BRITANI E MADHE L a m t u m i r a e h e s h t u r e ko r b i n i z m i t

/ Faqe 8

Koment

Të shesësh
Audi në
Birmani
Nga Serge Halimi  / Faqe 3
Nr. 794 / Viti i 67 i botimit / Qershor 2020

FATOS LUBONJA, PUBLICIST

Biden – Trump

Çevropianizimi i Evropës
Ballkani Perëndimor është karrikaturë e Bashkimit
Evropian, ku ideologjia neoliberal-globaliste është
në fazën e krizës së saj. Narrativa e tranzicionit dhe
e bashkimit të vendeve të paintegruara ballkanike,
të cilat e kanë humbur forcën e tyre frymëzuese e
besimdhënëse, po mbahen sot nga euroburokratët,
të cilët e mirëmbajnë veten edhe duke i mbështetur
liderët autoritarë në Ballkan. Kemi nevojë për një
narrativë dhe sintezë të re. Ndërtimi i shtetit të së
drejtës, me një kthim tek sociabiliteti (majtas) edhe
komunitarizmi (djathtas), për ta kundërbalancuar
peshën e një oligarkie që e ka kapur shtetin, mund
të jetë alternativa progresive ndaj neoliberalizmit
globalist, autoritarizmave konservatore dhe politi
kave nacionaliste.

Nga Thomas Frank 

N
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agresive midis Bashkimit Evropian dhe administratës amerikane
në Ballkan, aktorë të tjerë vazhdojnë ta shtrijnë ndikimin e tyre
në rajon, si Turqia, Kina, Rusia.
Paralelisht, sovranitetet e shteteve
të paintegruara në Bashkimin Evropian mbeten të kufizuara, integrimi evropian nuk shihet në horizont, e po fuqizohen njëkohësisht

Covid-19

Përse duhen
dyshuar shifrat
kineze mbi
koronavirusin?
Nga Carine Milcent

regjimet vendore autoritare, pa
e harruar shpopullimin masiv të
popullatës më aktive si mungesë
perspektive për jetesë.
Në ç’drejtim po ec sot rajoni
tridhjetë vjet pas rënies së Murit
të Berlinit dhe çka po mbetet sot
nga procesi i transformimit shoqëror dhe demokratik që e pati

nxitur si një lloj ëndrre integrimi
evropian? A jemi sot më afër një
Evrope të bashkuar dhe demokratike, apo kthimit tek egoizmat
nacionale dhe projektet konservatore e sovraniste? Cilat janë arsyet
e kthimit të ideve etnike dhe territoriale? Ç’drejtim duhet ndjekur
dhe cilat mund të jenë alternativat
progresive, duke pasur // Faqe 4-5

MIRË SE VINI NË SHOQËRINË PA KONTAKT!

Punë, familje, Wi-Fi

NGA JULIEN BRYGO *
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godet vendin, Bashkia e Parisit
njofton se do të shpërndajë maska
pa pagesë, të cilat mund të merren në 906 farmaci të kryeqytetit.
Por me një kusht, paralajmëron
gazetarja Anne-Sophie Lapix :

parizienët duhet «të regjistrohen
në internet» dhe më pas te shkarkojnë një kupon të cilin duhet ta
printojnë dhe ta paraqesin në farmaci për ta marrë maskën, mbajtja e së cilës është e detyrueshme

A

në transportin publik. Çka po
përparonte me hapa galopantë
para pandemisë së Covid-19, tani
po avancon me shpejtesinë e erës,
duke i dërguar të gjithë në një botë
të re, atë të «gjithçka... // Faqe 11
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sambleja e Përgjithshme
e Organizatës Botërore të
Shëndetësisë (18-19 maj
2020), në qendër të kritikave, ka
propozuar t’i trajtojë të gjithë

Lufta e çmimeve

Nafta,
marrëveshja dhe
mosmarrëveshjet
Nga Sadek Boussena 

Gjigandët dixhitalë vështirë se mund të
imagjinonin që një ditë, testimi i vizionit të tyre në
shoqëri do të justifikohej për arsye shëndetësore.
Kështu, përgjatë disa javëve, prodhuesve dhe
konsumatorëve u është dashur të kryejnë çdo
punë nëpër ekrane. Madje, edhe kur bëhej fjalë
për shkollë, argëtim, shëndetësi.

ajm i mirë në edicionin e
orës 20:00 të France 2 këtë
6 maj 2020. Në ditën e 50-të
të izolimit në Francë, ndërkohë që
në mes të pandemisë së Covid-19
një mungesë pajisjesh sanitare
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Në asnjë vend nuk ka më
shumë viktima të Covid-19,
se në Shtetet e Bashkuara. Dhe mungesa e një rrjeti të

INTERVISTUAN: SHKODRAN HOTI &
BELGZIM KAMBERI

ështimi i takimit të Washingtonit midis Kosovës
dhe Serbisë, si rrjedhojë
e njoftimit për ngritjen eventuale
të aktakuzës për krime lufte ndaj
Presidentit Hashim Thaçi, po interpretohet edhe si rrjedhojë e përplasjeve gjeopolitike në Ballkanin
Perëndimor. Përderisa në njërën
anë mendohet se ka një përballje

Në Shtetet e
Bashkuara,
“asgjë nuk do
të ndryshojë
rrënjësisht”

P
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ër një kohë të gjatë, Shtetet
e Bashkuara i kanë deleguar
Rijadit çështjen e sigurimit
të një çmimi mjaft të lartë për një
fuçi nafte, në këmbim të mbrojtjes

In memoriam

Moikom Zeqo,
autori që
sintetizoi idenë
në letërsi
Nga Ben Andoni 
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ak ditë më parë, në një dialog të kushtëzuar me cakun
natyral, Moikom Zeqo u
tërhoq normalisht. Parashikimi i

2

Le Monde diplomatique | shqip | Qershor 2020

REFORMIMI BOTËROR PAS PANDEMISË

Tri hipoteza gjeopolitike
Ngadalësimi brutal i ekonomisë botërore detyron fuqitë
e mëdha ta rishikojnë strategjitë e tyre industriale
dhe tregtare. Përveç efekteve të njoftimeve që synojnë
ta qetësojnë popullatën e shqetësuar nga kriza
shëndetësore, shumë vende premtojnë të bëjnë gjithçka
për të qenë më pak të varur nga Kina. Por ndryshimet
që do të vijnë do të varen kryesisht nga tensioni mes
Washingtonit dhe Pekinit.

NGA PHILIP S. GOLUB *

“N

jë krizë këmbëngulëse
është një sprovë, të fuqishmit kalojnë nëpër të,
të dobët i nënshtrohen. Qendra nuk
kriset çdo herë. Përkundrazi... Prej
vitesh tashmë, ne përjetojmë një
krizë globale e cila premton të jetë e
fortë dhe e qëndrueshme. Nëse New
York do të nënshtrohej– gjë të cilën
nuk e besoj fare – bota duhet të gjejë
ose të shpikë një qendër të re; nëse
Shtetet e Bashkuara rezistojnë (…),
ato mund të dalin më e forta nga kjo
sprovë, sepse ekonomitë e tjera ka
të ngjarë të vuajnë shumë më tepër
nga situata armiqësore ekonomike
që po kalojmë, sesa Amerika.”

Kjo është ajo çka shkroi historiani Fernand Braudel në vitin 1977
(1), në një reflektim mbi lëvizjet e
ngadalta të decentralizimit dhe rifokusimit të ekonomisë evropiane
që nga shekulli XIV, dhe më pas të
ekonomisë kapitaliste botërore në
shekujt XIX dhe XX. Të dyja të shkaktuara nga “krizat e tejzgjatura të
ekonominë së përgjithshme”. Gjykimi i tij nuk është hedhur poshtë
që nga ajo kohë.
Gjatë krizës financiare botërore
të viteve 2007-2008, qendra nuk
u kris, edhe nëse autoriteti ndërkombëtar i Shteteve të Bashkuara,
tashmë të përfshirë në luftërat e
viteve 2000, do të shfaqej i dobësuar. A besohet se këtë herë Shtetet
e Bashkuara do të dobësohen për
shkak të pandemisë Covid-19 dhe
se Kina do të jetë në gjendje të
përfitojë nga një krizë e paprecedentë? Disa analistë thonë se po,
duke i parë dëmet e mëdha të shkaktuara përtej Atlantikut nga një
administrim dhe sistem ekonomik
e social i dështuar. Kriza mund ta
përshpejtojë riekuilibrimin Lindje-Perëndim, një fenomen strukturor, por kapacitetet dhe dobësitë
e Shteteve të Bashkuara dhe Kinës
përkatësisht, nuk parashikojnë një
përmbysje. Përkundrazi, ne mund
të dëshmojmë një ristrukturim të
sistemit të kapitalizmit në favor të
një segmentimi më të madh dhe të
një përforcimi të rivalitetit.

Valë shoku e
dyanshme
Pandemia është duke shkaktuar
një tronditje ekonomike dhe sociale, e cila bëhet më e mprehtë me
kalimin e kohës. Transmetimi global i tronditjes së dyfishtë të ofertës
dhe kërkesës ishte i mprehtë dhe
intensiv për shkak të zhvendosjes
së zinxhirëve të prodhimit, të cilët

kanë ndërtuar ekonominë kapitaliste që nga fundi i viteve 1980, më
pas nga rënia universale e kërkesës
që solli tkurrjen e ekonomive kryesisht pas izolimit (më shumë se
katër miliardë njerëz janë izoluar,
në një formë ose në një tjetër). Depresioni i ardhshëm global premton
të jetë i gjatë dhe i thellë. Shkalla
e lartë e ndërvarësisë së ekonomive
shpjegon natyrën e përgjithshme të
shokut. Zinxhirët e prodhimit dhe
të vlerave globale çojnë në një segmentim transnacional të fazave të
prodhimit - hulumtim dhe zhvillim,
projektim, prodhim të lëndëve të
para, prodhim të përbërësve, montim, tregtim - në nyje të specializuara industriale dhe gjeografike
sipas përparësive.
Apple, një rast paradigmatik, me
burime nga dyqind nënkontraktorë
kryesorë, shumica e origjinës aziatike - Kina (39%), Tajvani dhe Azia
Juglindore (23%), Japonia (16%) -,
është e vendosur në njëzet e katër
vende. Nënkontraktorët gjithashtu marrin nga tregu botëror lëndët
e para dhe përbërësit. Kjo skemë
është e vlefshme, me disa variacione, për të gjitha kompanitë në
sektorët elektronikë, elektrikë, automobilistikë dhe tekstile.
Nike, për shembull, ka fabrika
nënkontraktimi në dyzet vende,
furnizohet me lëndë të parë në
njëmbëdhjetë të tjerë, në të gjitha
kontinentet, por me një përqendrim
më të lartë në Kinë, Vietnam dhe
Indonezi.
Zinxhirët transkontinentalë përbëjnë gjithashtu tregun farmaceutik botëror. Edhe sektorët strategjikë si aeronautika, me sisteme
prodhimi që më parë ishin më pak
të shpërndara gjeografikisht, janë
bërë mjaft të segmentuar. Airbus
punëson një mori nënkontraktuesish dhe posedon uzina montimi
në Kinë (Tianjin) dhe Shtetet e
Bashkuara (Mobile, Alabama). I
njëjti fenomen gjendet tek Boeing,
në të cilin kërkesa për nënkontraktim është rritur në mënyrë të vazhdueshme: në mesin e viteve 1960,
727-a u prodhua pothuajse tërësisht
në tokën amerikane; pesëdhjetë vjet
më vonë, 70% e punës së projektimit dhe prodhimit për 787-ën iu
besuan partnerëve të jashtëm. Kina
është në zemër të zinxhirëve rajonalë dhe globalë.
Platformë në vitet 1990 për
montimin e produkteve nga kompani të huaja të destinuara për tregun botëror, është kthyer që nga
fundi i viteve 2000 në “qendrën

Pandemia nuk ka
ndryshuar politikën
e washingtonit.
Përkundrazi, janë
duke u përgatitur
ligje për t’i detyruar
kompanitë
farmaceutike të
prodhojnë dhe
të furnizohen në
Shtetet e Bashkuara,
si dhe një seri
kufizimesh të reja
për eksportin e
komponentëve
teknologjikë në
Kinë. Retorika
e administrimit
është veçanërisht
agresive, sekretari
i Shtetit Michael
Pompeo dhe shumë
zyrtarë të zgjedhur
në të dy Dhomat e
Kongresit akuzojnë
hapur Pekinin për
fshehjen e burimeve
të pandemisë

e furnizimit botëror për produkte me vlerë të shtuar”, e lidhur me
“pole të tjera të mëdha (ekonomike) rajonale”, shpjegon Organizata Botërore e Tregtisë (OBT)
(2). Kështu, mbyllja e papritur e
fabrikave që prodhojnë përbëres
të ndërmjetëm dhe montojnë produktet përfundimtare, ndërpreu të
gjithë zinxhirët e furnizimit dhe të
prodhimit në nivel rajonal (Azia
Lindore) dhe global. Ky ishte rasti, në veçanti i provincës së Hubeit,
popullsia e të cilit ishte e para në
botë që u izolu dhe një nga qendrat
e fluksit të investimeve të huaja direkte (IHD), ku kanë investuar 167
nga 500 kompanitë më të mëdha
amerikane.
Vala e shokut shkon në të dyja
anët pasi që në një hap të dytë, aksesi i inputeve të importuara të nevojshme për rimëkëmbjen e ekonomisë kineze dhe eksporteve, është
frenuar nga politikat e kontrollit
sanitar dhe mbylljen e kufijve jashtë
vendit. Një rimarrje e kërkesës
globale për produkte të fabrikuara
në Kinë, ose diku tjetër, nuk ka të
ngjarë të ndodhë në një të ardhme
të afërt.
Në rajonet më të pasura të botës,
frikës së infektimit i shtohet spektri
i degradimit i klasave sociale dhe
varfëria. Padyshim që ky është edhe
rasti i Kinës, ku statistikat zyrtare
të papunësisë urbane të kohëve të
fundit (6.2% për një popullsi aktive
urbane prej 440 milion) nuk përfshijnë as zonat rurale dhe as migracionin e brendshëm. Sipas disa
llogaritjeve, numri i të papunëve
është në të vërtetë rreth 205 milion
(3), ose një e katërta e popullsisë
- një normë ekuivalente me atë që
njohu SHBA-ja (22% në fund të
prillit).
Një ristrukturim rrënjësor i zinxhirëve të vlerës është bërë i pashmangshëm. Shtetet do të përpiqen
ta zvogëlojnë ekspozimin e tyre
ndaj goditjeve dhe ç’rregullimeve
të jashtme përmes qarqeve rajonale më të forta dhe më lehtësisht
të kontrollueshme, të cilat duhet
të privilegjohen për arsye sigurie

(ekonomike, ushqimore, shëndetësore). Implikimet politike
të këtyre zhvillimeve do të jenë
domethënëse. Emmanuel Macron
shprehet se «është çmenduri t’i
delegojmë të tjerëve ushqimin,
mbrojtjen, aftësinë për t’u kujdesur,mjedisin ku jetojmë. Ne duhet
ta rimarrim kontrollin “(12 Mars
2020). Për vendet e pasura, kriza
ka hedhur dritë mbi kundërshtinë
midis strategjive të transnacionalizimit të kompanive dhe sigurisë se
tyre. Gjithashtu, nënvizoi rrezikun
e varjes vetëm nga Kina për furnizimet e tyre.
Një senator amerikan aq pro-tregtise së lirë sic eshte Marco Rubio
thotë : “Vendi ynë vendosi tridhjetë vjet më parë që shpërndarja
më efikase e kapitalit çonte në delokalizimin e prodhimit tonë jashtë
vendit. Ishte më lirë në Kinë, por jo
vetëm atje. Epo, tani është vërtetuar vulnerabiliteti që shkaktoi kjo
zgjedhje për ne. (…) Ndonjëherë
shpërndarja më efikase e kapitalit
është kundër interesit tonë kombëtar (4).»
Shqetësimet mbi varësitë e
jashtme, si dhe depërtimi kinez në
sektorët strategjikë të teknologjisë,
datojnë që para krizës aktuale. Në
vitin 2019, Komisioni Europian publikoi një raport në të cilin
shkruhet se «Kina është njëkohësisht një partner bashkëpunimi
me të cilin Bashkimi Evropian ka
objektiva të përafërta, një partner
negociator me të cilin Unioni duhet
të gjejë një ekuilibër interesash, një
konkurrent ekonomik në kërkim të
leadership-it teknologjik dhe një rival që promovon modele alternative
të qeverisjes (5) ”. Sidoqoftë, mbi
këto cështje si për shumë të tjera,
Europa tregon inkoherence: dymbëdhjetë vende europiane kanë, për
shembull, privatizuar plotësisht ose
pjesërisht portet e tyre, dhe kanë
nënshkruar koncesione me ndërmarrjet shtetërore kineze.
Në Shtetet e Bashkuara, ku shqetësimet për fuqizimin e pushtetit të
Kinës janë në rritje që nga fillimi
i viteve 2000, administrata Trump
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Në pasigurinë e momentit, ne
mundemi vetëm të bëjmë supozime
mbi transformimin e ardhshëm global.
po punonte për larguar Kinën nga
lidhja me ekonominë amerikane dhe
globale shumë kohë përpara epidemisë. Diplomacia ekonomike e tij
(«lufta tregtare») synon të shkurtojë kanalet, të zvogëlojë qasjen
kineze në teknologji dhe të shtyjë
kompanitë transnacionale të rivendosen në Amerikë (6). Në mënyrë
më diskrete, Japonia dhe Tajvani
po i shtyjnë kompanitë e tyre të zhvendosin hapsirat e prodhimit jashtë
Kinës: shteti japonez ka planifikuar
të subvencionojë 2.2 miliardë dollarë (2 miliardë euro) për zhvendosjen e ndërmarrjeve japoneze që
ndodhen në Kinë.
Pandemia nuk ka ndryshuar politikën e washingtonit. Përkundrazi, janë duke u përgatitur ligje për
t’i detyruar kompanitë farmaceutike të prodhojnë dhe të furnizohen
në Shtetet e Bashkuara, si dhe një
seri kufizimesh të reja për eksportin e komponentëve teknologjikë
në Kinë. Retorika e administrimit
është veçanërisht agresive, sekretari
i Shtetit Michael Pompeo dhe shumë
zyrtarë të zgjedhur në të dy Dhomat
e Kongresit akuzojnë hapur Pekinin
për fshehjen e burimeve të pandemisë
- madje edhe se e ka lejuar atë të zgjerohet qëllimisht, në mënyrë që Kina
të mos jetë viktima e vetme ekonomike. Disa prej tyre, siç është senatori
republikan Lindsey Graham, kryetar i
Komitetit të Gjyqit të Senatit, kërkojnë anulimin e borxhit amerikan ndaj
Kinës, aplikimin e një “tarife pandemie” për mallrat kineze dhe sanksione ndaj funksionarëve kinezë për
«neglizhencë dhe mashtrim të qëllimshëm» në administrimin e epidemisë.

Përgjigja diplomatike e Kinës
nuk është më pak agresive, e cila
kërcenime me reprezalje ekonomike, veçanërisht ndaj vendeve të
varura nga tregu kinez, siç është
Australia, të cilat në ketë terren
mbështesin Washingtonin. Fushata presidenciale e SHBA-së ka
kundërvënë dy kampe, ku secila akuzon tjetrën se është ka më
shumë marrëdhënie me Pekinin.
Më 29 prill, Presidenti i Shteteve
të Bashkuara pretendoi se «Kina
do të bëjë çmos që ai të humbasë
këto zgjedhje». Dy ditë më vonë,
një nga figurat në rritje të Partisë
Demokratike, u përgjigj: «Përkundrazi, Trump është kandidati që
Kina ëndërron,e që do të dëshironte të kishte si bashkëbisedues te saj
për katër vite të tjera. Gjatë mandatit të tij të parë,
Trump nuk e ka ulur Kinën në
gjunjë, ai e ka bërë atë edhe më të
fuqishme (7)”.

Një miksim i
bashkëpunimit
dhe rivalitetit
Më e fuqishme? Shteti kinez ka
kapacitete të forta ndërhyrje, por
dobësitë e tij nuk duhet të nënvlerësohen. Qasja e vazhdueshme
në tregun botëror është një çështje thelbësore për Kinën, madje më
shumë sesa për Shtetet e Bashkuara, ekonomia e së cilës është më
pak e ndërkombëtarizuar (raporti i
tregtisë me prodhimin e brendshëm
bruto [PBB] është 38% për Kinën,

Hipoteza e një bashkëpunimi më
të ngushtë, përmes institucioneve
ndërkombëtare përgjegjëse për
furnizimin e të mirave publike
ndërkombëtare, të tilla si politika
globale efikase për shëndetin, mjedisin,
ushqimin dhe uljen e varfërisë

krahasuar me 28% për Shtetet e
Bashkuara). Vartësia e saj nga energjia dhe bujqësia e jashtme është
rritur në mënyrë të vazhdueshme
në dekadat e fundit. Siguria e saj
ushqimore, një problem i lidhur
me kufizimet ekologjike, përbën
një sfidë të madhe: 20% e tokës së
punueshme në Kinë është degraduar ekologjikisht nga agrikultura intensive (8). Edhe pse pjesa e
eksporteve në PBB ka rënë - nga
një mesatare prej 28.4% ndërmjet
viteve 2000 dhe 2009 në 20.9%
ndërmjet 2010 dhe 2018 - ato
mbeten një burim i rëndësishëm i
rritjes teknologjike përmes multinacionalëve të huaj të pranishëm
në Kinë. Megjithë rritjen e përgjithshme, Kina nuk është ende në
kufirin teknologjik në shumë fusha, siç është aeronautika (9). Prandaj, fundi i «botës së hapur» nuk
duket se do të forcojë pozicionin e
Kinës. Nuk duket se do të forcojë
as Shtetet e Bashkuara. Edhe pse

janë më autonome në shumë nivele,
veçanërisht teknologjike dhe ushtarake, Amerika gjendet e dobësuar
ekonomikisht.
Në pasigurinë e momentit, ne
mundemi vetëm të bëjmë supozime
mbi transformimin e ardhshëm
global. Hipoteza e një bashkëpunimi më të ngushtë, përmes institucioneve ndërkombëtare përgjegjëse për furnizimin e të mirave
publike ndërkombëtare, të tilla si
politika globale efikase për shëndetin, mjedisin, ushqimin dhe uljen e
varfërisë.
Në të kundërt, do të kishte një
situatë decentralizimi rrënjësor, të
karakterizuar nga një konkurrencë
e intensifikuar në të cilën shtetet
do të kërkonin të maksimizonin
fuqinë e tyre dhe të minimizonin
pasigurinë në një lojë ku askush
nuk do të fitonte apo humbte. Ne do
të ktheheshim kështu në logjikën e

rivalitetit dhe në atë të «secili për
vete» të fundit të shekullit të XIXtë dhe fillimit të shekullit të XX-të,
një tjetër moment kolapsi.
Më në fund, mund të lindë një
konfigurim hibrid në të cilin mund
të përzihet bashkëpunimi dhe rivalitetet në fusha të ndryshme të
politikës ndërkombëtare. Nga këto
Tri hipoteza, kjo duket më e besueshme. Dinamikat aktuale nuk
favorizojnë hipotezën e parë. Edhe
pse është e imagjinueshme, ajo e
një kthimi në anarki ndërkombëtare
në një formë kimikisht të pastër
duket e pamundur, edhe nëse ajo i
entuziazmon disa njerëz. Në hipotezën e tretë, ne do të gjendeshim
në një botë të përafërt me atë që
kemi njohur pas vitit 1947, por më
të segmentuar, pa autoritete të njohura dhe të decentralizuara.

(1) Fernand Braudel, La Dynamique du capitalisme,Arthaud, Paris, 1985.
(2) «Global value chain development report 2019. Technological innovation, supply chain trade, and workers in a
globalized world», Organisation mondiale du commerce,
Genève, 2019.
(3) Shih Frank Tang, «Coronavirus : China’s unemployment crisis mounts, but nobody knows true number of jobless», South China Morning Post, Hongkong, 3 avril 2020.
(4) Fox News, 17 mars 2020.
(5) «Communication conjointe au Parlement européen, au
Conseil européen et au conseil sur les
relations UE-Chine. Une vision stratégique», Commission
européenne et haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 12 mars 2019.
(6) Lexo «Entre les États-Unis et la Chine, une guerre
moins commerciale que géopolitique», Le Monde diplomatique, octobre 2019.
(7) Peter Buttigieg, «China wants four more years of
Trump», The Washington Post, 1 maj 2020.
(8) Shih Marie-Hélène Schwoob, «Progrès et contraintes
de l’écologie : l’exemple des chemins de dépendances de
l’agriculture chinoise», Monde chinois, n° 56, Paris, 2018.
(9) Shih Jean-Paul Maréchal, «Le C-919, un A300 chinois
?», Choiseul magazine, n° 9, Paris, janar-prill 2020.

Të shesësh Audi në Birmani
NGA SERGE HALIMI

Q

ë nga themelimi më 1950
i Komunitetit Evropian
të qymyrit dhe çelikut e
deri në atë të Bashkimit Evropian, përmes Traktatit të Romës dhe
Tregut të Përbashkët, arkitektët e
Evropës patën për armiq të shpallur proteksionizmin dhe sovranitetin. Prandaj nuk është për t’u
habitur që edhe në një kohë kur
ekonomia ndërkombëtare është
në rënie dhe papunësia po rritet,
Bashkimi mendon me kujdes
dhe palëkundur zgjerimet e reja
(Shqipëria, Maqedonia e Veriut)
dhe negocion marrëveshjet e ardhshme të tregtisë së lirë (Meksikë,
Vietnam). A e ka përplasur derën
Mbretëria e Bashkuar? Me rëndësi që po vjen Ballkani. Dhe nesër
nëse është e nevojshme, mirë se
vjen Ukrainë!
Askush nuk mund ta bindë një
të paarsyeshëm të veprojë kundër
natyrës së tij. Evropa është e fiksuar pas ndërtimit të një tregu të
madh. Pa kufij, tarifa doganore
ose subvencione. Pa liberalizim
të mëtejshëm tregtar, ajo do të
binte vërtet në tokë. Kjo quhet
“teoria e biçikletave”: duhet të
bëni pedalimin për më shumë integrimi ose rrëzoheni. Bota për të

cilën ëndërron Brukseli gjason që
shumë kohë në një pellg të madh
vaji të butë mbi të cilin transportuesit e mallrave rrëshqasin në
tingujt e Himnit të gëzimit.
Le ta dëgjojmë për shembull z.
Phil Hogan, komisionerin aktual
të tregtisë evropiane. Në mes të
krizës së koronavirusit, përderisa
shumica e banorëve të Bashkimit
Evropian ishin ende të izoluar,
që përkeqësoheshin tensionet kinezo-amerikane dhe që Washingtoni shkelte duke qeshur shumicën
e “rregullave” të tregtisë, të cilat
Shtetet e Bashkuara i kishin miratuar, z.Hogan jepte mendimet e tij
mbi globalizimin. Ato mund të
përmblidhen si më poshtë: ne nuk
ndryshojmë asgjë, ne shpejtojmë.
Disa kompani shëndetësore do
të zhvendosen në Kontinentin e
Vjetër, si të bëjmë ndryshe? “Por
ky është një përjashtim”, paralajmëron Hogan (1).
Dhe duke iu drejtuar atyre që
flasin për qarqe të shkurtëra,
për rënie ekonomike, ai paralajmëron: “Më 2040, 50% e popullsisë botërore do të jetoj pesë
orë larg Birmanisë. (…) Më duket
e natyrshme se kompanitë evropiane nuk do të duan ta privojnë
veten nga kjo situatë e aktivitetit.
Do të ishte plotësisht idioteske”.

