke vepruar, ajo ndërton rastin 
për ta demokratizuar shtetin dhe për 
t’ia nënshtruar demokracinë për-
faqësuese demokracisë direkte. Në 
këtë drejtim, tranzicioni ekologjik 
kërkon që t’i ndryshojmë në të nje-
jtën kohë sistemet tona ekonomike 
dhe politike. Ekologjia e tyre apo 
e jona: beteja e madhe e shekullit 
XXI ka filluar.
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DOGMA E PËRGJEGJËSISË INDIVIDUALE 

“Jiko sekinin” i neoliberalizmit japonez
Japonia njihet për faktin se në këtë vend respektohet 
tradita dhe është e përhapur fryma kolektive, por është 
më pak e njohur për një tipar tjetër: individualizmin. Që 
nga kriza aziatike (1997-1998) që shkatërroi ekonominë, 
udhëheqësit e përdorin atë për të imponuar masa 
shtrënguese duke fajësuar viktimat. Nëse je i papunë, në 
situatë të paqëndrueshme financiare apo edhe i sëmurë, 
është ‘jiko sekinin’-i yt, që në japonisht do të thotë: « 
Është faji yt ».

NGA YUTA YAGISHITA*

Kur z.Imai Noriaki ishte marrë 
peng në Irak në prill 2004 nga 
një grup i armatosur, ai nuk e 

dinte se do të ishte subjekt i një fush-
ate denoncimi në vendin e tij. I tron-
ditur nga atentatet e 11 shtatorit 2001, 
ky djalë i ri 18 vjeçar në atë kohë, 
vendosi të shkonte për t’ju ndihmuar 
fëmijëve viktimë të luftës së dytë të 
Gjirit (2003-2011). Por, sapo kishte 
hyrë në atë vend, ai ishte kidnapuar 
me dy japonezë të tjerë nga afërsisht 
njëzet burra të armatosur - një grup 
i quajtur « Brigadat e muxhahed-
inëve », një organizatë e rezistencës 
irakiene deri atëherë e panjohur. 
« Na akuzonin se ishim spiunë të 
Shteteve të Bashkuara », kujton tani 
z.Imai. Atëherë mori fund projekti i 
tij humanitar dhe filloi burgu që zg-
jati nëntë ditë. Pasi u lirua, ai shkoi 
për trajtim në një spital në Dubai, ku 
vëllai i tij ia kumtoi lajmin e trishtë: « 
Jemi subjekt i një fushate denigrimi, 
babi madje do të duhet ta lëshoj 
punën në shenjë kërkimfalje »… Në 
fakt, z.Imai (historia e të cilit ka fry-
mëzuar filmin ‘Bashing’, të regjisorit 
Kobayashi Masahiro (1)) dhe të bur-
gosurit e tjerë akuzoheshin se nuk i 
kishin marrë « përgjegjësitë e tyre » 

(jiko sekinin, në japonisht). Meqë 
kishin rrezikuar të niseshin për një 
vend të rrezikshëm, pse do të duhej që 
qeveria t’i shpëtonte ata me paratë e 
taksapaguesve? “Është sjellje e pama-
tur”. Ata kanë shumë ‘jiko sekinin’, 
pohon znj.Koike Yuriko, ministre e 
ambientit në atë kohë dhe aktualisht 
guvernatore e Tokios. « Kishin ven-
dosur vetë të shkonin në atë rajon ». 
Në editorialin e gazetës së përditshme 
më të madhe në vend, Yomiuri Shim-
bun, thuhet se « duhet të dëgjohen » 
udhëheqësit politikë që thonë se « do 
të duhej që viktimat të rimbursojnë 
një pjesë të shpenzimeve » të opera-
cionit të shpëtimit (2). Kështu, famil-
ja Imai ka pranuar mijëra mesazhe, ku 
djali i ri krahasohet me një « hajn i 
fondeve publike » i cili do të duhej, 
in fine, « të bëjë vetëvrasje » për ta 
marrë përgjegjësinë e tij. « Nuk kup-
toja asgjë nga ato që thonin, kujton 
z.Imai. Për çfarë arsye u distancua 
shteti nga unë në atë mënyrë, kur roli 
i tij është t’i mbrojë qytetarët e tij? ». 
Gjithashtu viktimë e sulmeve fizike 
nga një bashkëqytetar, ai kishte rënë 
në depresion dhe ju deshën pesë vjet 
për t’u rikuperuar.

Fajësohen edhe pensionistët

Prej atij rasti, diskursi në lidhje 
me ‘jiko sekinin’ shfaqet në 
debatet për pothuajse të gjitha 

problemeve shoqërore. Përveç ras-
teve të gazetarëve që shkojnë në ra-
jone të rrezikshme si z.Imai, ky term 
akuzon personat e margjinalizuar– 
nënat vetëushqyese dhe pa vendqën-
drim fiks, pacientet me sëmundjet që 
lidhen me mënyrën e jetesës (obezite-
ti, kanceri i mushkërive …), ose edhe 
viktimat e dhunës seksuale. Prakti-
ka e « fajësimit të viktimës » duket 
se është rrënjosur në mendjet e tyre 
dhe ndikon deri në nivelet më të lar-
ta shtetërore. « Një mik më ka thënë: 
“Pse duhet të kontribuojmë për shën-
detin e personave që pinë shumë dhe 
nuk bëjnë aktivitete fizike, kur unë e 
bëjë më të mirën për të qëndruar në 
formë?” Besoj që ka të drejtë », ka 
deklaruar në vitin 2018, Ministri i fi-
nancave Aso Taro (3). Është e qartë 
që kjo nënkupton: nëse ke ndonjë së-
mundje si diabeti, atëherë ajo është 
faji yt. Është dashur të përpiqesh më 
shumë që të jesh shëndet mirë. Fakti 
që edhe personat e akuzuar e ndjejnë 
« fajin e tyre » na bën të kuptojmë 
se sa ky mentalitet është i rrënjosur 
në shoqëri. « Thuajse të gjithë per-
sonat pa vendqëndrim fiks mendojnë 
se janë përgjegjës për situatën e tyre 
dhe nuk meritojnë ndihmë publike 

