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A. Hyrja

Dhjetë vitet e fundit

më shumë studime provojnë ta shpjegojnë
kontekstin juridik-politik në Maqedoni para dhe pas nënshkrimit të
Marreshjes Kornizë të Ohrit (MKO), natyrën dhe ndikimin e saj mbi
marrëdhëniet etnike në Republikën e Maqedonisë (Maqedonia ose
RM). MKO-ja është një dokument me të cilin u përfundua kriza e vitit
2001, me qëllim që t’u përgjigjet kërkesave për përmirësimin e pozitës
së shqiptarëve etnik në vendin (shiko qasjet e ndryshme ndaj natyrës
dhe qëllimit të MKO-së në pjesën e dytë të studimit). E nënshkruan
përfaqësuesit e katër partive (në atë kohë) më të mëdha dhe kryetari i
shtetit, por midis nënshkruesve nuk kishte përfaqësues nga bashkësitë
e tjera etnike.1
Dispozitat e MKO-së zbatohen përmes Kushtetutës së RM-së nga
viti 1991 (Kushtetutës) dhe ligjeve në Maqedoni, përkatësisht përmes
ndryshimeve të tyre të cilat dalin nga nënshkrimi i saj. MKO-ja i parasheh,
përveç parimeve themelore, edhe këto fusha të reformave: zhvillimin e
pushtetit të decentralizuar, jodiskriminimin dhe përfaqësimin e drejtë,
procedurat e veçanta të Kuvendit, arsimin dhe përdorimin e gjuhëve,
shprehjen e identitetit, si edhe vetë zbatimin e marrveshjes.2 Ajo sjell
mundësi për shfrytëzimin e të drejtave të veçanta të minoriteteve
(etnike e gjuhësore) nëse grupi mbikalon 20% nga popullsisë së vendit
ose shtetit. Shfrytëzimi i të drejtave të atyre minoriteteve (etnike e
gjuhësore) që janë nën 20%, në kuadrën normative të Maqedonisë të
quajtura “bashkësi më të vogla etnike”, rregullohen me dispozita të
veçanta.
Më shumë raporte ndërkombëtare tregojnë se gjatë implementimit
të MKO-së duhet të respektohen parimet e pranueshme në lidhje me
mbrojtjen e minoriteteve dhe të drejtave të tyre, midis të cilave është
edhe përfshirja e minoriteteve në sjelljen e vendimeve që në mënyre
direkte i prekin, duke theksuar njëkohësisht se vëmendje më të madhe
duhet t’u kushtohet të ashq. bashkësive më të vogla etnike. Komiteti
1

2

MKO ishte nënshkruar nga kryetari i atëhershëm i Republikës së Maqedonisë,
Boris Trajkovski dhe liderët e katër partive (atëherë) më të mëdha: Organizata
e Brendëshme Revolucionare Maqedonase - Partia Demokratike për
Bashkim Kombëtar Maqedonas VMRO-DPMNE (Ljubço Georgievski), Bashkimi Social-Demokratik i Maqedonisë SDSM (Branko Cërvenkovski), Partia për
Prosperitet Demokratik PPD (Imer Imeri) dhe Partia Demokratike Shqiptare
PDSH (Arbën Xhaferi).
Marrëveshja Kornizë e Ohrit (përkthim në gjuhën maqedonase). Ueb-faqja e
Sekretarijatit për zbatimin e marrëveshjes kornizë. <http://siofa.gov.mk/mk/dokumente/Ramkoven_dogovor.pdf>. E vizituar për herë të fundit më: 07.09.2011.
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Këshilldhënës i Konventës Kornizë për mbrojtjen e minoriteteve kombëtare (Konventa
Kornizë) i thekson dallimet e mëdha midis, nga njëra anë, gjendja e shqiptarëve të cilët,
sipas këtij trupi, po marrin pozitë prominente në jetën publike e vendit dhe luajnë rol të
rëndësishëm në vendimmarjen , dhe bashkësitë më të vogla, nga ana e dytë, për të cilat tregojnë
se kanë kapacitete të kufizuara nga ky këndvështrim, duke e theksuar përsëri nevojën që ta
zmadhojnë vëmendjen ndaj tyre, si edhe ndjenjën e largimit të tyre nga implemetimi i MKOsë, fakti se implementimi i MKO-së nuk duhet të udhëheqë deri te zvogëlimi i të drejtave të
tyre. Komiteti propozon që ato të pëfshihen më shumë jo vetëm në dialogun interkulturor
dhe në zbatimin e parimit të përfaqësimit të drejtë, por edhe në ndarjen e fondeve, mediave,
arsimit në gjuhën amëtare, strukturave për zbatimin e së drejtës dhe gjykatëve, etj., duke i
sugjeruar pushtetit që t’i zmadhojnë përpjekjet e tyre në zbatimin e parimit të përfaqësimit
të drejtë në të gjitha pjesët e shërbimit publik.3 Komiteti Këshilldhënës propozon edhe masa
të veçanta për luftë kundër margjinalizimit dhe largimit social të romëve dhe integrimin e
tyre më të suksesshme në punët publike.4
Të njëjtat problemet i theksojnë edhe raportet e Komisionit Evropian (KE) për përparimin e
RM-së në procesin e afrimit ndaj Bashkësisë Evropiane (BE). Raporti për vitin 2010 tregon
se “përfaqësimi i bashkësive më të vogla, veçanërisht e bashkësisë turke dhe rome, mbetet
i vogël në shërbimin publik”, ashtu siç theksohet edhe në raportet të mëparshme të KE-së.5
Indikimet nga analizat ekzistuese, nga raportet dhe literatura (akademike – e përpunuar në
pjesën e dytë – si edhe literatura gri) dhe dhjetëvjetori nga nënshkrimi i MKO-së vendosin
një sfidë të veçantë që të shqyrtohet ndikimi i MKO-së mbi gjendjen e bashkësive më të
vogla etnike. Përveç kësaj, duke pasur parasysh fakti se pjesëmarrja (gjeneralisht e përpunuar
nëpër më shumë kategori) dhe decentralizimi (eksplicitisht) janë pjesë të fushave prioritare
të MKO-së, ky studimi e shqyrton çështjen për ndikimin e MKO-së mbi pjesëmarrjen efektive
politike e bashkësive më të vogla etnike në vetëqeverisjen lokale të Maqedonisë. Termi
vetëqeverisje shënon një shkallë të vetëkontrollimit të bashkësisë mbi çështjet që e prekin.6
Ky studim e ka supozimin bazë se minoritetet duan të përfshihenen si edhe në proceset e
vendimmarrjes që i prekin (duke i kyçur edhe proceset përgatitëse), ashtu edhe në jetën
publike në përgjithësi. Gjithashtu, me rëndësi është që të theksohet se studimi i ka parasysh
debatat rreth termit minoritete, si edhe fakti se ekzistojnë bashkësi të vogla që nuk pranojnë
të emërtohen me këtë term, por nuk hyn në këto diskutime, aspak nuk jep kontribut në të
njëjtat. Për kërkesat e këtij studimi, këto terme përdoren sipas shpjegimeve terminologjike
të prezantuara në pjesën e tretë (III/ C).
3
4
5
6

8

Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Opinion
on “the former Yugoslav Republic of Macedonia”, Strasbourg, 02 February 2005, adopted on 27 May
2004.
Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Second
Opinion on “the former Yugoslav Republic of Macedonia” adopted on 23 February 2007.
European Commission, Тhe Former Yugoslav Republic of Macedonia - Progress Report, p. 22, <http://
ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/mk_rapport_2010_en.pdf>. E vizituar
për herë të fundit më: 15.05.2011.
Myntti, Kristian. “A Commentary to the Lund Recommendations on the Effective Participation of
National Minorities in Public Life”. Abo Akademi University: Institute for Human Rights, 2001. 41
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B. Konteksti
Maqedonia është një shtet në Evropën Juglindore i cili (nga lindje kah veriu) kufizohet me
Bullgarinë, Greqinë, Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Sipas regjistrimit të fundit zyrtar
të popullsisë dhe amvisërive i zbatuar në vitin 2002, popullsia e Maqedonisë numëron
2.022.547 banues, me strukturë etnike nga 64,18% maqedonasë, 25,17% shqiptarë, 3,85%
turq, 2,66% romë, 1,78% serbë, 0,84 boshnjakë, 0,48% vleh dhe 1,04% që emërtohen “të tjerë”.7
Sipas regjistrimit të njëjtë, gjuha maqedonase është gjuha amë e 66,49% e popullsisë, gjuha
shqipe e 25,12%, gjuha turke e 3,55%, gjuha rome e 1,9%, gjuha serbe e 1,22%, gjuha boshnjake
e 0,42%, gjuha vlehe e 0,34%, derisa 0,95% e popullsisë flet një gjuhë tjetër si gjuhë amë.8
Shprehja e përkatësisë fetare e popullsisë tregon se 64,78% nga banuesit dekalrohen si
krishterë pravosllav, 33,33% myslimanë, 0,35% katolikë, 0,03% protestantë, ndërsa 1,52% nuk
identifikohen me ndonjë religji tjetër.9 Rreth 51% nga popullsia janë e gjinisë mashkullore,
ndërsa rreth 49% e gjinisë femërore.10
Ndarja e qetë nga Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë e ka bërë Maqedoninë shteti
i vetëm i cili e ka shmangur gjakdherdjen në procesin e pavrësimit nga kjo federatë. Periudha
e luftrave në territorin e ish-Jugosllavisë për Maqedoninë është periudha e disa embargove,
si edhe e luftrave diplomatike për pranimin e pavarësinë dhe anëtarësimit në organizatat më
të rëndësishme globale dhe rajonale (përveç mendimit pozitiv të ashq. Komisionit Arbitrar
të Badenterit),11 dhe si rezultat i mosmarrëveshjes rreth emrit kushtetor me Republikën e
Greqisë e cila ende po vazhdon. Eskalimi i krizës së Kosovës vetëm disa vjet pas mbarimit
të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, sjell një valë të arratisurve, dhe sipas disa autorësh
ka edhe efekt direkt përmes lëvizjes së njësive të armatosura paramilitare nga Kosova në
Maqedoni (më shumë për natyrën e ngjarjeve në Maqedoni në vitin 2001, në pjesën II të
këtij studimi). Konfliktet e armatosura në vitin 2001 mes policisë dhe ushtrisë së RM-së dhe
Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare (UÇK) e cila deklarativisht i përfaqëson dhe luftohet për të
7

8

9

10
11

1.297.981 maqedonas, 509.083 shqiptarë, 77.959 turq, 53.879 romë, 35.939 serbë, 17.018 boshnjakë, 9.695
vleh dhe 20.993 „të tjerë“. Regjistrimi 2002 – Libri X: popullsia e plotë sipas përkatësisë etnike, gjuhës
ame dhe religjisë. Enti Shtetëror për Statistikë. Ueb-faqja zyrtare e Entit Shtetëror për Statistikë.
<http://www.stat.gov.mk/publikacii/knigaX.pdf>. E vizituar për herë të fundit më: 29 prill 2011.
Gjuha maqedonase është gjuha amë e 1.344.815 banuesve, gjuha shqipe e 507.989, gjuha turke e 71.757,
gjuha rome e 38.528, gjuha serbe e 24.773, gjuha boshnjake e 8.560, gjuha vlehe e 6.884, ndërsa 19.241
banues flasin një gjuhë tjetër si gjuhë amë. Regjistrimi i vtit 2002 – Libri X: popullsia e plotë sipas
përkatësisë etnike, gjuhës amëtare dhe religjisë. Enti Shtetëror për Statistikë. Ueb-faqja zyrtare e Entit
Shtetëror për Statistikë. <http://www.stat.gov.mk/publikacii/knigaX.pdf>. E vizituar për herë të fundit
më: 29 prill 2011.
1.310.184 janë krishterë pravosllave, 674.015 janë muslimanë, 7008 janë katolikë, 520 janë protestantë,
ndërsa 30820 i përkasin ndonjë religjie tjetër. Regjistrimi 2002 – Libri XI: popullsia e plotë sipas gjinisë
dhe moshës. Enti Shtetëror për Statistikë.
Ueb-faqja zyrtare e Entit Shtetëror për Statistikë. <http://www.stat.gov.mk/publikacii/knigaXI.pdf>. E
vizituar për herë të fundit më: 29 prill 2011.
Ibid.
Për më shumë informata për Komisionin e Badenterit, shih: Pellet, Alain. “The Opinions of the
Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples”, European
Journal of International Law, 1992, 3 (1), 178-185. Për më shumë informata për Konferencën Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, shih: Bertrand De Rossanet, “Protecting the rights of ethnic and national
communitites and minorities: the experience of the International Conferenc on the Former Yugoslavia”, International Journal of Group Rights, 2: 79-89, 1994.
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drejtat më të mëdha të shqiptarëve etnike në Maqedoni, mbaron me nënshkrimin e MKO-së
në gusht të njëjtin vit (më shumë për natyrën dhe përmbajtjen e MKO-së, në pjesën II të këtij
studimi).
Sipas Kushtetutës, Maqedonia është “shtet sovran, i pavarur, demokratik dhe social [në të
cilin] sovraniteti del nga qytetarët dhe u përket qytetarëve” (neni 1, 2). Kushtetuta parasheh
sistem gjysmëparlamentar politik, me ndarje të pushtetit në ligjdhënës, ekzekutiv dhe
gjyqësor, si edhe ekzistim i vetëqeverisjes lokale me një shkallë.
Bartësi i pushtetit ligjdhënës është Kuvendi i RM-së, organi përfaqësues i qytetarëve ku
në mandatet e rregullta katërvjeçare marrin pjesë 123 deputetë, të zgjedhur në zgjedhjet e
përgjithshme, direkte dhe të lira me votim të fshehtë (neni 62). Pushteti ekzekutiv e përbëjnë
Kryetari i Republikës dhe Qeveria e RM-së. Kryetari zgjidhet në zgjedhje të përgjithshme
dhe direkte që ta përfaqëson Republikën në mandat pesëvjeçar (neni 79, 80), derisa Qeverinë
e zgjedh Kuvendi i RM-së, me propozim të mandatit që e propozon Kryetari i partisë/
partive kandidate të cilat e kanë shumicën në Parlamentin (neni 88-91). Pushtetin gjyqësor
e kryejnë gjykatët, me çfarë, mbikëqyrje të rëndësishme ka edhe Prokuroria publike si organ
i pavarur shtetëror. Gjykata Kushtetuese e RM-së është institucion i pavarur i cili nuk bën
pjesë nga gjykatat e rregullta, por për detyrë ka që ta mbrojë kushtetimin dhe ligjshmërinë.
Vetëqeverisja lokale, është organizuar në 85 njësi të vetëqeverisjes lokale (NJVL): 84 komuna
dhe qyteti i Shkupit si NJVL e veçantë.
Kodi zgjedhor i rregullon mënyrën, kushtet dhe procedurën e zgjedhjes së deputetëve të
Kuvendit të RM-së, të Kryetarit të RM-së, si edhe të anëtarëve të Këshillit të komunave
(Këshillit) dhe të Kryetarëve të NJVL-së. Sipas këtij kodi, deputetët e Kuvendit të RM-së
zgjidhen në nëntë njësi zgjedhore, sipas modelit proporcional zgjedhor, përveç në tri njësi
zgjedhore ku votohet në përfaqësinë diplomatike-konsulare, dhe zbatohet modeli zgjedhor i
shumicës (me një rreth votimi). Kryetari zgjidhet sipas modelit zgjedhor të shumicës në një
njësi zgjedhore. Zgjedhjet në nivel lokal mbahen në të gjitha NJVL si njësi zgjedhore, me
çfarë, Këshilli votohet sipas modelit të proporcionalitetit, ndërsa për kryetar votohet sipas
modelit të shumicës (Kodi zgjedhor – teksti i filtruar, neni 4). Ligjet e parashohin mundësinë
edhe për pëefshirjen direkte të qytetarëve në vetëqeverisjen lokale (detajet do të prezantohen
në pjesën IV të këtij studimi).
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Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të minoriteteve është me rëndësi

të madhe për ekzistimin dhe funksionimin e shoqërive multikulturore.
Standardet themelore të cilat vihen për mbrojtjen përkatëse të të drejtave
të minoriteteve janë jodiskriminimi dhe barazia, pjesëmarrja në të
gjitha sferat e jetës publike, përkatësisht afirmimi i politikave inkluzive,
përfshirja e minoriteteve në vendimmarrjen, e drejta e kultivimit të
identitetit dhe veçanërisë kulturore (ndalja e asimilimit, segregacionit
etj). Kjo pjesë e studimit ofron pasqyrë të kornizës teoretike e cila
njëkohësisht është baza e pjesës empirike të studimit. Përkatësisht,
më parë do të shfaqen bazat mbi të cilat është vënë sistemi i mbrojtjes
së minoriteteve, i ndjekur me pasqyrim të postulatave themelore të
teorive për menaxhimin e dallimeve etnike, konsocializimit dhe modelit
integrativ. Korniza teoretike do të përfundohet me pasqyrimin e së
drejtës së pjesëmarrjes efektive politike në të drejtën ndërkombëtare.

A. Bazat e sistemeve për mbrojtjen e minoriteteve
Sistemet e sotme për mbrojtjen e minoriteteve janë vënë mbi dy themele
– themeli jodiskriminator dhe identifikues. Themeli i jodiskriminimit
përfshin gëzim të të drejtave të njeriut dhe të barazisë përpara ligjit
për jodiskriminimin, si edhe zbatim të masave pozitive (ose të masave
afirmative) për arritjen e barazisë së plotë dhe efektive.12 Themeli i dytë
janë të ashq. të drejtat e minoriteteve të identitetit të cilat kanë për
qëllim që t’i mundësojnë kushtet e nevojshme për bartjen, mbrojtjen
dhe zhvillimin e elementeve kulturore dhe thelbësore të identitetit të
grupeve të minoriteteve.13 Pjesëmarrja efektive e minoriteteve është
pjesa thelbësore e të dy themeleve e cila mundëson bazë të barabartë
12

13

Studimi i pranon dallimet terminologjike midis masave pozitive të aksionit dhe
masave afirmative të dala nga kontekstet socio-kulturore të burimit të termave,
por në këtë studim do t’i përdorë masat pozitive në aksion si term më i tërësishëm e më i afërt deri te konteksti evropian.
Shih: Kristin Henard, “”Non-discrimination and Full and Effective Equality”
(75-147). In Marc Weller (Ed). Universal Minority Rights: A Commentary on
the Jurisprudence of International Courts and Treaty Bodies. Oxford: Oxford
University Press, 2007.; и Zdenka Machnyikova and Lanna Hollo (95), “The
principle of non-discrimination and full and effective equality and political
participation” (95-149). In Weller, Marc and Katherine Nobbs (Eds). Political
Participation of Minorities - A Commentary on International Standards and
Practice. Oxford: Oxford Univeristy Press, 2010.
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fillestare për pjesëmarrjen në jetën shoqërore: shfrytëzimi i se drejtës së pjesëmarrjes
politike pa diskriminim, ekzistimi i mekanizmave efektive për mbrojtjen e tyre nga asimilimi,
përkatësisht masa për mbrojtjen e karakteristikave identifikuese në kuadrat e kulturës së
minoriteteve.14

B. Menaxhimi i dallimeve etnike
Në shoqëritë etnikisht të ndara (etnically divided societes), demokracia matet përmes
‘inkluzivitetit dhe ekskluzivitetit’ përkatësisht ‘arritjes deri te fuqisë’, dhe roli i identiteteve
etnike është që të ‘vendosin se cilët përfaqësues të grupeve etnike do të përfshihen ose
përjashtohen.’15 Demokracia liberale, në modelin e saj kovensional të shumicës,16 ‘ose nuk bën
asgjë për përjashtimin etnik, ose e zmadhon’17 për shkak të nivelit të lartë të jotolerancës ndaj
minoriteteve dhe përjashtimit të tyre të qëndrueshëm si rezultat i mossuksesit të projekteve
për integrimin e modeleve evropiane dhe anglosaksone të demokracisë. Nga kjo del se hyrja
inkluzive për rregullimin e konfliktit etnik e ofron modelin e ndarjes së fuqisë (power-sharing
democracy) i cili udhëheq ndaj përfshirjes së të gjitha grupeve të rëndësishme në proceset
e vendimmarrjen, që i kundërshton modelit demokartik të shumicës – ‘fitori merr gjithçka’.
1. Përshkrimi i mod elit
Hyrjen konsociale më parë e ka zhvilluar shkencëtari holandez Arend Liphardi, si koncept
i cili i sqaron shoqëritë të ndara sipas linjave etnike, fetare ose kulturore, me ide bazë
për menaxhim të dallimeve midis grupeve. Pika kyçe e këtij modeli është qeverisja dhe
vendimmarrja e përbashkët, sipas proceseve me konsenzus.
Para se të sqarohen karakteristikat kryesore të modelit, me rëndësi është që të theksohet se
hyrja konsociale (consociational approach) është pjesë e teorive të ashq. demokratike për
ndrajen e fuqisë (power-sharing democracy), të cilat ofrojnë modele alternative përballë
praktikave të thjeshta të shumicës së qeverisjes demokratike.18 Të dy modelet kryesore e
ndarjes së fuqisë janë modeli integrativ i Horovicit, dhe modeli konsocial i Liphartit.19 Sisku
i përshkruan të dy modelet si ‘pole konseptuale të spektrit të institucioneve dhe praktikave
konkrete për rregullimin e konflikteve, të cilat promovojnë ndarje të fuqisë’.20 Esencialisht
ekzistojnë dallime të rëndësishme – teoretike dhe praktike – midis sistemeve konsociale dhe
14

Zdenka Machnyikova and Lanna Hollo (95), “The principle of non-discrimination and full and effective
equality and political participation” (95-149). In Weller, Marc and Katherine Nobbs (Eds). Political
Participation of Minorities - A Commentary on International Standards and Practice. Oxford: Oxford
Univeristy Press, 2010. 95
15 DL Horowitz ‘Democracy in divided societies’ in L Diamond & MF Plattner (eds.) Nationalism, ethnic
conflict, and democracy ( 1994) 35 55.
16 ‘That is, democracy heedless of the special needs of divided societies’. in DL Horowitz Some realism
about peacemaking A Wimmer (ed.) Facing ethnic conflicts: perspectives from research and policymaking (2002).
17 DL Horowitz ‘Democracy in divided societies’ in L Diamond & MF Plattner (n 15) 35 55.
18 T D Sisk Power sharing and international mediation in ethnic conflicts (1996) ix.
19 Ibid.
20 Ibid.
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integrative. Sipas diskutimit të Rejnoldit, ‘edhe të dy tipat përmbajnë dispozita për ndarjen
e fuqisë, por janë themeluar mbi struktura, qëllime, dhe me rëndësi më të madhe, premisa
të ndryshme.’21
Vetë termin konsocializëm (consociationalism) për herë të parë e përdor Johan Altuziusi
në vitin 1603 në Politica Methodice Digesta si koncept consociation – term latin për
bashkëpunim në aleancë.22 Liphardi gjithatshtu nuk është as i pari i cili e definon vetë
termin, sepse Lembruhi i analizon rastet e Austrisë dhe Zvicrës si Proporzdemokratie ose
Konkordanzdemokratie, dhe prijësit e tij janë edhe Luisi edhe Akeja, me punën e tyre në
Afrikën perëndimore.23 Lipharti e përdor për herë të parë termin për ta përshkruar sistemin
e Holandisë në Politikat e akomodimit: pluralizmi dhe demokracia e Holandisë, e botuar
në 1968.24 Duke e përshkruar sistemin e Holandisë, i cili nga njëra anë është demokratik,
por nga ana e dytë i ndryshëm nga qeverisja e thjeshtë të shumicës që është më i shpesh
në pjesën më të madhe të shoqërive evropiane, ai po e zhvillon këtë model, dhe më vonë e
zbaton në shumë vende të Evropës e të botës së tretë. Njëra nga karakteristikat kryesore të
të gjitha rasteve është ajo se janë shoqëri të ndara sipas linjës etnike, ideologjike, gjuhësore,
ose sipas kombinimeve të tyre.
Lipharti e definon këtë fenomen si ‘qeverisje e kartelit të elitave i paramenduar ashtu që
demokracia me kulturë fragmentare politike e transformon në demokraci stabile’, që
llogaritet për përkufizim kryesor të këtij modeli.25 Në bazë, kjo është set i parimeve, ‘zbatimi
i të cilit nëpër praktikave dhe institucioneve, rezulton me mundësinë për përfaqësim dhe
pjesëmarrje në vendimmarrjen mbi çështjet e përbashkëta të çdo grupi të rëndësishëm të
identitetit ose të segmentit të shoqërisë, por edhe shkallë të autonomisë për çështjet me
rëndësi për grupin.’26 Ashtu, idea bazë e konsocializmit është që vendimet e rëndësishme të
sillen me pajtim të të gjitha grupeve të rëndësishme në shoqërinë, të cilat pa ndryshim a janë
formale ose joformale, kanë hyrje deri te fuqia dhe burimet.27
Në fund, hyrja konsociale qëllon ndaj modelit e qeverisjes e cila do t’u mundësonte të gjitha
grupeve në shoqërinë status dhe përfaqësim të njëjtë, dhe në atë mënyrë edhe mbrojtje dhe
pranim maksimal. Në kontekst të politikave të nacionalizmit dhe etnicitetit, konsocializmi
mundëson ‘model të qeverisjes i cili e lejon bashkëjetesën e qetë të më shumë se një kombi
ose grupi etnik në një shtet mbi bazë të ndarjes, por edhe të partneritetit, me dominimin e
një kombi mbi të tjerë(t)’.28

