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Politika në Kosovë vuan nga 
një paaftësi e madhe të tra-
jtimit të zhvillimit ekonomik 
në mënyrë strukturore dhe 

afatgjate. E gjithë elita politike koso-
vare e sheh zhvillimin në kuadër 
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rrëzuan ministrin 
e policisë
Nga Ardit Rada / Faqe  2

Shqipëria nuk është aspak imune 
ndaj krimit të organizuar, apo atij 
të rrugës. Përkundrazi, si një vend 

me demokraci të brishtë dhe sistem 
drejtësie në reformim, ngjarjet kriminale 

Maya Angelou, 
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emrin tim »
Nga Marie-Noël Rio         /Faqe  16

Enxitur nga miku i saj James 
Baldwin, Maya Angelou 
filloi të shkruaj në moshën 40 

vjeçare, një ditë pasi u vra Martin 
Luther King më 1968. Shkroi poezi, 
ese, libra për fëmijë, drama, skenarë 
dhe mbi të gjitha, një autobiografi 

Editorial 
Makineria e 
së keqes
Nga Serge Halimi           
/Faqe 2

VRASJA E KLODIAN RASHËS

“Çunat e lagjeve” mes ligjit, shoqërisë dhe 
politikës

Rendi ndërkombëtar i ardhshëm
Shumica e shteteve kryesore evropiane dëshirojnë 
z.Joseph Biden. Ata mendojnë se kjo do të promovonte 
kthimin në një rend botëror më pak kaotik. Por identiteti 
i qiramarrësit të Shtëpisë së Bardhë dhe zgjedhjet 
diplomatike të Shteteve të Bashkuara kanë pushuar së 
përcaktuari të gjitha ekuilibrat strategjikë.

Ditën e nëntë dhjetorit, kryeqyteti u zgjua me një pështjellim që në orët e vona të mbasdites, si rrallë herë u shpërfaq edhe në rrugë. Vrasja e një 
25 vjeçari në një nga lagjet periferike të Tiranës krijoi nje eko të cilën askush nuk e kishte parashikuar.

Përtej zhurmës mediatike që krijon çdo ndodhi që shkakton tronditje në publik, kjo është një ngjarje e cila po trajtohet pa kontekstin e /Faqe 3        

ÇFARË POZICIONI GJEOSTRATEGJIK PËR SHTETET E BASHKUARA?

“Drejtimi i botës demokra-
tike”. Ky është sllogani 
që duket se përmbledh 

programin e politikës së jashtme 
të z.Joseph Biden. Për ta sqaru-
ar përmbajtjen e kësaj ambicie, 
kandidati demokrat për zgjedhjet 
presidenciale të SHBA mori  pjesë 

në mars të vitit 2020 në Foreign 
Affairs, një platformë me titull 
“Pse Amerika duhet të udhëheqë 
përsëri”. Ai konstatoi se “është 
duke u shembur sistemi ndër-
kombëtar që Shtetet e Bashkuara 
kanë ndërtuar me kaq kujdes “. 
Dhe e vuri këtë rënie përballë 

triumfeve të fituara nga vendi 
i tij – fitorja gjatë Luftës së Dytë 
Botërore, rënia e “perdes së hek-
urt” – të cilat përcaktuan rendin 
liberal ndërkombëtar në versionet 
e tij bipolare (1947-1991), më pas 
unipolare (1991-2008). Ish-zv.
presidenti i z.Barack Obama 

pranon pa dyshim se të këqijat 
më të rënda amerikane – nga 
dështimi i përgjithshëm i sistemit 
arsimor te aksesi i pabarabartë 
në kujdesin shëndetësor deri 
në falimentimin e politikës së 
burgjeve – janë sot të një natyre të 
brendshme. Megjithatë, /Faqe 4-5                                  
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Çmenduria latine 
për serialet turke
Nga Anne-Dominique Correa           
/Faqe 15

Një e vejë e re mëson se djali i 
saj 5 vjet ka leukemi. Mbijetesa 
e tij varet nga një transplant i 

palcës kockore, por ajo nuk ka para 
për t’ia paguar kurimin. Ajo troket në 
derën e kështjellës të vjehrrit të saj për 
t’i kërkuar ndihmë. Pa sukses: ai kurrë 
nuk e ka pranuar martesën mes saj dhe 

Shqipëri
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NGA OLIVIER ZAJEC*
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VRASJA E KLODIAN RASHËS

Protestat që rrëzuan ministrin e 
policisë

Një panoramë e shkurtër për dhunën që në gjashtë ditë u bë lajm kryesor në Shqipëri. Vrasja e një të riu, 
që largoi Ministrin e Brendshëm.

NGA ARDIT RADA

Shqipëria nuk është aspak 
imune ndaj krimit të orga-
nizuar, apo atij të rrugës. 

Përkundrazi, si një vend me 
demokraci të brishtë dhe sistem 
drejtësie në reformim, ngjarjet 
kriminale nuk mungojnë asnjë ditë 
në morinë e lajmeve që serviren. 
Por megjithëse të mësuar me vras-
je, mëngjesi i 8 dhjetorit tronditi 
të gjithë. Në atë që Shqipëria e ka 
shpallur “Ditën e Rinisë” ishte vrarë 
një 25-vjeçar dhe çfarë e bënte më 
të rëndë raportimin ishte fakti se 
viktima kish qenë krejt pa faj dhe 
jetën ia kish marrë një polic. Qën-
drimi i Policisë së Shtetit përmes 
tri deklaratave kontradiktore bënë 
që dyshimet të shtoheshin më tepër 
mbi veprimet e efektivit Nevaldo 
Hajdaraj sesa mbi viktimën Klo-
dian Rasha. Ky i fundit u tha se 
kishte qenë i armatosur, se kishte 
bërë rezistencë dhe si pasojë poli-
ci e qëlloi i ndodhur para kushteve 
të vetëmbrojtjes. Pikërisht munge-
sa e fakteve mbi këto pretendime 
fillestare të policisë bënë që në rr-
jetet sociale krahas ‘memeve’ të 
shpërthenin edhe parrullat e thirrjet 
për tubim.

Të nesërmen e ngjarjes, teksa 
Rasha u përcoll për në banesën e 
fundit, të shumtë qenë protestuesit 
e mbledhur pas organizimit në 
Facebook. Në qendër të Tiranës, 
nën thirrjet kundër Policisë, si 
rrallëherë në krye të protestës nuk 
ishte më opozita politike. Disa 
fytyra të rinjsh udhëhiqnin turmën 
drej institucioneve kryesore në 
sheshin ‘Skënderbej’ dhe bulevar-
din ‘Dëshmorët e Kombit’ ku aktet 
e dhunës nisën të përshkallëzohen. 
Pas sulmeve ndaj forcave të rendit 
duke plagosur disa prej tyre, gurëve 
dhe molotovëve nuk u shpëtu-
an as godinat. Bashkia e Tiranës, 

Kryeministria dhe selia e Partisë 
Socialiste ishin tabela e qitjes për 
qindra adoleshentë. Ajo çka trondi-
ti jo pak opinionin ishte një ngjarje 
e shëmtuar mbi tempujt e kulturës. 
Për herë të parë qysh prej krijimit të 
tyre, me gurë e zjarr u sulmuan edhe 
Biblioteka Kombëtare dhe Muzeu 
Historik Kombëtar. Ngjarje që nuk 
kishin ndodhur kurrë më parë, as në 
vitin e errët 1997. Madje, as dekori 
i festave të fundvitit nuk i shpëtoi 
barbarisë në shesh. Pema e Krisht-
lindjeve u dogj, dritat kudo u thyen 
dhe sinjalistika rrugore u shkatërrua 
me mllef. Gjithsesi, para një turme 
pa ‘kokë’ u bë gjithnjë e vështirë të 
identifkoheshin organizatorët apo 
drejtuesit. Madje ajo nuk u thye as 
nga fakti që babai i viktimës bënte 
thirrje që asnjë lule të mos prekej në 
emër të djalit të tij.

Pas gjashtë orësh të dhunshme, 
policia e cila kish përdorur më parë 
edhe gaz lotsjellës apo ujë për t’i 
shpërndarë, nisi ndalimet e sho-
qërimet e protestuesve. Panorama e 
9 dhjetorit u përsërit edhe plot pesë 
ditë të tjera. Jo vetëm në Tiranë, por 
edhe në Korçë, Durrës e Shkodër 
ku fëmijët ishin në ‘vijën e parë’. 
Pavarësisht tkurrjes së pjesëmarrjes 
nga dita në ditë, dhuna nuk mungon-
te ku për herë të parë u shfaq edhe 
një fiksim për të thyer semaforët. Si 
përfundim, plot 93 persona mbetën 
në burg dhe 314 të tjerë po hetohen 
me detyrim paraqitje apo ‘arrest 
shtëpie’. Ndërsa mes policëve të 
plagosur më gurë e mjete pirotekni-
ke njëri prej tyre rrezikon shikimin.

Krahas shfaqjes së shëmtuar që 
ofroi dhuna mbi Tiranën në prag të 
festave të fundvitit, protesta solli 
jo pak zhvillime në kampin politik. 
Teksa opozita heshte duke mos ape-
luar për qetësim gjakrash, Ministri 

i brendshëm Sandër Lleshaj dha 
dorëheqjen. Ishte vetë shefi i 
qeverisë, Edi Rama, që njoftoi në 
ditën e dytë të protestës se largimi 
i ministrit ishte një akt për t’u për-
shëndetur, edhe pse nuk kishte asn-
jë përgjegjësi mbi policin vrasës. 
Gjithësesi, dorëheqja e Lleshajt 
nuk i kënaqi një grupim të vogël 
protestuesish që tentuan ta mbanin 
ndezur frymën duke kërkuar edhe 
largimin e Drejtorit të Përgjithshëm 
të Policisë. Rama tha se nuk duhej 
marrë si dobësi largimi i ministrit, 
duke marrë në mbrojtje kështu kry-
epolicin Ardi Veliu. Por ikja e një 
emri nga kabineti qeveritar ishte një 
lajm akoma e më i madh për qytet-
arët e kryesisht për median.

Teksa prej kohësh në studio tele-
vizive shumica e zërave mediatikë 
kërkonin ndryshime në qeveri, këto 
vërejtje nuk ishin marrë parasysh 
nga kryeministri. Edi Rama mad-
je nuk pranoi të ndryshonte asnjë 
ministër, as i diktuar nga pandemia 
apo zhvillimet e brendshme në 
Partinë Socialiste, siç ishte Asam-
bleja apo afrimi i fushatës zgjed-
hore. Fatkeqësisht u desh një vrasje 
dhe disa protesta, që kabineti qe-
veritar të ‘shkundej’ duke sjellë dy 
risi në qeveri. Atë të Bledi Çuçit si 
pasues të Sandër Lleshajt dhe em-
rin e Milva Ekonomit në krye të 
Ministrisë së Bujqësisë. Tashmë 
Rama është i justifikuar para të ti-
jëve dhe kritikëve, ndërsa emri i 
‘Klodian Rashës’ do t’i vihet rrugës 
ku u vra, me propozim të Bashkisë 
Tiranë. Familja e tij përfitoi nga 
Këshilli i Ministrave një pension 
të possaçëm dhe të konsiderue-
shëm. Ndërsa qytetarët ende nuk 
e dinë konkluzionin e hetimeve 
se çka ndodhur mëngjesin e 8 Dh-
jetori mes viktimës dhe efektivit të 
‘Shqiponjës’…

NGA SERGE HALIMI

Makineria e së keqes
Editorial

E ballafaquar me probleme 
shëndetësore, ekologjike, 
ekonomike dhe sociale, 

shoqëria franceze po merr goditje 
edhe në formën e sulmeve terror-
iste. Prandaj edhe duan ta mobilizo-
jnë për “luftë”. Një më shumë. Por 
duke qenë shpesh i pazbulueshëm, 
shkatërrimi i armikut kërkon gjith-
një një arsenal më të fuqishëm se i 
mëparshmi. Jo apo ende jo, raketa 
dhe tanke, por sulme shtesë ndaj lir-
ive publike.

Kush në të vërtetë guxon t’i mbro-
jë liritë publike pas një sulmi ose 
gjatë një epidemie? Pra, kufizimet 
vendosen dhe pranohen pa debat. 
Po na thuhet se kjo është vetëm një 
parantezë dhe se do t’i japin fund 
sapo të neutralizohet virusi, apo 
terroristi, dhe se do të kthehemi në 
ditë të lumtura. Ditët e lumtura nuk 
kthehen. Por, nënshtruar ndaj këtij 
regjimi, një shoqëri mund edhe të 
shpërthej.

I përfshirë në një kontekst të tillë, 
krimi i një islamisti fanatik i cili 
duke besuar në dëshminë e rreme 
të transmetuar nga rrjetet sociale, i 
preu kokën një mësuesit që nuk e 
njihte, ka tronditur dhe trazuar një 
popull të tërë. Një çeçen pa lidhje 
të ngushtë me ndonjë organiza-
të terroriste; pak bashkëpunëtorë; 
mbështetje pothuajse inekzistente 
në vend: në kohë të tjera, vrasja e 
Samuel Paty do të dukej si tragjedi 
që mund të shkaktojë një i çmen-
dur. Por ky rast vjen në një histo-
ri të shënuar me akte terrori isla-
miste që një ose dy fjalë lidhin me 
njëri-tjetrin: Salman Rushdie, 11 
shtatori, Bali, Madridi, Mohamed 
Merah, Charlie, Bataclan, Nice… 
Kaq sulme të përgjakshme ose 
kërcënime me vdekje që shënjestru-
an shkrimtarë, hebrenj, karikatur-
istë, krishterë. Dhe vrau gjithashtu 
muslimanë.

Prandaj edhe masim papërg-
jegjësinë e atyre të cilët sapo u 
zbulua prerja e kokës së Con-
flans-Sainte-Honorine, shpejt 
kapërcyen emocionet e tyre për të 
pohuar, gabimisht, se “nuk kemi 
bërë asgjë për tridhjetë vjet” lid-
hur me çështjet e mbikëqyrjes dhe 
represionit

Sa për të kërkuar pastaj që shteti 
të marrë masa të jashtëzakonshme 
kundër migrantëve dhe musli-
manëve. E djathta flet për ndry-
shimin e Kushtetutës; Ministri i 
brendshëm shqetësohet për “sek-
torët e kuzhinës komunitare” në 
hipermarkete; gazetarë bëjnë thir-
rje që të hesht Këshilli i Shtetit, 
Këshilli Kushtetues dhe Gjykata 
Evropiane e Drejtësisë, në mënyrë 
që asgjë të mos mund të ndalojë 
urdhëresat arbitrare administra-
tive dhe burgosjet e motivuara nga 
një fletarrestim i thjeshtë policor. 
Të njëjtit shtojnë se duhet ndaluar 
“gjuha e urrejtjes” në rrjetet sociale 
pa e vërejtur se vetë përhapin gjuhë 
po aq helmuese, por në kanalet e 
rëndësishme të informimit.

Tmerri i një krimi ka mundur 
të nxiste mbështetjen më në fund 
unanime të popullatës për mësuesi, 
të cilët qeveritë e njëpasnjëshme i 
shndërruan në rolin e një variable 
të menaxhuesve buxhetor, duke i 
dorëzuar po ashtu ndaj presionit të 
prindërve të nxënësve.

Në vend të kësaj, një erë e “luftës 
së qytetërimeve” ngrihet përsëri. 
Ajo vetëm se do të mund t’i ndajë 
edhe mëtej fraksionet e një populli 
francez që gjuhet istematikisht – 
dhe jo vetëm integristët muslimanë 
ose të djathtët ekstremë – te “ko-
muniteti” i tyre, te familja e tyre, te 
Zoti i tyre. Kundër kësaj makinerie 
të së keqes “nuk kemi bërë asgjë 
për tridhjetë vjet”.
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“Çunat e lagjeve” mes ligjit, shoqërisë dhe politikës
NGA ALDO MERKOÇI

Ditën e nëntë dhjetorit, 
kryeqyteti u zgjua me një 
pështjellim që në orët e 

vona të mbasdites, si rrallë herë u 
shpërfaq edhe në rrugë. Vrasja e një 
25 vjeçari në një nga lagjet periferike 
të Tiranës krijoi nje eko të cilën 
askush nuk e kishte parashikuar.

Përtej zhurmës mediatike që krijon 
çdo ndodhi që shkakton tronditje në 
publik, kjo është një ngjarje e cila po 
trajtohet pa kontekstin e nevojshëm 
për të kuptuar feneomenin që rrethon 
këtë rast.

Reagimi zyrtar dhe ai informal i 
policisë së shtetit ka qenë i turpshëm. 
Tentativa për të hedhur hije dyshimi 
mbi ngjarjen, duke pretenduar se i 
riu ishte me precedent kriminal (pa 
sqaruar në asnjë moment për çfarë), 
deklarata publike se ishte gjetur një 
armë diku aty afër,  apo se i riu kishte 
kërcënuar policin, por pastaj ishte lar-
guar me vrap, është edhe arsyeja se 
përse shumë të rinjë protestuan dhun-
shëm ditën e nëntë dhjetorit.

Të trajtosh një rast të tillë në këtë 
mënyrë, pra të zhvlerësosh jetën e një 
të riu duke hedhur akuza për ta den-
igruar figurën e tij sepse vinte nga 
një lagje periferike, sepse nuk ishte 
nxënës i dalluar, apo se paska patur 
të shkuar me precedent, është e pa-
falshme, është nje krim ndoshta me i 
rëndë se i pari dhe përfshiu një struk-
turë të tërë të policisë, jo vetëm një 
pjesëtar të saj. Nuk pati asnjë zyrtar 
të lartë të policisë apo të ekzekutivit 
që të dilte me fytyrë përballë publikut 
dhe të tregonte minimumin e shqetë-
simit dhe seriozitetit për ta trajtuar 
rastin në fjalë, por i varën shpresat 
tek hedhja e baltës mbi djalin që 
plotësonte kriteret për ‘çun lagje’, 
si dhe tek shiu që parashikohej atë 
mbasdite.

Problem edhe me i gjerë, një-
kohësisht dhe fenomeni i cili duhet 
analizuar, shtrihet tek marrëdhënia 
që policia e shtetit ka vendosur me 
komunitetin e qytetarëve dhe të biz-
nesit, dhe kjo është një marrëdhënie 
e kalbëzuar dhe shpeshherë krim-
inale, e cila njihet shumë pak dhe 
për të cilën flitet edhe më pak. Më 
specifikisht, duhet të ndalemi te ko-
muniteti i cili u ndje i përfaqësuar nga 
i ndjeri Klodjan.

Ngjarja e nëntë dhjetorit ngjalli re-
agime të ndryshme në opinionin pub-
lik: pati shumë empati por pati dhe 
shumë mosbesim. Mosbesimi më së 
shumti vjen nga fakti që një pjesë e 
mirë e protestuesve kishin të njëjtat 
tipare të të ndjerit: çuna lagjeje, të 
rinj me zhargon rruge dhe kryesisht 
pa ndonjë pasion të spikatur për siste-
min arsimor (po cili nga ne e ka?), 
ata të cilët janë të parët që janë nën 
trysninë direkte të policisë, sidomos 
në këto kohë pandemie. Janë të rinj të 
këtij vendi ku një pjesë e mirë e tyre 
nuk ka patur mundësi të apasionohet 
me studimet sepse jeta e tyre ashtu ka 
qenë, por kjo nuk do të thotë se ata 
nuk punojnë dhe që nuk kontribuojnë 

në shoqërinë tonë. Një pjesë e tyre 
kanë krijuar gjithashtu një subkulturë 
paralele në qytetet. Ajo subkulturë e 
cila shpërfaqet tek ne nëpërmjet In-
stagramit, tik-tokut apo në emisio-
net çuditshme të pasdites ku disa të 
rinj ngrejnë tekste të çuditshme mbi 
makinat, jetën e rrugës, hashashin, 
kokainën etj.  E ndërkohë që publiku 
i sheh si një komunitet në inkubator, 
ata janë realë, jetojnë çdo ditë mes 
nesh dhe dita ditës po bëhen modele 
për brezat e rinj.

Ky është një komunitet i cili nuk 
sheh lajme, nuk dëgjon fjalime poli-
tike, dhe me të cilin shumica e atyre që 
do lexojnë këto rrjeshta mund të mos 
kenë asnjë platfomë komunikimi. Ata 
nuk e kuptojnë dhe nuk janë të intere-
suar të na dëgjojnë ne të flasim për 
demokracinë, korrupsionin, platfor-
mat elektorale, inceneratorë, për bux-
hetin 5 miliard lekë, apo për rrugën 
200  milion euro. Ata nuk i kanë 
mjetet për të ndërhyrë në një diskurs 
që edhe për ne të cilët e konsumojmë 
në mënyrë të përditshme, është bërë 
i padurueshëm. Nga ana tjetër, “ata” 
janë komunitet, por nuk janë të gjithë 
njësoj. Në një grup tipik prej dhjetë 
‘çunash lagjeje’ mund të gjesh dy-tre 
prej tyre të cilët merren me shpern-
darje direkte ose indirekte hashashi 
ose kokaine, katër-pesë të cilët mund 
të bëjnë punë të zakonshme (madje 
me siguri me orare më të gjata se dita 
normale e punës), sigurisht dhe tre-
katër prej tyre të cilët janë të papunë, 
dhe një-dy tipikisht në lagjet qendrore 
të Tiranës që e kanë ose e kanë pa-
tur babin me pushtet. Por të gjithë së 
bashku kanë krjuar një komunitet tek 
i cili gjejnë përkatësi, dhe pavarësisht 
punës që bëjnë, arrijnë të dorëzojnë 
të ardhura në shtëpi. Kemi krijuar sot 
një situatë, ku një pjesë e familjarëve 

të këtyre djemve janë të gatshëm të 
mbyllin një sy dhe të bëjnë një vesh 
shurdh për hir të parave që këta të 
rinj sjellin në shtëpi, ose së paku nuk 
i bëhen barrë familjes. Gjatë pande-
misë, kjo marrëdhënie ka marrë një 
peshë edhe më të madhe, ku kushtet 
ekonomike të këtyre familjeve kanë 
qenë edhe më të rënda. Ndërkaq, mbi 
këtë rrjet janë bosët të cilët përfitojnë, 
pasurohen dhe blejnë kapital ekono-
mik dhe politik në shoqerinë tonë të 
vogël, e me shumë gjasa i hasim këta 
persona gjatë “jetës tonë normale” në 
qytet. Ndërkaq, komuniteti i çunave 
vazhdon të jetojë një jetë të dyfishtë 
dhe të vështirë.

Marrëdhënien më të ngushtë dhe 
te vetme me shtetin e kanë më po-
licinë, duke filluar nga inspektori i 
zonës e deri tek drejtoret dhe shefat e 
komisariateve.

Gjatë pandemisë ka patur dy kate-
gori të cilat kanë arritur të funksiono-
jnë pothuajse 24 orë çdo ditë: motor-
ristët e shpërndarjes së ushqimit dhe 
të pijeve, dhe motorristët e shpërn-
darjes së hashashit dhe kokainës – 
në disa raste janë dhe të njëjtët. Kjo 
mund të duket si habi për shumë prej 
nesh, por jo për policinë, e cila e njeh 
mirë territorin dhe për një pjesë të 
kësaj strukture kjo marrëdhënie është 
edhe biznes. Gjobat informale të pol-
icisë ndaj biznesit, kryesisht lokalet, 
janë të ditura. Edhe gjatë pandemisë 
të gjithë ne kemi qenë në dijeni për 
subjekte të caktuara të cilat kanë qën-
druar hapur nën mbrojtjen e policisë. 
Në kohë “normale” situata ka qenë 
më “normale”, sepse të gjithë puno-
nin dhe rrjeti i lokaleve dhe shpërn-
darësve të hashashit e kokainës funk-
siononte normalisht dhe qarkullimi 
ishte i mjaftueshëm për të gjithë. Të 

gjithë ne e kemi vënë re dhe kurrë 
s’kemi ndaluar për të kuptuar se ku po 
na çonte kjo marrëdhënie e institucio-
nalizuar kriminale midis policisë, bi-
znesit dhe shpërndarësve të vegjël të 
këtyre drogërave. Por sot ajo pjesë e 
errët e policisë gjendet e papunë, ash-
tu si një pjesë e shpërndarësve apo 
edhe si lokalet ku këto grupe punonin 
për të nxjerrë të ardhura. Sigurisht që 
marrëdhënia e çunave me policinë 
nuk është një marrëdhënie xhentël-
menësh, për sa kohë ata shihen nga 
shoqëria si disa të rinj të cilët nuk e 
kanë qejf shkollën, janë të anatemuar, 
e të cilët janë të nëpërkëmbur që në 
moshë të re pikërisht nga “forca e 
ligjit”. Rastet e minorenëve të cilëve 
ju viheshin gjoba dhjetë mijë lekëshe 
nën dorë nga patrrulla e lagjes kur 
kapeshin me një cigare hashash nën 
kërcënimin se “do të rrasim bren-
da” janë të njohura në qytet, e fakti 
është që abuzimi ndodh edhe në for-
ma më të rënda në lagjet pak më per-
iferike, aty ku vemendja e publikut 
“të edukuar” dhe ajo mediatike është 
inekzistente. Gradualisht, u kalua në 
kontrrollin e territorit në mënyrë më 
të organizuar, por jo pa dhunë. Dhuna 
patjetër është e dyanshme, por ‘çunat 
e lagjes’ gjenden gjithmonë në anën 
më të dobët të peshores. Nuk po e 
shtroj këtë fakt për të treguar që këta 
të rinj janë të mirë dhe policia është 
e keqe – qartazi nuk jemi në situatën 
e heroit dhe armikut. Kjo ngjan më 
shumë si një marrëdhënie dikotomie 
midis dy grupeve ku secili nxjerr të 
ardhura në saj të tjetrit, por gjithash-
tu ku njëri grup është i rrezikuar nga 
ligji e tjetri është i mbrojtur, ku njëra 
palë është në mos minoren, ende tepër 
i ri për t’ju dorëzuar kësaj lloj mbi-
jetese, me shpresën se një ditë duke 
rrezikuar jetën, do të mund t’ja dali.

Sot pandemia po na përplas përpa-
ra syve një realitet të cilin ne e kemi 
fshehur, anashkaluar në të gjitha 
mënyrat.

Aq reale dhe me peshë është kjo sit-
uatë, sa është shpërfaqur edhe në poli-
tikën publike. Sot ne kemi të atashuar 
diku me të dukshme dhe diku me pak 
se si të treja partite politike tentojnë të 
kapitalizoje mbi këtë komunitet: PS-
ja me Noizy-n, PD-ja me Stresin, dhe 
LSI me Bes Kallakun (ka dhe shumë 
të tjerë, po me siguri keto janë emrat 
më të njohur për ju). Por në fund të 
ditës, çunat e lagjes si Klodjani, nuk 
kanë as makina të shtrenjta e as vila 
luksoze, ato luftojnë çdo ditë me atë 
mundësi dhe botëkuptim që kjo sho-
qëri i ka dhënë për të mbijetuar.