», tregon Yuasa Makoto, profesor në 
Universitetin e Tokio-së, i cili bën 
fushatë kundër varfërisë për më se 
njëzet e pesë vjet. « Ata mendojnë se 
është e turpshme që të përfitojnë nga 
këto ndihma. Disa i refuzojnë derisa 
nuk kanë zgjidhje tjetër », thotë me 
keqardhje. Kështu, në vitin 2012, 85% 
e personave që gëzonin të drejtën e 
ndihmës nga shteti e refuzuan atë (4). 
Në Francë kjo përqindje ishte 35% 
(5). « Mund të thuhet se ‘jiko sekinin’ 
është antonimi i fjalës “solidaritet”. 
Nëse jetoni në kushte të mjerueshme, 
faji është i juaji dhe askush nuk ka 
ç’të bëj. Pra, ju takon juve të veproni 
për të dalur nga kjo situatë dhe nuk 
duhet të kërkoni ndihmë nga personat 
e tjerë, apo nga instucionet publike », 
sqaron Nakanishi Shintaro, profesor i 
sociologjisë në Universitetin e Kanto 
Gakuin, në Yokohama. Ky diskurs, 
veçanërisht i pëlqyer nga sociologët 
dhe filozofët, ka qenë temë e shumë 
studimeve. Të gjithë autorët pajtohen 
për të thënë se ai ka lindur me neo-
liberalizmin dhe rritjen e pabarazive 
gjatë këtyre tridhjetë viteve të fundit. 
Kjo fjalë shfaqet për herë të parë në 
mesin e viteve 1990 në rubrikat e 
gazetave dhe në dokumentet e botuara 
nga instancat e larta qeveritare. Ja-
ponia përjetonte njërën nga krizat më 
të rënda financiare të historisë së saj, 

e cila ishte shkaktuar nga shpërthimi 
i fluskës spekulative financiare dhe të 
patundshmërisë. Në vitin 2002, sh-
kalla zyrtare e papunësisë kaloi, për 
herë të parë që nga viti 1948, pra-
gun prej 5 %. Numri i përfituesve të 
ndihmës publike arriti vlerën 40 % 
në mes të viteve 1992 dhe 2002. Qe-
veritë e njëpasnjëshme kanë zbutur 
gradualisht ligjin për punët me afat të 
përcaktuar dhe të paqëndrueshëm, të 
ashtuquajtura ‘hiseiki’ (të parregull-
ta). Numri i punëtorëve me këtë lloj 
kontrate kalon prej 9,5 milion në 14,5 
milion për periudhën e njëjtë. Numri 
i vetëvrasjeve arriti rekordin historik, 
34.427 në vitin 2003, një rritje prej 56 
% në krahasim me vitin 1992. Këshil-
li i strategjisë ekonomike që është një 
komitet këshillëdhënës pranë kryemi-
nistrit dhe të cilit i frikësohen të gjithë 
për shkak të ndikimit të tij në politikë, 
e kishte shpallur nevojën për ta kor-
rigjuar modelin shoqëror që shihej si 
tepër barazitar dhe sipas tij, kjo ishte 
arsyeja e gjendjes së mjerueshme 
ekonomike të vendit. Anëtarët e këtij 
këshilli, në mes tjerash z.Okuda Hi-
roshi, atëherë president i Toyota dhe 
i sindikatës patronale Keidanren 
(ekuivalente me Lëvizjen e ndërmar-
rjeve të Francës, Medef), dhe z.Take-
naka Heizo, ekonomist i famshëm lib-
eral, kishin propozuar të themelohej 
një « shoqëri konkurruese, të shën-
detshme dhe kreative » të bazuar në 
« përgjegjësitë individuale [jiko se-
kinin] dhe në përpjekjet për sukseset 
vetanake » (6). Vlerësohej modeli i ri 
shoqëror i bazuar në individin kompe-
tent i cili i merr përgjegjësitë për vep-
rimet e tij. Lavdërimi i meritokracisë 
dhe përjashtimi i barabarësisë të 
përsëritur shumë shpesh nga Këshilli, 
nga ekonomistë dhe media, rrënjosen 
ngadalë shprehjen ‘jiko sekinin’ në 
popullatë. Sipas sociologut Hashimo-
to Kenji, nga Universiteti Waseda, në 
Tokio, ky trend ka sukses veçanërisht 
brenda elitës ekonomike, tek pronarët 
dhe menaxherët e kompanive. « Falë 
‘jiko sekinin’ largohet ndjenja e fa-
jësisë ndaj rritjes së pabarazive. Me 
këtë diskurs, elitat mund të mendo-
jnë: “Kemi pasur sukses në jetën tonë 
profesionale sepse jemi përpjekur” », 
sqaron ai. Ky arsyetim shoqërohet me 
përbuzjen e personave që nuk ja kanë 
dalur. « Ata mendojnë se kur dikush 
vuan nga varfëria, kjo është për shkak 
të dembelisë. Është faji i tyre », konk-
ludon ai. Mosrezistenca kryesore ndaj 
këtij fenomeni shpjegohet gjithashtu 
me arsye historike. Sipas Mitsuo 
Kinoshita, hulumtues në Universite-
tin e Nara-së, udhëheqësit e epokës 
Edo (1600-1868) « konsideronin se 
problemet shoqërore të popullit të tyre 
duhej të zgjidheshin brenda katundit. 
Është dashur të pritet përfundimi 

i luftës së Paqësorit dhe presioni i 
forcave aleate që Tokio ta miratoj më 
në fund, në vitin 1946, një ligj, që 
theksonte përgjegjësinë e shtetit për 
kujdesin e më të varfërve. Historik-
isht, ideja se qeveria ka për detyrë të 
mbrojë qytetarët nga varfëria nuk ka 
qenë kurrë e rrënjosur në mentalitetin 
japonez ». Kjo detyrë e shtetit, edhe 
pse e përfshirë në Kushtetutë, mund të 
bie « shumë lehtë në harresë », e mbu-
luar nga vlera, siç janë autonomia dhe 
meritokracia, të cilat tradicionalisht 
janë shumë të pëlqyera në vend. Për-
pos kësaj, diskursi i mbështetësve të 
‘jiko sekinin’ shoqërohet nga një lloj 
urrejtje e përzier me animozitet ndaj 
atyre që ngrenë zërin. « Pasi që është 
vështirë për të gjithë të jetojnë me 
këtë parim, mbështetësit e ‘jiko seki-
nin’-it konsiderojnë që është egoizëm 
të mos të durojnë barrën si të tjerët 
dhe të rebelohen kundër shoqërisë », 
thotë sociologu Nakanishi. Në këtë 
këndvështrim, ata që luftojnë kundër 
një problemi shoqëror i përkasin rre-
thit të të privilegjuarve që nuk merito-
jnë të dëgjohen, pasi që « personat që 
janë vërtetë në gjendje të mjerueshme 
kurrë nuk kanë kohë dhe mjete për të 
vepruar ». Për këtë arsye shfrytëzohet 
kaq shpesh ky diskurs dhe kërkohet të 
heshtin viktimat e problemeve sho-
qërore me arsyetimin « Është faji yt! 
». Kanë kaluar pesëmbëdhjetë vjet 
prej sulmeve në rrjetet sociale kundër 
z.Imai. Pesëmbëdhjetë vjet prej kur 
është përkeqësuar gjendja e sigurisë 
profesionale për të punësuarit. 