Ai tashmë e di se ç’do të punësojë në muajt e ardhshëm:” Duhet
t’i thellojmë marrëveshjet tona
ekzistuese të tregtisë së lirë - kemi
të tilla me rreth shtatëdhjetë vende
- dhe duhet të përpiqemi të nënshkruajmë me të tjerë.”
Tani për tani, intelektualët grafomanë po përpilojnë projekte që
kanë të bëjnë me “botën tjetër”.
Ato janë poetike, polifonike, të
kujdesshme, komplekse, solidare
dhe shumë gjëra të tjera të bukura. Sidoqoftë, ato do të mbeten po
aq të kota sa të padobishme për aq
kohë sa nuk merren me arkitekturën e një Bashkimi Evropian
i cili është bërë ndër dekada një
«globalizim në miniaturë» (2).
Normat tregtare që ëndërronte të
impononte në të gjithë planetin
për shkak të madhësisë së tregut
të tij mund të fluturojnë larg para
syve të saj të frikësuar, ajo ngjitet
në respektimin e saj për «rregullat» që janë edhe të vjetëruara dhe
të dëmshme . Për shkak se shitja
e Audi në Bimrani mbetet i vetmi
ideal që ushqen. Projekti i vetëm i
qytetërimit që diti ta shoqërojë me
emrin e tij.
(1) «L’Union européenne doit rester ouverte sur le
monde», Le Monde,8 maj 2020.
(2) Cf. Henry Farrell, «A most lonely union», Foreign Policy, Washington, DC,3 prill 2020.
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Çevropianizimi i Evropës
Ballkani Perëndimor është karrikaturë e Bashkimit
Evropian, ku ideologjia neoliberal-globaliste është
në fazën e krizës së saj. Narrativa e tranzicionit dhe e
bashkimit të vendeve të paintegruara ballkanike, të cilat
e kanë humbur forcën e tyre frymëzuese e besimdhënëse,
po mbahen sot nga euroburokratët, të cilët e mirëmbajnë
veten edhe duke i mbështetur liderët autoritarë në
Ballkan. Kemi nevojë për një narrativë dhe sintezë
të re. Ndërtimi i shtetit të së drejtës, me një kthim tek
sociabiliteti (majtas) edhe komunitarizmi (djathtas),
për ta kundërbalancuar peshën e një oligarkie që e ka
kapur shtetin, mund të jetë alternativa progresive ndaj
neoliberalizmit globalist, autoritarizmave konservatore
dhe politikave nacionaliste.

detyrë, duke marrë edhe legjitimitet
nga elitat e Perëndimit për ta kryer
këtë tranzicion. Kjo ishte narrativa.
- Po flisni për vitet e ’90-ta?

Në qoftë se do të ketë ndryshime të
INTERVISTUAN: SHKODRAN HOTI &
BELGZIM KAMBERI

D

ështimi i takimit të Washingtonit midis Kosovës
dhe Serbisë, si rrjedhojë
e njoftimit për ngritjen eventuale
të aktakuzës për krime lufte ndaj
Presidentit Hashim Thaçi, po interpretohet edhe si rrjedhojë e përplasjeve gjeopolitike në Ballkanin
Perëndimor. Përderisa në njërën
anë mendohet se ka një përballje
agresive midis Bashkimit Evropian dhe administratës amerikane në
Ballkan, aktorë të tjerë vazhdojnë
ta shtrijnë ndikimin e tyre në rajon,
si Turqia, Kina, Rusia. Paralelisht,
sovranitetet e shteteve të paintegruara në Bashkimin Evropian mbeten
të kufizuara, integrimi evropian nuk
shihet në horizont, e po fuqizohen
njëkohësisht regjimet vendore autoritare, pa e harruar shpopullimin
masiv të popullatës më aktive si
mungesë perspektive për jetesë.
Në ç’drejtim po ec sot rajoni tridhjetë vjet pas rënies së Murit të
Berlinit dhe çka po mbetet sot nga
procesi i transformimit shoqëror
dhe demokratik që e pati nxitur si
një lloj ëndrre integrimi evropian? A
jemi sot më afër një Evrope të bashkuar dhe demokratike, apo kthimit
tek egoizmat nacionale dhe projektet konservatore e sovraniste? Cilat
janë arsyet e kthimit të ideve etnike
dhe territoriale? Ç’drejtim duhet
ndjekur dhe cilat mund të jenë alternativat progresive, duke pasur
parasysh aktualitetin e dominimit
të politikave neoliberale globaliste
dhe të alternativave konservatore
nacionaliste e sovraniste?
Për këto tema, pas dështimit të
takimit në Shtëpinë e Bardhë dhe
teksa po paralajmërohet vazhdimi
i dialogut Kosovë-Serbi pothuajse
paralelisht nga Washingtoni dhe
Brukseli, bashkëbiseduam me publicistin Fatos Lubonja.
- Dështimi i takimit në Shtëpinë
e Bardhë midis Kosovës dhe Serbisë, si rrjedhojë e njoftimit për
ngritjen eventuale të aktakuzës
për krime lufte ndaj Presidentit Hashim Thaçi, po komentohet edhe si pasojë e vazhdimit të
përplasjeve gjeopolitike, respektivisht midis SHBA dhe BE (sidomos Gjermanisë) rreth zgjidhjes
së kontesteve në Ballkanin

rëndësishme në botë, ato do të na vijnë
me vonesë dhe në mënyrë përçude, siç
na kanë ardhur gjithmonë.

Perëndimor. Si e komentoni këtë
dhe çfarë drejtimi mund të merr
tanimë Ballkani Perëndimor, kontesti Kosovë-Serbi, në raport me
BE-në dhe Shtetet e Bashkuara të
Amerikës që është edhe në prag të
zgjedhjeve presidenciale?
Fatos Lubonja: Jemi pak në fushën e hipotezave sepse kemi pasur një mungesë transparence në
këtë histori, por që flet shumë për
mëdyshjet dhe frikët e vetë protagonistëve. Për, mua, veprimi me nxitim dhe me njëfarë force nga ana e
SHBA-së, ishte një aksion politik
që synonte diçka përtej zgjidhjes së
çështjes Serbi-Kosovë. Pikëpyetje
ka qenë se cili ishte apo është akoma ky qëllim. A ishte se Trumpit i
duhej para zgjedhjeve një sukses për
t’ia paraqitur amerikanëve, apo diçka më shumë se kaq? Nuk besoj se
publiku amerikan do të ishte kaq i
ndjeshëm ndaj zgjidhjes së çështjes
Kosovë-Serbi sa kjo të ndikonte
në zgjedhjet. Nuk është sekret që
Trumpi dhe të tijtë kanë qenë më
afër lëvizjeve si Brexit apo partive
sovraniste që kërkojnë një ridizenjim të Evropës. Për mua këtë vizion
të Trumpit dhe këtë çarje me establishmentin evropian, për sa i përket rishikimit të kufijve, që prapë
nuk artikulohet hapur, kanë dashur
ta shfrytëzojnë, qoftë Grenelli për
karrierën e tij, qoftë liderë ballkanikë si Vuçiç dhe Thaçi për qëllime
të pushteteve dhe lojërave të tyre.
Nxitimi i Thaçit për ta arritur sa më
parë marrëveshjen nëpërmjet amerikanëve duke mbajtur një qëndrim
gati denigrues ndaj Evropës ishte
një gabim dhe miopi e madhe politike e shkaktuar ndoshta nga halli
i tij personal. Gjithsesi gjykoj se
prokurori i Gjykatës Speciale nuk
është shtytur nga qarqe evropiane
anti-Trump. Madje as nga ato anti-Trump brenda SHBA. Më shumë
besoj se ai e bëri publike akuzën për
Thaçin, - sigurisht me qëllim para
datës 27, - në mbrojtje të punës së tij
për të bërë drejtësi, duke patur parasysh se, siç shkruan Carla del Ponte
në librin e saj, qëllimet politike kanë
penguar jo rrallë punën e Tribunalit
të Hagës dhe se këto negociata minonin punën e bërë. Është një veprim politik që patjetër lehtësohet
edhe nga fakti se gjen shumë aleatë.
Uroj që kjo ngjarje të ndikojë që

edhe politikanët ballkanikë por edhe
Evropa edhe SHBA ta marrin shumë
më seriozisht dhe më me përgjegjësi
punën për marrëveshje dhe jo te tentohen marrëveshje të shpejta spektakolare që mund të hapin më shumë
sesa të zgjidhin probleme.
- Dinamika e re Washingtonit në
procesin Kosovë-Serbi, por edhe
në ngjarjet në Shqipëri, po shpërfaq njëkohësisht edhe pafuqinë e
Bashkimit Evropian i cili nuk po
arrin t’i zgjidhë kontestet kryesore në rajonin e Ballkanit Përëndimor, duke qenë megjithatë
donatori kryesor në Ballkanin
Përëndimor? Si shpjegohet kjo?
Fatos
Lubonja:
Aktivizimi
SHBA-ve lidhur me Shqipërinë
nuk vjen nga ndonjë shqetësim
demokratik i tyre. Lidhet, më së
shumti, me atë që thashë më lartë.
Qeveria shqiptare dhe Edi Rama, si
negociator indirekt, janë mbështetur
nga administrata Trump, sepse ju
duhet një Shqipëri jo kundërshtare

e këtij projekti. Kaq mund të jetë
angazhimi amerikan. Por, edhe në
qoftë se nuk qëndron kjo, nuk mendoj se Washingtoni ka demokracinë
apo korrupsionin për shqetësim të
parë në Shqipëri, sepse, po të ishte
kështu, do të ishte sjellë shumë
ndryshe nga ç’po sillen me qeverinë Rama. Temë tjetër është pafuqia
e Evropës në proceset demokratizuese të Shqipërisë dhe Kosovës. Kjo
lidhet me dobësinë e vetë Evropës.
Dhe kur e them këtë, nuk e kam
parasysh vetëm faktin se Evropa ka
shumë probleme, që kanë të bëjnë
me unitetin e solidaritetin brenda
vetes, që i shfaqi më mirë se çdo
tjetër pandemia. Unë ngulmoj edhe
tek një arsye tjetër e kësaj pafuqie:
euroburokratëve, që ju intereson ta
mbajnë gjallë narracionin e tranzicionit, që formulohet në shprehjen:
‘Shqipëria ka bërë hapa paranë
rrugën e duhur, po jo aq sa duhet’.
Por duke njohur suksese atje ku ka
dështime dhe rrugë të gabuar nuk
mund t’i korrigjosh ato dhe të bësh
përparim të vërtetë.

Drejtimi i gabuar
- Nga rënia e Murit të Berlinit,
integrimi evropian është paraqitur realisht si e vetmja perspektivë politike që i ofrohej rajonit,
me idenë se po mbyllej kapitulli
i luftërave, nacionalizmave, etj.
Por, sot gjendja është paksa paradoksale. Përderisa në njërën anë
kemi regjime ballkanike gjithnjë
e më autoritare që po shtrihen në
rajon duke u paraqitur si “pro-evropianë” me mbështetjen e fuqive
përëndimore në emër të një lloj
stabilokracie; në anën tjetër kemi
një shpopullim masiv të qytetarëve
potencialisht më aktiv për ndryshime progresive drejt Bashkimit
Evropian. Çka po mbetet sot nga
procesi i transformimit shoqëror
që e kishte nxitur si një lloj ëndrre
integrimi evropian pas rënies së
Murit të Berlinit? Sa ka kuptim
sot projekti evropian?

Fatos Lubonja: Bashkimi me Evropën i vendeve të Ballkanit Perëndimor, si kalim nga një pikë në një
pikë tjetër, ishte një narrativë frymëzuese, por që u bazua mbi dy ide
shumë sempliste të asaj kohe. Njëra
ishte ideja e Fukujamës për “Fundin e Historisë”, që nënkuptonte
se Perëndimi e kishte arritur atë.
Tjetra një ide e Huntington-it i cili,
në kuadrin e “Përplasjes së qytetërimeve”, flet dhe për “vende të
ndara”, duke pasur parasysh vende
si Turqia, ku sipas tij elitat janë me
mendësi perëndimore, por popullsia ka mbetur me mendësi orientale;
dhe, sipas tij, këto elita pro-perëndimore në vendet ballkanike kanë
për detyrë ta udhëheqin popullin
e tyre drejt “Tokës së Premtuar”,
Perëndimit (fundit, qëllimit të historisë, sipas Fukujamës). Elitat
tona pro-perëndimore morën këtë

Fatos Lubonja: Flas për vitet e
‘90-ta, por edhe për sot, ndërkohë
që sot e konsideroj tranzicionin
një mit që e ka humbur fuqinë inspiruese? Pse ? E para, sepse vetë
Përëndimi nuk kishte prekur «fundin e historisë», por ishte dhe është
edhe vetë duke ecur. E tregojnë këtë
lëvizjet sovraniste, Brexit, etj., por
edhe fakti se në Përëndim sot flitet
për post-demokraci. E dyta, sa i
përket vendeve si tonat, pas gati 30
viteve, nuk mund të flitet më për
hapa në një drejtim të drejtë, por për
drejtim të gabuar, drejt instalimit të
regjimeve autoritare. Tani pikëpyetja është: Pse Përëndimi apo euroburokratët vazhdojnë të thonë :
keni bërë hapa para, por duhet të
bëni edhe ca hapa të tjerë? Pse ata
ngulmojnë akoma në narrativën e
tranzicionit? Unë mendoj sepse kjo
është narrativa dominante e pushtetit të establishmentit, që sundon
në Përëndim rënia e së cilës do ta
rrëzonte edhe këtë establishment.
Aq më tepër kur ndaj kësaj narrative, kanë për kundërshtarë partitë sovraniste, që angazhohen për
kthim te shteti-komb, të djathtët për
arsye nacionaliste, të majtët, për të
rifituar më shumë të drejtat sociale
që janë humbur… Nga kush? Dhe
këtu është problemi që shpjegon
edhe mbështetjen ndaj liderëve
autoritarë në Ballkan. Nuk mendoj
se është thjesht stabilokracia shkaku. Një shkak më i thellë për mua
është se sëmundja e neoliberalizmit
dhe globalizmit ku politikanët janë
shndërruar në menaxherë të interesave të bankave, të lobingjeve të
mëdha, shkurt të një pakice, çka ka
çuar në post-demokraci, ka përfshirë edhe rajonin tonë në formën
më të shëmtuar. Establishmenti
Perëndimor nuk do ta shohë këtë tek
ne, sepse nuk do të shohë dështimin
e këtij modeli. E mbështet një vend
si Shqipëria që të mirëmbajë mitin e
tranzicionit drejt këtij modeli.
- A jemi sot më afër mitit të
tranzicionit apo mitit të bashkimit
të Evropës?
Ideologjia neoliberal-globaliste
e modelit evropian është në fazën
e krizës së saj, prandaj dhe miti i
tranzicionit drejt këtij modeli e ka
humbur forcën e tij frymëzuese e
besimdhënëse. Kemi nevojë për një
narrativë të re, apo në terma hegeliane : për një sintezë të re midis
anëve më të mira të këtij modeli dhe
alternativave të propozuara ndaj tij.
Nëse mund të flitet për afërsi apo
largësi, mund të them se jemi të
gjithë më afër ndërgjegjësimit për
krizën dhe nevojën e kësaj sinteze.
- Duket se pafuqia e Bashkimit
Evropian në Ballkanin Perëndimor i ka hapur rrugë aktorëve të
tjerë në Ballkan, si Kina, Rusia,
Turqia..., të cilët nuk kërkojnë
shtet të së drejtës dhe respektim
të minoriteteve. Nga ana tjetër
kemi një përafrim të disa liderëve nacionalistë e konservatorë
ballkanikë me vendet e Grupit
të Vishegradit, apo edhe me rrymat si të Salvinit dhe të Orbanit,
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Në Ballkan nuk
e kemi përjetuar
liberalizmin klasik,
si në rastin e Aleksandër Vuçiqit.
Si e shpjegoni paradoksin se sot
kemi liderë evropianë sovranistë
dhe konservatorë të cilët janë bërë
pishtarë të zgjerimit evropian të
Ballkanit Përëndimor?
Fatos Lubonja: Nuk më rezulton
që këta të jenë «pishtarë të zgjerimit evropian të Ballkanit Përëndimor» sipas modelit aktual, sepse
vetë sovranizmi dhe konservatorizmi nënkupton të kundërtën e një
zgjerimi sipas modelit aktual. Ajo
që i bashkon është fakti se në këta
vende gjejnë sivëllezër në autoritarizëm. Por ka një ndryshim thelbësor midi këtyre sivëllezërve sipas
meje në aspektin e qëndrimit ndaj
ideologjisë dominante në Evropë.
Ky ndryshim reflektohet edhe në
faktin se Përëndimi është shumë
kritik ndaj autoritarizmave në rritje në Hungari dhe Poloni, por, siç e
thashë, nuk e shpreh asnjë fjalë për
autoritarizmin në rritje në Shqipëri
ose në Serbi. Pse ndodh kjo? Sipas
meje, jo pse Orbani apo Kazinski janë më shumë autokratë sesa
Rama apo Vuçiçi, por se të parët
janë kundër modelit aktual evropian, që Rama dhe Vuçiçi nuk e
prekin. Nëse keni vënë re, Orbanin
apo Kazinskin i cilësojnë «liderë
iliberalë». Por ç’kuptojmë me «liberal», që sot është bërë neoliberal? Nënkuptojmë një sistem social

ekonomik ku interesat e individëve
apo grupeve ekomomike mbizotërojnë ndaj interesave të komunitetit apo shoqërisë, (mjaft të kesh
parasysh transferimet e kapitaleve
nëpër glob) por edhe promovimin e
disa vlerave progresiste të së majtës
që hyjnë në termin «recognition»
(njohje) që promovojnë njohjen e
respektimin e diversiteteve etnike,
të ngjyrës, seksualiteteve, martesat gay dhe lesbike, feminizmin,
lëvizjen e lirë të njerëzve etj. Duke
shfrytëzuar plagët që ka krijuar ky
sistem ekonomik, të tilla si pabarazia ekonomike në rritje, pasiguria
e njerëzve etj. dhe duke e trajtuar
fenomenin e emigracionit si rrezikim të sigurisë dhe të vlerave konservatore të vendasve, sovranistët
konservatorë i mëshojnë nevojës
për mbrotjen e komunitetit nëpërmjet mbrojtjes së vlerave konservatore të kishës, kombit, dhe godasin
vlerat progresiste. Kurse Edi Rama
psh., nuk e prish aspak projektin neoliberal global, në kuptimin
ekonomik që ka çuar tek një pakicë
që sundon mbi një shumicë të atomizuar pa mbrotje dhe pa komunitet
dhe as nuk mbron vlera konservatore anti “recognition”. Madje herë
pas here bën edhe mikëpritësin ndaj
emigrantëve, siç e keni parë në disa
raste. Kjo e bën më të pranueshëm
si liberal, paçka se vendi ka rrëshkitur në fashizëm ekonomik.

Nacionalizmi si dështim
i projektit evropian
- Është folur shumë për “deballkanizimin” e Ballkanit Perëndimor, në kuptim të relativizimit të
ndarjeve etnike, nacionalizmave,
pretendimeve territoriale, ndryshimit të kufijve etj. Por sot duket
se ka një rikthim në këto parime
politike?
Fatos Lubonja: Siç e thashë kthimin
tek nacionalizmat, që nuk janë zhdukur asnjëherë në Ballkan e bile as
në Evropë, e shoh më shumë edhe si
një dështim të projektit evropian neoliberal globalist. Liberalizmi klasik
që erdhi bashkë me industrializimin
ka qenë emancipues dhe çlirues i njeriut nga shumë pranga, por në formën
neoliberale globaliste të sotme ku
njeriut i propozohet lumturia tek konsumerizmi i përditshmërisë dhe jo në
projekte apo ideale që i përbashkojnë,
ka krijuar shumë probleme. Ideja se
po të punosh mirë për gardhin tënd,
çdo gjë do të shkojë mirë për të gjithë
ka dështuar në njëfarë kuptimi, sepse
njeriu është edhe qenie sociale dhe
ka nevojë jo vetëm për projektin individual, por edhe për një përkatësi.
Kjo është në natyrën njerëzore. Dhe
këtë lloj përkatësie, njeriu e ka gjetur historikisht tek feja më herët, e
tek kombi më vonë, por edhe në dy
dështime tragjike si komunizmi dhe
fashizmi. Ajo që shoh për momentin
është se të djathtët e kanë më të gatshëm modelin alternativ: kthimi tek
feja, kthimi tek kombi, tek një e djathtë sociale. Kurse ne në Ballkan nuk e
kemi përjetuar liberalizmin klasik, as
demokracinë; ne kemi kaluar nga nacional–komunizmi në nacional–neoliberal-globalizëm, bashkime këto që
të dyja paradoksale, por efikase për
regjime autoritare.

- Ju thoni që e djathta e ka më
lehtë sepse kthehet tek feja apo
kombi. Por, në anën tjetër nuk
është që edhe e majta, në këtë rast
ballkanike, ka arritur ta ndërtojë një projekt alternativ, ku do
ta mendonte një bashkësi përtej
këtyre koncepteve. Sepse nëse e
shohim, në Francë, Spanjë e gjetiu, kundërshtarët e neoliberalizmit, shpeshherë orientohen për
kthim tek ideja e shtetit-komb dhe
shtetit klasik sovran si alternativë,
duke përdorur edhe strategjinë e
asaj që po quhet popullizëm i majtë. Por, për t’u rikthyer tek Ballkani Perëndimor, nuk mungojnë
forcat politike, edhe ato që thirren
si të majta, që e shohin bashkimin
e trojeve të tyre etnike në një shtet

të vetëm, si kundërpërgjigje ndaj
neoliberalizmit dhe globalizmit.
Sa mund të flitet për përgjegjësi e
së majtës vendore?
Fatos Lubonja: Përsa i përket
vendeve ballkanike si tonat pyetja
e parë është: a ka të majtë në këto
vende? Duke u nisur nga përvoja
e Shqipërisë, por ndoshta edhe e
Kosovës, mund të them se tek ne
nuk ka të majtë në kuptimin social
ekonomik, që përfaqëson më shumë
pjesën e brishtë të shoqërisë, që
anon më shumë nga shteti social.
Kjo për arsye historike, sepse e majta është demonizuar për shkak të
regjimeve komuniste, por edhe për
arsyet e imitimit të neoliberalizmit
në Perëndim ku ndërsa deri në vitet
’90-ta kishte një kapitalizëm që
quhej borgjez dhe proletarë; në kuptimin që kishte parti të së djathtës
me vlerat e borgjezisë dhe parti proletare, sindikata tani është ndërtuar
nga një kapitalizëm post-borgjez,
post-proletar, post-demokratik, me
një pakicë lartë dhe shumicën e atomizuar poshtë, i të cilit ne jemi një
karikaturë e keqe. Edhe në Perëndim
e majta e ka më të vështirë ndërtimin
e alternativës sepse, me një anë
kthimin tek shteti-komb, edhe pse
në emër të rifitimit të demokracisë
dhe të drejtave sociale shihet si një
përparësi e së djathtës, e më një anë
sepse duket shumë i vështirë transformimi i një evrope neoliberale
në një Evropë sociale që është pak
a shumë projekti i Varoufakis. Ajo
që i ndodhi Syrizas në Greqi në këtë
kontekst ishte shumë domethënëse.
- Po sa mundet të ndërtohen projekte të tilla në Ballkanin Perëndimor, me shtete që kanë sovranitete të kufizuara, apo që nuk e
kanë traditën e organizimeve sindikale evropiane, institucioneve
demokratike etj.?
Fatos Lubonja: Problem ynë
i madh është se ne kemi kaluar
nga diktaturat në post-demokraci,
ndërkohë që Perëndimi ka pasur
demokraci në mes, që do të thotë
kishte partitë borgjeze dhe proletare, sindikatat etj. d.m.th. një
traditë të një sistemi imunitar, që
reagon, prandaj dhe aty ka, gjithsesi, përpjekje për alternativa. Kurse
tek ne sovranitet i kufizuar nënkupton edhe mendim të kufizuar në
kornizat e ideologjisë dominante.

Shteti i së drejtës
- Në kuptimin e një shtetasi ose
qytetar ballkanik, ku gjindeni sot
kundrejt shtetit-komb dhe Evropës sociale? Ku do të duhej të
orientohet një shtetas ballkanik
me këtë Bashkim Evropian dhe
me këto përplasje interesash gjeopolitike në rajon? Cili është drejtimi i duhur?
Fatos Lubonja: Drejtimi i duhur
fillon para këtyre ndarjeve që folëm
deri tani. Ne kemi nevojë mbi të
gjitha, të vendosim themelet, të kalojmë nga një shtet i personave dhe
klaneve, në shtetin e së drejtës, ku
në karrigen e pushtetit vendoset ligji, jo Edi Rama, Hashim Thaçi apo
Albin Kurti. Kemi nevojë për ndarjen e pushteteve, po ashtu. Mbi këto

themele duhet të ngrihet pluralizmi
i përfaqësimit; ku unë mund të kem
projektin tim të majtë, dikush mund
ta ketë projektin e vet të djathtë
dhe të dialogojmë dhe të arrijmë
sintezat më të mira. Përsa i përket
Shqipërisë e Kosovës shoh si imperativ kthimin si tek sociabiliteti
(majtas) edhe komunitarizmi (djathtas) për ta kundër balancuar peshën
e një oligarkie që e ka kapur shtetin.
Në Shqipëri nuk shoh as njërën as
tjetrën. Në Kosovë shoh Vetëvendosjen që kërkon t’i bëjë të dyja. Por
këtë e shoh problematike pasi kështu
eliminohet dialektika progresizëm –
konservatorizëm, nacionalizëm – internacionalizëm. Veçanërisht për sa
i përket nacionalizmi duhet ta kemi
parasysh gjithmonë përvojën edhe të

as demokracinë;
ne kemi kaluar
nga nacional–
komunizmi në
nacional–neoliberalglobalizëm, bashkime
këto që të dyja
paradoksale, por
efikase për regjime
autoritare.

