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Në botë është e pamundur të ekzistojë një vend, në të 
cilin nuk është hasur ndonjëherë fjala korrupsion. Është 
një ndër problemet, nga të cilët bota nuk mund të 
“shërohet”. Korrupsioni si problem haset kudo, duke 
filluar që nga përditshmëria jonë e zakontë e deri tek 
organet më të larta shtetërore. Rastet, në të cilat është 
hasur kjo problematikë globale janë të shumta, kurse 
hapat e marra për largimin, anashkalimin dhe 
përmirësimin e kësaj problematike janë shumë të rralla. 

Të shpeshta janë rastet e shfaqjes së korrupsionit në 
institucione shëndetësore. Të  marrim shembullin më të 
thjeshtë: pacienti është në një gjendje shumë të rëndë 
shëndetësore duke luftuar për jetën e tij, e mjekët në 
anën tjetër nuk bëjnë asgjë për t`i ndihmuar atij për ta 
nxjerrë nga rreziku, deri sa të vijë një ”ofertë” nga të 
afërmit dhe familjarët e të sëmurit. Pa dëshirën e tyre, 
për shkak të mungesës së mjeteve ekonomike, mirëpo 
të detyraur nga kërkesa e personelit të spitalit, familjarët 
japin shuma të majme, sepse, për jetë njeriu bëhet fjalë! 
Arsyetimet e zakonshme të mjekëve janë si: të ardhurat 
e tyre mujore janë shumë të vogla, radha e pacientëve

që presin është shumë e gjatë, e shumë arsyetime të 
ngjashme si këto... Kurse, pasi që të kenë marrë ndonjë 
të mirë materiale, ata, si për mrekulli e gjejnë hapësirën 
kohore për t`a futur në sistem të sëmurin dhe për të 
intervenuar tek ai.

Të njëjtat raste mund t'i hasim dhe në institucionet tjera 
publike. Interesant është fakti i numrit të të dënuarve 
dhe kriminelëve, të cilët enden andej e këndej, duke 
paraqitur rrezik për njerëzimin dhe duke prishur edhe 
ritmin normal të jetës së njerëzve. Pse pjesa më e madhe 
e këtyre të dënuarve janë të lirë? Vallë, përse 
institucionet ligjore dhe policore nuk ndërmarrin masa? 
Me siguri sepse ato janë të ndërlidhura në mes vete! 
Ndoshta përfitimet që marrin duke bashkëpunuar me 
ata janë më të mëdha, dhe nuk e marrin parasyshë se 
janë duke e shkatërruar njerëzimin. Në vend që ta 
shpëtojnë shoqërinë, ata e shkatërrojnë edhe më fort. 
Nuk janë të vetëdijshëm se në fakt ata e shkatërrojnë 
ardhmërinë e të gjithë ne, madje edhe të pasardhësve të 
vet atyre. 

Hyrje
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Për korrupsionin në arsim gjithkush është i njoftuar, por 
askush nuk guxon të flasë. Studentët janë të 
vetëdijshëm se nxënësit i korruptojnë profesorët e tyre 
për të marrë nota më të larta, ose vetëm për ta kaluar 
provimin, e për sa u përket çmimeve, ato varen nga nota 
dhe lënda.

Përse studentët nuk flasin për korrupsionin, përse 
profesorët korruptojnë, sa janë në të  vërtetë rrogat e 
profesorëve? 

Rreth këtyre pyetjeve studentët flasin vetëm në mënyrë 
anonime, duke u frikësuar për të ardhmen e tyre (çka 
është edhe e kuptueshme), përderisa shihet fakti se 
profesorët kanë një influencë të madhe dhe mund të 
kalojnë pa u dënuar, por edhe mund t`i lënë studentët 

 pa diploma për një kohë më të gjatë.