Ne sot ndoshta jemi dëshmitarë 
të një ndryshimi të ri social tepër të 
rrezikshëm. Këta të rinj të cilët nuk e 
kanë të mundur të artikulojnë sfidat e 
tyre sociale-ekonomike, janë të parët 
të cilët mund të bien pre e një dem-
agogjie të re politike, e këtu nuk po 
flasim më për dy-tre partitë klasike, 
por për formacione të reja të cilat po 
lëshojnë tashmë shkëndija të vogla, 
të cilat të pajisura më një imazh të 
mirë dhe me një demagogji të kuruar, 
mund të arrijnë të kapitalizojnë mbi 
këtë komunitet, duke e ndarë edhe më 
shumë nga ne.

Para se të dalim dhe të drejtojmë 
gishtat ndaj “vandalëve” të pemës së 
Vitit të Ri, duhet në fillim të kupto-
jmë se kush po i drejton, kush po i 
shfrytëzon dhe ku është përgjegjësia 
jonë si shoqëri që kemi mundur t’i 
japim vetëm kaq pak shpresë këtyre 
të rinjve.

VRASJA E KLODIAN RASHËS
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Rendi ndërkombëtar i ardhshëm
Shumica e shteteve kryesore evropiane dëshirojnë z.Joseph Biden. Ata mendojnë se kjo do të promovonte kthimin në një rend botëror më pak 

kaotik. Por identiteti i qiramarrësit të Shtëpisë së Bardhë dhe zgjedhjet diplomatike të Shteteve të Bashkuara kanë pushuar së përcaktuari të gjitha 
ekuilibrat strategjikë.

NGA OLIVIER ZAJEC*

ÇFARË POZICIONI GJEOSTRATEGJIK PËR SHTETET E BASHKUARA?

“Drejtimi i botës 
demokratike”. Ky 
është sllogani që 

duket se përmbledh programin e 
politikës së jashtme të z.Joseph 
Biden. Për ta sqaruar përmba-
jtjen e kësaj ambicie, kandidati 
demokrat për zgjedhjet presi-
denciale të SHBA mori  pjesë 
në mars të vitit 2020 në Foreign 
Affairs, një platformë me titull 
“Pse Amerika duhet të udhëheqë 
përsëri”. Ai konstatoi se “është 
duke u shembur sistemi ndërkom-
bëtar që Shtetet e Bashkuara kanë 
ndërtuar me kaq kujdes “. Dhe e 
vuri këtë rënie përballë triumfeve 
të fituara nga vendi i tij – fitor-
ja gjatë Luftës së Dytë Botërore, 
rënia e “perdes së hekurt” – të 
cilat përcaktuan rendin liberal 
ndërkombëtar në versionet e tij 
bipolare (1947-1991), më pas 
unipolare (1991-2008). Ish-zv.
presidenti i z.Barack Obama pra-
non pa dyshim se të këqijat më të 
rënda amerikane – nga dështimi i 
përgjithshëm i sistemit arsimor te 
aksesi i pabarabartë në kujdesin 
shëndetësor deri në falimentimin 
e politikës së burgjeve – janë sot 
të një natyre të brendshme. Meg-
jithatë, ai këmbëngul se diploma-
cia mbetet një nga burimet krye-
sore të ndikimit të Uashingtonit 
dhe se marrëdhënia e Shteteve të 
Bashkuara me botën, e dëmtuar 
nga administrata Trump, duhet 
të restaurohet me prioritet, “jo 
vetëm me shembullin e fuqisë 
sonë, shkruan ai, por edhe me 
fuqinë e shembullit tonë”.

Ky koncept i restaurimit dhe 
ekzemplaritetit përshkon të 
gjithë platformën demokratike 
mbi politikën e jashtme. Redak-
torët e saj – shumica dërrmuese e 
editorialistëve mainstream amer-
ikanë, kontributet e të cilëve fil-
trohen nga ekspertët Ely Ratner 
dhe Daniel Benaim – besojnë 
se bota nuk do mund të “vetor-
ganizohej”. Nuk do të kishte zg-
jidhje tjetër përveç rindërtimit të 
një rendi në të cilin administrata 
Trump do të kishte bërë vetëm 
një parantezë shkatërruese. Pran-
daj, ky rend duhet të rindërtohet, 
jo të rimendohet. Shtetet e Bash-
kuara, të cilat përmbajnë planet 
për ndërtesën origjinale, themelet 
e së cilës mbeten, logjikisht do të 
merrnin rolin e trefishtë të pro-
motorit, menaxherit të projektit 
dhe të zgjedhurit të bashkëpronë-
sisë. Përndryshe, paralajmëroi 
Biden dhe këshilltarët e tij, “di-
kush tjetër do të zërë vendin e 
Shteteve të Bashkuara, por jo 
në një mënyrë që do të përfito-
jmë interesat dhe vlerat tona, ose 
askush nuk do ta bëjë , dhe kaosi 
do të vijojë”. Argumenti më i mirë 
për këtë tezë paternaliste është 
natyrisht brutaliteti i shfaqur 

nga administrata Trump për një 
numër çështjesh, nga tërheqja e 
njëanshme e planit të veprimit 
të përbashkët bërthamor iranian 
te orientimi i paekuilibruar në 
çështjen izraelito-palestineze. 
Megjithatë, sado bindës është 
kontrasti me politikën Trumpiane 
për disa, “restaurimi” diplomatik 
demokratik mbështetet në tre ga-
bime perspektive.

Në fillim, keqkupton përku-
fizimin e një “rendi” ndërkom-
bëtar, një koncept që shpesh e 
sheh në terma ekskluzivisht hi-
erarkikë. Për më tepër, ai nuk i 
pranon provat e evolucionit bash-
këkohor multipolar. Së fundmi, 
ky projekt demokrat sugjeron që 
të gjitha veprimet e presidencës 
Trump do të ishin një dështim 
ose një keqlexim i marrëdhënieve 
ndërkombëtare.

Një “rend” ndërkombëtar nuk 
është kurrë një bllok, por një 
mbivendosje e disa niveleve. E 
para (“makro-politika”) bazohet 
në efektin polarizues të mar-
rëdhënieve midis shteteve më 
të fuqishme, për aq sa aktorët e 
tjerë do të orientojnë një pjesë të 
strategjisë së tyre sipas antago-
nizmave hierarkike të rangut të 
parë. Marrëdhëniet aktuale mid-
is Kinës, Bashkimit Evropian, 
Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë 

ilustrojnë efektet tërheqëse-zm-
brapsëse të këtij niveli të parë. 
E dyta (“mesopolitika”) ka të 
bëjë me ekzistencën e konfiguri-
meve rajonale politiko-strateg-
jike, të cilat paraqesin regjime të 
ndryshme të bashkëpunimit dhe 
konkurrencës në varësi të iden-
titetit dhe interesave të shteteve 
që i përbëjnë ato. Këto konfig-
urime rajonale mund të kenë një 
efekt filtrues i cili zbut efektet e 
polarizmit të gradës së parë. Ky 
është rasti, për shembull, i Sho-
qatës së Kombeve të Azisë Jug-
lindore (’Association des nations 
de l’Asie du Sud-Est -Asean), 
forumi i të cilës në disa raste u 
lejon anëtarëve të saj të mbajnë 
“opsione të hapura” pavarësisht 
presioneve të kundërta nga Pe-
kini dhe Uashingtoni. Disa fuqi 
të mesme gjejnë atje mundësinë 
e ruajtjes së lirisë strategjike të 
veprimit duke mbrojtur interesa 
konkretë me fqinjët e tyre. Së 
fundmi, elementi i tretë i një rendi 
ndërkombëtar qëndron në ekzis-
tencën e një konvergjence inte-
resash të pakorreluara nga çdo 
ndarje gjeografike midis shteteve 
të ndryshme. Kjo pasqyrohet në 
marrëveshjet ndërkombëtare në 
lidhje me temat universale për sa 
i përket shëndetit, kulturës, treg-
tisë, teknologjisë, financave, sig-
urisë, etj.

Qasja “gjithçka ose asgjë”
Për shkak se ka disa nivele të 

dallueshme, një “rend” ndërkom-
bëtar bazohet më pak në nocionin 
e hierarkisë sesa në rregullim-
in e përhershëm të ekuilibrave 
të paqëndrueshëm të pushtetit, 
subjekt i efekteve delikate të 
ndryshimit, veçanërisht në nivel 
rajonal. Më 1942, teoricieni re-
alist i marrëdhënieve ndërkom-
bëtare Nicholas Spykman dha 
një përkthim befasues të kësaj 
trazire: “Në një botë dinamike 
në të cilën forcat evoluojnë dhe 
idetë ndryshojnë”, shkruajti 
ky kritik i mesianizmit ameri-
kan, “asnjë strukturë ligjore nuk 
mund të ekzistojë në mënyrë të 
përhershme. Ruajtja e rendit të 
një shteti nuk konsiston në cak-
timin njëherë e përgjithmonë të 
zgjidhjes së supozuar për të gjitha 
problemet, por përkundrazi kon-
siston në marrjen e vendimeve të 
cilat, në baza ditore, do të zbutin 
fërkimet njerëzore, ekuilibrojnë 
forcat shoqërore dhe promovo-
jnë kompromise politike . Kjo 
gjë përfshin caktimin, në rre-
thana të ndryshueshme, se çfarë 
duhet të ruhet dhe çfarë duhet të 
ndryshohet. Ruajtja e rendit të 
shoqërisë ndërkombëtare është 
një problem i të njëjtës natyrë.” 
Evolucioni i shoqërisë së sotme 
ndërkombëtare ilustron rëndësinë 

e këtij vizioni i cili, në vend që 
të kundërshtojë inercitë gjeopoli-
tike dhe dinamikën shoqërore, i 
pajton ato në kuadrin e një ana-
lize në lëvizje.

Tridhjetë vjet pas përfundimit 
të Luftës së Ftohtë, konfigurimi 
i ekuilibrave të fuqisë globale 
dhe rajonale ka ndryshuar thelbë-
sisht. Shtetet e Bashkuara, të cilat 
kanë epërsi të konsiderueshme 
ushtarake mbi pjesën tjetër të 
botës, duhet të marrin parasysh 
progresin e dukshëm të një Kine 
metodike dhe largpamëse. Për 
partnerët e saj të cilët dëshiro-
jnë të “hipin në trenin ekpres të 
zhvillimit kinez” – për të ripër-
dorur shprehjen e Z. Xi Jinping, e 
duartrokitur ngrohtësisht në vitin 
2017 nga pjesëmarrësit e Forumit 
Ekonomik të Davos -, tani ajo 
është mjaftueshëm e fortë për të 
propozuar drejtues socializimi 
alternativ gjeopolitik dhe gjeo-
ekonomik nga ato të Shteteve të 
Bashkuara. Eshtë pikërisht Kina, 
nën mbikëqyrje që nga adminis-
trata e Klintonit dhe tani plotë-
sisht “e dukshme”, ajo të cilën  
ushtria amerikane po shënjestron-
te duke krijuar në 2018 një ko-
mandë të re të parashikimit (“The 
Futures Command”). Misioni i 
saj nuk ishte, kësaj herë, të dis-
kutojë se si të “pushtohen zemrat 
dhe mendjet” në “luftën globale 
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kundër terrorizmit”, por të për-
gatisë një konflikt të armatosur 
me një kundërshtar ushtarak të 
një niveli ekuivalent, në fusha 
të reja konfrontimi si hapësira 
jashtë-atmosferike. Rritja e ten-
sionit është e vërtetë: Michael 
O’Hanlon, ekspert në Brookings 
Institution, tërheq vëmendjen 
për rrezikun tani të besueshëm 
të luftërave të mëdha që përfshi-
jnë Pekinin, të cilat do të lindnin 
në kontekstin e krizave të loka-
lizuara. Kjo ngritje në ekstreme 
mund të duket fatale për ata që 
qëndrojnë në nivelin e parë të 
analizës së rendit ndërkombëtar.

Nëse i përmbahemi koncepteve 
klasike që përdoren zakonisht 
për të menduar për të ardhmen 
në këtë fushë, ekzistojnë krye-
sisht dy mundësi: ose vendosja 
e një ekuilibri të ri të blloqeve 
midis Uashingtonit dhe Pekinit, 
ose zëvendësimi i Shteteve të 
Bashkuara nga Kina si kryesuese 
në hierarkinë e fuqisë botërore 
deri në vitin 2050. Opsioni i 
parë do t’i jepte të drejtë, pas 
vdekjes, Kenneth Waltz-it, teor-
icien i ekuilibrit bipolar të Luftës 
së Ftohtë. I dyti do të detyrohej 
të përballej – ndër të tjera – me 
analizat pesimiste të Robert Gil-
pin, teoricien i stabilitetit heg-
jemonik, ose të Charles Doran, 
mendimtar i cikleve të pushtetit, 
të cilët sugjerojnë që bipolarizmi 
është vetëm një unipolarizëm i 
vonuar dhe se dorëzimi hegje-
monik rrallë ndodh pa një luftë 
të përgjithshme.

Të dy këta skenarë funksion-
ojnë mjaft mirë me mbrojtësit e 
“liberalizmit hegjemonik”. Në 
mesin e shumë think tanks që 
mbështesin “biletën” Biden-Har-
ris, Këshilli i Marrëdhënieve me 
Jashtë (Council of Foreign Rela-
tions-CFR) është padyshim për-
faqësuesi historik më emblema-
tik i kësaj qasjeje. Në një vepër 
të fundit, titulli i së cilës tregon 
ambicie të matura analitike (Le 
Monde: një hyrje e shkurtër), 
presidenti aktual i tij, Richard 
Haass, propozon t’u përgjigjet 
sfidave të reja me receta që pak a 
shumë i referohen atyre që Henry 
Luce mbrojti në 1941 në një arti-
kull ikonik që përcakton misionin 
e “Shekullit Amerikan”. “Vendet 
e botës, thotë Haass – gjithash-
tu autor i librave të menaxhimit 
– duan të gjejnë partnerë. Pady-
shim, partnerët duhet të ndajnë 
të njëjtat vlera. (…) Kjo mund 
të mos përputhet me imazhin që 
njerëzit kanë për botën dhe vep-
rimin kolektiv – qasjen “gjithç-
ka ose asgjë” e sugjeruar nga 
Kombet e Bashkuara. Ne gjithnjë 
e më shumë duhet të mendojmë 
se si të krijojmë ato që unë i quaj 
koalicione aktorësh të gatshëm, 
të aftë dhe të rëndësishëm për t’u 
përballur me sfida të veçanta. “

Duke sugjeruar që rendi liberal 
ndërkombëtar që ai dëshiron të 
rikthehet është më mirë sesa qa-
sjet e të destinuara për dështim 
të OKB-së Haass, mbështetës i 
zjarrtë i kandidaturës së z.Biden, 
mendon të demonstrojë prag-
matizmin dhe realizmin e tij. 
Rezultati është gjithsesi prob-
lematik. Fjalë për fjalë, dhe në 
kundërshtim me atë që ai pre-
tendon, Kombet e Bashkuara 
kanë më pak një qasje “gjithç-
ka ose asgjë” sesa një qasje të 
gjithë ose asgjë. Kjo  për shkak 
se është ndërtuar – të paktën 

teorikisht – mbi parimin e baraz-
isë sovrane të Shteteve që Orga-
nizata e Kombeve të Bashkuara 
(OKB) përfaqëson të vetmin fo-
rum ndërkombëtar të ligjshëm 
ndërkombëtarisht, ndryshe nga 
aleancat kolektive të mbrojtjes, 
gjeografikisht të kufizuara, si Or-
ganizata e Traktatit të Atlantikut 
të Veriut (NATO), ose nga “koa-
licionet vullnetare“(coalition of 
willing), efektiviteti instrumen-
tal i të cilave ka prodhuar rezu-
ltatet që njohim për njëzet vitet 
e fundit në Irak , Afganistan ose 
Libi.

Ky legjitimitet i OKB-së është 
më pak i zëvendësueshëm pasi 
skena botërore tani është mbër-
thyer nga një lëvizje e dyfishtë 
multipolare dhe poliarkike, e cila 
duket se i shpëton autorit. Përveç 
faktit se ai nuk heziton të ringjallë 
disa koncepte të vjetruara dhe 
përçarëse, siç është parulla e një 
“koalicioni vullnetarësh”, çmuar 
nga administrata e dytë e Bushit, 
logjika e “klubit të partnerëve” të 
mbrojtur nga Haass ilustron mbi 
të gjitha sklerozën vazhduese e 
cila ndikon në konceptin e rendit 
liberal demokratik, gjithmonë në 
pritje të një rinovimi të vërtetë. 
Michael Williams, ndër të tjerë,  
ka evidentuar problemin krye-
sor në këtë qasje: paaftësinë e tij 
për të menduar mbi konceptin e 
ndryshimit shoqëror në rendin 
ndërkombëtar.

Amerika “e para” apo 
“përpara”?

A mundet që koncepti i mul-
tilateralizmit, i përdorur me 
këmbëngulje nga mbështetësit 
e një rendi demokratik më për-
faqësues, të jetë një përgjigje 
ndaj kufizimeve të kësaj teze 
në epokën multipolare? Z.Em-
manuel Macron e sugjeron  kur  
denoncon gjendjen e “vdekjes 
celebrale” të NATO-s, ku çdo de-
bat do të mbytej nga disa shtete 
anëtare, ose kur ai përpiqet, duke 
hedhur poshtë çdo gjyq në na-
ivitet, për të mbrojtur një qasje 
më ndërvepruese me Rusinë. Por 
multilateralizmi i evidentuar nga 
presidenti francez ka një natyrë 
të dyfishtë. Nga njëra anë, ajo 
shpreh një diplomaci gjithëpërf-
shirëse dhe pjesëmarrëse, duke 
respektuar sovranitetet dhe 
ndryshimet e tyre kulturore. Por 
gjithashtu pasqyron, për disa, 
një orientim të përgjithshëm që 
parashikon një tejkalim në rrit-
je të prerogativave të shtetit në 
favor të një ideali të qeverisjes 
globale.

Dimensioni i parë i multilater-
alizmit imponohet në nivel ndër-
kombëtar në një mënyrë relativ-
isht konsensuale sepse, larg nga 
vënia në pikëpyetje e parimit të 
sovranitetit, ai mbështetet në të 
për të funksionuar. Dimensioni i 
dytë, nga ana tjetër, kontestohet 
nga një numër në rritje shtetesh 
për të cilat qeverisja duhet të 
vendoset në nivelin e tretë të 
rendit ndërkombëtar (tematika të 
fushës universale), ndërsa qever-
itë duhet të lihen të lira, në bazë 
të një procesi diskutimi të lig-
jshëm kombëtar, për të zgjedhur 
fatin  tyre gjeopolitik në nivelin 
e parë dhe të dytë (marrëdhëniet 
me fuqitë e mëdha, konfigurimet 
rajonale), në përputhje me vlerat 
që KB ka për detyrë të reflektojë 
mbi diversitetin dhe organizimin 

e dialogut.

Ky është një nga problemet 
kryesore me ligjërimin liber-
al-hegjemonik që strukturon ba-
zën e rendit ndërkombëtar që Z. 
Biden vendos të rikthejë. Edhe 
pse slogani “Amerika e para ” 
duket si prerogativë e kundër-
shtarit republikan, autorët e 
platformës së tij në fakt e kanë 
përvetësuar atë pa e parë. Ky 
demokrat “i parë” nuk shpre-
het në terma të përparësisë, por 
të pozitës. Sigurisht që nuk ka 
të bëjë me një Amerikë të ven-
dosur “para askujt“, siç pohon 
troç vizioni i përqendruar tek 
vetja. Por ai megjithatë e ven-
dos Amerikën “përpara kujtdo“, 
mund të thuash, për arsyen se “u 
takon Shteteve të Bashkuara të 
udhëheqin rrugën“, siç shkruan 
Z. Biden. Sipas tij, “asnjë komb 
tjetër nuk ka kapacitet”, thjesht 
sepse “askush nuk është ndërtu-
ar mbi këtë ide [të lirisë]“. Ky 
vizion – rendi apo kaosi amer-
ikan – mbetet një ide e shpre-
hur në 2000 nga Nën Sekretari 
i Shtetit i SHBA Strobe Talbott, 
për të cilin, “veçanërisht në këtë 
shekull, Shtetet e Bashkuara 
kanë shprehur dhe vazhdimisht 
kërkojnë të promovojnë inter-
esin kombëtar dhe vlerat e tyre 
kombëtare, pa parë ndonjë kon-
tradiktë midis këtyre dy objek-
tivave “. Kjo supozon se vlerat 
kombëtare, të marra nga përvoja 
specifike historike, mund të zba-
tohen në mënyrë universale.

Ky eksepsionalizëm i hapur 
nuk arrin të shohë hendekun në 
rritje midis rolit që Shtetet e 
Bashkuara po i japin vetes dhe 
fuqisë reale që kanë. Në ekua-
cionin e përmbysjeve bashkëko-
hore ndërkombëtare po shfaqet 
kërkesa për njohje. Kjo pikë 
kthese e “identitetit” është rritur 
në mënyrë të vazhdueshme gjatë 
viteve të fundit, qoftë në Kinë, 
Indi, Rusi, apo në zemër të bas-
tioneve të rendit liberal demokra-
tik perëndimor, përfshirë Shtetet 
e Bashkuara dhe vendet evropi-
ane. Pasi popullarizoi konceptin 
e “fundit të historisë” pas Luftës 
së Ftohtë, Francis Fukuyama 
kthehet me botimin e Identity : 
The Demand for Dignity and the 
Politics of Resentment (Iden-
titeti: Kërkesa për Dinjitet dhe 
Politika e Pakënaqësisë) Nëse 
ai pozicionohet kundër asaj që 
me të drejtë e përshkruan si një 
“fisnizëm i ri“, ai sidoqoftë e 
lidh nocionin e identitetit me 
nevojën për dinjitet dhe njohjen 
e bashkësive të organizuara poli-
tike (shtetërore ose jo), qoftë 
në kontinente “të reja” ose në 
“Perëndim”. Ai gjithashtu vë 
në dukje forcën e dinamikës së 
copëzimit shoqëror në një botë të 
globalizuar ekonomikisht.

Marrja në konsideratë e këtyre 
dinamikave të reja shoqërore të 
cilat po riformojnë rendin ndër-
kombëtar nuk është në programin 
e dy partive kryesore amerikane. 
Eshtë e ligjshme, ose e vërtetë, 
të vihet në dyshim vetë ekzisten-
ca e një programi diplomatik nga 
pala republikane

Qoftë në teori, qoftë në prak-
tikë, të dy palët përqendrohen 
në nivelin e parë të rendit ndër-
kombëtar, atë të konkurrencës 
hierarkike të fuqisë. Me fjalë të 
tjera, ata janë të kënaqur të trans-
ferojnë pasojat në nivelin e dytë, 

atë të konfigurimeve gjeopoli-
tike dhe gjeoekonomike rajonale. 
Prandaj, interesi i ri i teoric-
ienëve të tyre përkatës në çësht-
jen e aleancave (për t’u “rindër-
tuar”, gjë që shmang rimendimin 
e tyre). Në rendin e ardhshëm 
ndërkombëtar, i cili nuk mund 
të lihet në kujdesin e KB, për 
të dy palët, Shtetet e Bashkuara 
nuk mund të kenë asnjë funksion 
tjetër përveç liderëve një kampi 
– “Perëndimi” për Sekretarin e 
Shtetit Michael Pompeo; “botë 
e lirë” për strategët demokratë, 
të cilët preferojnë këtë shpreh-
je tjetër të Luftës së Ftohtë. Siç 
kemi parë, pa këtë restaurim, do 
të ishte “kaos”, sipas z.Biden.

Kjo tezë “gjithçka ose asgjë” 
nënvlerëson ose delegjitimon 
skenarët alternativë për ekui-
librimin e rendit ndërkombëtar. 
Duke pasur parasysh shqetësimin 
akut që prek sot lojtarët kryesorë 
si Japonia dhe India për shkak të 
rritjes së fuqisë kineze në fqin-
jësinë e tyre, dy lojtarët do të 
ishin në gjendje, së bashku ose 
veçmas, të prishin skenarin bi-
polar që është duke u rishkruar. 
E para është Rusia, më shumë e 
denoncuar nga liberalizmi hegje-
monik në Evropë ose në Shtetet 
e Bashkuara pasi z.Trump për-
shkroi një « duet »  të fortë me 
Moskën kur mori detyrën. Çfarë-
do që dikush mund t’i qorto-
jë këtij vendi – veçanërisht që 
nga përvetësimi i paligjshëm i 
Krimesë në 2014 – kjo situatë 
bie në kontrast me reflektimet 
e diplomatëve realistë ameri-
kanë të viteve 1990, si repub-
likani James Baker, bibliografia 
e të cilit sapo është botuar. “Ne 
duhet të bashkëpunojmë kur të 
mundemi me Rusinë”, tha ky i 
fundit në përgjigje të një repor-
teri të Newsweek i cili e pyeti 
atë në 2009 në lidhje me përp-
jekjet e administratës Obama për 
t’u afruar. Dhe kur Rusia është 
kundër interesave tona kom-
bëtare, ne duhet të përballemi me 
të. Por është e trishtueshme të 
shohësh se ka njerëz në partinë 
time që pendohen që nuk kemi 
më armiq të betuar. Ne fituam 
shumë zgjedhje gjatë Luftës së 
Ftohtë sepse ishim partia e mbro-
jtjes kombëtare. Dhe disa duan të 
rikrijojnë një armik tjetër: Kinën, 
Rusinë. Ne nuk mund të biem da-
kord për gjithçka me këto vende. 
Por nëse ata nuk janë më armiqtë 
tanë sot, problemi është që ne 
mund t’i bëjmë ata armiq “.

Për Evropën, një mundësi 
e humbur

Bllokada e denoncuar nga 
Baker është ende e pranishme 
në kampin republikan – person-
aliteti i John Bolton e vërteton 
atë. Por evolucioni sociologjik 
i kësaj partie, gjithnjë e më pak 
elitiste elektoralisht, ka rezultuar 
që mbajtësit e flakës së Luftës së 
Ftohtë të migrojnë gjithnjë e më 
qartë në anën Demokratike. Me 
fjalë të tjera, përkufizimi i poli-
tikës së jashtme amerikane duket 
i strukturuar nga një lloj lufte 
klasash. Kjo e fundit ilustrohet 
në një mënyrë aspak të mun-
dur, por efektive, nga një Trump 
që rizbulon thekset e Dwight 
Eisenhower për të denoncuar 
kompleksin ushtarak-industri-
al amerikan: “Unë nuk po them 
që ushtria është dakord me mua. 
Ushtarët po janë. Nivelet e larta 

të Pentagonit ndoshta nuk janë, 
sepse nuk duan asgjë përveç 
luftërave që lejojnë të gjitha këto 
kompani të që krijojnë bomba, 
aeroplanë dhe gjithçka tjetër 
të jenë të lumtur dhe t’i shkojë 
mbarë. “

Kjo gjuhë shkon drejtpërdrejt 
në zemrat e votuesve të z.Trump, 
të cilët preferojnë të harrojnë se 
ky dealmaker (negociator) është 
i kënaqur në të njëjtën kohë që ka 
marrë në vitin 2017 nga regjimi 
saudit një premtim për të blerë 
pajisje ushtarake prej 450 mil-
iardë dollarësh. Në tërësi, këto 
kontradikta, për të thënë të pak-
tën, atyre u duken më pak serioze 
sesa ato të kampit demokratik, i 
cili, në emër të ndryshimit, e 
quajti senatorin nga një parajsë 
taksash që votoi për luftën në 
Irak në 2002. Rendi ndërkom-
bëtar tërheq më pak vëmendjen e 
tyre si zhvlerësimi i pabarabartë 
i klasës së mesme amerikane. 
Ata duan që ushtarët amerikanë 
të ndalojnë së humburi jetën në 
luftërat joproduktive. Ata do të 
nënshkruanin pa dyshim me të dy 
duart propozimet e z.Biden për 
“ta bërë diplomacinë përparësi 
të Shteteve të Bashkuara” dhe 
për t’i dhënë fund “luftërave të 
pandërprera”, nëse këto shpall-
je me arsye të shëndoshë do të 
shkruheshin prej të njëjtit grup 
njërëzish që kanë kundërshtuar 
çdo ndryshim thelbësor në strate-
gji në Afganistan për shtatëm-
bëdhjetë vjet. Në fund, ata e kanë 
të vështirë të kuptojnë pse ata 
që denoncojnë regresionin nos-
talgjik të shprehur me parullën 
“Make America Great Again ” e 
quajnë programin e tyre diplo-
matik “Why America Must Lead 
Again” (” Pse Amerika duhet të 
udhëheqë përsëri”).