së kaluarës, sepse nuk mund të kthehemi tek një komunitet që e ndërton
identitetin e vet kundër komunitetit tjetër, etnisë tjetër dhe që rreshton individët e tij në një identitet të
vetëm. Prandaj mendoj se na duhet
qoftë një parti e djathtë sociale, qoftë
edhe një e majtë sociale dhe liberale,
në kuptimin kulturor, jo ekonomik.
Personalisht deri vonë kam qenë me
idealin e një të majte, e cila kërkon
një Evropë sociale. Me kohën, kam
krijuar dyshime në mundësinë e
transformimit të kësaj Evrope neoliberale globale në sociale, ajo që i
refuzoj më shumë sistemit ekzistues
është pabarazia e theksuar dhe njeriu i konsumerizmit, njeriu i alienuar. Kam qenë dhe mbetem për
lirinë e individit për të drejtat e tij
themelore, edhe atë të lëvizjes së
lirë, por jam edhe kundër njeriut të
çrrënjosur. E majta sovraniste në
Perëndim, kur akuzon Sorosin, duke
e konsideruar si kampion të neoliberalizmit global, e akuzon me idenë
se lëvizja e lirë në formën e emigracionit i shërben kapitalit që ka
nevojë për krah sa më të lirë pune
e që kështu krijon një nënproletariat
dhe jo atyre që emigrojnë që mbeten
kështu njerëz të çrrënjosur nga vendi
i tyre, pa mundësinë e ndërtimit të
një jete autentike. Kjo për mua është
një kritikë serioze që duhet marrë
fort në konsideratë. Shqiptarët kanë
nevojë ta rivlerësojnë bashkësinë
dhe idenë e rrënjëve të tyre, vendlindja në kuptimin e “haimatit”,
vendit ku ke lindur ti, qytetin, krahinën, atje ku ke kaluar fëmijërinë.
Por, gjithmonë në kuptimin e atij
dallimit që bën Derrida, kur flet për
multikulturalizëm dhe multikomunitarizëm. Ai e bën një dallim. Me
multikomunitarizëm ka parasysh
komunitete të ndryshme që jetojnë të ndara nga njëri-tjetri. Kurse
me multikulturalizëm ka parasysh
shkëmbime kulturore, pra ekzistojnë
kultura të ndryshme, por që shkëmbehen me njëra-tjetrën. Mendoj se
ideja e kulturave të ndryshme kombëtare që ruhen, që nuk asimilohen
nga neoliberalizmi në emër të një
homologimit, siç e quan Passolini,
është shumë e rëndësishme. A e keni
parë se sa me lehtësi dhe papërgjegjshmëri po e shkatërron Edi Rama
trashëgiminë kulturore për të ndërtuar ndërtesa simbol të neoliberalizmit
globalist, të cilat mund t’i gjesh si
në Kinë, ashtu edhe në Brazil edhe
në Australi? E pra, mbrojtja e rrënjëve kulturore të përbashkëta është
e lidhur ngushtë edhe me mbrojtjen

e demokracisë, të drejtave sociale e
kulturore, që neoliberalizmi globalist po i asgjëson në emër të interesave të pakicës.
- A jeni duke thënë se edhe e
majta vendore duhet ta privilegjojë ndërtimin e shtetit ligjor dhe
shtetit të së drejtës?
Fatos Lubonja: Siç e thashë, çështja e ndërtimit të shtetit të së drejtës
është themeli mbi të cilin duhet të
ngrihet e majta e djathta apo çdo lloj
përfaqësimi. Nuk mund të mendojmë
se na vjen një parti e majtë që do të
na ndërtojë shtetin e së drejtës. Unë
përdori metaforën e themeleve dhe
kateve sipër, sikur këta do të ngrihen
njëri pas tjetrit. Në fakt metafora ka
kufizimin e vet. Më e saktë është të
thuash se po të lindë një parti e majtë
që përfaqëson një pjesë të papërfaqësuar dhe krijon një dialektikë të vërtetë e majtë – e djathtë, kjo mund të
shkojë paralel me ndërtimin e shtetit
të së drejtës. Se, tek e fundit, shteti i
së drejtës lind nga nevoja për të pasur
drejtësi për të gjithë. Pra, ndërtimi
i shtetit të së drejtës bëhet një punë
dhe interes i përbashkët.
- Por sa ka gjasa të ndërtohen
në Ballkanin Perëndimor shtete
ligjore dhe shtete të së drejtës, në
aktualitetin e agjendave gjeopolitike dhe politikave neoliberale
e globaliste, si dhe të etnizimeve
politike e pasioneve nacionaliste ?
Fatos Lubonja: Po të shohim historinë tonë, ne kemi qenë gjithmonë
periferi e perandorive. Dhe ndryshimet na kanë ardhur nga jashtë,
si pasojë e ngjarjeve që kanë ndodhur në botë; qoftë lindja e shtetevekombeve, qoftë rënia e komunizmit,
apo edhe pavarësia e Kosovës.
Kështu që për fat të keq, sot për
sot ne jemi dhe do të mbetemi nën
dominimin e sistemit ekzistues.
Për momentin, unë shoh se autoritarizmat e bazuara mbi sistemin
oligarkik do të mbizotërojnë akoma, me pasoja shumë të dëmshme.
Në qoftë se do të ketë ndryshime
të rëndësishme në botë, ato do të
na vijnë me vonesë dhe në mënyrë
përçude, siç na kanë ardhur gjithmonë. Cilat mund të jenë ato? Më
shumë ka gjasa që ky sistem neoliberal globalist ta pësojë një goditje
më së shumti nga sovranizmat. Pra,
nuk është çudi që të kemi një Evropë
e cila nuk do të shkojë drejt Evropës
sociale, të kombinuar me liritë e individit, siç do të aspiroja unë, por,
një kthim tek egoizmat nacionale,
por në një formë tjetër, jo në formën
e luftërave. Nuk përjashtohet edhe
rreziku që ky sistem neoliberal globalist të avancojë edhe më duke i
zhdukur shtetet kombe dhe qeveritë
e tyre e duke marrë pushtetin dhe
qeverisjen tonë multinacionalet e
fuqishme që sot japin shenja të qarta të këtyre ambicieve - po të kesh
parasysh personazhe të tilla si Bill
Gates, e të tjerë. Tek ne, kam frikë se
të dyja këto ndryshime do të shfaqen
në mënyrën më përçude, siç u shfaq
edhe komunizmi, edhe kapitalizmi.
- Jemi nën fatin e historisë?
Fatos Lubonja: Për fat të keq,
historia këtë na e provon. Vazhdimësi e historisë së një populli që
nuk mëson nga historia.
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E MAJTA AMERIKANE NUK NDJEHET REHAT ME DEMOKRATIN JOSEPH BIDEN

Në Shtetet e Bashkuara,
«asgjë nuk do të ndryshojë rrënjësisht»
Sidoqoftë, është gjithnjë e më e qartë se ky episod, në vend që t’i forcojë
besimet e dashura të konsensusit amerikan, në fakt i ka menjanuar ato. Për
dekada të tëra, aftësitë prodhuese janë
ushtruar jashtë vendit me arsyetimin
se të gjithë janë dakorduar se ky është
çmimi që duhej paguar për të hyrë në
epokën e informacionit. Ne do të ishim
një komb “jakë të bardha” që do të
bënte gjëra inovative, siç janë barnat
apo librat juridikë; gjëra të mendjes me
kaq shumë vlerë dhe që peshojnë pak.
Dhe ja ku jemi, viktima të mungesës
së maskave, testeve dhe madje edhe
dezinfektuesve, me udhëheqësit tanë
të shquar, çuditërisht të paaftë, për t’i
bindur ish partnerët tanë tregtarë se
Toka është e rrafshtë dhe se ata duhet
të na dërgojnë menjëherë mallrat që na
nevojiten.

Në asnjë vend nuk ka më shumë viktima të Covid-19,
se në Shtetet e Bashkuara. Dhe mungesa e një rrjeti të
sigurimit shëndetësor dhe shoqëror shkakton një krizë
që një shekull. Një situatë e tillë ka mundur të shkaktojë
një tërmet politik në një vit zgjedhor. Megjithatë,
rizgjedhja e Presidentit aktual nuk përjashtohet. Dhe
rivali i tij ka vetëm një dëshirë: kthimin e viteve Obama.

NGA THOMAS FRANK *

K

y është momenti më i keq në historinë e Shteteve të Bashkuara.
Për dekada me radhë profetët e
fatkeqësive lajmëronin një pandemi
dhe kjo pandemi më në fund na mbuloi
derisa nuk ishim aspak të përgatitur.
Qeveria jonë gjigante, e cila në kohë
tëzakonshme shfrytëzon çdo refleks
të frikës, veçanërisht kur e djathta ekstreme përfiton nga situata, ka mbetur
amorfe përballë kësaj krize historike.
Presidenti ynë, Donald Trump, ish-yll
i programeve televizive reality show,
nuk ka zbuluar vetëm paaftësinë e tij
të plotë, por ai e ka rrezikuar gjithashtu
shëndetin publik me thashethemet e tij
të çmendura, të servuara pothuajse çdo
ditë në çdo shtëpi amerikane. Derisa po
e shkruaj këtë tekst, pothuajse i gjithë
vendi jeton i vetizoluar. Disa javë më
parë, në qytetin e New Yorkut, ku virusi ka bërë më shumë dëm, varroseshin
kufomat me bager në varrezat masive.
Për ta vendosur vendin në karantinë pa
dyshim se kërkohej të pezullohej jeta
ekonomike, e cila dy muaj më parë
funksiononte me shpejtësi të plotë. Në
Amerikë, nuk ka asnjë mekanizëm për
t’i amortizuar efektet e një bllokimi të
tillë - njerëzit thjesht humbasin punën
e tyre ose e mbyllin biznesin, kaq.
Shumë shpejtë, kemi kaluar nga njëra
prej ekonomive me rritje më të shpejtë në botë në një Depresion të ri të
madh, duke anashkaluar të gjitha fazat
e ndërmjetme, me papunësi masive
dhe falimentime serike të bizneseve të
mëdha dhe të vogla.
Në këtë vend i individit-mbret, individi pothuajse është gëlltitur, i rrëmbyer nga rrymat anonime të sëmundjes
dhe kolapsit ekonomik. Të afërmit po
vdesin të vetmuar në një spital diku,
dhe restorantet të cilët pak kohë më
parë ishin të mbushur me njerëz tani
janë të mbyllura, kuzhinierët e tyre
të rinj dhe ambiciozë tani plotësojnë

* Gazetar dhe historian. Autor i The People, No : A Brief
History of Anti-Populism, i cili do të botohet në muajin
korrik në Metropolitan Books, New York.

formularët e aplikimit në procedurat e
papunësisë, si miliona persona të tjerë.
Dhe e gjithë kjo po ndodh në kushte
të jashtëzakonshme të motit. Këtu në
cepin tim të vogël të Amerikës [Bethesda, një periferi rezidenciale e Washingtonit], po shijojmë pranverën më të
këndshme që kemi njohur ndonjëherë.
Për “jakët e bardha” të pasur, të cilët
jetojnë rreth meje, epidemia u shfaq
në një peizazh që duket sikur i pikturuar nga Fragonard: në kohën e frikës
së parë, narcisët lulëzuan, pastaj tulipanët; maniolat dhe pemët e qershive,
dhe mandej ishte radha e azaleas dhe
rododendronëve; pikërisht tani, pemët
e thanës të lulëzuar formojnë harqe me
lule mbi kokët tona, derisa po vrapojmë
në trotuaret dhe në rrugët e qeta dhe të
zbrazëta të Bethesdës.
Ky efekt i kontrastit ironik mund të
shihet kudo që shikoni. Çdo njeri me
ndikim në Shtetet e Bashkuara po e përdor zërin e tij këto ditë për t’u mburrur
që pandemia është duke konfirmuar në
mënyrën më të mirë të gjitha pretendimet
e tij të mëparshme. Disa media pohojnë
se pandemia po ilustron të thënat e tyre të
kahmotshme në lidhje me injorancën dhe
çmendurinë e presidentit Trump. Për konservatorët, pandemia konfirmon të thënat
e tyre, gjithashtu, të kahmotshme, në lidhje me të majtët mendjelehtë të cilët kanë
një dëshirë vetëvrasëse t’i lejojnë të gjithë
të hyjnë në vend. Për të gjithë këta, pandemia ishte preteksti për t’u vetëkënaqur.

A

Në Shtetet e Bashkuara, sistemi i
shëndetit publik në pronësi private i
ndërtuar gjatë dekadave nga kontributet entuziaste të dy partive politike që
në mënyrë alternative janë në pushtet,
është treguar plotësisht i paaftë për t’ iu
përgjigjur sfidave të epidemisë. Për një
arsye të thjeshtë: ky sistem nuk është
krijuar për qëllime të shëndetit publik.
Gjatë jetës sime, mesazhi që sistemi
shëndetësor i ka dërguar në mënyrë implicite përdoruesve të tij ka qenë gjithmonë se shërbimet e tij janë privilegj
që mund të arrihet vetëm përmes suksesit dhe prosperitetit individual.
Është sistem meritokratik, sikurse
nga shpërblimet që u ndahen mjekëve
të mëdhenj dhe gjenive të vegjël të
industrisë farmaceutike, si dhe nga
mënyra e segmentimit të shërbimeve
mjekësore. Pacientët e varfër, të pasiguruar ose me sigurim jo adekuat, të cilët
megjithatë duan të kërkojnë mjekim
për eshtrat e tyre të thyer ose organet
e sëmura, shpesh stërngarkohen nga
faturat astronomike. Ideja që duhet të
ndalohet shtjerrja e këtyre njerëzve dhe
të fillohet t’u japim atyre teste ose trajtime falas kundër Covid-19 është aq
shumë në kundërshtim me konceptin
aktual të politikës shëndetësore në ketë
vend, saqë vështirë vlerësohet kur dhe
si do të merret përfundimisht ky vendim i nevojshëm.
Epidemia do të ketë rezultuar të paktën në një gjë të dobishme : e kemi
zbutur mënyrën e konceptimit të botës
shoqërore. Jo shumë kohë më parë,
amerikani i arsimuar dhe mendjeshëndosh konsideronte se puna për të cilën
nuk kërkohej diplomë universitare
ishte punë e padenjë (1); diçka e rëndë,
e pakëndshme dhe ndotëse, e bërë nga
njerëz që votojnë disa herë për Trumpin; dhe jeta e të cileve prishet sepse ajo
meriton të zhbëhet. Vetëm disa vjet
më parë, miliarderi demokrat Michael
Bloomberg pëlqehej nga studentet e
Universitetit të Oksfordit me teoritë
mospërfillëse të tij për elitat që dinë “si
të mendojnë dhe të analizojnë”, ndryshe nga padituria e pretenduar e fermerëve dhe punëtorëve.

Gjithçka mund të ndodh, por...

ktualisht, këta fermerë dhe
këta punëtorë përfaqësojnë atë që na mbron nga
humnera. Shumë prej tyre tani gjinden jashtë shtëpisë, duke e rrezikuar jetën e tyre në kontakt me
virusin. Disa janë detyruar të kthehen në vendet e tyre për një pagë
të mjerueshme, derisa askush nuk

merakoset për vulnerabilitetin e tyre
përballë epidemisë. Ata sëmuren
në shitoret ushqimore ose në fabrikat e përpunimit të mishit, derisa
punëdhënësit e tyre që i urdhërojnë
të punojnë– të famshmit «jakat e
bardha» të epokës së informacionit–
qëndrojnë të sigurtë në shtëpitë e
tyre, të ulur në kanape, duke shijuar

rezistencën e mrekullueshme të çmimeve të bursës (faleminderit Kongres, faleminderit Rezervat federale). Puna e tyre akomodohet shumë
mirë me një përditshmëri të sigurtë,
me dërgime të mesazheve elektronike dhe me konferenca online.
Sigurisht nuk gaboheni nëse mendoni se punëtorët janë lodhur duke duruar
një situatë të tillë. Megjithëse informacioni mbi këtë temë është i pakët, pasi
gazetaria sociale është zhdukur praktikisht nga ky vend, ka shenja që tregojnë që veprimi i sindikateve në vendin
e punës është ringjallur. Kohët e fundit,
njëri nga lobistët kundër sindikatave
më me ndikim në Amerikë, z.Rick Berman, paralajmëroi klientët për rreziqet
e një “rebelimi të pjesshëm të fuqisë
punëtore (2)”. Me të vërtetë shumë
greva spontane kanë shpërthyer javët e
fundit në të gjithë vendin (3).
Çdonjëri nga këto konstatime anon në
të njëjtin drejtim: zhdukja e papritur e
vizionit të rehatshëm të botës , vizion i
cili është adoptuar dhe imponuar pjesës
tjetër të botës nga udhëheqësit e Shteteve
të Bashkuara gjatë viteve 1970, 1980 dhe
1990. Situata këtu ka shumë mundësi.
Gjithçka mund të ndodh.
Për momentin, megjithatë, akoma
pengohemi nga ironia e zymtë dhe patologjike të liberalizmit amerikan. Institucioni i cili do të duhej të na ndihmojë
ta anashkalojmë mënyrën tonë të vjetër
për t’i parë gjërat është Partia Demokratike. Ajo është me të vërtetë i vetmi institucion që mund të kryej një detyrë të
tillë aktualisht. Por, vetëm disa javë para
se të shpërthente koronavirusi në Amerikë, e njëjta Parti Demokratike arriti, në
një vetëkremtim publik, të zhdukë çdo
mundësi të një ndryshimi në politikën
amerikane në një afat të shkurtër. Udhëheqësit e saj duket se janë të vendosur
të mos e shfrytëzojnë krizën.
Disa fjalë shpjegimi. Gjatë disa muajve të fundit, kandidatët demokratë
për garën presidenciale kanë debatuar
vazhdimisht. Duke pasqyruar situatën
momentale e të majtës në vend, dukej
sikur disa tenorë, në fillim, kishin braktisur, qartë dhe jo pa kreativitet, emrat e
vjetër të partisë së tyre. Por kur favoriti
i establishmentit, ish-nënkryetari Joseph

P

Biden, fitoi rrethin e parë të zgjedhjeve
në Karolinën e Jugut në fund të shkurtit,
shumica e kandidatëve u siguruan duke
shpallur mbështetjen e tyre për fituesin.I
vetmi kandidat që kishte mbetur në garë,
senatori i Vermon-it, Bernie Sanders reformatori kryesor i kohës sonë dhe një
figurë e parapëlqyer nga rinia - u përpoq të rezistojë për ca kohë, vetëm për
të hequr dorë para rrjedhës së papërballueshme të gjërave. Z Biden, njeriu që
doli nga kjo situatë e vrullshme ishte ai
që premtoi të bënte më pak. Partia e tij
tani po përgatitet për zgjedhje që nuk
do të jenë asgjë më shumë se një referendum për apo kundër figurës së urryer
të z.Trump. Gjindemi në një klimë politike paradoksale, ku një pjesë e madhe e
elektoratit amerikan do të dëshironte të
zgjidhte ndryshimin vendimtar që propozohet, por ku partia që mishëron këtë
dëshirë u sigurua që nuk do të plotësohet kjo dëshirë. Dhe kështu do të duhet
të zgjedhim midis dy burrave të bardhë,
të moshuar, konservatorë, të njohur për
marrëdhëniet e tyre elastike me të vërtetën, të akuzuar për sulm seksual dhe të
cilët nuk kanë lidhje me shpresën e reformës demokratike. Edhe një herë, rendi
i vjetër është rivendosur si me magji.
Sidoqoftë, po e përsëris: gjendja e
opinionit në Amerikë është e tillë që
me një udhëheqës të zgjedhur mirë do
të kishin ndodhur gjëra të jashtëzakonshme. Në vend të kësaj, në horizontin tonë kemi vetëm z.Biden, një veteran komod i Washingtonit i përfshirë
në shumicën e katastrofave që kanë
shënuar tri dekadat e fundit: marrëveshjet tregtare në kundërshtim me interesat
e punëtorëve, lufta në Irak, legjislacioni
mizor mbi falimentimet, burgosjet masive, një sulm i paparë mbi liritë individuale i quajtur Patriot Act... Ai madje
krenohet se në fillim të karrierës së tij
politike i ka favorizuar segregacionistët. Sigurisht, ai ka mjaft shansa për të
fituar. Megjithë karrierën e tij, z.Biden
është një politikan klasik, i njohur dhe i
vlerësuar, ndërsa z.Trump, i mbërthyer
në narcisizmin e tij patologjik, përhap
zemërim dhe vazhdimisht gjen mënyra
të reja për ta bërë veten të padashur.
Për më tepër, vështirë kuptohet që një
person që ka menaxhuar një krizë shëndetësore dhe ekonomike në mënyrë
kaq katastrofike si presidenti aktual
shpreson se votuesit do ta ftojnë atë ta
përsërisë performancën e tij.

Një sllogan i jashtëzakonshëm

or «asgjë nuk do të ndryshoi
rrënjësisht» nëse z.Biden bëhet
president. Kështu i ka siguruar
donatorët e vet. Ja pra një sllogan i
jashtëzakonshëm për një periudhë
të tillë. Miqt e mi të së majtës nuk
ndjehen rehat, të gjithë e thojnë.
Heroi i tyre Sanders, i cili në janar
dukej i pamposhtur, është mposhtur. Tani kanë mbetur të mbyllur në
shtëpi duke numëruar mesazhet që
dërgohen në Twitter. Edhe unë , si
ata, nuk jam në disponim të mirë,
por për arsye tjera. Perspektiva e
palëvizshmërisë totale në fund të
katastrofës së tanishme mjafton për
fatkeqësinë tonë, megjithatë çdo
ditë në media thuhet se rendi i vjetër
vazhdimisht po ringjallet. Vazhdimisht shfaqet një skemë e re për
t’i mbushur arkat e kompanive me
para publike ose për ta përshpejtuar
marrjen e pushtetit në Silicon Valley.
Aktualisht, guvernatori demokrat
i Shtetit të New York-ut, z.Andrew

Cuomo, shfrytëzon rastin e vetizolimit për të ftuar z.Bill Gates dhe
miliarderët e tjerë të “teknologjisë”
për ta riprogramuar të ardhmen e
rajonit të tij. Dhe nuk mund të bëjmë tanimë absolutisht asgjë për t’i
penguar. Frika që na mundon në
kontekstin e pandemisë është se në
mungesën tonë, vetë demokracia do
të riformatohet. Sistemi na mashtroi
sepse është projektuar për këtë qëllim, por dërisa jemi fshirë nga fotografia, të tjerët marrin vendime që
do të ndryshojnë të ardhmën tonë .
Ata po e rishkruajnë kontratën tonë
sociale, derisa po e shikojmë televizorin duke u ngushëlluar me një pije.

(1) Lexo Lizzie O’Shea, «Punësimet të pakualifikuar
nuk egzistojnë», Le Monde diplomatique, maj 2020. (2)
Lee Fang dhe Nick Surgey, «Anti-union operative warns
business of historic rise in labor activism», The Intercept, New York, 1 maj 2020, https://theintercept.com (3)
«Covid-19 strike wave interactive map», Payday Report,
https://paydayreport.com
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PEKINI I NDARË MIDIS KËRKESËS PËR TRANSPARENCË SHËNDETËSORE DHE KONTROLLIT POLITIK

Përse duhen dyshuar shifrat kineze mbi koronavirusin?
Në të dyja rastet, bëhet fjalë për
strategji për të larguar opinionin
publik nga problemet e vërteta socio-ekonomike të krizës shëndetësore.

Asambleja e Përgjithshme e Organizatës Botërore të
Shëndetësisë (18-19 maj 2020), në qendër të kritikave,
ka propozuar t’i trajtojë të gjithë vaksinat e ardhshme
kundër pandemisë së Covid-19 si një «e mirë e
perbashkët». Aspak e mjaftueshme për t’i qetësuar
Shtetet e Bashkuara, të cilat akuzojnë Pekinin si
përgjegjës të katastrofës shëndetësore duke e theksuar
zvogëlimin e numrit të vdekjeve të deklaruara. Por çfarë
fshihet pas polemikës mbi këto shifra?

Ndërkohë që shifrat duhen parë nga
një distancë, duhet pranuar gjithashtu një përpjekje në komunikimin e
situatës në krahasim me epideminë e
SARS 2002-2003, falë shpërndarjes
së të dhënave shkencore.

NGA CARINE MILCENT*

N

dërkohë që Shtetet e Bashkuara vijojnë të mbeten të
prekura nga kriza shëndetësore, Donald Trump dhe qeveria e
tij drejtojnë gishtin nga Kina duke
e akuzuar atë, se e ka zvogëluar seriozitetin e situatës gjatë epidemisë.
SHBA-ja, mbështetur nga Australia,
kërkon të hapë një investigim ndërkombëtar. Ato denoncojnë Organizatën Botërore të Shëndëtësisë (OBSH),
drejtori i së cilës akuzohet se ka bashkëpunuar me Pekinin, dhe kërcënojnë
se do ta braktisin organizatën.
Për ta kuptuar polemikën është
thelbësore njohja e kronologjisë së
ngjarjeve. Rastet e para datojnë në
nëntor të 2019-ës dhe në fillim të dhjetorit, kur disa mjekë vunë alarmin,
por u kërcënuan dhe u arrestuan. Në
fund të dhjetorit Kina raportoi për
herë të parë një virus të ri të shfaqur
në Wuhan në një treg kafshësh teorikisht të ndaluara për konsum.
Më 5 janar 2020, OBSH-ja deklaroi
se sipas informacioneve, që vijnë nga
Kina “asnjë provë
e transmetimit nga njeriu te njeriu,si dhe asnjë infektim nga agjentët
e shëndetësisë nuk është raportuar”.
Më15 janar u deklarua transmetimi
i virusit tek njeriu pasi një laborator
kinez ndau me komunitetin shkencor sekuencimin gjenetik të SARSCoV-2. Çuditërisht, ai u mbyll ditën,
që pasoi publikimin e lajmit.
Më 22 janar në Kinë, çdo gjë u përshkallëzua me izolimin e detyrueshëm
të provincës së Hubei-t me qendër
Wuhanin. Konfimimi preku të gjithë
vendin, por vëmendja u përqëndrua
më tepër në këtë provincë. Njerëzit
qëndruan në shtëpi në mënyrë të
tillë, që ta ngadalësonin dhe më pas
ta ndalonin përhapjen e virusit. Deri
në këtë pikë, OBSH-ja nuk deklaroi
asnjë emergjencë të shëndetit publik
në shkallë botërore: vetëm 11 raste jashtë Kinës, çka edhe e shpjegon
këtë vendim. Më 24 janar ajo sugjeron organizim për teste në vendet ku
ka raste infektimi. Në të njëjtën ditë,
Xi Jinping mban një fjalim ku pranon
rëndesën e situatës. Një fjalim ky, që
u mirëprit nga Trump me anë të një
tweet-i, ku shkruan se “vlerëson përpjekjet dhe transparencën e Kinës (1)”.
Më 31 janar kur bilanci i Kinës shënoi
10.000 persona të infektuar dhe 213
të vdekur, OBSH-ja shpalli“emergjencën ndërkombëtare”,rast ky shumë
i rrallë pasi, që nga krijimi i organizatës, më 7 prill 1948, ky vendim është
marrë vetëm pesë herë: për gripin
H1N1 (2009-ën), Poliomielitin (2014ën), virusi Zika (2016-ën), Ebolan (në
2016-ën, pastaj sërish në 2019-ën).
Më 10 shkurt u dërgua në Kinë një
ekip i përbërë nga ekpertë të nacionaliteteve të ndryshme (Gjermania,

Korea e Jugut, SHBA-ja, Japonia, Nigeria, Singapori dhe Rusia) (2).
Që nga ai moment, Shtetet e Bashkuara vazhdojnë përshkallëzimin e
akuzave ndaj OBSH-së. Pas një periudhe relativisht heshtjeje, kjo e fundit
kundërsulmon në fund të prillit duke
siguruar, që ka paralajmëruar mbi
emergjencën shëndetësore “në kohën
e duhur”.
Ajo ka lançuar një projekt bashkëpunimi ndërkombëtar (ACT- Accelerator) me qëllimin e përbashkët “aksesin nga të gjithë, të instrumenteve
të duhura për ta fituar lufën ndaj
Covid-19” (3). Antonio Guterres,
Sekretar i Përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB),
thotë se “nuk duhet një vaksinë ose
trajtim për një shtet ose një regjion,apo për gjysmën e botës” (4). Të tilla
deklarata u lexuan si përgjigje ndaj
vullnetit të shfaqur hapur nga Trump
për ta pasur eskluzivitetin e vaksinave
premtuese.
A duhej që Organizata të reagonte
ndryshe ose më shpejt?
Rregullat e saj e bëjnë të varur nga
shifrat kineze dhe manipulimin e
mundshëm të tyre.
Duke e parë situatën nëpër botë në
mes të majit (më shumë se 300 000
të vdekur), a është realiste, që numri zyrtar i vdekjeve në Kinë të jetë
vetëm 4633!? Disa parametra futen në
lojë. Fillimisht, të njohësh të dhënat
reale është gjithmonë e vështirë. Pavarësisht vendit, epidemisë (gripi,
për shembull), shifrat e “vërteta” nuk
mund të llogariten veçse retrospektivisht. Kur një person vdes në spital,
në funksion të prezencës së sëmundjeve të tjera, përcaktimi i shkakut të
vdekjes është i komplikuar. Kur bëhet
fjalë për vdekje jashtë strukturave
spitalore, përcaktimi i shkakut bëhet
akoma më kompleks pa pasur domosdoshmërisht tendenca përgabime.
Aksesi në kujdesin shëndetësor luan
gjithashtu rol. Ndërkohë që dekada e
cila pasoi epideminë e SARS (20022003) njohu krijimin e sigurimeve
shëndetësore publike të cilat mbulojnë
afërsisht të gjithë popullsinë, sistemi
mbetet i prekur nga oferta e kujdesit
shëndetësor lokal të një kualiteti të
pamjaftueshëm dhe nga nivele shumë
të larta varësie, duke përjashtuar një
pjesë të madhe të popullsisë.