21
22
23
24
25
26
27
28

A Reynolds ‘Majoritarian or power - sharing government’ in M Crepaz and T Koelble (eds) Democracy
and institutions: the life work of Arend Lijphart (2000) 155 196.
A Lijphart Democracy in plural societies – A comparative exploration (1977) 1.
R B Andeweg ‘Consociational democracy’ (2000) 3 Annual Reviews of Political Science 510 511.
A Lijphart The politics of accommodation: pluralism and democracy in the Netherlands (1968).
A Lijphart ‘Consociational democracy’ (1969) 21 World Politics 207 225.
T D Sisk Power sharing and international mediation in ethnic conflicts (1996) 5.
U Schneckener ‘Making power-sharing work – lessons from successes and failures in ethnic conflict
regulation’ (2002) 39 Journal of Peace Research 203 228.
J G Kellas The politics of nationalism and ethnicity (1998) 178.
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2. Parimet themelore
Fenomeni i demokracisë konsociale paraqet katër karakteristika bazë (që i ka zhvilluar
Lipharti).
E para, ndoshta edhe më e rëndësishmja, është ndarja ekzekutive e fuqisë midis bashklësive,
ose (1) koalicioni i madh i përfaqësuesve të të gjitha grupeve të rëndësishme të shoqërisë.
Pastaj, qeverisja duhet t’i instalon mekanizmat e (2) së drejtës së vetosë për minoritetet, (3)
përfaqësimi propocional në administratën dhe fondet publike, dhe në fund, por jo edhe me
rëndësi më të vogël, është (4) autonomia e grupit ose vetëqeverisja, që të mund të kualifikohet
si konsocializëm.29
Por, para se të fokusohemi në parimet themelore, duhet të theksohet se në bazën e këtij
modeli është idea për bashkëpunim mes elitave, që, nga ana tjetër, është premisa më
e kritikuara nga shumë akademikë.30 Edhe në kushte të dallimeve të thella grupore,
‘bashkëpunimi integrativ midis elitave është kushti i nevojshëm e i mjaftueshëm për
menaxhimin e konflikteve’.31 Teoretikisht, veprimi i elitave është pranga që mungon midis
shoqërisë së ndarë dhe stabilitetit politik, ose veprimi i elitave politike dhe liderët e grupeve
për ndërtimin e lidhjeve potenciale ndaj qendrës. Edhe më shumë, Lipharti konsideron se
nxitja e thjeshtë për veprimin kooperativ të elitave është fuqia politike. Mbi bazë të teoremës
për koalicionin minimal fitor të Rikerit, Lipharti tregon se partitë duan të hyjnë e të mbeten
në pushtet.32 ‘Mënyra e vetë që partitë etnike ose cilat do tjerë jo vetëm të hyjnë, por edhe të
mbeten në pushtet, është arritja e kompromisave me partnerët e tyre koalicione, sepse kanë
nxitje të fortë për kompromis, e ajo është fuqia politike [. . .]’33
Sipas diskutimit më lartë, koalicioni i madh është kushti më i rëndësishëm për sukses të
qeverisjes konsociale. Argumenti në kontribut të kësaj është se vetëm ky tip i pushtetit
ekzekutiv u jep mundësi minoriteteve që të mos përjashtohen nga qeveria. Ai është
‘instrumenti kyç për ruajtjen e stabilitetit politik në shoqëritë plurale’, sepse me përfshirjen
e përbashkët në qeverisjen e shtetit, partitë që nuk kanë besim të anasjelltë kanë njëfarë
garanci për siguri politike.34
Format institucionale e modelit konsocial mund të jenë më të ndryshme, dhe vetë modeli
mund të jetë kompitabil me një spektër të gjerë të zghidhjeve institucionale të cilat do
të zbatonin varësisht nga rastet konkrete, por kuptohet se do të kishin edhe rezultate të
ndryshme. Kryesisht, ka dy debata mbi tipologjitë e regjimeve demokratike: regjimi
parlamentar kundër atij presidenciali, dhe republikan kundër monarkik.
29 A Lijphart Democracy in plural societies – a comparative exploration (1977) 25 52.
30 On the critiques see: D L Horowitz A democratic South Africa? Constitutional engineering in a divided
society (1991).
31 T D Sisk Power sharing and international mediation in ethnic conflicts (1996) 34.
32 A Lijphart ‘The wave of power-sharing democracy’, in A Reynolds (ed) The architecture of democracy –
constitutional design, conflict management, and democracy (2002) 43 44.
33 A Lijphart ‘The wave of power-sharing democracy’, in A Reynolds (n 32) 44.
34 A Lijphart Democracy in plural societies – a comparative exploration (1977) 30.
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Në rastin e parë, zgjedhja parlamentare është superiore mbi variacionet e tjera, si rezultat
i shumë faktorëve. Më parë, është vështirë që të formohet koalicion i liderëve të të gjitha
grupeve më të rëndësishme në shoqërinë me sistem presidencial, sepse udhëheqja e një
personi nuk është relevant për konsocializmin, edhepse siç Lipharti tregon, ato nuk janë
plotësisht jokompatibile.35 Shkaku i dytë që alternativa e parë të ketë përparësi është se
‘pushtetin ekzekutiv e zgjedh pushteti ligjdhënës dhe varet nga besimi i saj, ndërsa në
sistemet presidencial, pushteti ekzekutiv zgjedhet në mënyrë direkte ose jodirekte nga
votuesit dhe nuk varret nga besimi i pushtetit ligjdhënës’.36 Gjithashtu pushteti ekzekutiv
në sistemin parlamentar është trupi ‘kolegjial’. Këtu gjithashtu, mund të merren parasysh
shumë sisteme që dalin nga këto dy forma, por për shkak të kriterëve këtu të prezantuar,
studimi merret vetëm me dy opsionet kryesore.37
Parimi i dytë, vetoja e minoriteteve, është ‘arma më e madhe të cilën minoritetet mund ta
kenë që t’i mbrojnë intereset e tyre vitale’, sepse edhe përfaqësimi/ prania në kabinetin e
koalicionit të madhe shumë lehtë mund të rezulton me margjinalizimin e tyre nga shumica
përmes mbivotimit. Vetoja e minoriteteve është e rëndësishme kur ‘interesat vitale e
minoriteteve varen’ më shumë për shkak të mekanizmave mbrojtëse që ishin prezantuar.38
Parimi i proporcionalitetit në sferat e përfaqësimit politik, në shërbimin dhe fondeve publike,
u jep të gjitha grupeve mundësi që të përfshihen dhe të ndahen në mënyrë të drejtë, me
ndikim mbi përfaqësimin e drejtë të minoriteteve etnike.39
Ky parim, siç thotë edhe Sisku, është pjesë e praktikave konsociale pothuajse në të gjitha
sferat e jetës publike: ‘[. . .] përpjesëtueshmëria zbatohet në çdo nivel të vendimmarrjes
(qendror, rajonal dhe lokal) që t’u japë grupeve të minoriteteve fuqi, pjesëmarrje dhe ndikim
i cili mund të matet me përfaqësimin e tyre në shoqërinë’.40 Vetë parimi manifestohet
në dy mënyra, përmes sistemeve zgjedhore – përbërjes së elitave qeveritare e cila duhet
ta pasqyrojë strukturën demografike, dhe distribucionit të burimeve – fer distribucion të
vendeve në administratën publike, si edhe shpenzim i burimeve publike.
Parimi i autonomisë grupore u mundëson grupeve kontrollim mbi problemet ‘e tyre’, sepse
çështjet që janë nga interesi i përbashkët duhet t’i shtrojnë së bashku, e të tjerat duhet t’u
shtrohen grupeve dhe për to: ‘tërheqja finale nga qeverisja e shumicës është autonomi
segmentare, e cila e kaplon qeverisjen e minoriteteve: qeverisja e minoritetit mbi vetë në
fushën e cila është me interes ekskluziv për minoritetin.’41
35

Lijphart (n 23 above) 32 36. See also A Lijphart ‘The wave of power-sharing democracy’, in A Reynolds
(n 21 above) 49 51.
36 A Lijphart ‘The wave of power-sharing democracy’, in A Reynolds (ed) The architecture of democracy –
constitutional design, conflict management, and democracy (2002) 49.
37 Në drejtimin konsocial ka edhe debatim e hapur për sistemin republikan kundër ai monarkiku, sepse
edhe ajo ka rol në formimin e koalicionit të madh, por sepse nuk është e rëndësishme për objekt diskutimi të kësaj studimi, nuk do tël shqyrtohet këtu.
38 A Lijphart ‘The power-sharing approach’ in J Montville (ed) Conflict and peacemaking in multiethnic
societies (1991) 495.
39 A Lijphart ‘The power-sharing approach’ in J Montville (n 38) 491 509.
40 T D Sisk Power sharing and international mediation in ethnic conflicts (1996) 37.
41 A Lijphart Democracy in plural societies – A comparative exploration (1977) 41.
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Nëse grupet janë gjeografikisht të koncentruara, Lipharti e propozon formën e federatës,
dhe në rastet e tjera propozon formë joterritoriale (‘federalizmi korporativ’) ose kombinimi i
formave territoriale dhe joterritoriale të autonomisë.42
Çështja tjetër e rëndësishme është ajo e sistemit zgjedhor, por për shkak të ndikimit të tij mbi
akomodimin e shoqërive etnikisht të ndara, edhe në kualitetin e demokracisë në përgjithësi.
Megjithatë, sistemi zgjedhor edhe pse mund të shërbej në periudhën post-konflikte, nuk do
të thotë se është mjet nevojisht i mirë për menaxhimin e qëndrueshëm të konfikteve.43 Modeli
konsocial e rekomadon sistemin proporcional zgjedhor për shkak të një gjëje të thjeshtë – ai
e garanton përfaqësimin e drejtë të minoriteteve, si kontrast i sistemit zgjedhor të shumicës
, i cili në shoqëritë thellë të ndara favorizon një grup etnik (të shumicës), por i përjashton të
gjitha të tjerat. Siç thekson Norisi, sistemet zgjedhore të shumicës, si ‘i pari që kalon - fiton’
(first past the post), e tepërtheksojnë shumicën parlamentare të partisë e cila është në vendin
e parë me qëllim që të sigurohet rezultat dhe përgjegjësi e pamohueshme e qeverisë dhe në
atë, por ashtu i përjashton partitë më të vogla.44 Më tej, në krahasim me sistemin e shumicës,
sistemet proporcionale zgjedhore sigurojnë përfaqësueshmëri të minoriteteve të cilat kanë
treguar vullnet që të përfaqësohen si parti minoritetesh.45
Me qëllim që demokracia konsociale të jetë e suksesshme, ndaj sistemeve zgjedhore janë
drejtuar tri propozime: përparësia u jepet listave proporcionale; listat e mbyllura ose
pothuajse të mbyllura parapëlqehen përpara listave të hapura proporcionale; kufij të ulëta
zgjedhore, me qëllim që të sigurohet proporcionalitet i plotë ose përafërsisht i plotë, sepse
vetë numri i grupit mund të jetë nën kufirin.46
Si plotësim i parimeve të hyrjes konsocial, disa akademikë të cilët punojnë në këtë temë japin
listë të kushteve të vollitshme për themelimin e suksesshëm të aranzhmaneve konsociale: (1)
mosprania e grupit të shumicës etnike, (2) mosprania e dallimeve të mëdha socio-ekonomike
midis grupeve, (3) grupe me madhësia përafërsisht të njëjtë, si shenjë ekuilibri midis tyre, (4)
shoqëria e cila nuk është bërë nga shumë grupe, me qëllim që negociacionet midis tyre të
jenë të mundhsme dhe më të thjeshta, (5) popullata tërësore e shtetit të jetë e vogël, si faktor
për vendimmarje më të lehtë, (6) ekzistimi i kërcënimit të jashtëm të përbashkët, që mund të
promovojë unitet, (7) lojaliteti i cili të paktën do të mund ta ‘dobësojë’ përkatësinë etnike, (8)
koncentrimi gjeografik i grupeve, që federalizimi të jetë një opsion i autonomisë së grupeve,
A Lijphart ‘The power-sharing approach’ in J Montville (ed) Conflict and peacemaking in multiethnic
societies (1991) 494.
43 L Malazogu & I Dugolli Reforming the electoral system of Kosova (2003) 4.
44 P Norris ‘Ballots not bullets: testing consociational theories of ethnic conflict, electoral systems, and
democratization’ in A Reynolds (ed) The architecture of democracy – constitutional design, conflict
management, and democracy (2002) 207.
45 A Lijphart Electoral systems and party systems: a study of twenty-seven democracies, 1945-1990 (1994)
140.
46 A Lijphart ‘The wave of power-sharing democracy’, in A Reynolds (ed) The architecture of democracy –
constitutional design, conflict management, and democracy (2002) 52 53.
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dhe (9) tradita e mëparshme e akomodimit të ndarjes etnike e të kompromisit.47
Si përfundim, lloji dhe shkalla e implementimit të paketit të aranzhmaneve konsociale
janë të rëndësishme në shoqëritë post-konfilkte të cilat janë thellësisht të ndara sipas
linjave etnike. Por, aranzhmanet konsociale, si të tilla, nuk janë parakushti i vetëm për
menaxhim të suksesshëm i konflikteve dhe ndërtimin e institucioneve. Implementimi i
plotë i marrveshjeve paqësore, përpjekjet të përbashkëta dhe paralele të aktorëve të vendit
dhe atyre kryesorë ndërkombëtarë në procesin duke e shfrytëzuar hyrjen nga poshtë për
lartë (bottom-up) dhe nga lartë për poshtë (top-down) në periudhën post-konflikte, mund të
arrijnë më shumë sesa vetë ndryshimi i formës së shtetit pa përmirësimin e marrëdhënieve
midis grupeve në të gjitha fushat e tjera. Në të vërtet, aranzhmanet konsociale ndoshta
në të njëjtën kohë janë zgjidhja më e gjasshme e cila premton më shumë gjatë udhës ndaj
demokracisë dhe prosperitetit, ndërsa masat e ndryshme të cilat i parasheh modeli nuk mund
të vlerësohen veçanërisht, sepse ekziston lidhje komplekse midis faktorëve në procesin, si
edhe të faktorëve të jashtëm – kultura politike, zhvillimi ekonomik, korniza juridike, dhe
aktorët ndërkombëtare. Modeli konsocial pas vetes nuk është zgjidhje nga tipi ‘një masë bën
për të gjithë’ (one-size-fits-all) – ai nënkupton shumica e formave institucionale të cilat si të
tilla nuk udhëheqin deri te akomodimi i grupeve etnike, e ashtu edhe rezultatet nga zbatimi
i këtij modeli mund të jenë të ndryshme.

C. E drejta e pjesëmarrjes efektive politike në të drejtën ndërkombëtare
Mbrojtja e minoriteteve është një nga çështjet më të vjetra të cilat i përpunon e drejta
ndërkombëtare. Shembuj për mbrojtjen e minoriteteve mund të gjejmë në historinë e së drejtës
që nga bashkësitë fisnore dhe koha antike. Sistemet shtetërore të ndërtuara në shekullin 16
dhe 17 reflektohen në të drejtën ndërkombëtare, siç shënon edhe Patrik Tornberi, dhe shpesh
thotë se idealët e barazisë nacionale dhe manifestimi i fuqisë së centralizuar udhëheqin
ndaj represionit të atyre që shihen si “të tjerët” (ata me përkatësi të ndryshme kombëtare).48
Kapotorti i vendos ndryshimet e këtilla në të drejtën ndërkombëtare sipas marrëdhënies së
mbrojtjes së minoriteteve nga shekulli XIX. Sipas atij, ekzistojnë tri karakteristika kryesore
të zhvillimit: (1) të gjitha marrëdhëniet multilaterale përfshijnë klauzula për të drejtat e
minoriteteve; (2) mbrojtja zgjerohet jashtë rrethit e minoriteteve fetare; dhe (3) numri i të
drejtave të përfshira në këto marrëveshje zmadhohet.49
Zhvillimi dinamik i të drejtave të minoriteteve fillon me fundin e Luftës së parë botërore
dhe pranimin e rëndësisë dhe afirmimit të minoriteteve si grupe në kuadrat e Ligës së
47
48
49

A Lijphart ‘The power-sharing approach’ in J Montville (ed) Conflict and peacemaking in multiethnic
societies (1991) 500. Originally developed in A Lijphart ‘Power-sharing in South Africa’ (1985) 24 Policy
papers in international affairs
Thornberry, Patrick. International Law and the Rights of Minorities. Oxford: Clarendon Press, 1992. 1,2.
Capotorti, Francesco. Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities. New York: UN Publications, 1991. 2
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kombëve (LK). Marrëveshjet paqësore të nënshkruara nën patronazh të LK-së kanë klauzula
për mbrojtjen e minoriteteve. Gjykata e qëndrueshme e drejtësisë, një nga organet e LK-së,
luan rol të rëndësishëm në mbrojtjen e minoriteteve. Në kuadrat e kësaj gjykate janë sjellë
gjykimet “Bashkësitë greko-bullgare”50 dhe “Skollat e minoriteteve në Shqipëri”51 të cilat janë
të rëndësishme për ndërtimin e standardëve në të drejtën ndërkombëtare për mbrojtjen e
minoriteteve.
Me fundin e Luftës së dytë botërore LK-ja është shndëruar me OKB-në. Me formimin e OKBsë, korniza e mbrojtjes u përkufizua dhe u fokusua në respektimin e barabartë të të gjitha
të drejtave e lirive të individave. Hyrja universale në mbrojtjen e të drejtave të njeriut që i
përfshin edhe të drejtat e minoriteteve, pa afirmimin e tyre të veçantë, fillon me Kartën e
OKB-së52 dhe Deklaratën Universale e të Drejtave të Njeriut (DUDNJ).53 Paralelisht me
këtë u formuan edhe organizatat rajonale, nga të cilat me rëndësi janë organizatat evropiane
rajonale: KE, OSBE dhe BE.54
Me rënimin e Murit të Berlinit dhe keqësimin e pozitës së bashkësive të minoriteteve në
Evropën qendrore-lindore (EQL) dhe Evropën jug-lindore (EJL) fillon vala e nismave
në kuadrat e organizatave ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve.
Dokumentet e rëndësishme në këtë periudhë i sjellin OKB, Këshilli i Evropës dhe OSBE.
Përkatësisht, kuadra e mbrojtjes së minoriteteve të këtyre organizatave është eksponuar në
këtë kreu. Edhepse mbrojtja e minoriteteve në BE po ndërtohet, studimi do t’i shyrtojë edhe
asaj për shkak të rolit të saj të rëndësishëm për vendet e EQL-së dhe EJL-së përmes politikës
së zgjerimit, pjesë e të cilit është edhe mbrojtja e minoriteteve. Për BE-në shpeh thuhet se
katalizatori origjiner për zhvillimin e politikave të minoriteteve është zgjerimi, që disa autorë
e barazojnë me zhvillimin e mbrojtjes së minoriteteve në kuadrat e KK-së dhe OSBE-së në të
cilët, siç u ekspozua edhe më lart, vala e nismave për zhvillimin e politikave të minoriteteve
ka filluar me rënien e Murit të Berlinit.55

50 “Advisory Opinion on the Greco - Bulgarian ‘Communities’”. Permanent Court of International Justice – International Court of Justice. International Court of Justice. E vizituar për herë të fundit më:
18.05.2011. <http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_17/01_Communautes_greco-bulgares_Avis_consultatif.pdf>.21
51 “Advisory Opinion on Minority Schools in Albania”. Permanent Court of International Justice – International Court of Justice. International Court of Justice. E vizituar për herë të fundit më: 18.05.2011.
<http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_64/01_Ecoles_minoritaires_Avis_consultatif.pdf>.64
52 Karta e OKB-së, Website of the Office of High Commissioner for Human Rights. <http://www.un.org/
en/documents/charter/index.shtml>. E vizituar për herë të fundit më: 18.04.2011.
53 „Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut“.Website of the Office of High Commissioner for Human Rights. <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=mkj>. E vizituar për
herë të fundit më: 18.04.2011.
54 EU-së do të referohet si organizatë ndërkombëtare. Pranohet ekzistimi i teorive dhe debatave rreth
natyrës së BE-së, por të njëjtat nuk kanë rëndësi thelbësore për lëndën e këtij studimi. Me qëllim që të
shmanget defokusimi i lexuesit nga diskutimi kryesor, diskutimet e mëtejshme rreth natyrës së BE-së
do t’i përjashtojmë.
55 Toggenhurn, Gabriel von. A remaining share of a new part? The Unions’ Role vis-à-vis Minorities After
the Enlargement Decade. EUI Working papers, EUI Department of Law, 2006.96.
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1. E drejta e pjesëmarrjes efektive politike në instrumentet e Organizatës së Kombëve
të Bashkuara
Dy dokumentet e OKB-së, Karta e OKB-së dhe Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut
(1948)56, nuk përmbajnë dispozita të cilat janë specifikisht të caktuara për mbrojtjen e
minoriteteve dhe pjesëmarrjen politike. Si relevant mund të merret neni 21 nga DUDNJ i
cili i referohet pjesëmarrjes politike.57 Ky nen e përmban të drejtën e çdo njeriu për të marrë
pjesë në udhëheqjen shtetërore, ose në mënyrë direkte ose përmes përfaqësuesve lirisht të
zgjedhur, si edhe ka hyrje të njëjtë ndaj shërbimeve publike të vendbanimit, duke e theksuar
rëndësinë e vullnetit të popullit i cili është themeli i pushtetit, dhe shprehet në zgjedhjet
e herëpashershme e autentike, me të drejtën universale e të njëjtë të votimit me vtoim të
fshehtë ose sipas procedurave përkatëse të votimit të lirë.58
Duke e pranuar rëndësinë e çështjes së mbrojtjes së minoriteteve, Komisioni për të Drejtat e
Njeriut formon Nënkomision për parandalim të diskriminimit e për mbrojtjen e minoriteteve.
Ky nënkomision në punën e tij ka propozuar, midis të tjerave, zbatim të projekt-Konventës
për parandalimin e diskriminimit e për mbrojtjen e minoriteteve, por e njëjta nuk u pranua
nga Kuvendi Gjeneral.59 Pas këtij propozimi nënkomisioni e rivokoi fokusin e tij nga mbrojtja
e minoriteteve dhe u fokusua vetëm në çështjet e lidhura me parandalimin e diskriminimit.60
Dispozita e parë juridike-obliguese e cila në mënyrë direkte i mbron minoritetet gjendet në
Paktin Ndërkombëtar të të Drejtave Qytetare e Politike (PNDQP) në nenin 27. Sipas atij, “në
shtetet ku ekzistojnë minoritete etnike, fetare ose gjuhësore, pjesëtarëve të tyre nuk mund
t’u merret e drejta të kenë, së bashku me pjesëtarët e grupit të tyre, jetë të veçantë kulturore,
ta manifestojnë dhe praktikojnë fenë ose ta përdorin gjuhën e tyre”. Më vonë Komiteti për të
Drejtat e Njeriut (KDNJ) e zbaton edhe Komentin e përgjthëshëm num. 23 i cili u referohet
të drejtave e minoriteteve dhe nenin 27.
Në PNDQP, e drejtat e minoriteteve reflektohen edhe në nenet e tjera ku garantohen
jodiskriminimi dhe mbrojtja nga ai, pjesëmarrja në proceset politike, të drejtat e mendimit
dhe të besimit dhe shpreja e lirë (nenet 18-26). Këtu veçanërisht është i rëndësishëm neni
25 i cili e garanton të drejtën e çdo qytetari që të marrë pjesë në punët publike i vetë ose
përmes përfaqësuesve, të zgjedhë ose ta zgjedhin, ta pranojnë ose t’i shfrytëzojë shërbimet
e shërbimit publik. Në Komentin e përgjithëshëm num. 25, KDNJ e përmend nevojën për të
marrë masa pozitive që të mbikalohen vështirësitë dhe rrethanat të cilat mund të ndikojnë
56