Por tanimë një tjetër rrezik shfaqet 
në horizont, po aq shkatërrues sa 
kriza ekonomike por i cili, paradok-
salisht, mund ta rrëzojë kontrollin e 
‘jiko sekinin’: plakja e popullsisë. 
Në vitin 2035, çdo i treti japonez do 
të jetë mbi 64 vjeç, ndërsa popullsia 
aktive e vendit pritet të zvogëlohet 
për dhjetë milion njerëz. Tashmë 
në borxh në një nivel rekord prej 
250% të produktit të brendshëm bru-
to (PBB), qeveria ushtron të gjitha 
mjetet për ta ngadalësuar rritjen e 
shpenzimeve të mbrojtjes sociale, e 
cila mund të arrij vlerën prej 1.500 
miliard euro në vitin 2040 (7). Për 
shkak të prekaritetit, niveli i pen-
sioneve ka tendencë të ulet. Prej vitit 
2004 deri në 2016, vlera e pensione-
ve për një çift është ulur për 5% në 
vlerë absolute. Në vitin 2016, shkalla 
e varfërisë tek personat mbi 65 vjeç 
ishte prej 19,6%, apo njëra prej vler-
ave më të këqija të shteteve të Orga-
nizatës për Bashkëpunim dhe Zhvil-
lim Ekonomik (OBZHE) (8). Shtohet 
edhe ngecja e pagave që është njëri 
nga efektet kryesore të shpërthimit 
të numrit të punëtorëve në situatë të 
paqëndrueshme. Këta përfaqësojnë 

tani 40 % të të punësuarve. Sipas 
gazetës ekonomike Nikkei, pagesa 
për orë në sektorin privat ka rënë për 
9% në mes viteve 1997 dhe 2017 (9). 
Ndërmarrjet nuk dëshirojnë të ndalen 
me kaq. « Modeli i kontratës së 
përhershme do të zhduket. Në një të 
ardhme të afërt, të gjithë do të puno-
jnë me kontratë të përkohshme për 
një mision specifik », sqaron z.Ma-
saki Yoshihisa, përgjegjës i politikës 
së punësimit në Keidanren. I pyetur 
në lidhje me rritjen e pabarazive që 
do të shkaktohet atëherë, ai thotë 
i papërkulshëm: « Ata që janë më 
kompetentë do të fitojnë më shumë 
». Por, ai pranon se « nuk do të jetë 
më një botë ku të gjithë do të mund 
të kenë të njëjtin nivel të jetesës ». 
Ironia e kësaj situate është që kjo e 
ardhme e zymtë mund ta shënoj fun-
din e diskursit mbi temën e ‘jiko se-
kinin’. Punësimi i përjetshëm, niveli 
i lartë i pagave, pensionet korrekte 
ishin rrjete të sigurisë të cilat tani po 
gërryhen pothuajse për të gjithë. « 
Përveç atyre që mbesin në kompanitë 
e mëdha gjatë tërë karrierës së tyre, 
secili tani mund të bie në varfëri para 
moshës së pensionimit », analizon 
sociologu Hashimoto. Sipas tij, do 
të ndodh një kthesë kur do të arrijë 
në moshën e pensionimit kjo kate-
gori e japonezëve e cila ka jetuar një 
jetë normale dhe nuk ka asgjë për 
t’u fajësuar. « Edhe mbështetësit e 
‘jiko sekinin’ do ta kuptojnë atëherë 
se shumë prej tyre do të përfundojnë 
në kushte të mjerueshme. Pra, ata 
do të detyrohen të pranojnë se kanë 
gabuar. Në këtë drejtim, plakja e sho-
qërisë mund të thyej themelet e ‘jiko 
sekinin’ », dëshiron të besoj socio-
logu. Një diskurs shumë optimist … 

Z.Imai e ka themeluar një organi-
zatë jofitimprurëse për t’ju ndihmuar 
adoleshentëve që nuk shkollohen, « 
sidomos atyre nga strehimoret e pa-
favorizuara të cilët kanë tendencë të 
izolohen », sqaron ai. «Ata shpesh 
janë viktimë të ngacmimeve në 
shkollë dhe nuk pranojnë kurrfarë 
mbështetjeje, as të prindërve, e as të 
profesorëve. » Ai mbetet i ndjeshëm 
ndaj fushatave denigruese prej të 
cilave ka qenë vetë viktimë: « Në Ja-
poni, të rinjtë që nuk ndjekin rrugën 
e shkruar paraprakisht kritikohen 
shpesh. Edhe pse, në shumë raste, ju 
nevojitet vetëm një mjedis më i mirë 
për ta treguar talentin e tyre. » Orga-
nizata e tij mundohet t’i vë në kontakt 
këta të rinj me ndërmarrjet. « Normal-
isht do të duhej që shteti të kujdesej 
për ta, por nuk e bën ». Një mënyrë 
tjetër për t’i rezistuar ‘jiko sekinin’-it, 
këtij diskursi që ja ka shkatërruar rin-
inë këtij të riut që tani kërkon ta krijo-
jë « një shoqëri solidare ».
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Tregtia e lirë, një kapitull për t’u mbyllur
Një fjali dominon në qarqet liberale: që gjithçka të 
kthehet si më parë, pasi të përfundoi pandemia. E sikur 
kriza ta shpiente përkundrazi shkëputjen me modelin 
që e ka mundësuar shpërfaqjen dhe përhapjen e 
koronavirusit ?  

NGA LORI M.WALLACH *

Pandemia e Covid-19 mund 
ta sjellë fundin e epokës së 
tregtisë së lirë të furishme, të 

këtij regjimi ekonomik të përshtat-
ur për sektorin privat i cili për vite 
me radhë po i shkakton humbje të 
mëdha njerëzve dhe planetit. Kjo 
do të kundërshtohet nga interesat 
e fuqishme : ato do të angazhohen 
për jetësimin e një «kapitalizmi të 
krizës», në mënyrë që të sigurohen 
se gjithçka do të rifillojë si më parë.

Shumë udhëheqës politikë dësh-
mojnë se ju mungon guximi ose 
imagjinata e nevojshme për të ve-
pruar drejt këtij transformimi, kur 
nuk vihen drejtpërdrejt në shërbim 
të padronëve.

E megjithatë, mund t’i iden-
tifikojmë katër arsye pse kriza 
e Covid-19 mund të ofrojë një 
mundësi të paparë.

Fundja, ndoshta edhe ka ard-
hur koha për një version pozitiv të 
strategjisë së shokut, si mekanizëm 
i përshkruar nga Naomi Klein, që 
shpesh i ka lejuar dominuesve të 
përfitojnë nga krizat për ta riorga-
nizuar botën sipas shijes së tyre.

Burimi i parë shpresëdhënës: 
pandemia ka detyruar shumicën e 
banorëve të shteteve të zhvilluara ta 
ndjejnë në lëkurën e tyre dhimbjen 
dhe ankthin që shkakton global-
izimi liberal. Në një botë të ndër-
tuar për t’i shërbyer shumëkom-
bëshave, as shtetet më të pasura nuk 
janë në gjendje të prodhojnë ose të 
sigurojnë respiratorë, maska ose 
resurse mjekësore të nevojshme, 
për t’i trajtuar të sëmurët. Ndalja 
e prodhimeve në një shtet ka pro-
vokuar një reaksion zinxhirror që 
ka gjunjëzuar sistemet mjekësore 
dhe ekonomike. Gjë që ka përkeqë-
suar edhe më shumë dëmet e sh-
kaktuara nga koronavirusi. Shumë 
produkte themelore prodhohen sot 
në një dhe nganjëherë në dy shtete. 
Një proporcion i konsiderueshëm 
vjen nga Kina dhe duket shumë e 
vështirë të rritet prodhimi gjetiu. 
Me organizimin e zinxhirave të 
prodhimit të globalizuar dhe ska-
jshmërisht të shtrirë, ndërmarrjet që 
do të donin ta fillonin të prodhonin 
atë që mungon, nuk ia dalin të sig-
urojnë lëndën e parë. Dy shembuj: 
shumica e qindra pjesëve që përf-
shihen në ndërtimin e një respirato-
ri nuk prodhohen në shtetet ku ato 
montohen dhe 90 % e substancave 
aktive të produkteve farmaceutike 
prodhohen vetëm në dy shtete. 