Nëpërmjet forumeve, shumë shpejtë mund të arrijmë 
deri tek informatat rreth korrupsionit në arsim, ku 
studentët në mënyrë anonime, i shprehin pakënaqësitë 
e tyre. Madje, në disa raste edhe i zbulojnë tarifat e 
profesorëve të caktuar, duke krahasuar nivelin e 
korrupsionit në universitetet shtetërore krahas atyre 
private. 

Të qenurit profesor universiteti është prestigj, ky titull të 
jep fuqi, por në të njejtën kohë të jep edhe përgjegjësi. 
Profesori çdoherë është konsideruar si shembull për të 
tjerët, person nga i cili mësohet. Ai studentëve nuk u`a 
bart vetëm dijen, por para së gjithash sjelljen etike. 

MULTIKULTURA
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Profesorët fitojnë të ardhura mujore të mjaftueshme 
(gjithmonë bazuar në standardin që mbizotëron), për 
këtë arsye ata nuk duhet të korruptohen nga studentët. 
Studentët paguajnë partipcipim vjetor, me çka e 
vetëfinancojnë shkollimin e tyre. 

Korrupsioni në shkollimin e lartë kryhet në dy mënyra, 
ose së paku këto njihen ndër njerëz deri më tani, edhe 
atë:

- kur studenti vet i`a dorëzon të hollat profesorit në dorë 
për një notë të caktuar, ose 

- me anë të ndërmjetësuesit, kur fillimisht të hollat i merr 
dikush tjetër, e pastaj ai/ajo i`a dorëzon profesorit. 

Metoda e dytë është më e shpeshtë, sepse profesorët 
janë të vetëdijshëm për mundësinë e lajmërimit të tyre, 
ose paditjes. Përmes pranimit të parave në këtë mënyrë 
ata ndihen më të sigurt. Ai vet s`pranon asgjë

drejtëpërdrejtë, por përmes ndërmjetësuesit. Puna e 
ndërmjetësuesit është që t'i pranojë të hollat nga 
studenti, dhe të shkojë në këmbimore t'i ndërrojë ato, në 
rast se policia i ka të shënuara numrat serik të të hollave.

Atë çka duhet ta kemi të qartë është se për formimin e 
një truri me dije dhe vlera të të riut, arsimi duhet të jetë i 
pastruar nga këto forma të korrupsionit, çdo 
mësimdhënës duhet t'a kryejë atë punë për të cilën 
paguhet dhe të mjaftohet me kaq.

Vetëm në këtë mënyrë, arsimi në Maqedoni, por edhe në 
vendet tjera, do të mund të jetë kualitativ dhe të nxjerrë 
kuadro të arsimuara mirë, të gatshëm për tu kyçur në 
tregun e punës. 
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Korrupsioni në gjykatë është një temë shumë e 
diskutueshme për popujt e Ballkanit, e sidomos për 
Maqedoninë, ku kjo dukuri mbretëron në çdo pore të 
jetës. 

Gjyqësia, si pushtet i tretë, është i përcaktuar të jetë i 
pavarur dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të ndikohet nga 
pushteti ekzekutiv dhe aq më keq të ndikohet nga të 
hollat. 

Raportet e të gjithë institucioneve relevante, na çojnë 
drejtë konkluzionit se “Maqedonia ka shumë gjyqe të 
korruptuara dhe të gjitha duhet të pastrohen nga 
gjykatësit dhe nëpunësit e korruptuar”.

Efikasiteti dhe funksionimi i drejtë i një shteti varet nga 
funksionimi i drejtë i gjyqësisë. Gjykata e shëndoshë do 
të thotë edhe shtet i shëndoshë dhe një rreth i 
shëndoshë. Për fat të keq, tek ne, shumë rëndë mund të 
arrihet deri tek një shtet i shëndoshë, pa gjykatës të

korruptuar.

Në parim, çdo shtet ballafaqohet me këtë problem, por 
për dallim nga shtetet tjera të zhvilluara që kanë 
strategji për të luftuar kundër këtij fenomeni, 
Maqedonia nuk mundet të gjejë zgjedhjen e vërtetë për 
zhdukjen apo ç'rrënjosjen e korrupsionit. 