57
58

DUDNJ është dokument deklarativ, dhe nuk është juridikisht obligues, edhepse gjatë kohës ky (si
edhe dokumente të tjera ndërkombëtare me rëndësi universale) merret si obligues për të gjithë. Karakteri is saj universal drejton deri te respektimi dhe mbrojtja e njëjtë të të gjitha lirive dhe të drejtave të
njeriut.
„Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut“. Kuvendi Gjeneral e OKB-së, Website of the Office
of High Commissioner for Human Rights. <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.
aspx?LangID=mkj>. E vizituar për herë të fundit më: 18.04.2011.
„Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut “. Kuvendi Gjeneral i OKB-së, Office of High Commissioner for Human Rights Website. <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.
aspx?LangID=mkj>. E vizituar për herë të fundit më: 18.04.2011. neni 21.
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mbi praktikimin efektiv të të drejtave të përmbajtura në këtë pakt, siç janë niveli i ulët i
arsimit, barrierat gjuhësore, varfëria, vështirësimi i lirisë së lëvizjes etj. Kjo thotë se, edhe
pse ky neni rreptësisht nuk i përmend minoritetet, ai u referohet atyre. Gjerësia e këtillë të
nenit 25 veçanërisht e thekson Martin Sheinini nga KDNJ në mendimin e tij të veçuar pas
rastit Diergardit kundër Namibisë ku, përveç asaj se KDNJ pa nevojë e thekson natyrën
individuale e së drejtës së përmbajtur në nenin 25,61 pohon se ndonjëherë duhet kaluar mbi
këtë sepse ekzistojnë situata në të cilat duhet bërë aranzhime të veçanta, për ta siguruar
pjesëmarrjen efektive politike të pjesëtarëve të minoriteteve.62
Instrumenti i vetëm i cili plotësisht u është kushtuar minoriteteve në kuadrat e OKB-së
është Deklarata për të Drejtat e Personave që u takojnë Minoriteteve Kombëtare, Etnike,
Fetare dhe Gjuhësore nga viti 1992 (Deklarata e OKB-së për minoritetet). Në bazën e kësaj
deklarate janë ruajtja dhe mbrojtja e identitetit të minoriteteve, politikat joasimiluese të
shtetit, mundësitë për arsim në gjuhën amëtare, pjesëmarrja në jetën shoqërore e publike,
pjesëmarrja efektive në vendimmarrjen që u referohen, organizimi dhe kontaktimi me
grupet e njëjta ose të ngjashme në dhe jashtë shtetit, etj. Dispozitat të cilat janë specifikisht
të lidhura me pjesëmarrjen janë nenet 2(2), 2(3), 4(5) dhe 5(1). Në to flitet për pjesëmarrjen
e minorieteteve në të gjirtha sferat e jetës shoqërore dhe publike që domosdo e tregon
faktin se për realizimin e së drejtës së pjesëmarrjes efektive nevojitet një shoqëri inkluzive,
multikulturale dhe demokratike, në të cilën pa diskriminim (neni 3) do të ruhen identiteti,
dallimi, kultura, dhe karakteristikat e tjera të minoriteteve (neni 2, 4). Nenet 4 dhe 5 e
Deklaracionit u referohen obligimeve të shteteve që t’i mundësojnë këto kushte përmes
marrjes së masave përkatëse. Elementi i pakalueshëm për arrtijen e kësaj është eliminimi
i diskriminimit përmes zbatimit të masave afirmative të cilat do ta sigurojnë krijimin e
kushteve për zbatimin e këtyre të drejtave.63 Kur flasim për masat afirmative, në të vërtet
flasim për përpjekjen e barazimit të mundësive për praktikimin e barabartë dhe shfrytëzimin
e lirive dhe të të drejtave.
Si instrument moral dhe politik, dhe jo juridik-obligues, Deklarata për minoritetet i OKBsë lejon që përpjekjet e parashtruara të relativizohen duke u lërë vend shtetëve, në emrin e
sovranitetit dhe integritetit territorial, pavarësisht t’i formësojnë politikat ndaj minoriteteve.
Megjithatë, aktivitetet e caktuara të mëvonshme në kuadrat e OKB-së për qëllim kanë që ta
promovojnë këtë deklaracion, ta sqarojnë rëndësinë e saj, dhe ta bëjnë ndjekjen e zbatimit
të saj më të thjeshtë për shtetet. Ashtu, formohet Grupi Pune për të Drejtat e Minoriteteve
(vitin 1995) si trup pune i Nënkomisionit për Promovim dhe Mbrojtje të të Drejtave të Njeriut
të OKB-së, dhe për detyrë kryesore e ka promovimin dhe realizimin praktik të përpjekjeve
të Deklaratës, zgjidhje të problemeve me të cilat përballohen minoritetet dhe rekomandime
për zhvillimin e të drejtave dhe të mbrojtjes së tyre.64 Ky grupi pune në vitin 2005 e sjell
komentin e Deklaratës së minoriteteve të OKB-së. Siç tregon Ilona Kimova – Aleksandër,
61
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por në lidhje me pjesëmarrjes efektive politike, ky koment e arrin qëllimin që e ka shtruar ai
vetë – dhe kjo është jo vetëm pasqyrimi i të drejtave minimale sipas nenit 2(3), por edhe lista
e praktikave të mira për zbatimin e tij. Nga ky këndvështrim, siç thotë Kimova – Aleksandër,
komenti nuk është as detal as përparimtar.65
Pastaj, Deklarata e Konferencës Botërore kundër rasizmit, diskriminimit rasor, ksenofobisë
dhe jotolerancës në lidhje me to nga viti 2001 (Deklarata e Durbanit), Plani i saj për aksion si
edhe revidimi i përparimit pas qëllimeve të shtruara me këtë deklaratë nga viti 2009 thirren
shtetet që t’i zbatojnë dispozitat e Deklaratës së minoriteteve të OKB-së. Ato thirren edhe
për përmirësim të rrugës ndaj mundësive dhe për pjesëmarrje më të rëndësishme në sfera të
ndryshme të shoqërisë për pjasëtarët e minoriteteve.66
Ekzistojnë edhe mekanizma të tjera për mbikëqyrje të prakitikave e të mbrojtjes së të drejtave
të minoriteteve në kornizat e OKB-së. Ashtu, në vitin 2005 sillet funksioni i Ekspertit të
pavarur të çështjeve të minoriteteve, dhe në 2007 Këshilli i të Drejtave të Njeriut e formon
Forumin e çështjeve të minoriteteve i cili duhet ta përfaqëson platformën e bashkëbisedimit
dhe bashkëpuinimit për çështje të lidhura me promovimin dhe zhvillimin e mbrojtjes së
minoriteteve kombëtare ose etnike, fetare dhe gjuhësore, por edhe të japë ekspertizë të
plotësueshme si ndihma e punës së Ekspertit të pavarur për çështjet e minoriteteve.67 Me
rëndësi për këtë studim është që të përmendet sesioni i dytë i këtij forumi i cili i dedikohet
pjesëmarrjes efektive politike. Rekomandimet kryesore të cilat dalin nga ky sesion, dhe janë
drejtuar kah qeveritë e shteteve, shoqëria qytetare, mediat, mekanizmat e mbrojtjes së të
drejtave të njeriut të OKB-së dhe bashkimi ndërkombëtar dhe agjencitë e tjera të OKB-së,
kryesisht u referohen promovimit të dallimit, zhvillimit të mekanizmave për mbrojtjen dhe
zhvillimin e të drejtave të minoriteteve në kontekst të pjesëmarrjes së tyre politike, zhvillimit
të strategjive përkatëse për përfshirjen e minoriteteve në jetën publike, përforcimit të
ndërgjegjjes (te minoriteti dhe te shumica) mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së minoriteteve në
jetën publike, senzibilizimit të çështjeve të minoriteteve te qeveritë, partitë politike, shoqëria
qytetare, mediat, etj.
Kimova – Aleksandër thekson edhe disa përpjekje relevante të OKB-së për realizimin e së
drejtës së pjesëmarrjes efektive – Komenti i përgjthshëm num. 21 për të drejtën e të gjithëve
që të marrin pjesë në jetën kulturore sipas nenit 15 (1a) të PNDQP, Rekomandimet e seminarit
për bashkëpunim për mbrojtje më të mirë të minoriteteve por në lidhje me pjesëmarrjen
e minoriteteve në zhvillimin, Profili dhe matrica e minoriteteve të vitit 2006, drejtimet
dhe praktikat e mira për punën e policisë në shoqëritë të diverzifikuara, Udhëheqësi për
Ilona Klimova – Alexander, “Effective participation by minorities – United Nations standards and
practice” (286-307). In Weller, Marc and Katherine Nobbs (Eds). Political Participation of Minorities - A Commentary on International Standards and Practice. Oxford: Oxford Univeristy Press,
2010.
66 Paragrafi 70 nga Revizioni i Deklaratës së Durbanit, si në: Ilona Klimova – Alexander, “Effective
participation by minorities – United Nations standards and practice” (286-307). In Weller, Marc
and Katherine Nobbs (Eds). Political Participation of Minorities - A Commentary on International Standards and Practice. Oxford: Oxford Univeristy Press, 2010.
67 Human Rights Council. Human Rights Council Resolution 6/15, Forum on Minority Issues.
Office of the High Commissioner on Human Rights Website. <http://ap.ohchr.org/documents/E/
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minoritetet dhe zhvillim i Programit të OKB-së, si edhe projekti global për promovimin e
parlamenteve inkluzive të Programit për zhvillim të OKB-së dhe Unioni Interparlamentar.68
2. E drejta e pjesëmarrjes efektive politike në instrumentet e Këshillit të Evropës
Instrumenti themelor i mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut në kornizat e Këshillit të
Evropës (KE) është Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të
Njeriut (KEMDLTHNJ). Ajo është e rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve
para së gjithash për shkak të dispozitave për jodiskriminim të përmbajtura në nenin 14
dhe Protokol numër 12. KEMDLTHNJ parasheh ndalim të diskriminimit në gëzimin e të
drejtave dhe lirive, të pranuara me këtë Konventë, duke i reshtuar si të mbrojtura bazat:
gjinia, raca, ngjyra e lëkurës, gjuha, feja, mendimi politik ose çfarë do qoftë mendimi tjetër,
burimi kombëtar ose social, përkatësia ndaj minoritetit kombëtar, gjendja materiale, burimi
sipas lindjes ose çfarë do qoftë status tjetër (neni 14, KEMDLTHNJ). Protokoli numër 12 i
KEMDLTHNJ parasheh ndalim të përgjithshëm të diskriminimit. I njëjti pohon se “gëzimi i
çdo të drejte të paraparë me ligj do të sigurohet pa diskriminim mbi çfarë do bazë si gjinia,
raca, ngjyra, gjuha, religjioni, mendimi politik ose mendim tjetër, burimi kombëtar ose social,
lidhja me minoritetin kombëtar, pronësinë, lindjen ose ndonjë status tjetër. [...] Askush nuk
duhet të diskriminohet nga ana e ndonjë organi publik sipas çfarë do qoftë bazë të shënuar
[më lart]” (neni 3, Protokol numër 12 i KEMDLTHNJ).
Me rëndësi është edhe neni 3 të Protokolit numër 1 të KEMDLTHNJ i cili i referohet së
drejtës së zgjedhjeve. I njëjti e parashtron obligimin e sheteteve në intervale të arsyeshme
të organozojnë zgjedhje të lira me votim të fshehur, me kusht që t’i mundësojnë popullit
shprehje të lirë të mendimit rreth zgjedhjes e trupit ligjdhënës. Karakteri i saj juridikobligues (për të gjitha vendet nënshkrues) i bën aplikative të drejtat dhe liritë që ua garanton
minoriteteve, edhe pse në masa më të vogla.
Debatat për masa përkatëse për mbrojtjen e minoriteteve në kornizat e KE datojnë qq
nga viti 1949.69 Konferenca e pushteteve lokale dhe rajonale të Evropës me Rezolucionin
192 (1988) e propozon tekstin e Kartës së Evropës për gjuhët rajonale dhe minoritare, dhe
Kuvendi Parlamentar me Rekomandimin 1134 (1990) ka thirrë që të formohet ose protokol i
KEMDLTHNJ ose konventë e veçantë për minoritetet.70 Komiteti i ministrave të KE në vitin
1994 e ka zbatuar Konventën Kornizë për Mbrojtjen e Minoriteteve Kombëtare (Konventa
Kornizë). Distanca njëshekullore nga fillimi i debatave deri te zbatimi i fundit, siç thonë edhe
Stajneri, Alstoni dhe Gudmani, tregon se çështja është komplekse dhe kontroverze për këtë
organizatë. Sjellja e Konventës Kornizë pjesërisht ishte nxitur edhe nga zbatimi i Deklaratës
së minoriteteve të OKB-së, si edhe nga mekanizmat dhe standardet që i përcakton Konferenca
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e Sigurisë dhe Bashkëpunim në Evropë (sot OSBE).71 Konventa kornizë paraqet dokument
themelor juridik obligues për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve kombëtare në nivel
rajonal të Evropës. Karakteristik për Koventën kornizë është se ajo u referohet obligimeve të
shteteve, e jo të drejtave të minoriteteve.
Sipas disa autorësh, Konventa kornizë nuk është e zbatueshme në mënyrë direkte, përkatësisht
ajo përfaqëson dokument programik në të cilin shtetet drejtohen kah qëllimet që duhet të
synojnë; me fjalë të tjera, paraqet dokument i cili i lënë shtetit fleksibilitet dhe fushë të gjerë
për interpretim,72 derisa sipas të tjerëve ajo jo vetëm që është e zbatueshme por asaj mund t’i
referohen edhe personat e minoriteteve para gjykatat e vendit.73 Me marrjen e obligimeve që
dalin nga Konventa kornizë, shtetet obligohen që të promovojnë barazi të plotë dhe efektivë
të pjesëtarëve të minoriteteve në të gjitha sferat e jetës ekonomike, politike, sociale dhe
kulturore, dhe nga ana tjetër, të sigurojnë kushte për mbrojtjen dhe zhvillimin e identitetit
dhe të kulturës së veçantë. Konventa kornizë parasheh fushë të të drejtave të pjesëtarëve
të minoriteteve i cili është më i gjerë sesa ai i parashikuar në instrumentet e OKB-së, por
nga ana tjetër Konventa kornizë është kufizuar vetëm në minoritetet kombëtare.74 Konventa
korinzë i merr parasysh edhe çështjet e jodiskriminimit, masat afirmative që shtetet duhet t’i
zbatojnë (neni 4), mbrojtjen e identitetit kulturor, gjuhësor, fetar (neni 5), çështjet gjuhësore
dhe përdorimin e tyre zyrtar dhe të përditëshëm (neni 10, 11), të drejtat arsimore dhe arsimin
në gjuhën amëtare (neni 12, 13), pjesëmarrjen efektive në jetën politike (publike), shoqërore,
ekonomike dhe kulturore (neni 15), etj.
Dispozita themelore e Konventës kornizë e cila e kaplon edhe të drejtën e pjesëmarrjes
efektive politike është neni 15 i cili pohon se “anët obligohen që të krijojnë kushte për
pjesëmarrje efektive të pjestarëve të minoriteteve kombëtare në jetën kulturore, shoqërore,
ekonomike, si edhe në jetën publike, veçanërisht për çështjet që u referohen atyre.” Komenti
i nenit 15 nga viti 2008 i Komitetit Këshilldhënës së Konventës Kornizë i shpjegon deri
në fund drejtimet themelore të interpretimit të kësaj të drejte të cilat duhet t’u ndihmojnë
shteteve në realizimin e saj real.
Neni 15 i Konventës kornizë i referohet pjesëmarrjes efektive të minoriteteve në jetën
ekonomike, sociale, kulturore dhe publike, dhe shtetet të cilat e kanë ratifikuar Konventën
Kornizë janë obliguar që të krijojnë kushte për të. Me qëllim që të sigurohet barazi e vërtet
midis minoritetit dhe shumicës në shtetin, KE i propozon këto masa të cilat shtetet mund t’i
marrin: konsultimet me minoritetet përmes marrjes së masave përkatëse me karakter procesiv
dhe institucional gjatë sjelljes së vendimeve legjislative ose administrative (udhëheqëse) të
cilat ndikojnë mbi to; përfshirja e përfaqësuesve të minoriteteve gjatë zhvillimit të planeve
dhe të programeve që do të ndikojnë mbi to; përfshirja e minoriteteve në hulumtimet për
71
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ndikimin e politikave zhvillimore; përfshirja e tyre gjatë sjelljes së vendimeve në nivel
qendror dhe lokal, si edhe zhvillimi i formave të decentralizuara të qeverisjes.
Më detajisht, pjesëmarrja në sferat e ndryshme të jetës, duke e përfshirë edhe jetën publike
do të thotë edhe pjesëmarrja efektive në sjelljen e vendimeve në pëgjthësi, e veçanërisht edhe
ato që në mënyrë direkte u referohen minoriteteve kombëtare. Kur flitet për pjesëmarrjen në
vendimmarrjen, ajo do të thotë përfshirje edhe në proceset që i paraprijnë vendimmarrjes
(konsultimet dhe negociacionet). Njëra nga bazat që proceset e vendimmarrjes të jenë
efikase është pjesëmarrja e minoriteteve edhe në iniciativat e cilat qëllojnë ndaj përforcimit të
këtyre proceseve, dhe përfaqësimit përkatës së minoriteteve kombëtare në trupat e zgjedhur,
administratën publike, gjyqësinë, vetëqeverisena lokale, llojin e sistemit zgjedhor, strukturat
e veçanta qeveritare të specializuara për çështjet që u referohen minoriteteve kombëtare etj.
(paragraf 72-74).
Kjo tregon se për efektivitetin e kësaj së drejte gjyqet sipas mundisisë për ndikim të vërtet
të minoriteteve në proceset e sjelljes së vendimeve, dhe veçanërisht për sjelljen e vendimeve
për çështje që u referohen minoriteteve.75 Mënyrat dhe mekanizmat përmes së cilave e drejta
e pjesëmarrjes efektive politike mund të realizohet i referohet realizimit të lirë të së drejtës
së bashkimit, përkatësisht formimit dhe regjistrimit të partive politike (paragrafi 75), llojit të
sistemit zgjedhor (paragrafi 80), rimodelimi i kufijve administrative (zgjedhore) (paragrafi 88),
vendeve të rezervuara në parlamentin për pjesëtarët e minoriteteve (pagarfi 91), komiteteve
parlamentare për çështjet e minoriteteve, si edhe përdorimit të gjuhëve të minoriteteve
në punën e tyre (paragrafi 95), së drejtës së vetosë (paragrafi 97), trupave të specializuar
qeveritar (paragrafi 103), trupave konsultative për çështjet e minoriteteve (paragrafi 106-119)
etj. Gjithashtu, me rëndësi të veçantë për realizimin e kësaj së drejte janë edhe proceset e
decentralizimit, përkufizimi i qartë i obligimeve midis pushteteve qendrore dhe lokale, si
edhe ekzistimi i burimeve përkatëse për funksionimin e pushtetit lokal (paragrafi 129).
Neni 15 i Konventës Kornizë interpretohet së bashku me nenet 4 dhe 5. Këto dispozita flasin për
promovimin e barazisë së plotë të minoriteteve në të gjitha sferat e jetës dhe të mbrojtjes nga
diskriminimi i minoriteteve kombëtare (neni 4, Konventa Kornizë), por edhe për obligimin
e shtetit që të sigurojë mbrojtje nga asimilimi dhe ruajtje të identitetit të minoriteteve
kombëtare përmes mbrojtjes së veçanërive të tyre (gjuha, kultura, religjia, tradita, etj.) (neni
5, Konventa Kornizë). Përkatësisht, është e nevojshme që politikat e punësimit, e mbrojtjes
shëndetësore dhe sociale etj., t’i reflektojnë nevojat edhe të minoriteteve, ashtu si edhe të
shumicës,76 si edhe marrjen e masave nga ana e shtetit të cilat do të fokusoheshin në grupet
më të dobëta të margjinalizuara në shoqërinë.
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3. E drejta e pjesëmarrjes efektive politike në instrumentet e Organizatës për Siguri dhe
Bashkëpunim në Evropë
OSBE me aktivitet e tij të drejtuara ndaj minoriteteve fokusohet në mbrojtjen e identitetit të
minoriteteve kombëtare, gjuhës, arsimit dhe pjesëmarrjes në jetën publike. Më parë, të drejtat
e minoriteteve kombëtare në kuadrat e OSBE – Konferenca për Sigurinë dhe Bashkëpunimin
e Evropës (KSBE), edhe me Dokumentin final të Helsinkit (1975). Por, viti 1990 mund të
merret si viti kyç për zhvillimin e instrumenteve për mbrojtjen e minoriteteve, me sjelljen e
Dokumentit të Kopenhagenit.
Mekanizmi themelor për parandalinim e mosmarrëveshjeve në lidhje me minorietet
kombëtare në kuadrat e OSBE-së është Komisari i Lartë për minoritetet kombëtare (i formuar
vitin 1992) dhe instrumentet që dalin nga nismat e tij. Nga këto instrumente relevante për
këtë studim janë: Drejtimet e Hagut në lidhje me arsimin (1996), Drejtimet e Oslosë në
lidhje me gjuhët (1998), Drejtimet e Lundit në lidhje me pjesëmarrjes efektive (1999) dhe
Drejtimet në lidhje me përdorimin e gjuhëve së minoriteteve në mediat (2003). Qëllimi i
këtyre instrumenteve është që të ndihmohen shetet në zgjëdhjen dhe zabtimin e praktikave
që do t’i qetësojnë tendosjet që ekzistojnë në lidhje me minoritetet dhe që të kontribuojnë
në mbikalimin e tyre, si edhe zhvillimi i shoqërivë inkluzive dhe promovimi i zhvillimit
demokratik në vendet.
Dokumenti më i rëndësishëm për pjesëmarrjen efektive poltike i cili u zbatua në kornizat
e OSBE-së është “Drejtimet e Lundit për pjesëmarrjen efektive e minoriteteve kombëtare
në jetën publike” (Drejtimet e Lundit), mjet i cili përfaqëson standard për zhvillimin e
instumenteve plotësuese për promovimin dhe zhvillimin e së drejtës ës pjesëmarrjes së
minoriteteve në jetën publike. Sipas Kristof Drevicki, ekzistojnë dy grupe të shkaqeve për
zbatimin e Drejtimeve të Lundit, dhe: qëllimi drejt parandalimit të konflikteve, dhe si rezultat
e situatës në Evropë në vitet 90’, dhe mungesa e standardëve në funshën e mbrojtjes së
minoriteteve.77 Por Xhon Pekeri78 me të vërtete tregon se edhe pse ekspertët e përfshira në
përpunimin e drejtimeve të Lundit veçanërisht i marrin ngjarjet në Evropë dhe konkretisht
në Ballkan, dizajni i tyre e mundëson zbatimin e tyre në çdo shoqëri pluraliste e në të gjitha
vendet palë të OSBE-së.79
Zhvillimi i drejtimeve të Lundit sidoqoftë nuk është risi, por interpretim ekstenziv dhe
elaborim i rregullave dhe praktikave të ekzistueshme.80 Gjithashtu, ato përdoren edhe për
t’i mbushur zbrazëtitë që ekzistojnë në dokumentet juridike-obliguese, të cilat janë pjesë
e dokumenteve me fuqi politike, dhe të cilat më hollësisht nuk e përpunojnë të drejtën e
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pjesëmarrjes së minoriteteve, ku gjendet edhe fuqia e këtyre parimeve dhe rekomandimeve
– përkatësisht në gjerësinë e mundësive për zabtimin efektiv në legjislacionet kombëtare.81
Drejtimet e Lundit përpiqen që ta lehtësojnë përfshirjen e minoriteteve në përparimin e
shtetit, njëkohësiht edhe ta mbrojnë identitetin e tyre me qëllim që të zhvillohet qeverisja
e mirë. Nga njëra anë, drejtimet e Lundit janë themeli i parimeve udhëheqëse të së drejtës
ndërkombëtare – respektimi i dinjitetit të njeriut, barazia dhe jodiskriminimi, megjithatë nga
aspekti i së drejtës së pjesëmarrjes së minoriteteve kombëtare në jetën publike/ politike të
vendit në nivel qendror (drejtimet 6 - 10). Nga këtu, pjesëmarrja e përkatësve të minoriteteve
kombëtare në tre fushat e pushtetit janë rekomandime të cilat udhëheqin deri te përfshirja e
minoriteteve në strukturën e shtetit. Pastaj, drejtimet e Lundit u referohen të drejtave politike
siç janë: e drejta e zgjedhjeve, e votimit e të përfaqësimit, përkatësisht të pjesëmarrjes në
jetën publike, dhe e drejta e kandidimit për funksione publike pa diskriminim (drejtimi 7),
liria e themelimit të funksionimit na partive politike (drejtimi 8), sjellja e modelit zgjedhor i
cili do të mundësojë përfaqësim dhe ndikim të minoriteteve kombëtare (drejtim 9) dhe liria
e kufijve gjeografike të njësive zgjedhore të cilat do të mundësojnë përfaqësim më përkatës
të minoriteteve kombëtare (drejtimi 10). OSBE në vitin 2005 ka punuar edhe drejtime të
veçanta për pjesëmarrjen e minoriteteve kombëtare në procesin zgjedhor.
Një nga mekanizmat e pjesëmarrjes së minoriteteve kombëtare në jetën publike të cilave
u referohen edhe drejtimeve të Lundit është edhe formimi i trupave këshilldhënës ose
komisione (përveç komisioneve parlamentare lartë të përmendura) të cilat do të jenë lidhja
direkte midis pushteteve dhe minoriteteve kombëtare. Trupat të tilla do të plotësoheshin
rolin e përfaqësuesve të minoriteteve kombëtare dhe do të ishin në lidhje direkte me
personat që i sjellin vendimet. Rëndësia e këtyre trupave është e madhe, duke parë parasysh
se ato janë përfshirë në vendimmarrjen, dhe nga vetë fillimi edhe në krijimin e politikave të
cilat nuk i dëmtojnë minoritetet kombëtare. Prandaj qeveritë rregullisht duhet t’i konsultojnë
trupat e këtilla këshilldhënës para se t’i sjellin vendimet, veçanërisht nëse ato u referohen
minoriteteve (drejtimet 12 dhe 13).
Pjesa e tretë e drejtimeve të Lundit i është përkushtuar vetëqeverisjes lokale, përkatësisht
pjesëmarrjes në sjelljen e vendimeve në nivel lokal (drejtimet 11, 14 - 20). Drejtimet tregojnë
për të ashq. mundësi “joterritoriale” përmes së cilave do të mundësohet pjesëmarrja e
minoriteteve kombëtare në krijimin e politikave në fushat të lidhura në mënyrë direkte me
identitetitn e tyre, siç janë arsimi, kultura, përdorimi i gjuhës dhe simbolet etj. (drejtimi 18). Nga
ana tjetër, ekzistojnë opsionet për organizim territorial të shteteve si mënyrë të pjesëmarrjes
demokratike të qytetarëve në punët publike në përgjithësi dhe në vendimmarjen. Me fjalë të
tjera, organizimi territorial e shtetit mund t’i përparojë të drejtat e minoriteteve kombëtare të
cilat territorialisht janë koncentruara dhe t’u mundësojë ndikim më të madh mbi vendimet
në nivel lokal (drejtimi 19). Ky grup i drejtimeve ose rekomandimeve drejton edhe te ndarjen
e mundshme të kompetencave sipas fushave që janë përkatëse për pushtetet qendrore dhe
ato që mund të jenë në mbikëqyrjen e vetëqeverisjes lokale. Edhe pse këto drejtime nuk janë
obliguese për vendet, i referohet një gjerësie të mundësive të cilat janë në disponim për
shtetet, me qëllim që ta përparojnë të drejtën e pjesëmarrjes efektive të minoriteteve.
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4. E drejta e pjesëmarrjes efektive politike në instrimentet e Bashkësisë Evropiane
Në nivel të BE-së, nuk ekziston kornizë e githëpërfshirëse për mbrojtjen e minoriteteve.
Megjithatë, ekziostojnë tendenca të veçanta për zhvillimin e saj që mund të shihen në
ekzistimin e instrumenteve të veçanta të cilat edhe pse me rëndësi të pëgjithshme, përmbajnë
pjesa të cilat pa dyshim janë të zbatueshme në kontekst të minoriteteve. Bruno de Viti dhe
Enriko Horvati tregojnë se BE i ka marrë standardet për mbrojtjen e minoriteteve nga vend
tjetër (KK dhe OSBE) dhe vetëm e jep përkrahjen e tij në kontekst të marrëdhënieve me
vendet që duan të bëhen anëtarë të Bashkimit. Por edhe ata, si edhe autorë të tjerë tregojnë
se BE edhe më shumë zgjerohet ndaj të drejtave të minoriteteve.82 Kolin Uiliamsi vetem e
shqaron edhe konkretisht evolucionin e debatës për marrëdhëniet midis minoriteteve dhe
pushtetit, por edhe vetëpërfaqësimin e minoriteteve si edhe në tabelën numër 1.