Sistemi piramidal
Kur ndërhyn kriza shëndetësore,
një pjesë e kinezëve nuk mund të trajtohen, për arsye financiare. Rimbursimi i testeve nga autoriteti qëndror
ka bërë të mundur anashkalimin e

vështirësisë, vetëm pjesërisht. Me të
drejtë, mund të mendohet se shumë
njerëz kanë vdekur nga Covid-19 pa
kaluar nëpër spitalet e mëdha të Hubei (si epiqendër e epidemisë) ose
nëpër spitalet e qendrave provinciale.
Mungesa e marrjes në dorë nga spitalet, shkakton domosdoshmërisht
mungesa në vlerësim.
Për më tepër, organizimi gjeografik
dhe hierarkik i kujdesit shëndetësor
ka rritur vështirësitë e numërimit:
sistemi është piramidal, me burime
të përqëndruara në spitalet e mëdha,
përfshirë këtu përgatitjen e personelit. (5) Diplomat e mjekut dhe
infermierit nuk kërkojnë të njëjtat
vite studimi në varësi të strukturave
në të cilat ata do të punojnë. Thënë
ndryshe, një mjek i trajnuar në një
spital lokal nuk ka të drejtë të ushtrojë profesionin në shkallë province,
si dhe nuk ka të njëjtat protokolle të
menaxhimit të pacientëve. Me pak
fjalë, aksesi në shërbimin shëndetësor ndryshon nga një zonë, në tjetrën.
Prandaj, identifikimi në mënyrë homogjene i rasteve të kompikacioneve
dhe vdekjeve lidhur me Covid-19,
është i pamundur.
Llogaritja e numrit të viktimave të
një epidemie bëhet gjithmonë brenda
një intervali gabimi, i cili korrigjohet
më pas falë krahasimeve në segmente
dhe gjatësi. Në Kinë, masa e gabimit ka arsye objektive të jetë më e
madhe. Mbetet për t’u parë nëse do
të bëhen korrigjime. Përtej këtyre
aspekteve statistike, shifrat e krizës
shëndetësore i përgjigjen gjithashtu organizimit lidhur me politikën e
brendshme dhe gjeopolitikën kineze.
Brenda vendit, autoritetet kanë si
mision të mbajnë nën kontroll ankthin
e popullit. Nuk ka dyshim që provinca e Hubeit ka kërkuar me qëllim ta
zvogëlojë seriozitetin e situatës. I ardhur në pushtet me vendosmëri për
ta luftuar korrupsionin, Xi Jinping
targetoi autoritetet lokale. Këto të
fundit kërkojnë ta mbajnë pushtetin
qendror sa më larg punëve të tyre të
brendshme.
Ka të ngjarë që drejtuesit e Wuhan-it, duke mos dashur të krijonin
ndonjë trazirë, kërkonin të mbanin
frenat për aq kohë sa të ishte e mundur, padyshim që shumë gjatë, përpara se Pekini të ndërhynte. Aq me
tepër pasi progresi në Partinë e udhëheqësve lokalë varet nga arritjet e
tyre ne fusha të ndryshme (progresi
shoqëror, lufta kundër ndotjes, stabiliteti shoqëror etj).
Ky qëndrim vjen nga regjimi autoritar i vendit, por edhe i një decentralizimi shumë të madh nëzbatimin
e politikës së saj- e cila shpesh
nënvlerësohet.

Pushteti qëndror ka kërkuar të
kombinojë dy objektiva mesa duket
të papërputhshme: të përdorëserozitetin e epidemisë për tëjustifikuar
masat ekstreme të konfinimit, duke
dhënë idenë se ka nën kontroll situatën dhe menaxhimin e ankthit për
1.4 miliardë banorë. Për sa i përket
shëndetësisë, vihet re që burimet
janë përqëndruar në spitalet kryesore të provincave, emërtuar si niveli
i 3-të. Gjithsesi, nivelet nuk janë si
në Francë: Hubei, për shembull, përfaqëson më shumë se një të tretën e
sipërfaqes së Francës. Pra, izolimi
është pamundësia për të pasur akses
të pajisjeve mjekësore të avancuara
për një pjesë të madhe të popullsisë.

Përpjekje për
komunikim
Në spitalet e mëdha kineze që i
korrespondojnë si struktura, qendrave
spitalore rajonale ose universiteteve
franceze, kualifikimi i stafit mjekësor
mund të krahasohet me atë të vendeve
perëndimore. Nuk është e njëjta gjë
për strukturat më të vogla. Të parat
gjenden në qytetet e mëdha, me dendësi të madhe popullsie, me të ardhura
mesatare më të larta, ndërsa të tjerat
gjenden në zonat rurale. Me një izolim
shumë strikt, mangësitë e strukturave
rrisin akoma më shumë pabarazinë.
Aq më tepër që shumica e tyre janë
private, prandaj janë më të shtrenjta. Kësaj i shtohet paqëndrueshmëria
ekonomike; jashtë metropoleve, kinezët punojnë përgjithësisht në ndërmarrje të mesme ose të vogla që nuk
garantojnë kompensim gjatë izolimit
dhe as kthim në punë pas daljes nga
izolimi. Banorët e zonave rurale dhe
një pjesë e punonjësve emigrantë
gjenden në një situatë pasigurie akoma më të madhe. Kështu, familjet që
i përkasin shkallës së të ardhurave të
ulëta, kanë vështirësi të dyfishtë: pak
të ardhura dhe pak kujdes shëndetësor. Pavarësisht survejimit që i bëhet
rrjeteve sociale, «shoqëria civile»
ka arritur të shprehë pakënaqësinë
dhe zemërimin e saj, veçanërisht pas
vdekjes së mjekut Li Xenliang, i cili
që nga të parët që ngriti alarmin.
Në këtë kontekst diferencimesh
të mëdha të shëndetësisë, autoritetet
luajtën një rol të rëndësishëm, ku
politika dhe sigurisht komunikimi i
numrit te vdekjeve, synonin të tregonin kapacitetin e Kinës qëndrore për
të justifikuar konfirmimin e rasteve
që ka bërë që një pjesë e popullsisë ta
kenë jetesën gati të papërballueshme.
E njëjta logjikë gjendet sot në
Shtetet e Bashkuara të Amerikes, ku
Donald Trump po përpiqet ta pastrojë
emrin e qeverisë mbi menaxhimin e
epidemisë, duke e fajësuar Kinën.

Për me tepër, autoritetet informojnë në rrugë të tjera përveç shifrave.
Kështu, nga 21 janari 2020, ambasada e Kinës, në Paris, njoftoi Francën
për rastin e një gruaje që udhëtoi nga
Wuhani. Autoritetet franceze e ekzaminuan, por nuk pati as izolim dhe
as karantinë, pasi në atë periudhë,
sinjalet e dërguara nga Pekini nuk u
morën si mjaftueshëm shqetësuese.
Sot, Xi Jinping synon ti japë Kinës
imazhin e një vendi që ka kontrollin
e plotë te situatës, si nga brenda vendit, ashtu dhe nga jashtë, për të «shitur» statusin e superfuqisë që synon
të posedojë. Ai nuk kursehet kur vjen
puna tek simbolet.
Kështu, më 28 janar, qeveria paralajmëron krijimin e dy «spitaleve»
për të akomoduar pacientët e infektuar me Covid-19. Mund të kishin përdorur ndërtesa ekzistuese te qytetit,
por kjo nuk është zgjedhja mediatike
e përdorur. Shumë kamera janë instaluar për të raportuar live mbi ndërtimin e spitaleve dhe imazhet janë
shpërndarënë të gjithë mediat, kineze
dhe të huaja. Në fakt, struktura spitalore të tjera janë vendosur, veçanërisht në qendrën ndërkombëtare të ekspozitës në Wuhan.
Tani që epiqendra e pandemisë
është zhvendosur në Evropë dhe në
Shtetet e Bashkuara, Pekini do të bëjë
që njerëzit ta harrojnë origjinën e
pandemisë, si dhe shifrat që ajo publikoi për ta paraqitur veten si partner
ose si mbështetje – si plotësim, dhe
madje edhe si një zëvendësim për
rolin që më parë i ishte akorduar
Washingtonit.
Zgjidhjet e saj mbështeten te
pranimi i popullimit të masave të cilat
synojnë ta gjurmojnë në mënyrë digjitale. Si vendi i parë që doli dalëngadalë dhe me maturi nga kriza, Kina
kërkon të promovojë modelin e saj.
Çdo person që udhëton, duhet të ketë
një kod identifikimi. Celularët përmbajnë një sasi informacioni, përfshirë
këtu shëndetësor, të cilat janë të lidhura me mënyrën e jetesës, konsumit,
lëvizjeve, zakonet e të dalurave dhe
jetës sociale të çdokujt. Tashmë i përdorur edhe për pagesa të përditshme,
celulari bëhet një mjet informacioni
mbi çdo aspekt të jetës personale.
E drejta e jetës është garantuar në
këmbim të “transparencës” totale
mbi jetën private. Për më tepër, disa
teknologji, në tëcilat Kina ka asete të
forta, janë zhvilluar. Kemi mundur
ta shohim në Wuhan dhe në spitale
të tjera, robotë që janë në pikën ku
shërbejnë si asistentë të stafit shëndetësor. Qysh para krizës, edhe në
kontekstin e reformave shëndetësore
të nisura gjatë viteve të kaluara, tre
gjigantët e internetit (Alibaba, Tencent, Baidu) ofronin shërbime që
përfshinin telekonsultimet, marrjen
e takimeve në spital duke shmangur
listat e gjata të pritjes - të cilat lejojnë
shpërndarje më të mirë të pacientëve
sipas patologjisë së përshkruar, ruajtja e dosjes mjekësore të pacientit dhe
siguracione private. Pekini, si pionier,
mund të përfitojë nga njohuritë e tij në
këtë treg akoma në zhvillim.
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KEIR STARMER MERR KREUN E PARTISË LABURISTE

Lamtumira e heshtur e korbinizmit
Pasi ngriti shpresën përtej kufijve të Mbretërisë së
Bashkuar nën udhëheqjen e Jeremy Corbyn, Partia
Laburiste sapo u bë me drejtues të ri, sir Keir Starmer,
i cili ka arritur ta mishërojë as vazhdimësinë dhe
as kthimin në New Labor të z.Anthony Blair. Karta e
tij kryesore? Fiasko e menaxhimit të pandemisë nga
Kryeministri konservator Boris Johnson.

NGA ANDREW MURRAY*

M

andati i z.Jeremy Corbyn
si drejtues i Partisë Laburiste mori fund në prill
në një heshtje mortore. Mbretëria
e Bashkuar gjindej në izolim nga
pandemia, fati i saj në duart e një
sistemi kombëtar të shëndetësisë
(NHS) për të cilin z.Corbyn nuk
kishte rreshtur së denoncuari mungesën e financimit të tij dhe mungesën e stafit, nën mëshirën e një
kryeministëri pa përvojë në menaxhimin e krizave.
Virusi dukej se kishte zbrazur nga
sfidat konsultimin e brendshëm me
qëllim të gjetjes së një pasardhësi të
z.Corbyn, në vazhdën e humbjes së
rëndë të partisë së tij në zgjedhjet
e përgjithshme të dhjetorit 2019.
Siç pritej, z.Corbyn i dha vendin sir
Keir Starmer, ish-zëdhënësit të Laburistëve, që fitoi 56% të votave në
mesin e aktivistëve, simpatizantëve
dhe sindikalistëve - një rezultat
më pak mbresëlënës se Corbyn më
2015 (59.5%).
Z.Starmer ishte Prokuror i Përgjithshëm para se të hynte në politikë dhe të zgjedhej në Parlament
më 2015. Ai i sjell udhëheqjes së
Partisë Laburiste një shquarje të
dukshme që i mungonte paraardhësit të tij. Aureola e tij e kompetencës dhe autoritetit u dëshmua si
një armë e çmuar në pushtimin e një
baze të lodhur nga pesë vjet konflikte të brendshme të pandërprera
dhe i dha mundësinë që të paraqitej
si një kandidat i besueshëm për
postin e kryeministrit. Ish-juristi
premton të veprojë për pajtimin e
familjes së tij politike, një objektiv

P

i cili duket vështirë i arritshëm duke
i pasur parasysh ndarjet që e kanë
minuar partinë për një kohë të gjatë,
e madje edhe më shumë që nga episodi neoliberal i viteve të Blair
(1997-2007). Më e mira për të cilën
ai mund të shpresojë në mënyrë të
arsyeshme është ta qetësojë atmosferën e ethshme dhe ultra të polarizuar të epokës së Corbyn.
Shefi i ri i Laburistëve, sidoqoftë,
u kujdes që të mos e sfidojë kursin
politik të vendosur nga udhëheqja që po largohet – rishtetëzimi i
hekurudhës, injektimi në shërbimet publike të parave të marra nga
të pasurit dhe kompanitë e mëdha,
ndërhyrje më të rrepta nga shteti në
sektorin bankar të pangopur britanik dhe pjesë të tjera të ekonomisë,
planin e ndërtimit të banesave publike, etj. Të vetëdijshëm se ndërprerja e këtyre projekteve do ta tjetërsonte me tre të katërtat e anëtarëve
(më të shumtë se të gjithë anëtarët
e të gjitha partive të tjera të kombinuara), shumë prej të cilëve iu
bashkuan Laburistëve të nxitur nga
linja Corbyn, z.Starmer zgjodhi një
formë të vazhdimësisë programore.
Është e vërtetë që pas dhjetë vitesh
shtrëngimi konservator brutal, nevoja për një zëvendësim të krahut të
majtë është imponuar në parti, ku
shumica e njerëzve nuk i këndojnë
Ungjijtë e New Labour të viteve të
Blairit – ç’rregullimi, privatizimet,
ulja e tatimeve. Shkëputja me dyzet
vjet të hegjemonisë neoliberale bipartizane tani duket e konsumuar
mirë, dhe madje mund të forcohet
edhe më tej

z.Corbyn dështoi në
përpjekjen e tij për
ta reformuar - apo
edhe transformuar
- natyrën e Partisë
Laburiste. Pakicë
deri në vitin 2018
në komitetin
ekzekutiv të
Laburtistëve, si
dhe i luftuar në
Parlament nga
grupi i tij politik
gjatë gjithë
mandatit të tij, ai
i kishte duart e
lidhura

«Asgjë tjetër përpos socializmit»

ër herë të parë në historinë e
saj, krahu i djathtë i Partisë Laburiste, mbizotërues për breza,
nga Herbert Morrison gjatë Luftës
së Dytë Botërore deri tek z.Anthony
Bler dhe David Miliband kohët e fundit, nuk arriti të paraqiste një kandidat për postin e sekretarit të përgjithshëm. Deputetja e Birmingham Jess
Phillips nuk pati peshën e duhur dhe
hodhi peshqirin sapo kuptoj se i mungonte mbështetja e aktivistëve dhe
sindikatës.
Ky ndryshim i klimës politike nuk
është më pak i rëndësishëm se rizgjedhja e z.Corbyn në vitin 2016 pas
fushatës së orkestruar nga grupi i
parlamentarëve laburistë për ta larguar nga detyra. Asnjëherë në 120
vitet e ekzistencës së saj, Laburi nuk
i kishte parë parlamentarët, këta mbajtësit tradicionalë të autoritetit brenda

partisë, të pavlefshëm në një mënyrë
kaq të egër. Është padyshim ende
shumë herët për të folur për një pikë
kthese të pakthyeshme. Mediat përshëndeten fitoren e z.Starmer si një
kthim në normalitet. Vendimet e para
që ai mori sapo u zgjodh, në hijen e
krizës gjithëpërfshirëse shëndetësore,
priren t’i japin të drejtë mediave.
Dy partnerët më të afërt të z.Corbyn,
John McDonnell dhe Diane Abbott,
përgjegjës për ekonominë dhe punët
e brendshme, kishin treguar para zgjedhjeve se do të largoheshin nga
këto detyra nëse do të humbte mentori i tyre. Duke përzgjedhur anëtarët
e kabinetit të tij të hijes, z.Starmer
shtyu gati të gjithë korbinistët e tjerë
drejt daljes. Për t’i zëvendësuar ata, ai
nuk shkoi aq larg sa t’i rivendoste në
shërbim veteranët e viteve të Blair-it,
kryesisht në pension që nga ngritja e

z.Corbyn dhe grushti i vitit 2016, por
vendosi centralistët e rinj të grupit
parlamentar, të cilët kishin avantazhin
e mospërfshirjes në luftërat e fraksioneve të viteve të fundit. Një përjashtim i dukshëm është znj.Rebecca
Long-Bailey, kandidatja pro-Corbyn
e mundur nga z.Starmer, e cila mbajti
postin e saj të zëdhënëses të ngarkuar
për arsim. Jemi larg nga një “kthim në
të ardhmen”.
Z.Starmer largohet nga tiparet më
karakteristike të paraardhësit të tij, ato
që lindën Korbinizmin - megjithëse
vetë z.Corbyn e hodhi poshtë gjithmonë këtë term, duke besuar se nuk
kishte “asgjë tjetër sesa socializmi ”.
Tipari i parë është anti-imperializmi.
Ish udhëheqësi i laburistëve kundërshtoi me vendosmëri luftërat e ndërhyrjes në Irak, Afganistan, Libi dhe

Siri, duke mbështetur me ngulm çështjen palestineze. Skeptik në lidhje me
Organizatën e Traktatit të Atlantikut
të Veriut (NATO), ai angazhohej për
çarmatim të njëanshëm bërthamor dhe
denoncoi lidhjet ushtarake dhe ekonomike të Mbretërisë së Bashkuar me
Arabinë Saudite dhe diktaturat e tjera
të Gjirit. Ai foli në mitingje për ta kritikuar Presidentin e SHBA-ve Donald
Trump gjatë vizitës së tij në Londër.
Është e sigurt që në çështjet e politikës së jashtme z. Corbyn do të kishte
përjetuar vështirësitë më të mëdha në
zbatimin e pretendimeve të tij nëse
rastësisht do të kishte hyrë në 10
Downing Street. Duke pasur parasysh
ndarjet brenda laburistëve për këto
tema, nuk ka ndonjë skenar të mundshëm në të cilin një shumicë parlamentare do ta mbështeste çarmatimin
bërthamor, dhe aq më pak tërheqjen
nga NATO. Sidoqoftë, kjo ishte pjesë
e programit të z.Corbyn që ngjalli
më shumë zhurmë midis klasave në
pushtet, përfshirë krahun e djathtë
të Laburit, të rrënjosur në traditat e
tij imperialiste dhe atlantiste. Elitat
mund të zgjidhnin më së miri një autoritet ujor në pronësi të shtetit, se një
ndërprerje të aleancës me Washingtonin ose një përmbysje të politikës
britanike në Lindjen e Mesme. Sado
që z.Starmer mund ta pohojë kundërshtimin e tij ndaj ndërhyrjeve ushtarake siç janë ndërmarrjet në Irak, por
nuk mund të llogaritesh tek ai për t’u
shkëputur nga traditat.
Ajo që na shpie në risinë e dytë të
Korbinizmit: vullneti për ta mbështetur veprimin politik në lëvizjet shoqërore dhe jo më vetëm në rutinën
parlamentare. Një strategji e personifikuar mrekullisht nga vetë z.Corbyn,
një parlamentar margjinal për tridhjetë e dy vjet, por një figurë e njohur
në aksionet kundër luftës, shtrëngesat
ekonomike ose padrejtësi të të gjitha
llojeve. Zëdhënës i Stop the War Coalition, një kolektiv që mobilizoi dy
milion njerëz në 2003 kundër pushtimit të Irakut, si protesta më e madhe
në historinë e Mbretërisë së Bashkuar,
ai përuroi mandatin e tij si kryetar
i Labour në 2015 duke folur në një
marsh për të drejtat e refugjatëve.
Një praktikë e ndarë nga znj.Abbott
dhe z.McDonnell. Ky i fundit ka qenë

Kancelari i Parë (Ministri i Ekonomisë dhe Financave) i një kabineti në
hije që rregullisht shfaqej në greva.
Udhëtimi politik i z.Corbyn shpesh
është tallur nga armiqtë e tij (shprehja
nuk është shumë e fortë) brenda Laburit, në sytë e të cilëve çdo angazhim
jashtë stolave prej
 lëkure të Pallatit
të Westminster shihej si një preferencë infantile për protesta në kurriz
të kërkimit të pushtetit. Qëndrimi i tij
ambivalent ndaj hipokrizive të parlamentarizmit ngjallte më pak shqetësim tek parlamentarët se anti-imperializmi i tij. Kjo ishte pjesërisht arsyeja
që z.Corbyn dështoi në përpjekjen e
tij për ta reformuar - apo edhe transformuar - natyrën e Partisë Laburiste.
Pakicë deri në vitin 2018 në komitetin ekzekutiv të Laburtistëve, si dhe
i luftuar në Parlament nga grupi i tij
politik gjatë gjithë mandatit të tij, ai i
kishte duart e lidhura. Reformat e tij të
brendshme të demokratizimit mbeten
modeste: pak më shumë hapësirë degëve lokale për të mos rimandatuar
kandidaturat e parlamentarëve të parregullt, rekrutim të një ekipi të organizatorëve për të ndihmuar në rindërtimin e Laburistëve në pellgjet e vjetra
industriale ku kishte rrënjët.
Corbyn nuk qe kurrë aq i lumtur sa
kur bënte fushatë në të gjithë vendin,
por kufizimet e jetës parlamentare
gradualisht e kulluan Korbinizmin
nga vitaliteti i tij. Kjo tharje u përshpejtua kur ai duhej t’i menaxhonte
dallimet mbi Brexit, duke u përpjekur ta zvogëlonte hendekun midis parlamentarëve dhe shumicës së
anëtarëve nga njëra anë dhe shumicës
së votuesve të klasës punëtore në anën
tjetër. Vështirësitë e së majtës për ta
imagjinuar një botë jashtë Bashkimit
Evropian përfunduan ta tingëllojnë
shuarjen e projektit të z.Corbyn, siç
u shua edhe në Greqi, me shpresën e
Syrizës për ta luftuar varfërimin. Syriza ishte edhe më stabile me bazën e
saj elektorale se Laburi. Për shkak të
mbipërfaqësimit të elitave të Londrës
së Veriut, udhëheqësit e Laburit tentuan të linin pas dore aspektet më të
diskutueshme të politikës evropiane,
siç është vendosja e masave shtrënguese të imponuara në të katër qoshet e kontinentit, rritja e kontrollit të
kapitalizmit, opaciteti demokratik >>
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Kakistocracia

<< i Brukselit ose politika e «Evropës së fortesës»

ndaj azilkërkuesve. Ata preferonin të nxirrnin në
pah dimensionin kulturor të Bashkimit Evropian
ose virtytet e standardeve evropiane në aspektin
e mjedisit, konsumit ose punës, më të rrepta se
ato në fuqi në Mbretërinë e Bashkuar.

T

Një peizazh i
tronditur politik

hyerja brenda Laburit midis ithtarëve të
liberalizmit dhe atyre të demokracisë i dha
të drejtë korbinizmit. Konflikti u përshkallëzua nga viti 2017, kur premtimi i bërë nga
z.Corbyn për t’i respektuar rezultatet e referendumit të vitit 2016 për Brexit ndikoi që Labur
ta përjetoi ngritjen e saj më të fortë elektorale
që nga Lufta e Dytë Botërore, duke kaluar nga
30% të votave në 2015 në 40% dy vjet më vonë.
Udhëheqësit e partisë vazhduan të dëshironin
ta ndryshonin verdiktin e referendumit, duke
kërkuar një votim të dytë, në vend se të negocionin një Brexit të butë («soft Brexi»). Kjo
strategji, e kombinuar me bllokimin e çdo nisme
parlamentare për ta zgjidhur krizën, shkatërroi
koalicionin e brishtë të mbledhur pas z.Corbyn.
Duke ditur që mirëmbajtja e së majtës në krye të
partisë varej kryesisht nga performanca e saj në
kutitë e votimit, humbja e Laburit në zgjedhjet e
dhjetorit 2019 (32% të votave), të shënuar nga
një mosmbështetje të fortë në elektoratin e klasës
punëtore të veriut dhe të qendrës së vendit, rezultoi fatale për sekretarin e përgjithshëm dhe ekipin
e tij, megjithëse shumë drejtues kanë shënuar rezultate edhe më të dobëta në dyzet vitet e kaluara.
Natyrisht, krahu i djathtë i Laburit nxitoi ta fajësojë z.Corbyn dhe qëndrimin e tij për sigurinë
dhe emigracionin, duke shtuar në këto ankesa
pretendime të këqija për antisemitizëm. Dy vjet
më parë, pikëpamjet anti-imperialiste të liderit të
Laburit nuk i kishin bindur votuesit të votonin
me shumicë për partinë.
Sot, z.Starmer përballet me një peizazh politik
thellësisht të tronditur. Për pesë vjet, z.Corbyn
dhe ekipi i tij kundërshtuan ashpër masat shtrënguese të qeverive konservatore të z.David Cameron dhe znj.Theresa May, me dëshirën e tyre
të pamëshirshme për t’i ulur shërbimet publike
dhe standardin e jetës së klasave të mesme dhe
punëtore për të mirën e të pasurve. Edhe para se
koronavirusi ta godiste vendin me forcë të plotë,
«tories» e z.Boris Johnson e anuluan pjesërisht
këtë politikë duke rritur pagën minimale me 6%
dhe duke premtuar se do t’i rritnin shpenzimet
publike në shëndetësi. Ishte thjesht më e pakta
që mund të bënin për t’i ruajtur votat e tyre të
fituara rishtas në lëvizjet veriore. Spitalizimi
i z. Johnson në kulmin e epidemisë mund t’i
ngushëllojë ata në këtë prirje.
Nëse masat shtrënguese kaluan në prapavijë,
çështja e dështimeve në menaxhimin e krizës
epidemike - papërgatitje, izolimi i vonshëm, loja
e rrezikshme me teorinë e «imunitetit kolektiv»
(1), mungesa kronike e pajisjeve mbrojtëse për
stafin shëndetësor, mungesa e theksuar e testeve
- përbën për z.Karmer një objektiv të ri të zgjedhjes. Pa zgjedhje kombëtare për katër vitet e ardhshme, ai ka kohë ta rindërtojë partinë. Arritja
e të njëjtit rezultat në 2023 si z.Corbyn më 2017
duket një qëllim brenda mundësive të tij
Nëse ky afat mund të jetë i përshtatshëm për
z.Starmer, mund të jetë i pamjaftueshëm për
z.Johnson. Mbretëria e Bashkuar është një nga
vendet më të goditura nga pandemia. Sipas disa
vlerësimeve, dëmi i shkaktuar ekonomisë së saj
është i tillë që niveli i vitit 2019 nuk mund të
rikthehet para vitit 2022. Një perspektivë e cila
është gjithnjë e më pak e ndezur pasi indekset
ekonomike të vitit të kaluar në të vërtetë korrespondojnë me ato të vitit 2008, ku vendi ka përjetuar stagnim për një «dekadë të humbur».Në
këtë kuptim, kriza e ditës së sotme shkrihet me
atë të djeshmen. Pavarësisht se z.Johnson pretendon se do ta kapërcejë atë, premtimet e populizmit të djathtë ka të ngjarë të dëshmohen jo
më pak të urryera se ato të centrizmit neoliberal.
(1) Lexo Théo Bourgeron, «Au Royaume-Uni, la tentation de l’inéluctable»,
Le Monde diplomatique, prill 2020.
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viteve, kështu u hoq struktura që
kishte për detyrë menaxhimin e
një pandemie të mundshme).