Kandidati i fundit për një tur-
bullim të skenarit aktual bipolar 
mbetet Bashkimi Evropian, më i 
besueshëm në këtë rol sesa Ru-
sia. Sidoqoftë, ai e sheh veten të 
vënë në pikëpyetje nga disa nga 
shtetet e saj anëtare, të cilat e 
konsiderojnë varësinë nga NATO 
më të favorshme sesa autono-
mia strategjike Evropiane – një 
koncept i mbështetur nga një 
çift i pabashkuar Franko-Gjer-
man dhe që nevrikos pjesëtarët 
e tjerë nga Haga në Varshavë 
përmes Kopenhagës. Zgjedh-
ja e z.Biden ndoshta nuk do ta 
ndryshonte këtë gjendje. Mund 
edhe ta përkeqësojë atë. Tron-
ditja e Trump së paku i ofroi Ev-
ropës mundësinë që gradualisht 
të marrë përsëri frenat e fatit të 
saj strategjik. Kjo mundësi nuk 
u shfrytëzua. Dhe rivendos-
ja e mundshme e një ortakërie 
transatlantike nëse z.Biden mbi-
zotëron do të inkurajonte ale-
atët të ktheheshin pa u penduar 
në një epokë të re të vartësisë 
strategjike.

Shpresojmë që zhvillimet 
demokratike politike në konti-
nentin evropian do ta prishin këtë 
“vdekje cerebrale” të ilustruar 
nga përqendrimi i jashtëzakon-
shëm në rezultatet elektorale të 
feudalit amerikan. Ky refleks zb-
ulon më pak rëndësinë e Shteteve 
të Bashkuara në rendin ndërkom-
bëtar sesa paaftësinë Evropiane 
për të menduar një zgjidhje tjetër 
efektive strategjike. Pavarësisht 
nga mësimet e epokës Trump.
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Shteti i cirkut për pak bukë

INTERVISTOI: SHKODRAN HOTI

KOSOVË: DARDAN SEJDIU, EKONOMIST

– Si i vlerësoni masat ekono-
mike të ndërmarra nga qeveritë e 
Kosovës gjatë krizës së pandemisë?

Dardan Sejdiu: Politikat qeveritare 
ekonomike që kemi parë përgjatë dym-
bëdhjetë muajve janë shumë konser-
vatore. Në Qeverinë Kurti kemi pasur 
vendime që në leximin dhe në inter-
pretimin tim janë të gabuara në situata 
të krizave të mëdha ekonomike. Në 
situata kur kemi tkurrje ekonomike, 
historia e zhvillimit mëson që shteti 
duhet të nderhyjë, duke qenë më ambi-
cioz dhe agresiv, për ta kthyer besimin 
e bizneseve dhe qytetarëve. Çka kemi 
parë në Qeverinë Kurti është e kundër-
ta. Madje është edhe një vendim i 
Ministrit të Financave të asaj kohe, 
z.Besnik Bislimi, i cili i adresohet të 
gjitha njësive buxhetore që t’i ndalin 
shpenzimet e tyre në investime kapi-
tale. Pra një moment, në të cilin i thotë 
pak a shumë institucioneve, ndaluni 
në shpenzime kapitale. Në ekonomi, 
kjo është sinjal që edhe shteti nuk 
po beson në kapacitetet e veta për të 
operuar. Nëse këtë sinjal e dërgon në 
ekonomi, atëherë edhe bizneset fillo-
jnë të kursejnë, pra të mos investojnë 
në temat që krijojnë një vlerë të shtuar. 
Në anën tjetër, edhe qytetari i cili në 
kriza të tilla, si logjikë të shëndoshë të 
mendimit dhe veprimit, ka moskon-
sumin dhe kursimin. Pra, e kemi pasur 
një qasje e cila është jashtëzakonisht e 
gabuar. Në histori kemi pasur kriza të 
mëdha ekonomike, prej Depresionit e 
deri tek kriza e vitit 2007, më e madh-
ja financiare. Në momentin kur kemi 
situata të të tilla, shteti duhet të jetë 
kundërciklik. Pra nëse cikli është tkur-
rja ekonomike, shteti duhet të jetë e 
kundërta. Pra, shteti duhet të investojë 
në mënyrë për t’i kthyer dy gjëra: besi-
min dhe pastaj të derdhë investime në 
ekonomi, në mënyrë që ato para të qa-
rkullojnë dhe të krijojnë investimin e 
duhur, që të mos tkurren edhe të tjerët. 
Pra, edhe Qeveria Kurti edhe Qeveria 
Hoti e kanë pasur një lloj qasje të tillë. 
Ajo cka shohim sot, nësë i shihni re-
duktimet buxhetore, është një listë e 
gjatë e projekteve të cilat qeveria i re-
dukton për shkak të dy arsyeve: e para, 
vendimi që të mos-shpenzohet dhe e 
dyta është normale që kur thua që të 
mos shpenzohet, atëherë nuk ndodhin 
të gjitha procedurat e prokurimit. Lid-
hur me këtë të dytën, si pasojë, ndalet 
procesi i blerjes dhe shpenzimit të 
parave, e më pas normalisht që nuk 
shpenzohen paratë. Kjo e ka edhe një 
efekt tjetër: kapaciteti i shtetit për të 

mbledhur para. Nëse shteti ka thënë 
mos shpenzoni, atëherë normalisht që 
edhe ekonomia është tkurrur dhe rrjed-
himisht reduktohet kapaciteti i ekono-
misë për të mbledhur taksa. Është cik-
like. Pra, fillon gjithçka të tkurret dhe 
normalisht mundohesh t’i reduktosh 
investimet.

Pandemia ka qenë një mundësi e 
jashtëzakonshme për ta bërë një trans-
formim të madh ekonomik, për të qenë 
shteti agresiv, sidomos në përkrahje të 
sektorëve që në të ardhmen do të jenë 
tepër të rëndësishëm. Ajo çka kemi 
parë me Covid-19 është sesa shpejtë 
ka ndodhur transformimi i ekono-
misë reale në digjitale. Pra, vendi i 
punës u bë një kompjuter në shtëpi. E 
gjithë ekonomia ndryshoi, qasja karshi 
ekonomisë. Gjithçka u bë më e digji-
talizuar, më pak e varur prej interak-
sionit fizik drejtpërdrejt. Normalisht 
se kjo nuk mund të bëhet në sektorë 
të prodhimit, meqë prodhimi kërkon 
njërëz në vend pune. Por, Kosova nuk 
është që shquhet me ndonjë prodhim-
tari të jashtëzakonshme. Kështu që, 
besoj se ka pasur mundësi të investo-
het në ndërtimin e kapaciteteve që do 
ta bënin Kosovën shumë konkurruese 
në botën e së nesërmes, duke e ruajtur 
edhe besimin e qytetarëve në shtet.

Rimëkëmbja e gjelbër dhe 
digjitale

– Keni thënë se Kosova ka nevojë 
për rimëkëmbje të gjelbër dhe digji-
tale. Si e mendoni?  

Dardan Sejdiu : Janë të shumta ma-
sat të cilat kanë mund të ndërmerren 
dhe nuk janë ndërmarrë. Rimëkëmbja 
duhet të bëhet e gjelbër dhe digjitale. 
Çka nënkuptoj me rimëkëmbje të gjel-
bër dhe digjitale? E gjelbër nënkuptoj 
që një prej industrive më të fuqishme 
në Kosovë dhe që tërheq sa më shumë 
mjete është industria e ndërtimit. Por 
për shkak të krizës, shitja dhe puna në 
industrinë e ndërtimit ka rënë, ndonëse 
intensiteti nuk është që ka shkuar në 
zero. Shteti ka mundur të ndërto-
jë program fare të lehtë, me të cilin 
e bën retrofitin e të gjithë objekteve 
publike. Pra, prej shkollave, qendrave 
të mjekësisë familjare, ndërtesave 
publike… Çka nënkuptoj me retrofit? 
T’i bëjë ndërtesat publike efiçiente. 
Ta përdorë kohën e pandemisë që ta 
mbajë sektorin e ndërtimit gjallë, duke 
ofruar projekte publike në retrofitin e 

ndërtesave publike. Kjo 
do t’i godiste tri momente 
ekonomike. E para: do të 
ishte mundësi të fusë para 
në ekonomi. E dyta: do të 
mbante sektorin e ndër-
timit gjallë dhe rrjedhi-
misht të gjithë zinxhirin e 
ndërmarrjeve të vogla dhe 
të mesme që lidhen me 
sektorin e ndërtimit. Dhe 
e treta: do të insistonte 
që gjithçka që blehet për 
renovimin e ndërtesava 

publike të jetë nga prodhuesit vendor. 
Në Kosovë sot ka prodhues të pan-
eleve solare, të izoluesve, të stiroporit, 
të xhamit etj. Të gjitha këto janë te bi-
zneset e vogla dhe të mesme dhe duke 
e bërë një investim të tillë, kjo do ta 
mbante të gjithë këtë cikël gjallë dhe 
do ta kthente një dozë të besimit në 
intervenimin e shtetit. Më pas do të 
mund të hyhej në projekte të mëdha 
publike. Qeveria as nuk e ka menduar 
se cili do të ishte zëvendësimi i dështi-
mit të Counter Global. Neve na duhet 
një kapacitet i ri energjetik dhe as që e 
kanë menduar se si t’i qasen kësaj nev-
oje. Pra, as për nga aspekti i energjisë 
së ripërtëritshme dhe as për nga aspekti 
i shfrytëzimit të linjitit. Do të ishte një 
investim i jashtëzakonshëm nëse do 
të bëhej në kohën e pandemisë. Meqë 
Kosova nuk është që vuan për para. 
Pra, borxhin publik e kemi jashtëza-
konisht të vogël; likuiditetin në banka 
e kemi jashtëzakonisht të madh. Kemi 
mjaftueshëm para në kursime pensio-
nale dhe i kemi rreth 200 milionë euro 
të Fondit të Privatizimit që nuk i kemi 
përdorur. Të gjitha këto e përbëjnë një 
shumë të madhe të mjeteve financia-
re që do të mund të përdoreshin për 
rimëkëmbje.

Zhgënjimi më i madh është 

fakti se ata që flasin për shtetin 

si aktor e akter, e jo spektator e 

pasiv, kanë qeverisur me vendin 

për disa muaj dhe nuk e kanë 

marrë asnjë vendim të një shteti 

zhvillimor për të cilin kanë 

folur kaq gjatë. E pas saj, erdhi 

një qeveri komplet e djathtë që 

brenda botëkuptimeve të saj, 

flitet çdo herë për tkurrje.

Po digjitalizimin? Flas për dig-
jitalizimin e tërësishëm të shërbi-
meve publike. Dhe kjo do të ishte 
një investim po ashtu i madh. P.sh. 
një kalkulim i thjeshtë tregon se me 
30 milionë euro do të mund të dig-
jitalizohej i gjithë sistemi i arsimit. 
Kjo duke u nisur prej sistemit të 
integruar digjital të menaxhimit të 
arsimit. Pra, ku do të digjitalizo-
hej komplet administrata, mësim-
dhënia e mësimnxënia. Të ndërtohet 
një platformë shtetërore për arsim, 
ku çdo gjë do të ishte digjitale. Të 
ndërtohet kapaciteti i serverave dhe 
gjithashtu të pajisen të gjitha shkol-
lat e vendit me teknologji, përfshirë 
pjesën hardverike, softeverike dhe 
infrastrukturore.

Fatkeqësisht, zhgënjimi më i 
madh është fakti se ata që flasin për 
shtetin si aktor e akter, e jo spektator 
e pasiv, kanë qeverisur me vendin 
për disa muaj dhe nuk e kanë marrë 
asnjë vendim të një shteti zhvillimor 
për të cilin kanë folur kaq gjatë. E 
pas saj, vjen një qeveri komplet e 
djathtë që brenda botëkuptimeve të 
saj flitet çdo herë për tkurrje.

– Banka Botërore ka para-
lajmëruar tkurrje të ekonomisë 
së Kosovës për 8.8% gjatë ketijj 
viti. Një gjë e tillë do të shkaktojë 
vështirësi veçanërisht te shtresat e 
varfëra që llogaritet se është 18% 
e popullësisë. Sa rrezikon Kosova 
që të futet në krizë ekonomike?

Dardan Sejdiu: Kosova, nga viti 
2000 deri në vitin 2020, e ka rrit-
ur GDP për capita prej 1800 $ në 
4400 $. Ndonëse kjo duket pak më 
shumë se dyfishim, kjo thuajse është 
asgjë në terma real. Sepse po flasim 
për 20 vite. Dhe tash të kemi tkur-
rje për 8.8% i bie të kthehemi dy 
vite prapa, nëse flasim me gjuhën e 
shifrave. Përveç kësaj, ne jemi zhy-
tur në krizë politike.

Në gjithë këtë situatë, sot nuk e 

dëgjojmë asnjë parti politike të na 
flas se si të kapërcehet kjo tkurrje 
prej 8.8%. Duke e pasur një buxhet 
jozhvillimor, një buxhet sa për të 
funksionuar, kjo veç na tregon qysh 
tash se viti 2021 do të jetë edhe më 
i vështirë për grupet e rrezikuara. 
Pra, ekonomia reale do të goditet 
edhe më shumë dhe do të humben 
edhe më shumë vende pune. Dhe në 
fund, do të përfundojmë me një vit 
të humbur në aspektin ekonomik, 
derisa në rrafshin politik, pres që 
të futemi në tre cikle zgjedhore, gjë 
kjo që mund ta riprodhojë gjendjen 
e njëjtë në rrafshin ekonomik edhe 
për vitin 2022. Pastaj flasim për 
4 vite të humbura, nga të cilat më 
shumti goditen shtresat e varfëra. 
Gjithë kjo situatë është shndërruar 
si në atë shprehjen “cirk dhe bukë”, 
pra e gjithë Kosova është shndër-
ruar në një cirk, ku mjaftohemi me 
pak bukë.

– Pas një sërë tentimesh, Ku-
vendi i Kosoves votoi Ligjin për 
Rimëkëmbjen Ekonomike. Keni 
qenë mjaft i zëshëm për vone-
sat që morën muaj të tërë. Sa e 
ka dëmtuar kjo mundësinë për 
rimëkëmbje ekonomike të vendit?

Dardan Sejdiu: Ligji për 
Rimëkëmbjen Ekonomike ka dy 
probleme. Së pari, është i vonuar. Së 
dyti i thotë qytetarit që t’i përdorë 
paratë e tij për ta kthyer besimin në 
ekonomi. Flasim për 6 muaj vonesë, 
për 10 tentime që të kalohet ky ligj. 
Pra iku periudha kur është aktiviteti 
kryesor ekonomik në Kosovë, peri-
udha prill-nëntor, e cila është e tillë 
për shkak të sektorit të ndërimit, llo-
jit të ekonomisë që kemi dhe bazim-
it të madh në remitenca që e kemi 
si konsum dhe si kërkesë. Tek në 
fillim të muajit dhjetor e kemi këtë 
ligj i cili nuk sjell ndonjë kontribut 
të madh në ekonomi.

Arsyeja pse kam qenë insistues që 
të votohet sa më parë ka qenë për 

Politika në Kosovë vuan nga një paaftësi e madhe të trajtimit të zhvillimit ekonomik në mënyrë strukturore dhe afatgjate. E gjithë elita politike 
kosovare e sheh zhvillimin në kuadër të paradigmës neoliberale dhe të konstrukteve që i ndërtojnë organizatat multilaterale në botë.

Dardan Sejdiu
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shkak të pritjeve që janë krijuar. 
Dhe pritjet nuk janë krijuar nga fak-
ti që ligji është i jashtëzakonshëm, 
por se i gjithë ligji ka vetëm një 
emërues të përbashkët me qytetarët: 
paratë e Trustit. Dhe kur ka fillu-
ar tërheqja e 10% të kursimeve në 
Trust, qytetarët kanë kalkuluar. Ta 
zëmë, një person ka llogaritur që ai 
do të mund t’i tërheq 150 euro nga 
ky 10%  dhe pastaj është futur në 
dyqan në borxh në atë shumë duke 
planifikuar që atë borxh ta mbulo-
jë me paratë që do t’i tërheq nga 
Trusti. Dhe çfarë i bie kjo? Kjo do 
të thotë se me 10% të Trustit është 
paguar konsumi i kaluar. Si paso-
jë, efekti në të ardhmen është zero, 
nëse jo edhe negativ.

Nëse shikohet me vëmendje Pa-

koja për Rimëkembje Ekonomike, 

ajo është një listë intervenimesh të 

bëra nga shteti në mënyrë selek-

tive. Ta zëmë, zvogëlimi i barrës 

tatimore. Nuk flasim për zvogëlim 

të barrës tatimore për të gjithë ak-

terët, por për disa prej tyre. Këtu 

është qasja selektive, këtu shihet 

favorizimi për dikë dhe diskrimin-

imi për tjetrin.

Tutje, Ligji për Rimëkëmbje 
Ekonomike ka ardhur pa ndonjë 
diskutim të mirëfilltë dhe i pamen-
duar mirë. Ky ligj prek një temë 
jashtëzakonisht të ndjeshme që 
është obligim nga Marrëveshja e 
Stabilizim-Asociimit (MSA), e që 
është ndihma shtetërore. Pra, nëse 
shteti ndihmon dhe është selektiv 
në ndihmë, atëherë kjo shkakton 
pabarazi në treg, te akterët ekono-
mik, sepse dikush është i favorizuar 
dhe dikush i diskriminuar. Dhe kjo 
është në kundërshtim me MSA-në. 
Dhe i tërë procesi nuk është bërë 
fare në koordinim me Komisionin 
për Ndihma Shtetërore. Kështu që 
ne do të merremi me këtë çështje 
me Bashkimin Evropian edhe për 
një periudhë të gjatë kohore dhe do 
të kemi potencialisht edhe problem 
sepse do të duhet që t’ia kthejnë 
paratë shtetit, duke qenë në kundër-
shtim me MSA dhe me konceptin e 
ndihmave shtetërore.

Nëse shikohet me vëmendje Pa-
koja për Rimëkembje Ekonomike, 
ajo është një listë intervenimesh të 
bëra nga shteti në mënyrë selektive. 
Ta zëmë, le të flasim për zvogëlim-
in e barrës tatimore. Nuk flasim për 
zvogëlim të barrës tatimore për të 
gjithë akterët, por për disa prej tyre. 
Këtu është qasja selektive, këtu shi-
het favorizimi për dikë dhe diskri-
minimi për tjetrin. Për këtë dikush 
mund të ndjekë rrugë ligjore. Pra, 
flasim për një ligj që është bërë pa 
u menduar, ku në momente të fun-
dit janë futur kategori të ndryshme. 
Një ligj aspak transformues dhe që 
mbjellë probleme për të ardhmen.

– Në Ligin për Rimëkëmbje 
Ekonomike, një prej veprimeve 
që ka ngjallur shumë disku-
tim, është pikërisht mundesia 
që qytetarët të mund të bëjnë 
tërheqje të parakohshme të 10% 
të kursimeve të tyre personale. 
Qeveria thoshte se më këtë është 
synuar rritja e kërkesës agregate, 
duke futur në qarkullim rreth 

200 milionë euro nga fondi pen-
sional. Ju thoni se 10% e Trustit 
mbulon konsumin e mëhershëm. 
Përtej kësaj, si mund të synohet 
një efekt i tillë pa u ditur se sa do 
të jetë përqindja e kontribuesve 
që do t’i tërheqin kursimet e 
tyre? Dhe po ashtu, si mund të 
pretendohet se këto para do të 
përfundojnë në konsum?

Dardan Sejdiu: Po e filloj nga kjo 
e fundit. Së pari, edhe nëse përfun-
dojnë në konsum, përfundojnë në 
konsum që është import. Sepse shu-
mica e asaj që blejmë është e im-
portuar, pra paraja del jashtë vendit. 
Shumë pak nga to përfundojnë në 
duart e prodhuesve vendor. E dyta, 
Trusti është institucion jashtëza-
konisht i ri në një ekonomi jashtëza-
konisht të vogël. Rrjedhimisht është 
e pamundur që qytetarë të kenë më 
shumë të hyra. Nëse papunësia ka 
qenë 40% në periudhën kur qytet-
arët kanë kursyer në Trust, tash ajo 
ka rënë në 30%. E derisa pagën me-
satare e kemi 200-300 euro, e që me 
10% i bie t’i kursejmë 20 euro në 
muaj, teksa je duke punuar që 10 
vite, kjo nënkupton që po flasim për 
një shumë jashtëzakonisht të vogël.

Pra, në një ekonomi të vogël, kur-
simi i tillë pensional, krijon fond të 
vogël pensional. Kështu që këto 
para që po tërhiqen janë shumë e 
vogël, sepse ekonomia është e 
vogël, paga është e vogël dhe mod-
eli i mbrojtjes shoqërore është kon-
servator.  Pra, ulen taksat dhe ulen 
kontributet, sepse kështu thuhet se 
vijnë investimet nga jashtë. Pra, 
duam të jemi konkurentë me tregun 
global për të sjellur investitorë nga 
jashtë duke i mbajtur gjitha kon-
tributet e ulëta. E kur mbahen kon-
tributet e ulëta, normalisht që fondi 
është i vogël. Dhe krejt kjo është 
pasojë e logjikës që e kemi pasur 
për modelin ekonomik dhe skemat 
e mbrojtjes shoqërore tash e njëzet 
vite. Një mendësi totalisht e gabuar. 
Nuk shoh asnjë intervenim serioz 
për ta rritur kërkesen agregate.

Sa i përket asaj se sa do t’i 
tërheqin qytetarët kursimet nga 
Trusti, mendoj që shumë njerëz 
edhe mund t’i tërheqin, por ata do 
të vazhdojnë t’i kursejnë, duke mos 
i çuar në konsum. Pra, nuk futen në 
ekonomi, sepse nuk ka besim dhe 
rrjedhimisht edhe nuk rritet kërkesa 
agregate.

Madje, as qeveria e mëparshme 
ka pasur në këtë pikë mendësi të 
njëjtë, të shprehur në formë tjetër. 
Ish-ministri Besnik Bislimi, që 
vjen nga një parti e majtë, e kishte 
më shumë hall fitimin e bankave. 
Ishte i ngarkuar me idenë që të mos 
rrezikohen bankat. Pra, njëjtë edhe 
ai planifikonte ta fuste në borxh 
qytetarin për ta trajtuar çështjen e 
kërkesës agregate. Nuk e mendon-
te shtetin si akter që ndërhyn në 
situata të tilla. Nërhyrjen e shtetit 
realisht e shihte si subvencionim të 
kamatës për kredi konsumuese.

Si rrjedhojë, nuk pamë asnjë in-
tervenim transformues nga të dy 
qeveritë për ekonominë. Dy qever-
itë përfunduan në të njëjtin kosh. 
Një koncept neoliberal, një kon-
cept ku shteti është pasiv dhe prona 
bëhet private për të qenë produktive 
dhe ku taksa e kontributet duhet 
të thjeshtësohen, sepse kjo qen-
ka masa më të cilën je konkurent 
për joshjen e investitorëve të huaj. 
Të gjitha këto për dy dekada janë 
dëshmuar si të gabuara dhe pa 
rezultat.

Në situata të tilla, rruga e vetme 
përpara është ndërhyrja direkte e 
shtetit në ekonomi duke derdhur 
para në pojekte publike. E kemi një 
shembull nga Lufta e Dytë Botërore, 
mjaft ilustrues. Atëbotë presiden-
ti Franklin Roosevelt kishte an-
gazhuar shkrimarët të shkruajnë 
guida turistike dhe për këtë i ka pa-
guar, sepse synonte të fus para në 
ekonomi. Pra, ka shpikur projekte 
dhe programe. Projektin e Digës së 
Madhe e ka bërë në periudhën më të 
vështirë ekonomike. Logjika është 
e thjesht. Kërkesa agregate rritet 
vetëm atëherë kur shteti e kthen 
besimin në ekonomi.

Mungesa e politikave 
tranformuese

– Tërheqja e 10% të kursi-
meve nga Trusti është konsideru-
ar edhe precedent i rrezikshëm. 
Pra, ky veprim po interpretohet 
edhe si barrë sociale që do t’iu fa-
turohet gjeneratave të ardhshme. 
Si e komentoni këtë?

Dardan Sejdiu: Është precedent 
mjaft i rrezikshëm. Në të ardhmen 
një qeveri me 61 deputetë mund 
t’i marrë të gjitha mjetet e Trustit. 
Pra, krejt kursimet tona mund t’i 
marrë me një vendim që votohet 
nga një shumicë e thjeshtë e depu-
tetëve. Me një vendim që e shuan 
Trustin e Kursimeve Pensionale, 
të gjitha mjetet kalojnë në Fondin 
Publik të Pensioneve.

Duke e pasur një buxhet 

jozhvillimor, një buxhet sa për të 

funksionuar, kjo veç na tregon 

qysh tash se viti 2021 do të jetë 

edhe më i vështirë për grupet e 

rrezikuara. Ekonomia reale do 

të goditet edhe më shumë dhe do 

të humben edhe më shumë vende 

pune. Dhe në fund, do të për-

fundojmë me një vit të humbur 

në aspektin ekonomik, derisa në 

rrafshin politik, pres që të futemi 

në tre cikle zgjedhore, gjë kjo që 

mund ta riprodhojë gjendjen e 

njëjtë në rrafshin ekonomik edhe 

për vitin 2022. Pastaj flasim për 4 

vite të humbura, nga të cilat më 

shumti goditen shtresat e varfëra. 

Gjithë kjo situatë është shndër-

ruar si në atë shprehjen “cirk 

dhe bukë”, pra e gjithë Kosova 

është shndërruar në një cirk, ku 

mjaftohemi me pak bukë.