Tabela num.1: Evolucuioni i debatave rreth
minoriteteve, qeverisja në BE

Nga

Deri te

Diskriminimi

Lufta

Barazia rrjedhëse

Normalizimi

Mbrojtja e gjuhës së veçantë

Promovimi i dy/ shumëgjuhësi

Ideologji „kombëtare“

Pluralizmi inkluziv

Varësia margjinale

Mendjemadhësia/ vetëqeverisja

Kërkesa të veçanta nga/ për minoritetet

Mundësitë e barabarta

Gjuha si çështje që ndan

Gjuha si integrator

Arsyetimet kulturore

Shkaqet socio-ekonomike

Brengat me arsimin

Hyrja holistike

Punësimi parapublik

Marketingu ekonomik

Burimi: Uiliamsi, 2008 (179).83

E drejta e Bashkimit nuk ka zbatuar përkufizim për minoritetet. Megjithatë, në shumë
instrumente të BE-së, një nga parimet prijëse dhe themelore i cili përmbahet në fusha të
ndryshme është parimi i trajtimit të njëjtë. Një nga dispozitat themelore për mbrojtjen
e minoriteteve mund të shihet në Marrveshjen për funksionimit e BE-së ku në nenin 19
82
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Schutter, Olivier De. “Recognition of the rights of minorities and the EU equal opportunities agenda”.
European Anti-discrimination Law Review, No.11. MPG and HEC, 2011.25 < http://non-discrimination.
net/content/media/Review%2011%20EN.pdf>. E vizituar për herë të fundit më: 15.04.2011.; Williams,
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sigurohet marrjen e masave për parandalim të diskriminimit sipas gjinisë, burimit racor ose
etnik, religjisë ose besimit etj.84 Mbi bazë të këtij neni në vitin 2000 janë zhvilluar direktiva
për barazi racore85 dhe për trajtim të njëjtë gjatë punësimit.86
Karta e të drejtave themelore të BE-së, e ndalon diskriminimit sipas përkatësisë të minoritetit
kombëtar (neni21), duke theksuar se duhet të respektohet kultura, dallimi religjioz dhe
gjuhësor (neni 22). Kjo kartë fiton fuqi juridik në vitin 2009 me hyrjen në fuqi e Marrveshjes
së Lisbonit.87 Kjo marrëveshje, i përfshin, përveç vlerave themelore të BE-së edhe respektimin
e dinjitetit të njeriut, liritë, demokracinë, barazinë, qeverisjen e së drejtës dhe respektimit i
të drejtave të njeriut, si edhe të drejtat e personat që janë pjesëtarë të minoriteteve (neni I-2),
dhe në bazat për diskriminimin, midis të tjerave, janë përfshirë edhe burimi etnik, religjia
dhe besimi dhe përkatësia e minoritetit kombëtar (neni II-81).
Në BE, çështja e minoriteteve në mënyrë direkte përmendet dhe përpunohet në kontekst
të procesit të zgjerimit të BE-së me shtetet EQL dhe EJL përmes kritereve të Kopenhagenit
nga viti 1993 (kapitulli 7).88 Me fjalë të tjera, një nga kriteret bazë për anëtarsimin në BE-në
është që vendet-kandidate ta sigurojnë, midis të tjerave, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe
respektimin dhe mbrojtjen e minoriteteve. Zhvillimi i vendeve-kandidate në plotësimin e
kritereve, vlerësohet përmes raporteve vjetore të KE-së.
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Metodologjia: instrumentet dhe shembulli

Gjatë hulumtimit është përdorur metoda e kombinuar me pasqyrim

të literaturës ekzistuese (analiza e dokumenteve) dhe me hulumtim empirik në terren.

A. Analiza e dokumenteve
Në përputhje me çështjen e hulumtuar në lidhje me zgidhjet juridike
për të drejtat e minoriteteve, vendi i tyre dhe mundësitë për realizimin
e këtyre të drejtave në nivel qendror dhe lokal, për analizën teoretike
e dokumenteve, gjatë desktop hulumtimit, është bërë seleksionim
struktural të dokumenteve:
•

Dokumentet juridike dhe politike – ligjet, aktet nënligjore, strategitë,
dokumentet ndërkombëtare, dokumentet politike (Marrëveshja
Kornizë e Ohrit, programet e partive politike);

•

Analizat dhe punime shkencore të institucioneve akademike dhe
hulumtuese të vendit dhe jashtë tij – dokumente dhe punime të
krijuara sipas metodologjisë së standardizuar shkencore dhe të cilat
kanë vlerë shkencore;

•

Dokumentet dhe raportet e organizatave ndërkombëtare edhe të
institucioneve të vendit edhe të atyre jashtë vendit (e ashq. literatura
gri).

Në analizën e dokumenteve, janë marrë parasysh këto aspekte të
çështjes së minoriteteve në Maqedonisë:
•

Të drejtate individuale/ të grupit;

•

Shoqëria post-konflikte dhe të drejtat e minoriteteve;

•

Ndarja e pushtetit dhe menaxhimi i marrëdhënieve ndëretnike;

•

Përfaqësimi dhe pjesëmarrja proporcionale;

•

E drejta e pjesëmarrjes efektive politike.
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B. Hulumtime në terren
Gjatë hulumtimit në terren që ishte zbatuar në nivel qendror dhe lokal, është përdorur metodi
i intervistave gjysmë të strukturuara. Inervistat janë dialog, ‘bisedë i cili bëhet me qëllim’
dhe si të tilla japin hapësirë për refleksion, introspeksion dhe diskutime të thella.89 Metodi i
inervistave gjysmë të strukturuara u zgjodh me qëllim që t’u lihet pjesëtarëve të zhvillojnë
dhe bëjnë diskutim, si edhe që të mund t’i japë drejtim bisedës. Pyetjet dhe idetë të cilat
kanë dalë nga intervistat e para, ishin shfrytëzuar për mënyrën e udhëheqjes së intervistave
të mëvonëshme. Ashtu, edhe pse u zhvillua udhëheqës detal për intervistat, ky udhëheqës
vetëm u shfrytëzua që të jipet ide se çfarë pyetje mund të parashtrohen dhe cilat tema mund
të jenë objekt diskutimi. U punuan disa udhëheqës për intervistat të cilët përdoreshin sipas
grupit të anketuarve:
•

•

të anketuarit në nivel qendror:
•

bashkësia akademike;

•

institucionet, agjencitë dhe trupat shtetërore;

•

shoqata me aktivitete në terrtorin e gjithë RM-së.

të anketuarit në nivel lokal:
•

njësitë e vetëqeverisjes lokale;

•

shoqata me aktivitete në nivel të komunës.

Të gjitë udhëheqësit e kishin kornizën e njëjtë kryesor, dhe dalloheshin në detajet dhe
drejtimin në të cilin shqyrtohet një temë të caktuar. Përmbajtja e udhëheqësve u bë mbi
bazë të literaturës ekzistuese, dijes dhe përvojës së grupit hulumtues, si edhe mbi bazë të
diskutimet të mëparshme të/ me të anketuarit kryesor.
Për të anketuarit në nivel qendror, u shfrytëzua hyrja specifike e intervistës gjysmë të
strukturuar, i ashq. intervistimi i elitave. Intervistimi i elitave është metod kualitativ
i intervistimit të elitave politike dhe shoqërore në kontekst të veçantë, me çfarë është e
rëndësishme që të pranohen informata rreth asaj çfarë mendon një grup njerëzish (në këtë
rast, elitat) ose si interpretojnë një ngjarje/ seri të ngjarjeve të posaçme, ose aktivitete të
cilat ato vetë i kanë punuar/ marrë ose planifikojnë t’i punojnë/ marrin.90 Hulumtimi i
interpretimit të elitave për ngjarje të veçanta është e nevojshme që të kuptohet zgjedhja
e politikave të zbatuara në lidhje me çështjen e hulumtimit e cila këto elita e preferojnë.
Aspektet problematike të kësaj hyrjeje, dhe lidhur me afatin dhe kredibilitetin e rezultateve
u zgjidhën përmes hyrjes që e propozon Beri, dhe sipas së cilës propozohet që të përdoren
më shumë burime dhe çështje provuese.91
Erlandson, D., Harris, E., Skipper, B., & Allen, S. (1993). Doing Naturalistic Inquiry. London: SAGE Publications.
90 Aberbach, J.D., Rockman, B.A. (2002) Conducting and Coding Elite Interviews. Political Science and
Politics, 35(4):673-6.
91 Berry J.M. (2002). Validity and Reliability Issues in Elite Interviewing. Political Science and Politics
35(4):679-82.
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1. Zgjedhja e shembullit
Hulumtimet kuaitative rallë kërkojnë llogari për madhësinë e shembullit92, e ashtu për
pjesën kualitative e hulumtimit ishte vështirë që të caktohet sa intervista duhet të realizohen.
Saturimi teoretik shfrytëzohej si kriter për përkufizimin e madhësisë së shembullit kur “nuk
kishte informata plotësuese nga të cilat [...] hulumtuesi do të bindej se kategoria është e
saturuar”.93 Edhe pse ky kriter fillimisht është zhvilluar dhe përdorur për zhvillimin e
teorive,94 i njëjti u bë standard i artë sipas të cilit bëhen shembuj të destinuar.95
Nivel qendror – për nevojat e këtij hulumtimi, niveli qendror përfaqëson niveli i pushtetit
(pushteti ligjdhënës dhe qendror ekzekutiv), si edhe përfaqësimi i institucioneve në nivel
nacional, ose institucione të cilat në mandatin ose misionin e tyre e kaplojnë tërë shtetin
(universitetet, shoqatat që veprojnë në nivel nacional, Avokati i popullit, etj.). Në nivel
qendror u zgjodhën 18 persona për intervistë, me çfarë në fund (sepse disa kanë hequr dorë)
u realizuan 13 intervista me persona emrat e të cilëva janë dhënë në aneksin e këtij raporti.
Kriteret themelore për zgjedhjen e të anketuarve në nivel qendror ishin: 1) njohjen/drejtime
profesionale në fushën - institucionet akademike, shoqatat dhe 2) drejtime profesionale në
fushën – përfaqësuesit e institucioneve të pushtetit qendror, bashkimit ndërkombëtar. Gjatë
hulumtimit në nivel qendror përdorej hyrja specifike me intervista gjysmë të strukturuara –
intervistimi i elitave, i përshkruar detajisht në kornizën teorike të hulumtimit.
Nivel lokal – në nivel lokal janë zbatuar inetrvista me përfaqësuesit e administratë së
komunave dhe shoqatat e regjistruara dhe aktive në territorin e komunave të zgjedhura.
Përveç parimit të plotësimit të shembullit, në nivel lokal, është përdorur edhe parimi i
përfaqësimit të caktuar; nga të gjitha 84 komuna, hulumtimi është zbatuar në 14 (16,67%
nga numri i plotë i komunave), me gjithsej popull nga 502.299 banues (24,83% nga populli i
tërësishëm në RM).96

Sandelowski, M., (1995), ‘Sample size in qualitative research’. Research in Nursing and Health, 18:179183.
93 Glaser, B. and A. Strauss. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research.
New York: Aldine Publishing Company.
94 Glaser, B. and A. Strauss. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research.
New York: Aldine Publishing Company
95 Guest, G. Bunce, A., Johnson, L. (2006). “How Many Interviews Are Enough?: An Experiment with
Data Saturation and Variability”. Field Methods 18(1):59-82.
96 Detajet për shembullin sipas përkatësisë etnike janë dhënë në anekset e metodologjisë.
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2. Kriterët për zgjedhjen e shembullit
Gjatë zgjedhjes së komunave në të cilat do të zbatohet hulumtimi, janë përdorur këto kriterë:

Tabela num.2:

Kriterët për zgjedhjen e
komunave për hulumtimin në terren

Kriteri

Përshkrimi

Vërtetim për përfaqësimit

1. Përfaqësimi etnik nën 20%

Komunat në të cilat bashkësitë më të vogla etnike (turqit,
serbët, romët, vlehët, boshnjakët, etj.) janë përfaqësuar me
më pak se 20% (sipas Regjistrimit nga viti 2002)

Të gjitha 14 komuna të
zgjedhura

2. Përfaqësimi numerik

Përfaqësimi procentual i bashkësive më të vogla etnike
(turqit, serbët, romët, vlehët, boshnjakët, etj.) deri te kufiri
nga 20% (sipas Regjistrimit 2002):
a) deri në 10%
b) 10,01%-15%
c) 15.01%-19.99%

a) gjashtë (6) komuna
b) tre (3) komuna
c) pesë (5) komuna

3. Gjendja gjeografike

Të paktën 1 e jo më shumë se 3 komuna në çdo rajon
statistik/ planifikues

6 rajone: 2 komuna
Rajoni i Pelagonisë: 1
Rajoni i Pologut: 1

4. Komuna urbane/ rurale

Nga 84 komuna në RM:
Urbane: 43
Rurale: 41

urbane: 7 komuna
rurale: 7 komuna

5. Multietniciteti

a) Prania e të gjitha bashkësive
b) Mungesa e një ose më shumë bashkësive

а) 7 komuna
b) 7 komuna

Duke e parë parasysh përfaqësimin numerik të minoriteteve dhe faktin se në një numër
të vogël të komunave dhe në shumë pak vende bashkësite më të vogla etnike mbikalojnë
20% nga populli i tërësishëm (që e përfaqëson kufirin i cili u imponua me MKO si kriter për
gëzimin e garantuar të një pjese të të drejtave) ekipi hulumtues ka caktuar se në mënyrë
më reale do të shfaqet ndikimi i MKO-së nëse komunat që shqyrtohen e plotësojnë këtë
kriter. Pastaj, sepse ligjui jep mundësi që edhe në komunat ku bashkësitë janë nën 20%
të mund të gëzojnë të drejta të caktuara, ashtu siç janë mbi 20%, hyrja e ekipit ishte që të
ndahen përqindjet nga 0,01% deri në 20% në tri grupe dhe të shihet nëse ekzistojnë dallime
gjatëpërdorimit të kësaj mundësie ligjore në varësi nga ajo në çfarë pjesë e shkallës 0,01%
deri në 20% gjendet përfaqesimi numerik i bashkësisë. Për shak të dokumenteve ekzistuese
strategjike për zhvillimin e vetëqeverisjen lokale të cilat parashohin zhvillim dhe planifikim
të vetëqeverisjen lokale në të ashq. rajone planifikuese, në shembullin janë përfshirë të
paktën 1, e jo më shumë së 3 komuna, me çfarë kënaqet kushti për shfaqjen e njëtrajtshme
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në shembullin e të gjitha rajonet planifikuese. Dokumentet e lartëpërmendura strategjike,
por edhe koncipimit i procesit të decentralizimit si terësi, bën llogari gjatë përcaktimit të
masave për zhvillimin e vetëqeverisjes lokale nëse komunat janë urbane ose rurale, që ishte
kriter plotësues për zgjedhjen e komunave në kuadrat e çdo rajon planifikues. Si kriter i
fundit sipas të cilit përcaktohen deri në fund balacën e shembullit dhe finalizimin e saj ishte
multietnicitetit i komunës, përkatësisht përfaqësimi i të gjitha bashkësive, ose mungesa e
një ose më shumë bashkësi, sipas të dhënave të popullsisë nga regjistrimi i fundit të popullit
nga viti 2002.
3. Shembulli – komunat e zgjedhura për zbatimin e hulumtimit
Mbi bazë të kriterëve të dhëna, për zbatimin e hulumtimit u zgjodhën këto komuna:

Tabela num. 3:

Zgjedhja e komunave sipas
kreiterëve për zgjedhjen e tyre për hulumtimin në
terren

Kriteri
Komuna

1

2
a

b

c

3

4

5
а

б

Struga

X

X

jugorperëdimor

Urbane

X

Ohri

X

X

jugorperëdimor

Urbane

X

Radovishi

X

X

jugorlindor

Urbane

X

Konça

X

X

jugorlindor

Rurale

X

Dollneni

X

Shtipi

X

Karbinci

X

Kumanova

X

Nagoriçani i Vjetër

X

Çairi

X

Studeniçani

X

Çashka

X

Gradsko
Gostivari

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rajoni i Pelagonisë

Rurale

Lindor

Urbane

X
X

Lindor

Rurale

veriorelindor

Urbane

X

veriorelindor

Rurale

rajoni i Shkupit

Urbane

rajoni i Shkupit

Rurale

X

rajoni i Vardarit

Rurale

X

rajoni i Vardarit
rajoni i Pologut

Rurale
Urbane

X
X
X

X
X

Tabelat metodologjike me përshkrim detajor të shembullit (kriterët e veçantë, lista e të
anketuarve dhe institucioneve, etj.) janë dhënë në Aneksin I të këtij Studimi.
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4. Intervistimi dhe analiza e të dhënave
Hulumtimi në terren (intervista në nivel qendror dhe lokal) ishte zbatuar në periudhën 14
shkurtër – 15 prill vitin 2011. Janë bërë githsej 80 intervista (13 në nivel qendror dhe 67
intervista në nivel lokal). Lista e të anketuarve në nivel qendror dhe lokal janë dhëna në
Aneks I të këtij Studimi.
Çdo intervistë zgjaste 30-40 minuta. Duke parë parasysh se të anketuarit e kanë zgjedhur
vendin e intervistës mund të ketë ndikim pozitiv mbi angazhimin e tyre dhe pjesëmarrje
në bisedën rreth hulumtimit, të gjitha të anketuarit ishin pyetur që ta zgjedhin vendin e
intervistës që e preferojnë.97,98 Të gjitha intervistat ishin zbatuar në gjuhën maqedonase, si
gjuhë amëtare e hulumtuesve kryesorë, por edhe të një pjesë shumë të madhe të të anketuarve,
që pritej që të rezultonte me të dhëna më të pasura. Të gjitha intervistat ishin inçzuar në audio
regjistrim, me pajtueshmërinë e të anketuarve, dhe më vonë ishin transkribuar për përpunim
të mëtejshëm.99 Të gjitha intervistat janë cituar me kode automatikisht të gjeneruara, me
përjashtim të intervistat me të anketuarit të cilët insistuan që të citohen me të dhëna të plota.

C. Sqarimet terminologjike
Të tjerët (në kontekst të bashkësive etnike): bashkësitë etnike që nuk janë përmendur në
Preambulën e Kushtetutës. Disa nga ato janë: malaziasit, kroatët, myslimanët,100 sllovenët,
dhe luftë që të pranohen në Kushtetutën si bashkësi e veçantë etnike mbajnë egjiptianët dhe
torbeshët.101
Implementimi i MKO: implementimi i ndryshimeve të Kushtetutës dhe të Ligjeve të cilat
kanë dalë nga nënshkrimit tl MKO-së.
Minoritetet: termi minoritete përdoret sipas përkufizimit të Kapotortit, përkatësisht “grup
numerikisht inferior në krahasim me popullin tjetër të shtetit, në pozitë jodominante
pëkatësit e të cilit – shtetas të kësaj shtete – posedojnë karakteristika etnike, fetare ose
gjuhësore të cilat dallohen nga populli tjetër, dhe tregojnë të paktën edhe ndjenjë implicite
e solidaritetit e drejtuar kah përkrahja e kulturës , traditave, religjionit ose gjuhës së tyre”.102
Bashkësitë më të vogla etnike janë: bashkësië etnike të cilat janë nën 20% në territorin e
shtetit. Hyrja jep pasqyrim cilat janë ato bashkësi.
97
98
99
100
101
102
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Gallagher, M., (2005). Top tips for research and consultation with children and young people. Centre for
research on families and relationships, University of Edinburgh. http://www.crfr.ac.uk/cpd/listeningtochildren/materials.html (accessed September 2009).
Mauthner, M. (1997). “Methodological aspects of collecting data from children: Lessons from three
research projects”, Children and Society, 11:16–28.
Përjashtim nga kjo ishin të anketuarit të KMB-së nga komuna e Strugës, të cilat kanë kërkuar që të
mos inçizohet biseda. Për këtë bisedim u shfrytëzuan shënime me dorë.
Rreth asaj a termi “mysliman” mund të jetë përkatësi kombëtare shih Xhaferoski dhe Kotevski në:
“Shënimet stenografike i Vazhdimit të parë të mbledhjes së gjashtëdhjetë e tretë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, e mbajtur më 24 qershor vitin 1993”.
„Torbeshët kërkojnë që të regjistrohen në Kushtetutën“, Radioja Evropa e Lirë, 11.01.2011, <http://www.
makdenes.org/content/article/2273316.html>. Последно пристапено на: 25.05.2011.
Capotorti, Francesco 1979. Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities. New York: UN Publications
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‘Atje ku politikat e zbatuara të lidhura me çështjet janë
këmbyer nga politikat e zbatuara në lidhje me identitetin,
grupe të caktuara mund të vuajnë për shkak të përjashtimit dhe
diskriminimit struktural’103
Marc Weller

A. E drejta e pjesëmarrjes efektive politike me fokus mbi
pjesëmarrjen në vetëqeverisjen lokale

Pjesëmarrja efektive politike

, veçanërisht në shoqeritë post-konflikte
me përbërje etnike, në të kaluarën më shumë herë ka treguar se është
faktor i stabilitetit. Përkundrazi shkollave të cilat pohojnë se dallimi
(etnik) e zmadhon rrezikun për konflikt etnik, dhe duke i parë rrënjët
e konflikteve etnike, hulumtimet tregojnë se dallimi etnik nuk mund
të merret si burim i konflikteve etnike, por se përjashtimi nga proceset
e vendimmarrjes dhe kufizimi i hyrjes deri te fuqia; si edhe se me
përjashtim nuk kuptohet përjashtim nga të mirat siç janë banimi ose
puna, por përjashtimi nga kontrolli mbi fuqisë së shtetit dhe të mirat e
shërbime publike.104
Edhe pse nuk ekziston përkufizim konkret për fjalën pjesëmarrje,
sidoqoftë si bazë mund të merret qëndrimi i KDNJ të OKB-së në
Komentin e përgjithshëm num. 25 të vitit 1996 i cili thotë: “Realizimi
i punave publike [. . .] [është] zbatimi i fuqisë politike, ligjdhënëse,
ekzekutive dhe administrative, [pjesëmarrje në] administratën publike,
si edhe formulimi dhe implemetimi i politikave në nivel ndërkombëtar,
nacional, rajonal dhe lokal”.105 Kjo do të thotë se pjesëmarrja u referohet
të gjitha sferave, në politikë – në lidhje me zgjedhjet, votimit dhe
kandidimit, legjislacionit dhe vendimmarjes, pjesëmarrjes në trupat
këshilldhënëse etj., pa diskriminim, si edhe mënyrës së ruajtjes, mbrojtjes

103 Weller, Marc “”Effective political participation of minorities in public life”
(477-517). In Marc Weller (Ed). Universal Minority Rights: A Commentary on
the Jurisprudence of International Courts and Treaty Bodies. Oxford: Oxford
University Press, 2007.477
104 Wimmer, Andreas, Lars-Erik Cederman and Brian Min, “Ethnic Diversity, Political Exclusion and Armed Conflict: a Quantitative analysis of a global dataset”.
In Weller, Marc and Katherine Nobbs (Eds). Political Participation of Minorities - A Commentary on International Standards and Practice. Oxford: Oxford
Univeristy Press, 2010. 3-34.
105 Office of the High Commissioner for Human Rights. “General Comment 25:
The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal
access to public service; article 25 of CCPR”, Fifty-seventh session, 07.12.1996.