Vrasës është fakti se në vend që korrupsioni nëpër 
gjykatat tona të zvogëlohet, ai dita-ditës rritet më 
shumë. 

Një strategji e vërtetë për trajtim rrënjësor të këtij 
fenomeni, Maqedonisë do t'i sillte shoqëri shumë më të 
zhvilluar, që do të jetë e pastruar nga korrupsioni, i cili 
me të vërtetë sot paraqet një sëmundje kanceri për 
gjyqin dhe nuk jep shenja të largimit, por përkundrazi 
zgjerohet dhe përhapet te gjykatësit dhe nëpunësit, të 
cilët duhet t'i shërbejnë popullit, e jo interesave 
personale. 

MULTIKULTURA
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Shëndetësia është një sferë tjetër e shoqërisë, e cila 
absolutisht nuk guxon të jetë e prekur nga korrupsioni. 
Por për fat të keq, historia përsëritet edhe për këtë sferë. 
Për korrupsionin në shëndetësi çdokush di dhe flet 
zëshëm rreth saj, vetëm institucionet kompetente sikur 
të jenë të vetmet që nuk kanë dëgjuar për këtë. 

Pacientët janë ata që shumë humbasin, ngase përveç 
shërbimeve të spitalit paguajnë edhe harxhime plus për 
të fituar diagnozën apo terapinë e duhur.

Jemi dëshmitarë të mangësive, të cilat ekzistojnë në

sektorin tonë shëndetësor. Çdo ditë shohim situatat ku 
mjekët kërkojnë diçka jashtë asaj të paraparës për ta 
kryer detyrën e tyre dhe për t`a shpëtuar ndonjë jetë.

Mjekët kanë një profesion shumë human, shpëtojnë 
jetë njerëzish, tërë jetën e tyre i`a dedikojnë mësimit dhe 
përsosjes profesionale, meritojnë paga më të larta, por 
paga që do i marrin në mënyrë ligjore dhe jo nga 
pacientët që luftojnë me sigurimin e ekzistencës së 
jetës.

Korrupsioni në shëndetësi
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Lufta kundër kësaj të keqe sot fillon përmes strategjisë, e 
cila duhet të zhvillohet dhe implementohet nga 
kompetentët, por edhe nga vet ne si pjesë përbërëse e 
shoqërisë.

Çdo person, nga i cili kërkohen të holla për të kryer një 
shërbim që në fakt si ashtu-ashtu duhet ta bëjë, duhet 
lajmëruar. 

Çdo student, nxënës apo qytetar i rëndomtë ka rolin e 
vet shumë domethënës në shoqërinë dhe shtetin tonë 
dhe nëse secili nga ne vendos të kyçet në luftën kundër 
këtij fenomeni, besomëni se lufta do të jetë shumë më e 
fuqishme! Bashkimi bën fuqinë, apo?! 

Përderisa arrijmë të prekim në ndërgjegjen e çdo 
qytetari dhe t`i tregojmë për të drejtat e tij, përmes 
kampanjave t`i njoftojmë me vendet dhe kontaktet ku 
mund të drejtohen, lufta kundër korrupsionit do të jetë 
shumë më e suksesshme. Për një shoqëri më të 
shëndoshë, duhet të kontribuojmë të gjithë!   

MULTIKULTURA
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Ashtu sikurse virusi që përhapet dita ditës më shumë, e 
njëjta gjë ndodh edhe me korupsionin në shoqërinë 
tonë. Korrupsion do të thotë prishje, shkatërrim, 
ndërhyrje, gjë e cila shpien drejtë humbjes apo 
shembjes së një shoqërie të shëndoshë. Ky virus ka 
depërtuar në të gjitha sferat e jetëtës anë e mbanë 
botës, e veçanërisht në vendet të cilat janë në tranzicion, 
përfshirë këtu edhe vendin tonë.