Përkushtimi ndaj «zotit të efi-
kasitetit» që qëndron në krye të 
Olimpit të Tregtisë së Lirë ka 
shpier në gjueti për kapacitetet e 
papërdorura.

Në këto kushte i gjithë zinxhi-
ri ndërpritet nëse njëra prej qindra 
lidhjeve të saj - një kompani, diku 
në planet - nuk është në gjendje 
të funksionojë. Mungesa e mall-
rave thelbësore shfaqet shpejt kur 
punëtorët sëmuren në një vend, 
kur vendosen masa për distancimin 
shoqëror për ta kufizuar përhapjen 
e një virusi, kur qeveritë vendosin 
nevojat e njerëzve të tyre përpara 
eksporteve të tyre.

Kjo do të thotë se shumë njerëz 
tani zbulojnë fatkeqësinë të cilën 
e njohin që shumë kohë miliona 
punëtorë, fermerë të vegjël dhe 
komunitete të braktisura në anën e 
poshtme të autostradës së global-
izimit. Bretkoca e zhytur në një 
tigan nuk e vëren që po rritet tem-
peratura e ujit. Vetëm një katastrofë 
e papritur ishte në gjendje t’i zgjon-
te të gjithë ata që deri më tani mund 
ta konsideronin kërcënimin si të 
largët.

Edhe ata që e patën bërë special-
itet të tyre të flasin për përfitimet e 
globalizimit për t’i mbrojtur mar-
rëveshjet e tregtisë së lirë, tani po 
e pranojnë se gjërat kanë shkuar 
ndoshta shumë larg dhe se një mod-
el prodhimi më lokal do të ofronte 
shumë përparësi.

Nuk renditen më artikujt që ve-
projnë në një përmbysje të tillë, në 
faqet e « The Economist » ose « Fi-
nancial Times », si mesharë evang-
jelistë të tregut. 

Burimi i dytë shpresëdhënës : 
kufijtë që përkufizonin «kuadrin e 
arsyes» janë shpartalluar. Nuk ka 
qeveri më që thotë: «Na vjen keq, 
ne nuk mund t’i ndërmarrim masat 
që imponohen sepse janë në kundër-
shtim me rregullat e organizatave të 
mëdha tregtare ndërkombëtare». 

Përgjigjet që kërkon kërcënimi 
i Covid-19 shpiejnë qeveritë t’i 
shkatërrojnë parimet e mëdha që 
nënkuptonte globalizimi liberal. 
Është vështirë e imagjinueshme të 
mendohet një kthim i shpejtë në 
situatën fillestare, qoftë edhe vetëm 
për shkak të rolit të ri, që pandemia 
ka detyruar qeveritë të marrin 
përsipër.

«Nuk mund ta 
lëjmë tregun 
ta menaxhojë i 
vetëm ndarjen 
e burimeve 
të rralla»

Shumë shtete po e paguajnë 
çmimin për atë që deri tani ka qenë 
në zemër të politikës së tyre: dësh-
timi në detyrën e tyre për ta mbrojtur 
popullsinë e tyre. Në vend që ta le-
jojnë sektorin privat të diktoj hartën 

e tyre të rrugës, disa vendosin më 
në fund të bëjnë atë që presin zg-
jedhësit e tyre: t’i japin përparësi 
nevojave të popullatës përpara të 
tjerave dhe të ndërhyjnë aty ku janë 
të nevojshëm. Deri para pak muajsh 
ishte vështirë e imagjinueshme një 
epifani e tillë e formuluar nga znj.
Sabine Weyand, Drejtore e Përg-
jithshme për Tregtinë e Komisionit 
Evropian. Ky edhe ishte rasti në një 
seminar të organizuar nga Washing-
ton International Trade Association 
(WITA) më 9 prill: «Ne duhet të 
pranojmë se në zemër të stuhisë, 
nuk mund ta lëjmë tregun ta menax-
hojë i vetëm ndarjen e burimeve të 
rralla. Duhet ta pranojmë idenë që 
duhet t’i referojmë ato në sektorin 
e shëndetësisë, në vend që t’i lejo-
jmë spekuluesit të marrin përsipër 
gjithçka që munden». 

Por, zonja Weyand po bën thirrje 
për një rikthim në ‘business as usu-
al’ sa më shpejtë që të jetë e mun-
dur. Komisioneri i Tregtisë Phil 
Hogan tregohet më i guximshëm: 
ai propozon të fillojnë negociatat 
për t’i hequr të gjitha kufizimet në 
tregtinë e pajisjeve mjekësore «në 
mënyrë që të sigurohet se zinxhirët 
e prodhimit global mund të funk-
sionojnë lirshëm» (fjalimi i 16 pril-
lit). Z. Hogan dhe zelltarët e global-
izmit kundërshtojnë çdo përpjekje 
për ta zhvendosur prodhimin, të ci-
lin ata e karikojnë si një kërkim të 
kotë për «vetëmjaftueshmëri». 
Por çështja nuk është të zgjedhim 
midis globalizimit dhe vetëm-
jaftueshmërisë. Tashmë çështja 
është të konstatohet se shumë njerëz 
tashmë kanë kuptuar që vendi i tyre 
nuk është në gjendje t’i mbrojë ata 
nën një regjim të tregtisë së lirë. Ata 
nuk do ta harrojnë këtë.

«Një çarje në 
madhësinë e 
Grand Canyon të 
sistemit tonë»

Në të njëjtën mënyrë, fjalimet 
e lumtura që lavdërojnë meritat e 
saktësisë dhe të «efikasitetit maksi-
mal» pasi që «të gjithë përfitojnë» 
tani tingëllojnë boshe: të gjithë e 
vërejnë se ky sistem synon mbi të 
gjitha të maksimizojë profitet në 
kurriz të shëndetësisë, barazisë dhe 
madje edhe të sigurisë kombëtare. 
Si shenjë që diçka ka ndryshuar, 
ministrat e tregtisë së vendeve të 
G20 publikuan një deklaratë më 
30 mars, duke sqaruar se masat e 
nevojshme për ta luftuar pande-
minë mund të konsiderohen si për-
jashtime të ligjshme nga rregullat 

e Organizatës Botërore të Tregtisë 
(OBT). Se kaq shumë dispozita 
shkelin detyrimin e institucionit 
nxjerr në pah më në fund mënyrën 
në të cilën ky i fundit pengon au-
toritetet publike t’i përgjigjen nev-
ojave të popullatës së tyre.

Burimi i tretë shpresëdhënës: kri-
za ka trazuar linjat e ndarjeve poli-
tike për çështjen e tregtisë së lirë, 
veçanërisht në Shtetet e Bashkuara. 
Në vend se një ndarje midis së ma-
jtës dhe së djathtës, pandemia zbu-
lon një polarizim tjetër: popullistët 
kundrejt lobistëve të sektorit privat.

Z.Bernie Sanders dhe znj.Eliza-
beth Warren janë popullistë të ma-
jtë. Ata angazhohen për përfundi-
min e këtij globalizimi të kalibruar 
në preferencat e punëdhënësve.