41

Pjesëmarrja efektive politike e bashkësive më të vogla etnike në vetëqeverisjen lokale
në Republikën e Maqedonisë: ndikimi i Marrëveshjes kornizë të Ohrit

dhe zhvillimit të identitetit të tyre.106 Kjo pa dyshim del nga standardet e përmbajtura në
instrumentet e organizatave ndërkombëtare dhe rajonale, të eksponuara më lartë. Përfundim
i këtyre instrumenteve është se për realizimin e së drejtës së pjesëmarrjes politike duket të
vihen në dukje: përfaqësimi zgjedhor, përkatësisht pjesëmarrja e minoriteteve në trupat e
zgjedhura në nivel nacional dhe lokal (vende të rezervuara në kuvendin, parti politike sipas
përkatësisë minoritare, e drejta e pjesëmarrjes në komisionet, komitetet parlamentare dhe
trupa të tjera, pozita të larta në trupa përkatëse etj.); përfaqësimi i trupave këshilldhënëse
(si organë të veçantë ose pjesë e trupave të veçantë, për shembull ministritë e caktuara ku
çështjet nga interes për minoritetet do të përfaqësonin mekanizam efikas); përfaqësimi në
pushtetin ekzekutiv (në vende të larta të ministrive ose udhëheqëse, administrata, si edhe
në disa sektorë ku punohet në çështje të ndjeshme: policia, drejtësia etj.); dhe në rast të
decentralizimit të shtetit është mirë që të ekziston përkufizim i qartë të obligimeve në lidhje
me çështjet ekonomike dhe fiskale, që të zbatohen mekanizma efektive për zgjedhjene
konflikteve midis pushteteve qendrore dhe lokale dhe etj.107
Nga korniza teoretike e eksponuar në studimin, mund të vihen parakushtet për dhe elementet
(pjesët) e së drejtës së pjesëmarrjes efektive politike të cilat janë të rëndësishme që të jepet
përgjigje e çështjes së hulumtimit i cili e parashtron studimi. Ato janë: jodiskriminimi,
përfaqësimi i drejtë dhe informimi (si parakushte) dhe sistemi zgjedhor, decentralizimi
dhe organizimi territorial, procedurat speciale (vetoja), trupat special, demokracia direkte.
Hulumtimi i këtij studimi ishte fokusuar në këto parakushte dhe elemente, dhe sipas tyre do
të shfaqet edhe e drejta e pjesëmarrjes efektive politike në Republikën e Maqedonisë. Është e
rëndësishme që të përmednet edhe një herë supozimi mbi të cilin themelohet ky studim, dhe
ai është se minoritetet duan të përfshihen në jetën publike dhe në proceset e vendimmarrjes
që u referohen (duke i kyçur edhe proceset përgatitëse).
Me obligim përmendet se edhe tri parakushte, përveç ato më lartë të përmendura, mund
të llogariten si rëndeësishme për këtë temë, dhe ato janë shtetësia dhe gjendja ekonomikesociale, si edhe shkalla e arsimit të grupeve të minoriteteve. Por, për shkak të fokusit të këtij
studimi (përcaktimi i ndikimit të MKO-së), rreziku nga humbja e përputhjes sl tekstit, por
edhe për shkak të kufizimit të burimeve, hulumtimi nuk hyn në këto dy aspekte. Përjashtimi
i tyre në këtë studim nuk duhet të merret si shenjë i anulimit të rëndësisë së tyre në lidhje
me pjesëmarrjen efektive politike të bashkësive më të vogla etnike. Alokimi i burimeve
përkatëse në pushtetin lokal është edhe një kusht i rëndësishëm, por ai nuk do të shqyrtohet
veçanërisht, por në kornizat e pjesës së decentralimit me qëllim që të përjashtohen përsëritjet
midis këtyre dy pjesave.

106 Ghai, Yash. “Public Participation and Minorities”. Minority Rights Group International, 2003. Website
of the Minority Rights Group International, <www.minorityrights.org/download.php?id=112>. Последно
пристапено на: 16.06.2011.
107 Weller, Marc “”Effective political participation of minorities in public life” (477-517). In Marc Weller
(Ed). Universal Minority Rights: A Commentary on the Jurisprudence of International Courts and
Treaty Bodies. Oxford: Oxford University Press, 2007.
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B. E drejta e pjesëmarrjes efektive politike në Republikën e Maqedonisë
ga pavarësimi, në Maqedoni shënohet tendencë e krijimit të paramendimit idilik e të
drejtave të minoriteteve.108 Edhe pse termat ‘minoriteti’ dhe ‘të drejtat e minoriteteve’ nuk
janë gjerësisht të pranuara në diskursin maqedonas politik-juridik, paramendimet e këtilla
për mosrespektimin e të drejtave të minoriteteve nuk lihen as në disa artikujt e publikuar
në vitin konflikt 2001.109 Paramendimi i këtillë ndërtohet edhe në raportin e parë shtetëror
për Konventën kornizë (2003),sipas së cilës Maqedonia është shtet me nivel më të lartë
të zbatimit të standardëve ndërkombëtare dhe evropiane për mbrojtjen dhe promovimin
e të drejtave të minoriteteve, e themeluar mbi bazë të tolerancës thellë të ngulitur. Këto
paramendime i kontestojnë më pak hulumtuesit lokal, dhe më shumë ato jashtë shtetit,110
dhe pjesa më e madhe e punimeve për të drejtat e minoriteteve në Maqedoni para vitit 2001
pak rëndësi u kushton të drejtave të bashkësive më të vogla etnike.
Sipas të anketuarve të bashkimit akademik, Maqedonia në nivel normativ ka standarde
të larta për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve dhe sistem të gjerë institucional për
mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve,111 veçanërisht me ndryshimet e Kushtetutës në vitin
2001,112 edhe pse disa këtë ia shtojnë edhe faktit se standardet pas vitit 2001 janë rezultat i
nevojës së shkaktuar nga situata konflikte,113 si edhe se nuk trajtohen në mënyrë të njëjtë të
gjitha grupet etnike.114 Ata e vënë në dukje edhe lidhjen midis implementimit të standardeve
ndërkombëtare e të drejtave të minoriteteve dhe procesit integrativ të Maqedonisë, përmes
ashq. Kriterët e Kopenhagenit.115
NDuke u shqytruar bashkësive më të vogla etnike, Frçkoski tregon se bashkësitë më të vogla
etnike ndoshta janë kufizuar midis shumicës së maqedonasve dhe minoritetit e shqiptarëve.
108 Shih, për shembull fjalimet e Dosta Dimovskës, Vladimir Golubovskit në mbledhjen e kuvendit të
mbajtur më 19 dhjetor vitin 1991.
109 Shih, për shembull: Ortakovski, Vladimir T, “Interethnic Relations and Minorities in the Republic of
Macedonia, Southeast European Politics, Vol. 2, No. 1. <http://www.seep.ceu.hu/issue21/ortakovski.
pdf>. E vizituar për herë të fundit më: 14.06.2011. 24; Milosavleski, Slavko, “Minorities in Macedonia in the Political and Constitutional Acts: From the 1903 Krushevo Manifest to the 2001 Constitutional Amendments”, New Balkan Politics, 7/8, <http://www.newbalkanpolitics.org.mk/napis.
asp?id=15&lang=English>. E vizituar për herë të fundit më: 14.06.2011.
110 Shih, për shembull: Brunnbauer, Ulf, “The Implementation of the Ohrid Agreement: Ethnic Macedonian Resentments”, JEMIE, Issue 1/2002. <http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/
JEMIE/2002/nr1/Focus1-2002Brunnbauer.pdf>. E vizituar për herë të fundit më: 14.06.2011.
111 Intervista num. 5 me Aleksandra Bojaxhievën - Ekspertja e pavarur në Komitetin Këshilldhënës të
Koventës Kornizë për minoritetet kombëtare – Këshilli i Evropës, Shkup, shkurtër vitin 2011.
112 Intervista num. 8 me profesor universitar, Shkup, shkurtër, vitin 2011.; Intervista num. 1 me profesoreshë universitare, Shkup, vitin 2011.; Intervista num. 5 me Aleksandra Bojaxhievën - Ekspertja e pavarur në Komitetin Këshilldhënës të Koventës Kornizë për minoritetet kombëtare – Këshilli i Evropës,
Shkup, shkurtër vitin 2011.
113 Intervista num. 1 me profesoreshë universitare, Shkup, vitin 2011.
114 Intervista num. 5 me Aleksandra Bojaxhievën - Ekspertja e pavarur në Komitetin Këshilldhënës të
Koventës Kornizë për minoritetet kombëtare – Këshilli i Evropës, Shkup, shkurtër vitin 2011.
115 Intervista num. 8 me profesor universitar, Shkup, shkurtër, vitin 2011.; Intervista num. 1 me profesoreshë universitare, Shkup, vitin 2011.; Intervista num. 5 me Aleksandra Bojaxhievën - Ekspertja e pavarur në Komitetin Këshilldhënës të Koventës Kornizë për minoritetet kombëtare – Këshilli i Evropës,
Shkup, shkurtër vitin 2011.
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Por, duke shtuar se vetë MKO përmban parime të cilat u referohen të drejtave të të gjithë
qytetarëve, duke i përfshirë edhe të drejtat e bashkësive më të vogla etnike, përfundon
se MKO përmban kornizë qytetare e marrjes së fer vendimeve të cilat i përfshijnë – e jo i
përjashtojnë – minoritetet. Për Malleska, pa dyshim formulimi nga 20% ndikon si kufiri i të
drejtave të bashkësive më të vogla etnike, 116 dhe qëndrim të ngjashëm ka edhe Bojaxhieva,117
ekspert në Komitetin Këshilldhënës të Konvensionit Kornizë. Sipas asaj MKO-ja ka knotribut
shumë të madh në zhvillimin e të drejtave të bashkësive më të vogla etnike, megjitahtë
gjithashtu thekson se mospërfshirja e tyre në negociacionet paraqet një problem.
Qëndrimi i të anketuarve të institucioneve shtetërore e të atyre të bashkësisë akademike,
është se Maqedonia është në nivel më të lartë në krahasim me vendet fqinje në mbrojtjen
dhe promovimin e të drejtave të minoriteteve.118 Më tej, nënshkrimi i MKO-së llogaritet për
hap i rëndësishëm në drejtim të përparimit të të drejtave të minoriteteve.119 Për dallim nga
kritikat pozitive për legjislativën, 120 implementimi karakterizohet si aspekt problematik, 121
derisa ndarja e mjeteve të pamjaftueshme financiare paraqet problemi më i madh dhe kritika
më e theksuar.122
Pjesa më e madhe e të anketuarve të sektorit joqeveritar mendojnë se në Maqedoni
ekzistojnë standarde relativisht të larta në krahasim me vendet e tjera të rajonit, por ka edhe
të anketuar që shënojnë se “Maqedonia në një pjesë shumë të vogel i i kënaqet standardet
evropiane”.123 Nga pikëpamja e implementimit – të anketuarit janë të një zëri se zbatimi
praktik i standardëve është i keq,124 dhe disa i theksojnë dallimet në implementimit varësisht
nga përkatësia etnike. Duke u shqyrtuar nivelit lokal, të anketuarit shpeshherë theksojnë
se edhe atje nuk ka pasur sukses implementimi në lidhje me të drejtat e minoriteteve.125
Te një pjesë e të punësuarve në administratën e komunave ekziston edhe kundërshtim
eksplicit126 ku bëhet fjalë për të drejtat e minoriteteve.127 Kundërshtim të këtillë ekziston edhe
te disa të anketuarit të sektorit qytetar,128 me çfarë disa argumentojnë se edhe pse çështjet
e minoriteteve janë të rëndësishme, me rëndësi më të madhe është punësimi i qytetarëve.129
116 Intervista num. 1 me profesoreshë universitare, Shkup, vitin 2011.
117 Intervista num. 5 me Aleksandra Bojaxhievën - Ekspertja e pavarur në Komitetin Këshilldhënës të
Koventës Kornizë për minoritetet kombëtare – Këshilli i Evropës, Shkup, shkurtër vitin 2011.
118 Intervista num. 2 me përfaqësues të pushtetit zbatues, Shkup, shkurtër vitin 2011.
119 Intervista num. 62 me përfaqësuese të pushtetit zbatues, Shkup.; Intervista num. 2 me përfaqësues të
pushtetit zbatues, Shkup, shkurtër vitin 2011.
120 Intervista num. 10 me përfaqësues të Kuvendit të RM-së, institucion, Shkup, vitin 2011.
121 Intervista num. 3-a me organ të pavarur të administratës shtetërore, Shkup, shkurtër, vitin 2011.; Intervista num. 3-b me organ të pavarur të administratës shtetërore, Shkup, shkurtër, vitin 2011.
122 Intervista num. 10 me përfaqësues të Kuvendit të RM-së, institucion, Shkup, vitin 2011.
123 Intervista num. 6 me përfaqësues të sektorit qytetar, Shkup, shkurtës vitin 2011.
124 Intervista num. 6 me përfaqësues të sektorit qytetar, Shkup, shkurtës vitin 2011.
125 Intervista num. 7 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup, shkurtër vitin 2011.
126 Intervista num. 55 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Studeniçanit.
127 Intervista num. 28 me përfaqësuese të NJVL-së së Komunës së Kumanovës.
128 Intervista num. 46 me përfaqësues të sektorit qytetar, Ohër.
129 Intervista num. 68 me përfaqësues të sektorit qytetar, Gostivar.
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Një kundërshtim i pafshehur për përdorimin e termit ‘minoritet’ ekziston edhe te një pjesë të
të anketuarve – shqiptarë, të cilët janë në pozita të rëndësishme në disa komuna.130
Duke i komentuar përfitimet e MKO-së për bashkësitë më të vogla etnike, pjesa më e
madhe e përfaqësuesve të shoqatave pohojnë se nënshkrimi i MKO-së nuk e përmirëson
shumë gjendjen e bashkësive më të vogla etnike,131 derisa disa i kualifikojnë edhe si
humbës në gjithë përrallën e MKO-së.132 Pastaj, të punësuarit në sektorin joqeveritar kanë
vërejtje serioze për: natyrën e MKO-së (në atë kontekst karakteristike më e shpesh është
marrëveshja binacionale,133 përkatësishtë marrëveshje e cila promovon shtet binacional,134
ose marrëveshje midis maqedonasve dhe shqiptarëve135)136, kufirin nga 20%, implementimin
e tij të pabarabartë [edhe në lidhje me segmentet të cilat i rregullon edhe në lidhje me
komunat në të cilat (nuk) zbatohet],137 tepërtheksimin e një bashkësie duke i lërë anash
bashkësite më të vogla etnike,138 etj. Por, përmenden edhe disa nga përfitimet nga MKO-ja
për bashkësitë më të vogla etnike, si për shembull zmadhimin e numrit të përfaqësuesve
në nivel qendror dhe lokal,139 zmadhimin e numrit të të punësuarve në sektorin publik,140
por edhe përfitimet konkrete i një grupi (për shembull, përmedet ndryshimi i të punësuarit
tradicionale të romëve në sektorin publik – nëpunës në vend të higjienistë141).
Sipas zbatimit të MKO-së, më shumë autorë e theksojnë ndikimin e tij pozitiv mbi
marrëdhëniet midis dy grupeve më të mëdha etnike në Maqedoni – maqedonasit dhe
shqiptarët etnikë, si edhe kontributin e MKO-së për të ardhmen e Maqedonisë si shoqëri
multietnike.142 Sipas Ordanoskit dhe Matovskit kontributi kyç i MKO-së nuk duhet kërkuar
në nivel ligjdhënës, por në nivel të plotikave të zbatuara, dhe konkretisht te dy politikat
(kyçe) nga katër politikat themelore të zbatuara – decentralizimi dhe përfaqësimit i drejtë.143
130 Intervista num. 70-a me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Çairit.
131 Intervista num. 9 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup, shkurtër, vitin 2011.; Intervista num. 7 me
përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup, shkurtër, vitin 2011.
132 Intervista num. 6 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup, shkurtër, vitin 2011.
133 Intervista num. 67 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Gostivar.; Intervista num. 12-b me përfaqësues
të KMB-së, Komuna e Strugës, mars vitin 2011.; Intervista num. 15 me përfaqësues të sektorit qytetar,
Strugë, mars vitin 2011.
134 Intervista num. 46 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Ohër.
135 Intervista num.12-c më përfaqësues të KMB-së, Komuna e Strugës, mars vitin 2011.
136 Duhet përmendur se në disa komuna binacionaliteti që e promovon MKO-ja nuk percepohet në
mënyrë negative nga ana e shqiptaët etnike – si për shembull: Kryetari i Këshilli të komunës së Çairit.
137 Intervista num. 24 me përfaqësues të sektorit qytetar, mars vitin 2011.
138 Intervista num. 13 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Strugë, mars vitin 2011.; Intervista num. 26-b
me përfaqësuese të sektorit qytetar, Kumanovë, mars vitin 2011.
139 Intervista num. 17 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Radovishit, mars vitin 2011.
140 Intervista num. 37 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Dolnenit.
141 Birxhan Mehmedovi, anëtar i ‘Shoqatës për të drejtat e romëve’, Shtip.
142 Shih, për shembull: Petar Atanasov , „The Impact of the Ohrid Agreement on the Macedonian Future“,
<http://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/10_wg_intpeaceplan_70.pdf>. E vizituar për herë të
fundit më: 14.06.2011.
143 Ordanoski, Sašo and Aleksandar Matovski. „Between Ohrid and Dayton: The Future of Macedonia’s
Framework Agreement“, Südosteuropa Mitteilungen (04/2007). 46-59.
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Rreth asaj se çfarë përfaqëson pjesëmarrja efektive politike, nga pikëpamjet e të anketuarve
mund të dalë përkufizimi sumar se është prania në vende ku në të vërtet sillen vendimet.144
Bojaxhieva me të vërtet e plotëson këtë me rëndësinë e momentit të pjesëmarrjes në
sjelljen e vendimeve që u referohen minoriteteve.145 Kur i pyetën se cilat janë pengesat për
pjesëmarrjen efektive politike të bashkësive më të vogla etnike në nivel lokal, më shpesh i
përmedojnë mosinformimin, jomotivimin, dhe Frçkovski kësaj ia shton edhe ndarajen mbi
çdo bazë, duke e përfshirë edhe ndarjen etnike.
Në vijim të këtij kapitulli është dhënë pasqurimi i konstatimeve të hulumtimit për të
drejtën e pjesëmarrjes efektive politike të bashkësive më të vogla etnike në nivel lokal, dhe
theksohen periudhat para dhe pas MKO-së. Pasqyrimi, përmes analizës dhe krahasimit të
kornizës ligjore (atje ku ekzistimi i të dhënave atë lejon), kornizës së politikave të zbatuara,
statistikave ekzistuese, si edhe percepcionive të të anketuarve para dhe pas MKO-së, i ndjek
parakushtet dhe elementet e eksponuara më lartë në këtë kapitull.
1. Parakushtet
Siç sqarohet në hyrjen e këtij kapitulli, që të sigurohet pjesëmarrja efektive politike të
bashkësive më të vogla duhet të realizohen parakushte të caktuara, si: jodiskriminimi,
përfaqësimi i drejtë dhe informimi. Prapë, duhet të kihet parasysh supozimi ynë se bashkësitë
të minoriteteve duan të përfshihen në proceset politike dhe se niveli i tyre të arsimit dhe
aftësimi profesional e mundëson përfshirjen e këtillë.
a. Jodiskriminimi
Elitat politike të Maqedonisë për një kohë të gjatë e lënë anash mundësimin e kushteve dhe
veprimin ndaj zbatimit të parimit të barazisë. Vetëm sektori qytetar thirrej në rëndësinë e
rregullimit kompakt ligjor të mbrojtjes nga diskriminimi duke filluar diskutim në këtë temë.
Duke e marrë parasysh, nuk befasohet e dhëna se ende dominojnë diskutimet për mbrojtjen
nga diskriminimi, derisa aspekteve të tjera të rëndësishme të veprimit (mbrojtja përmes
edukimit, ngritjen e vetëdijes, etj.) nuk u jipet rëndësi.146
Korniza për mbrojtjen nga diskriminimi në Maqedoni është caktuar me Kushtetutën dhe
ligjet, ndërsa nënshkrimi i MKO-së nuk sjell ndryshime të rëndësishme në këtë fushë.
Kushtetuta e përmban dispozitën e barazisë së qytetarëve pa dallim të gjinisë, racës, ngjyrës
së lëkurës, burimit kombëtar ose social, besimit politik ose fetar, gjendjes pronësore ose
shoqërore (neni 9). Gjithashtu, me rëndësi është që të theksohet se edhe përkrah asaj që,
sipas Kushtetutës, dokumentet ndërkombëtare janë pjesë e së drejtës së vendit dhe janë
mbi ligjdhënësinë e vendit, praktika gjyqësore tregon se në mënyrë të parëndësishëm i
referohen së drejtës ndërkombëtare gjatë gjykimit në rastet. Kushtetuta, gjithashtu, e cakton
144 Intervista num. 8 me profesor universitar, Shkup, shkurtër vitin 2011. Intervista num. 1 me profesoreshë universitare, Shkup, shkurtër vitin 2011.
145 Intervista num. 5 me Aleksandra Bojaxhievën - Ekspertja e pavarur në Komitetin Këshilldhënës të
Koventës Kornizë për minoritetet kombëtare – Këshilli i Evropës, Shkup, shkurtër vitin 2011.
146 Pjesa edukimi dhe ngritja e ndërgjegjjes mund të thuhet se është marrë nga organizatat qytetare.
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edhe kufizimin e lirive dhe të të drejtave, duke thënë se ai nuk mund të jetë diskriminator
mbi bazë të gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, burimit kombëtar ose social, besimit politik ose
fetare, gjendjes pronësorë ose shoqërore (neni 54).
Qytetarët mund t’i referohen kësaj mbrojtjeje përpara Gjykatës Kushtetuese për mbrojtjen e
të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, duke e përfshirë edhe mbrojtjen nga dikriminimi.
Por, sipas të dhënave, përdorimi i këtij mekanizmi nuk ka rëndësi, por edhe më i vogël
është numri i rasteve ku gjykata ka gjetur se të drejtate dhe lirite themelore të nejriut nuk
respektohen. Në vitin 2010 kjo gjykatë ka pranuar 9 raste në lidhje me mbrojtjen e të drejtave
dhe lirive, nga të cilat vetëm një nuk u pranua.
Përveç këtij mekanizmi, sipas Kushtetutës, qytetarët e kanë në disponim edhe Avokati i
Popullit i cili i mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve kur organet administratës
shtetërore ose organet dhe organizatat e tjera që kanë autorizime publike i shkelin të njëjtat
(neni 77). Në vitin 1997 u zbatua edhe Ligji për Avokatin e Popullit, por ai nuk fokusohet
mjaft në mbrojtjen nga diskriminimi dhe mbrojten e të drejtave të minoriteteve..
Amadamentet e Kushtetutës të sjella pas MKO-së hyjnë thellë në nenet të cilat në
mënyrë deirekte i referohen diskriminimit. Amandamenti i vetëm i cili hyn në këtë fushë
është amandamenti XI i nenit 77. Me këtë amandament, Avokati i Popullit u përkushton
vëmendje të veçantë mrojtjes së parimeve të jodiskriminimit dhe përfaqësimit përkatës e
të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive në organet e pushtetit shtetëror, organet e NJVL-së
dhe institucionet dhe shërbimet shtetërore. Për zgjedhjen e Avikatit të Popullit votohet me
shumicën e Badenterit.
Ky amandament rezulton edhe me sjelljen e Ligjit të ri për Avokatin e Popullit në vitin 2003,
i cili njëkohësisht e pasqyron përmbajtjen e këtij amandamenti. Me këtë ligj, institucioni
i Avokatit të Popullit obligohet që ta rregullojë mbrojtjen nga diskriminimi, por edhe që
t’i ndjekë gjendjet me respektimin e zbatimit të parimit të përfaqësimit përkatës dhe të
drejtë të pjestarëve të bashkësive në organet e pushtetit shtetëror, organet e NJVL-së dhe
në institucionet e shërbimet publike.147 Raportet vjetore e Avokatit të Popullit regjistrojnë
një numër të vogël (bile edhe në rënie) të parashtresave të cilat u referohen jodiskriminimit
dhe përfaqësimit përkatës e të drejtë. Ashtu, në vitin 2009 janë regjistruar 20 parashtresa të
jodiskriminimit dhe përfaqësimit përkatës e të drejtë (ose 0,55% nga parashtresat e pranuara),
dhe në vitin 2010 16 parashtrea të këtilla (ose 0,40% nga parashtresat e pranuara). Sipas këtij
institucioni, numri i këtillë i vogël është rezultat i: joinformimit të qytetarëve, mosnjohjes
së formave të diskriminimit, si edhe të mosbesimit ndaj institucioneve dhe mospranisë së
guximit që të regjistrohen rastet. Avokati i Popullit tregon edhe se rastet e diskriminimit janë
shënuara më shumë në punësimin, përkatësisht para së gjithash, në respektimin e parimit
të përfaqësimit të drejtë.
Ndryshimi më i madh i kornizës ligjore për mbrojtjen nga diskriminimi është bërë në vitin
2010, me sjelljen e Ligjit të parë special për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi. Ai
147 Ligji i avokatit të popullit. Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonisë. num.60/2003.
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i ndalon diskriminimin direkt dhe indirekt, si edhe shqetësimin me dispozitë të hapur për
bazat, por edhe listë të hapur të fushave. Përkrah shumë kritikave dhe mungesave të këtij
ligji,148 pjesa më e madhe të përfaqësuesve të institucioneve shtetërore, por edhe të sektorit
qytetar e pranuan tekstin si hap i parë ndaj ndërtimit të bazës së shëndosh për mbrojtjen nga
diskriminimi. Me këtë ligj u themelua Komisioni për mbrojtjen nga diskriminimi, si trupi i
parë për barazinë në RM. Zbatimi i këtij ligji fillua më 01 janar viti 2011, dhe prandaj ende
është herët që të priten rezultate drastike nga zbatimi i tij. Nga parashtresat e para të cilat
filluan nga ky trup, pjesa më e madhe janë për diskriminimin mbi bazë të përkatësisë etnike
dhe përkatësisë/ anëtarësisë partiake, edhe në fushën e punësimit.
Edhe më shumë se kjo, mungon edhe hyrja strategjike ndaj promovimit, mbrojtjes
dhe zhvillimit të të drejtave të njeriut në përgjithësi. Përveç rëndësinë e padyshimtë
të ekzistimit të Planit Kombëtar Aksional për të Drejtat e Njeriut (i cili do t’a përfshinte
edhe jodiskriminimin) si dokument kompakt strategjik, ende nuk diskutohet për sjelljen e
një dokumenti të këtillë; aq më shumë se bëhet fjalë për vend me sistem të uhvilluar për
mbrojtjen e minoriteteve duke i kyçur edhe masat pozitive për aksion të cilat në thelbësinë
e tyre e kanë luftën kundër diskriminimit.
Hulumtimi në terren i drejtuar kah percepcionet e të anketuarve për diskriminimin tregon
se dallime të vogla nga ajo që të dhënat statistike dhe raportet vjetore të avokatit të popullit
e theksojnë. Pjesa më e madhe të të anketuarve – edhe nga institucionet shtetërore, edhe
nga NJVL149 edhe nga sektori qytetar, edhe nga bashkësitë e shumicës150 e të pakicës151
- kanë treguar se në Maqedoni dhe/ ose në komunën e tyre nuk ka diskriminim. Disa të
anketuarit mendojnë se përjashtimi shpesh është rezultat i kualifikacioneve jopërkatëse, e jo i
diskriminimit,152 dhe disa mendojnë se diskriminimi është temë e imponuar nga donatorët,153
e jo diçka që është problem real në Maqedoni. Pjesa më e madhe e pakicës të cilët deklaruan
se diskriminimi ekziston, të njëjtën e lidhin me diskriminimin mbi romët.154 Bazat më të
shpeshta e këtij problemi të regjistruara nga të anketiuarit që mednojnë se ka diskriminim
janë përkatësia etnike dhe anëtarësia/ përkatësia partiake.155 Sipas të anketuarve edhe
diskriminimi direkt edhe ai indikret paraqiten si forma, edh pse pa nevojë i identifikojnë
148 Shih: “How Macedonia Can Keep Pace With European Standards for Prevention and Protection
Against Discrimination”. Centre for Regional Policy Research and Cooperation “Studiorum”. Skopje,
April 2010. CRPRC Studiorum Website. <http://studiorum.org.mk/en/?p=688>. E vizituar për herë të
fundit më: 19 October 2010.
149 Intervista num. 64 me përfaqësuese të KMB-së, Komuna e Staro Nagoriçanesë.
150 Intervista num. 28 me përfaqësuese të NJVL-së së Komunës së Kumanovës.; Intervista num. 16 me
përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Gradovishit, mars vitin 2011.; Intervista num. 47 me përfaqësuese të NJVL-së së Komunës së Gradskosë.
151 Intervista num. 38 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Dolnenit.; Intervista num. 50 me përfaqësues të sektorit qytetar, Gradsko.; Intervista num. 55 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së
Studeniçanit; Intervista num. 35 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Karbinicit.
152 Intervista num. 50 me përfaqësues të sektorit qytetar, Gradsko.; Intervista num. 17 me përfaqësues të
KMB-së, Komuna e Radovishit, mars vitin 2011.
153 Intervista num. 46 me përfaqësues të sektorit qytetar, Ohër.
154 Intervista num. 25 me përfaqësues të sektorit qytetar, Kumanovë, mars vitin 2011.; Intervista num. 64
me përfaqësuese të KMB-së, Komuna e Staro Nagoriçanesë.
155 Intervista num. 68 me përfaqësues të sektorit qytetar, Gostivar.
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si të tilla. Diskriminimi direkt, prapë, më shpesh lidhet me romët. Diskriminimi indirekt,
më shpesh lidhet me kufirin nga 20% të cilin një pjesë të të anketuarve156 e llogaritin për
diskriminator. Por, disa nga të anketuarit identifikojnë edhe raste të tjera të diskriminimit
indirekt. Më impresiv është rasti i rregullave të lidhur me zbatimin e regjistrimit të popullit e
të banimeve i paralajmëruar për pjesën e parë të vitit 2011,157 sipas të cilit që të kualifikohesh
si regjistrues duhet ta kesh nivelin minimal të arsimit (arsimin katërvjeçar të mesëm), që i
diskriminon romët sepse, përveç faktit se rallë kush ka mbaruar arsim të mesëm, më shpesh
ai arsim është trevjeçar.158
b. Përfaqësimi i drejtë
Masat pozitive për aksion janë një nga instrumentete më të rëndësishme për luftën në
përgjithësi kundër diskriminimit, e veçanërisht kundër diskriminimit të minoriteteve.
Përfaqësimi i drejtë është një masë të tillë e cila në maqedoni në përgjithësi zbatohet pas
MKO-së.
Dispozitat për përfaqësimin e drejtë në Maqedoni nuk daton nga periudha pas vitit 2001 dhe
MKO-së sepse aktet e caktuara ligjore të sjella para konfliktit në 2001 pjesërisht parashohin
masa, qëllimet e të cilave janë përmirësimi i përfaqësimit të pjesëtarëve të minoriteteve.
Ashtu, Ligji i Vetëqeverisjes Lokale i vtit 1995 përmban një dispozitë e cila mund të
llogaritet për paralajmëtar i parimit të përfaqësimit përkatës dhe të rregullt të pjesëtarëve
të bashkësive që nuk janë shumicë. Kjo dispozitë nuk parasheh obligim të fortë për NJVL,
por rekomandim për ato të cilat janë me përbëje të përzier kombëtar që gjatë zgjedhjes,
emërimit dhe punësimit të personave në organet e njësisë të përpiqet të sigurojë përfaqësim
përkatëse kombëtare, pa e prishur parimin e profesionalitetit (neni 54, prgf. 5). Por të dhënat
statistike tregojnë se kjo fare nuk është marrë parasysh. Raporti i Komitetit të Heslingut për
të Drejtat e Njeriut (Komiteti i Heslingut) për të drejtat e minoriteteve në Maqedoni nga viti
1999 thekson se vetëm 15% nga të punësuarit në sektorin publik ose në shoqatat e përziera
sipas përkatësisë etnike nuk janë maqedonas (përqindja e shqiptarëve është 7%).159
Më tej, amandamentet kushtetuese e japin mundësinë juridike për pjesëmarrje më të madhe
të pjesëtarëve të bashkësive në organet e pushtetit në të gjitha nivelet. Ato barten përmes
dispozitave për përfaqësimin e drejtë në disa ligje dhe dokumente strategjike të sjella pas
vitit 2001. Ky parim u referohet organeve të pushtetit shtetëror dhe istitucioneve publike
në të gjitha nivelet, si edhe pjesëtarëve të bashkësive më të vogla etnike. Në fokusin e këtij
studimi është niveli lokal, dhe sepse të punësuarit në NJVL janë nëpunës shtetërore, parimi
i përfaqësimit të drejtë u referohet edhe atyre.
Ligji i ri për Vetëqeverisjen Lokale i sjellë pas MKO-së në vitin 2002 e parasheh obligimin e
156 Intervista num. 61 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup.
157 I njëjti më vonë, për shkak të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, ishte posponuar për tetot vitin
2011.
158 Intervista num. 24 me përfaqësues të sektorit qytetar, mars vitin 2011.
159 Helsinski Committee for Human Rights in the Republic of Macedonia, Report on Minority Rights in
the Republic of Macedonia 1999, as quoted in: Bieber Florian “Powersharing and the Implementaiton
of the Ohrid Framework Agreement”, FES, Skopje (7-40). 30
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përfaqësimit të bashkësive gjatë punësimit në administratën e komunave dhe në shërbimet
publike të cilat i ka themeluar komuna. Nga kjo del edhe obligimi i përfaqësimit përkatës
e të drejtë të qytetarëve të cilët u përkasin të gjitha bashkësive të pranishme në komunën
në të gjitha nivelet, por edhe obligimi i respektimit të kriterëve të profesionalizmit dhe
kompetencës gjatë punësimit të tyre. Në nivel lokal, kryetarët janë përgjegjës për punësimin
në NJVL-në dhe prandaj e kanë edhe obligimin e respektimit të parimit të përfaqësimit
përkatës e të drejtë. Një organ tjetër në nivel lokal me kompetenca për zbatimin praktik të
këtij parimi është Këshilli, kompetenca e të cilit është sjellja e vendimeve dhe rregullave për
përparimin edhe të këtij parimi.
Institucionet kryesore në nivel shtetëror me kompetenca për planifikimin, zbatimin dhe
ndjekjen strategjik të zbatimit të këtij parimi në organet shtetërore, institucionet dhe në
NJVL janë SZMKO (Sekretariati për zbatimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit) dhe avokati
i popullit.
SZMKO-ja e merr vendin kyç në planifikimin dhe implementimin e parimit të përfaqësimit
të drejtë, dhe një nga dokumentet e tij më të rëndësishme është Strategjia e përfaqësimit
përkatës e të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive të cilat nuk janë shumicë në RM nga viti
2007. Sipas asaj, parimi i përfaqësimit përkatës e të drejtë i referohet bashkëlidhjes midis
strukturave etnike në Republikën e maqedonisë, nga njëra anë, dhe punësimit në organeve
shtetërore, nga ana tjetër, dhe qartë theksohet se përfaqësimi përkatës e të drejtë u referohet
të gjitha bashkësive në Republikën e Maqedonisë.160 Qëllimi afatgajtë i parashikuar me
këtë strategji është “arritja e numrit të përgjithshëm të të punësuarve në ministritë, njësitë
rajonale të ministrive dhe në komunat përkatësisht me rezultatet e regjistrimit”.161
Strategjia përmban masa dhe aktivitete për përfaqësimin përkatës e të drejtë në shërbimin
shtetëror, për nëpunësit publike (të punësuarit në arsimin dhe shkencën, mbrojtjen
shëndetësore dhe sociale dhe në kulturën), në shoqatat publike dhe në NJVL-në, duke e
theksuar rolin e organeve të komunës – kryetari dhe këshilli – për parimin e përfaqësimit
të drejtë. Në pajtim me të njëjtin, një nga instrumentet i cili parashihet për arritjen e
përfaqësimin përkatës e të drejtë në nivel lokal, është zbatimin e politikës së dygjuhësisë,
sipas së cilës numër i caktuar i vendeve të punës rezervohen për kandidatët dygjuhësore,
varësisht nga gjendja e gjuhëve dhe të strukturës së popullit në komunën e caktuar.
Rezervimi varret nga struktura proporcionale të popullit të komunës, dhe detajet caktohen
përmes rekomandimeve për komunat. Në pajtim me rekomandimet, dygjuhësia si kriter i
seleksionimit dhe i punësimit do të duhej të zabtohej në raste kur ka vende të punës të lira
si rezultat e pensionimit ose nga shkaqe të tjera, përkatësishtë në rast të punësimeve të reja,
por jo te personat që po punojnë.