Tjetra është mënyra se si është 
i organizuar Trusti dhe mënyra 
e organizmit të skemave të sig-
urimeve shoqërore te ne, e cila e 
kërkon një transformim të madh 
në dy drejtime. Fillimisht duhet 
të jetë më i gjerë sa i përket 
asaj se çfarë trajton dhe e dyta, 

kontributet duhet të jenë më të 
mëdha. Me 10% kontribute nuk 
ndërtohet paga e pensionit. Kemi 
prekur diçka që s’do të duhej. 
Kemi prekur kursimin pension-
al për benefit momental, sepse 
kemi qenë të vobektë në ide për 
të ndërtuar projekte që e rrisin 
kërkesën agregate. Pastaj, kemi 
krijuar hapësirë për çdo lloj dis-
kutimi të tillë në të ardhmen. Kjo 
na bie në situatën që liberalizimi 
i tregut është domosdoshmëri. 
Çka i bie kjo? I bie që kursimet 
pensionale duhet të shndërrohen 
në treg.

– Jo veç në rastin e masave 
të fundit ekonomike që janë 
ndërmarrë gjatë pandemisë, 
por edhe në përgjithësi, gjend-
ja ekonomike në vend nga një 
këndvështrim i ekonomisë poli-
tike, shpesh shihet si pasojë e 
paaftësisë për t’u zhvendosur 
nga paradigma neoliberale? Si 
e interpretoni këtë?

Dardan Sejdiu: Politika në 
Kosovë vuan nga një paaftësi e 
madhe e trajtimit të zhvillimit në 
mënyrë strukturore, në mënyrë 
afatgjatë. Pra, e gjithë elita poli-
tike kosovare e sheh zhvillimin 
në kuadër të paradigmës neo-
liberale dhe konstrukteve që i 
ndërtojnë organizatat multilater-
ale që operojnë nëpër botë. Dhe 
çdo diskutim mbi një politikë që 
mund ta transformojë përfundon 
në projekte të organizatave ndër-
kombëtare, të cilat normalisht, 
pastaj e zhvendosin në kontekst 
për të cilin ato janë të thirrura, 
e që derivon nga “Konsensuesi 
i Uashingtonit” dhe përfundon 
në një koncept të njohur “struc-
tural adjustment”. Gjithçka është 
në kuadër të kësaj përshtat-
je strukturore. Ky është prob-
lemi fillestar dhe më i madhi. 
Pra, paaftësia për ta trajtuar në 
mënyrë sistematike konceptin 
se si ky shtet duhet të duket dhe 
çka janë aftësitë zhvillimore e tij. 
Dhe e dyta, 20 vite më vonë ende 
nuk e kanë të qartë që zhvillimi 
është mirëqenie, nuk është GDP. 
Sulltanati i Bahreinit ka GDP per 
capita mjaft të lartë. Emiratet e 
Bashkuara Arabe e kanë rreth 
40.000 dollarë GDP për capita, 
por ajo është e koncentruar. Kjo 
do të thotë se nuk ka mirëqenie 
poshtë, por ka luks lartë. Edhe 
shoqëria të cilën duhet ta ndër-
tojmë, nuk duhet t’i nënshtrohet 
logjikës së Trickle-Down eco-
nomic, por duhet të rivendoset 
diskutimi zhvillimor dhe ekono-
mik. E para, na duhet një qasje 
komplet tjetër për zhvillim, nëse 
mendojmë ta bazojmë zhvillimin 
në resurset që i kemi pasur dhe që 
i kemi ende (linjit, energji etj.). 
Pandemia Covid-19 ka treguar se 
resursi i ri është digjitalja. Dhe 
koncepti ynë zhvillimor duhet të 
jetë sesi do të duket në 20 vitet e 
ardhshme bota. Ka mjaftueshëm 
studime për këtë. Dhe në kuadër 
të kësaj duhet t’i përdorim resur-
set njerëzore që kemi, sepse gjëja 
e vetme me vlerë që ne ekspor-
tojmë janë shërbimet digjitale. 
Dhe e dyta, duhet ta ndërtojmë 
një mbrojtje shoqërore, e cila na 
mirëmbanë nga goditjet e tilla si 
pandemia e fundit, sepse goditjet 
e këtilla do të jenë më të shpeshta 
sesa që kanë qenë në të kaluarën. 
Sepse nëse nga vitet e dyzeta deri 
në vitet e nëntëdhjeta kemi pa-
sur një apo dy kriza ekonomike, 
në njëzet vitet e fundit kemi pa-
sur katër kriza. Dhe këto do të 

përsëriten dhe cikli do të jetë 
më i shkurtër. Pra, ne duhet të 
ndërtojmë ekonomi, e cila është 
e aftë t’iu bëjë ballë situatave 
të këtilla. Duhet të angazhohe-
mi për sektorë të cilët adaptohen 
në zinxhirët rajonalë, apo glob-
al ekonomik. Prej kësaj gjendje 
nuk dalim me elitën ekzistuese 
politike. Fatkeqësisht nuk dalim 
as me Lëvizjen Vetëvendosje!, 
e cila prezantohet si progresive, 
por vendimet e tyre ekonomike 
gjatë periudhës sa qeverisen kanë 
treguar se nuk kanë qenë të gat-
shëm të ndërmarrin hapa trans-
formues në asnjë sferë. Ndonëse 
kjo shpesh arsyetohet me periud-
hën e shkurtër të qeverisjes dhe 
ballafaqimin me pandeminë, nuk 
duhet harruar se ministri i tyre i 
financave dhe ministrja e tyre e 
ekonomisë kanë qenë të djath-
të, pra personat kyç në fushën e 
ekonomisë.

Nuk pamë asnjë intervenim 

transformues nga të dy qeveritë 

e fundit për ekonominë. Dy qe-

veritë përfunduan në të njëjtin 

kosh. Një koncept neoliberal, një 

koncept ku shteti është pasiv dhe 

prona bëhet private për të qenë 

produktive dhe ku taksa e kon-

tributet duhet të thjeshtësohen, 

sepse kjo qenka masa më të cilën 

je konkurent për joshjen e inves-

titorëve të huaj. Të gjitha këto 

për dy dekada janë dëshmuar si 

të gabuara dhe pa rezultat.

– Cilat duhet të jenë hapat që 
do të duhet t’i ndërmarrë qeve-
ria e tanishme (në detyrë,  apo 
qeveria që do të dalë pas zgjed-
hjeve, në situatën që ndodhemi 
aktualisht?

Dardan Sejdiu: Fillimisht punë 
dhe projekte që e rrisin kërkesën 
agregate. Ta zëmë projekti i ret-
rofitit për të gjitha ndërtesat 
publike, në mënyrë që ta lidhim 
prodhuesin vendor me ndërtues-
in; investime në ndërtim të 
kapaciteteve të efiçiencës; reduk-
time në shpenzime të energjisë 
si një hap për caqet që i syno-
jmë ashtu-kështu për energji të 
ripërtëritshme. Së dyti, digjital-
izimi i përgjithshëm në të gjitha 
institucionet. Dhe krejt kjo të 
bëhet me inxhinerë vendorë. Pra 
të derdhen mjetet që të ndërtohet 
kjo infrastrukturë digjitale nëpër 
institucione. Së treti, koncepti 
i energjisë të bazohet në paranë 
publike, qoftë përmes një termo-
centralit të ri me 300 MGW, qoftë 
përmes hapjes së tregut për en-
ergji të ripërtëritshme. Dhe e fun-
dit, një rishikim i plotë i sistemit 
të mbrojtjes shoqërore, meqë 
përmes kësaj edhe kursejmë, por 
edhe ndërtojmë kapacitete mbro-
jtëse prej goditjeve në ekonomi 
në të ardhmen. Këto do të ishin 
katër shtyllat e nevojshme për 
çdo qeveri.
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SI E RIMODELON EKONOMINË COVID-19?

Një pandemi, dy të ardhme
Pothuajse një vit pas shpërthimit të Covid-19, bota mbetet ende e pafuqishme përballë pandemisë. Masat e marra për ta luftuar, nga ana tjetër, 

shkaktuan një krizë të trefishtë, ekonomike, politike dhe civile. Dy tendenca kryesore janë duke u përforcuar tashmë: triumfi i industrive digjitale dhe 
kthimi i shtetit në udhëheqës të kapitalizmit. Dy lëvizje plotësuese ...

NGA ROBERT BOYER*

Ekonomistët rrallë kanë qenë të 
interesuar në proceset me të cilat 
ndërtohen rregullat e lojës dhe 

institucionet apo organizatat bashkimi i 
të cilave siguron qëndrueshmërinë e një 
regjimi socio-ekonomik. Mungesa për të 
kuptuar depresionin e gjatë që pasoi rënien 
e regjimit sovjetik në Rusi është dëshmi e 
kësaj mangësie. Sidoqoftë, duke i marrë 
parasysh të gjitha, kjo është pyetja e shtruar 
nga emergjenca për të dalë nga koma, në 
të cilën janë zhytur ekonomitë në  përpjek-
je për të ndaluar pandeminë Covid-19: si 
mund të rindërtohet një sistem ekonomik 
funksional nga përbërës të shkëputur nga 
njëri-tjetri ?

Në mungesë të një kthimi në histori, 
secili ofron një qasje normative sipas pref-
erencave të tyre doktrinore ose ideolog-
jike. Për ta lehtësuar rikuperimin, taksat 
e prodhimit duhet të shfuqizohen, thonë 
organizatat e punëdhënësve. Ne duhet ta 
rivendosim taksën e pasurisë, të vendosim 
një taksim kalimtar, apo edhe të përher-
shëm, mbi të ardhurat e larta dhe të shko-
jmë më shumë drejt drejtësisë sociale, pre-
tendojnë studiuesit dhe lëvizjet e majta. Të 
tjerë sugjerojnë “të fillohet nga zero”: më 
në fund duhet të merret parasysh kërcënimi 
i kolapsit ekologjik dhe të vonojë ardhjen 
e këtij të fundit, gjë të cilën karantina e  ka 
treguar si mundësi.

Eksplorimi i trashëgimisë së dy deka-
dave të fundit është një parakusht. Pan-
demia vjen në një kohë të shënjuar nga 
dalja e vështirë nga kriza e vitit 2008, e 
cila nuk çoi në një kthim në mbikëqyrjen 
e rreptë të financave. Përkundrazi: përfshiu 
ruajtjen e normave të interesit afër zeros 
për të stimuluar aktivitetin ekonomik, një 
burim shpërthimesh të përsëritura – në këtë 
rast mbi naftën dhe mallrat – në shoqëritë e 
dominuara nga financimi. Të ardhurat kap-
itale në rritje dhe pasiguria e punësimit ush-
qejnë një rritje të vazhdueshme të pabaraz-
ive. Në fillim të vitit 2020, politikanët nuk 
mund të imagjinonin që një virus do të 
ishte në gjendje të ndalonte këto dinamika 
të fuqishme.

Pasiguri radikale

Nga vëzhgimi i SARS dhe H1N1,  spe-
cialistët e shëndetit publik kishin arritur 
në përfundimin se ishte e nevojshme të 
përgatiteshin për kthimin e epidemive, 
probabiliteti i të cilave u rrit me lëvizjet 
nëpër botë. Mesazhi u mor në Azi, por jo 
në Shtetet e Bashkuara ose Evropë – larg 
tij. Në përgjithësi, qeveritë janë përpjekur 
të kufizojnë rritjen e kostove shëndetësore, 
edhe nëse nënkupton nëninvestim në pajis-
jet bazë për të luftuar epidemitë. Tronditja 
është e madhe kur përparimi i shpejtë i 
infeksioneve kërkon një masë radikale 
– konfinimin – për mungesë planifikimi 
dhe përgatitje të mjeteve për një strategji 
efektive: provë, gjurmim dhe izolim. Kjo 
shpjegon vdekshmërinë e pabarabartë të 
pandemisë midis zonave të mëdha të ekon-
omisë botërore dhe midis vendeve të aferta 
gjeografikisht (Franca dhe Gjermania, për 
shembull).

Vendimi i shumë qeverive për t’i dhënë 
përparësi mbrojtjes së jetës njerëzore mbi 

ndjekjen e normalitetit ekonomik përmbys 
hierarkinë tradicionale të vendosur nga pro-
gramet e mëparshme të liberalizimit, të cilat 
kishin dobësuar sistemin e kujdesit shënde-
tësor. Ky ndryshim i papritur ngre një seri 
nevojash për përshtatje që kalojnë nëpër 
shoqëri: paniku i bursës, luhatja e çmimit 
të naftës, ndalja e kredisë, ulja e konsum-
it, paqëndrueshmëria e kursit të këmbimit, 
braktisja e ortodoksisë buxhetore, etj.

Shpërthimi i Covid-19 në fillim i be-
fasoi komentuesit dhe vetë pjestarët, në 
pamundësi për të gjetur fjalët për të përsh-
kruar situatën me të cilën përballeshin. Pas 
luftës kundër terrorizmit, a ishte e mençur 
t’i deklarohej luftë një virusi? A ishte e 
rëndësishme të cilësohej si “recesion” çfarë 
është në fakt një vendim politik dhe admin-
istrativ për të ndaluar të gjitha aktivitetet që 
nuk janë të nevojshme për luftën kundër 
pandemisë dhe për jetën e përditshme?

Jospecialistët dhe udhëheqësit politikë 
mund të kenë besuar se përparimet në bi-
ologji do të lejonin kontroll të shpejtë të 
Covid-19. Ata injoruan paralajmërimin e 
studiuesve të virologjisë: nuk ka një virus 
tipik, secili ka karakteristika që duhet të zb-
ulohen ndërsa përhapet. Prandaj autoritetet 
duhej të merrnin vendime afatgjata për-
ballë pasigurisë radikale. Si vendoset sot 
kur dihet që nuk dihet ende se çfarë do të 
përfundojmë duke ditur pasnesër – për fat 
të keq ndoshta shumë vonë? Lamtumirë 
llogaritjes ekonomike racionale! Rezulta-
ti është një mimikë e përgjithshme: është 
më mirë të jenë të gjithë gabim së bashku 
sesa të kesh të drejtë vetëm. Kështu, qever-
itë kopjojnë njëra-tjetrën dhe përfundojnë 
duke përdorur të njëjtin model të përhapjes 
së pandemisë. Financuesit janë të kënaqur 
të investojnë në fonde që imitojnë indeksin 
e bursës, pasi ata nuk kanë informacionin 
përkatës për vlerësimin e aktiveve financ-
iare. Po kështu, qeveritë duhet të përtërijnë 
me masa të paprecedente, gjë që shton një 
pasiguri të dytë radikale, sepse askush nuk 
e di ndikimin përfundimtar.

Kjo shpjegon pjesërisht natyrën për-
plasëse të vendimeve publike dhe kontra-
diktat që rrjedhin përmes fjalimeve zyrtare. 
Kjo përhapje e pasigurisë ka një pasojë të 
rëndësishme për sa i përket përgjegjësisë: 
kur dihen strategjitë që kanë provuar se 
janë më efektive, a do të jenë në gjendje 
qytetarët e dëmtuar nga trajtimi joadekuat 
i pandemisë të paraqesin një ankesë kundër 
administratës shëndetësore apo edhe 
kundër politikave?

Ndërsa vendimi për të ndaluar prak-
tikisht ekonominë rrezikonte falimentimin 
e kompanive më të brishta dhe varfërim-
in e kompanive më të dobëta, ai duhej të 
shoqërohej me masa për të mbështetur  
ndërmarrjet dhe të ardhurat e punonjësve. 
Në Francë, kontributi masiv i shtetit prishet 
me projektin e një kthim në ekuilibër të fi-
nancave publike: është e domosdoshmëria  
e shëndetit publik dhe urgjenca – nëse jo 
paniku – që justifikojnë këtë rivlerësim të 
doktrinës qeveritare. Por shpresat për një fi-
tore të shpejtë mbi virusin janë zhdukur dhe 
janë zgjatur masat sanitare, pra përpjekja 
buxhetore. Jeta njerëzore, e cila dukej sikur 
nuk kishte çmim, tani ka një kosto. Turizmi, 
hotelieria, transporti ajror, argëtimi: sektorë 

të tërë janë në prag të fal-
imentimit dhe organizatat 
profesionale po bëjnë 
thirrje për kthim në një 
aktivitet më të qëndrue-
shëm ekonomik. Aktivi-
tet i cili nuk mund të jetë 
siç mbizotëroi në 2019, 
pasi barrierat për përhap-
jen e virusit peshojnë në 
produktivitetin, kostot 
dhe përfitimin..Log-
jikisht, nëse emocioni 
i krijuar nga Covid-19 
provon të jetë i qëndrue-
shëm, pandemia mund 
të shënojë krijimin e një 
procesi vetëdije: kërkesa 
për mirëqenie duhet të 
bëhet themeli i shoqërive. 
Kjo prognozë optimiste 
duhet të zbutet, sepse, nga 
e kaluara, Covid-19 nuk 
ka bërë një pastrim deri 
në rrënjë. “Gjithçka duhet 
të ndryshojë në mënyrë që asgjë të mos 
ndryshojë”, veçanërisht në shpërndarjen e 
pushtetit brenda shoqërive dhe në shkallë 
ndërkombëtare. Nga njëra anë, Covid-19 
ka ndryshuar tashmë një numër sjelljesh 
dhe praktikash: struktura e konsumit ka 
regjistruar rreziqet e marrëdhënieve ballë 
për ballë; puna është dixhitalizuar, duke le-
juar shkëputjen kohore dhe gjeografike nga 
detyrat që prodhojnë një të mirë ose shër-
bim të dematerializuar; lëvizja ndërkom-
bëtare e njerëzve është penguar gjatë; dhe 
zinxhirët e vlerave globale nuk do të dalin 
të padëmtuara nga përpjekjet për të rimarrë 
një farë sovraniti kombëtar mbi prodhimin 
e mallrave të gjykuara strategjike. Mënyrat 
e rregullimit do të transformohen, me pak 
shanse për t’u kthyer në të kaluarën.

Nga ana tjetër, Covid-19 ka përshpejtuar 
dy nga tendencat e vërejtura që nga dekada 
e vitit 2010. E para lidhet me kapitalizmin e 
platformës, përqendruar në shfrytëzimin e 
informacionit të çfarëdo lloji, i cili ka filluar 
të pushtojë botën. Me krizën shëndetësore, 
ai ka treguar fuqinë e tij duke ruajtur aktivi-
tetin e tregtisë elektronike falë algoritmeve 
të saj të shtuara nga inteligjenca artificiale 
dhe logjistika, duke ofruar informacion në 
kohë reale për të gjitha aktivitetet, duke 
lehtësuar punën dhe mësimdhënien në dis-
tancë, duke eksploruar rrugët e ardhshme 
të hapura në sektorë të rinj (automjete au-
tonome, përdorim komercial i hapësirave,   
telemjekësi, pajisje mjekësore). Nga ana e 
tyre, financuesit po vënë bast për sukses af-
atgjatë në kontekstin e një rënieje të ekono-
misë tradicionale. Ky kapitalizëm pushtues 
transnacional duket se ka dalë edhe më i 
fuqishëm nga kriza shëndetësore.

Por kjo gjithashtu zgjoi homologun e tij 
dialektik: një mori kapitalizmash të drejtu-
ara nga shteti të cilat, të shtyrë nga ata që u 
lanë pas nga hapja e ekonomive, synojnë të 
mbrojnë prerogativat e shtetit komb, duke 
përfshirë edhe fushën ekonomike. .Ndërsa 
dobësitë e globalizimit zbeheshin, u ngritën 
lloje të ndryshme të kapitalizmit shtetëror. 
Qeveritë e tyre po dalin ideologjikisht të 
forcuara nga pandemia, e cila ka rehabilitu-
ar rolin mbrojtës të kufijve.

Ky prezantim nuk mund të mos zgjojë 

një kundërshtim në arsyes së shëndoshë: 
si mund të bashkëjetojnë dy regjime të til-
la të kundërta? Po ta shohim më nga afër, 
ata ushqehen me njëri-tjetrin. Ofensiva e 
multinacionalëve dixhitale ka si homolog 
të saj një disartikulim të sistemeve prod-
huese kombëtare dhe një polarizim të 
shoqërive përgjatë një linje frakture midis 
grupeve dhe profesioneve të cilët lulëzojnë 
në konkurrencën midis territoreve, dhe të 
tjerëve, pra humbësve, standardi i jetesës 
të cilëvë po ngec ose po bie. Ky është 
terreni për lëvizjet që mbrojnë identitetin 
kombëtar dhe i kërkojnë shtetit që t’i mbro-
jë ata nga erërat e forta të konkurrencës 
ndërkombëtare.

Në mënyrë paradoksale, pandemia i 
forcon të dy këto lloje të kapitalizmit. Ka-
pitalizmi transnacional i informacionit 
ka zotëruar prej shumë kohësh tregtinë 
elektronike dhe punën nga shtëpia. Dis-
tancimi fizik është në zemër të modelit të 
tij produktiv dhe masat e konfinimit i lejo-
jnë të pushtojë shpejt klientët, të zhvillojë 
aplikacione të reja për mjekësinë, arsimin 
në distancë dhe takimet e punës. Finan-
cuesit  shohin tek informacioni dhe kërkimi 
mjekësor  dy sektorë  që dalin më të fuq-
ishëm nga pandemia.

Në fushën ideologjike, qeveritë e kual-
ifikuara si “populiste” po fitojnë terren, 
pasi kërcënimi i një virusi nga diku tjetër 
justifikon kontrollin e kufirit, mbrojtjen e 
sovranitetit kombëtar dhe forcimin e shtetit 
në sferën ekonomike. Kapitalizmi shtetëror 
nuk pretendon të konkurrojë me kapital-
izmin transnacional, por thjesht të pohojë 
sovranitetin ekonomik, edhe nëse fitohet në 
dëm të standardit të jetesës. Qeveritë mund 
të kërkojnë nga Kina që të përmbajë Ga-
fam (Google, Apple, Facebook, Amazon 
dhe Microsoft), në mënyrë që një ndarje e 
hapësirës globale midis dy sferave të ndik-
imit të bëhet e mundur, pa nënkuptuar do-
mosdoshmërisht fitoren e njëra mbi tjetrën.

Në këtë klimë të zymtë, konfliktet sho-
qërore, të pa kapërcyera në të kaluarën e 
afërt, ka të ngjarë të rishfaqen, veçanërisht 
pasi vendet e shkatërruara të vendeve të 
punës mund të tejkalojnë ato të krijuara në 
sektorët e së ardhmes. Në kapitalizëm, një 

regjim socio-ekonomik është i zbatueshëm 
vetëm nëse bazohet në një kompromis 
themelor që organizon arkitekturën insti-
tucionale – në veçanti atë të marrëdhënies 
së pagave dhe konkurrencës -, drejton aku-
mulimin dhe kanalizon konfliktin midis 
kapitalit dhe punës. Polarizimi i shoqërive 
e bën ushtrimin jashtëzakonisht të vështirë, 
por do të ishte iluzion të mendohet se ma-
sat thjeshtë teknike, sado inovative të jenë, 
mund të zëvendësojnë rolin e politikës në 
ndërtimin e kompromiseve të reja.

Ndërtimi i kompromiseve 
të reja

Meqenëse do të ishte e kotë të kërko-
jmë një parashikim në një determinizëm 
teknologjik ose ekonomik, pse të mos 
imagjinojmë se si forcat që punojnë në 
shoqëritë post-Covid-19 mund të çojnë në 
konfigurime të pajisura me një koherencë 
të caktuar?

Një e ardhme e parë mund të rezultojë 
nga një aleancë midis teknikave dixhitale 
dhe përparimeve në biologji për të rezu-
ltuar në një shoqëri të survejimit së përg-
jithësuar e cila krijon dhe bën të mundur 
një polarizim midis një numri të vogël 
të njerëzve të pasur dhe një mase subjek-
tesh të shfuqizuara nga braktisja e idealit 
demokratik.

E ardhmja e dytë mund të rezultojë nga 
shembja e një shoqërie të tillë. Zhvendosja 
e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe dësh-
timi për të zbatuar një determinizëm biolog-
jik tregojnë nevojën për një shtet social që 
bëhet mbrojtësi i një demokracie të shtrirë 
në ekonomi. Suksesi i një numri në rritje të 
përvojave kombëtare bën edhe një herë të 
mundur që të ndërtohet përfundimisht një 
regjim ndërkombëtar i përqendruar në të 
mirat publike globale dhe të përbashkëtat 
pa të cilat regjimet kombëtare nuk mund të 
lulëzojnë. Historia do të kujdeset për pav-
lefshmërinë, ose jo, të këtyre dy vizioneve 
dhe për të na befasuar, siç bëri Covid-19.

*Ekonomist. Autor i librit Kapitalizmat 
në Testin e Pandemisë, La Découverte, 
2020, mbi të cilin bazohet ky tekst.
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Në Liverpool, futbolli si ndeshje identitare

NGA I DËRGUARI YNË SPECIAL QUENTIN GUILLON*

« SUKSESI I KLUBIT BAZOHET NË SOCIALIZËM »

Një moment i famshëm solidar-
iteti është i njohur në të gjithë 
botën. Para çdo ndeshje si niko-

qir të klubit Liverpool Football Club (LFC), 
tifozët duke përfshirë edhe ata të “kop” (tri-
bunat ku grumbullohen tifozët më të zjar-
rtë) e këndojnë këngën You’ll Never Walk 
Alone (“Ju kurrë nuk do të ecni vetëm”), 
si një simbol përkushtimi të plotë për një 
skuadër nga më të mëdha në Mbretërinë e 
Bashkuar dhe Evropë.

Në epokën e parave-mbret dhe të global-
izimit të futbollit, LFC, në pronësi të kon-
glomeratit amerikan Fenway Sports Group 
(FSG), pretendon ta mishërojë veçantinë e 
një qyteti krahas pjesës tjetër të Anglisë. Ai 
e pretendon po ashtu sintezën midis qëlli-
meve financiare dhe pasionit të tifozëve, 
falë pranimit të parimeve “socialiste”.

Si kampion evropian më 2019 dhe fitues 
i kampionatit anglez në qershor 2020, për 
herë të parë në tridhjetë vitet e fundit, klu-
bi nuk pushon së referuari Bill Shankly-t, 
ish-menaxherit të tij të shquar (midis 1959 
dhe 1974), shtatorja e të cilit gjindet në hyr-
je të stadiumit Anfield.

I njohur për deklaratën e tij të famshme: 
“Futbolli nuk është çështje jete ose vdek-
je. Është shumë më i rëndësishëm se 
kaq“. Shankly ia pati përshkruar lojtarëve 
vizionin e tij: “Që secili të punojë për ta 
arritur të njëjtin qëllim dhe që secili ta nda-
jë suksesin nëse ai qëllim është arritur: ky 
është socializmi në të cilin besoj. Unë e 
shoh futbollin dhe jetën në këtë mënyrë.”