Por ky vizion i botës tani po je-
hon edhe në mesin e popullistëve 
të djathtë: «Kjo pandemi ka për-
ditësuar një çarje në madhësinë 
e Grand Canyon në rrjetin tonë 
të furnizimeve. Nuk prodhohen 
më produkte të caktuara thel-
bësore në tokën amerikane. Kjo 
përbën një kërcënim për shënde-
tin tonë, sigurinë tonë kombëtare 
dhe ekonominë tonë. Amerikanët 
nuk e zbulojnë këtë problem, por 
Washingtoni po. Nga ana tjetër, 
Wall Street shpresonte se nuk do të 
përfshihej”. Këto pohime nuk janë 
thënë nga z.Sanders ose znj.War-
ren, por nga senatori republikan 
Josh Hawley më 3 prill. 

Burimi i katërt shpresëdhënës: 
përshpejtimi i një rivlerësimi të 
përgjithshëm - nga qeveritë, por 
edhe nga popullata – të miteve që e 
rrethojnë organizimin ekonomik të 
botës dhe të rolit adresuar Kinës si 
punëtori e planetit.

Ilustrimi i kësaj përmbysjeje: 
Kryeqyteti Tokyo sapo ka njoftu-
ar për një program prej 2 miliardë 
dollarësh (1.8 miliardë euro) që 
synon të ndihmojë shumëkom-
bëshet e tij për t’u larguar nga Kina 
(1). Para pandemisë, shumë vende 
kërkonin një mënyrë për t’i forcuar 
kapacitetet e tyre kërkimore dhe 
të prodhimit për t’iu kundërvënë 
“Made in China 2025”, plan ky i 
hartuar nga Pekini për t’i dominu-
ar industritë e së ardhmes (intelig-
jenca artificiale, automjetet e gjel-
bërta, hapësira ajrore, teknologjitë 
mjekësore, etj.). Shqetësim në rritje 
për përpjekjet e Pekinit për ta pro-
movuar një formë të autoritarizmit 
të high-tech, praktikën e tij të asaj 
që disa komentues e kanë quajtur 
“merkantilizëm të inovacionit (2)” 

dhe zhvillimin e aftësive të tij ush-
tarake të financuara nga një tepricë 
e madhe tregtare. E gjithë kjo ka 
tronditur qëndrimet e elitës politike 
dhe zyrtarët e sigurisë kombëtare të 
shumë vendeve, për sa i përket poli-
tikës së jashtme.

Këto katër arsye sugjerojnë që 
kriza Covid-19 mund t’i rirreshto-
jë dinamikat që strukturojnë deba-
tet për organizimin e ekonomisë 
botërore. Kjo në një kohë kur in-
teresimi për kush çfarë prodhon, 
ku dhe si, bëhet çështje për jetë ose 
vdekje. Nëse do të arrinim që kri-
za të çonte në ndryshime pozitive, 
atëherë do të mund t’i rindërtonim 
më fuqishëm ekonomitë lokale, 
kombëtare dhe rajonale, të kri-
juara për të vepruar me aktorë të 
ndryshëm të aftë për të prodhuar 
mallra dhe shërbime të nevojshme 
me çmime të përballueshme, duke 
krijuar vende pune të qëndrueshme, 
duke mbështetur bujqësinë në sh-
kallë të vogël dhe duke mbrojtur 
mjedisin. Pa befasi, kriza klimatike 
kërkon zhvillime të njëjta.

Një kuti mjetesh 
e njohur që 
ka rezultuar 
e suksesshme 
në Kinë

Ju kujtohet se deri në mesin e 
viteve 1990, rregullat e tregtisë 
ndërkombëtare konsideronin se 
ushqimi nuk ishte një mall si të 
tjerët? Pse? Sepse të gjithë kanë 
nevojë për ushqim për të mbijetuar. 

Shtetet kërkonin të kanë hapësirë 
manovruese që do t’ju mundësonin 
të përcaktojnë se si të sigurojnë fur-
nizimin e popullatës së tyre, edhe 
duke subvencionuar prodhime të 
caktuara.

Logjika është akoma e vlefshme 
dhe duhet të shtrihet në sektorë të 
tjerë jetikë, siç janë ilaçet dhe pa-
jisjet mjekësore, ku mangësitë 
në prodhimin kombëtar dhe ra-
jonal i ekspozojnë disa vende në 
cenueshmëri ekstreme.

Është e njohur përmbajtja e kutisë 
së mjeteve të politikës industriale 
shtetërore, e cila duket se ka një 
nam të keq kudo, përveç në Kinë, 
ku ka demonstruar suksesin e saj.

Aty gjinden: masa tatimore që 
shpërblejnë prodhimin shtetëror 
dhe industrinë e gjelbër, jo deloka-
lizimet; masat rregullatore financia-
re që inkurajojnë investimet prod-
huese, jo spekulimet; mbrojtjen e 
përmbajtjes shtetërore dhe rajonale 
në sektorë të ndryshëm; tenderë që 
inkurajojnë zhvillimin e zinxhirëve 
të prodhimit vendor; rregullore të 
pronësisë intelektuale që lejojnë 
qasjen në ilaçe dhe teknologji të 
lira duke stimuluar njëkohësisht 
inovacionin; promovimi i kërkimit, 
trajnimit të punëtorëve, praktikan-
tëve ... Zbatimi ose jo i këtyre poli-
tikave nuk do të varet nga mungesa 
e ideve, por nga përcaktimi politik.

(1) Kenneth Rapoza, « Japan ditches China in multi-billion 
dollar coronavirus shakeout », Forbes, New York, 9 avril 
2020, www.forbes.com 
(2) Robert D. Atkinson, «The case for a national industrial 
strategy to counter China’s technological rise », Informa-
tion Technology & Innovation Foundation, 13 avril 2020, 
www.itif.org

* Drejtore e Public Citizen’s Global Trade Watch, Was-
hington, DC.
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 NË VAZHDËN E MOBILIZIMEVE TË MËDHA POPULLORE

Nacionalistët irlandezë që u ngritën falë krizës sociale
Partia nacionaliste Sinn Fein doli e para në zgjedhjet 
parlamentare të Republikës së Irlandës. Për herë të parë 
fitues është një parti që angazhohet për ribashkimin e 
ishullit. Ky rezultat është interpretuar si një reagim ndaj 
Brexit-it britanik. A votuan irlandezët për Sinn Fein, apo 
kundër dy subjekteve që e sunduan deri tani vendin?

NGA JULIEN MERCILLE*

Pas krizës së vitit 2008, ud-
hëheqësit evropian zgjodhën 
rigorozitetin pas ftesës së Komi-

sionit Evropian dhe Fondit Monetar 
Ndërkombëtar (FMN). Kjo përzgjed-
hje ngriti shpejtë një valë protestash 
popullore. Më pas u shfaqen disa 
personalitete dhe formacione, që 
kundërshtuan parimin e ‘ortodok-
sisë buxhetore’ ‒ Podemos në Span-
jë, Syriza në Greqi, Jeremy Corbyn 
në Mbretërinë e Bashkuar, Jean-Luc 
Mélenchon në Francë, apo blloku i 
majtë në Portugali.