Si dy sfera mjaftë të prekura dhe me pasoja të 
mjerueshme që vijnë si rezultat i korrupsionit, janë 
arsimi dhe shëndetësia. Këtu korrupsioni bëhet përmes 
formave të ndryshme, si: dhurata-ryshfet, para e shumë 
e shumë forma të tjera.

Në arsim kemi blerje të notave, temave projektuese, 

diplomave, gjëra që fatkeqësisht ndodhin nëpër 
institucionet tona shkollore (duke mos i menduar kurrë 
pasojat fatale nga e gjithë kjo), kurse nga ana tjetër duke 
i`u hakmarrur meritorëve për t`i shpërblyer ata, të cilërt 
në fakt nuk meritojnë asgjë.

Në shëndetësi, me apo pa dashje, persona të caktuar 
bëhen pjesë e korrupsionit, me dëshirën e vetme që t'i 
ndihmojnë një njeriu të afërm, pavarësisht nga 
pamundësia e tyre ekonomike. Vallë, do të vijë koha që 
një ditë të marrin fund dredhitë e këtyre personave që i 
bëjnë bisht demokracisë? Vallë, a do të kemi udhëheqje 
të pa korruptuar, ku gjithësecili të merr vendin e tij të 
merituar në këtë shoqëri?

E dijmë se, për tu shfaqur korrupsioni si dukuri-ashtu si 
çdo fenomen tjetër në këtë botë, nevojiten të paktën dy 
persona, atëherë le të fillojmë nga vetja… Tërhiqu ti i 
pari, për të mos i dhënë hapësirë shpërdorimi tjetrit!

Stop  korrupsionit
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OJQ Multikultura në bashkëpunim me NCBI, 
Uashington realizuan anketë lidhur me atë se sa 
qytetarët janë të njohur me termin korrupsion dhe a 
dijnë si të reagojnë nëse gjenden në një situatë të tillë.

Anketat, të cilave iu përgjigjën 100 qytetarë nga 
përkatësi të ndryshme etnike dhe demografike, 
përmbanin 12 pyetje të karakterit të hapur dhe të 
mbyllur. Të anketuarit ishin nxënës, persona të punësuar 
dhe të pa punësuar, njerëz me nivele të ndryshme të 
arsimimit e grupmosha të ndryshme. 

Pyetjes se, a janë të njohur me termin korrupsion, 96% 
nga të anketuarit i janë përgjigjur pozitivisht, përderisa 
vetëm 4% kanë dhënë përgjigje negative. Kjo na shpie 
në përfundim se numri më i madh i qytetarëve  janë të 
vetëdijshëm për ekzistencën e korrupsionit si dukuri.

Interesante janë përgjigjet e tyre lidhur me atë se sipas 
tyre çka është korrupsioni. Këto janë rezultatet:
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Të anketuarit janë pyetur edhe për atë se a janë gjendur 
ata, apo ndonjë i afërm i tyre në situatë kur dikush u ka 
kërkuar para për t`ua kryer një shërbim të caktuar, dhe 
përgjigjet e tyre ndryshojnë, por prapëseprap numri më 
i madh jep përgjigje negative. Njerzëit, që japin 
përgjigje pozitive, theksojnë se korrpusionin e kanë 
hasur kryesisht nëpër institucionet publike, si spitale, 
komuna, biles edhe nëpër shkolla e universitete.

48% e të anketuarve thonë se do ta kishin paraqitur atë, i 
cili do i kishte kërkuar ``para ekstra`` për t`ia kryer një

punë të caktuar, 25% do ti jepnin paratë, ndërsa 27% nuk 
do të ndërmerrnin asnjë masë.

Njerëzit, pavarësisht cilit etnitet i përkasin, e kanë hasur 
korrupsionin si dukuri, por shumë rrallë janë përpjekur 
të flasin rreth tij, dhe të pyetur se te kush e shohin 
përgjegjësinë e korrupsionit, ata kanë dhënë këto 
përgjigje:
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