Nga
IBRAHIM WARDE*

S

tanley Hoffman mendonte se shpjegimi më i mirë
për nisjen e luftës së dytë
botërore gjendej te Rinoqeronti, drama e Eugen Ionesco. Për
profesorin eminent amerikan,
absurdi i dramës «trajton më
mirë se cilido libër historie apo
shkencë shoqërore, të gjitha absurditetet dhe tragjeditë e këtij
rrëzimi të gjatë drejt ferrit (1)».
Alegoria që gjejmë te shëndrrimi
i një popullatë të tërë (përveç një
burri të vetëm) në rinoqeront,
tregon vërtetë dinamikën e një
totalitarizmi i cili i pushton edhe
mendjet më pak të dëgjueshme.
Artistët kanë trajtuar më
shpesh problemet e mëdha të
kohës së tyre në zhanrin satirik.
Te filmi Diktatori të cilin e ka
realizuar në vitin 1940, Charlie
Chaplin interpreton dy role: atë
të diktatorit Adenoïd Hynkel,
natyrisht i inspiruar nga Adolf
Hitler, dhe atë të një berberi
të mjerë hebre i cili përjeton
persekutime. Në skenat më të
paharrueshme, tragjikja shihet
mbrapa komikës.
E tëra është thënë kur diktatori
kap një glob, të cilin e përkëdhel
me dashuri para se ta shndërroj
në top (i cili do të shfryhet shpejtë) me të cilin luan me gëzim,
duke e parë vetën si «perandor i
botës». Apo kur e pret te flokëtari
kolegun e tij Benzino Napoleonin, sozi i Benito Mussolinit, dhe
ku të dytë merren me lartësinë e
karrigës së tyre.
Në vitin 1997, çmimi Nobel
për Letërsi i ndahet Dario Fos,
dramaturg, komedian dhe regjisor italian, sepse «është tallur me
pushtetin me stilin e palaçove të
Mesjetës dhe ia ka kthyer dinjitetin të poshtëruarve». Drama e tij më e famshmja, Vdekja
aksidentale e një anarkisti, frymëzohet nga një ndodhi të viteve
1960. A kemi të bëjmë këtu me
një vrasje, me një vetëvrasje apo
me një aksident të thjesht ? Një
i çmendur i cili ka ikur nga një
spital psikiatrik merr përsipër
ta ndriçoj rastin dhe të bëhet
kryetar i gjykatës. Fillon atëherë
një hetim i çoroditur që krijon
huti te policët. Prej Aristofanit
e këndej, satira e të fuqishmëve
ka pasur gjithmonë sukses. Pallaçollëku mundëson të thuhet
ajo që nuk mund të thuhet. Humoristët ndonjëhere vetë joshen
nga pushteti : disa e provojnë
atë. Në zgjedhjet presidenciale
të vitit 1981, Coluche ftoj vetën
shkurtimisht në fushatë. Sllogani
i tij: «Deri sot Franca po vdes
nga ndarja në dysh, me mua do
të vdes duke qeshur». Prej se
është humbur besimi në elitat
në pushtet prej krizës financiare dhe politike të vitit 20072008, humoristët po kanë çdo
herë e më shumë sukses. Në
Itali, themelimi i Lëvizjes 5 yje
në vitin 2009 nga komediani
Giuseppe («Beppe») Grillo e
tronditi lojën politike. Ukrainasi Volodymyr Zelensky, amator
në politikë, ishte i njohur sidomos për rolin e tij në një serial

KY TERM I CILI
RRJEDH NGA DY FJALË
GREKE, KAKISTOS
(SUPERLATIVI I
MBIEMRIT “KEQ”) DHE
KRATOS (“PUSHTET”),
KA KUPTIMIN E
“QEVERISJA NGA MË
TË KËQINJTË”
televiziv me emër ‘Shërbëtori
i popullit’, ku e luante rolin e
një profesori historie i cili bëhet
president i vendit për t’i dhënë
fund korrupsionit në vendin e
tij. Në vitin 2019, aktori kandidoj në zgjedhjet presidenciale të
Ukrainës dhe fitoj bindshëm.
Alfred Jarry (1873-1907) me
dramën e tij Mbreti Yby, kishte
krijuar arketipin e një tirani të etshëm dhe gjakatar. Në shfaqjen
e saj të parë (dhe të fundit) në
Teatrin de l’Oeuvre, me 10 dhjetor 1896, karagjozllëku kishte
bërë skandal për shkak të fjalorit
vullgar dhe të fjalëve të ndyta.
«Kusheri patafizik» i Makbethit
të Wiliam Shekspirit, Yby vret
Venceslan, mbretin e Polonisë
dhe ia merr vendin. Por sapo ta
merr pushtetin, ai urdhëron vrasjen e kaq shumë njerëzve, sa
edhe ithtarët e tij e braktisin, dhe
e dëbojnë me ndihmën e Carit
të Rusisë. Atëherë Yby niset për
Francë.
Jarry e kishte kuptuar sistemin
e pushtetit pa mbrojtëse. Mbreti
Yby, nga i cili pritej çdo gjë,
është «një fëmijë i tmerrshëm» i
cili «thotë fjali të marra me autoritetin e një bualli». Ai është
qenie groteske dhe e tmerrshëm
dhe nuk e fsheh këtë. Ai tregon
madje edhe njëfarë transparence
kur i lajmëron si tellal qëllimet
dhe metodat e tij, sikur këto: «E
kam nderin t’ju informoj se për
ta pasuruar mbretërinë, do t’i
vras të gjithë fisnikët dhe do të
ua marr pasurinë» Apo : «Dua
të pasurohem, nuk do t’jap asnjë para”. Ai tregon indiferencën
e tij, madje edhe urrejtjen, ndaj
rregullave të cilat vetë i shpall
dhe vetë i shkel. Megaloman
dhe autoritar, ai flet për vetën në
vetën e parë shumës. Gjatë gjithë
shekullit XX, nuk kanë munguar
udhëheqësit ybyeskë- gjeneralë

puçist ose palaço gjakatar. Është
e njohur tirania e Idi Amin Dada
i cili ishte në pushtet në Uganda
nga viti 1971 deri në vitin 1979,
tirania e të cilit shkaktoj qindra
mijëra viktima (2). Në Rumuni,
Nicolae Ceausescu ka mishëruar
çmendinë fëmijërore të pushtetit
absolut, duke ndërtuar monumente faraonike për lavdinë e tij
dhe duke e quajtur vetën “gjeniu i Karpateve” dhe “Danubi i
mendimit”.
Një lloj tjetër e Ybyt është
paraqitur me Mileniumin e ri, në
mes ideologjisë neoliberale dhe
rolit në rritje të parasë në politikë. Qysh në vitin 2002, Dario
Fo shpreh shqetësimin e tij me
abuzimet e Kryeministrit italian,
miliarderin Silvio Berlusconi :
«Jemi këtu para paradoksit më të
çmendur, të llojit të Mbretit Yby,
farsë e së pamundurës : bëhen
ligjet shprehimisht për mbretin,
zgjedhen ministrat nga oborri i
tij, dhe i mbrojnë vetëm interesat e tij, dhe publiku duartrokit.
Edhe më mirë, dikush lëshon
një gogësimë indinjate. E gjitha
kjo shpreh një vetëdije e plotë,
si te «Cavaliere» ashtu edhe te
punëtorët e tij, se i kanë në dorë
te gjitha pushtetet, se gëzojnë një
mosdëshkueshmëri totale (3)
Kjo tendencë përshpejtohet
me zgjedhjen e z.Donald Trump
në vitin 2016. Arkitekti i fitorës
së tij, djallëzori Steve Bannon
(i larguar prej atëherë), prej fillimit kishte shprehur projektin
e tij të madh politik «Të ç’ndërtohet shteti administrativ» që do
të thotë të ç’thurren strukturat
e vendosura nga New Deal-i
dhe të zhvilluar në vitet 1960
me reformat e Great Society («
Shoqëria e madhe»)
Në librin e tij për «rrezikun
e pestë» (që është njëri prej
rreziqeve të paparashikueshëm
të cilat vetëm funksionarë me
përvojë mund t’i bëjnë ballë), eseisti Michael Lewis i jep elementet e këtij dekonstruksioni (4) : të
mos jepen disa poste, ose vetëm
për një kohë; të shpërbëhen administratat ekzistuese, të zbrazën
nga substanca e tyre, t’i ndërpriten financimet; të diskretitohen ekspertet dhe të akuzohen
për planet më të zeza (para dy

Z.Trump i cili ka mbërri në
instancën më të lartë të shtetit pa asnjë përvojë të shërbimeve publike vazhdimisht do
të kërkojë nga funksionarët
dhe bashkëpunëtorët dëshmi
të besnikërisë së tyre të pakushtëzuar. Sikur mbretëresha te
Alisa në botën e çudirave, ai reagon kundër kundërshtimeve me
urdhërin “Le t’ia prejnë kokën!”.
Ndëshkimet e tij nuk ndalen,
nën pretekste të ndryshëm : se
personi është emëruar nga një
administratë para të tijën, se i
përket “ Shtetit të thellë” (deep
state) i cili do ta pengoj që të
qeveris. Dhe armiqtë e tij marrin cicërrime vrasëse në Twitter,
apo kritika të shumta. Kur z.John
Brennanit i hiqet titulli secretdefense, ish-shefi i Agjencisë qendrore të Inteligjenës (CIA) i cili
është bërë komentator politik në
televizion zhvarros një fjalë të
harruar, kur i përgjigjet Presidentit me një cicërrimë: “Kakistocracia e juaj po bie” (5)
Ky term i cili rrjedh nga dy
fjalë greke, kakistos (superlativi i mbiemrit “keq”) dhe kratos (“pushtet”), ka kuptimin e
“qeverisja nga më të këqinjtë”. I
shpikur qysh në shekullin e XVII
për ta përshkruar ngritjen politike e qytetarëve më pak të kualifikuar ose me më pak skrupuj,
u kthy në trend me zgjedhjen e
z.Trump apo z.Jair Bolsanoro.
Gazetari Alexander Nazaryan ka analizuar kualifikimet
e anëtarëve të administratës
Trump. Aty zbulojmë një galeri
personazhesh qesharak, të njohur sidomos për konfliktet e tyre
të interesit dhe mungesën e kompetencave për vendet që i mbajnë, “ një orgji për kleptokratët
të klasit të parë.” Sipas formulës
së Grover Norquist, kryetar i
një shoqate të të pabindurve të
tatimeve, Americans for Tax Reform, nëse qëllimi i mbrojtësve
të tregut është që ta zvogëlojnë
madhësinë e shtetit me qëllim që
“ta mbysin në një vaskë”, atëhere
paaftësia kërkohet sepse ajo e
ndihmon diskreditimin e idesë së
shërbimit publik. Pak para Depresionit të Madh, virtytet e kakistokracisë ngriteshin lart.
Në vitin 1928, ish kryetari
i Odës së Tregtisë amerikane
Homer Ferguson deklaronte për
shembull: “Shërbëtori më i Mirë
i shtetit është më i keqi. Një njeri
i klasit të parë në shërbimin publik është gërryes. Ai i shkatërron
liritë tona. Sa më mirë që ndjehet në pushtet dhe sa më gjatë që
e mban atë, aq më i rrezikshëm
është ai”.(6)

(1) Stanley Hoffmann, «The arrival of World War
II : An anticlimax», The New York Times, 1 shtator
1989.
(2) Shih filmat Général Idi Amin Dada : Autoportrait, i Barbet Schroeder (1974), dhe The Last emperor of Scotland, i Kevin Macdonald (2007).
(3) Dario Fo, «Le nouveau fascisme est arrivé», Le
Monde,11 janar 2002.
(4) Michael Lewis, The Fifth Risk : Undoing Democracy, W. W. Norton, New York, 2018.
(5) Avi Selk, «Kakistocracy, a 374-year-old word
that means “government by the worst”, just broke
the dictionary», The Washington Post, 13 avril 2018.
(6) Thomas Frank, The Wrecking Crew : How Conservatives Rule, Metropolitan Books, New York,
2008.
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REGJIMI I BACHAR AL-ASSAD RIKTHEN LIDHJET ME MONARKITË E GJIRIT

Siria, kthimi i ngadalshëm në «familjen arabe»
masës së madhe dhe fitoret ushtarake e palës pro-regjimit kanë
ndihmuar «normalizimet» në mes
shumë kryeqytetetve arabe dhe
pushtetit sirian.

Në pritje të reintegrimit të Sirisë brenda Ligës arabe,
po rriten afrimet bilaterale, ndër të tjera me monarkitë
e naftës së Gjirit, Egjiptin dhe Magrebin, të shtyer
shumë nga fuqia tutelare ruse. Fitorja ushtarake e
regjimit është larg përfundimtares, por po e përforcon
një rikonfigurim gjeopolitik që po zhvillohet që disa vite.

NGA ADLENE MOHAMMEDI *

N

ë vitin 2011, qysh në muajt e parë të luftës, pushteti
sirian duket i izoluar në
tërë rajonin. Në nëntor, me iniciativë të Arabisë saudite dhe të Katarit, Siria largohet nga Liga Arabe,
anëtare themeluese e të cilës ishte.
Në muajin mars 2013, organizata
po mendon t’ia jep opozitës ulësen
siriane, por tri shtete janë kundër:
Algjeria, Iraku dhe Libani.
Izolimi nuk është total, pushteti
baasist i cili përgjatë kohë e kishte
për flamur nacionalizmin arab,
mban ithtarë në të gjitha «vendet
vëllezër» (1), por megjithatë ai
është i hidhur. Me 22 mars 2013,
i pyetur nga kanali televiziv panaarab Al-Mayadeen, përfaqësuesi
sirian pranë Kombeve të Bashkuar
(OKB), Bachar Al-Jaafari, e përshkruan arabizmin si një obligim të
detyrueshëm, për të cilin është angazhuar gjithmonë vendi i tij dhe i
përmend tri epizoda të cilët ilustrojnë hapjen pa interes të Sirisë ndaj
pjesës tjetër së botës arabe : pritja
që i është bërë në vitin 1855 emirit
Abdelkader, udhëheqësit usharak
dhe fetar algjerian, emërimin e
Fajçalit, me prejardhje nga Hedjazi (perendim i gadishullit arab),
si mbret efemer i Sirisë në v.1920
dhe pranimin e kuazi-tutelës egjiptiane nën Gamal Abdel Naserit, në
kuadër të Republikës arabe të bashkuar (1958-1961).
Për pushtetin sirian, «tradhtia»
bëhet atëherë në dy nivele : në
nivelin e shteteve arabe të cilët ia
kanë kthyer shpinën dhe në nivelin
e djihadit transnacional - i shtyrë
nga disa shtete, ndër të tjera naftomonarkitë e Gjirit, - që e ka shndërruar Sirinë në skenën e saj të re të
priviligjeruar.
Nga ana e tij, Damasi mund të
mbështetet në aleatin e saj iranian
dhe mbi të gjitha, mbi pushtetin rus
* Hulumtues në gjeopolitikë, autor i një doktorate mbi politikën arabe të Rusisë.

edhe politik (anëtar i përhershëm i
Këshillit të Sigurimit të Kombeve
të Bashkuar) dhe ushtarak, ndër
të tjera prej intervenimit të drejtëpërdrejtë prej vjeshtës 2015.
Damasi përfiton gjithashtu nga
rrjeti i milicëve pro-iranian të fuqishëm, ndër ta, në veçanti Hezbollahu libanez. Prej 2014, paraqitja e
Organizatës së Shteteve islamike
(OSHI) si një kërcim terrorist të

E

Kjo e ka bërë edhe të tejkaluar aleancën e momentit të krijuar
deri aty kundër Damasit në mes
akterëve rajonal po aq të ndryshëm si Arabia Saudite dhe Turqia.
Kundër kampit lojalist në Siri dhe
më përgjitësisht, kundër «vijës së
rezistencës» - të përfaqësuar nga
Teherani, Damasi dhe Hezbollahu
-, qëllimet dhe prioritetet ishin të
ndryshme. Në një anë, aleanca islamo-reformatore e udhëhequr nga
Turqia dhe Katari kishin në plan ta
rrëzojnë regjimin e Bashar Al-Assadit në dobi të të preferuarve të
tyre : Vëllëzërit Muslimanë. Në
anën tjetër dhe përkundër pozitës
së saj kundërrevolucionare, Arabia Saudite, aleate me Emiratet e
Bashkuar të Arabisë, dëshironte
sidomos ta kundërshtonte ndikimin
iranian në Lindjen e Mesme, duke
e këputur lidhjen strategjike në mes
Damasit dhe Teheranit. Mbijetesa e
papritur e regjimit të Damasit me
mbështetjen ushtarake ruse i ka
kontribuar ndarjes se kampit të
kundërt dhe krijimit të një ndarje
brutale në mes vijës Ankara-Doja dhe vijës Riyad-Abou Dhabi.
Në korrik të vitit 2013, kjo ndarje
mund të shihej në skenën egjiptiane
me rastin e grushtetit kundër presidentit Mohamed Morsi, anëtar i
Vëllazërisë Muslimane : ishte puç i
mbështetur nga Arabia Saudite dhe
Emiratet (dhe i përshëndetur nga
Moska dhe nga pushteti sirian), por
i dënuar nga Turqia dhe Katari, aleatë të presidentit të rrëzuar.

Roli përcaktues i Rusisë

fikasiteti i strategjisë kundër
kryengritëse ruse në Siri (me
beteja vendimtare të fituara
sikur ajo e Alepit, e Deraas ose e
Gutës orientale) dhe nisja e procesit të Astanës në maj të vitit 2017
(një marrëveshje që kishte bashkuar Rusinë, Iranin dhe Turqinë,
kjo e fundit si kumbare e opozitës
siriane, me synim gjetjen e një zgjidhje politike) i kanë bërë pothuajse të kota përpjekjet për ta rrëzuar
Al-Assadin. Roli i Rusisë është
edhe më përcaktues pasiqë marrëdhëniet e saj me të gjithë armiqtë
e moçëm të Damasit janë përmirësuar dukshëm, si në planin bilateral ashtu edhe në atë të menaxhimit
të dosjes siriane. Për Moskën, reintegrimi i Sirisë në «familjën arabe»
( formulë e përdorur shpesh
nga diplomacia ruse) është mënyra
për ta legjitimuar prapë pushtetin
sirian në skenën ndërkombëtare,
por kjo vlen edhe për ta përgatitur
rindërtimin material të shtetit, gjë
që konsiderohet më e rëndësishme
se reformat politike dhe institucionale. Për Rusinë, vendet e Gjirit
Persik më së miri mund ta ndihmojnë «rehabilitimin» e Damasit në
gjirin e Ligës arabe dhe rindërtimin
e tij me mbështetje financiare.
Nëse Katari ngurron ende t’i kthej
marrëdhëniet normale me Damasin, pjesërisht për shkak të lidhjes
së tij të priviligjuar me Turqinë
dhe Arabinë Saudite për të cilën

Iraku mbetet armiku kryesor, diplomacia ruse mund të ketë besim
në Emiratet Arabe për t’ia zgjatur
dorën Al-Asadit. Së paku tri ngjarje e ilirustrojnë afrimin në mes
Sirisë dhe Emiratet : rihapja e Ambasadës së Emiratëve në Damas,
në fund të muajit gusht 2019 dhe
biseda telefonike në mes princit
trashëgimtar të Abu Dabhisë MOHAMMED Ben Zayed (i quajtur
«MBZ») dhe presidentit sirian në
fund të muajit mars 2020 (2). Solidariteti përballë pandemisë së Covidit 19 paska qenë tema e bisedës
në mes dy udhëheqësve.
Emiratet kanë vendosur t’i kthehen bisedimeve me Al-Assadin jo
vetëm për t’ia bërë qejfin Rusisë.
E para, mbështetja e pushtetit
sirian është në përputhshmëri të
plotë me retorikën e detyrimit për
stabilitet të praktikuar nga Abou
Dhabi, i cili edhe nuk ngurron ta
përdor autoritarizmin në emër të
saj (3). Pastaj, megjithë aleancën
e Abou Dhabisë dhe Rijadit dhe
marrëdhënien e veçantë që i lidhë
princat trashëgimtarë të dy vendeve (Mohammed Ben Zayed
përshkruhet shpesh si mentori i
Mohammed Ben Salman, i quajtur «MBS»), partitë politike dhe
strategjike të Emirateve janë larg
të qenurit në një vijë me ato të
Arabisë saudite. Për Abu Dhabinë,
armiqësia ndaj islamit politik

të rrjetizuar (dhe veçanërisht të
Vëllezërve Muslimanë) duket më
e rëndësishme se përballja me Iranin. Dhe, rivalitetit në rritje me
Turqinë - si në Libi ashtu edhe ne
Detin e kuq - po i shtyen Emiratet
që mos ta lejojnë ndikimin e saj në
Siri. Në Idlib madje, ushtria turke
dhe rebelët, të cilët janë nën mbrojtjen e saj janë lënë të vetme. Koha
duket se ka kaluar, kur grupet e armatosur sirian që ishin kundër regjimit merrnin armë dhe pare nga
monarkitë e Gjirit (4). Përtej rastit
të veçantë të Emirateve Arabe të
Bashkuar, Damas mund të shpresoj
në dashamirësinë relative të disa
vendeve të tjera arabe prej fillimit
të konfliktit. Si fqinjtë irakianë (Iraku lidhet me ndërhyrjen ushtarake
ruse në shtator 2015) dhe libanezë,
por edhe ata të Algjerisë, apo edhe
të sulltanit të Omanit. Disa vende të
tjera kanë evoluar mbi këtë çështje dhe kanë kaluar nga armiqësia
e hapur në konvergjencë. Tri vjet
pas puçit të vitit 2013, Egjipti i
Abdel Fattah Al-Sissi ka vendosur t’ia jep qartazi mbështetjen
Al-Assadit me një argument të
ngjashëm të përdorur nga Rusia
dhe nga Emiratet : ushtritë kombëtare gjithmonë vijnë para ekstremizmit dhe terrorizmit. Tunizia
ka pasur një evolucion të njejtë.
Në vitin 2012, regjimi i ri i dalur
nga një proces revolucionar dhe i
udhëhequr nga presidenti Moncef
Marzouki ndërpriste marrëdhëniet
diplomatike me Damasin, vendim
shumë i kritikuar nga e majta tuniziane. Sot Tunisi nuk e përjashton
mundësinë e lidhjes së sërishme
me regjimin e Al-Assadit. Në atë
kohë, Ministri i Punëve të Jashtme
i Tunizisë (dhe ish ambasador në
Rusi), Khemaies Jhinaoui thoshte
në fillim të vitit 2019 se «vendi
natyral» i Sirisë ishte në Ligën
arabe, pa e përmendur që largimi
paraprak i presidentit sirian ishte
i detyrueshëm. Në vjeshtën 2018,
edhe Jordani e zgjati dorën: pas
një marrëveshje në mes Ammanit
dhe Damasit është rihapur kufiri
në Nassib. Dhe në fund, vende të
tjera po e bëjnë një normalizim indirekt. Sikurse Katari, me kthimin
e madh të Qatar Airways në hapësirën ajrore siriane në pranverën
2019. Çështja e rivendosjes normale të marrëdhënieve me Libanin
po shtrohet natyrisht në terme të
veçanta. Në fillim të konfliktit në
Siri (prej 2011 deri ne 2013), territori libanez shihej në Siri si burim
jostabiliteti. Partitë e quajtur «antisiriane» («Lëvizja e së ardhmes»
e Saad Hariri, Forcat libaneze e
Samir Geagea dhe Partia socialiste
progresiste e Walid Joumblatt) dhe
e disa grupeve salafiste (sikur ai i
‘Sheik» Ahmad Al-Assir) kishte
tendencë të mbështesë publikisht
kryengritjen dhe të militonte për
rënien e regjimit. Në 2012, në veri
të vendit, armët kalonin në mes dy
territoreve, porti i Tripolit ishte
përdorur për këtë trafik. Atëherë
mund të flisnim për një rrezik të
dyfishtë djihadistë : prej tokës libaneze kah toka siriane dhe prej
tokës siriane kah toka libaneze.
Në mes pranverës dhe verës
2013, dy beteja kanë pëmbajtur
këto kërcënime në Liban: beteja e
Saidës (qershor 2013) dhe beteja
e Qusseirit (maj-qershor 2013). E
para ka përballur ushtrinë libaneze

me idhtarët e «sheikut» Al-Assir
dhe ka përfunduar me ikjen e tij. E
dyta është zhvilluar në provincën e
Homsit, afër kufirit të Libanit, ku
janë përballur ushtrinë siriane dhe
Hezbollahun me grupet djihadiste
(ndër të tjera atë të Al-Nosrës).
Ajo përfundoj me fitoren e kampit
lojalistë. Ky intervenim i Hezbollahut në Siri (në gjithë territorin
e jo vetëm afër kufirit libanez) po
vazhdon ta përçajë klasën politike libaneze: aleatët e saj (ndër
të parët edhe presidenti Michel
Aoun) mbështesin këtë qasje dhe
konsiderojnë se mundet ta mbrojë Libanin nga «kërcënimi terrorist» kurse kundërshtarët e saj- të
ndihmuar nga Rijadi-. në veçanti
Forcat libaneze, janë kundër statutit të veçantë të cilin e gëzon Hezbollahu në Liban dhe e kritikojnë
pjesëmarrjen e tij në luftën e Sirisë.
Në mes viteve 2016 dhe 2018, situata në Liban evoluonte në favor
të Damasit. Zgjedhja e Presidentit
Aoun në tetor 2016, dorëheqja e
detyruar dhe më në fund e dështuar
e Haririt prej Rijadit në nëntor 2017
- kjo peripeci i ka afruar Haririn
dhe Aounit- dhe zgjedhjet e përgjithshme në maj 2018 (shumica në
favor të Damasit) kanë përforcuar
kampin të quajtur “prosirian”. Sot
edhe nësë kriza politike dhe ekonomike që po e përjeton Libani e bën
këtë çështje dytësore, klasa politike libaneze (bashkë me qeverinë)
mbetet e ndarë rreth së ardhmës së
marëdhënieve me regjimin sirian.
Vërtetë nuk ka pasur një ndarje të
vërtetë siç e kemi parë diku tjetër,
por Hezbollahu dhe aleatet e tij
duan një bashkëpunim të ngushtë,
kurse kundërstarët e tyre jo.
Dosja e vështirë të kthimit të
refugjatëve sirian të vendosur në
Liban sipas gjasave do të ketë ndikim në zhvillimin e marrëdhënies
bilaterale. Sipas Amnesty International, në qershor 2019, Libani
numëronte 938531 refugjatë sirian
të regjistruar në Komisariatin e
Lartë të Kombëve të Bashkuar
për Refugjatë (UNHCR) dhe 31
refugjatë palestinezë të ardhur nga
Siria. Për qeverinë libaneze, këtij
numri i shtohen 550.000 refugjatë
palestinezë të vendosur, por jo të
regjistruar zyrtarisht (5). Kthimi i
tyre, i dëshiruar ndër të tjera nga
President Aoun, ende nuk po përmendet. Fundja, derisa akterë joarabë (Rusia, Irani, Turqia) e luajnë një rol mbizotërues në Siri,
ideja e një kthimi të Damasit në
gjirin arab hap perpspektiva të reja
udhëheqësve të vendit. Ndërkohë
që Rusia po irritohet me luftën e
klaneve në Damas, dhe që drejtësia gjermane po gjykon dy liderë
sirian, - proces që le të mendohet se
edhe udhëheqës të tjerë të Damasit
do të mund të gjykohen– bashkimi
me “vendet muslimane” do të ia
mundësonte Al-Assadit të deklarojë se regjimi i tij është shpëtuar.

(1) Akram Belkaïd, «Pse Magrebi po e mbështet Bachar
Al-Assadin», Le Monde diplomatique, prill 2016
(2) Shih. Antoine Ajoury, «Si po mundohet Rusia t’i përafroj Emiratet me Sirinë», Orient – Le Jour, 29 mars 2020.
(3) Shih. Andreas Krieg, «Si po e kërcënon ndryshimin në
rajon narrativa e stabilitetit të Emirateve Arabe të Bashkuar”, Middle East Eye, 17 avril 2019.
(4) Shih. Murat Yeşiltaş dhe Ömer Özkizilcik, «Pse Turqia
është e vetë në Idlib ?», Middle East Eye, 28 qershor 2019.
(5) «Siri : çështja e kthimit të refugjatëve», Amnesty International, 20 qershor 2019.
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MIRË SE VINI NË SHOQËRINË PA KONTAKT!

Punë, familje, Wi-Fi
Gjigandët dixhitalë vështirë se mund të imagjinonin
që një ditë, testimi i vizionit të tyre në shoqëri do të
justifikohej për arsye shëndetësore. Kështu, përgjatë
disa javëve, prodhuesve dhe konsumatorëve u është
dashur të kryejnë çdo punë nëpër ekrane. Madje, edhe
kur bëhej fjalë për shkollë, argëtim, shëndetësi.

NGA JULIEN BRYGO *

L

ajm i mirë në edicionin e
orës 20:00 të France 2 këtë
6 maj 2020. Në ditën e 50-të
të izolimit në Francë, ndërkohë që
në mes të pandemisë së Covid-19
një mungesë pajisjesh sanitare godet vendin, Bashkia e Parisit njofton se do të shpërndajë maska pa
pagesë, të cilat mund të merren në
906 farmaci të kryeqytetit. Por me
një kusht, paralajmëron gazetarja Anne-Sophie Lapix : parizienët
duhet «të regjistrohen në internet»
dhe më pas te shkarkojnë një kupon
të cilin duhet ta printojnë dhe ta
paraqesin në farmaci për ta marrë
maskën, mbajtja e së cilës është e
detyrueshme në transportin publik.
Çka po përparonte me hapa galopantë para pandemisë së Covid-19,
tani po avancon me shpejtesinë e
erës, duke i dërguar të gjithë në një
botë të re, atë të «gjithçka internet».