Pothuajse pesëdhjetë vjet më vonë, pres-
identi dhe drejtori i përgjithshëm i klubit, 
z.Peter Moore, dha të njëjtin mesazh në një 
editorial të së përditshmes spanjolle El País: 
“Suksesi i Liverpoolit bazohet në social-
izëm“. Realitet apo oportunizëm nga ana e 
përfaqësuesit të FSG, që është kompania e 
tretë më e madhe sportive e biznesit në botë 
sipas Forbes, si një konglomerat i cili gjen-
eron 6.6 miliardë dollarë (përfshirë 2.2 mil-
iardë vetëm për LFC)? E njëjta pyetje lind 
në lidhje me trajnerin, z.Jürgen Klopp, paga 
vjetore e të cilit arrin në 11.3 milion euro 
dhe i cili pohon përputhjen e tij me vlerat “e 
majta” duke u betuar se ai nuk do të votonte 
“kurrë për të djathtën”.

Për ta kuptuar veçorinë e LFC, është e 
nevojshme të hetohet « zemra ‘scouse’ që 
rreh gjatë mbrëmjeve të ndeshjeve të Ligës 
së Kampionëve“, siç na shpjegoi z.Joe 
Blott, në krye të Spirit of Shankly, grupi më 
i rëndësishëm i tifozëve. Liverpool ka një 
histori të trazuar. Qyteti u pasurua për dy 
shekuj falë skllavërisë (“Fatkeqësisht, por 
e pranojmë këtë të vërtetë“, thotë z.Blott); 
ku fuqia e portit ka krijuar përparimin e tij.

Scouse, një gjellë lokale (patate të zier, 
viçi dhe karrota) që buron nga lapskaus 
norvegjez, u paraqit nga marinarët skandi-
navë në fund të shekullit XVIII. Homologët 
e tyre lokalë do të fillojnë të emërtohen 
scousers, duke e vendosur si themel të iden-
titetit lokal.

Për Peter Millward, një sociolog që jeton 
në qytetin ku lindën Beatles, “Liverpool 
është në gjysmë të rrugës midis kulturës 
ishullore britanike dhe ndikimeve të shumta 

të lëvizjeve të tij të popullsisë. Qyteti është 
bërë kozmopolit”. Ai flet për imigracionin 
irlandez i cili e bëri qytetin një fortesë ka-
tolike në një vend kryesisht protestant, por 
edhe për uellsian, skandinav, etj. Theksi 
scouse, i cili përdredh veshët e neofitit, ka 
lindur nga këto ndikime të shumta.

Liverpool u godit rëndë nga kriza ekono-
mike e viteve 1970 dhe 1980. “Një raport i 
vitit 1981 i publikuar 28 vjet më vonë pre-
tendonte se qëllimi i qeverisë së Margaret 
Thatcher ishte ta linte qytetin të vdiste », 
kujton sociologu. Deindustrializimi ma-
siv shkaktoi një rritje të papunësisë dhe 
varfërisë. Por mbeten “Reds” (LFC), një 
nga dy klubet e qytetit, me “Blues” të Ever-
ton Football Club (EFC). “Ne ishim më 
të mirët në Evropë. Futbolli ishte fushë e 
vetme ku qeveria e Thatcher nuk mund të 
na bënte të vuanim”, kujton portieri ikon-
ik James “Jamie” Carragher. Klubi atëherë 
jetoi periudhën më të lavdishme të historisë 
së tij, duke fituar njëmbëdhjetë tituj kampi-
oni të Anglisë dhe katër kupa evropiane nën 
drejtimin e John Smith, presidentit të tij nga 
1973 në 1990.

“LFC na shpëtoi nga depresioni“, thotë 
historiani Frank Carlyle në një libër të hu-
lumtuesit dhe studiuesit të futbollit Daniel 
Fieldsend për klubin dhe qytetin. Libri ci-
ton gjithashtu producentin dhe shkrimtarin 
Dave Kirby, i cili tha më 1977: “Klubi për-
faqëson ata që jemi, shpresat tona, ëndrrat 
tona. Kjo i mundëson shumices prej nesh të 
kalojnë fundjavat, të harrojnë papunësinë, 
fabrikën, mutet e përditshme. Ekzistojmë 
për klubin dhe ai ekziston për ne“. Një 
lojtar do të mbahet mend gjithashtu njëzet 
vjet më vonë. Më 1997, përderisa ‘dockers’ 
(punëtorët e krahut të portit) ishin në grevë 
dhe luftonin për mbijetesë, Robbie Fowler 
festoi golin e tij të njëqind e trembëdhjetë, 
në moshën 21 vjeçare, duke e zbuluar nën 
fanellën e tij një maicë me mbishkrimin: 
“Mbështetje për 500 dosckers e Liverpollit 
të pushuar nga puna prej shtatorit 1995”. 
Veprimi i tij do ta mediatizoj konfliktin. 
Fowler mbetet i adhuruar edhe sot për këtë 
gjest.

Tragjedia e Hillsborough 
më 1989

Përveç krizës ekonomike, një tragjedi 
bashkon ende banorët e qytetit. Më 15 Prill 
1989, në gjysmëfinalen e Kupës së Anglisë, 
Liverpool sfidoi Nottingham Forest në Hill-
sborough Stadium, në Sheffield. Mijëra 
tifozë të vonuar hyjnë me shpejtësi në stadi-
um, përderisa ndeshja zhvillohej. Nëntëdh-
jetë e gjashtë tifozë, përfshirë fëmijë, vdesin 
para portave ose të shkelur. Katër vjet më 
parë, Liveropooli ishte fajësuar për sjelljen 
e dhunshme të tifozëve të tij gjatë trazirave 
vrasëse në Heysel, në Belgjikë, më 29 maj 
1985, gjatë finales së Kupës së Klubeve të 
Kampionëve Evropian, të cilën e zhvillon-
te kundër Juventusit. Bilansi: 39 të vdekur 
dhe 450 të lënduar. Liverpooli gjindet sër-
ish në bankën e të akuzuarve. Disa ditë më 
vonë, gazeta The Sun titulloi : « The Truth 
»  (“E Vërteta”) duke përdorur versionin 
e policisë, duke akuzuar tifozët se janë të 
vetmit përgjegjës për atë që ndodhi. Gazeta 
paraqiti gjithashtu tre akuza që do të dësh-
mohen të pavërteta: “Tifozët [e Liverpoolit] 

urinuan mbi policë të gux-
imshëm [që përpiqeshin të 
shpëtonin të lënduarit]”; 
“Tifozët vjodhën xhepat e 
viktimave“; “Tifozët paran-
daluan shërbimet e urg-
jencës t’i jepnin viktimave 
frymëmarrje përmes gojës“.

Më 2009, në përkujtimin 
e tragjedisë së Hillsborough 
në Anfield, deputeti An-
drew Burnham, Sekretari 
shtetëror për Kulturë, Me-
dia dhe Sport, mbajti një 
fjalim në emër të qeverisë 
laburiste të z.Gordon 
Brown. Spontanisht, rreth 
28.000 tifozë u ngritën dhe 
brohoritën : « Justice for the 
ninety-six ! » (“Drejtësi për 
nëntëdhjetë e gjashtët!”). 
Në këtë vazhdë, një hetim 
i pavarur do ta shfajësojë 
LFC më 2012 dhe do ta nx-
jerrë në pah jo vetëm përg-
jegjësinë direkte të policisë, 
fajtore sidomos për mbylljen e portave, por 
edhe gënjeshtrat e publikuara nga The Sun, 
nga media të tjera dhe nga stafi politik.

Tragjedia e Hillsborough do të kon-
tribuojë në forcimin e veçorisë së një qyteti 
që ‘tories’ nuk patën qeverisur që nga viti 
1972. Në vitet e fundit, tribunat zhurmonin 
me këngë mbështetje për ish-udhëheqësin e 
Partisë laburiste, z.Jeremy Corbyn. “Asnjë 
grup i tifozëve nuk i ka nxitur. Ishte spon-
tane”, thotë Blott. “Padrejtësia na ka for-
muar. Disa liverpuldianë madje e shohin 
qytetin e tyre si një enklavë të pavarur bren-
da Mbretërisë së Bashkuar. Duhet kujtuar 
se greva e madhe e dockersave më 1911 na 
kishte bashkuar“, kujton z.Ian Byrne, tifoz i 
zjarrtë i klubit dhe deputet për zonën elek-
torale fqinje të West-Derby nga viti 2019. 
“Nuk jemi anglezë, jemi scoursers”, thonë 
flamujt dhe tifozët në intervale të rregullta 
në tribunat e stadiumit. “Liverpool është 
Republika jonë e vogël“, shkruan Fieldsend.

Prandaj, LFC është kampion i një vendi 
ku tifozët urrejnë liderët shtetërorë, të cilët 
i akuzojnë se kanë vepruar në degradimin e 
qytetit të tyre. Në gusht të vitit 2019, “Reds” 
fishkëlluan madje edhe kundër himnit God 
Save the Queen. “Ka shumë tifozë që duan 
ta shohin duke humbur skuadrën kom-
bëtare”, konfirmon universitari (dhe tifozi) 
Joel Rookwood.

Më 2007, dy investitorë amerikanë të 
zhytur në borxhe, George Gillett dhe Tom 
Hicks e blenë klubin nga biznesmeni dhe 
filantropi Peter Moores, i cili e kishte në 
pronësi që nga viti 1991. Si përgjigje, tifozët  
formuan klubin Spirit of Shankly. Mobi-
lizimi rezultoi në largimin e pronarëve të 
dyshimtë dhe në shitjen e klubit tek FSG. 
Ashtu si skuadrat e tjera, si rivalët e përjet-
shëm Manchester United dhe treshja lond-
ineze Chelsea, Arsenal dhe Tottenham, LFC 
ka vendosur të sjellë edhe më shumë turistë 
të huaj në stadium, të tërhequr nga aura e 
tij. Çmimet e biletave janë rritur; hapësirat e 
stadiumit janë borgjezuar.

Më 6 Shkurt 2016, Liverpool udhëhiqte 
dy me zero kundër Sunderland. Në minutën 

e shtatëdhjetë e shtatë, rreth dhjetë mijë ti-
fozë largohen nga stadiumi. Arsyeja ? Klu-
bi kishte ngritur çmimin e biletave në 77 
paund (85 euro). Rritja ishte më pak e lartë 
se e klubeve rivale, por tifozët u larguan. 
Shumë prej tyre punojnë me kontrata të 
përkohshme ose e gjejnë veten në pasiguri 
totale: një rritje e tillë është e papranueshme 
për ta. Me nxitjen e Spirit of Shankly, mo-
bilizimi vazhdoi dhe u përhap në klubet e 
tjera britanike. U arrit që çmimi i biletave 
për ndeshje jashtë të jetë 30£ ndërsa në Liv-
erpool qindra bileta për ndeshje si nikoqir  
shiten për 10£ për tifozët në gjithë rajonin.

Megjithatë, tifozët pranojnë se paratë 
janë të domosdoshme për fitore. “Tifozët 
duan lojtarët më të mirë. Fatkeqësisht, 
ekonomia e futbollit është e tillë që duhet të 
paguhen shtrenjtë. Më 2010, ne ishim afër 
rënies nga liga. Që nga ardhja e FSG, kemi 
fituar gjithçka”, pranon Byrne. Nga ana 
e tyre, zyrtarët e LFC janë duke bërë disa 
konsesione, pasiqë e kanë kuptuar interesin 
e tyre për ta ruajtur zemrën ‘scouse’, duke 
qenë se tifozët vendas ishin në origjinë të 
atmosferës së jashtëzakonshme të natës së 
lojës së madhe. Është një reklamë shumë 
e mirë për të shitur bileta jashtë vendit, por 
edhe për shërbime të ndryshme: qëndrimi 
në një hotel të madh, turne me guidë në 
qytet, etj. Në partneritet me klubin, kompani 
si Virgin po ofrojnë për 95 paund (105 euro 
afërsisht) një paketë shërbimesh që përfshin 
një turne të plotë në Anfield, një ushqim në 
një nga restorantet e stadiumit, një seancë 
pyetje-përgjigje dhe disa fotografi me ish-
yje të klubit, etj.

Një tjetër përballje: më 2019, pronarët 
e klubit planifikojnë ta komercializojnë 
markën “Liverpool” dhe të përvetësojnë 
të drejtat për këngë të caktuara popullore. 
Zyra e Pronës Intelektuale, me sa duket 
e ndikuar nga mobilizimi armiqësor ndaj 
kësaj nisme, po vë veton e saj. Për z.Blott, 
martesa e detyruar midis kapitalizmit dhe 
“frymës socialiste” të klubit dhe publikut 
të saj do të zgjasë: “Pronarët e FSG do të 
jenë gjithmonë kapitalistë që do të nxjerrin 
përfitime. Dhe tifozët do të përpiqen gjith-
monë t’i pengojnë, ose të sigurohen se ata e 
bëjnë në mënyrën më të mirë të mundshme. 

Tifozët janë rojet e tempullit.”

Kur Mohamed Salah 
lufton racizmin

Pavarësisht veçorisë së tij, Liverpoo-
li nuk është imun ndaj tensioneve së 
Mbretërisë së Bashkuar. Më 2016, qyteti 
votoi 58% për të qëndruar në Bashkimin 
Evropian, por lagja Anfield e cila është në 
mesin e dhjetë lagjeve më të varfëra të An-
glisë, votoi 52% për Brexit.

Për më tepër, aktet e racizmit anti-musli-
man janë në rritje në vitet e fundit në Liv-
erpool – ku jetojnë rreth 25.000 myslimanë 
(nga rreth 500.000 banorë) – si në pjesën 
tjetër të vendit.

Sidoqoftë, që nga mbërritja në 2017 të 
golashënuesit egjiptian Mohamed Salah, 
këto akte kanë rënë prej 18.9% në qytet dhe 
në rajonin e Merseyside, siç e tregoi një stu-
dim i botuar më 2019. Studiuesit shoshitën 
15 milion postime në twitter dhe zbuluan 
postimet e tifozëve të Liverpoolit kundër 
myslimanëve ishin përgjysmuar në kraha-
sim me ato të klubeve të tjera angleze.

Një këngë nga “kop” madje i kushtohet 
lojtarit: If he scores another few, than I’ll be 
Muslim too (“Nëse shënon edhe disa gola 
më shumë, edhe unë do të jem mysliman”). 
Më 2015, z.Byrne kishte bërë një partner-
itet midis Fans Supporting Foodbanks dhe 
disa xhamive në qytet për të organizuar 
shpërndarje masive të shuajteve ushqimore 
për nevojtarët para ndeshjeve. Më 2018, 
me rastin e Kupës së Botës, ndeshja mid-
is Rusisë dhe Egjiptit ku luante Mohamed 
Salah u transmetua në Xhaminë Abdullah 
Quilliam.

“Shumë shikues vinin për herë të parë“, 
kujton zyrtari i zgjedhur. Mirëseardhja ishte 
shumë e ngrohtë. Futbolli është një mjet in-
tegrimi për ne. Ky ishte veprimi ynë më i 
mirë dhe një mënyrë për t’i shpërbërë idetë 
e rreme të përhapura nga mediat e ekstremit 
të djathtë“.

*Gazetar

Për tifozët e tij, Liverpool Football Club, shpallur kampion i Anglisë në qershor 2020, është një simbol i një qyteti krenar me veçorinë e tij. Klubi 
është njëkohësisht i hapur me botën dhe sfidues ndaj pjesës tjetër të vendit. Në krye të klubit që dhjetë vjet, pronarët amerikanë të klubit e kultivojnë 

me kujdes këtë imazh joshës përtej kufijve të qytetit.
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BARRIERAT E SHUMTA NË TRANZICIONIN ENERGJETIK

Polonia nuk heq dorë nga qymyri i saj
Si i vetmi vend në Bashkimin Evropian që e kundërshton objektivin e neutralitetit të karbonit deri më 2050, Polonia premtoi shtatorin e kaluar t’i jap 

fund qymyrit deri më 2049. Kjo varësi shpjegohet më shumë përmes strukturimit të ekonomisë së saj dhe reformave të kryera nga viti 1989.

NGA AGATHE OSINSKI DHE MATTHIAS PETEL*

Në vitin 2018, Polonia nx-
ori 63.4 milion ton qymyr 
(duke përjashtuar linjitin), 

ose 86% të prodhimit të përgjithshëm 
të Bashkimit Evropian. Nëse, që nga 
viti 2012, kjo shifër ka rënë me 20%, 
ulja duket e vogël krahasuar me atë të 
Gjermanisë gjatë të njëjtës periudhë: 
76%, megjithë rezervat. Sidoqoftë, 
ky fqinj i pasur mund të përballojë të 
importojë energjinë e nevojshme dhe 
mbetet konsumatori kryesor i pro-
dukteve të qymyrit, me 35% të totalit 
evropian në 2019, kundrejt 23% për 
Poloninë.

Perceptuar tashmë si retrogradë për 
shkak të lidhjes së tyre me instituci-
one katolike shumë konservatore, a 
do të ishin polakët gjithashtu indif-
erentë ndaj ndryshimeve klimatike? 
Disa studime tregojnë se ata janë me 
të vërtetë ndër qytetarët më së paku 
të shqetësuar në Bashkimin Evropi-
an për këtë çështje, por sondazhe të 
tjera, si dhe marshimet e organizuara 
në vjeshtë 2019 në Varshavë, sugjero-
jnë që ky perceptim po ndryshon. Më 
2018, pak para COP-24, i cili u mbajt 
në Katowice, gati një e treta e të an-
ketuarve e konsideruan ndryshimin 
e klimës si një nga kërcënimet më të 
mëdha për civilizimin bashkëkohor, 
krahasuar me 18% në 2014 dhe vetëm 
15 % në 2009. Sipas një studimi nga 
Banka Evropiane e Investimeve, i 
kryer gjithashtu në 2018, 75% e po-
lakëve njohin rreziqet e ndryshimit 
të klimës, krahasuar me 78% të ev-
ropianëve. “Diskursi ka evoluar në 
mënyrë të konsiderueshme”, konfir-
mon Kamila Proninska, profesoreshë 
në Universitetin e Varshavës dhe ek-
sperte në sigurinë energjitike. Gjithn-
jë e më pak po e mohojnë problemin, 
dhe tema më në fund po shfaqet në 
media“.

Në Poloni, kalimi nga komunizmi 
sovjetik në kapitalizëm, “një proces 
sociologjikisht i vështirë dhe trau-
matik ka lënë gjurmë të thella”, si-
pas Pawel Ruszkowski-t, profesor i 
sociologjisë në Kolegjiumin Civitas 
në Varshavë. Kjo ndërprerje jashtëza-
konisht brutale ka polarizuar vendin 
midis fituesve dhe humbësve nga 
hyrja në globalizim. Një pjesë e pop-
ullsisë ka lëvizur mirë dhe ka gjetur 
punë fitimprurëse në sektorin privat. 
Kjo klasë e re menaxheriale, krye-
sisht urbane, adoptoi vlera liberale. 
Anasjelltas, një skaj rural, i bash-
kangjitur me katolicizmin, është pro 
mbrojtjes së traditave kundër modelit 
perëndimor.

“Rezistencë” ndaj 
Brukselit

Larg dikotomisë së zakonshme e 
majtë/e djathtë në Evropën Perëndi-
more, peizazhi politik polak kundër-
shton një të djathtë konservatore 
(partia Ligji dhe Drejtësia, PiS) e cila 
bazohet në një diskurs nacionalist dhe 
një program ambicioz shoqëror – në 
veçanti ndihmat familjare bujare – 
ndaj një të drejte liberale pro-evro-
piane (PO, Platforma Qytetare) dhe 

kampionit të tregtisë së lirë. PiS, në 
pushtet që nga viti 2015 ishte forma-
cioni i parë politik që propozoi një 
rishpërndarje të rritjes së gjeneruar që 
nga “trajtimi shok-ut” i administruar 
nga 1989, ndërsa luante në kordonin 
patriotik me një popullsi të shënjuar 
nga shekuj dominimi të huaj. Forcat 
progresiste po luftojnë të ekzistojnë, 
veçanërisht pasi ato që erdhën në 
pushtet në vitet 1990 u shndërruan në 
formën neoliberale.

Polonia periferike është duke rezis-
tuar dhe mbështetur me shumicë 
dërrmuese partinë konservatore në 
pushtet, e cila qëndron si një mbrojtje 
kundër politikave evropiane, e paraqi-
tur si një përpjekje e re për ta nënsh-
truar popullin polak ndaj një zgjed-
he të huaj – veçanërisht një zgjedhe 
gjermane. Prandaj, masat klimatike 
konsiderohen nga disa si një ndë-
rhyrje e jashtme që mund të dëmtojë 
zhvillimin ekonomik. Me refuzimin e 
qëllimit të neutralitetit të karbonit në 
2050, qeveria mbi të gjitha po dërgon 
një sinjal të fortë në bazën e saj elek-
torale. Mesazhi është i qartë: “Ne nuk 
do të ndalojmë përballë Brukselit ».

Në pesë vitet e para pas rënies së 
komunizmit, tre të katërtat e tetë 
mijë ndërmarrjeve shtetërore u pri-
vatizuan, kryesisht në përfitim të ak-
sionerëve të huaj, për mungesë të kap-
italit të brendshëm. Sektori i energjisë 
është përjashtuar nga ky proces për 
arsye strategjike. Pas bashkimeve 
të njëpasnjëshme, katër ndërmarrje 
shtetërore po furnizojnë vendin: Pols-
ka Grupa Energetyczna (PGE), Enea, 
Energa dhe Tauron, drejtuesit e lartë 
të të cilëve emërohen nga Ministri i 
Industrisë. Me çdo ndryshim të max-
horancës, këta udhëheqës rikualifiko-
hen në sektorin privat dhe zëvendëso-
hen nga ata që janë pranë partisë së 
sapozgjedhur – në këtë drejtim PiS 
vetëm ka imituar paraardhësit e saj.

Duke përfshirë punonjësit e katër 
ndërmarrjeve shtetërore, furnizuesit 
e kompanive minerare dhe vetë mi-
natorët, kjo industri punëson rreth 
gjysmë milioni njerëz në një vend 
që kishte 18 milion punëtorë (nga 38 
milion banorë) në 2019. Prandaj, edhe 
nëse të miturit janë vetëm 80.000, të 
gjitha profesionet e bashkangjitura 
në këtë aktivitet përbëjnë një grup 
elektoral. Shkalla e lartë e bashkim-
it forcon pushtetin e tyre: ndërsa ajo 
ngec me 15% mesatarisht, është duk-
shëm më e lartë në energji dhe shkon 
deri në 100% në disa miniera. Në 
fund, minatorët gëzojnë një kapital të 
konsiderueshëm simbolik: “Ata ishin 
heronj në Belgjikë dhe Gjermani, në 
zonën e Ruhr-it. Kjo është një histori 
që vazhdon në Poloni. Minatorët pa-
guhen dyfishi i pagës mesatare dhe 
vendi i tyre në shoqëri mbetet prestig-
jioz”, thotë Bela Galgoczi, studiuese 
në Institutin Evropian të Sindikatave.

Të gjithë këta faktorë shpjegojnë 
aftësinë e sektorit për të bllokuar ose 
ngadalësuar një tranzicion me një re-
zultat të pasigurt. Megjithatë, minier-
at e qymyrit jo vetëm që shkatërrojnë 

mjedisin, por edhe ekonominë. Midis 
2016 dhe 2018, më shumë se 4 mil-
iard zlotys (rreth 1 miliard euro) të 
parave publike u injektuan direkt për 
të mbështetur ndërmarrjet shtetërore. 
Këto të fundit, tashmë të subven-
cionuara në masë të madhe, mund 
të mbijetojnë vetëm me ndihmën e 
kredive të dhëna nga bankat publike, 
garantuesit e fundit të një aktiviteti në 
deficitin kronik, i cili është bërë aq i 
padobishëm sa asnjë aktor privat nuk 
dëshiron të investojë. “Për momen-
tin, kushton më shumë të gjenerosh 
energji elektrike me qymyr sesa me 
turbina ere, për shembull,” thotë znj. 
Ilona Jedrasik e organizatës joqever-
itare (OJQ) ClientEarth. Qeveritë e 
njëpasnjëshme e dinë mirë që epoka 
e artë e qymyrit po përfundon, por ato 
vazhdojnë ta mbajnë industrinë gjallë 
në mënyrë artificiale për të shman-
gur protestën shoqërore dhe humbjen 
elektorale. Frika e goditjeve të mëte-
jshme është e vërtetë pas kryengritjes 
së vitit 2015 në Silesia. Franca shër-
ben si një kundër-shembull: me-
dia rregullisht tregon mundësinë e 
një skenari të “jelek-verdhëve”. Të 
gjithë e dinë: pavarësisht nga çësht-
ja e klimës, qymyri është i dënuar të 
zhduket por askush nuk dëshiron të 
marrë përgjegjësinë për të.

Pasi ishte dominuar për shekuj 
nga fuqitë fqinje, përparësia e Polo-
nisë ishte të siguronte pavarësinë dhe 
sigurinë e saj energjetike. Gjatë tre 
dekadave të fundit, ajo ka kërkuar të 
diversifikojë burimet e saj të energjisë 
në mënyrë që të vendosë pavarësinë 
nga Rusia, nga ku vinte 90% e naf-
tës dhe gazit të importuar në kohën e 
hyrjes së vendit në Bashkimin Evro-
pian, në 2004. Për të hequr qafe këtë 
ndikim, ajo bëri investime të rëndë-
sishme: ndërtimi i rrjeteve të gazit, 
shndërrimi i rafinerive, ndërtimi dhe 
më pas zgjerimi i një terminali gazi 
të lëngshëm (LNG) në buzë të Detit 
Baltik, në Swinoujscie. Më në fund, 
një tubacion i ri së shpejti do të le-
jojë Poloninë të importojë gaz nor-
vegjez përmes Danimarkës – dhe do 
të kalojë nga tubacionet ruse që fur-
nizojnë Gjermaninë … Sipas planit 
të qeverisë aktuale, vendi do të jetë 
plotësisht i pavarur nga ish “vëllai i 
madh” nga viti 2022. “Kjo është një 

mënyrë për të treguar se nuk kemi 
nevojë për gaz rus”, shpjegon Pron-
inska. Ne nuk e shohim Rusinë si një 
furnizues të besueshëm sepse ajo për-
dor shpërndarjen e burimeve natyrore 
si armë. “

Në këtë kontekst, qeveritë e 
njëpasnjëshme kanë paraqitur qy-
myrin si një nga çelësat për sovran-
itetin e energjisë. “Ekziston një ankth 
i vërtetë gjeopolitik, i cili, pavarësisht 
nëse është me baza ose jo, e ndalon 
Poloninë të shkëputet nga qymyri,” 
shton Galgoczi. Kjo nuk është pa kon-
tradikta: për të kompensuar mung-
esën e konkurrencës së prodhimit 
kombëtar, vendit i është dashur të 
importojë rreth 40% të nevojave të tij 
duke iu drejtuar … Rusisë! Kjo ndih-
mon në mbajtjen gjallë të infrastruk-
turës minerare me një kosto më të ulët 
dhe shtyn mëtej tranzicionin.