Irlanda mbeti jashtë kësaj lëvizje. 
Si nxënës shembullor i kërkesave të 
Brukselit, ky vend është dalluar nga 
aftësia e tij për të duruar masa të rrep-
ta shtrenguese pa u ankuar (1). Deri 
në zgjedhjet parlamentare të shkurtit 
2020 : me 24,5 % të votave, Sinn Fein 
(SF) zuri vendin e parë në zgjedhjet. 
Ishte hera e parë dhe të gjithë u be-
fasuan, duke filluar nga udhëheqësit e 
partisë nacionaliste të majtë. Për gati 
një shekull, Irlanda qeverisej nga dy 
parti të qendrës së djathtë, Fianna Fáil 
(FF) dhe Fine Gael (FG), të cilat kanë 
programe shumë të ngjajshme poli-
tike. Në vitin 2007, FG dhe FF fituan 
68.9% të votave, para se ta humbnin 
gradualisht terrenin: 53.6% në vitin 
2011, 49.8% në vitin 2016, pastaj 
43.1% në vitin 2020, kundrejt një 
totali të 41.9% për të gjitha partitë e 
majta dhe të qendrës së majtë në zg-
jedhjet e fundit.

Ky ndryshim historik shënon re-
fuzimin popullor të një statusquo-je 
neoliberale të sforcuar nga kriza e vitit 
2008. Në vend që ta konstatonin dësh-
timin e politikës së liberalizimit dhe 
financializimit pas krizës, udhëheqësit 
irlandezë përzgjodhën masat shtrën-
guese. Ndërmjet viteve 2008 dhe 
2014, ata zbatuan shkurtime buxheto-
re prej 30 miliardë euro, ose pothuajse 
20% e produktit bruto të brendshëm 
(PBB). Shoqëria shkonte drejt shkatër-
rimit: shkalla e papunësisë u trefishua 
dhe arriti në 15.5% në vitin 2012 dhe 
shkalla e privimit material (që për 
Komisionin Evropian nënkupton «pa-
mundësinë për t’u furnizuar me disa 
mallra / shërbime të caktuara të kon-
sideruara nga shumica e individëve si 
të nevojshëm, madje edhe të domos-
doshme, për të pasur një standard të 
jetës të pranueshëm”) u rrit nga 13.7% 
(2008) në 30.5% (2013) (2).

Por në vitin 2016, FG (në pushtet) 
kishte nënshkruar një marrëvesh-
je «mbështetëse pa pjesëmarrje në 
qeveri» me FF. Votuesit atëherë kup-
tuan se nuk ishte e mundur të denon-
cohej politika e njërit duke votuar 
për tjetrin, që në fakt ishte miku i 
përhershëm. Prandaj duhej të zgjidhej 
një parti tjetër. SF u paraqit si kandi-
dati ideal : disa prej anëtarëve të saj 
kishin pasur meritë që të riorientonin 
organizatën drejt temave sociale, më 
afër shqetësimeve të popullatës se 
çështjeve kombëtare. Duke filluar me 
çështjet e banimit dhe shëndetit.

Në sistemin e kujdesit shëndetë-
sor vendor i cili ka dy nivele, 45% e 
popullsisë që kanë sigurime private 
mund të mos presin në radhë. Të tjerët 
duhet të kenë durim: në prag të zgjed-
hjeve, lista e pritjes për një konsultim 
te një specialist numëronte 556.770 
persona, 107.040 prej të cilëve kishin 
pritur më shumë se tetëmbëdhjetë 
muaj, nga një popullsi totale 4.9 mil-
ionëshe. Lista për trajtime spitalore 
kishte 67303 rreshta. Përballë shkur-
timeve buxhetore, strukturat kanë 
mungesë të mjeteve: në shkurt të vitit 
2020, 110.000 pacientë ishin pranu-
ar në barela, nga fakti se mungonin 
shtretërit. Ende nuk ishte shfaqur ep-
idemia e Covid-19.

Sa i përket çështjes së banimit, Dub-
lini figuron në toplistën e kryeqyteteve 
më të shtrenjta evropiane për çmimin 
e qirave, i cili është rritur mesatarisht 
për 70% që nga viti 2012. Ndërmjet 
viteve 2015 dhe 2018, numri i të pas-
trehurëve pothuajse u dyfishua te të 
rriturit (+ 95 %) dhe më shumë se u 
trefishua tek fëmijët (+ 228%). Ven-
di tani numëron më shumë se 10.500 
njerëz të pastrehë, një shifër që nuk 
ishte arritur kurrë më parë (3). Derisa 
buxheti për rinovime dhe ndërtime të 
banesave sociale arriti vlerën 1.4 mil-
iardë euro në vitin 2008, ky buxhet ra 
në 167 milion në vitin 2014. Si rezul-
tat, në krahasim me 5300 apartamente 
të banesave sociale të ndërtuara në 
vitin 2009, në vitin 2012, janë ndërtu-
ar 1.000 sosh dhe vetëm 476 në vitin 
2015. Numri i familjeve të regjistru-
ara në listat e pritjes për një banesë të 
tillë u rrit nga 43.000 në vitin 2005 në 
86.000 në vitin 2017 (4). Në vend që 
të ndërtojë banesa të reja, qeveria ka 
preferuar t’i ndihmojë qiramarrësit të 
sektorit privat: prandaj ka përkeqësuar 
krizën duke rritur kërkesën pa provuar 
ta stimulojë ofertën.

Nxitja e 
formacioneve 
të majta
Në Irlandë si në vende tjera të Ev-

ropës, patundshmëria ka tërhequr 
investitorët institucionalë që kërko-
nin rendimente fitimprurëse në një 
ekonomi që nuk ofronte më fitime 
diku tjetër (5). Qeveria irlandeze le-
htësoi blerjen e asetëve dhe kredive 
toksike nga ‘vulture funds’ përmes 
implementimit, në vitin 2013, të le-
htësirave tatimore për kompanitë e 
investimeve në patundshmëri - masë 
e cila inkurajonte krijimin e fondeve 
të tilla për të investuar kapitalin në 
patundshmëri (6). Një nga mënyrat 
e veprimit e këtyre fondeve është 
sekuestrimi i patundshmërisë për të 
cilën ishte përvetësuar titulli, për ta 
zhvilluar, renovuar dhe kthyer në treg 
në formën e banesave luksoze ose të 
lokaleve për aktivitet komercial. Të 
tjerët grumbullojnë parcela (ngan-
jëherë toka publike që u janë shitur 
me çmime me zbritje) dhe i lënë të 

pashfrytëzuara për të mos tërhequr 
ofertë dhe për t’i rritur çmimet.