160 Sekretariati për zbatimin e marrëveshjes kornizë, Qeveria e RM-së. Strategjia e përfaqësimit të drejtë
të bashkësive të minoriteteve etnike në administratën dhe shoqatat publike. Shkup, 2007.
161 Sekretariati për zbatimin e marrëveshjes kornizë, Qeveria e RM-së. Strategjia e përfaqësimit të drejtë
të bashkësive të minoriteteve etnike në administratën dhe shoqatat publike. Shkup, 2007.

50

E drejta e pjesëmarrjes efektive politike e bashkësive
Kritika kryesore që i referohet SZMKO-së, dhe në lidhje me implementimin e parimit të
përfaqësimit të drejtë, është jokonsekuenca në zbatimin e këtij parimi në vetë Sekretarijati.162
Të dhënat për vitin 2008 tregojnë se një përqindje të madhe të punësuarve përmes
shpalljeve të SZMKO-së janë shqiptarë, 92,24%, për dallim nga 7,76% të punësuarve të cilët u
përkasin bashkësive më të vogla (përqindja e të punësuarve maqedonas është 0%).163 Ashtu
për shembull, në vitin 2009 90,2% nga të punësuarit në Sekretariati janë shqiptarë, derisa
ky numër në vitin 2010 është 87,5%.164 Përfaqësues të lartë të SZMKO-së në fjalimin para
Komitetit për marrëdhënie midis bashkësive paralajmërojnë se në shaplljet e ardhshme
numri i të punësuarve turkë dhe romë do të jetë më i madh për shkak të nevojës reale për
zmadhimin e përfaqësimit të pjesëtarëve të bashkësisë turke dhe rome në administratën
shtetërore, por njëkohësisht tregojnë se fakti që mungojnë kuadrat me arsim të lartë është
problem me të cilin përballohen romët gjatë punësimit.165
Raporti vjetor i avokatit të popullit për vitin 2010 informon se në punësimet në njësitë e
vetëqeverisjes lokale jo gjithkund respektohet parimi i përfaqësimit të drejtë (shikoje
Aneksin II: Tabelën – përfaqësimi i drejtë nëpër komunat). Ky institucion tregon se “sistemi i
qëndrueshëm për implementimin e parimit të përfaqësimit përkatës e të drejtë nuk mundëson
efekt thelbësor në zbatimin e këtij parimi afirmativ [dhe se ai] nuk zbatohet në mënyrën
e duhur në vendet udhëheqëse të punës”.166 Sipas rekomandimeve të raportit, “zbatimi i
parimit të përfaqësimit përkatës e të drejtë mund të ketë efekt vetëm nëse i kaplontë gjitha
bashkësitë, përkatësishtnëse sigurohet ekuilibri i interesave të të gjitha bashkësive etnike.”167
Në pajtim, përfundohet se ende nuk është arritur niveli i duhur të përfaqësimit, veçanërisht
te pjesëtarëve të bashkësive më të vogla etnike, edhe pse ekziston përparim në zbatimin
e parimit të përfaqësimit përkatës e të drejtë.168 Me raportin apelohet deri te institucionet
kompetente që të angazhohet në mënyrë më aktiv për zbatimin e parimit kushtetues të
përfaqësimit përkatës e të drejtë, veçanërisht në bashkësitë më të vogla etnike, por edhe ta
përforcojnë regullativën ligjore me instrumente të cilat do të kontribuojnë për zbatimin më
të suksesshëm të këtij parimi,169 me çfarë veçanërisht përmendohen shoqatat publike për të
cilat u konstatua se disa vitesh prapë nuk e respektojnë këtë parim.170
162 Kenan Hasipi, Komiteti për marrëdhëniet midis bashkësive, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.
Shënimet stenografike nga Mbledhja e Komitetit për marrëdhënie midis bashkësive, 30.10.2009.
163 Sekretariati për zbatimin e marrëveshjes kornizë, Qeveria e RM-së. Programi për punësimin e
pjesëtarëve të bashkësive të vitit 2009. Shkup, 2008.
164 Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë. Raporti vjetor i punës së avokatit të popullit për 2009.
Shkup, 2010.; dhe Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë. Raporti vjetor i punës së avokatit të
popullit për 2010. Shkup, 2011.
165 Komiteti për marrëdhëniet midis bashkësive, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Shënimet stenografike të Mbledhjes së Komitetit për marrëdhënie midis bashkësive, 30.10.2009.
166 Avokati i popullit i Republikës së Maqedonisë. Raporti vjetor i punës së avokatit të popullit për 2010.
Shkup, 2011.
167 Ibid.
168 Ibid
169 Për më shumë detaje, shih: Ibid
170 Ibid
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Në lidhje me përfaqësimin e drejtë (por edhe me përdorimin e gjuhës dhe decentralizimin),
KERJ tregon se mënyra në të cilën zbatohet MKO-ja “do të mund të linte rrjedhoja të
afatshkurtra ose të afatgjata mbi strukturën e marrëdhënieve midis bashkësive, mbi
mundësitë për kontakte konstruktive ose mbi jetën e përditëshme të vendit”. Prandaj, KERJ
rekomandon “që të mundësoshet implemetim ashtu që të gjita bashkësitë etnike [...] dhe
minoritetet më të vogla të përfshihen në mënyrë të barabartë”. Edhe Komiteti i Heslinkit për
Drejtat e Njeriut i Republikës së Maqedonisë e thekson “mospërfilljen e bashkësive të vogla
etnike” gjatë zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë, si edhe mospranimin e parimeve të
kompetencës dhe profesionalitetit në struktuimit të organeve shtetërore e të administratës
publike.171
Hulumtimi në terren ka ardhur deri te përfundimi se masat e përfaqësimit të drejtë pothuajse
në të gjitha komunat nuk percepohen si masa për luftën kundër diskriminimit. Me fjalë të
tjera, ka më shumë komuna ku të anketuarit, nga njëra ana, e mohojnë edhe rëndësinë edhe
ekzistimin e diskriminimit (etnik), dhe naga ana tjetër e thekosjnë pakënaqësinë si rezultat i
përfaqësinë të padrejtë të pjesëtarëve të bashkësisë etnike në organet dhe administratën në
NJVL-në përkatëse ose në shoqatat më të vogla.
Sipas numrit më të vogël të të anketuarve, MKO-ja respektohet në pjesën e përfaqësimit të
drejtë,172 dhe/ ose ka përparim në zbatimin e këtij parimi në organet e NJVL-së dhe shoqatat
shtetërore dhe publike.173 Një pjesë e madh e të anketuarve vërejnë zbatim jopërkatës të këtij
parimi dhe japin vërejtje konkrete si për vetë parimin, ashtu edhe për zbatimin e tij.174 Vërejtja
më e shpeshtë është përjashtimi i zbatimit të këtij parimi për bashkësitë më të vogla etnike,175
e ndjekur nga vërejtja për kualitetin e kuadrave që punësohen.176 Disa të anketuarit theksojnë
se mënyra në të cilën SZMKO-ja e zbaton këtë parim nuk jep efekte pozitive,177 duke theksuar
se edhe vetë SZMKO-ja nuk e respekton përfaqësimin e drejtë për punësimet e tij.178 Anat e
tjera negative të zbatimit që i kanë vënë në dukje të anketuarit janë negociacionet politike
dhe/ ose punësimet mbi bazë të kriterëve partiake179 dhe jo vetëm në nivel qendror, por edhe
në nivel lokal.180 Disa, si shkak kyç për mosrespektimin e këtij parimi e tregojnë gjendjen
e keqe financiare, por jo mosprania e vullnetit politik ose pajtushmërisë rreth nevojës për
zbatimin e përfaqësimit të drejtë (analiza komparative e intervistave me të anketuarit të
NJVL-së në disa komuna dhe me ato të sektorit joqeveritar drejtojnë deri te përfundimi i
171 Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë. Raporti vjetor për gjendjen e
të drejtave të njeriut deri te RM-ja, 2004. Shkup, 2005.
172 Intervista num. 37 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Dolnenit.
173 Intervista num. 21 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Shtipit, mars vitin 2011.
174 Intervista num. 45 me përfaqësues të sektorit qytetar, Ohër.
175 Intervista num. 26-b me përfaqësues të sektorit qytetar, Kumanovë, mars 2011.
176 Intervista num. 26-a me përfaqësues të sektorit qytetar, Kumanovë, mars 2011.; Intervista num. 42 me
përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Ohrit.
177 Intervista num. 68 me përfaqësues të sektorit qytetar, Gostivar.
178 Intervista num. 67 me përfaqësues të sektorit qytetar, Gostivar.
179 Intervista num. 46 me përfaqësues të sektorit qytetar, Ohër.
180 Intervista num. 68 me përfaqësues të sektorit qytetar, Gostivar.
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njëjtë).181 Sumarisht, pjesa më e madhe e të anketuarve nga më shumë komuna kanë dhënë
vërejtje konkrete në lidhje me përfaqësimin e drejtë.182 Është e rëndësishme që të theksohet
se Staro nagoriçane u dallua si komuna ku të anketuarit kanë vërejtje për përfaqësimin tepër
të madh të pjesëtarëve të bashkësisë serbiane të cilët numerikisht janë grup i nënshtruar.183
c. Informimi (fokusi mbi gjuhët e bashkësive)
Në periudhën para vitit 2001, ligji parasheh që “emrat e vendbanimeve, titujt e shërbimeve
dhe isntitucioneve publike, mbishkrimet e shoqatat dhe mbishkrimet e tjera publike” të
shkruhen “edhe në gjuhën dhe alfabetin e popullësisë e cila është me numër të rëndësishëm
[mbi 20%], nëse ashtu përcakton këshilli i njësisë së vetëqeverisjes lokale”, megjithatë
i njëjti e ndalua Gjykata Kushtetuese me shpjegimin se përdorimi zyrtar i gjuhëve është
në ingerencë të pushtetit ligjdhënës dhe si i tillë nuk mund ta delegjon Këshilli.184 Ligji i
njëjtë mundëson përdorim të pandalur të gjuhës dhe alfabetit të kombësisë, pavarësisht nga
numri i qytetarëve pjesëtarë të kombësisë të cilët jetojnë në atë NJVL, megjithatë vetëm për
“mboshkrimet e institucioneve kulturore dhe arsimore të cilët shërbejnë vetëm për zhvillim
dhe përparim të qëllimeve kulturore dhe arsimore të kombësive” (neni 90, prgf. 3).
Si rrjedhojë e MKO-së, ndryshimet e kushtetutës u japin mundësi pjesëtarëve të bashkësive
më të vogla që “lirisht ta shprehin, përkujdesin dhe zhvillojnë identitetin e tyre dhe
karakteristikat e bashkësive të tyre dhe t’i përdorin simbolet e bashkësisë së tyre”, si edhe
të themelojnë institucione dhe shoqata për shprehjen, përkujdesjen dhe uhvillimin e
identitetin e tyre.185 Pastaj, ndryshimet kushtetuese japin mundësi juridik edhe për realizimin
më të suksesshme të se drejtës së arsimit në gjuhën e tyre në arsimin themelor e të mesëm.
Megjithatë, mosekzistimi i ligjit i cili e transferon këtë të drejtë në dispozita konkrete ligjore
i lënë këto ndryshime kushtetore vetëm në nivel deklarativ pa mundësinë e implementimit
efektiv.
Më tej, me ndryshimet kushtetore, gjuha zyrtare në nivel lokal bëhet edhe ... gjuha dhe
alfabeti që e përdorin të paktën 20% të qytetarëve“, dhe vendimi për përdorimin e gjuhëve
181 Intervista num. 32 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Konçesë.
182 Intervista num. 35 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Karbincit.; Intervista num. 30 me
përfaqësues të KMB-së së Komunës së Konçesë. Intervista num. 52 me përfaqësues të KMB-së së Komunës së Studeniçanit.; Intervista num. 53 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Studeniçanit.;
Intervista num. 12-c me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Strugës, mars vitin 2011.; Intervista num.
39 me përfaqësues të KMB-së së Komunës së Dolnenit.; Intervista num. 25 me përfaqësues të sektorit
qytetar, Kumanova, mars vitin 2011.
183 Intervistav num. 63 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Staro Nagoriçanesë.
184 Kjo dispozitë më vonë ishte ndaluar nga Gjykata Kushtetuese me këtë arsyetim: „Nga njëra anë,
dispozita e kontestuar të Ligjit mbetet vend që përdorimi i gjuhëve të kombësive të cilat në komunë
jetojnë në numër të rëndësishëm të varet nga vullneti i shumicës së anëtarëve të Këshillit, madje edhe
të sjellë deri te situata që në komuna të ndryshme me strukurë të ngjashme kombëtare për atë çështje
të vendoset në mënyrën e kundërt. Nga ana tjetër Gjykata mendon se, sipas nenit 7 paragrafit 3 të
Kushtetutës, rregullimi i çështjes së përdorimit zyrtar të gjuhëve të kombësive është ekskluzivisht nën
mbikëqyrjen e pushtetit ligjdhënës dhe nuk do të mund të deligjohet nga Këshilli pas asnjë shkaku.”
(Gjykata Kushtetuese. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, K.num.105/97. 04.02.1998).
185 Amandamenti VIII, Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë.
http://www.sobranie.mk/?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF. 13.10.2011
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dhe alfabetëve në të cilët flasin më pak se 20% nga qytetarët të njësive të vetëqeverisjes
lokale, u lihet organëve të NJVL-së.186 Nga këtu, gjuhët e disa bashkësive më të vogla bëhen
gjuhë zyrtarë në nivel lokal. Edhe pse para ndryshimeve kushtetuese ekziston mundësi
ligjore për përdorimin zyrtar e gjuhëve të minoriteteve në nivel lokal (nëse bashkësia është
mbi 50%), njëri nga përfitimet e MKO-së është se kjo çështje rregullohet me Kushtetutë dhe
kufiri i saj zvogëlohet në 20%.
Ashtu, Ligji për përdorimin e gjuhëve që e përdorin të paktën 20% të qytetarëve të RM-së
në njësitë e vetëqeverisjes lokale është përfitim direkt nga MKO-ja. Me të themelohet pragu
nga të paktën 20% që gjuha e pjesëtarëve të asaj bashkësie të jetë në përdorim zyrtar, dhe
vendimi për përdorimin e gjuhës të cilën e flasin të paktën 20% nga populli në NJVL vihet
nën kompetencat e Këshillit (neni 41).187 Ajo do të thotë se ligji bën dallim midis gjuhës që
është në përdorim zyrtar (pragu nga 20%) dhe gjuhës e cila mund të përdoret (nën 20%). Ligji,
gjithashtu, e sjell parimin e vendimmarrjes së Badenterit kur sillen parime që u referohen
gjuhëve dhe alfabetave (neni 42, 43).
Praktikisht, ajo do të thotë se në komunat ku pjesëtarët e bashkësisë së shqiptarëve, turqve
ose romëve janë shumicë (sepse vetëm ata që e plotësojnë kushtin në disa komuna)
ekzistojnë dy gjuhë zyrtare, gjuha maqedonase dhe ajo e bashkësisë.
Në disa komuna pragu nga 20% nuk paraqet pengesë prakitike për përdorimin e gjuhës së
pjesëtarëve të bashkësive më të vogla. Për shembull, me vendim të Këshillit, në komunën e
Gostivarit gjuha turke është në përdorim.188 Fleksibiliteti në lidhje me pragun është zbatuar
edhe në komunën e Kumanovës, ku janë në përdorim gjuha serbe dhe rome, pçrveç asaj
që bashkësia serbe është përfaqësuar me 8,59%, dhe bashkësia roma me 4,03%.189 Sidoqoftë,
përfaqësuesit e sektorit qytetar të Kumanovës mendojnë se përdorimi i të gjitha gjuhëve
në Këshillin do të ishte paefikase.190 Edhe në Staro Nagoriçane Këshilli ka sjellë vendim për
përdorimin e gjuhës serbe, edhe pse në komunë bashkësia serbe etnike është përfaqësuar
me më pak se 20% (19,5%).191 Me interes është se të anketuarit në këtë komunë mendojnë
se, si rezultat e këtij vendimi, ka nevojë për përkthim simultan midis gjihës serbe dhe
maqedonase.192
Në komuna të caktuara shumëgjuhësore, siç është Dollneni, përdorimi i gjuhëve është
rezultat i “dialogut politik”. Edhe pse në komunën e Dollnenit përdoren katër gjuhë, për shkak
186 Amandamenti V, Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë.
http://www.sobranie.mk/?ItemID=A431BEE83F63594B8FE11DA66C97BEAF. 13.10.2011
187 Ligji për përdorimin e gjuhës që e flasin të paktën 20% të qytetarëve të Republikës së maqedonisë dhe
në njësitë e vetëqeverisjes lokale. Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonsië. num.101/2008. n.2
188 Intervista num. 65-a me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Gostivarit.
189 Intervista num. 27 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Kumanovës, mars vitin 2011.; Intervista
num. 28 me përfaqësuese të NJVL-së së Komunës së Kumanovës.
190 Intervista num. 26-b me përfaqësuese të sektorit qytetar, Kumanovë, mars vitin 2011.; Intervista num.
26-a me përfaqësuese të sektorit qytetar, Kumanovë, mars vitin 2011.
191 Intervista num. 64 me përfaqësuese të KMB-së, Komuna e Staro Nagoriçanesë.
192 Intervista num. 63 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Staro Nagoriçanesë.
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të pengesave financiare në përdorim zyrtar në Këshill janë vetëm dy,193 dhe dokumentet
lëshohen në të gjitha katër gjuhët.194 E ngjashme është edhe në komunën e Gostivarit, ku
vetëm gjuha shqipe dhe maqedonase janë në përdorim zyrtar.195
Nga ana tjetër, në komuna të caktuara, pragu nga 20% paraqet pengesa kryesore për
përdorimin e gjuhës së pjesëtarëve të bashkësive më të vogla në komunikimin me organëve
e vetëqeverisjes lokale. Për shembull, edhe pse në komunë e Studeniçanit ka mbi 19% turkë,
Këshilli nuk ka sjellë vendim në favor të kërkesës për përdorimin e gjuhës turke.196 Sidoqoftë,
arsyetimi kyresor i Këshillit për mospraninë e kërkesës nuk është mungesa e vullnetit politik,
për mungesa e financave.197 Pragu nga 20% është pengesa për përdorimin e gjuhës turke
edhe në Karbinci, ku sipas regjistrimit, ka 18,15% turq (përfaqësuesi i tyre mendon se janë
më shumë se 20%).198 Gradsko, nga ana tjetër është shembulli i mosekzistimit të vullnetit
politik për sjelljen në përdorim të gjuhës së bashkësisë, përkatësisht gjuha boshnjake (mbi
21% nga banorët ekësaj komune janë boshnjakë), sepse konkretisht “kushti” kushtetues –
pagu nga 20% është i plotësuar.199 Vërehen edhe raste në të cilat nuk ka kërkesë nga ana e
përfaqësuesve të bashkësive më të vogla për sjelljen e shumëgjuhësisë, me arsyetim se nuk
ka nevojë për të sepse “gjuha e dytë zyrtar do të ishte ngarkesë plotësuese për buxhetin e
komunës sepse ai është një proces i shtrenjtë”.200
Situata e përdorimit të gjuhëve vlerësohet si më shqetësues në komunën e Strugës, ku
ekziston konflikt serioz në lidhje me përdorimin zyrtar i gjuhës shqipe.201 Krejt e ndryshme
është situata në komunën e Çairit, ku në KMB ekziton marrëveshje që të përkthehet, por me
shkak praktike që të flitet në gjuhën maqedonase.
Si përfundim, gjendja dhe praktikat në përdorimin e gjuhëve në nivel lokal dallohet nga
komuna në komunë, megjithatë njohuria dominante nga hulumtimi është se në numrin më
të madh të komunave pjesëtarët e minoriteteve mendojnë se përdorimi lokla i gjuhës së
tyre është me rëndësi thelbësore për pëfshirjen në jetën publike dhe në procesin e sjelljes së
vendimeve. Por, që të implementohet efektivisht e drejta e përdorimit të gjihës e të alfabetit
që e përdorin të paktën 20% të qytetarëve (ose më pak se 20%) në nivel lokal, më shpesh
mungon edhe vullneti politik dhe mjetet financiare.