Disa komunitete varen tërësisht 
nga kjo industri. Mbylljet e minierave 
përjetohen si drama sociale nga pop-
ullatat, e gjithë jeta e të cilave ishte 
përqendruar në këtë burim kombëtar. 
Pas mbylljeve, mbijetesa e disave va-
ret ende nga shfrytëzimi i paligjshëm 
i atyre që quhen “gropa të varfërisë”, 
një praktikë shumë e rrezikshme. Mi-
natorët druhen të kalojnë nga statusi 
heronj të industrisë për të kaluar më 
pas në asgjë në shoqërinë ekologjike; 
klasat e varfëra janë të kujdesshme 
ndaj një tranzicioni të udhëhequr nga 
Brukseli që do të ishte në dëm të in-
teresave të tyre. Vetëm një program 
ambicioz që ndërthur drejtësinë sho-
qërore dhe ambiciet ekologjike mund 
të zhbllokojë situatën.

Financimi vendimtar 
evropian

Si e tillë, Marrëveshja e Gjelbër për 
Evropën, e miratuar në 2019, mund të 
jetë një lojë ndryshuese. Ndër masat e 
njoftuara, krijimi i  “Fondeve për një 
tranzicion të drejtë” duhet ta bëjë të 
mundur ndarjen e shumave të mëdha 
për të mundësuar transformimin e 
rajoneve të varura nga industritë 
ndotëse. Sidoqoftë, mbeten pyetje 
serioze në lidhje me këtë program, 
veçanërisht mbi nivelin e financimit 

të parashikuar. Ky i fundit  është rri-
tur që nga propozimi fillestar, nga 
7.5 miliardë euro në gati 40 mil-
iardë, para se të reduktohej në mes 
të korrikut: në negociatat për planin 
e rimëkëmbjes, Këshilli Evropian ka 
propozuar 17.5 miliardë. Kjo shumë 
mbetet larg nevojave, sipas qeverisë 
polake. Sidoqoftë, pa financim në 
përpjesëtim me sfidat, tranzicioni po-
lak nuk do të ndodhë, pohon z.Adam 
Guibourgé-Czetwertyński, Zëvendës-
Ministër i Klimës: “Nuk ka kuptim të 
flasësh për një synim për 2050-n pa 
diskutuar mjetet financiare. Komis-
ioni Evropian vlerëson se më shumë 
se 300 miliardë në vit do të nevojiten 
në të gjithë Bashkimin vetëm për të 
përmbushur synimet për 2030-n. Dhe 
Polonia veçanërisht ka nevojë për të, 
sepse ne nuk kemi akumuluar kapital 
për disa breza me rradhë si shtetet e 
tjera. “

Për më tepër, një rritje në “Fondin e 
Tranzicionit të Drejtë” ka të ngjarë të 
vijë në kurriz të burimeve strukturore 
nga të cilat vendet anëtare përfito-
jnë nën Politikën e Përbashkët Bu-
jqësore, dhe mbi të gjitha nga Fondi 
i Kohezionit, i destinuar për vendet e 
Evropës Qendrore, të cilat prodhojnë 
më pak pasuri se mesatarja e komu-
nitetit. “Njoftimi për një forcim të 
fondit është i mirëpritur, por ne duhet 
të sigurojmë që ky mekanizëm do të 
plotësojë dhe jo t’i zëvendësojë bux-
hetet aktuale të kohezionit”, përm-
bledh Galgoczi.

Si përfundim, ndërsa ky fond 
duhet të përdoret për të mbështetur 
financiarisht punëtorët në industritë 
e karburanteve fosile dhe për të le-
juar transferimin e tyre në punë të 
tjera, për momentin duket si një pag-
esë e thjeshtë e destinuar për vendet 
më ngurruese. Siç shpjegohet nga 
z.Pawel Wargan, koordinatori i fus-
hatës Green New Deal për Evropën, 
“Fondi nuk bën asgjë për të siguruar 
që paratë do të rrjedhin në të vërtetë 
dhe që nga ato do të përfitojnë njerëzit 
më vulnerabël ose ata që preken më 
shumë nga tranzicioni”.

*Dokorantë, Université catholique 
de Louvain
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NJË GJENERATË E RE FEMINISTËSH

Revolta e koreaneve të jugut

NGA FRÉDÉRIC OJARDIAS*

Më 11 prill 2019, gjyqtarët 
e Gjykatës Kushtetuese të 
Koresë së Jugut e dhanë një 

verdikt historik: me shtatë vota pro, dy 
kundër, ata vendosën që kriminalizimi i 
abortit, në fuqi për dekada të tëra, ishte i 
paligjshëm. Koreanojugoret nuk kanë më 
nevojë të fshihen. Një fitore e madhe kjo 
për shoqatat feministe. “Rezultati i viteve 
të betejës“, tha një aktiviste, me një zë të 
shtrembëruar nga emocionet, kur dëgjoi 
gjykimin.

Përparime të tjera të rëndësishme janë 
bërë viteve të fundit. Lëvizja #metoo, e 
cila mbërriti vonë në vend, ka pasur një 
ndikim të konsiderueshëm. Në fillim të 
vitit 2018, një prokurore, znj.Seo Ji-hyun, 
pohoi publikisht që shefi i saj e kishte 
prekur dhe tregoi sesi karriera e saj ishte 
shkatërruar pasi që guxoi të protestonte. 
Gratë e tjera ndoqën shembullin e saj 
duke e thyer ligjin e heshtjes. Politikanë, 
kineastë, artistë, akademikë shfaqën disa 
raste të profilit të lartë, duke i njoftuar të 
gjithë se sulmet seksuale, nuk do të hesh-
tin, siç kishte ndodhur më parë.

Pas këtyre rasteve u shfaqën shumë 
gra që hezitonin ende të bashkoheshin 
në lëvizje, duke treguar rastin e tyre. Në 
verën e vitit 2018, në Seul u mbajtën 
protestat më të mëdha feministe në his-
torinë e vendit. Me moton “Jeta ime nuk 
është filmi yt porno“, dhjetëra mijëra gra 
denoncuan mosveprimin e autoriteteve 
ndaj përhapjes së kamerave të fshehta 
(spiune), të pagëzuara molka, të vendo-
sura në vende publike (tualete, sauna) 
për t’i filmuar gratë pa dijeninë e tyre. 
Këto video, sikurse sex tapes të vjedhura, 
shpërndahen dhe shiten në internet, duke 
shkatërruar jetën e viktimave. Policia 
dhe drejtësia akuzohen për laksizëm dhe 
butësi. Këto shprehje të zemërimit çuan 
në gusht 2019, pastaj në maj 2020, në një 
forcim të ligjit që ndëshkon krimet sek-
suale online.

“Protestat e vitit 2018 janë grumbul-
limet e para feministe në të cilat kam 
guxuar të marr pjesë“, tregon Seo Ji-eun, 
22 vjeçare, gazetare. Sepse, në Korenë e 
Jugut, vetë fjala është tabu: ta quash veten 
“feministe” zemëron familjen, kolegët, 
meshkuj, përdoruesit e internetit…”Në 
atë kohë, fshehesha. Kisha frikë të mos 
identifikohesha si aktiviste sepse vihesha 
në shënjestër. Por gjërat po ndryshojnë”. 
Kjo shihet më së miri nga suksesi i ro-
manit të Cho Nam-joo ‘Kim Ji-Young, 
lindur në vitin 1982′, i shitur me mbi një 
milion kopje. Heroina e këtij libri, një e 
sapomartuar, shkatërrohet nga pritjet e 
një shoqërie ultra-patriarkale, si dhe nga 
poshtërimet e përditshme dhe tinëzare që 
u imponohen grave.

Kështu, pak nga pak, disa tabu po bien. 
“Kur e krijuam organizatën tonë në vitin 
1991, nuk kemi mundur as t’i përmen-
dim fjalët ‘dhunë seksuale’, kujton zonja 
Park A-reum, përfaqësuese e Qendrës së 
Ndihmës kundër Dhunës Seksuale. Tani 
viktimat gjejnë guximin të flasin. Ky 
është një ndryshim i madh”. Vrasja e një 
kalimtare 23-vjeçare në maj 2016 pranë 
stacionit të metro Gangnam në Seul, nga 
një i huaj 34-vjeçar i cili rrëfeu se donte të 

vriste një grua të rastit, shkaktoi një valë 
militantizmi. Shkrimtarja feministe Lee 
Min-kyung shpjegon: “Kam mundur të 
jem unë viktima. Pas këtij krimi, lëvizja 
feministe shpërtheu”.

Nënat beqare, këto 
“rrugaçe”

Katër vjet më vonë, në prill 2020, par-
tia e parë feministe e Koresë së Jugut mori 
pjesë në zgjedhjet parlamentare. Nuk fitoi 
asnjë vend, por vetë pjesëmarrja e saj ka 
qenë një revolucion i vogël. Aktualisht 
Kuvendi Kombëtar përbëhet nga 19% 
deputete grash. Një rekord…për Korenë 
e Jugut. Demokracia fqinje Tajvaneze i ka 
41,6%. 

Në dukje moderne dhe ultra e konektu-
ar, shoqëria mbetet vërtetë e mbarsur nga 
ideologjia neokonfuciane, e cila shërbeu 
si shtyllë kurrizore për dinastinë Joseon 
(1392-1910) dhe që promovon vlera rig-
oroze patriarkale dhe konservatore: një 
grua duhet t’i nënshtrohet gjatë gjithë 
jetës babait të saj, burrit të saj, pastaj djalit 
të madh të saj. Sigurisht, Koreja e Jugut 
është një demokraci e fuqishme, e cila 
në vitin 2017, arriti të largonte nga pozita 
presidenten e saj Park Geun-hye (gruaja 
e parë e zgjedhur në këtë post) pas disa 
muaj protestash masive dhe paqësore. 
Por ajo mbetet çuditërisht e prapambetur 
në çështjen e barazisë gjinore. Dhe kore-
anojugorët vazhdojnë të përplasen në një 
tavan xhami veçanërisht të ulët.

Presionet sociale dhe familjare që i 
shtyejnë ato të japin dorëheqje kur lindin 
fëmijën e parë mbeten mbizotëruese. Fig-
ura tradicionale mbetet ajo e hyobu-së, 
nuse model që gatuan, drejton shtëpinë 
dhe u kushtohet fëmijëve të saj, burrit të 
saj dhe vjehrrive, një fat që nuk e ëndër-
rojnë më femrat e reja të Koresë së Jugut 
moderne, me arsim të lartë dhe të hapura 
ndaj botës.

Nënat beqare mbajnë barrën më të 
madhe të efektit të këtij patriarkati të 
rreptë. Lindjet jashtëmartesore janë të 
rralla (1.9% e numrit të përgjithshëm më 
2018, kundrejt 59.1% në Francë) dhe 
ndëshkohen me dhunë. Gratë shtatzëna të 
pamartuara janë nën një presion të madh 
për të abortuar ose për t’i braktisur fosh-
njat e tyre gjatë lindjes. “Edhe prindërit 
më këshilluan ta braktisja djalin tim“, 
tregon zonja Kim Do-kyung, presidente e 
Shoqatës koreane të familjeve të nënave 
të pamartuara (Korean Unwed Mothers 
Families Association, Kumfa).

« Na konsiderojnë si rrugaçe. Shumë 
prej nesh humb punën: të mbash fëmiun 
tënd do të thotë të jesh në situatë më të 
pasigurt. Në shkollë, prindërit u kërkojnë 
fëmijëve të tyre të mos luajnë me fëmi-
un tim. Ata pëshpërisin pas shpinës sime. 
Nuk jam e ftuar në takimet e prindërve. 
Në certifikatën e lindjes së djalit tim është 
shënuar ‘i lindur jashtë martese’. E kanë 
etiketuar që nga dita e parë. »

Si nënë e re e një vajze 14-vjeçare dhe 
anëtare e shoqatës, zonja Jeong Su-jin 
vazhdon, “Shefi im më pushoi nga puna 

kur zbuloi se isha shtatzënë dhe beqare. 
Ai më tha: ‘Unë nuk dua dikë si ti këtu’. 
Edhe kolegët e mi po më tregonin me 
gisht“. Shoqata Kumfa siguron ndihmë 
financiare dhe psikologjike për këto nëna, 
por nuk merr asnjë subvencion. Shumë 
gra të pamartuara janë përjashtuar de 
facto nga disa programe komunale të na-
talitetit. Shpesh të braktisura nga familjet 
e tyre, ato prej kohësh kanë qenë pre të 
agjensive ndërkombëtare të paskrupull-
ta të birësimit që i mirëpresin ato para 
lindjes dhe e keqpërdorin shqetësimin e 
tyre për t’i shtyrë t’i braktisin foshnjat e 
tyre. Ky patriarkat i rrënjosur thellë shp-
jegon faktin që mijëra fëmijë të Koresë së 
Jugut, edhe pse shtet i pasur dhe i industri-
alizuar, ishin adoptuar jashtë shtetit.

Patriarkati gjithashtu ndikon shumë në 
botën e punës. Edhe pse koreanët e jug-
ut janë gratë më të arsimuara të të gjitha 
vendeve të Organizatës për Bashkëpun-
im Ekonomik dhe Zhvillim (OECD), 
ato mbajnë punët më të pasigurta dhe 
me pagë më të ulta. “Diskriminimi fillon 
qysh në intervistën për punë”, tregon znj.
Bae Jin-kyung, drejtoreshë e Shoqatës 
së Punëtoreve të Koresë (Korea Women 
Workers Association). Është e zakonshme 
që rekrutuesit të pyesin një kandidate nëse 
ajo ka një të dashur, plane për martesë ose 
fëmijë. Pasi të jetë punësuar, asaj do t’i 
jepen detyra me më pak përgjegjësi”.

Ajo gjithashtu përjashtohet nga huesik-
ët, darka të kompanive ku pihet shumë 
(dhe që ndonjëherë përfundojnë në shtëpi 
publike) të cilat shërbejnë për të negoci-
uar kontrata, si dhe për të forcuar lidhjet 
brenda një ekipi ose për t’i lehtësuar pro-
movimet. Për shumë punëdhënës, mënyra 
më e lehtë është shmangia e rekrutimit të 
grave, të cilat mund të largohen nga kom-
pania me fëmijën e tyre të parë. Në vitin 
2018, tre nga bankat më të mëdha të Ko-
resë së Jugut, Hana Bank, Shinhan Bank 
dhe Kookmin Bank, u dënuan për falsi-
fikim të konkurseve të tyre të rekrutimit: 
kishin ulur rezultatet e kandidatëve për të 
rekrutuar më shumë burra.

Punëtoret në disa profesione tepër të 
feminizuara, siç janë infermierët, shpesh 

u bëhet presion nga hierarkia e tyre që 
të mos mbesin shtatzëna. “Në sektorë të 
tjerë, gratë shtatzëna thjesht largohen nga 
puna. Ligjet për barazinë gjinore në ven-
din e punës ekzistojnë, por nuk merren 
parasysh”, tha zonja Bae Jin-kyung. Sipas 
saj, kriza financiare aziatike e vitit 1997, 
duke shkaktuar një pasiguri të madhe të 
tregut të punës – nën ombrellën e Fondit 
Monetar Ndërkombëtar (FMN), i cili erd-
hi në “shpëtim” -, bëri që mosrespektimi 
i kodit të punës të jetë i pranueshëm në 
mënyrë të heshtur. Sa i përket pagës me-
satare të grave, ajo është vetëm 68.5% e 
pagës së burrave – ky është dallimi më i 
madh në vendet e ashtuquajtura “të zh-
villuara”. Vetëm 52% e grave në moshë 
për të punuar janë të punësuara, krahasuar 
me 72.3% të burrave. Kriza Covid-19 i ka 
goditur më shumë gratë e punësuara. Nga 
15,000 drejtuesit e lartë të 500 kompanive 
më të mira të vendit, vetëm 3.6% janë gra.

Sidoqoftë, koreanet e jugut janë më të 
arsimuara se meshkujt në vendin e tyre: 
derisa para dy brezave vetëm vëllezërit 
e tyre shkonin në universitet, aktualisht 
75.7% e grave të moshës 25 deri në 34 
vjeç kanë një diplomë universitare, kraha-
suar me 64.1% të burrave. Të detyruara 
të zgjedhin midis karrierës dhe fëmi-
jëve, duke refuzuar pritjet arkaike të një 
shoqërie që është shumë e ngadaltë për 
ndryshime, shumë prej tyre preferojnë 
të mbajnë pavarësinë e tyre dhe të heqin 
dorë nga martesa. Vetëm 22% e grave e 
konsiderojnë martesën të domosdoshme; 
dhjetë vjet më parë ato përbënin 47%.

Derisa koreanojugorët martohen gjith-
një e më pak dhe gjithnjë e më vonë, 
numri i lindjeve është në rënie të lirë. Në 
vitin 2019, shkalla e lindshmërisë arriti 
shkallën 0.92 fëmijë për grua: një rekord. 
Programet e rimëkëmbjes së natalitetit, të 
implementuara që në vitin 2005 nga të dy 
qeveritë e krahut të djathtë dhe të qendrës 
së majtë, kanë kushtuar një shumë marra-
mendëse, 123 miliardë euro në total, dhe 
janë treguar joefektive në mënyrë spek-
takulare. A e kanë gabuar shënjestrën? 
“Nuk është rastësi që rajoni me nivelin 
më të lartë të lindjeve është Sejong”, tre-
gon zonja Bae Jin-kyung. Në kryeqytetin 

e ri administrativ, që gjindet në jug të 
Seul-it, shumica e banorëve janë nëpunës 
civilë; barazia gjinore në punë është më 
e madhe dhe siguria e punës më e lartë.

Mizogjenia e të rinjve

Nga ana e tij, Lee Min-kyung pendohet 
që qeveria “vazhdon ta konsideroj rënien 
e natalitetit vetëm nga pikëpamja ekono-
mike, kur kjo ndodh për shkak të një lufte 
të gjinive”. Fitoret e fundit të grave kanë 
çuar vërtet në një radikalizim të diskursit 
mizogjenist, veçanërisht në mesin e bre-
zave të rinj. “Shumë burra i urrejnë femi-
nistët. Ata na ofendojnë ”, thotë zonja Seo 
Ji-eun. Të rinjtë 20-30 vjeç janë edhe më 
virulent se 30-40 vjeçarët; 76% e këtyre të 
rinjve shfaqin hapur kundërshtimin e tyre 
ndaj feminizmit.

Në shtator 2019, adaptimi në film të 
romanit Kim Ji-Young, e lindur në 1982 
shkaktoi   një lum urrejtje dhe fyerjesh 
në internet, duke shpërfaqur ndarjen e 
re që përjeton  shoqëria. Burrat që pre-
tendojnë të jenë viktima të diskrimin-
imit bashkohen në shoqata maskuliniste 
dhe shfrytëzojnë shërbimin e gjatë të 
detyrueshëm ushtarak për t’i justifikuar 
privilegjet e tyre tradicionale. Polemikat 
kanë pasoja politike: niveli i mbështetjes 
të Presidentit të qendrës së majtë, Moon 
Jae-in, me këndvështrimet që konsidero-
hen më pranë feministëve, ka pësuar rënie 
të thellë tek votuesit më të rinj.

Konflikti është përkeqësuar me rritjen e 
papunësisë së të rinjve dhe me stagnimin 
e ekonomisë. Shumë të rinj nuk kanë 
mundësi të pajtohen me normat shumë 
të ngurta shoqërore: për t’u martuar, ata 
duhet të fitojnë sa për të blerë banesë dhe 
për ta paguar arsimimin e fëmijëve të tyre 
të ardhshëm. Ata ndihen të mashtruar. Të 
frustruar nga konkurrenca e re e grave 
në botën e punës, shumë refuzojnë të 
pranojnë që pritjet e grave kanë ndrysh-
uar. “Brezi i ri i djemve nuk është aspak 
ndryshe! Ata u rritën duke parë baballarët 
e tyre”, thotë një studente në Seul. Për 
koreanojugoret, lufta mund të jetë ende 
e gjatë.

Pavarësisht dukjes së një vendi modern dhe nivelit të lartë të teknologjive të reja, shoqëria e Koresë së Jugut mbetet shumë maçiste. Gratë duhet t'i përkushtohen 
familjeve të tyre. Sidoqoftë, tetorin e kaluar, qeveria prezantoi një projekt-ligj që e lejon ndërprerjen vullnetare të shtatzënisë (NVB). Një tekst që konsiderohet shumë 

i ndrojtur nga feministët. Aktiviste të reja trumbetojnë kohën e revoltës.
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KRYEQYTETI RUS DËSHIRON TA PASTROJË IMAZHIN E TIJ

Në Moskë, pas mitit të “qytetit global”
Për dhjetë vjet, kryeqyteti rus është kujdesur për komunikacionin. Ndjekëse e një niveli të lartë të marketingut urban, bashkia synon, si qytetet e tjera të 
mëdha botërore, të tërheqë investitorë dhe drejtues shumëkombësh. Por, kjo politikë nuk e fsheh dot marrjen e kontrollit të Kremlinit, i cili ka shërbyer 
për thellimin e pabarazive territoriale.

NGA VLADIMIR PAWLOTSKY*

Në këmbët e Krem-
linit, turistë – rusë 
ose të huaj – të pa-

jisur me selfie sticks për 
të shkrepur fotografitë e 
tyre, shtyjnë drejt parkut 
të ri Zariadié, ku shihet lu-
min Moskova. Si sinteza e 
luleve të Rusisë, ky park 
përfshin peisazhe të stepës, 
tundrës, pyllit dhe këne-
tave. Ai përfshin gjithashtu 
një shpellë akulli, një muze 
arkeologjik, restorante, një 
kompleks multimedial ku 
mbahen shfaqje filmike dhe 
ekspozita, një sallë koncer-
ti me 1600 vende dhe një 
amfiteatër në natyrë me një 
kapacitet të ngjashëm, që ka 
mbajtur që nga inaugurimi 
i parkut më 9 shtator 2017, 
ngjarjet më prestigjioze 
ndërkombëtare në kryeqytet. 
Krenaria e këshilltarëve të 
qytetit, në renditjen e 2018-
ës parku Zariadié përfshihet 
nga revista amerikane Time 
si një nga vendet më të buku-
ra në botë për t’u vizituar. 
Parku i parë i madh i Moskës 
i cili u ndërtua 50 vjet më 
parë, prej dhjetë vjetësh 
që kur vendosi kryetari i 
Moskës, z.Sergei, është bërë 
pjesë e një ndërmarrjeje për 
të zbukuruar dhe forcuar 
imazhin e kryeqytetit në sytë 
e botës. Kur ai mori detyrën 
e kryetarit të kryeqytetit në 
2010, ky ish-zyrtar feder-
al, mbështetës prej kohësh 
i Presidentit Vladimir Pu-
tin, donte të hiqte pluhurin 
nga imazhi i Moskës për 
ta përcjellë atë në konkur-
rencën midis metropoleve të 
mëdha globale. Me fjalë të 
tjera, është një mënyrë për 
të konkurruar me Nju Jork, 
Londër, Tokio ose Paris dhe 
për të krujuar një “qytet 
global”, sipas konceptit të 
popullarizuar nga sociologu 
dhe ekonomisti amerikan 
Saskia Sassen.

Në një ekonomi të varur 
nga çmimi  shumë i paqën-
drueshëm i hidrokarbureve, 
Moska duhet të bëhet një pol 
global i stabilitetit financiar 
dhe inovacionit. Rusia, dhe 
mbi të gjitha platforma e saj 
e privilegjuar për rregullim-
in e investimeve të huaja, 
metropoli i Moskës, kërkon 
të mbërthejë flukset ekono-
mike dhe financiare ndër-
kombëtare duke ftuar zyrat 
qendrore dhe filialet e ndër-
marrjeve ndërkombëtare, me 
anë të aktivitete kulturore 

dhe turizmit.

Ndërtimi i një narrative 
metropolitane

Për këtë, duhet të plotëso-
hen një numër kushtesh. 
Përveç respektimit të pronës 
private, taksimit të favor-
shëm, një burokracie të lehtë 
ose një adrese prestigjioze, 
korporatat transnacionale po 
kërkojnë një mjedis tërheqës 
urban dhe një infrastrukturë 
kolektive cilësore për t’i of-
ruar drejtuesve të tyre. Këta 
llogariten si ndër anëtarët 
e famshëm të “klasës kri-
juese”, motorr i ekonomisë 
së re, si shkencëtarë, inx-
hinierë, artistë, punonjës 
në media, arsim, shëndetë-
si dhe drejtësi. Babai i këtij 
koncepti, Richard Florida, 
u drejtua për në Moskë. Në 
vitin 2019, ai ishte mysa-
fir nderi në Moscow Urban 
Forum (MUF). Ky tubim 
i shkëlqyeshëm për çësht-
jet urbane bashkon çdo vit 
spektatorë dhe qindra aktorë 
nga më shumë se pesëdhjetë 
vende – disa mijëra vendim-
marrës publikë, ekonomistë, 

urbanistë. Që nga viti 2017, 
ky event është mbajtur…në 
parkun Zariadié.

Bashkorganizatori i even-
tit, kompania Mosinjproekt, 
“krahu ndërtues” i bashkisë, 
e cila e zotëron atë 100%, i 
ka ofruar që nga viti 2018 
(për 10,000 euro në muaj) 
shërbimet e një përfaqësuesi 
të zgjedhur shitjesh- z.Mau-
rice Leroy, i cili zë pos-
tin e zëvendës-drejtorit të 
përgjithshëm. Ish-deputeti 
i Loir-et-Cher dhe ministri 
i qytetit të qeverisë së tretë 
të z.François Fillon (2010-
2012), atëherë i ngarkuar 
me dosjen e Grand Paris, 
është përgjegjës për pro-
jektet kryesore ndërkom-
bëtare të ndërmarrjes pub-
like të Moskës. Ai mbikëqyri 
veçanërisht nënshkrimin e 
një programi bashkëpunimi 
midis z. Sobianine dhe presi-
dentit të Metropolit të Grand 
Paris, z.Patrick Ollier, më 
4 korrik 2019. Marrëvesh-
ja mundësoi pozicionimin e 

disa ndërmarrjeve të mëdha 
franceze, përfshirë Élec-
tricité de France (EDF) dhe 
Suez. MUF ofron një mundë-
si unike për qeverinë komu-
nale për të promovuar rezul-
tatet e politikës së saj urbane 
në sytë e liderëve ndërkom-
bëtarë dhe investitorëve.

Tani Moska është e veshur 
me parulla me shkronja të 
mëdha, një metër të larta dhe 
logo shumëngjyrëshe e me 
lule të cilat mund të gjenden 
në disa sheshe në qendër të 
qytetit. Wi-Fi ka kudo; kar-
ta grafike e bashkisë është 
zhvilluar në bashkëpunim 
me popullatën përmes aplik-
acioneve të disponueshme 
në smartphone. Në metro, 
ekranet transmetojnë kanalin 
komunal Moskva 24, ku, 
midis imazheve shihen dy 
tifozë brazilianë që luajnë 
me top në Sheshin e Kuq për 
Kupën e Botës FIFA 2018, 
shohim kryetarin e bash-
kisë duke inauguruar infra-
strukturë të të gjitha llojeve 

– parqe, stacione metroje, 
rrugë, spitale – dhe madje 
edhe lagje të tëra në periferi. 
Sepse ndërtimi nuk është më 
i mjaftueshëm; ka të bëjë 
gjithashtu të shfaqurit e të 
treguarit  duke ndërtuar një 
narrativë metropolitane: atë 
të një qyteti në lëvizje, të 
lidhur me flukse të mëdha 
globale.