Një test gjigand
i një bote pa
kontakt
Deri dje, të drejtat e papunësisë,
marrja e një karte identiteti, e një
leje qëndrimi ose dokumenta për
makinën; sot, e drejta e të pasurit
një pajisje shëndetësore bazike,
puna, shëndeti, qejfet, mësimdhënia
dhe familja.
Nga data 17 deri më 31 mars
2020, sipas Médiamétrie, koha e
nagivimit të përditshëm në internet nga francezët ka arritur në 2
orë e 50 minuta, ose në një rritje
prej 36%, në krahasim me marsin e 2019 (mesatarisht 4 orë e 41
minuta për televizionin nga 17 mars
deri më 26 prill, me një rritje prej
më shumë se 1/3 gjatë një viti).
Qofshin ata profesorë që japin mësime online, mjekë që bëjnë telekonsulta apo profesorë universiteti
që survejojnë nxënësit e tyre me
provime nga shtëpia (1), dematerializimi është përhapur aq shumë
në përditshmërinë e francezëve, sa
që të kesh nje aparat elektronik të
lidhur me internet duket më shumë
se kurrë si një nevojë jetike. Pa internet nuk ka as maska, as vizita
mjekësore, as punë nga shtëpia (që
përbën një të katërtën e popullit
aktiv francez gjatë izolimit), dhe
as qasje në dosjen e sigurimit social, të pensioneve apo të llogarisë
bankare.
Të marrësh trenin pas karantines? E pamundur pa internet. Më
7 maj, Shoqata Kombëtare e Hekurudhave Franceze (SNCF) dhe
rajoni i Hauts-de-France njoftuan
* Gazetar.

rivendosjen e një sistemi kuponash
me modelin «kush arrin i pari, shërbehet i pari» për të marrë trenat
express rajonalë (TER) me destinacion ose me nisje nga Lille,
duke filluar nga 11 maji. Kuponat
nuk tërhiqen më në stacione treni,
por janë akesueshëm vetem në internet. Mbyllja e më shumë se 500
mijë posteve (biletashitës, agjentë
informacioni) përgjatë10 vitesh në
Francë (një mijë vetëm në 2019
(2)), në përparësi te automatëve dhe
aplikacioneve dixhitale kanë shërbyer si pre-eliminatore. Çdo person që nuk ka smartphone, që nuk
ndihet rehat me internetin ose që
thjeshtë është kundërshtues i idesë
së të qenurit gjithë kohën i lidhur
me internet, do jetë i izoluar në
zemër të një shoqërie ku pothuajse
çdo gjë do t’i refuzohet.
Sidoqoftë ështe një fakt i vendosur dhe i njohur nga autoritetet :
njerëz të tillë janë të shumtë në
numër, në Francë. Në 2019, më
shumë se një në pesë mazhorene
franceze ka vështirësi në lidhje me
përdorimin e internetit: quhet ‘ilektronizëm’, term barbar që nënkupton analfabetizmin dixhital (3).
Për 15% të njerëzve të moshës 15
vjeç e lartë, të cilët nuk kanë përdorur internetin përgjatë vitit 2019,
ose për 38% të përdoruesve që
deklarojnë se u mungon të paktën
një aftësi themelore kompjuterike,
një lloj bote është duke iu rimbyllur (4). Më 30 Mars 2020, qeveria
franceze, ende e përkushtuar në detyrën e saj për ta arritur dematerializimin e shërbimeve publike 100%
deri në vitin 2022 (“Action Publique 22”- program i qeverisë për
ta përmirsuar cilësinë e shërbimeve
publike), këshilloi francezët që nuk
dinë të përdorin Internetin, të futen
në ëebsite-n Solidarité-numérique.
fr, një faqe e re e nisur nga një grup
ndërmjetësish të quajtur MedNum.

Koncesioni i
fundit para
braktisjes së
përhershme të
të gjithë pjesëve
të popullsisë?
Një test i madh për mjeksinë e të
ardhmes. Madje edhe përpara izolimit, «gjithçka internet» ishte përditshmëria e mjekut Thibaud Zaninotto, në Paris. Në fund të 2019-s,
ky ish-praktikant ishte në «në frontin e parë», siç e përshkruan ai, në
sektorin e urgjencës në një spital
parizien. Ajo çka ai ka parë atje e
ka «demoralizuar krejtësisht». «Pacientë 70 vjecarë janë lënë vetëm
për 24 ose për 72 orë, në një barrelë

Të marrësh trenin
pas karantines?
E pamundur
pa internet

në korridor. Përvec faktit që na
duhej të kalonim shumë kohë duke
kërkuar për shtretër të lirë, duhej
edhe të kalonim afërsisht 10 orë në
ditë para ekranit për të regjistruar
në kompjuter çdo levizje të bërë.»
Në dhjetor, mjeku 30 vjeçar vendosi ta linte punën në urgjencë për
t’u vendosur në mjekësi në qytet.
Katër muaj më vonë, bota u kthye
përmbys për doktor Zanimotto-n,
i zënë nga ekranet dhe nga virusi.
«U infektova me Covid-19», tha ai
në një intervistë me video, në dukje i lodhur nga një luftë dy javore
me sëmundjen. Sapo u shërua,
mjeku zëvëndësoi një koleg të rrethit të 16-të të Parisit. Në krye të
dy javëve të izolimit, 60-70 % të
konsultave të tij u zhvilluan me
kamera në një faqe interneti private
të quajtur Doctolib, lider në rezervimin e konsultave on-line në Francë.
«Nuk mendoja kurrë se do e beja
këtë. Mungon ngrohtësia, kontakti klinik, por duke marrë parasysh
kontekstin, nuk është dhe aq keq,
pasi në kabinet (të cilin ai e ndan
me kolegët e tij), është e pamudnur të mbrohesh plotësisht kundër
transmetimit të mikrobit, për shkak
të citofonit, të gishtërinjve».
Sidoqoftë, një detaj ka i bërë përshtypje Doktor Zaninotto-s ndërkohë që ai u gjend në rutinën e konsultave me video : «Në krye të disa
ditëve fillova të pyes veten se ku
kishin shkuar pacientët mbi 50 vjeç.
Ata nuk janë këtu. Unë nuk i shoh
në ekran. Mosha mesatare e klientelës sime, aktualisht, është midis
25 dhe 30 vjeç: njerëz që dinë mirë
të përdorin aplikacione dhe sisteme
interneti.» Mjeku nuk heziton të
flasë për «ndarjen që i behet shoqërisë» dhe vendos një paralel mes
suksesit te Doctorlib dhe «rradhëve
të gjata të pritjes» para kabineteve
që praktikojnë akoma konsultat pa
takime të rezervuara.
Të dallosh një infeksion veshi,
të diagnostikosh një inflamacion,
të trajtosh një të ftohur… «Si pretendoni të shihet mbi ekran ngjyra

e vërtetë e fytit ose ngjyra e veshit të skuqur ? Ekranet transmetjnë
ngjyra të modikuara. Unë përpiqem
të drejtoj sa më shumë pyetje të
jetë e mundur në mënyrë që të bëj
diagnostikim. Njerëzit do të mësohen, besoj. Është një sfidë e madhe
për mjekësinë e së nesërmes, pasi,
për momentin, nuk kemi zgjidhje
tjetër», shprehet ai. “ Teknikisht
funksionon mirë”, pohon doktor
Zaninotto, “sidoqoftë, të paktën
funkionon më mirë se gjithë materialet e vjetëruara që disponojmë në
spitalet publike pariziane.»
Është e vërtetë që Doctolib nuk ka
shumë të përbashkëta me keqorganizimin në spitalet publike qe skandalizuan mjekun. Sipas shifrave të
sigurimit shëndetësor, numri i konsultave me video në Francë arriti
afërsisht në gjysmë milioni në javën
e fundit të marsit 2020, kundrejt 60
mijë, të gjithë vitit 2019.
Ndërkohë Doctolic, ky start-up i
krijuar falë mbështetjes nga shteti
francez dhe falë inkubatorit Agoranov, ka arritur në rangun «unicorn», duke qenë se ajo ka kaluar
vlerën një miliardë eurosh, dhe ka
kryer 2 million e gjysmë konsulta
me video gjatë izolimit.
Financuar nga anëtarësimi i
mjekëve (129 euro në muaj për
mjek), Doctolib pati 30 mijë profesionistë të shëndetit dhe 12 million
vizita në fund të vitit 2017.
Një vit e gjysmë më vonë, në maj
të 2019-s, 24 mijë mjekë pritën 30
milionë pacientë çdo muaj në faqen
e internetit dhe në aplikacionin e
celularit.
Në fillim të prillit 2020, numri i
telekonsultave të përditshme – një
shërbim i nisur në janar të 2019s e në të cilin, pagesa prej 79 eurosh ështe hequr që nga fillimi i
krizës sanitare - ka kaluar nga një
mijë në njëqind mijë. «Rritet akoma çdo orë», dëshmon Stanislas
Niox-Château,
bashkëthemelues
dhe president i Doctolib, sipas llogarive të së cilit, «Kur koronavirusi
të ketë kaluar, midis 15% dhe 20%
e konsultave mjekësore në Francë,
do të bëhen në distancë». Nuk ka
dyshim që Doctolib do të bëhet zgjidhje për problemin e shkretëtirave
mjekësore (shënim : Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, një territor
konsiderohet shkretëtirë mjekësore
kur densiteti i mjekëve në raport me
popullsinë, është 30% më i vogël se

mesatarja e vendit.) Padyshim që
gjatë izolimit llogaria bankare e menaxherit te Doctolib të jetë rritur: në
2018, ky ish-kampion tenisi jo fort i
kamur, hyri krah bashkëthemelusve
te ndërmarrjes, në klasifikimin e pasurive më të mëdha në Francë, listë
kjo e botuar nga revista Challenges.
Qoftë të dhënat bankare,personale
apo mjekësore, janë informacione
shumë të rendësishme për kompanitë e sigurimit, të reklamave,
për forcat e rendit dhe për faqet e
biznesit.
Miliona njerëz që tani kryejnë
konsulta në Doctolib lënë në dispozicion të lokacionit një minerë ari të vërtetë : informacione
të detajuara mbi shëndetin e tyre
(historikun e konsultave, recetat e
mjekëve, por edhe numrin e telefonit apo adresën elekronike).
Më 21 prill 2020, qeveria nxorri urdhër për të autorizuar Fondin
Kombëtar të Sigurimeve Shëndetësore dhe Health Data Hub – një
platformë e re, e cila punon me
inteligjencë artificiale, e nisur nga
Presidenti Emmanuel Macron pas
raportit të Villani-t (shënim: Cédric
Villani, matematicien dhe deputet,
në vitin 2018 i propozoi qeverisë
së Macron-it një raport mbi inteligjencën artificiale) - të mbledhë një
sasi të konsiderueshme informacionesh mbi përdoruesit gjatë konfinimit «me qëllimin e vetëm lehtësimin e përdorimit të të dhënave të
shëndetit për nevojat e menaxhimit
të urgjencës shëndetësore dhe të
përmirësimit të njohurive mbi virusin Covid-19 (7).

Një «gjuhë e
re» e krijuar
për t’u kuptuar
intuitivisht
Një detaj i vogël: kjo platformë
që përmban njëherazi dosje të sigurimeve shëndetësore, fatura spitali, shkaqe mjekësore vdekjesh, të
dhëna mjekësore dhe sociale të personave me aftësi të kufizuara dhe
fatura rimbursimesh të organizmave
të sigurimeve shëndetësore, është
e vendosur në icloud-in (vend ku
stokohen të dhënat informatike) e
Microsoft-it, kompani amerikane e
certifikuar si «mbajtëse të dhënash»
në Francë, në fund të 2018-s. Nën
Cloud Act («ligji mbi cloud-in»),
forcat e rendit ose shërbimet e inteligjencës të Shteteve të Bashkuara
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PAS LUFTËS SË ÇMIMEVE MIDIS VENDEVE PRODHUESE

Nafta, marrëveshja dhe mosmarrëveshjet
Për një kohë të gjatë, Shtetet e Bashkuara i kanë
deleguar Rijadit çështjen e sigurimit të një çmimi
mjaft të lartë për një fuçi nafte, në këmbim të mbrojtjes
së tyre ushtarake. Duke e detyruar Washingtonin që
të negociojë drejtpërdrejtë me prodhuesit e tjerë të
mëdhenj, rënia drastike aktuale e kurseve po e bën të
qartë përfundimin e kësaj marrëveshje. Por nuk dihet
se me çka do të zëvendësohet: me një konkurrencë pa
rregulla, apo me një formë tjetër të rregullimit.

NGA SADEK BOUSSENA*
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prilli 2020 do të mbetet
sigurisht në histori si dita
kur «ari i zi» kushtoi më
pak se uji i shiut. Gjatë mbylljes së
Bursës se lëndëve të para në New
York, një fuçi e West Texas Intermediate (WTI) është shkëmbyer me
çmimin negativ prej – 37,63 dollar
në kontratat e së ardhmes. Gjysma e
njerëzimit ishte atëherë e vetizoluar
për shkak të pandemisë të Covid-19,
kishte shumë pak kërkesë për naftë,
tubacionat dhe cisternat zbrazeshin
tepricat në vende për depozitim të
cilat ishin gati të ngopura. Të dëshpëruar, akterët financiarë, të cilet
spekulojnë mbi kursin, kishin lëndë
bruto të cilën dëshironin ta heqin
qafe … madje edhe duke i paguar
blerësit.
Kjo ngjarje e paparë nuk është
më pak e çuditshme se sekuenca
që e kishte paraprirë. Gjithçka filloi me rëniën e kërkesës së naftës,
goditje e pazakontë në një treg ku
zakonisht turbulencat vijnë nga
ana e ofertës. Pastaj, sikur të mos
mjaftonte kjo situatë, filloi lufta e
çmimeve që e lansoi Arabia Saudite në mes të pandemisë globale.
Më datën 6 mars, Rijadi lajmëroi
uljen e çmimeve të tij dhe planifikimin e rritjes së eksporteve të tij
për muajin prill. Washingtoni ishte
befasuar nga ate që e interpretoi si
një sulm kundër industrisë së tij të
naftës, i cili madje ishte i orkestruar
nga një aleat strategjik që përfitonte
nga mbrojta e tij ushtarake (1). Ligji antitrust amerikan nuk e autorizon, parimisht, qeverinë federale
të intervenojë formalisht në treg.
Sidoqoftë, duke pasur parasysh
rëndësinë e situatës dhe duke qenë
vetëm disa muaj para zgjedhjeve,
presidenti amerikan ishte përfshirë
personalisht në zgjidhjën e krizës.

Kjo krizë
konfirmon
mënjanimin e
udhëheqjes
së OPEC-ut

P

asi t’i ketë ngritur kërcënimet
e sanksioneve kundër Rijadit,
z.Donald Trump koordinoi
në urgjencë kontaktet me partnerin
e tij turbulent dhe me Rusinë, një
armik strategjik. Nga bisedimet në

* Ekonomist, ish ministër i energjisë i Algjerisë (19881991) dhe ish*kryetar i Organizatës së vendeve eksportuese të naftës (OPEP) (1989-1991). Ka ligjeruar gjithashtu si profesor i asocuar në universitetin e Grenoblës
(1992-2013).

kuadër të këtij grupi joformal ad
hoc, një lloj «triumvirati» të naftës,
më 12 prill u arrit një marrëveshje
për një ulje – gjithashtu historike
– të pompimit për 9,7 milion fuçi
në ditë (mfd), domethënë afër 10
% të prodhimit botëror. E cilësuar si «big oil deal» («marrëveshja
e madhe e naftës») nga presidenti
Trump (tweet i datës 12 prill), kjo
marrëveshje ishte miratuar të nesërmen nga grupi i vendeve të pasur të
G20, që përfshin vende të mëdha
importues të naftës, si Kina, India
dhe vendet anëtare të Bashkimit
Evropian, zakonisht të interesuar për çmime të ulta. Kush do t’i
kishte imagjinuar të gjitha këto ngjarje para disa jave? Çfarë tendenca
po pasqyrojnë dhe cilat ndryshime
eventuale në rregullimin botëror po
i parashikojnë?
Konstatimi i parë: kjo krizë konfirmon menjanimin e udhëheqjes së
Organizatës të vendeve eksportuese
të naftës (OPEC). Derisa Arabia
saudite as nuk i konsultoi dymbëdhjetë anëtarët e tjerë para se të fillojë sulmin e çmimeve, asnjëri prej
tyre as nuk reagoi publikisht ndaj
kësaj iniciative të mjerë. Ky institucion ka qenë një kohë të gjatë një
aktor kyç i tregut të «arit të zi». I
themeluar në vitin 1960, ai është në
origjinë të goditjes së parë të naftës, në vitin 1973. Atëherë çmimet
kaluan prej 3 dollar në 11 dollar për
fuçi. Në fakt ky vendim spektakolar
vetëm se konfirmoi një ndryshim të
raportit të forcave në ofertën e produktit bruto. Në atë periudhë, këto
vende anëtare kontrollonin 50 % të
tregut. Duke e caktuar në mënyrë
të njëanshme çmimin e shpallur të
naftës së tyre – tarifa dhe taksat paguhen në bazë të këtij çmimi, i cili
më parë ishte kompetencë e ndërmarrjeve të mëdha perëndimore –,
ata përmbyllin pushtimin e sovranitetit të tyre fiskal.
Por aspekti më i ndieshëm për
vendet perendimore qëndron në
shfrytëzimin e naftës si armë politike nga vendet arabe. Të shënjestruar nga një embargo i naftës si
ndëshkim ndaj mbështetjës së Israelit në luftën e tetorit të vitit 1973,
Shtetet e Bashkuar, të nënshtruar
ndaj importit të produktit bruto,
vendosen qysh atëherë ta reduktojnë varësinë e tyre ndaj një rajoni që
e vlerësonin jomjaftueshëm të përvetësuar në rrafshin gjeopolitik dhe
ushtarak (2). Pas vitit 1973, siguria
e furnizimit të produkteve të naftës
bëhet preokupim kryesor i vendeve
anëtare të Organizatës të Traktatit
të Atlantikut të Veriut (NATO). Me
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iniciativën e Washingtonit, vendet e
Organizatës për Bashkëpunim dhe
Zhvillim Ekonomik (OECD) krijuan në vitin 1974, Agencinë Ndërkombëtare të Energjisë (AIE) për
t’i harmonizuar pozicionet e tyre
dhe për të vepruar për krijimin e
stoqeve strategjike. Në mënyrë më
diskrete, ata inkurajuan drejtime të
tjera, më i rëndësishmi nga ato ishte
stimulimi i prodhimit jasht OPECut për t’i diversifikuar burimet e
furnizimit. Filloi eksploatimi i fusheve të naftës që nuk ishin fitimprurëse para vitit 1973 (deti i veriut,
gjiri i Meksikës, gjiri i Guinesë).
Do të kishin mjaftuar shtatë dollarë
për fuçi për valorizimin e tyre, por
vendet perendimore u pajtuan me
politikën e mbrojtjes së çmimeve
të lartë të OPEC-ut. Me një kusht:
që vendet anëtare të mos rrisnin
prodhimin e tyre, duke shfrytëzuar
koston e tyre të ultë të prodhimit.
Megjithë ankesat e tyre të zakonshme, vendet perëndimore u
pajtuan relativisht me politikën e
OPEC-ut, sidomos kur ishte çështja
e eksploatimit të nafteve të shtrenjta, sikurse ato të zonave offshore
me thellësi shumë të mëdha në
brigjet e Brazilit, naftës së rëndë
kanadeze apo naftës jokonvencionale amerikane. Kështu, asnjë nga
projektligjet e shumta anti-OPEC të
shqyrtuar nga Kongresi i Shteteve
të Bashkuara nuk pati rezultat.
Gjatë themelimit të Organizatës
Botërore të Tregtisë (WTO), në
vitin 1995, shtetet e mëdha nuk
insistuan për ta përfshirë naftën në
atributet e saj. Përveç kësaj, profitet
windfall («që biejnë nga qielli») të
vendeve eksportuese, këto të hyra
shtesë që rezultojnë nga rritja e
kursit, futen përsëri në ekonomitë
e OCDE në trajtën e importeve apo

depozitimeve. Shtetet e Bashkuara
arritën ta bindin madje edhe Arabinë saudite dhe mbretëritë tjera të
Gjirit, që të përfshihen në sistemin
e «riciklimit të dollarëve të naftës»,
gjë që e përforcoi edhe më shumë
rolin e dollarit në transaksionet e
naftës (3).
Në anën tjetër, OPEC-u e kishte
të qartë strategjinë e vendeve të
AIE. E konsideronte politikën e
saj të çmimeve të larta, si një rregullim legjitim të çmimit «bazë» të
imponuar për një kohë të gjatë nga
karteli i «shtatë motrave», kompani të mëdha anglosaksone që kanë
dominuar industrinë e naftës deri
në vitët 1970 (prej të cileve janë
krijuar BP, Chevron si dhe ExxonMobil). Gjatë samitit të parë
të krerëve të shteteve në Algjer,
në vitin 1975, OPEC-u theksoi që
nafta duhet të paguhet në «çmimin
e duhur» në cilësinë e «një burimi
të rrallë dhe jo të ripërtëritshëm».
Në atë kohë, ruajtja e këtij burimi
në dobi të gjenerateve të ardhshme
ishte trend. Kështu pra, me vetëdije
të plotë, organizata kishte përzgjedhur t’i mbrojë çmimet e jo t’i rrisë
aksionet e saj.
Deri në ditët e sotme ka mbizotëruar ky modus vivendi. Kështuqë për katërdhjetë vjet, edhe pse
kërkesa botërore është rritur për 40
%, OPEC-u nuk ka rritur prodhimin
total (ndërmjet 30 dhe 33 mfd).
Arabia saudite prodhonte 10 mfd
qysh në vitin 1979, përafërsisht
sasinë e njejtë sikur sot, edhe pse i
ka rezervat më pak të kushtueshme.
E ka braktisur qëllimin zyrtar që
kishte në fillimin e viteve 1980
për ta rritur kapacitetin e saj në 20
mfd pastaj, më vonë, në 15 mfd.
Mbretëritë e naftës të Gjirit janë

bërë tejet të pasura dhe të kërkuara.
Askush nuk fliste atëherë për «fundin e naftës» ose për vjetërsimin e
mundshëm, të gjithë mendonin se
kishin kohë për ta shitur me çmim
të mirë dhe askush nuk mendonte
se duhej të luftohej për aksionet e
tregut.
Tani – dhe kjo është tendenca e
dytë që po shprehet gjatë kësaj krize
–, tregu i naftës njeh një ekuilibër
vazhdimisht të paqendrueshëm, që
tani shpreh një gjendje të acaruar.
Përsëri prodhuesit e mëdha kërkojnë strategji thelbësore. A duhet të
mbrohet një çmim më i mirë apo
të rritet prodhimi? A duhet të vendosen rregullore ndërkombëtare,
apo të bazohen në konkurrencën?
Duke filluar nga Arabia saudite,
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia —
protagonistët e krizës aktuale.

Rijadi sigurisht
synonte
rezultate më
të larta

N

uk është lufta e parë e çmimeve që bëhet nga Arabia
saudite, por, ndryshe nga
episodet e viteve 1986 ose 2014,
Blitzkriegu i filluar nga Rijadi
në mes të pandemisë ka intriguar
shumë vëzhgues. Disa prej tyre e
kanë kuptuar si një reagim hutues
i princit trashëgimtar impulsif Mohammed Ben Salman (i ashtuquajtur «MBS») pas dështimit të negociimit të tij me Moskën për një ulje
të përbashkët të prodhimit (4). Por
Rijadi zyrtar nuk mund ta injoronte
ndikimin katastrofal të nismës së tij
tek prodhuesit amerikanë të naftës.
Në këto kushte vështirë besohet në
një ngathtësi. Sigurisht në fillim,
Arabia Qaudite synonte rezultate
më të larta: kërcënimin e një kthimi
të mundshëm të konkurrencës për
t’i detyruar amerikanët të negociojnë një pikë të ekuilibrit më kompatibil me interesat saudite.
Kështu, nën hijen e çmimeve
të mbrojtur së pari nga OPEC-u
dhe pastaj, qysh në vitin 2016, nga
OPEC+ (OPEC i zgjeruar në dhjetë
prodhues tjerë, përfshirë Rusia dhe
Meksika), prodhimi total amerikan
brenda dhjetë viteve ka kaluar prej
8 % në 14 % të tregut botëror (5).
Duhet cekur që ky pushtim i tregut
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Kjo tendencë
e çmimeve në
rënie nuk i pëlqen
është forcuar nga një konjukturë
gjeopolitike e favorshme që pamundësojë apo pengojë eksportet e
vendeve të mëdha prodhues, si Irani, Venezuela, Libia, Iraku (madje
edhe Rusia), për shkak të embargove
amerikane që i shënjestronin …

negociatë ndërkombëtare në lidhje
me çmimet. Ky është një precedent
i rëndësishëm: tronditja e kësaj krize
të naftës ka zbuluar se edhe Shtetet e
Bashkuara, të cilet për vite me radhë
kanë vepruar vetëm, kanë nevojë për
rregullim në tregun e naftës.

Rijadi mund të jetë i kënaqur në
një pikë: i ka detyruar fuqitë tjera
prodhuese, përfshirë Shtetet e Bashkuar, të bashkëveprojnë me OPEC+.
Por a ja ka vlejt barra qiranë? Duke
vepruar vetë, mbretëria i ka shqetësuar partnerët e saj. Ky veprim
shqetësues mund të jetë problematik
për të ardhmen. Tani Arabia saudite
është de facto lidere e organizatës.
Fjala e saj i përfaqëson 33 mfd e
të gjitha vendeve anëtare, kurse
prodhimi i saj arrin vetëm 10 mbd.
Kjo levë, që i ka mundësuar të arrin në rangun e fuqive të mëdha, ia
ka hapur dyert e G20. Braktisja e
politikës së mbrojtjes së çmimeve,
negociatat pa mandat në kuadër të
një triumvirati joformal të naftës
do ta dëmton unitetin e OPEC-ut.
Vështirësitë që njohin Iraku, Venezuela dhe Irani nuk duhet të na bëjnë të harrojmë se këto vende kanë
shumë kapacitet keqbërës. Pa i përmendur fare anëtarët tjerë të cilët
nuk do të shohin interes të përfshihen në një organizatë nga e cila nuk
do të përfitojnë

Për sa i përket rusëve, përveç
se janë të inatosur nga sanksionet
amerikane mbi naftën dhe gazin –
embargo në teknologjitë e avancuar
të vajërave të shistit argjilor, sanksione mbi ndërmarrjet që marrin
pjesë në ndërtimin e gazsjellësit
Nord Stream 2, sanksione financiare ndaj bankave që financojnë
eksploatimin e fushave të naftës në
gadishullin e Iamalit –, ata frikësohen se nafta e shistit amerikane do
të pushtojë tregun europian, strategjik për ta. Për këtë arsye Washingtoni dyshon se ata kanë provuar t’i
dëmtojnë prodhuesit e saj duke e
sabotuar nismën saudite për uljen
e prodhimin të OPEC +. Vlerësim i stërmadhuar për Rusinë. Në
fakt refuzimi i saj mund të kuptohet më lehtë si vullnet për të mos
u ndier sistematikisht e lidhur me
një aleancë me OPEC +. Pa qenë
indiferente ndaj çmimeve (që i garantojnë të hyra fiskale dhe deviza),
qeveria ruse gjithmonë ka treguar
preferencën e saj për vëllimet.
Sidomos nga fakti që i nënshtrohet
presioneve të kompanive të naftës,
sikurse kompania e madhe Rosneft,
të cilat gjithmonë i kanë kundërshtuar kuotat e sistemit OPEP+.