Në prag të zgjedhjeve të shkurtit, 
pasqyra e përgjithshme doli të ishte 
aq e zymtë saqë edhe punëdhënësit, 
sado të përkëdhelur nga Dublini, u 
alarmuan: «Banesa të shtrenjta, udhë-
time shumë të gjata për të shkuar në 
punë, sistemi shëndetësor dhe arsimor 
në gjendje të mjerueshme: e gjithë 
kjo degradon atraktivitetin e Irlandës 
si një vend për të jetuar, punuar ose 
investuar». (7) 

Në shtypin ndërkombëtar, rezulta-
ti i zgjedhjeve të shkurtit 2020 është 
analizuar shpesh si pasojë e Brexit-it, 
duke e shtyer ishullin Emerald dre-
jt ribashkimit. Por sondazhet jashtë 
qendrave të votimit e kundërshtojnë 
këtë analizë. Dy shqetësimet krye-
sore për 58% të popullatës ishin të 
natyrës shoqërore. Brexit-i u përmend 
vetëm nga 1% e votuesve (8). A po 
kthehet çështja shoqërore në vendin 
e neoliberalizmit të çaraveshur? Kjo 
sugjerohet nga një analizë e hollë-
sishme e rezultateve të zgjedhjeve, 
bazuar në parimin e «votës së vetme 
të transferueshme».

Irlanda është e ndarë në tridhjetë e 
nëntë zonë elektorale, secila dërgon 
tre deri në pesë përfaqësues të zgjed-
hur në Parlamentin Kombëtar, i cili 
ka gjithsej 160 anëtarë. Çdo zonë 
elektorale i ka fletëvotimet e veta, 
të cilat rendisin të gjithë kandidatët 
– afërsisht dymbëdhjetë zakonisht. 
Votuesit shkruajnë numrin «1» para 
emrit të kandidatit të tyre të preferu-
ar, pastaj i renditin të tjerët me radhë 
sipas preferencave të tyre. Në secilën 
zonë elektorale, llogaritet numri i 
votave të nevojshme për t’u zgjed-
hur. Kur një kandidat arrin në pra-
gun e kërkuar, votat e tepërta (përtej 
pragut) që ata kanë fituar shpërnda-
hen mekanikisht te kandidatët që i 
kanë votuar si përzgjedhje të dytë, 
të shënuar «2». Në zgjedhjet e fun-
dit, kandidatët e Sinn Feinit morën 
një kuotë shumë të madhe të votave 
të zgjedhjes së parë në shumë zona 
elektorale dhe lehtë arritën kuotat 
e përcaktuara. Pra, rëndësia e votës 
shihet edhe në shfaqjen e një rezerve 
të mirë të votave të tepërta. Një pjesë 
e madhe e këtyre votave shkon te 
kandidatët tjerë të majtë apo të ek-
stremit të majtë, duke u mundësuar 
disa prej tyre që të zgjidhen. (9) 

Si ilustrim, në zonën elektorale të 
Dublinit jug-perëndim, z.Paul Mur-
phy, kandidat i aleancës së majtë 
‘Solidariteti - Populli para përfitimit’, 
u rikthy në bazë të këtij lloji të trans-
fereve, pas fitores së z.Seán Crowe, 
kandidat i SF.

Edhe pse ndryshimi i shkurtit 2020 
ka befasuar nga përmasat e tij, në 

tërësi nuk ishte befasi: kurorëzoi disa 
vite mobilizimi popullor të karakter-
izuar nga një shpirt luftarak në rritje. 
Vala e madhe e protestave kundër 
ndërprerjes së shërbimeve të ujit falas 
(10) që tronditi vendin në vitet 2014-
2015 forcoi militantët dhe partitë e 
majta, përfshirë SF, duke mbjellë farat 
e rezistencës ndaj politikave qever-
itare. Në vitin 2015, një referendum 
kombëtar për legalizimin e martesës 
në mes dy personave të gjinisë së një-
jtë përfundoi në miratimin e masës 
(me 62% të votave për), në një kon-
tekst të diskreditimit të Kishës Kato-
like, që ishte ngatërruar në skandalet 
e abuzimit seksual. Në vitin 2018, një 
tjetër referendum kombëtar ratifikoi 
dekriminalizimin e abortit, një fitore 
historike pas një fushate të gjerë që 
mblodhi aktivistë dhe sektorë të gjërë 
të popullsisë, për të cilët nganjëherë 
ishte hera e parë që përfshiheshin në 
rrafshin politik.

SF mbetet një parti më e djath-
të se shumica e bartësve të luftës 
kundër masave shtrënguese në Ev-
ropë. Megjithatë, ajo ka arritur ta 
kalojë zemërimin popullor të lidhur 
me krizën e vitit 2008 duke bërë një 
kthesë në të majtë. Disa prej anëtarëve 
të saj, siç është Z. Eoin Ó Broin, prej 
kohësh i kanë dhënë përparësi çësht-
jeve të banimit dhe të personave të 
pastrehë, duke përcjellë ankesat e një 
pjese të madhe të popullatës. Z. Ó 
Broin madje ka botuar një libër mbi 
këtë temë disa muaj para zgjedhjeve. 
(11)

Partia gjithashtu shfrytëzoi mung-
esën e konkurrentëve serioz të së ma-
jtës. Partia e Punës është diskredituar 
duke formuar një koalicion me FG i 
cili i kishte imponuar vendit masa të 
rrepta shtrënguese midis viteve 2011 
dhe 2016. Partia e vogël e gjelbër 
po rritet ndërsa vetëdija globale për 
ndryshimet klimatike përparon, por 
ajo mbetet shumë e moderuar dhe e 
lidhur me klasat intelektuale tepër të 
arsimuara të qyteteve për të mobi-
lizuar masat. Nga ana e saj, Aleanca 
trotskiste ‘Solidariteti - Populli para 
përfitimeve’ nuk i kaloi 3%.

E vendosur në qendër të vëmendjes 
nga kriza sociale, SF - e lidhur his-
torikisht me Ushtrinë Republikane 
Irlandeze (IRA) - mbetet një parti 
nacionaliste që kërkon të ndërtojë një 
lëvizje popullore për ribashkimin e 
Irlandës. Edhe pse nuk është prioritet 
për popullatën, ideja është duke fituar 
terren që nga referendumi britanik për 
Brexitin në vitin 2016. 52% e popull-
sisë së Mbretërisë së Bashkuar votuan 
në favor të largimit të Mbretërisë së 
Bashkuar nga Bashkimi Evropian, por 
56% e votuesve të Irlandës Veriore 
votuan në favor të qëndrimit- çfarë do 
të mundësonte, saktësisht, ribashkim-
in e vendit. Që atëherë, sondazhet e 

opinionit kanë treguar mbështetje në 
rritje për projektin e bashkimit: në Re-
publikën e Irlandës, pak më shumë se 
shumica e votuesve do të donin që të 
organizohej një referendum për këtë 
çështje dhe sipas disa sondazheve, 
mbështetësit e bashkimit janë poth-
uajse në të njejtin numër me kundër-
shtarët e tij në Irlandën Veriore. (12)

Nuk dihet a mund të arrihet qëllimi 
në një afat të shkurtër apo të mesëm. 
Padyshim që marrëveshja e së Premtes 
së shenjtë, që shënon fundin e dhunës 
në Irlandën Veriore, nënshkruar më 10 
Prill 1998, i hap rrugën një bashkimi 
të mundshëm prej atij momenti që do 
të pranohej nga banorët e të dy anëve 
të kufirit. Kështu, teksti parasheh që 
Mbretëria e Bashkuar është e detyruar 
ta organizojë një referendum dhe ta 
respektojë rezultatin « nëse duket e 
mundshme » që shumica e votuesve 
do të votonin në favor të bashkimit. 
Sidoqoftë, ky formulim mbetet sub-
jekt i interpretimit. Në veçanti, sug-
jeron që mund të merren parasysh 
elementë si sondazhet e opinionit ose 
shumicat nacionaliste që dalin nga 
konsultimet elektorale.