Z. Sobyanin synon të kthe-
jë faqen tek Yuri Luzhkov, 
kryetari i kryeqytetit midis 
1992 dhe 2010, bilanci i të 
cilit tani po gjykohet ash-
për. Në mendjet e njerëzve, 
mandati i tij mbetet i lidhur 
me shpërthimin demografik 
të qytetit. Në fakt, nga mesi 
i viteve 1990, ndërtuesit 
morën lehtësisht leje ndër-
timi. Nga 8280 banorë për 
kilometër katror në 1989, 
dendësia e qytetit u rrit në 
10681 në 2010, një nivel i 
përafërt me atë të qyteteve 
të mëdha aziatike. Moska 
gjithashtu mbart një imazh 
të keq, të krijuar në gjysmën 
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e parë të viteve 1990, kur 
u katërfishua niveli i vras-
jeve. Për më tepër, edhe pasi 
grupet kriminale ndaluan 
të shtënat në mes të rrugës, 
qyteti rregullisht përflitej 
për raste korrupsioni.

Kryetari i bashkisë 
mishëron në vetvete kon-
ceptin e konfliktit të intere-
sit. Gruaja e tij, zonja Elena 
Batourina, e cila u martua 
në prag të emërimit të tij si 
kryebashkiak në 1991, bëhet 
pronare e gjigantit të ndërti-
mit Inteko. Ajo krijoi një pa-
suri të tërë gjatë mandatit të 
burrit të saj, deri në pikën që 
fitoi titullin e gruas së parë 
miliardere në vend. Së bash-
ku, ata gjithashtu imponojnë 
projekte madhore të lidhura 
me trashëgiminë historike, të 
cilat synojnë të mjegullojnë 
shenjat e sovjetizmit nga një 
kthim në origjinën para-rev-
olucionare. Rindërtimi i Kat-
edrales së Krishtit Shpëtim-
tar midis 1995 dhe 2000, 
shkatërruar me dinamit në 
vitin 1931 nga autoritetet ko-
muniste, dhe inaugurimi në 
1997 i një statuje të Peran-
dorit Pjetër i Madh, ngritur 
në një anije monumentale 
prej bronzi, dëshmojnë për 
shijen e dyshimtë të epokës.

Por një nga aspektet më 
strukturuese të politikës së 
Luzhkov është zhvendosja 
e kapitalit në një ekonomi 
tregu. Nën mandatin e tij u 
përhapën bizneset me paki-
cë dhe zyrat, praktikisht in-
ekzistente në BRSS. Arritja 
e tij kryesore: ndërtimi nga 
viti 1998 i rrethit të bizne-
sit Moskva City, i cili sot ka 
shtatë nga dhjetë qiell-gër-
vishtëset më të gjata në Ev-
ropë. E ngritur në bregun 
e Moskvës, përballë ndër-
tesave staliniste të rrugës 
Kutuzov, ku vendosen per-
sonalitete të partisë, ajo sim-
bolizon hyrjen e kryeqytetit 
rus në grupin e metropoleve 
botërore. Sidoqoftë, në vitin 
2006, me 5.5 milion metra 
katrorë zyra, ose 0.56 për 
frymë, Moska mbeti shumë 
poshtë mesatares ndërkom-
bëtare. Në të njëjtën kohë, 
Parisi kishte 4,5 metra kat-
rorë hapësirë   zyre për banor. 
Kërkesa e Moskës është e 
tillë që çmimi për metër ka-
tror hapësirë   për qiramarrje 
zyre në vit po rritet: deri në 
900 euro në 2008, përpa-
ra Parisit (840), Singaporit 
(826) ose Dubait (780), por 
prapa Tokios (1,400) dhe 
Londrës (1,017), sipas një 
raporti nga Knight Frank, 
këshilli i pasurive të pa-
tundshme në Mbretërinë e 
Bashkuar.

Kthimi në shtratin federal

Nëse mungesa relative e 
hapësirës për zyra dobëson 
atraktivitetin ndërkombëtar 
të metropolit, shpërndarja e 
tyre është gjithashtu një prob-
lem. Një e treta e vendeve të 
punës janë të vendosura në 
rrethin qendror të kryeqyte-
tit, që përfaqëson më pak se 
një të dhjetën e sipërfaqes 
së metropolit. Përveç fluksit 
ditor të miliona punëtorëve 

në Moskë, ka 1.4 milion ud-
hëtarë në rajonin e Moskës, 
ose 30% e popullsisë ak-
tive. Midis tyre, disa jeto-
jnë në qytetet e konvikteve 
të populluara shumë dendur 
në kufi me kryeqytetin, ose 
në qytete të vogla të vendo-
sura deri në njëqind kilome-
tra nga unaza (MKAD). Ata 
bëjnë midis dyzet e dyqind e 
dyzet minuta udhëtime vajt-
je-ardhje në ditë. Zonat treg-
tare, po shfaqen gjithashtu 
në periferi të qyteteve- kon-
vikte. Në Khimki, për shem-
bull, një periferi e vendosur 
në veriperëndim të kryeqyte-
tit, u hap në 2000 dyqani 
i parë Ikea; Auchan ndoqi 
shembullin në 2002. Qindra 
shitës rusë dhe të huaj pasu-
an shpejt përgjatë unazës, në 
kryqëzimin me autostradat 
federale, për të maksimizuar 
zonat me fluks blerësish.

Zhvillimi i aksesit në mak-
inat private pas rënies së 
BRSS, çoi në rikonfigurime 
të mëdha të strukturës ur-
bane. Një gjë e rrallë në 
një qytet të madh Evropi-
an në fund të shekullit XX, 
niveli i motorizimit u rrit: 
nga 113 në 308 makina për 
1000 banorë midis 1993 dhe 
2016. Dhe kjo, në një qytet 
plani i përgjithshëm i të cilit, 
në vitin 2000, nuk parashi-
koi më shumë se 8.5 milion 
banorë deri në vitin 2025, 
ndërsa sot ka gati 13 milion. 
Pasoja logjike: transporti 
në Moskë është ndër më të 
ngarkuarit në botë.

Emërimi në 2010 i z.So-
bianine, ish-kreu i ad-
ministratës presidenciale 
(2005-2008) i cili u bë nënk-
ryeministër i federatës (2008-
2010), shënon një shkëputje. 
Me emërimin e zyrtarëve të 
lartë federalë për të drejtu-
ar departamentet kryesore 
të administratës komunale, 
Moska, pas tetëmbëdhjetë 
vjet autonomie relative poli-
tike, po kthehet në shtratin 
federal. Ky rikuperim u sho-
qërua, disa muaj më vonë, 
nga njoftimi i një politike të 
re urbane proaktive. Më 17 
qershor 2011, gjatë Forumit 
Ekonomik Ndërkombëtar në 
Shën Petersburg, Presidenti 
Dmitry Medvedev njoftoi se 
dëshironte të shtynte kufijtë 
e bashkisë dhe të transferon-
te institucionet kryesore fed-
erale – në veçanti dhomat e 
ulëta dhe të sipërme të Parla-
mentit dhe zyrën e prokuror-
it të përgjithshëm – drejt ter-
ritoreve të aneksuar, brenda 
një rrethi të gjerë adminis-
trativ, në mënyrë që të liro-
jë qendrën e qytetit nga ve-
primtaritë e saj burokratike.

“Biznesi gjithmonë dëshi-
ron të jetë afër qeverisë, 
ministrive dhe agjencive qe-
veritare”, thotë Sobianine. 
Ai është i bindur se ky terri-
tor i ri do të jetë një magnet 
investimi dhe do të përbëjë 
instrumentin kryesor të poli-
tikës së tij për riorientimin 
e flukseve të transportit. 
Kërkuar nga presidenti për të 
vendosur territorin e projek-
sionit të kryeqytetit, z.Sob-
yanin dhe z.Boris Gromov, 
atëherë guvernator i rajonit 

të Moskës, identifikojnë 
një “kravatë” toke prej gati 
1480 kilometra katrorë në 
një aks jug-perëndimor i 
cili shumëzon madhësinë 
totale të qytetit me 2.4. Ter-
ritori, i quajtur “Moska e 
Re”, atëherë u popullua nga 
vetëm 232.000 banorë dhe i 
premtoi kryeqytetit perspek-
tiva të konsiderueshme zh-
villimi. Pas këtij aneksimi, 
të ratifikuar në 1 Qershor 
2012, Moska, me 2,561 kilo-
metra katrorë (njëzet e pesë 
herë Paris intramural), u bë 
qyteti i gjashtë më i madh në 
botë, me një dendësi mesa-
tare prej 4919 banorë për ki-
lometër katror, që do të thotë 
dy herë më pak se para anek-
simit, nga një këndvështrim  
statistikor.

Autoritetet ruse krahasojnë 
me lehtësi Moskën e Re me 
Londrën e Madhe (1999) ose 
Metropolin e Parisit të Madh 
(2016). Në rastin britanik, 
një skuadër shtesë adminis-
trative mbikëqyr kryeqytetin 
dhe kurorën e madhe lond-
ineze. Kryetari i Bashkisë 
së Londrës, z.Sadiq Khan, 
mban pjesën më të madhe të 
pushtetit mbi këtë strukturë. 
Nga ana tjetër, Métropole 
du Grand Paris përbëhet nga 
një mekanizëm koordinimi i 
131 komunave. Këto dy kon-
figurime ndryshojnë shumë 
nga çështja e Moskës, pasi 
që kryeqyteti rus ka përf-
shirë, territore që ende nuk 
janë shumë të urbanizuara. 
Një krahasim me Hanoi, 
një tjetër qytet post-komu-
nist që trefishoi madhësinë 
e tij në 2008 pas aneksim-
it të provincës fqinje të Hà 
Tây, ndoshta do të ishte më 
i rëndësishëm. Por më pak 
prestigjioz …

Për të hartuar organizimin 
e këtij territori të ri, Bash-
kia e Qytetit të Moskës filloi 
një konsultë të madhe ndër-
kombëtare në janar 2012, me 
dhjetë ekipe kandidate. Fir-
ma amerikane Urban Design 
Associates fiton konkursin. 
Propozon të artikulohen 
rreth qendrës së re admin-
istrative federale dymbëdh-
jetë “grupe funksionale” 
(industriale, administrative, 
tregtare, spitalore, arsimore, 
shkencore, turistike, logjis-
tike, etj.). Duke u ndërtuar 
për 1.7 milion njerëz dhe 
me supozimin e krijimit të 
800,000 vendeve pune, ai 
planifikon të lidhë Moskën 
e Re me “qytetin e vjetër” 
nga një sistem transportiti i 
shpejtë dhe efikas.

Por, për pjesën më të mad-
he, këto projekte do të mbe-
teshin  broshura. Pa u an-
uluar zyrtarisht, lëvizja e 
institucioneve politike u zh-
duk nga axhenda. Para shtyp-
it, zyrtarët përdorin vullnetin 
e z.Putin (i cili u bë presi-
dent përsëri në 2012) për t’i 
dhënë përparësi financimit 
të samitit të Bashkëpunim-
it Ekonomik Azi-Paqësor 
(APEC) në Vladivostok në 
2012 dhe Lojërave Olimpike 
në Sochi në 2014.

Duke mos arritur ako-
modimin e institucioneve 

federale, Moska e Re është 
bërë një parajsë ndërtuesish, 
si homologu i saj francez pas 
projektit Grand Paris Ex-
press. Baleti i pandërprerë i 
buldozerëve e dëshmon këtë. 
Tetë stacionet e metrosë të 
ndërtuara për të lidhur qyte-
tin e ri me rrjetin ekzistues 
luajnë rolin e gjeneratorëve 
të frikshëm të përfitim-
it të vlerës së tokës. Dhe 
shtatëmbëdhjetë stacione të 
tjera pritet të hapen deri në 
vitin 2035. Sipas bashkisë 
së qytetit, më shumë se 14 
milion metra katrorë stre-
him dhe më shumë se 4.3 
milion metra katrorë hapë-
sirë   me pakicë janë ndërtuar 
tashmë. Popullsia e Moskës 
së Re u rrit nga 232,000 në 
2012 në 404,000 në 2020, 
një rritje prej 74%. Gjatë së 
njëjtës periudhë, të dhënat 
zyrtare shpallin hapjen e 
170,000 hapësirave të punës. 
Por po shohim rastet e para 
të bllokimit të rrjetit. Shtypi 
lokal herë pas here raporton 
bllokime trafiku ose ngarkim 
të trenave e të metrosë në 
këto zona.

Duke pranuar se projekti 
për të lëvizur institucionet 
ka ngecur, kryetari i bash-
kisë së Moskës ndryshoi 
mendje. Ndërsa të ardhurat 
nga taksat e qytetit u rritën 
(+ 11.3% midis 2015 dhe 
2016) dhe ministri i finan-
cave planifikoi të merrte më 
shumë nga buxheti i Moskës 
për të mirën e rajoneve të 
tjera, kryeqyteti kishte nev-
ojë për një draft rezervë. Një 
program ambicioz i rinovi-
mit urban që u miratua në 
2017, kushtoi 100 miliardë 
rubla (1.5 miliardë euro),. 
Objektivi i tij: prishja e pesë 
mijë ndërtesave të vjetra. 
Ky park, i përbërë kryesisht 
nga khrushchevki, ndërtesa 
të parafabrikuara të ndër-
tuara në masë midis 1957 
dhe 1968, kur Nikita Hrush-
chev sundoi BRSS, përfshin 
350,000 apartamente ku je-
tojnë më shumë se një milion 
njerëz, ose gati një në dhjetë 
moskovitë. Sipas dekretit 
komunal të 1 gushtit 2017, 
shkatërrimi i tyre duhet të le-
jojë “të japë një imazh mod-
ern të kryeqytetit të Feder-
atës Ruse” ndërsa mbështet 
“formimin e një strukture 
policentrike”.

Në një intervistë me faqen 
e lajmeve mbi ekonomikë 
RBK, Ministri i Ndërtimit 
Mikhail Men njofton zhven-
dosjen e banorëve: “Në të 
njëjtën lagje ose afër, por unë 
ju premtoj: jo në Moskën e 
Re ! – një gjysmë-rrëfim për 
dështimin e kësaj të fundit. 
Për më tepër, apartamentet 
do të jenë në të njëjtën sipër-
faqe me ato të vjetrat, por në 
ndërtesa që janë shumë më 
të larta (deri në shtatëdhjetë 
e dy kate!) dhe të përziera, 
domethënë duke përfshirë 
strehimin, zyrat dhe tabelat 
komerciale. Ideja është të 
futen funksione të reja në 
rrethet kryesisht të banu-
ara më parë në mënyrë që të 
“zvogëlojë [nevojën e popul-
latës për lëvizje dhe] ngark-
esën në infrastrukturën e 
transportit”. Çdo lagje duhet 

të bëhet një ishull relativ-
isht i pavarur – një qendër – 
ku jetoni, ku mund të gjeni 
punë, ku i dërgoni fëmijët 
tuaj në shkollë.

I shpallur një vit para zg-
jedhjeve komunale dhe pres-
idenciale të vitit 2018, ky 
program, i hartuar nga një 
perspektivë elektorale, zg-
joi një protestë të shkurtër. 
Duke reaguar shpejt, bash-
kia filloi nga 15 maj deri më 
15 qershor 2017 lancimin e 
aplikacionit mobil bashkiak 
“Qytetari aktiv“, një konsul-
tim i madh popullor. Duke 
klikuar në smartphone-t e 
tyre, banorët – shumë prej 
të cilëve kanë marrë titul-
lin pronar nga viti 1992 në 
banesat që kanë zënë gjatë 
periudhës Sovjetike – mund 
të shprehin pikëpamjet e tyre 
mbi të ardhmen e ndërtesës 
së tyre. Nëse më shumë se 
një e treta e bashkëpronarëve 
kundërshtojnë prishjen, ajo 
anulohet. Rezultati i votimit 
paraqiti sukses për bashkinë: 
vetëm 11% e ndërtesave të 
regjistruara janë hequr nga 
lista e prishjeve.

Kështu vazhdon dendësi-
mi urban i filluar nën man-
datin e Luzhkov. Këtë herë, 
ajo bazohet në teknologji të 
reja, të cilat bëjnë të mun-
dur zbutjen e konflikteve të 
mundshme shoqërore gjatë 
mbledhjes së të dhënave 
personale (lexo “Mirages e 
demokracisë elektronike”). 
Në fund të viteve 2000, ko-
muna vështirë se shqetësohej 
për “demokraci pjesëmar-
rëse”. Për shembull, au-
toritetet kishin falsifikuar 
masivisht nënshkrimet e pro-
narëve të apartamenteve për 
t’i besuar « miqve » menax-
himin e ndërtesave të apar-
tamenteve në kryeqytet … 
Këto metoda, të frymëzuara 
nga marketingu urban, janë 
megjithatë një përparim.

Të gjitha këto projekte 
ndryshojnë jetën e moskov-
itëve. Shumë ekspertë kanë 
dyshime se aneksimi i ter-
ritoreve dhe “rinovimi” i 
Moskës së vjetër, larg nga ri-
balancimi i shtyllës kurrizore 
të kryeqytetit, do të shkak-
tojë probleme të reja. “Jeta 
dinamike e aktive e Rusisë, 
në territorin e saj të madh, 
nuk mund të përqendrohet 
në disa mega-qytete,” tha 
Putini në 2018 në fjalimin e 
tij presidencial në Parlament 
me rastin e inaugurimit të tij. 
Nje autokritikë? Jo ne fakt. 
“Qytetet e mëdha duhet të 
shpërndajnë energjinë e tyre, 
të shërbejnë si një mbështet-
je për një zhvillim hapësinor 
harmonik, të ekuilibruar të 
të gjithë Rusisë,” shtoi ai. 
“Përhapni energjinë e tyre“. 
Në një kontekst të hiper-cen-
tralizimit politik dhe bux-
hetor (lexo “Të gjitha rrugët 
çojnë në Moskë”), miti i 
modelit trickle-down duket 
se ka një të ardhme të ndritur 
përpara.

*Student i doktoratës 
në gjeografi në Institutin 
Francez të Gjeopolitikës 
(Universiteti Paris 8).
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NË SHEKULLIN XIX, HIGJENË, PARFUMA DHE KËSHILLA KONTRADIKTORE

Miasma dhe vajzat

NGA ÉRIKA WICKY*

Deodorantë, tretje për pastrim 
të gojës, peceta sanitare aro-
matike, “detoks vaginal” … 

Arsenali në dispozicion të grave për ta lar-
guar erën e trupit sugjeron që gratë kanë 
frikë nga stigmatizimi shoqëror lidhur me 
erërat e këqija dhe jetojnë në ankthin të 
mos duken të papastërta. Frika nga era e 
keqe, shumë fitimprurëse për industrinë 
farmaceutike dhe industrinë e parfumeve, 
përhapet edhe më lehtë nga fakti se është 
e vështirë të vlerësohen emetimet e trupit. 
Kjo frikë është pjesë e një historie të gjatë. 
Një nga momentet vendimtare të kësaj 
historie, në Francë, ndodh gjatë gjysmës 
së dytë të shekullit XIX, kur epidemia e 
kolerës në vitin 1832 kishte përshpejtuar 
lëvizjen higjieniste, në një kohë kur indu-
stria e parfumeve morri hov dhe ku debati 
mbi edukimin e vajzave, atëherë kryesisht 
katolik, ishte i flaktë.

Broshura mjekësore, udhëzues për 
mirësjellje, doracak për savoir-vivre, 
gazeta për gra… : të panumërt janë 
shkrimet që ofrojnë këshilla për vajzat e 
reja dhe nënat e tyre, çdo herë e më shumë 
përgjegjëse të arsimimit të vajzave. Për-
gatitja intelektuale e kufizuar, imponimi i 
përkushtimit ndaj të tjerëve dhe praktika 
e arteve rekreative gëzojnë konsensus në 
shoqëri, por mendimet ndryshojnë përsa i 
përket higjienës.

Djallëzimi i kënaqësive 
sensuale

Fillimisht beteja ishte në mes mjekëve 
dhe klasës fetare. Pyetja e drejtuar Judith 
Gautier-së nga babai i saj Teophile kur ajo 
ishte në manastir “Së paku, a po të lajnë?”, 
dëshmon për dyshimin që rëndonte mbi 
institucionet fetare. Vazhdimi i historisë, i 
treguar nga gruaja e letrave në një shkrim 
autobiografik i botuar në vitin 1904, 
kërcënime nga babai, një banjë e marrë 
me një këmishë dhe hutimi i murgeshave, 
na bën të buzëqeshim. Për një kohë të 
gjatë refuzimi i banjës ka qenë rregulli në 
manastire. Theksohej nevoja që pastërtia 
të kufizohej vetëm në atë që shihej: “Asn-
jëherë mos vishni rroba, as të brendshme, 
të ndyra ose të shqyera; kujdesuni për 
flokët tuaj; lani fytyrën çdo ditë dhe duart 
disa herë në ditë nëse është e nevojshme. 
Sigurohuni që këpucat tuaja të jenë gjith-
monë në gjendje të mirë“. Sa për parfu-
met, ato thjesht ishin të ndaluara, sepse u 
identifikoheshin me lirinë e moralit.

Në shkrimet e tyre, mjekët e sulmojnë 
mungesën e higjienës në edukimin fetar të 
vajzave të reja me më shumë apo më pak 
ashpërsi, varësisht nga niveli i anti-kleri-
kalizmit të tyre. Sidoqoftë, pika e përbash-
kët në mes diskursit fetar dhe mjekësor 
është morali dhe mbi të gjitha, frikësimi 
nga masturbimi dhe kënaqësitë sensuale 
që i ofron banja. Argumentet bëhen më 
eksplicite me kalimin e viteve. Kështu, 
në vitin 1857, mjeku Jean-Baptiste Venot 
lavdëronte përkushtimin e murgeshave që 
kujdeseshin për prostitutat sifilitike, por 
dëshpërohej nga kokëfortësia e tyre, kur 
çdo “shpërlarje më të vogël, çdo pastrim 
më të pafajshme” e konsideronin si mëkat. 
Më vonë, doktori Augustin Galopin nuk 
hezitoi të pohonte se përkundrazi, ndalimi 
që vajzat e reja të laheshin “në ato zona” 
shkaktonte kruarje që i sillte ato në shpatin 

e rrezikshëm të onanizmit.

Përveç refuzimit të banjës, mjekët 
kritikonin edhe mbylljen, jetën në ko-
munitet dhe jetën sedentare, të imponuar 
nëpër manastire dhe konvikte. Në anën e 
tyre, ata rekomandonin ushtrimet, daljen 
në ajër të pastër dhe ajrosjen e hapësir-
ave të brendshme. Për të bindur më mirë 
për rreziqet e stërngarkimit të dhomave, 
Adrien Coriveaud, autor i Hygiène de la 
jeune fille (Higjiena e vajzës së re) (1882), 
imagjinoi këtë trillim: “në një dhomë ku 
jeni kujdesur t’i mbyllni të gjitha hapjet, 
madje edhe plasaritjet, le të qëndrojnë 
njëzet nga vajzat e reja më të bukura, më 
simpatike që mund t’i gjeni, nga ato që 
rrethohen nga hirësia dhe hijeshia hyjnore 
që i frymëzojnë poetët për strofat e tyre më 
harmonike. Lërini ato të flasin me njëra-
tjetrën, të këndojnë, të kërcejnë, me një 
fjalë të jetojnë jetën e tyre të zakonshme 
vetëm për njëzet e katër orë, pastaj hyni 
në këtë harem të vogël. Aroma dehëse 
që këto njëzet femra të reja lenin që nga 
fillimi përreth tyre tani është zëvendësu-
ar me një aromë të tmerrshme; nga këto 
njëzet gojë të lezetshme, nga këta njëzet 
gjinj që mund të jenë modele zhgënjyese 
të statujave virgjëreshë, rrjedha të djersës 
të ngarkuara me të gjitha mbeturinat or-
ganike të prodhuara nga jeta në aktivitet”.

Në ligjërimin mjekësor të kohës shpesh 
kishte verejtje të tilla me ngjyrime të pista. 
Aroma natyrale e vajzave para puberte-
tit [në fakt “në pubertet”, apo jo?] zgjon 
emocione të tilla që mjegullojnë dallimin 
midis regjistrit mjekësor dhe regjistrit le-
trar. Karakteri ungjillor i parfumit gjason 
me karakterin e çastit të rinisë, aroma e 
vajzës së re paraqitet si një gjendje kalim-
tare. Galopin i përshkruan kështu moshat 
olfaktive të grave: “Vajza e re, shqisat e së 
cilës nuk kanë folur ende, është mjaft aro-
matike; aromë e re dhe diell i pranverës, 

ujë të freskët mjedre. Kur dashurohet ajo 
ka një aromë më të theksuar; kur prak-
tikon onanizëm, ose kur ka të dashur, 
bie në kategorinë e përgjithshme“. Përtej 
krijimtarisë së tij poetike, ky përshkrim i 
kufizon krahasimet me fushën e bimëve, 
siç bëjnë mjekët që dëshirojnë të evokojnë 
rritjen, domethënë lulëzimin ose ndezjen e 
vajzave të reja.

Kështu ata e ushqejnë mitin e gruas-lu-
le, duke e mbështetur me fakte shkencore: 
sapo të humbet virgjëria, aromat e forta 
dhe shtazore zëvëndësojnë erërat e leh-
ta dhe aromat e  luleve. Shumë nga këto 
vlerësime shfrytëzohen me nxitim nga 
industria e parfumeve, për suksesin më 
të madh të këtij biznesi. Në fakt, nga vitet 
1860, mekanizimi i prodhimit dhe progre-
set në kimi i mundësuan kësaj industrie ta 
demokratizojë qasjen në produktet e saj 
dhe ta zgjerojë bumin tregtar që kishte 
filluar në vitet 1830 (qarkullimi u rrit për 
63% midis viteve 1836 dhe 1856).

Recetat mjekësore shfrytëzohen nga 
industria e parfumeve për t’i rritur shitjet. 
Përveç certifikatave, patentave dhe vërte-
timeve të nënshkruara nga shkencëtarë të 
njohur, reklamat përdorin rekomandimet e 
mjekëve, në rast nevoje edhe i përshtatin. 
Ky fenomen e bezdisë doktorin Jean-Bap-
tiste Fonssagrives: “Për një kohë të gjatë, 
parfumeria po i vardiset higjienës; (…) e 
ka kuptuar nevojën për t’i fshehur qëlli-
met e saja nën një emër të nderuar. “Në 
fakt, katalogjet e parfumierëve ofrojnë 
një numër produktesh higjienike, përf-
shirë sapunët, të cilët mbulojnë pjesën më 
të madhe të tregut, por edhe uthulla dhe 
parfume për tu tretur në ujë të parfumo-
sur. Sikurse shtypi për gra dhe udhëzuesit 
e ndershmërisë, traktatet e parfumerisë 
ndajnë neveri ndaj muskut, i cili është 
i lidhur me Ancien Régime dhe jetën e 
shfrenuar. Prandaj çdo parfumier ofron 

recetën e tij me erë verbene, vjollce apo 
edhe lule që vlerësohen të lehta, dhe për 
këtë arsye më pak të rrezikshme për ner-
vat, siç është Muguet du bonheur i Caron 
(1852) [Gjetja 1954 – shtëpia u themelua 
në 1904], Eau de Cologne impériale nga 
Guerlain (1853), Jacinthe blanche nga 
Violet (1857) ose Violettes du Czar nga 
Oriza L. Legrand (1862).