193
194
195
196
197
198
199
200

Intervista num. 39 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Dolnenit.
Intervista num. 40 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Dolnenit.
Intervista num. 65-a me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Gostivarit.
Intervista num. 55 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Studeniçanit.
Intervista num. 52 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Studeniçanit.
Intervista num. 35 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Karbincit.
Intervista num. 47 me përfaqësuese të NJVL-së së Komunës së Gradskosë.
Intervista num. 30 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Konçesë.; Intervista num. 42 me përfaqësues
të NJVL-së së Komunës së Ohrit.
201 Intervista num. 12-c me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Strugës, mars vitin 2011.
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2. Sistemi zgjedhor
Maqedonia nuk ka sistem të sigurimit të përfaqësimit të minoriteteve në Kuvendin dhe në
këshillat e komunave, si shtëpi përfaqësiese. Por, koalicionet tradicionale dhe koncentrimi
gjeografik i popullsisë shqiptare mundësojnë që minoritetet në Maqedoni të kenë
përfaqësues të tyre në nivel shtetëror edhe në përbërjen e parë të kuvendit, dhe në nivel
lokal – në këshillat e komuanve, dhe në pozitat e kryetarëve.
Modelet zgjedhore, edhe për zgjedhjet parlamentare edhe për ato lokale në Maqedoni
ndryshohen disa herë, duke i kyçur edhe ndryshimet e kufujve të njësive zgjedhore, edhe të
numrit të komunave, që e vështirësojnë krahasimin e modeleve të ndryshme zgjedhore dhe
rezultateve që i japin për përfaqësimin e grupeve të minoriteteve. Modeli i parë zgjedhor i
cili përdoret pas pavarësisë është ai i shumicës, më parë është ndryshuar në të përzier, dhe
pastaj edhe në model proporcional.202
Megjithatë, ekziston një trend i qartë i përfaqësimit të minoriteteve në organet e shtetit nga
pavarësia dhe zgjedhjet e para parlamentare dhe lokale, e deri sot. Por, sipas Eben Fridmani,
gjithasthu është e rëndësishme që të përmendet se kundër asaj që zakonisht mendohet në
teorinë, e ajo është se modeli proporcional është më i mirë për sigurimin e përfaqësimit të
bashkësive më të vogla, modeli i shumicës llogaritet se siguron mundësi më të mëdha për
përfaqësimin e pavarur të minoriteteve.203 Kjo para së gjithash i referohet nivelit shtetëror
dhe, për shkak të nevojës nga përfshirja në koalicionet më të mëdha, bëhen kompromise
për çështje të cilat mendohet se janë nga interes për grupin si grup etnik. Kjo e vëren edhe
Kenan Hasipi, deputet i Partisë Demokratrike të Turqve në Kuvendin (përbërja 2008-2011).
Në diskutimin për sjelljen eventuale të vendeve të rezervuara, ai argumenton, inter alia, se
modeli zgjedhor i favorizon subjektet më të mëdha politike dhe i vë përfaqësuesit e bashkësive
më të vogla etnike në pozitë, duan apo jo, të duhet të bashkohen që të sigurojnë pjesëmarrje
në shtëpinë ligjdhënëse.204 Edhe prof. Rubin Zemoni,205 propozon sjelljen e mekanizmit,
përmes të cilit do të sigurohet përfaqësim përkatës dhe të drejtë edhe në Kuvendin edhe
në vetëqeverisjen lokale.206 Idea e vendeve të garantuara për pjesëtarët e bashkësive më të
vogla etnika edhe pse është objekt diskutimi disa herë dhe në nivele të ndryshme, nuk e gjen
përkrahjen e mjaftueshme. Vendet e garantuara si zgjedhje për përfaqësimin e bashkësive
më të vogla etnike e përmendua pjesa më e madhe të të anketuarve,207 dhe modelin croat e
kanë përmend si model i mundshëm i cili do t’i përgjigjet Maqedonisë.208
202 Pak para përfundimit të këtij studimi u zbatuan ndryshimet e Kodit Zgjedhor me të cilat sillen tri njësi
të reja zgjedhore ku do të votohet për zgjedhjen e një përfaqësuesi për çdo njësi zgjedhore (në përpërfaqësitë diplomatike konzulare të RM-së) sipas modelit zgjedhor të shumicës në një rreth.
203 Bieber Florian (Ed). “Powersharing and the Implementaiton of the Ohrid Framework Agreement”, FES,
Skopje. 28
204 Komiteti për Marrëdhëniet mes Bashkësive, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Shënimet stenografike të Komitetit për marrëdhënie mes Bashkësive, 18.11.2009.
205 Rubin Zemoni është profesor nga multikulturalizmi dhe anëtari i kryesisë së Bashkimit ballkanik të
egjiptianëve.
206 Shih: Komiteti për marrëdhëniet mes Bashkësive, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Shënimet
stenografike të Komitetit për marrëdhëniet mes bashkësive, 18.11.2009.
207 Intervista num. 45 me përfaqësues të sektorit qytetar,Ohër.
208 Intervista num. 7 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup, shkurtër vitin 2011.
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Njëkohësisht, shembulli ,e komunën e Gradskosë tregon se sistemi zgjedhor dhe organizimi
momental territorial nuk prodhojnë rezultate të mira për përfaqësimin e bashkësive më
të vogla etnike në NJVL as ku ato së bashku e mbikalojnë pragun nga 20%. Shembull i
ngjashëm është edhe komuna e Karbincit, ku në kuadrat e Këshillit ka vetëm një përfaqësues
nga bashkësia turke, përkrah faktit që në komunën jetojnë 18,15% tukrë (edhe mbi 20
pjesëtarë të minoriteteve). Turkët nuk janë përfaqësuar në mënyrë përkatëse as në komunën
e Radovishit, ku edhe pse bëjnë 15% nga populli, kanë vetëm 1 përfaqësues në Këshillin.
3. Decentralizimi dhe organizimi territorial
Kushtetuta (para amandamentet e Kushtetutës) dallon dy lloje NJVL, dhe NJVL në të
cilat si shumicë jetojnë pjesëtarë të kombëve dhe NJVL në të cilat jetojnë në një numër të
rëndësishëm të pjesëtarëve të kombëve. Edhe në njërat edhe në tjerat, përdorimi zyrtar i
gjuhës dhe i alfabetit të kombëve është paraparë që të rregullohet me ligj (në këtë rast, me
Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale të viti 1995). Një nga ligjet kyçe në të cilat transferohet
kjo dispozitë kushtetuese është Ligji i Vetëqeverisjes Lokale të vitit 1995.209 Ligji bën dallim
midis dy kategorive të njëjta të NJVL-së si edhe Kushtetutës, duke e prcizuar pragun nga
50% si kusht që ndonjë komunë të kualifikohet so NJVL ku në shumicë jetojnë përfaqësues
të kombosive (neni 88, prgf.1). Pragu nga 20% nga ana tjetër është kusht që një komunë të
caktuar të kualifikohet si NJVL në të cilën në numrë të rëndësishëm jetojnë pjesëtarë të
kombëve (n. 88, prgf.2).
Ligji parashikon formimi të një një “komisioni olr marrëdhënie ndërkombëtare në kuadrat e
këshillit të NJVL-së në të cilin në shumës ose në numër të rëndësishëm jetojnë pjesëtarë të
kombësive dhe në të cilin të kishte pjesëtarë nga çdo kombësi e cila është pranishme në atë
NJVL” (neni 25). Pastaj, Ligji për vetëqeverisjen lokale mundëson që në NJVL ku në shumës
ose në numër të rëndësihsëm jetojnë pjesëtarë të kombësive, përveç gjuhës maqedonase
dhe alfabeti i saj cirilik, në përdorim zyrtar të jetë edhe gjuha e kombësisë (neni 89). Ky
përdorimi është kufizuar në mbledhjet e këshillit e të organeve të tjera të NJVL-së dhe aktet
e tyre. Vetëm atje ku pjesëtarët e kombësisë janë shumicë do të mund të përdoren gjuha dhe
alfabeti i tyre në shërbimet publike, institucionet dhe shoqatat publik të themeluara nga
NJVL (neni 89), si edhe të mbishkrimeve.
Gjithashtu, Kushtetuta e garanton të drejtën e vetëqeversijes lokale që të vendosë “për
çështjet me rëndësi lokal, e veçanërisht në fushat e urbanizmit, veprimet komunale, kulturën,
sportin, mbrojtjen shëndetësore e të fëmijëve, edukimin parashkollor, arsimin themelor,
mbrojtjen themelore shëdetësore edhe në fushat të tjera të çërcaktuara me ligj” (neni 115).
Por, pjesa më e madhe e këtyre veprimeve mbetet në mbikëqyrjen e pushteteve qendrore të
cilat merren me këto çështje përmes njësive lokale të ministrive.
Përkrah dispozitave specifike të kombësive, për shkak të implementimit të kufizuar,
Ligji nuk e mundësoi realizimin efektiv të së drejtës së pjesëmarrjes as të pjesëtarëve të
kombësive në komunat ku janë shumicë, a ku janë në numër të rëndësishëm. Siç theksojnë
209 Ligji i vetëqeverisjes lokale. Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonisë. num.52/1995, 60/1995.
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edhe hulumtuesit e caktuar, me ligjin për vetëqeverisjen lokale, mbikëqyrjet e pavarura të
komunës në masa të mëdha ishin “zvogëluar dhe redikuar në probleme lokale komunale,
dhe financimi githashtu u centralizua në nivel të madh” (Malevska 1997, f. 74). Ligji nuk sillej
për më shumë vjet, dhe zgjidhja e sjellë në nivel më të madh themeloi vetëqeverisje qendrore
(Malevska, f. 74). Gjithashtu, përveç ekzistimit të obligimit ligjor për formimin e Komisionit
për marrëdhënie ndërkombëtare në kuadrat e këshillave të komunave, as njëra nga komunat
etnikisht të përziera në Maqedoni nuk ka formuar një komision të tillë.210
Nga këto shkaqe, ligji u eksponua në kritika serioze nga ana e KERJ, i cili në raportin e
saj rekomandon që pushtetet ta mbikëqyrin efikasitetin e aranzhmaneve për minoritetet
dhe ratifikimin e Kartës së Evropës për gjuhët rajonale e të minoriteteve.211 KERJ drejton
kritika edhe për gjendjen dhe funksionimin e Këshillit për marrëdhënie ndërkombëtare,
duke rekomanduar që të shqyrtohet mundësia për pjesëmarrjen edhe të grupeve të tjera të
minoriteteve në Këshillin për marrëdhënie ndëretnike.212 Duke e shikuar llojin e përfshirjes
së grupeve të minoriteteve, inter alia, KERJ vëren se përkrah pjesëmarrjes së shqiptarëve
e të grupeve të tjera të minoriteteve në politikën në nivel shtetëror dhe lokal, këto grupe
shumë pak janë përfaqësuar në institucionet shtetërore, siç janë shërbimet publike në
nivel nacional dhe lokal, policia dhe gjyqësia.213 Si shembull më drastik theksohet shkalla e
papunësisë te romët në 1999 nga 71,8%, kundër shkallës nacionale nga 32,4%.214
Ndryshimet kushtetuese në këtë fushë japin mundësi juridik për pjesëmarrje me rezultate
më të mëdha të pjesëtarëve të bashkësive më të vogla në vetëqeverisjen lokale, e cila me
procesin e decentralizimit fiton mbikëqyrje më të gjera në vendimmarrjen për çështje me
rëndësi lokale, e veçanërisht në fushat e shërbimeve publike, urbanizmin dhe planifikimin
rural, mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin lokal ekonomik, financimin lokal, veprimet komunale,
kulturën, sportin, mbrojtjen sociale e të fëmijëve, arsimin, mbrojtejn shëndetësore dhe në
fushat e tjera të caktuara me ligj.
Decentralizimi është një nga themelet bazë të MKO-së. Ai është mundësia për bashkësitë në
nivel lokal që të kenë komtroll më të madh mbi çështjet nga interes për to. Duke i ndjekur
dispozitat e MKO-së, të transferuara në Kushtetutën dhe Ligjin për vetëqeverisjen lokale,
Ligjin për organizimin territorial, Ligjin për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale si
210 Shih: Najcevska, Mirjana, “Bilingualism in a Kumanovo Kindergarten” In Managing Multi-Ethnic
Coexistence in the Countries of the Former Yugoslavia, ed Nenаd Dimitрijevic, 2000: pp. 97-101.
211 European Commission against Racism and Intolerance. “First report on the former Yugoslav Republic
of Macedonia”. 24.05.1999. <http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_01/01_CbC_eng/01cbc-fyrom-eng.pdf>. E vizituar për herë të fundit më: 30.06.2011. 11,12
212 European Commission against Racism and Intolerance. “Second report on the former Yugoslav Republic of Macedonia”. 03.04.2001. <http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_02/02_CbC_
eng/02-cbc-fyrom-eng.pdf>. E vizituar për herë të fundit më: 30.06.2011. 9
213 European Commission against Racism and Intolerance. “Second report on the former Yugoslav Republic of Macedonia”. 03.04.2001. <http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_02/02_CbC_
eng/02-cbc-fyrom-eng.pdf>. E vizituar për herë të fundit më: 30.06.2011. 16
214 European Commission against Racism and Intolerance. “Second report on the former Yugoslav Republic of Macedonia”. 03.04.2001. <http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_02/02_CbC_
eng/02-cbc-fyrom-eng.pdf>. E vizituar për herë të fundit më: 30.06.2011. 13
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edhe në ligjet e tjera, ngadalë po plotësohen edhe kushtet e nevojshme për decentralizimin
dhe transferin e mbikëqyrjeve dhe burimeve në nivel lokal.
Përgjegjësia e zhvillimit dhe propozimit të masave për zhvillimin e vetëqeversijes lokale,
për nevojat e njësive të vetëqeverisjes lokale, organizimin territorial të shtetit, propozimin
e politikave për zvillim të barabartë rajonal dhe nxitjen e krahinave të pazhvilluara, i
përket Ministrisë së vetëqeverisjes lokale të RM-së (MVL). Në vitin 1997 Maqedonia e
ratifikon Kartën e Evropës për vetëqeverisjen lokale (KE) dhe përpunon kornozë juridike
për përkrahjen e procesit të decentralizimit të pushtetit në vend, i cili fillon në vitin 1999.215
Dokumenti themelor strategjik për decentralizimin e vednit është Strategjia e reformës së
vetëqeverisjes lokale i vitit 1999, qëllimi i së cilës është ndërtimi i vetëqeverisjes lokale e cila
do të jetë e aftë t’i udhëheq punët lokale në interes të popullit lokal. Në vitin 2001, me MKOnë vihen edhe themelet e një administrate më të decentralizuar të shtetit.
Në vitin 2002, është sjellë Ligji i ri i vetëqeversijes lokale me të cilin në mënyrë të rëndësishme
zgjerohet lista e mbikëqyrjeve të komunës, nga të cilat shumë janë me interes direkt për
minoritetet.216 Ligjin e organizacionit territorial të vetëqeverisjes lokale Maqedonia e zbaton
vitin 2004, duke e zvogëluar numrin e komunave nga 123 në 84. Me rëndësi është që të
përmedet edhe se disa autorë vërejnë jotransparncë në procesin e zbatimit të Ligjit,217 në
dëm të interesave të qytetarëve në nivel lokal.218
Ligji për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale219 zbaton ndryshime të rëndësishme në
lidhje me decentralizimin financiar dhe bartjen e nivelit të vendimmarrjes dhe udhëheqjes
financiar në nivel lokal, si edhe mundësi për komunat që të fitojnë të ardhurat e tyre dhe nga
ana tjetër. Përpjeket e mëparshme për decentralizimin financiar mbeten në flet.220
Edhe KERJ e thekson brengën për minoritetet më të vogla të cilat frikësohen nga mundësia
se “procesi i decentralizimin dhe heqja e kufijve të komunave [do të] rezultojë me prishjen
e numrit të tyre në ato komuna ku ata do të kishit 20%.”221 Sipas Vankovskës, korigjimi i
kufijve të komunave i vënë grupet më të vogla etnike, përkatësisht pjesëtarët e bashkësive
më të vogla etnike në një pozitë të pakëndshme, ku interesat e popullsisë lokale janë lërë
anash ose sakrifikohen në favor të elitave politike (ashq. “gerimandering” - gerrymandering)
215 OSCE. Report on the fiscal decentralization in the Republic of Macedonia. 2007.
216 Për çështjet në lidhje me urbanizmin, mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrën, zhvillimin lokal
ekonomik, veprimet komunale, kulturën, sportin dhe rekreacionin, mbrojtjen sociale dhe mbrojtjen e
fëmijëve, arsimin, mbrojtjen shëndetësore etj.
217 Për shembull, Vankovska, Biljana, “The Role of the Ohrid Framework Agreement and the Peace Process in Macedonia”. <http://ww.fzf.ukim.edu.mk>. E vizituar për herë të fundit më: 13.04.2011. 14
218 Sipas Vankovskës, përfaqësuesit evropian qëllimisht e kanë shpërfillur shkeljen e Kartës së Evropës
për vetëqeverisjen lokale (ibid).
219 Ligji për financimin e njësive së vetëqeverisjes lokale. Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonisë.
num.61/04.
220 OSCE. Report on the fiscal decentralization in the Republic of Macedonia. 2007.
221 European Commission against Racism and Intolerance. “Third report on the former Yugoslav Republic
of Macedonia”. 15.02.2005. <http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_03/03_CbC_eng/
MKD-CbC-III-2005-4-ENG.pdf>. E vizituar për herë të fundit më: 30.06.2011. 34, 35
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(Vanskovska, 2006).222 Ashtu, pjesëtarët e bashkësisë turke më parë e kanë përdorur gjuhën
turke si gjuhë zyrtar në 5 komuna, dhe me ligjin e ri atë të drejtë e kanë vetëm në 4 komuna
(Shkariq, 2004). Sipas programit e Minsitrisë së vetëqeversijes lokale 2008 – 2010, uhvillim
të rëndësishëm është arritur në lidhje me kornizën ligjore dhe nënligjore dhe transferin
e mbikëqyrjeve nga nivel qendror në nivel lokal (të punësuarit, të mirat e palëvizshme
dhe të lëvizshme, dokumentacioni dhe prona tjetër në nivel qendror dhe lokal, etj.), por
decentralizimi fiskale mbetet sfidë, veçanërisht kur bëhet fjlaë për të drejtën diskrete të
komunave që të marrin vendime pavarësisht në lidhje me financat.223
Qëndrimet e të anketuarve nuk dallohen shumë nga ajo që është identifikuar me këtë
program. Frçkovski e thekson qentralizimin financiar si pengesa kryesore për procesin
e decentralizimit. Qeveria, sipas tij, nuk ka kapacitet që t’u japë burime të mjaftueshme
komunave. Edhe të anketuarit të tjerë e ndajnë këtë mendim,224 edhe pse këasj i lidhet qëdrimi
se procesi i decentralizimit në masa të mëdha është pozitiv, por, në lidhje me decentralizimin
financiar do të duhej që të punohet edhe më shumë, veçanërisht në pjesën e ndërtimit të
kapaciteteve.225 Analizat për zhvillimin e decentralizimit tregon se ky proces po zhvillohet
me shpejtësi të zvogëluar, në krahasim me vitet e mëparshme.226 Të nëjtin qëndrim e kanë
edhe disa nga të anketuarit,227 të cilat e theksojnë edhe nevojën nga përpjekje më të mëdha
nga ana e pushtetit qendror për zbatimin e procesit të decentralizimit.228
Përfundimisht, marrëdhënia midis pushtetit qendror dhe lokal përballohet me sfida të
caktuara. Edhe pse me procesin de decentralizimit komunat në masa të mëdha mund t’i
ndihmojnë qytzetarët, kualiteti i shërbimeve është edhe më diskutabil dhe varet nga
kapacitetet e vetë komunave, por edhe nga marrëdhënia, më saktësisht komunikimi dhe
bashkëpunimi me pushtetit qendror.229 Pikërisht marrëdhënia e ndryshme në këtë relacion
është sfida me të cilën përballohen disa komuna, dhe kritikat janë drejtuara pikërisht ndaj
tretmanit të pabarabartë nga ana e pushtetit qendror ndaj NJVL-së, i cili potencialisht
mund të reflektohet edhe mbi marrëdhëniet ndëretnike edhe mbi balansin e fuyqive në
shtet.230 Ashtu, piktura është refleksion i më shumë aspekteve të cilat të nxitura nga procesi
i ngadalshëm të decentralizimit fiskal, shumë komuna, veçanërisht komunat rurale dhe ato
më pak të zhvilluara, i shtyn në situatë të vështirë dhe pothuajse pamundësi që t’i realizojnë
obligimet e t’i zabtojnë mbikëqyrjet të marra, ndikon në percepcionin për tretmainin e
222 Vankovska, Biljana, “The Role of the Ohrid Framework Agreement and the Peace Process in Macedonia”. <http://ww.fzf.ukim.edu.mk>. E vizituar për herë të fundit më: 13.04.2011.
223 Intervista num. 53 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Studeniçanit.
224 Intervista num. 6 me përfaqësues të sektorit qytetar, Shkup, shkurtër vitin 2011.
225 Intervista num. 9 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup, shkurtër vitin 2011.
226 FISHHM. „Analiza komparative për rezultatet e komunave në Republikën e Maqedonisë në fushat e
arsimit, urbanizmit dhe decentralizimit fiskal në periudhën 2008 – 2009“. Shkup, 2010.
<http://www.soros.org.mk/dokumenti/21-12-2010-KOMPARATIVNA-ANALIZA.pdf>. E vizituar për
herë të fundit më: 30.06.2011.