Nga ana tjetër, qeveria amerikane,
si duket e nxënë e papërgaditur, ka
treguar vendosmërinë e saj për të
mos qendruar duarkryq përballë
fatkeqësisë së paralajmëruar. Sipas konsulentit Rystad Energy, nëse
çmimet qëndrojnë në 20 dollarë për
fuçi, prodhimi amerikan i naftës
do të pësoi rënie për 2 mfd në vitin
2020. Shumë kompani rrezikojnë të
ndalojnë shpimet, çka do të rezultojë në papunësi dhe falimentime.
Prandaj mund të kuptojmë acarimin
e z.Trump, i cili është shumë i lidhur
me pavarësinë dhe sundimin amerikan të ekonomisë së naftës. Kushtet
thelbësore për këtë sundim që ia jep
Washingtonit një avantazh ekonomik dhe gjeostrategjik janë: të
mbetet prodhuesi kryesor, të bëhet
një eksportues i produktit neto, të
ruan ekskluzivitetin e dollarit në tregun e naftës dhe përparësinë ushtarake në Lindjen e Afërt.
Fillimisht, pas vendimit të sauditëve më 6 mars, administrata
Trump rriti presionin. Prodhuesit
e shistit argjilor filluan një fushatë
lobimi për sanksione kundër Rusisë
dhe Arabisë Saudite për t’i detyruar këto vende të ulin prodhimin (6).
Më 16 mars, trembëdhjetë senatorë republikanë i dërguan një letër
princit trashëgimtar saudit duke i
kujtuar atij «varësinë strategjike»
të mbretërisë ndaj Washingtonit (7).
Edhe më tej, më 9 maj, administrata amerikane njoftoi tërheqjen nga
Arabia Saudite e baterive të raketave
Patriot. Duke kuptuar që lufta rrufe
po merrte formën e një shpërhapje,
qysh më 11 maj Rijadi ishte përpjekur të frikësojë tregun duke
njoftuar, në mënyrë të njëanshme,
një ulje të 1 mfd të prodhimit të saj,
pa ndonjë ndikim të madh në kursin.
Por, përtej këtyre presioneve bilaterale, autoritetet amerikane ishin detyruar ta shuanin zjarrin duke u përfshirë, në njëfarë mënyrë, haptazi në

Rusia po e
paguan shtrenjtë
«big oil deal»-in

N

ë muajin mars, presidenti
Vladimir Putin sigurisht i
ka dëgjuar këshillat e tyre,
para se të tërhiqet. Edhe pse zyrtarët rusë pretendonin se pajtoheshin
me çmimin 42 dollarë për një fuçi,
Kremlini nuk mund t’i reziston luftës
së çmimeve. Prandaj Moska ndryshoi krejtësisht qëndrimin dhe më në
fund pranoi ta zvogëloi prodhimin e
saj për 2,5 mfd, një shkëputje edhe
më e madhe se ajo që ishte propozuar
nga Arabia saudite më 4 mars. Pra,
Rusia po e paguan shtrenjtë «big oil
deal-in». Për herë të parë në historinë
e OPEC+, përpjekjet e saj janë të
njëjta me ato që po i pranon Arabisë
saudite. A është çmimi për t’i ngrirë
aksionet e saj në të ardhmen? Për t’i
detyruar amerikanët ta ndajnë barrën
e mbrojtjes së çmimeve? Për heqjen
e sanksioneve amerikane?
Ndryshimi i papritur i qëndrimit
të Moskës është një tjetër shembull
i hezitimit të prodhuesve të mëdhenj kundrejt alternativës strategjike
në mes tregut të lirë apo kontrollit përmes rregullave. Sauditët dhe
rusët janë joshur nga konkurrenca
pa frenjë, para se të tërhiqen përballë
katastrofës së mundshme. Por episodi i çmimeve negativ ka treguar se
çfarë do të ishte bota pa rrjetin e sigurisë të OPEC-ut. I shtyer nga Washingtoni, «big oil deal» është një hap i
strukur kah një tjetër lloj rregullimi.
Nëse deri në fillim të vitit 2021, marrëveshja arrin të kthejë një ekuilibër
të kënaqshëm rreth 50 dollar për
fuçi, kjo procedurë mund të jetë një
bazë për një mekanizëm më të plotë.

mbrojtësve të
klimës. Naftën
me çmim të lirë e
shohin si një risk
për rentabilitetin
e programeve
të zëvëndësimit
energjetik. Në të
ardhmen, ata mund
të shtojnë presionin
ndaj qeverive që
ata të zbusin uljen
e çmimeve duke i
ngritur taksat ose
çmimin e karbonit

Por kjo supozon se duke marrë parasysh kërkesat e Arabisë saudite dhe
Rusisë, Shtetet e Bashkuara nuk do
të gëlltitin pothuajse krejt rritjen e
kërkesës së naftës dhe ata angazhohen për të kontribuar në mënyrë më
aktive për modulimin e ofertës. Në
anën tjetër, nëse marrëveshja nuk
arrin ta rrisë mjaftueshme çmimin,
interesat e ndryshme të këtyre akterëve do të shprehen përsëri, duke
hapur kështu riskun e një lufte të
fshehtë të çmimeve.
Përveç prodhuesve te mëdha
kemi Kinën e cila është variabla e
fundit në ekuacionin e naftës. Pasojat e pandemisë i kanë mundësuar ta konsolidojë një statut të cilin
vështirë e ka përvetësuar. Për disa
vite me radhë, Pekini ka luajtur një
rol shumë aktiv në planet mbi naftën dhe gazin. Sikurse fusha ushtarake dhe dollari, nafta është njëra
nga pikat e dobëta në rivalitetin e
saj me Shtetet e Bashkuara dhe përbën njërën nga prioritetet ndërkombëtare. Kompanitë e saj kombëtare
të naftës janë ndër kompanitë e saj
më të mëdha dhe më aktive jashtë
kufijve të saj. China National Petroleum Corporation, për shembull,
përvetëson 20% të Yamal LNG, që
eksploaton një fushë nafte shumë të
madhe që gjindet në gjirin e Ob-it në
Rusi. Simotra e saj China National
Offshore Oil Corporation, së bashku
me Total, është e përfshirë në zhvillimin e fushave të naftës të Nigerisë.
Ndryshe nga Bashkimi Evropian,
kërkesa e të cilës zvogëlohet, në
Kinë, kërkesa rritet në një ritëm të
paparë prej 7 deri 10% çdo vit. Aktualisht është konsumatori më i madh
në botë, duke koncentruar 13,5% të
kërkesës. Për ta kuptuar ndikimin në
rritje që ka në treg, mjafton të ceket
që operatorët dhe analistët në tregjet ndërkombëtare kanë përvetësuar
si referencë treguesin e zhvillimit të
importeve të saj javore, e jo vetëm
në Azi. Në fakt, varësia e saj ndaj
naftës, e cila deri tani konsiderohej
si «dobësi», mund të shndërrohet
në një aset me të cilin do të përfiton
edhe ajo , si përfaqësuese e konsumatorëve, statutin e një akteri vendimtar për ekuilibret në tregun e naftës.

Për shumë vite, Kina po tenton ta
garanton sigurinë e furnizimit të saj.
Përmes projektit të saj të rrugëve të
reja të mëndafshta i ka përforcuar
lidhjet e saj me prodhues të mëdha të
naftës dhe të gazit, siç janë Rusia dhe
vendet e Azisë qendrore. Si klient
kryesor i prodhuesve të mëdhenj të
gjirit arabo-persian, Kina po bën me
ta marrëveshje të shumta bilaterale,
duke acaruar Shtetet e Bashkuara, që
e konsiderojnë këtë rajon si zonë e
rezervuar. Diversifikimi i burimeve
të furnizimit po zgjerohet gjithashtu në Afrikë dhe në Amerikë Latine,
edhe pse disa herë Pekini konstaton
kufinjtë e veprimit të saj, si në Libi,
në Sudan dhe sidomos në Venezuela,
vendi i cili ka më së shumti rezerva
në botë. Në mes të krizës së koronavirusit, derisa amerikanët, përfshirë
edhe presidenti i tij, kërcënonin se
do të taksojnë produktin bruto saudit
të importuar, Kina shtonte sigurimet
për t’i konsoliduar kontratet e saj,
duke përfituar nga çmimet e ulta. Në
të njejtën kohë, duke vënë në pah
tregun e saj si mundësi të mirë për
vendet eksportuese siç janë vendet e
Gjirit – me të cilet zhvillon një bashkëpunim bilateral – ose me vendet të
cilët, sikurse Rusia, Venezuela ose
Irani, përballen me një embargo të
njëanshme nga Shtetet e Bashkuara.
Aktualisht, të gjithë prodhuesit e
mëdhenj të naftës dhe gazit, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara,
shtyhen për ta përvetsuar tregun
e brendshëm kinez. Pekini veç ka
filluar ta përdor pozitën e saj për
ta përforcuar kapacitetin e saj të
negocimit të çmimeve të blerjes,
siç e bën tanimë për gazin natyror
në gjendje të lëngshme (GNL) dhe
sidomos për thëngjillin, çmimet e të
cilëve në import shërbejnë si referencë kryesore në tregun botëror (8).
Ndryshe nga anëtaret e triumviratit të ofertës, Kina, e cila është
shumë e varur nga nafta e importuar, po e planifikon qartë pozitën
e saj në tranzicionin ekologjik. Si
investitor më i madh në energjitë e
ripërtëritshme, ky vend përvetëson
më shumë se 50% e paneleve diellore dhe turbinave me erë në nivel
botëror dhe prodhon 90 % të autobusëve elektrikë në shërbim. Kina i
ka privilegjuar këto mjete udhëtimi.
Numri i tyre përfaqëson gjysmën e
automjeteve elektrike që qarkullojnë në nivel botëror.

Një impakt i
mundshëm në
kursin e fuçisë

N

ë anën tjetër, vendet e pasur të OECD veç e kanë
zvogëluar konsumin e tyre
të naftës. Me emergjencën klimatike, kjo lëvizje do të përshpejtohet akoma. Bashkimi Evropian ka
vendosur një target të neutralitetit
karbon për vitin 2050, ku në pozicionin e parë gjinden energjitë e
ripërtëritshme, me mbi 50 % të
miksit energjetik (që përfaqëson
shpërndarjen e burimeve të energjive primare të nevojshme për
nevojat e saj). Gjithandej, në shkallë të ndryshme, programe të
zëvëndësimit të lëndeve djegëse me
elektricitet përgatisin tranzicionin
ekologjik.

Të gjitha këto ndryshime do të
kenë sigurisht ndikim në variablën
më të dukshme të tregut të naftës,
do të thotë në kursin e fuçisë. Ky
çmim, sikurse çmimi i mallrave
tjera, përmban një rentë. Renta e
naftës, veçanërisht substanciale,
përbëhet nga tri shtresa. Shtresa e
parë, e zakonshme, arsyetohet nga
ndryshimet e kostos për shkaqe
gjeologjike. Kjo pjesë do të ekziston pavarësisht nga regjimi i naftës
që do të mbizotërojë në të ardhmen. Pjesa e dytë lidhet me faktin
që kemi të bëjmë me një produkt
strategjik vështirë të zëvendësueshëm si lëndë djegëse në transportet. Kjo pjesë do të zvogëlohet me
rritjen e rolit të energjive të tjera.
Dhe, shtresa e tretë, më e rëndësishmja, është shtresa që është sedimentuar pas vitit 1973, kur OPEC-u
ka filluar të caktojë çmime shumë
më të ndryshme nga ato të kostos së
prodhimit.
Kjo shkallë e tretë në mënyrë
progresive do të dëmtohet nga
menjanimi i OPEC-ut dhe rëndimi
i konkurrencës. Për ta pushtuar
kërkesën e ardhshme, kompanitë e
naftës duhet të bëjnë investime të
reja. Atëherë ata që përpunojnë naftë të shtrenjtë do të kenë telashe për
t’i rritur kapacitetet e tyre përballë
konkurrentët e tyre të OPEC-ut të
cilët do të vendosin të mos i mbrojnë
më çmimet. Nëse edhe ata, sikurse
rusët dhe amerikanët, vendosin të
konkurrojnë për sasitë e ardhshme,
atëherë do të hapet një epokë e re ku
çmimet e naftës do të kenë tendencë
të renditen sipas kostove më të ulta,
duke i shtyer ato kah një vlerë «normale» të rendit 20 deri 25 dollar, e
jo –siç është rasti tani – të renditen
në çmimet më të shtrenjta si nafta e
shistes amerikane ose nafta e rërës
bituminoze të Albertës, që kërkojnë
vlerë minimale 40 deri 50 dollar për
të qenë rentabil.
Kjo tendencë e çmimeve në
rënie nuk i pëlqen mbrojtësve të
klimës. Naftën me çmim të lirë e
shohin si një risk për rentabilitetin
e programeve të zëvëndësimit energjetik. Në të ardhmen, ata mund
të shtojnë presionin ndaj qeverive
që ata të zbusin uljen e çmimeve
duke i ngritur taksat ose çmimin e
karbonit.
E ardhmja do të varet nga rezultati i këtyre presioneve kundërthënëse
ndaj çmimeve. Por kriza aktuale ka
treguar se gara mund të shfaqet në
mënyra të ndryshme. Sigurisht protagonistët kanë kuptuar që është e
preferueshme të rregullohet me një
minimum rregullore, sesa të zbatohet një konkurencë pa rregulla.

(1) Shih Luis Lema, «Pétrole : quand l’Arabie saoudite
agace son allié américain», Le Temps, Lozanë, 22 prill
2020.
(2) NDLR. Lexo Michael G. Renner, «Një luftë e gjatë
kundr OPEP», Le Monde diplomatique, nëntor 1988.
(3) NDLR. Lexo Georges Corm, «OPEP përballë konfiskimit të nouvelle rente pétrolière», Le Monde diplomatique, shtator 1975.
(4) Shih Middle East Economic Survey, vol. 63, n° 10,
Nikozi, 6 mars 2020.
(5) BP, «Statistical review of world energy», Londër,
2019. T gjitha shifrat në lidhje me prodhimin dhe konsumin e naftës të cekura në artikullin i referohen këtij burimi.
(6) Petrostratégies, Paris, 13 mars 2020.
(7) «Trump told Saudi : Cut oil supply or lose US military
support», Reuters, 30 prill 2020.
(8) Shih Jean-Marie Martin-Amouroux, «Energjia n Kinë:
kthesa e Xi Jinping ?», Enciklopedia e energjisë, Grenoble, 7 korrik 2019, www.encyclopedie-energie.org
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Janë fillimet e një
bote kur paraja
do jetë gjithmonë
do mund të kenë akses në të dhënat
e ruajtura në server (8). Komisioni Kombëtar i Informatikës dhe
i Lirive (La Commission nationale
de l’informatique et des libertés
-CNIL) shprehu shqetësimin mbi
këtë çështje, në një deklaratë të
dhënë më 23 prill. Tani kuptojmë
më mirë se përse pronarët francezë
dhë te huaj të teknologjisë së lartë
mblidhen çdo vit në kështjellën
e Versailles për samitin «Choose
France» («Zgjidhni Francën»), organizuar nga Élysée.
Shërbimet publike, shëndetësore,
argëtimi… Të rallë janë sektorët që
nuk janë futur në «gjithçka dixhitale» gjatë pandemisë se Covid-19.
Në arsim, izolimi është veçanërisht
i favorshëm për eksperimentin në
masë të shoqerisë pa kontakt. Profesorët në Francë duhet të bëjne apelin
e klasës në një «hapësirë pune dixhitale («espace numérique de travail- ENT»), e përshkruar nga Ministria e Arsimit si «paketë modulare
dhe e zgjerueshme e shërbimeve të
integruara dhe ndërvepruese». Prej
vitesh tashmë, prinderit e nxënësve
mund të konsultojnë në internet
dëftesën shkollore të fëmijëve të
tyre. Tani, në pandemi, kufizimet
janë dhjetëfishuar edhe me praninë
e fjalëve të reja, një “ gjuhë e re” që
supozohet të kuptohet intuitivisht.
“Në mars 2020” , shpjegon Yasmina B., një mësuese e arkitekturës
franceze, e cila preferon të mbetet
anonime, “drejtoria e institucionit
ku punoj, na ka dhënë në kohë rekord një fletë shpjeguese të mjeteve
të reja teknike të cilat janë absolutisht të pakuptueshme. Ka fjalë si
«pedagotekë», aplikacione të reja
si Moodle, të aksesushme nga BigBlueButton, shërbimi «Renater».
Për konferenca në grupe të vogla,
na kërkohet t’i «ndajmë ekranet»,
t’i «shpërndajmë PDF» nxënësve…
Është e palexueshme. Ne duhet të
trajnohemi vetëm për t’i kuptuar
dokumentet që na dërgojnë», ironizon ajo.
Përveç faktit se varet nga cilësia
e pajisjeve kompjuterike personale
të mësuesve, edukimi në distancë
të bën konfuz. Ai i shndërron mësimet në seri të cilat studenti mund
t’i ndalojë në çdo kohë dhe mund
t’i rifillojë rastësisht. “Ultrateknologjia na pengon të mendojmë
për gjërat thelbësore, domethënë
për përmbajtjen e mësimeve dhe
për studentët. Tani jemi të detyruar
ta kalojmë jetën përpara ekranit të
kompjuterit tonë.”
Në nivel botëror, shkollimi nga interneti rrit pabarazinë. «Të mbajtur
jashtë klasave për shkak të pandemisë së Covid-19, 836 milion nxënës
e studentë, nuk kanë akses në kompjutera në shtëpi, dhe 43% (706 milionë) nuk kanë internet, ndërkohë që
mesimdhënia dixhitale në distancë
është përdorur për ta siguruar vazhdimësinë e mësimit në shumicën e
vendeve», ka lajmëruar Organizata
e Kombeve të Bashkuara mbi edukumin, shkencën dhe kulturën në një
komunikatë më 21 prill 2020. Sipas
l’INSEE (Instituti Kombetar i Statistikave), 19.2% e francezëve ndërmjet 15 dhe 29 vjec kanë të paktën një
paaftësi në këtë fushë (informacion,
komunikacion, softëare).

Çdo profesor do të ketë një anektodë për të treguar : nxënës që «dërgojnë përmbajtjen e emailit në këndin e «Objektit» , të tjerë që «hapin
email-e te rinj për çdo përgjigje që
kthejnë», pa harruar ata që janë të
shkëlqyeshëm në vendosjen e «likeve» dhe komenteve në Facebook por
që s’dinë akoma «të bashkëngjisin
një dokument në e-mail».
E vetmja për të cilën B. nuk ka
dyshime : «Tani kemi akoma më
shumë punë dhe kjo ndërhyn në jetë
tonë personale».

«Një vazhdimësi
pedagogjike e
diskutueshme».
Fituesit e mëdhenj të këtyre
provave gjenerale janë start-up-et
dhe gjigandët e botës dixhitale që
mblidhen në Versailles.
«Softëare-t me të cilët na kërkohet
të punojmë janë midis Minitel dhe
Ëindoës 95, ironizon Florian Petit,
profesor filozofie në një shkollë te
mesme te Senlis (qytet në departamentin e Oise). «Na kërkohet të përdorim hapësirat dixhitale të punës
dhe aplikacione si Iprof [sistem komunikimi ndërmjet personelit dhe
administratës], por që në ditët e para
të izolimit, asgjë nuk funksiononte.
Kështu që bëra si shumë mësues të
tjerë, i kërkova nxënësve të mi të kalonin në aplikacionin Slack [një platformë amerikane, përdorimi i të cilit
është rritur me 305% midis shkurtit
dhe marsit 2020], shpjegon ai. «Mbi
mbledhjen e të dhënave, është shumë
e bezdisshme, pas nuk dimë asgjë
mbi këtë temë. Por, nuk kemi zgjidhje
tjetër, pasi, në emër të vazhdimësisë
pedagogjike shumë të diskutueshme,
na është kërkuar ta mbajmë lidhje
virtuale me nxënësit tanë. Leksionet
kthehen në pyetësore me alternativa
në Google Forms, kështu që nxënësit
janë të detyruar të kenë nje llogari në
Google. Asgjë s’është në rregull».
E njëjta gjë edhe në sektorin bankar,
i cili po përjeton liberalizim të denjë
për vitet ‘80. Në fund të dhjetorit të
2019, në Dunkirk (Veri), Hugo Bricout-it, arkitekt mikro-ndërmarrës, i
duhej të shkonte në takim, thirrur nga
bankieri i tij. Dy muaj më parë, banka i dërgoi të riut 28-vjeçar një e-mail
paralajmërues: “Sipas Direktivës
Evropiane për Shërbimet e Pagesave
[DSP2], niveli i sigurisë së aksesit në
hapsirën e klientit do të përforcohet.
Për këtë, kur të lidheni në hapsirën e
llogarisë, mos harroni të keni me vete
smartphone-n tuaj për të konfirmuar
operacionin që do të kryeni.” Bricout
bën pjesë në 23% të francezëve që,
në vitin 2019, nuk kishin smartphone
(9). Prandaj ai nuk e shkarkoi dot
aplikacionin, keshtu që nuk ishte në
gjendje të lidhej në llogarinë e tij për
te konfirmuar që ishte ai që e kreu operacionin, cka bëri që ai ti mbahej një
“fjalim”. Ditën kur u thirr, bankierja
e tij ngriti zërin. Sipas saj, pa objektin e gjurmueshëm në distancë, dhe
veçanërisht pa aplikacionin, ai nuk
do të ketë më mundësi të hyjë në llogarinë e tij bankare, madje as përmes
faqes së internetit.
“Për më tepër, në agjencinë CIC
ku jam thirrur, ne shohim vetëm
vitrina me smartphonë në shitje.

në levizje dhe ku
makineritë do të
parashikojnë dëshirat
(dhe blerjet tona), me
kushtin e të paturit
akses në internet.
Kjo “provë gjenerale”
për një shoqëri të
lidhur me internet,
edhe pse mund
të rrëzojë miliona
qytetarë, padyshim
që ka bërë të lumtur
Eric Schmidt, ishpronarin e Google.
Më 10 maj, ai foli në
kanalin e televizionit
CBS: “Këto muaj
karantine na kanë
lejuar ta bëjmë një
kapërcim prej 10
vitesh

Instikti im i mbijetesës më shtyn
të mos e blej këtë objekt “, rrëfen
z. Bricout, i cili, gjashtë muaj më
vonë dhe pavarsisht konfinimit, ende nuk ka blerë smartphone.
Ai është i kënaqur për momentin
me faturat që merr me postë, por
nuk mund të bëjë më transferime
ose blerje në internet, për shkak të
mungesës së aplikacionit. Ai nuk
mund ta shijojë as kënaqësinë dixhitale të të shkruarit të një kodi aksesi disa herë në ditë ose të indeksojë nivelin e stresit mbi baterinë e
tij. Në të vërtetë, sipas një studimi
të bërë nga Cass Business School,
perceptimi jonë mbi mjedisin që na
rrethon ndryshon në varësi të baterisë (10). “Unë nuk jam dikush
shumë i lidhur me internetin, rrëfen
z. Bricout. Unë tashmë kaloj shumë
kohë në kompjuterin tim duke
punuar, duke dërguar email-e ... gjë
që më shkakton shumë probleme
me shpinën. Nuk dua të kem gjithmonë Internet në xhep. E urrej atë.
Më duket e pabesueshme që të kesh
një smartphone tani është një kriter
për të pasur akses në paratë e tua!
I regjistruar në Crédit Mutuel de
Bourbourg, ai shpjegon se i janë
përgjigjur: “Ju duhet vetëm të financoheni nga shoqata juaj për të
marrë një smartphone.” Për fat të
mirë, dërgimi i faturave me postë
nuk është ndërprerë ende, vuri në
dukje ai. E vetmja zgjidhje për
të pasur ende kontakte njerëzore
është t’i identifikojë oraret kur
konsulenti i tij punon në agjenci
dhe të shkojë në atë kohë.... “Por

dega e Crédit Mutuel de Bourbourg, si shumë degë në Francë,
do të mbyllet këtë vit. Përfitoni
para se të jetë e paaksessueshme pa
marrë një takim,” i tha punonjësi
i bankës para izolimit. Sipas Federatës Franceze të Bankave, midis
2009 dhe 2016, 14.9% e degëve
të bankave në Francë u mbyllën,
shkruan Le Figaro (15 Mars 2019).
Agjensia CIC për të cilën është
thirrur Z. Bricout nuk ka më një
degë të hapur, që nga viti i kaluar dhe klientët që nuk kanë marrë
takim, i ndalohet hyrja.

Etapa e fundit
para mbylljes
definitive ?
«Çdo gjë që është vendosur me
detyrim, telemjekësia, deklarimet
e të ardhurave me internet, mësimdhënia me video, certifikatat
me QR code [piktogramë e skanueshme]… E gjithë kjo i lejon
autoriteteve të dinë cdo gjë mbi
ne: punën, të ardhurat, ndihma sociale, llogari bankare, vendodhja
gjeografike. Nuk do kemi akses në
asnjërën nga këto pa patur smartphone. Është një ferr i vërtetë»,
thotë z.Bricout , ndërkohë që mendohet edhe për bilancin e shëndetit
i propozuar nga Sigurimi Social
në 2019. «Për të përfituar këtë
shërbim, duhet të jesh i regjistruar
në Doctolib…Shërbimet publike
kryhen në këto aplikacione për t’i
ekonomizuar tarifat e sekretarisë».
Pas një pauze, ai vazhdon : «Kemi
kaluar nga qejfi, në pranga. Gjenerata jonë do ketë përfituar nga anët
pozitive të internetit (filmat,blogget, ndarje njohurish), por cfarë do
të ndodhë më pas ?», pyet ai duke
përmendur sistemin e survejimit
me anë te gjeolokalizimit, i aplikuar në Izrael gjatë konfinimit, apo
të systemit kinez të pikëve (12).

“Sigurimi
parametrik”
Edhe pse DSP2 “nuk është marrë
me sy të mirë nga bota e shërbimeve
financiare”, ajo përbën “hapin e parë
në akesin e të dhënave bankare”,
shkruan në blogun e tij Julien Maldonato, ekspert në kabinetin e auditit
financiar Deloitte (13). Ashtu si makinat, kamionët, fshesat e shtëpisë me
vakuum, edhe bankat janë të destinuara të jenë “autonome”. DSP2, i vënë
në emër të luftës kundër piraterisë
dhe mashtrimeve informatike, do ta
përshpejtojnë dixhitalizimin dhe do
ta lejojnë komodifikimin e një thesari të vërtetë lufte: të dhenat bankare.
Me këtë liberalizim, të votuar në 2015
dhe të vënë në zbatim në 2018, shumë
start-upe të quajtura “agregatë”
(Linxo, Bakin...) autorizohen të kenë
akses në llogaritë bankare të klientëve
për t’i sugjeruar përmirësime. Quhet
“Sigurim parametrik” në zhargonin
bankar, sic shpjegon z.Maldonato:
“Dikush bën shpesh blerje ushqimesh
të një kualiteti të dobët (plot OMGJ)
me kartën bankare, në një dyqan lagjeje. Agregatori do t’i sugjerojë të blejë më mirë në një një dyqan partner
që ka produkte bio. Dikush tjetër sheh
faturën e benzinit të makines të rritet
vazhdimisht? Start-upi i propozon të

blejë një makinë më ekonomike. E
kështu me rradhë.
“Këto të dhëna bankare mundës
ojnë gjetjen e mundësive të reja
shitjesh.”Marrim shembullin e sigurimit”, thotë eksperti duke cituar dy
raste: “Paul është një shofer automjeti i cili furnizon makinën tre herë
në muaj. Kjo e lejon kompaninë e
sigurimit ta konsiderojë atë si “shofer
të përditshëm”. Kompania i propozon një trajnim vetëparandalues që të
mund ta ndihmojë atë të jetë i sigurt
ndërsa vozit me makinë.” Ose “Laura,
e cila po organizon ikjen në Tailandë.
Ajo ka blerë biletën e avionit dhe ka
paguar qëndrimin me anë të internetit. Kjo gjë i lejon siguruesit ta identifikojë si “udhëtare e ardhshme” ndaj
i propozon mbulim siguracioni jashtë
vendit dhe i sugjeron siguracione që
i përshtaten udhëtimit të saj”. “Më
shumë se një milion francezë kanë
kaluar tashmë në plotësimin e sigurimeve parametrike”, thotë eksperti.
Quhet self-driving (financa autonome) dhe lejon gjigandët e internetit (Gafam-Google, Apple, Facebook,
Amazon, Microsoft) të kenë akses
në bisedat tona të lidhura me objekte (mikrofonë dhe njohje vokale: Siri
per Apple, Alexa për Amazon apo
Google Home).
E njëjta gjë bëhet kur kryhen transfera parash - pas autorizimit me SMS.
“Amazon, Google dhe Apple e kanë
marrë tashmë licensen për DSP2, por
nuk e kanë përdorur akoma”, shprehet Maldonato.
Janë fillimet e një bote kur paraja
do jetë gjithmonë në levizje dhe ku
makineritë do të parashikojnë dëshirat (dhe blerjet tona), me kushtin e të
paturit akses në internet. Kjo “provë
gjenerale” për një shoqëri të lidhur
me internet, edhe pse mund të rrëzojë miliona qytetarë, padyshim që ka
bërë të lumtur Eric Schmidt, ish-pronarin e Google. Më 10 maj, ai foli
në kanalin e televizionit CBS: “Këto
muaj karantine na kanë lejuar ta bëjmë një kapërcim prej 10 vitesh. Interneti është kthyer në nevojë jetike
për punë, për t’i organizuar jetërat
tona dhe për të jetuar.”
(1) Shih. Nina Valette, «Rennes : les étudiants vont être télé-surveillés pendant les examens de fin d’année», France
Bleu, 5 maj 2020, www.francebleu.fr
(2) Shih Pauline Damour, «Guichets, tarifs : les usagers
de la
SNCF au bord de la crise de nerf», Challenges, Paris, 6
qershor 2019.
(3) Lexo «Peut-on encore vivre sans Internet ?», Le
Monde diplomatique,
août 2019.
(4) Insee Première, n° 1780, Paris, tetor 2019.
(5) «La téléconsultation médicale en plein essor», Reuters,
27 mars 2020.
(6) Shih Fabien Trécourt, «Stanislas Niox-Château : du
tennis de
haut niveau à Doctolib», Capital, Paris, 10 korrik 2018,
ëëë.capital.fr
(7) Shih Jérôme Hourdeaux, «La CNIL s’inquiète d’un
transfert
possible de nos données de santé aux États-Unis», Mediapart, Paris,
8 mai 2020, ëëë.mediapart.fr
(8) Shih Alice Vitard, «Malgré les inquiétudes, le Health
Data Hub est officiellement lancé», L’usine digitale, 2 dhjetor 2019, ëëë.usine-digitale.fr
(9) «Baromètre du numérique 2019», Centre de recherche
pour
l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc),
Paris.
(10) Benjamin Ferran, «L’angoisse de la batterie faible»,
Le Figaro, Paris, 6 tetor 2019.
(11) «La couverture des zones peu denses», Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse (Arcep), 21 avril 2020,
ëëë.arcep.fr
(12) Lexo Félix Tréguer, «Urgence sanitaire, réponse sécuritaire», Le Monde diplomatique, mai 2020.
(13) Julien Maldonato, Marine Bauchère, Elsa Mallein-Gerin et Chloé Dreher, «Ouverture des données : une
bonne nouvelle pour les banques, assureurs et leurs clients!», Blog Deloitte, 29 maj 2019, https://blog.deloitte.fr
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POLONI-SLLOVENI, DY RRUGË DREJT TREGUT

Terapi shoku apo gradualizëm ?