Shtypi i grave, sikurse kodet e mirës-
jelljes, shpesh të nënshkruara nga gra me 
emra aristokratik, marrin parasysh im-
ponimin që kanë lexueset për ta kënaqur jo 
vetëm Zotin, por edhe burrat e tyre. Kësh-
tu, baronesha Staffe, e bërë e famshme 
nga botimi i librit të saj Usages du monde: 
règles du savoir-vivre dans la société mod-
erne  (rregullat e mirësjelljes në shoqërinë 
moderne) (1891), acarohet përsëri në vitin 
1892 nga fakti që vajzat e reja, të sapodal-
ura nga manastiri apo konviktet ende nuk i 
njohin rregullat e higjienës. Ajo rekoman-
don përdorimin e aromave të lehta dhe 
diskrete. Një kandidate për martesë mbi 
të gjitha duhet të ketë frikë se nuk do të 
pëlqehet. Në Conseils à ma fille (Këshilla 
për vajzën time) një libër i suksesshëm që 
kaloi shekullin pas botimit të tij të parë në 
vitin 1813, Jean-Nicolas Bouilly përmend 
gjerësisht shijen e njëfarë Armantine për 
parfume të forta, të cilat jo vetëm që bëjnë 
të tallen të tjerët me të, por që përveç kësaj 
, bëzdisin njerëzit me nerva të ndjeshme, 
derisa një kushëri i saj ia korrigjon vesin.

“Një pikë vaji esencial 
vjollcë”

Prandaj kjo literaturë e autorizon për-
dorimin e parfumeve, por me disa kushte. 
Duke filluar me ekonominë. Shishet 
sprej përdoren pak, pikat e parfumit nuk 
duhet të harxhohen: « Sa më pak parfum 
përdorni, aq më mirë është, sqarohet në 

një udhëzues të mirësjelljes shumë të 
lexuar. Sidoqoftë, një nuancë shumë e 
lehtë dhe shumë e duhur e erës mund të 
tolerohet, por, e përsëris, për sa kohë që 
mbetet një aludim. Pak qumësht irisi ose 
kolonijë është perfekte. Një pikë esence 
vjollce në shaminë tuaj është mirë; por jo 
më shumë, dhe mbi të gjitha, kufizohuni 
në parfume diskrete, të cilat nuk mund të 
jenë të pakëndshme ose të dëmshme”.

Rekomandimet e shtypit të grave 
u përshtaten gjithashtu bujarisë së 
mbështetësve. Siç e rrëfen në kujtimet e 
tij, Hippolyte de Villemessant kishte pa-
sur idenë që gazeta e tij e re, La Sylphide, 
të parfumosohej nga Guerlain në këm-
bim të një mbështetje financiare. Kështu, 
tregohet se, qysh në numrat e parë, në 
vitin 1840, një rubrikë me titull “Këshilla 
të një gjysheje për mbesën e saj” reko-
mandonte vazhdimisht produkte të par-
fumerisë, me mjaft shije, në mënyrë që 
ato t’u lejoheshin vajzave të reja.

Thjeshtësia, delikatesa, diskrecioni 
janë cilësitë që rekomandohen për tualet. 
Pra përdorimi i parfumeve dyfishon 
këshillat për mënyrën e sjelljes në sho-
qëri. Nga ana e tij, diskursi fetar, jo që 
nuk i shpërfill aromat, por përkundrazi 
ai nuk ka arsye që t’i ketë zili katalogjet 
e parfumierëve: duke thurrur imagjin-
aren biblike me erë shenjtërie, letërsia 
konstruktive e kohës shton metafora 
olfaktive dhe vlerëson gjerësisht “aro-
mat e mirësisë“, të cilat kujtojnë se nuk 
avullohen, pasiqë janë jomateriale. Si-
kurse virtyti me të cilin asociohet, nëse 
i besohet Clarisse Juranville, ekono-
mizimi i produkteve të tualetit mund të 
ketë aromë të mirë: «Në flokët e saj të 
krehura, të lëmuara dhe të ngritura me 
art, në faqet e saj të lagura akoma nga 
kontakti i ujit të freskët, në ngjyrën rozë 
të thonjve të saj, në bardhësinë e rrobës 
së lustruar së fundmi nga hekuri i hek-
urosjes, në çorapet e saj të tërhequra mirë 
dhe këpucët me shkëlqim, ka një parfum 
pastërtie, si një lule shëndeti për thirrje të 
parezistueshme”.

Vajzës së re të shekullit XIX i ofrohet 
një gamë e gjerë praktikash dhe seci-
li autoritet që paraqet rekomandime i 
cilëson ato si të vetmit të pranueshme: 
ajo herë inkurajohet që të mos bëjë 
banjo në mënyrë që të nxjerrë një “par-
fum” të virtytit, herë të zbukurohet me 
aromën delikate të pastërtisë, rinisë dhe 
virgjërisë, ndonjëherë të rrisë aurën e saj 
natyrore nga delikatesa e aromave të lu-
lave. Suksesi i jashtëzakonshëm i Flirt të 
Pinaud (1891), emri i të cilit është refer-
encë për arsimimin falas të grave të reja 
amerikane, sugjeron që ishte industria e 
parfumeve që e fitoi betejën. Pasi u fut 
në çarjen e hapur nga mjekët, ajo më në 
fund hodhi kërkesën morale për ekono-
mizim dhe diskrecion. Një shekull më 
vonë, me ardhjen e parfumeve “gour-
mand”, “vajzat e reja të lulëzuara” do të 
bëhen “vajza të reja të sheqerosura”. Dhe 
kjo klientelë nën 25 vjeçe, e pushtuar 
qysh në shekullin XIX, mbetet një nga 
synimet kryesore të parfumerisë: mille-
nials sot kontribuojnë me një të tretën e 
shitjeve të saj.

* Historiane, Université Lumière 
Lyon 2.

Tradita e banjës aromatike, e përhapur nga Lindja e Afërt në Japoni, daton nga Egjipti i Lashtë. Sidoqoftë, kjo praktikë përjetoi një eklips në Perëndim 
gjatë Mesjetës, për shkak të krishtërimit. Tabutë mbi higjienën femërore fillojnë të dobësohen vetëm në shekullin e XIX. Industria e parfumeve vendosi 
standarde të reja duke përfituar shumë nga kjo situatë.
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Çmenduria latine për serialet turke
Në mbrëtërinë e "telenovelës", një pjesë e madhe e popullsisë vazhdon të entuziazmohet për skenarët romantikë: një koktej heroinash të virtytshme, 
ndjenja të dëlira dhe ngritje e shpejtë shoqërore. Por, serialet të cilat po i shikom tani Amerika Latine nuk janë më të shkruara ose të prodhuara në 
rajon, por në Turqi.

NGA ANNE-DOMINIQUE CORREA

Një e vejë e re mëson se djali i 
saj 5 vjet ka leukemi. Mbije-
tesa e tij varet nga një trans-

plant i palcës kockore, por ajo nuk ka 
para për t’ia paguar kurimin. Ajo troket 
në derën e kështjellës të vjehrrit të saj 
për t’i kërkuar ndihmë. Pa sukses: ai 
kurrë nuk e ka pranuar martesën mes saj 
dhe djalit të tij. Fajëson atë për aksiden-
tin automobilistik në të cilin ky i fundit 
humbi jetën. E dëshpëruar, ajo vendos 
t’i lutet punëdhënësit të saj, pronar i një 
kompanie ndërtimi, që t’i huazoj para 
pa e zbuluar arsyen. I sigurt që gratë 
janë gati të bëjnë gjithçka për para, 
burri pranon me një kusht: që ajo ta ka-
lojë natën me të. Ajo pranon. Nga kjo 
“natë e errët”  lind një histori dashurie e 
mundimshme që shtrihet në nëntëdhjetë 
episode një orë e gjysmësh. Transmetu-
ar për herë të parë më 2014 në kanalin 
‘Mega TV’ në Kili, çdo mbrëmje, se-
riali ‘Një Mijë e Një Netë’ tërheq gati 
28% shikues, duke thyer të gjitha rekor-
det e audiencës. Nëse, si pjesa tjetër e 
Amerikës Latine, vendi është i njohur 
për shijen e tij për melodramat roman-
tike, historia në fjalë fsheh një veçori të 
caktuar: heronjtë nuk janë as Rosa as 
Ricardo, si në telenovelat tradicionale 
(serialet) të rajonit, por Sheherazade 
dhe Onur. Dhe, kur vjen koha për puth-
jen e parë, pas jo më pak se njëzet e 
tetë episodeve, shihen në sfond brigjet 
e Bosforit dhe maja e ndriçuar e  Kullës 
Galata. Seriali është xhiruar në Stam-
boll. Në vazhdën e suksesit të ‘Një mijë 
e një netëve’, dhjetëra telenovela turke 
përmbytin ekranet e kanaleve kryesore 
televizive private në Amerikën Latine. 
Me të njëjtin sukses pranë publikut. Në 
vitin 2014, Cili është faji i Fatmagül ?, 
historia e një bareshe të re të detyruar 
të martohej me sulmuesin e saj për ta 
shpëtuar nderin e familjes së saj, u bë 
seriali më i shikuar në kanalin ‘Latina’ 
në Peru.  Në Kolumbi, ‘Elif’, një seri që 
rrëfen aventurat e një vajze të vogël të 
braktisur që kërkon nënën e saj, është 
në transmetim për më shumë se katër 
vjet (midis 2016 dhe 2020), me 1150 
episode: një rekord për një produksion 
të huaj.

Një makinë e kohës

Popullariteti i këtyre telenovelave 
ngrit Turqinë në majën e modës. Të 
sapolindurit pagëzohen Elif, Fatmagül 
ose Ibrahim, sipas emrave të karakter-
eve të filmave. Në rrjetet sociale, faqet 
e fansave po rriten për ta zbërthyer jetën 
e aktorëve. Disa madje kalojnë Atlanti-
kun për t’i vizituar vendet e xhirimeve: 
në 2018, agjencitë e udhëtimit regjis-
truan një rritje prej 70% të turizmit të 
Amerikës Latine në Turqi . Edhe Pres-
identi  i Venezuelës, Nicolás Maduro 
bëri një vizitë te seti i serialit të tij të 
preferuar, Resurrección: ‘Ertugrul’ (një 
produksion historik  që flet për ngrit-
jen e Perandorisë Osmane në shekullin 
XVII), pasi mori pjesë në ceremoninë e 
inaugurimit të  Rexhep Tajip Erdogan 
në vitin 2018. Si ta interpretojmë këtë 
triumf të serialeve turke në Amerikën 
Latine, megjithëse  kjo është e njo-
hur si toka e shenjtë e telenovelave ? 

Sipas Guillermo Orozco Gómez, studi-
ues i komunikimit në Universitetin 
e Guadalajara, ato kanë efektin e një 
makine kohe: ato rimarrin modelin e 
telenovelës klasike të viteve 1980. Në 
të vërtetë, shumica e tyre kanë të bëjnë 
me përrallën e një dashurie të pamun-
dur midis një vajze të re modeste dhe 
një burri nga një familje e pasur. Ata 
mbështesin këtë intrigë narrative me 
një vizion të botës “shumë konservatore 
dhe të turpshme “, analizon Orozco Gó-
mez. Nëse do të duhej të përmbledhim 
përmbajtjen e tyre, do të ishte “familja, 
puna dhe tradita”, shton ai. Në fakt, nuk 
bëhet fjalë që të zbulohet një centimetër 
lëkure: më së shumti një puthje (por pas 
shumë episodesh) ose një përkëdhelje 
sugjestionuese. Një ngjashmëri tjetër 
e telenovelave bashkëkohore turke me 
telenovelën fillestare: virtyti, i mishëru-
ar nga karakterët, gjithmonë triumfon. 
Kështu, pas vdekjes së vjehrrit të saj, 
Elifja e vogël më në fund ribashko-
het me nënën e saj dhe e sheh veten 
trashëgimtare të një prej pasurive më 
të mëdha në vend. Sheherzada shpëton 
djalin e  saj dhe Onur pendohet për 
keqtrajtimin që bëri. Sulmuesit e Fat-
magül, të cilët kishin arritur të blinin 
heshtjen e familjes së saj, përfundojnë 
prapa grilave. Dhe, shpesh, historia 
përfundon me një martesë të lumtur … 
Nga ana e tyre, produksionet e Amer-
ikës Latine kanë hyrë në një epokë të 
re. “Telenovelat janë liruar, analizon 
Orozco Gómez. Shumë prej tyre u 
hapën në temën e seksualitetit. La casa 
de las flores, një komedi meksikane që 
transmetohet në Netflix nga viti 2018, 
e bëri atë temë kryesore. Seriali rrëfen 
fatkeqësitë e anëtarëve të familjes 
Mora, arketipin e borgjezisë meksikane 
të fiksuar pas dukjes. Gjatë trembëdh-
jetë episodeve të sezonit të parë, dalin 
në shesh sekrete që mund ta dëmtojnë 
reputacionin e  saj. Qysh te episodi i 
parë,  matriarka, Virginia de la Mora, 
me nofkën ironike Virginia “e Moral-
it”, zbulon se burri i saj menaxhon me 
dashnorën e tij një kabare transvestite 
prapa shpinës së saj. Pastaj tregimi i 
djalit të saj që ka një lidhje dashurie 
me këshilltarin e tij financiar dhe më në 
fund kthimi i dhëndrrit të tij nga Spanja 
… i cili ka ndryshuar gjininë. Gjatë tërë  
sezonit të parë, Virginia de la Mora bën 
gjithçka për ta ruajtur një fasadë të nor-
malitetit me fqinjtë edhe nëse kjo do të 
thotë të dalesh patetike.

Duke ofruar një satirë mbi purit-
anizmin e Amerikës Latine, seriali 
gjithashtu ekspozon larminë e seksu-
alitetit. Ndonjëherë me anë të skenave 
të « nxehta ». Vetëm në episodin e parë, 
i gjatë tridhjetë e dy minuta, shfaqen 
një skenë seksi dhe një fellatio homo-
seksuale njëra pas tjetrës: e paimag-
jinueshme para njëzet vitesh. E vetmja 
gjurmë e turpit të dikurshme: aktorja 
që luan matriarkën, Verónica Castro, 
një yll telenovela e kanalit meksikan 
Televisa, prodhuesi kryesor i telenove-
lave në spanjisht, në vitet 1980. Kthimi 
i Verónica Castro në setet në La casa de 
las flores shënon një ndryshim kohe për 
telenovelën. Ndërsa dje luante role “në 
stilin e Hirushes”, ja ku po merr tani 

marihuanë për ta harruar katastrofën 
familjare. Ose – edhe më keq! – e cila e 
shet atë duke e futur në buqetat e luleve 
në dyqanin e saj për ta shmangur fali-
mentimin. Në një intervistë për gazetën 
‘El País’, Verónica Castro pranon se i 
është dashur të “lëshohet” për të inter-
pretuar “devijime” të tilla në ekranin 
e vogël . Très libéral, kjo telenovelë 
tërheq kryesisht një audiencë të re, e 
cila i dha asaj etiketën e telenovelës 
mijëvjeçare (“serial mijëvjeçar”). Sipas 
Orozco Gómez, ky modernizim i tele-
novelave nuk pasqyron një ndryshim në 
mentalitetin e audiencës. Ai më shumë 
është rezultat i strategjisë së tyre të re të 
biznesit. Me ardhjen e platformave vid-
eo-on-demand në vitet 2000 ndryshoi 
raporti me publikun. “Më parë, tele-
novelat u impononin njerëzve ritmin e 
tyre për të siguruar besnikërinë e tyre”, 
shpjegon Orozco Gómez. Tani, me 
Netflix, publiku po e merr përsëri kon-
trollin. Ai mund të shikoj pesë episode 
rresht ose një çdo javë, siç e sheh të ar-
syeshme. Ne gjithashtu mund të shohim 
secilin episod veç e veç, pasi ato nuk va-
ren nga njëri-tjetri. Kanë ikur, pra, ditët 
kur familjet mblidheshin në mënyrë 
rituale në orën 20.00 për ta shikuar 
telenovelën e mbrëmjes. Rënia e pop-
ullaritetit të telenovelave është dëshmi 
e kësaj: ndërsa sukseset më të mëdha 
të kanalit Televisa ishin rreth 40% e 
audiencës në vitet 1990, ata tani memzi 
po e tejkalojnë 15% . Për të mbijetuar, 
telenovela prandaj po përpiqet t’i ha-
pet audiences ndërkombëtare. Ajo lidh 
partneritet me prodhuesit amerikanë, 
si kanali Telemundo spanjishtfolës. 
Nevojiten estetika të reja. Cecilia Per-
cy, autore e telenovelave që punon në 
bashkëproduksione  midis kanalit RCN 
dhe Disney, shpjegon se asaj gjithnjë e 
më shumë i duhet ta shkurtojë kohëzg-
jatjen e episodeve dhe ta përshpejtojë 
ritmin e telenovelave të saj. “Koha nuk 
është më për emocione, por për ak-
sion”, përmbledh ajo, duke iu referuar 
ngadalësisë së zhvillimit të intrigës dhe 
ekzagjerimit të lojës që karakterizonin  

hijeshinë e telenovela të dikurshme. 
“Ne po bëhemi gjithnjë e më të varur 
nga ajo që bëhet jashtë”, ankohet ajo. 
Për t’i përmbushur këto kërkesa të reja, 
prodhuesit e telenovelave po inovojnë. 
Kështu shfaqen narcovelas në vitet 
2000, seri të frymëzuara nga kartelet e 
drogës. « Subjekt polemike në rajon për 
shkak të “heroizimit” të delikuentëve, 
ata kanë sukses të madh jashtë ven-
dit, veçanërisht në kanalin amerikan 
Telemundo. Në vitin 2008, telenovela 
Sin senos no hay paraíso (“Pa gjinj, pa 
parajsë”), tregon aventurat e një prosti-
tute që përpiqet të bashkohet me një or-
ganizatë të pasur trafikantë  të kokainës. 
Ajo arriti një audiencë 28%. Dy vjet më 
vonë, episodi i parë i La reina del Sur 
(“Mbretëresha e Jugut”), e frymëzuar 
nga jeta e trafikantit meksikan të drogës 
Sandra Ávila Beltrán, tërheq më shumë 
se 2.4 milion shikues, një rekord his-
torik. Pas këtij, në vitin 2012,  filmi i 
suksesshëm El patrón del mal (“Bosi 
i së Keqes”), një biopik mbi historinë 
e trafikantit kolumbian të drogës Pab-
lo Escobar, është parë nga 2.2 milion 
njerëz. “Këto seriale i përgjigjen kli-
sheve amerikane për Amerikën Latine: 
drogë, dhunë dhe korrupsion. Si dhe 
kritereve estetike të Veriut”, shpjegon 
Cecilia Percy.

« Geto për hipstera »

Një tjetër risi e kohëve të fundit është 
bionovela, që flet për jetën e figurave të 
vendit. Në vitin 2019, Netflix prodhoi 
në partneritet me kanalin kolumbian 
Caracol një seri historike mbi jetën e një 
prej personazheve emblematik të pro-
cesit të pavarësisë të Amerikës Latine 
në shekullin e nëntëmbëdhjetë: Bolí-
var, una lucha admirabile (“Bolívar, një 
luftë e madhe”). Një ditë para transme-
timit në Netflix, presidenti i Venezue-
lës paralajmëroi publikun, nga frika se 
seriali paraqet një version “oligarkik” 
të Simón Bolívar, heroit kombëtar në 
Venezuelë: “Sa gënjeshtra, shpifje dhe 

mbeturina do të fusin në miniserialin?” 
Pasi e kuptoi që, si çdo bionovela, edhe 
kjo është përqëndruar më shumë në 
jetën intime të personazhit se në anal-
izën politike të veprimit të tij, ai kërkoi 
falje: “Ata ia kanë dalur të tregojnë një 
Bolívar të gjallë, një Bolívar njerëzor, të 
ndjeshëm ». Një vit më parë, një bion-
ovela tjetër e realizuar në partneritet me 
Telemundo, për këngëtarin meksikan 
të boleros (balada romantike) Luis Mi-
guel, që ishte i famshëm në vitet 1980, 
kishte shëtitur gjithashtu botën në plat-
formë. Pas shfaqjes së saj ishte trefi-
shuar numri i shkarkimeve të këngëve 
të Luis Miguel në Spotify. “Receta e 
re për telenovelat është të bësh histo-
ri të mbarsura me elementë vendorë, 
por të eksportueshëm”, përmbledh 
Cecilia Percy. Nëse zhvillime të tilla 
shtynë telenovelën të shkel konventat 
në një shoqëri shumë konservatore, ato 
gjithashtu e largojnë atë nga audienca 
e saj e parë. Telenovela me të vërtetë 
duket se e ka humbur aftësinë për t’i 
ofruar klasave të varfëra një pasqyrë 
të aspiratave të tyre. Ndërsa produk-
sionet e para, të tilla si El derecho de 
nacer (“E drejta për të lindur”, 1961), 
Los ricos también lloran (“Edhe të pa-
surit qajnë”, 1979) ose Rosa salvaje 
(“Trëndafili i egër”, 1987), reflektonin 
shpresën e ngritjes shoqërore të kla-
save të varfëra, e cila mund të ndodhte 
vetëm përmes martesës ose tekat e fa-
tit. Ato tani përfaqësojnë universin dhe 
preokupimet e elitave të globalizuara. 
“Duke u përpjekur të kënaq audiencën 
e Netflix, telenovela është bërë  një geto 
për hipstera”, ankohet Omar Rincón, 
kritik kolumbian i televizionit. Duke 
qenë e tradhtuar, një pjesë e audiencës 
së saj (veçanërisht gratë mbi 45 vjeç) 
u strehuan në serialet turke. “Ata erd-
hën për të mbushur boshllëkun e lënë 
nga telenovelat”, vëren Omar Rincón. 
Sipas tij, ky sukses duhet të shërbejë 
si një sinjal paralajmërues për indus-
trinë: nëse dëshiron të rimarrë ngjyrat e 
mëparshme, “telenovela duhet të shkojë 
në shpëtim të melodramës ».
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Enxitur nga miku i 
saj James Baldwin, 
Maya Angelou fil-

loi të shkruaj në moshën 
40 vjeçare, një ditë pasi u 
vra Martin Luther King më 
1968. Shkroi poezi, ese, li-
bra për fëmijë, drama, ske-
narë dhe mbi të gjitha, një 
autobiografi në shtatë vël-
lime që hapet me ‘E di pse 
këndon zogu në kafaz’ dhe 
që përfundon me ‘Zonjën 
B’. Një kthim kah vetja pa 
narcizëm i cili shënon tërë 
jetën e saj të shkrimtarisë 
deri në vdekjen e saj, më 
2014, në moshën 86 vjeçare. 
‘Mblidhuni në emrin tim’, 
titulli i të cilit evokon Un-
gjillin sipas Shën Mateut, 
është vëllimi i dytë dhe 
shkon nga viti i 17-të deri 
në 19-të të jetës së “Ritës”.

Në fund të vitit 1945, 
ushtarët amerikanë të kthy-
er nga lufta sillen vërdallë 
në rrugët e San Francis-
kos. Rita është 17 vjeçe. 

Zezake, ajo ka një bebe dy-
muajshe pa baba. Ka brak-
tisur shkollën. Nuk ka punë 
dhe dëshiron të largohet 
nga shtëpia e nënës. Rita 
bëhet kuzhiniere dhe fiton 
mjaftueshëm, sa për ta mar-
rë një dhomë me qira. Ajo 
dashurohet me një mari-
nar të pashëm i cili i rik-
thehet të fejuarës së tij pas 
dy muajve të bukur. Vëllai 
i saj Bailey i huazon 200 
dollarë. Rita largohet për 
në Los Anxhelos me fëmi-
un e saj në krah. Halla e saj, 
e cila i përket borgjezisë së 
vogël zezake, nuk pranon 
që Rita të qëndrojë tek ajo. 
Vendoset në hotel dhe bëhet 
kameriere në klubin Hi-Hat. 
Ka një rehati të shkurtër fi-
nanciare pasi që bëhet bosja 
e dy lesbikeve. Shfrytëzon 
rastin për ta lexuar letërsinë 
ruse në bibliotekë. Kjo sit-
uatë merr fund shpejtë. Ik 
te gjyshja e saj, Momma, 
në një qytet racist jugor. 
E përzënë nga të bardhët, 

kthehet në San Francisko. 
Bëhet kameriere në një kafe 
shumë të keqe. Angazho-
het në ushtri. E dyshuar 
për komuniste, ajo kthehet 
tek fillimet e saj si kamari-
ere. Fillon të  merr  “hash”. 
Bëhet valltare tapash, pros-
titutë në një shtëpi publike 
për meksikanë, shofere për 
boksierë, etj.

Mund ta reduktojmë këtë 
histori në një melodramë 
plotë ngjarje, por ajo që e 
bën substancën e këtij ro-
mani është një vitalitet i 
jashtëzakonshëm, një oreks 
i madh për dije, për liri, një 
aftësi të jashtëzakonshme 
për rezistencë, një humor të 
paparë, mbi veten dhe mbi  
botën. Përmes historisë së 
saj shpërfaqet gjendja ra-
core, shoqërore, ekono-
mike, që Angelou ndanë me 
kaq shumë të tjerë që vihet 
në skenë, të mbartur nga një 
stil i mprehtë, pa zbukurime, 
me një realizëm të saktë dhe 

një lloj poezie të ashpër. 
Ajo është e kalibrit të Bald-
win, Richard Wright, Upton 
Sinclair, John Steinbeck, 
Jack London, Jim Tully. 
Këta shkrimtarë të bardhë e 
të zi nga Amerika e varfër 
që shpikën një letërsi me 
jo shumë ekuivalencë në 
Evropën e vjetër. Të kën-
dosh kalipso, të vallëzosh 
me Alvin Ailey, të aktrosh 
komedinë, të japësh më-
sim, të shkruash, gjithçka 
është njësoj për aktivisten 
Maya Angelou, e cila ishte 
e afërt me Malcolm X dhe 
me Martin Luther King, që 
të dy të vrarë për shkak se 
luftonin për të drejtat ci-
vile të zezakëve. “E gjithë 
puna ime, e gjithë jeta 
ime, gjithçka që bëjë flet 
për mbijetesën, jo për një 
mbijetesë të trishtë dhe të 
rëndë, por për një mbijetesë 
plotë hirë dhe besim. Mund 
të përballemi me shumë dis-
fata, por nuk duhet kurrë të 
mposhtemi”.

SHKËLQIMI I NJË AKTIVISTE

Maya Angelou, « Mblidhuni në emrin tim »
NGA MARIE-NOËL RIO