Në mes të prillit, Fianna Fáil dhe 
Fine Gael prodhuan një dokument të 
politikës së përbashkët për ta formuar 
një qeveri koalicioni. Partitë e qen-
drës së majtë, përfshirë Sinn Féin, nuk 
kishin përfaqësues të mjaftueshëm të 
zgjedhur për të marrë drejtimin e ven-
dit. Një koalicion i tillë forcon idenë 
se dy partitë dominuese janë një. Kjo 
mund ta bëjë Sinn Féin-in fituesin e 
madh të zgjedhjeve të ardhshme.
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Kalendari i iluzioneve
Asnjë kufizim nuk duhet 
ta shënojë kufirin midis 
“përgjatë” të përhershëm 
dhe hipotetikës “pastaj”. 
Koha e llogarisë nuk 
duhet të godasë kurrë.

NGA PIERRE 

RIMBERT 

«Ditën pas, kur do t’fi-
tojmë nuk do të ketë 
rikthim një ditë për-

para», ka shpjeguar z.Emmanu-
el Macron gjatë «adresimit për 
francezët» më 16 mars. «Do të 
duhet nesër të nxjerrim mësimet 
nga momenti që po përjetojmë», 
pati premtuar ai katër ditë më 
herët. «Por koha është sot për 
bashkim të shenjtë drejt ndjekjes 
të gjithë së bashku të një rruge të 
njëjtë». Që nga vendosja e izo-
limit më 17 mars, dramaturgjia e 
debatit publik artikulohet përreth 
një kuadri kohor të vendosur nga 
autoritetet dhe të pranuar nga një 
masë e madhe e njerëzve : por 
ka një «përgjatë» dhe do të ketë 
një «pastaj». «Përgjatë» krizës, 
qeveria pezullon shtetin e së dre-
jtës, liritë e qarkullimit, tubimeve, 
protestave etj., rishkruan pjesë të 
plota të së drejtës së punës, shkelë 
mbi të drejtat e mbrojtjes në gjy-
qësi, sistematizon mbikëqyrjen 
e masave. «Përgjatë», ministria 
e brendshme kryen për një muaj 
12,6 million kontrolle policore 
– më shumë se depistime të vi-
rusit – dhe shqipton 760 000 
gjoba njerëve të ngeshëm, ose 
më shumë se maskat për civilët. 
«Përgjatë», kallëzimet bëhen vir-
tyt qytetarie që grumbullon më në 
fund intelektualë parizien të izolu-
ar në shtëpi, që bëjnë « tweet » me 
tërbim kundër shëtitsve të dalur 
jashtë megjithë këshillat. Pa har-
ruar prefektin e Seine-et-Marne 
që rekuizon gjuetarët  për «t’i 
paralajmëruar dhe njoftuar forcat 
e rendit për shkeljet » e izolimit 
të detyruar (para se të shpërbëjë 
milicinë e tij par shkak të ‘bazës 
së brishtë juridike’ sipas prefek-
turës). «Përgjatë», flamujt e kuq 
dhe «jelekët e verdhë» zëvëndëso-
hen me jelekët e bardhë, jo të 
infirmierëve dhe ndihmësve 
mjekësorë, por të infektiologëve, 
virologëve, mjekëve kryeshef që 
imponojnë në media një qasje 
krejtësisht mjekësore të një krize 
para së gjithash politike. Përn-
dryshe, një njoftim greve e nisur 
nga Konfederata e Përgjithshme 
e Punës për ta denoncuar mung-
esën e mbrojtjes së punëtorëve 
më të ekspozuar konsiderohet «e 
papërshtatshme» nga qeveria (27 

Mars). Do të shohim « pastaj » për 
punonjësit, liritë, projektet dhe 
mësimet që duhen nxjerrur. Sepse 
gjithçka do të bëhet në mënyrë që 
të mos ketë « pastaj ». 

Lufta, ushtarake ose shënde-
tësore, kërkon një mobilizimtë 
përhershëm dhe beteja të përtëri-
tura vazhdimisht: për izolim, më 
pas për dalje nga izolimi, për 
unitet kombëtar, rimëkëmbje 
ekonomike, «përpjekje të kon-
siderueshme» – masa shtrënguese 
– të njoftuara tashmë nga kryem-
inistri Edouard Philippe (TF1, 2 
Prill 2020), etj.

Shteti dikton dinamikën aq lir-
shëm saqë kundërshtimi vlerëso-
het tradhti. Të ngritura nga 
adresimet televizive të z.Macron, 
momentet kryesore zëvëndësojnë 
periudhat e rëndësishme. Secila 
fillon përdërisa zgjat ende para-
prakja, nën tingëllimin e mediave 
në masë, ku shpërthen audienca e 
tyre, në mënyrë që të mbizotërojë 
rregulli i artë: pa pauza. Asnjë ku-
fizim nuk duhet ta shënojë kufirin 
midis «përgjatë» të përhershëm 
dhe hipotetikës «pastaj». Koha 
e llogarisë nuk duhet të godasë 
kurrë. Dhe është pikërisht ky mo-
menti që e presin disa nga forcat 
sociale protestuese. Ata që me 
lëvizjen e «jelekëve të verdhë» 
dhe grevës kundër «reformës» 

së pensioneve, kishin imponu-
ar ritmin e tyre në jetën politike 
franceze. «Dita pas» bëhet rubrikë 
mediatike, pika ku pikëtakohen të 
gjitha debatet, mirazhi që shohim 
gjithë pa e arritur asnjëherë.

Falimentimi i regjimit ekono-
mik i kombinuar me izolimin në 
pranverë po bulëzon projektet e 
botërave të reja ku ndihmësit e in-
fermierisë, të detyruar dje të vesh-
nin një qese plehrash si fustan do 
ta kapërcejnë reklamuesen në hier-
arkinë e profesioneve të dobishme 
shoqërore. Ideja imponohet me 
një lloj qartësie se momenti për ta 
rifilluar iniciativën do të përkonte 
me fundin e epidemisë. Pushteti 
mirëmban këtë rritje shpresash 
që ia lë hapësirën e lirë. Drejtori 
i përgjithshëm i agjencionit rajon-
al të shëndetësisë së Grand-Est 
është shkarkuar për shkak se pr-
ishi mitologjinë e «pastaj» duke 
konfirmuar vazhdimin e heqjes së 
shtretërve spitalorë. «Kryeminis-
tri i bën thirrje qeverisë së tij dhe 
shërbimit të lartë civil ta respek-
tojnë disiplinën e hekurt në komu-
nikimin me krizat», ka komentuar 
gazeta e përditshme Les Échos (9 
Prill 2020). «Ditën e nesërme», 
«ditët e lumtura» shënjojnë kal-
endarin e iluzioneve, të ofruara 
për ta mirëmbajtur të flluskuar 
shoqërinë e izoluar, pa shpërthyer 
kurrë.
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