Tridhjetë vjet pas shkëputjes së tyre nga sistemi komunist,
disa vende të Evropës Qendrore dhe Lindore i kthejnë
shpinën Bashkimit Evropian, pavarwsisht ndihmës
financiare që kjo e fundit iu jep. Shpesh të prezantuara
si shembuj, trajektoret e Polonisë dhe Sllovenisë hedhin
dritë mbi këtë paradoks dhe mbi zgjedhjet ekonomike te
vendeve të rajonit, të cilat lundrojnë midis sovranitetit të
rigjetur dhe vartësive të reja.

NGA JULIEN VERCUEIL *

P

ara se t’i njohim pasojat e krizës
shëndetësore të vitit 2020, mund
të themi se sukseset e tyre ekonomike janë të pamohueshme: të matura
në dollarë të paritetit të fuqisë blerëse,
të ardhurat mesatare janë dy herë e
gjysmë më të larta në Poloni që nga viti
1989, si dhe dy herë më të larta në Slloveni që nga viti 1992. Në ndryshimet
që pasuan rënien e Murit të Berlinit, roli
i Bashkimit Evropian, së pari si model
politik, e pastaj si kujdestar ekonomik
dhe juridik, ishte vendimtar. Në çfarë
mase ka kontribuar rruga për pranimin e
arritur në 2004, në zhvendosjen e këtyre
ekonomive periferike, brenda sistemeve
evropiane të prodhimit dhe tregtisë?
Nga pikëpamja e popullsisë, a mund të
flasim për arritje, siç ishte rasti i Italisë,
Spanjës, Portugalisë, pastaj Irlandës në
vitet 1970 dhe 1980?
Për t’i kuptuar vendimet e marra
pas ndarjes së bllokut Lindor, duhet t’i

vendosim ato në klimën intelektuale
dhe sociale të kohës: refuzimi i “socializmit të vërtetë” lejohet dhe nxitet nga
perestroika (ristrukturimi) i Mikhail
Gorbachev-it, udhëheqësi i BRSS nga
1985 deri në 1991. Vëllai i madh sovjetik nuk ka më mjete dhe as dëshirë për
ta ruajtur rendin me forcë në Këshillin
për Ndihmë Ekonomike të Ndërsjelltë. Struktura e cila i shoqëronte vendet
nën varësinë e saj u shpërbë në 1991.
Dështimet ekonomike të perestroika-s forcojnë kudo kërkesën për ndryshim, duke ia dhënë popullit një imazh
katastrofik të reformave të pjesshme të
cilat e përkeqësuan situatën ekonomike
dhe sociale. Dimensioni financiar luan
gjithashtu rol: vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, me përjashtim të Rumanisë, vuanin nga një borxh i madh të
jashtëm. Qeveritë e tyre janë në kërkim
të financimit në dollarë dhe për këtë arsye janë pranues të argumenteve të donatorëve dhe këshilltarëve perëndimorë.

“Periudhë e jashtëzakonshme politike”

N

ë atë kohë, ekonomistët në
Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe në qarqet
vendimmarrëse politike (Olivier
Blanchard, Stanley Fischer, Rudiger
Dornbusch dhe Jeffrey Sachs, ndër të
tjerë) u frymëzuan drejtpërdrejt nga
programet e rregullimit strukturor të
Amerikës Latine dhe Afrikës. Ata
hodhën poshtë kategorikisht pyetjen
mbi përshtatjen ndaj një ndryshimi
rrënjësor të sistemit: “Deri në çfarë
mase ajo që kemi mësuar është e
përshtatshme për Evropën Lindore?” (…) A nuk janë kushtet e fillimit mjaftueshëm të ndryshme sa ta
kërkojnë një qasje krejtësisht tjetër?
Ne nuk mendojmë kështu. Shumica
e paketës standarde vlen po aq mirë
edhe për Evropën Lindore (1) ”.

* Profesor i shkencave ekonomike, zv/president i Institutit
Kombëtar të Gjuhëve dhe Qytetërimeve Orientale (Inalco)
dhe zv/redaktor në Revue de La Régulation

“Paketa” në fjalë ka tre fusha kryesore: “liberalizimin” e sipërmarrjes,
çmimet dhe tregtinë e jashtme; stabilizimin e financave publike, monedhës
dhe kursit të këmbimit; ristrukturimin
e shtetit, mbrojtjen sociale, shërbimet,
përmes privatizimit. Vështirësia qëndron në mënyrën e kryerjes dhe kombinimit të këtyre transformimeve. Në këtë
pikë, ekonomistët janë të ndarë midis
gradualistëve, të cilët këmbëngulin për
renditjen dhe përparimin e nevojshëm
të reformave, duke ruajtur levat e veprimit publik; dhe radikalët, të cilët duan
të përparojnë sa më shpejt në të gjitha
frontet.
Në Poloni, teza e “terapisë së shokut”
fitoi shumë shpejt. Shprehja i referohet
përvojës së Bolivisë, ku u shpik në vitin
1985. Promovuesit e saj ofrojnë një
vizion maksimalist të transformimeve
që ata justifikojnë me plotësimin e reformave. Linja tjetër e argumentit është e
natyrës politike. Duhej përfituar nga zhgënjimi i nxitur nga masat e mëparshme
dhe nga një periudhë e shkurtër kërkese

e fortë e popullsisë për reforma radikale,
në mënyrë që perparonin sa më shpejt
dhe sa më shumë të ishte e mundur në
transformime para se ato të ngadalësoheshin nga pakënaqësia e popullit. Kjo
ishte “periudha e jashtëzakonshme
politike” e dashur për z.Leszek Balcerowicz, Ministër polak i Financave nga
shtatori 1989 deri në dhjetor 1991, pastaj
nga 1997 deri në 2000. Në kontekstin
demokratik të lindur në këto vende,
radikalizmi madje perceptohet si kusht
suksesi: mbështetja për reformat do
të ruhej nëse, për nga madhësia e tyre,
ato prodhonin rezultate mjaft të shpejta
që përfituesit e menjëhershëm të masave të para (aksionarë të rinj, tregtarë,
sipërmarrës, punonjës të sektorit privat,
etj.) të bëheshin shpejt mazhorancë dhe
kështu të mund të siguronin të ardhmen
e tyre elektorale dhe rrjedhimisht, qëndrueshmërinë e tyre.
Në Slloveni, përkundrazi, autoritetet
favorizuan një qasje graduale në momentin e fitores së pavarësisë, në 1991. Kjo
politikë ekonomike mund të bazohet në
trashëgiminë specifike institucionale të
socializmit të decentralizuar, të strukturuar nga përfaqësimi i sindikatave e i
përzier me tregjet, karakteristikë e ish-Jugosllavisë. Ajo bazohej gjithashtu në
reformat e zhvilluara që nga fillimi i vitit
1980. Mirëmbajtja e një sektori publik të
madh duhet të bëjë të mundur ruajtjen e
një konsensusi midis palëve përfaqësuese
të shoqërisë dhe ruajtjen e një standardi
jetese. Në atë kohë ishte nga më te lartët
në vendet në tranzicion. Dëshira për ta
kufizuar rritjen e papunësisë dhe për të
mos ia shitur pasuritë e vendit kompanive
të huaja, si edhe vëzhgimi i goditjeve të
pësuara nga ekonomia polake duke filluar
nga viti 1989, kontribuan në përzgjedhjen
e kësaj strategjie (2).
E konsideruar në 1989 nga FMN si një
studente e mirë, Polonia përfitoi në 1990
nga një privilegj unik në rajon: fshirja e
gjysmës së borxhit të saj të jashtëm nga
Klubi i Parisit, i cili mbledh së bashku
kreditorët publik kryesorë perëndimorë
(lexoni faqet e artikullit 10 dhe 11).
Në 1994 ai fitoi një ulje të ngjashme të
borxhit të saj ndaj Klubit London, duke
bashkuar kreditorë privatë. Duke pasur
kushte fillestare më të mira se Polonia,
por duke refuzuar të ndjekë verbërisht
rekomandimet perëndimore, Sllovenia
ndoqi një trajektore të kujdesshme socio-ekonomike, e shënuar nga kërkesa
për stabilitet. Gjatë viteve 1990, zhvillimi i saj ishte pak më i ngadaltë se ajo e
Polonisë (4.6% në krahasim me 5.6% në
vit midis 1993 dhe 1999), por papunësia
mbeti rreth dy herë më e ulët.
Në të dy vendet, zbatimi i reformave
meriton vëmendje. Polonia dhe Sllovenia kishin ende hapësirë për
 të manovruar nëse zotoheshin të respektojnë kriteret
e anëtarësimit. Frika për të parë pothuajse të gjitha kompanitë kombëtare të
vendosen nën pushtetin e huaj dhe presioni i brendshëm i sindikatave, çuan në
shtyrjen e një pjese të privatizimeve, për
të cilën u kritikuan nga FMN, por edhe
nga Komisioni Evropian.
Në Poloni, “terapia e shokut” u zbatua së pari, me entuziazmin e një konvertimi të ri, nga z.Balcerowicz në 1990
dhe 1991. Por shpërthimi i papunësisë
dhe varfërisë, inflacioni i lartë dhe rënia
e Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB)
rezultoi në pengesa në zgjedhje për Liberalët. Zgjedhjet legjislative në fund të
vitit 1993 sollën në pushtet një koalicion
social demokratik të udhëhequr nga një
ish-komunist, z.Aleksander Kwaśniewski (i cili ishte president nga 1995 deri në
2005). Midis 1994 dhe 1997, Z. Grzegorz Kołodko, Ministri i ri i Financave,
i dha një ndikim të dukshëm politikës së

tranzicionit polak duke adoptuar një qasje e cila gjithashtu u cilësua si graduale.
Ajo shtyu ortodoksinë buxhetore për
më vonë dhe e vuri ekonominë përsëri
në një trajektore rritjeje, pavarësisht
pezullimit të mbështetjes financiare të
FMN. Rimëkëmbja ekonomike ishte më
e gjallë se çdokund tjeter.
Nga ana e saj, Sllovenia konfirmoi maturinë e politikës së saj të transformimit
gjatë dekadës së parë. Mosgatishmëria e
saj për t’u përballur me rekomandimet
buxhetore dhe fiskale të FMN-së ishte e
vazhdueshme. E njëjta gjë edhe për disa
reforma strukturore, siç ishin rishikimi i
ndihmave për papunësisë, futja e taksës
mbi vlerën e shtuar (TVSH) ose hapja
për kapitale të huaja. Sistemi bankar u bë
i përshkueshëm për grupet perëndimore
vetëm në fund të viteve 1990, nën presionin e Komisionit Evropian. Në vitin
1998, sektori privat përfaqësoi jo më
shumë se 55% të PBB-së sllovene, i cili
ishte i ulët në krahasim me rajonin (3).

Këto fonde kontribuan në përshpejtimin e rritjes nga gjysma e dytë e viteve
2000. Polonia dhe Sllovenia ishin ende
të pozicionuara si figura kryesore të zgjerimin evropian. Por konteksti ndryshoi,
levat e ngritura kundër depërtimit të kapitalit të huaj ranë nën presionin e perëndimit. Sistemi bankar dhe ai produktiv
dominohej kryesisht nga subjektet e
huaja. Kriza financiare ndërkombëtare e
viteve 2007-2008 shënon një kthese. Më
e vogël dhe më e hapur se Polonia, Sllovenia vuajti më shumë se kjo e fundit
nga rënia e tregtisë ndërkombëtare: do të
duhen nëntë vjet për t’i rifituar të ardhurat e saj për frymë në 2008. Duke hyrë
në zonën e euros në vitin 2007, vendi i
vogël alpin nuk kishte më armën e kursit
të këmbimit për ta qetësuar krizën. Në
vend të saj, atë e përdori Polonia, duke
shtyrë adoptimin e euros për më vonë
(ose kurrë) dhe duke e lënë monedhën
złoty të rrëshqasë. Recesioni Evropian
i shkaktoi ekonomisë së saj vetëm një
ngadalësim të vogël.

Si përgjigje e kandidaturave nga vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore,
Bashkimi Evropian shtriu standardet e
tij në lindje. Pajtueshmëria me kriteret
e zyrtarizuara në “acquis communautaire” (bashkësia e legjislacionit, aktet
juridike dhe vendimet e gjykates që
përbëjnë ligjet e Bashkimit Evropian)
hapi rrugën e financimit. Të dy vendet
u pranuan në Bashkimin Evropian më
1 maj 2004, së bashku me Republiken
Çeke, Sllovakinë, Hungarinë dhe vendet e Balltikut. Pas pranimit, ndihma
evropiane u rrit. Polonia përfitoi nga
fondet evropiane që arrinin në 1.24% të
PBB-së së saj gjatë tre viteve të para të
pranimit të saj, pastaj 2% ndërmjet 2007
dhe 2013, ose 66.7 miliardë euro gjatë
gjithë periudhës. Me një popullsi shumë
më të vogël dhe të ardhura mesatare
më të larta, Sllovenia mori 4 miliardë
euro, ose 1.2% të PBB-së së saj gjatë
të njëjtës periudhë. Pavarësisht se sa të
mëdha janë, këto subvencione munden
të kompensojnë vetëm efektet sociale të
ristrukturimit, ku industria polake humbi më shumë se 1.5 milion vende pune,
ose 23% të vendeve të punës se sekorit
midis 1991 dhe 2003. Polonia por edhe
veriu i Sllovenisë kishin pjesën e tyre të
kombinateve të përdorura ose të konvertuara pjesërisht. Kantieret emblematike
te anijeve të Gdańsk, të cilët punësuan
18,000 punëtorë kur u rrëzua regjimi,
tani numëronin vetëm 200.

Kjo situatë zbuloi ndjeshmërinë e
këtyre ekonomive ndaj hyrjes ose daljes
së kapitaleve ndërkombëtare. Përfundimi ishte se kursimet mungonin: me të
ardhura më pak se gjysma e mesatares
së Evropës Perëndimore dhe nevoja
të konsiderueshme për sa i përket infrastrukturës dhe pajisjeve prodhuese,
vendeve të Evropës qendrore dhe lindore i mungonte kapitali vendas. Për t’i
tërhequr investitorë të huaj, ata ofronin
norma më të larta interesi sesa në Perëndim dhe mbanin kosto pagash shumë të
ulta, duke u mbështetur në rritjen e fortë
ekonomike kombëtare, e cila garantoi
fitime të konsiderueshme, disa prej të
cilave ktheheshin në vendet investitore.
U zhvillua një formë konkurrence midis vendeve dhe territoreve në rajon për
ta tërhequr kapitalin perëndimor (4).
Duke i karakterizuar pasojat e pranisë
së ndërmarrjeve transnacionale perëndimore në qendër të këtyre sistemeve
prodhuese, politologët Andreas Nölke
dhe Arjan Vliegenthart i përshkruajnë
ekonomitë e Evropës qendrore dhe lindore si “ekonomi tregu të varura” (5).
Hapja ekonomike çoi në varësi kur vendimet në grup rrallë delegoheshin në
filialet rajonale, transferimet e teknologjisë ishin të vogla, niveli i trajnimit të
stafit mbeti modest dhe shumica e aktiviteteve me vlerë të lartë të shtuar mbaheshin sa më afër vendeve perëndimore
të ishte e mundur.

Suksesi shqetësues i nacionalizmit

N

ë këtë sfond të pakënaqësisë dhe varësive të reja
nga urdhërat perëndimore
lulëzuan paternalizmi politik, tendencat ksenofobe dhe euroskepticizmi. Shtresa e të paprivilegjuarve
po largoheshin nga lëvizjet liberale,
ndërsa partitë konservatore ndiqnin
politika sociale të favorshme për ta.
Në Poloni, Partia Ligji dhe Drejtësia (PIS) konsolidoi kështu bazën e
saj duke parë konkretisht gjendjen
e shtresave më të varfra të popullsisë: ndihma familjare dhe premtimet për ta rritur pagën minimale
ishin disa nga përbërësit e suksesit
të saj elektoral, të rinovuar në vitin
2019. Polonia është vendi që mori
ndihmën më të madhe evropiane
(86 miliardë euro ndërmjet 2014
dhe 2020), por është gjithashtu një
nga ata, autoritetet e të cilëve shkelin në mënyrë të përsëritur parimet
e vendosura për të udhëhequr
Bashkimin në çështjet e ndarjes së
pushteteve ose mbrojtjes së pakicave. Edhe pse më pak i ngulitur në

Slloveni, nacionalizmi gjithashtu
po fillon të zërë rrënjë atje, siç dëshmohet edhe nga suksesi shqetësues
i Partisë Demokratike Sllovene
(SDS) në zgjedhjet parlamentare të
vitit 2018 dhe ato evropiane në vitin
2019. Duke e rimarrë retorikën ksenofobike të mikut të tij hungarez
Viktor Orbán, Janez Jansha qe në
gjendje të vërë partinë e tij në majë,
përpara se të kthehej në pushtet
falë një ndryshimi të koalicionit në
Mars 2020.
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IN MEMORIAM

Moikom Zeqo, autori që sintetizoi
idenë në letërsi
Nga Ben Andoni

e veta dhe sintetizimi përmes metaforave të kërleshura. Autori shkroi
vetëm përmes metaforave dhe këtu
e ka sfidën e vërtetë dhe me personalitetin e tij, që i bindej dhe që e
stërviste vazhdimisht përmes gjykimeve që i vinin nga bota semiotike.

P

ak ditë më parë, në një dialog të kushtëzuar me cakun
natyral, Moikom Zeqo u
tërhoq normalisht. Parashikimi i
mjekëve ishte i drejtë. Dhe, ai vetë
ishte vetëdijësuar. Pas pesë vitesh,
sëmundja i tregoi se autoriteti i
vdekjes është i papërballueshëm,
qoftë edhe kur e merr me sportivitet
si i ndjeri Zeqo. Ajo që rrodhi më
pas ishte e pritur. Nderim. Fjalë pafund. Patetizëm. Boshësi për ikjen
e një “naivi” idealist, që Epidamni,
i biri e përshkoi shumë bukur: “Pse
Moikom nuk u bëre pragmatik si ne
të tjerët? Mendove se do të shpëtoje këtë vend? Sa ide naive por e
mrekullueshme dhe kuptim-plotë në
të njëjtën kohë. Sa shpresëdhënëse
por shpresëmarrëse”.
Po çfarë e bëri Moikomin, një
figurë kaq të njohur në vend dhe në
diasporën e shqiptarëve?! Krijimi?
Patriotizmi? Idealizmi? Publicistika? Mendimi publik?! Pak nga të
gjitha, sepse Moikomi i përfshinte
të gjitha dhe u mundua të ndriçonte
me të gjitha këto elementë në një
përzierje, që vetëm ai mund ta realizonte. Kuptohet se sfida më e madhe e tij ishte Deklamimi i modernitetit, Forma dhe Stili. Të diktuara
prej një lloj qesëndie që e shoqëroi
për të gjithë jetën.
Moikomi nuk shkruante, por romanizonte dhe eseistonte idetë.
Gjithçka mundohej ta sintetizonte
dhe ta universalizonte për të shtjelluar idetë e tij të botës. Bajagi
të shumta. Lexonte dhe kishte një
avantazh natyral: Kujtesën e tij të
jashtëzakonshme. Në vitet e fundit zgjodhi një formë të veçantë
përballje me publikun. Riktheu në
formën e një palimpsesti mendimet
e shkuara, shkrimet e dikurshme me
një optikë të re për publikun kinse
të ri.

nënshtroi Moikomin, vëzhgimi i
të cilit dukej si krejt instiktiv dhe
i plotë, apo provonte e zhgënjente
ato që ai mblidhte për të bërë sintezat. Autori i bindej një kimie të
brendshme, e cila e ushqeu me elementët e dobishëm të krijimit. Jo
më kot, idetë e tij, që tashmë kapin
një spektër të madh të jetës shqiptare dhe jo vetëm, shpesh pararendin atë që publiku këqyr mbas pasojave. Shumë vite para se shqiptarët
të arrinin në përfundimin e dhimbshëm se politikanët e tyre janë të
papërgjegjshëm, Zeqo në një nga
esetë e tij më të gjetura politike, do
të shkruante në formë cinike: Klasa
politike shqiptare ka formim parapolitik! Ky postulat do të shoqëronte vite më vonë shumë nga njerëzit
që mundoheshin të analizonin
siç duhej jetën politike shqiptare.
Dhe, përmes një shkallëzimi të kujdesshëm të elementëve logjikë, ai
do ta tregonte brenda kanoneve të
filozofisë politike sesa realisht është
e ndërgjegjshme kjo klasë, e cila e
udhëheq vendin tonë dhe sesi e ka
përcjellë zhvillimin e vendit në këtë
tranzicion që nuk di të mbarojë.
Ka shumë elementë ose tema nga
mund të rroket për një studim të
thelluar korpusi i krijimit të Moikom Zeqos. Aty mund të shikohet
realisht Moikomi, që ngërthen filozofinë në letërsi dhe përcjell mendimin përmes një krijimtarie bashkëkohore në disa gjini. Nuk është
fare e rastësishme, që kur sot hasim
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Tri hipoteza gjeopolitike, Nga
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Qytetari Moikom Zeqo ishte një
individ me një vetëdije të madhe sociale, duke i lënë vendin që
i duhej normalitetit intelektual.
Shpesh në këtë ravgim mundohej ta
përmirësonte kuadrin ku vendoseshin ngjarje dhe episode të jetës
kulturore-historike, po shpesh mbeti duke i bërë vetes Mea Culpa për të
zhvoshkur pjesën tejet të idealizuar.
Interesante mbetet tek ky personazh
aftësia e lartë e të vëzhguarit, sepse
një krijues që nuk di dhe nuk e ndjen të vëzhgojë qoftë edhe pa dashje, ai është i mbaruar, pohonte mes
miqsh. Ky pakt “djallëzor” nuk e

Kjo e vendos dhe në atë pozicion
ku personazhet e tij shkrihen me
mendimin dhe autori e sfumon krejt
fabulën e zakonshme. Tek e fundit
ajo nuk ka rëndësi për krijimin e
vërtetë. Për Moikom Zeqon sfida
ishte metafora dhe mënyra sesi figuracioni në vepër do të vendoset të
përcjellë sa më kthjellët idetë. Në
vitet e fundit, iu largua krejtësisht
asaj pjese fillestare të krijimtarisë
së tij, ku elementi kombëtar merr
peshë të madhe dhe zbërthen dhe të
gjithë respektin e tij për kombin dhe
vlerat.

Golub

A mund të quhet problem mungesa e një romani në veprën e tij?
A mund të quhet problem mungesa e një monografie tipike social-kulturore-shkencore? Mbase.
Por, pikërisht për këtë duhet puna
e studiuesit, që të kuptojë pse ky
autor me kaq shumë renome nuk i
është dedikuar tërësisht një romani.
Në fakt, për atë që e njeh autorin
ka një përgjigje: Moikomi nuk kish
sfidë më bërjen e një romani, por
krijimin e një sinopsi romani. Që i
lë vendin një tjetri. Dhe, ky një tjetri. Si pa e pyetur njeri dhe për të
sfiduar në këtë pyetje retorike, pak
kohë më parë botoi një libër të tërë
me sinopse, miniatura romanesh të
lëna për t’u shkruar, për të ndjekur
shqisën që e përcillte në zbulime të
temave dhe të panjohurave, që vetë
panjohshmëria e universit na ofron.
A mund të ndalet dhe ta përshkruajë
këtë ritual, që e kërkon gjinia korale
në të gjithë përkushtimin e vet të
kompozicionit, narracionit dhe dialogut? Jo, për autorin kjo nuk kish
rëndësi. Ajo që e shqetësonte realisht ishte vënja rregull në mendimet
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Philip S.

Të shesësh Audi në Birmani, Nga

Në Shtetet e Bashkuara, «asgjë nuk do
të ndryshojë rrënjësisht, Nga Thomas

Frank
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Halimi

shumë shkrimtarë në botë, ti shikon ngërthime idesh gjithashtu në
shkrimet e tij, të cilat i kanë ardhur
edhe pa pasur fare njohje të tyre.
Moikomi mbrujti një tendencë që
gjithçka ta asimilonte dhe t’i jepte
kuadër në ngrehinën e tij logjike,
duke u munduar të gjejë edhe vektorët e duhur nga po shkon trendi i
jetës së sotme dhe vetë vendi ynë.

Serge
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Çevropianizimi i Evropës, Nga Shkodran
Hoti & Belgzim Kamberi
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Përse duhen dyshuar shifrat kineze mbi
koronavirusin?, Nga Carine Milcent
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Lamtumira e heshtur e korbinizmit, Nga

Andrew Murray
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Një lexues i zakonshëm mund
të thotë se për ta lexuar Moikomin
të duhet një fjalor. Përgjigja do
ishte se nëse nuk do të kishe të
paktën një formim bazik, atëherë
nuk duhet t’i afrohesh librave të
tij, sepse përbërësit e metaforave
të tij kanë nocione dhe kategori të
disiplinave të ndryshme, që autori i
bashkon në mënyrë origjinale falë
metodikave që ai i rrok kohë-paskohe përmes leximeve të ndryshme.
Dhe ndaj kemi dy Moikomë. Një
personazh-krijues që komunikon
përmes figuracionesh shumë të
ndërlikuara, ku simbolika bën që të
kuptosh sistemin semiotik letrar të
një krijuesi origjinal dhe një tjetër
shumë të thjeshtë: Moikomin qytetar që ka empati për njeriun e zakonshëm dhe që ndan me të gjithçka:
mendimin dhe këshillën bashkë me
kudo-gjendjen e tij.
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Nuk mund të përfundosh pa përmendur simbolikën e tij, që burimin
e parë e kanë nga bota antike dhe
që vijon normal deri në ditët tona.
Moikomi ka përshkruar Realizmin
Socialist dhe ishte shumë aktiv në
ditët tona, ku u dha jetë shënimeve
të shumta të mbartura që nga koha
e Diktaturës, ku ai ruajti dy regjistra. Njërën në aspektin kreativ historiko-letrar dhe në disiplinën e reportazhit, kurse tjetrën në shkrimin
që nuk mund t’i shkëputej dot frymës së kohës, por që gjithsesi edhe
atë me një grup të pakët krijuesish e
privoi për më shumë se një dekadë.
Por, këtu nuk mund të vazhdonte
më. Vdekja e thirri në apelin e fundmë, zë që ai e priste për çdo ditë dhe
e refuzonte kokëfortësisht përmes
krijimit. Por, kaq.

Kakistocracia, Nga

Ibrahim Warde

Siria, kthimi i ngadalshëm në «familjen
arabe», Nga Adlene Mohammedi
Punë, familje, Wi-Fi, Nga
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Terapi shoku apo gradualizëm?,

Nga Julien Vercueil
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REDAKSIA E BOTIMIT NË SHQIP

Julien Brygo
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Nafta, marrëveshja dhe mosmarrëveshjet,

Nga Sadek Boussena
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Moikom Zeqo, autori që sintetizoi idenë në
letërsi, Nga Ben Andoni