227 Intervista num. 48 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Gradskosë.
228 Intervista num. 37 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Dolnenit.
229 Intervista num. 28 me përfaqësuese të NJVL-së së Komunës së Kumanovës.
230 Intervista num. 41 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Ohrit,; Intervista num. 70-а me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Çairit.
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pabarabartë të komunave,231 dhe në atë drejtim ndikon edhe në fusha të tjera të jetës së
popullit lokal, duke i përfshirë edhe minoritetet.
4. Procedurat e veçanta (vetoja)
Korniza ligjore para MKO-së nuk parasheh mekanizëm të mbrojtjes nga mbivotimi i
minoriteteve për vendime të cilat u referohen në mënyrë direkte si grupe. Gjendja e këtillë të
procedurave lehtë e mundëson mbivotimin e tyre.
Me qëllim që të përmirësohen kushtet e praktikimit të së drejtës së pjesëmarrjes efektive
(politike) të pjesëtarëve të minoriteteve në RM, korniza kushtetuese dhe ligjore e MKO-së
zbaton edhe vendimin sipas ashq. parimit të Badenterit. Parimi i Badenterit i përkufizon
rregullat në procesin e vendimmarrjes të cilët njëkohësisht e fitojnë shumicën e votimeve të
deputetëve të pranishëm, si edhe shumicën e votimeve të deputetëve të pranishëm të cilët u
përkasin bashkësive të cilat nuk janë shumicë në RM.
Ky parim është i rëndësishëm edhe për vendimmarrjen edhe për pjesëmarrjen e minoriteteve
edhe në nivel lokal, sepse parimi i njëjtë zbatohet në procedurat e votimit në këshillat e
komunave. Në nivel lokal, parimi i Badenterit delegon vendimmarrje me shumicën e
votimeve të anëtarëve të pranishme të këshillit, me çfarë duhet të sigurohet shumica e
votimeve të anëtarëve të pranishme të këshillit të cilët u përkasin bashkësive që nuk janë
shumicë në komunën. Sipas këtij parimi, pushtetet lokal kanë igjerenca për rregulla të cilët
i referohen kulturës, përdorimit të gjuhëve dhe alfabetave në të cilët flasin më pak se 20% të
qytetarëve të komunës, përcaktimit dhe përdorimit e stemës dhe flamurit të komunës (neni
41, prgf. 3, Ligji për vetëqeverisjen lokale, viti 2002).232 qyteti i Shkupit e zbaton parimin e
Badenterit në vendimmarrjen për përdorimin e gjuhës dhe aflabetin të cilin e flasin më pak
se 20% nga populli i qytetit të Shkupit (neni 50 dhe 51, Ligji i qytetit të Shkupit, 2004).233
5. Trupat speciale
Një nga ligjet kryesore të cilat u referohen të drejtave të minoriteteve në Maqedoni para vitit
2001 është Ligji i vetëqeverisjes lokale të vitit 1995,234 i cili siç u tha edhe më lartë, përmend
dy kategori të NJVL-vë: NJVL në të cilat shumica janë pjesëtarë e kombësive (mbi 50%
nga populli) dhe NJVL në të cilat me numër të rëndësishëm jetojnë pjesëtarë të kombësive
(mbi 20% nga populli). Ky ligj parasheh formimin e trupit të veçantë i quajtur Komisioni
i marrëdhënieve ndërkombëtare i cili, formohet atje ku si shumicë ose numër më i madh
jetojnë pjesëtarë i kombësive, dhe parashtrohet në kuadrat e Këshillit. Ligji planifikon që
përfaqësuesit e çdo kombësie të pranishme në NJV të caktuar të hyjnë në përbërjen e këtij
trupi.235
231 Intervista num. 5 me Aleksandra Bojaxhievën - Ekspertja e pavarur në Komitetin Këshilldhënës të
Koventës Kornizë për minoritetet kombëtare – Këshilli i Evropës, Shkup, shkurtër vitin 2011.
232 Ligji i vetëqeverisjes lokale. Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonisë. num.5 nga 29 janar vitin 2002.
233 Ligji i qytetit të Shkupit. Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonisë. num.55/04 nga 16.08.2004.
234 Ligji i vetëqeverisjes lokale. Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonisë. num.52/1995, 60/1995.
235 Ibid. Neni. 25
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Trupi më i rëndësishëm në nivel qendror i cili u referohet të drejtave të minoriteteve para
MKO-së është Këshilli i kuvendit për marrëdhëniet ndërkombëtare, i parashikuar me
Kushtetutën nga viti 1991. Kë këshill i përbërë nga kryetari i Kuvendit dhe nga dy antëtarë
maqedonasë, shqiptarë, turkë, vlehë, romë dhe dy anëtarë nga kombësitë e tjera në Maqedoni
(të propozuara nga Kryetari Republikës), e ka rolin që të japë mendime dhe propozime për
çështjet në lidhje me marrëdhëniet ndërkombëtare në Maqedoni, por për të cilat Kuvendi
është i obliguar që të deklarohet.
Por, Këshilli i marrëdhënieve ndërkombëtare si trup asnjëherë nuk zhvillohet. Edhe përkarh
shumë ngjarjeve nga viti 1991 deri në 2001 në Maqedoni të cilat do të duhej të ishin objekt i
këtij diskutimi sipas mbikëqyrjeve që i ka, këshilli praktikisht mbetet paaktiv.
Pas MKO-së sistemi institucional ndahet në edhe disa trupe mandati primar i të cilave, përveç
zbatimit të MKO-së, janë minoritetet dhe marrëdhëniet ndëretnike, por kanë mbikëqyrje të
cilat janë të rëndësishme për pjesëmarrjen efektive politike në nivel lokal. Ato janë Agjencia
e zhvillimit të të drejtave të bashkësive e cila është organ i pavarur shtetëror i udhëheqjes,
Komiteti për marrëdhënie midis bashkësive (i themeluar në kuadrat e Kuvendit të RM-së)
dhe Komisionet për marrëdhënie midis bashkësive (themelohen në kuadrat e NJVL).
Ligji për zhvillimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive të cilat janë
më pak se 20% nga populli i Republikës së Maqedonisë, është ligji i vetë me të cilin
veçanërisht rregullohen mënyrat e realizimit të të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive
më të vogla etnike, si edhe mbikëqyrja e realizimit të tyre. Bëhet fjalë për të drejtate nga
fushat e punësimit në pajtim me parimeve të përfaqësimit përkatës e të drejtë, përdorimit të
gjuhës, arsimit, kulturës etj. Pjesëtarëve të bashkësive të cilët nuk e arrijnë pragun nga 20% u
garantohet përfaqësim përkatës dhe të drejtë gjatë punësimeve në administratën shtetërore
dhe shërbimet e tjera publike.236 Pjesëtarët e këtyre bashkësive e kanë të drejtën e përdorimit
të simboleve të tyre në pajtim me ligjin.
Trupi i cili formohet me këtë ligj është Agjencia për realizimin e të drejtave të bashkësive
(ARDB), konmpetente për zhvillimin e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive më të vogla
etnike.237 Qëllimi themelor i ARDB-së është që të realizojë integrim më të madh të pjesëtarëve
të bashkësive, si qytetarë të barabartë i vendit, në të gjitha sferat e jetës publike, duke i
ruajtur karakteristikat e tyre etnike dhe kulturore. Ajo e kryen mbikëqyrjen e ligjeve me të
cilat rregullohen të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive të cilat janë më pak se 20% nga populli
i RM-së dhe e pajtojnë punën e organeve të ndryshme të administratës shtetërore që kanë
mbikëqyrje, me qëllim që t’i zhvillojnë dhe mbrojnë të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive.238
Agjencia e pajton punën e saj me SZMKO (Sekretariati Gjeneral i Qeverisë së RM-së), me
236 Ligji për uhvillimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive të cilat janë më pak se 20%
nga populli i Republikës së Maqedonisë. Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonisë. num.92/2008. Neni
4.
237 Ibid. Neni.9
238 Programi për punën e Agjensisë për realizimin e të drejtave të bashkësisë për vitin 2011. Qeveria e
Republikës së Maqedonisë. Shkup, mars vitin 2011.
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Administratën për zhvillimin e gjuhëve (Ministria e arsimit dhe shkencës e RM-së) dhe me
Administratën për mbrojtjen e kulturës së pjesëtarëve të bashkësive (Ministira e kulturës e
RM-së).
Për tani, gjendja dhe funksionimi i kësaj agjencie është diskutabil. Të anketuarit edhe
nga sketori qytetar239 edhe nga institucionet shtetërore240 e karakterizojnë agjencinë si
pamjaftueshme të dukshme në aktivitetet e tyre, por diskutabil është edhe efektiviteti241 dhe
efikasiteti242 i saj. Kur analizohet funksionimi i ARDB-së është e rëndësishme që të kihet
parasysh edhe zvogëlimi i qëndrueshëm i buxhetit të saj. Me çdo ribalancë të buxhetit mjetet
për funksionimin e ARDB-së po zvogëlohen: nga 9.907.000 denarë në vitin 2009 në 6.417.000
për vitin 2010 (zvogëlimi nga 35,23%), që pas ribalancës së ardhshëm të zvogëlohet në
6.291.000 denarë.243 por, gjatë vitit të fundit, me përkrahjen e OSBE, ARDB-ja organizon një
seri aktivitetetsh për përforcimin e kapaciteteve të saj, si edhe të kapaciteteve të bashkësive
që punojnë me minoritetet dhe me të drejtat e tyre.
Gjithashtu, si sfidë paraqitet mandati i kufizuar i ARDB-së, edhe në nivel qendror dhe në
lokal. Përforcimi i bashkëpunimit përmes Komisioneve për marrëdhëniet midis bashkësive
(shih më poshtë) dhe ARDB-së mund të japë rezultate të shkëlqyeshme për bashkëpunimin
e këtij organi me komunat, por edhe afrim deri te qytetarët në nivel lokal.
Përveç ARDB-së, pas MKO-së themelohet edhe Komiteti si trup i kuvendit i përbërë
nga përfaqësuesit të zgjedhur të të gjitha bashkësitë, i cili është pasardhës i Këshillit për
marrëdhënie ndërkombëtare.244 Komiteti përmbahet nga shtatë anëtarë nga deputetet
maqedonasë, shtatë anëtarë nga deputetet shqiptarë, një anëtar nga deputetët turq, një
nga deputetet vlehë, një nga deputetet romë, një nga deputetet serbë dhe një anëtarë nga
deputetet boshnjakë.245 Njëra nga mbikëqyrjet e Komitetit është që t’i shqyrtojë çështjet në
lidhje me ‘implementimin e parimit tl përfaqësimit përkatës e të drejtë të qytetarëve të cilët
u përkasin të gjitha bashkësive në organet e pushtetit shtetëror dhe në institucionet e tjera
publike në të gjitha nivelet’ (neni 9), që do të thotë edhe në nivel lokal.
Sipas të anketuarve, përbërja e tanishme e Komitetit në krahasim me parardhësin e tij, vetëm
e pohon lëvizjen e Maqedonisë nadj shtetit binacional. Kompozicioni i tij nuk pajtohet me
239 Intervista num. 9 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup, shkurtër 2011.; Intervista num. 7 me
përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup, shkurtër vitin 2011.
240 Intervista num. 2 me përfaqësues të pushtetit zbatues, Shkup, shkurtër vitin 2011.
241 Intervista num. 9 me përfaqësuese të ssektorit qytetar, Shkup, shkurtër 2011.
242 Intervista num. 7 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup, shkurtër vitin 2011.
243 Propozim-buxheti i Republikës së Maqedonisë. Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Num. 51-6343/1.
Shkup, tetor, vitin 2010. http://www.sobranie.mk/. E vizituar për herë të fundit më: 13.10.2011.
244 Ligji i Komitetit për marrëdhënie mes bashkësive. Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonisë.
num.150/2007. Neni. 3
245 Ligji përmban edhe dispozitë me të cilën përcaktohet edhe koha për deklarimin e përkatësisë, dhe
ajo është në fushatën zgjedhoreа gjatë aplikimit të listave të kandidatëve. Sipas nenit 5 të ligjit, „gjatë
aplikimit të listave të kandidatëve për deputetë, kandidati për deputet aplikon deri te KSHZ deklaratë
për përkatësinë ndaj bashkësisë së caktuar“. Gjatë konstituimit të Komitetit merret parasysh vetëm ajo
deklaratë.
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parimin e pëfaqësimit përkatës e të drejtë.246 Në të vërtet, është lehtë që të pëfytyrohet situata
ku anëtarët maqedonas ose shqiptarë do t’i mbivotojnë pesë anëtarët e tjerë të bashkësive
më të vogla etnike. Madhje edhe nuk mund të përfytyrohet një situatë ku vendimi i cili është
nga interes për bashkësitë më të vogla etnike mund të prezantohet ose diskutohet në nivel
të barabartë në kuadrat e këtij trupi. Kjo e imponon çështjen për nevojën e ekzistimit të një
dallimi aq të madh në numrin e anëtarëve maqedonas dhe shqiptarë nga njëra ana, dhe
bashkësitë më të vogla etnike, nga ana e dytë.
Si pandan i Komitetit, në nivel lokal formohet trupi special në çdo NJVL i quajtur Komisioni
për marrëdhënie mes bashkësive (KMB), dhe formuar mbi bazë të Ligjit të vetëqeverisjes
lokale nga viti 2001 (neni 55).247 Komunat në të cilat më shumë se 20% nga populli i përket
bashkësisë e cila nuk është shumicë, janë obliguar me ligj që të formijnë KMB.248 çdo bashkësi
etnike e cila jeton në komunlën, duhet të përfaqësohet në mënyrë të barabartë në këtë KMB,
me numrin e njëjtë të anëtarëve.249 Roli i KMB-së është që të shyrtojnë mbi çështjet që
janë të rëndësishme për marrëdhëniet ndëretnike dhe t’i japin komunës rekomandime dhe
mendime, të cilat Këshilli ëshët i obliguar t’i marrë parasysh dhe të vendosë në lidhje me
to.250 mënyra e zgjedhjes, numri i anëtarëve dhe numri i përfaqësuesve të çdo bashkësie në
KMB është objekt i vendimit të NJVL-së, dhe përcaktohet me statutin e saj.251
Duke e parë parasysh faktin se modeli proporcional për zgjedhjet lokale nuk garanton se
të gjitha bashkësitë etnike të cilat jetojnë në një komunë do të përfaqësohen në mënyrë
proporcionale në Këshillin, siç u eksponua më lartë në studimin, funksionimi i suksesshëm
i KMB-së është nga rëndësia kruciale. Ky komision paraqet trup këshilldhënës i cili siguron
dialog institucional mes bashkësive të ndryshme etnike, përkatësisht instrument për
pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes për ç[shtjet që janë me interes për
bashkësitë: kultura, gjuha, flamujtë dhe simbolet, emrat e institucioneve etj. KMB i shqyrton
çështjet në lidhje me identitetin e pjesëtarëve të bashkësive, zgjihdjen e sitauatave konflikte
të lidhura me ‘momentet etnike’, por e kanë edhe rolin e parandalimin e konfilkteve përmes
promovimit të tolerancës, jodiskriminimit dhe respektimin e përbashkët. Pa dyshim, roli i
KMB-së është lidhur edhe me çështjet për përfaqësimin e drejtë dhe pjesëmarrjen aktive të
qytetarëve në jetën publike.
246 „Komiteti në rolin e arbitrit“, Gordana Silanoska. Koha, gazetë ditore. 31.07.2007.
247 „Në komunën në të cilën të paktën 20% nga numri i përgjithshëm të banorëve të komunës i caktuar
me regjistrimin e fundit të popullit janë pjesëtarë të një bashkësie të caktuar, formohet komision për
marrëdhënie mes bashkësive.“ Shih: Ligjin e vetëqeverisjes lokale. Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonisë. num.5/2002. Neni. 55, prgf.1
248 Edhe pse në praksë ekzistojnë edhe raste ku komunat nuk janë obliguar të krijojnë KMB, por kanë krijuar: Reseni, Vallandova, Vrapçishta, Drugova, Dojrani, Kratova, Ilindeni, Lipkova, Lozova, Makedonski
Brodi, Saraji, Staro Nagoriçane, Gostivari, Gjevgjelia dhe Tearca. Shihe fjalimin e Ademit: Komiteti për
marrëdhënie mes bashkësive, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Shënimet stenografike i Mbledhjes
së Komitetit për marrëdhënie mes bashkësive, 30.10.2009.
249 Edhe pse nga hulumtimi ka dalë se jo në çdo KMB parimi i barazisë është përfaqësuar në barazi (p.sh.
komuna e Karbincit, Çairit).
250 Ligji i vetëqeverisjes lokale. Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonisë. num.5/2002. Neni.55, prgf.5.
251 Praksa e deritanishme tregon se shpeshherë anëtarët e KMB-së janë anëtarë edhe të Komitetit. Në
disa komuna ka edhe anëtarë të jashtëm, por më shpesh të njëjtët nuk vijnë në mbledhjet duke para
parasysh se nuk financa që t’i mbulojnë shpenzimet e pjesëmarrjes së tyre.
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Tabela num. 6: të dhënat e KMB-së së formuara sipas NJVL-ve
NJVL\ Burimi
Aerodromi
Araçinova
Berova
Manastiri
Bogdanci
Bogovinja
Bosillova
Bërvenica
Buteli
Vallandova
Velesi
Vraneshtica
Vrapçshta
Gazi Baba
Gjevgjelia
Gostivari
Qyteti i Shkupit
Gradsko
Dibra
Dellçeva
Demir Hisari
Dojrani
Dollneni
Drugova
Gjorçe Petrovi
Zelenikova
Zhelino
Ilindeni
Jegunovca
Karbinci
Karposhi
Kisela Voda
Kërçova
Konça
Koçani
Kratova
Krusheva

Të dhënat e fituara nga
BNJVL2522
/
Po
/
/
/
Po
/
/
Po
Po
/
Po
Po
/
Po
Po
Po
/
Po
Po
/
Po
Po
Po
/
/
/
Po
Po
Po
/
/
Po
Po
Po
Po
/

Të dhënat e QHBR Studiorum2533

Obligimi ligjor që të formohen KMB

Jo
/
Jo
Jo
Jo
Po
Jo
Po
Po
Po
Jo
/
/
Po
Po
Po
Po
Po
Po
/
Jo
Po
Po
Po
Jo
Po
Jo
Jo
Po
/
Jo
Jo
/
/
/
/
Po

Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Po
Jo
Jo
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Jo
Po
Jo
Jo
Jo
Po
Jo
Jo
Po
Jo
Jo
Po
Jo
Jo
Jo
Po
Jo
Jo
Jo
Po
65

Pjesëmarrja efektive politike e bashkësive më të vogla etnike në vetëqeverisjen lokale
në Republikën e Maqedonisë: ndikimi i Marrëveshjes kornizë të Ohrit

NJVL\ Burimi
Kumanova
Lipkova
Lipkova
Lipkova
Makedonski Brod
Novaci
Oslomeji
Ohri
Petzrovca
Probishtipi
Radovishi
Saraji
Sopishta
Staro Nagoriçane
Struga
Studeniçani
Tearca
Tetova
Qendra
Qendra Zhupa
Çairi
Çashka
Shtipi
Shuto Orizari

Të dhënat e fituara nga
BNJVL2522
Po
Po
Po
Po
Po
/
Po
/
Po
/
/
Po
/
Po
/
Po
/
Po
/
/
Po
/
/
/

Të dhënat e QHBR Studiorum2533

Obligimi ligjor që të formohen KMB

Po
/
Po
Po
Jo
Jo
Po
Jo
Po
Jo
Jo
Po
/
Po
Po

Po
Jo
Jo
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Jo
Jo
Jo
Po
Jo
Po
Jo
Jo
Po
Jo
Jo
Po
Po
Jo
Po

Po
Po
Jo
Po
Po
Po
Jo
Jo254

Burimi: Shkresa e BNJVL-së deri te QHBR Studiorumi (qershor vitin 2011); Shkresat e NJVL-së deri te QHBR Studiorumi (korriku vitin 2011) 252253254

Në pajtim me rregullimin ligjor të pragut prej 20%, ka vend të zbrazët për interpretime
të ndryshme për shakak të dykuptueshmërisë të shprehjes “pjesëtarë të një bashkësie të
caktuar”. Për shembull, mbetet paqartë në cilat komuna nuk duhet të formohet KMB:
a në komunat në të cilat shumica është mbi 80%, ose në të cilat asnjëra nga bashkësitë e
252 Nën të dhënat e fituara nga BNJVL nënkuptohet përgjigjja e cila u mor nga BNJVL pas kërkesës së
QHBR Studiorum që të dorëzohet informata se në të cilat NJVL është formuar KMB. Vendet janë
plotësuar në këtë mënyrë: PO (sipas të dhënave të dorëzuara nga BNJVL në atë NJVL është formuar
KMB); ose / (ajo NJVL nuk përmendet në shkrimin e BNJVL-së)..
253 Nën të dhënat e fituara nga BNJVL nënkuptohet përgjigjja e cila u mor nga BNJVL pas kërkesës së
QHBR Studiorum që të dorëzohet informata se në të cilat NJVL është formuar KMB, dhe nëse ka që
të jipen informata për përbërjen e saj. Vendet janë plotësuar në këtë mënyrë: PO (sipas shkresës së
pranuar të NJVL-së atje është formuar KMB); JO (sipas shkresës së pranuar të NJVL-së atje nuk është
formuar KMB); ose / (nuk u pranua përgjigje me shkresë).
254 Komuna e Shuto Orizarit ka dërguar dy shkrime pas kërkesës së QHBR Studiorum për informatën a
ka apo nuk ka formuar KMB në komunë, me çfarë njëri lajmëron se një komision i tillë është formuar,
ndërsa tjetri të lajmëron se rivokohet shkresa dhe se do të dërgojnë edhe një. Deri në datën e mbylljes
së këtij studimi një shkresë e tillë nuk u pranua.
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minoriteteve nuk e mbikalon pragun nga n20%.255 Nëse interpretohet në kuptimin e dytë,
dispozita ligjore nuk e imponon forminimin e KMB-së edhe në raste kur do të kishim disa
bashkësi të cilat janë mbi 50% të popullit, por të cilat veçanërisht num e mbikalojnë pragun e
20%.256 Megjithatë, në praktikë, në shumicën e rasteve pragu nga 20% nuk zbatohet si kusht i
nevojshëm për formimin e KMB-së, por ka edhe të tilla ku pragu nga 20% është pengesa kyçe
për formimin e KMB-së.257 Në Radovish, për shembull, nuk ka formuar KMB, por Këshilli ka
formuar Komision për përfaqësimin e drejtë të minoriteteve, i cili së bashku me Komisionin
për mundësi të barabarta konsultohen gjatë sjelljen e vendimeve që u referohen grupeve të
minoriteteve.258
Në ato vende lu janë formuar, KMB përballohen me sfida të ndryshme. Dikund anëtarët
e KMB-së ankohen për mospërfilljen nga Këshilli, madhje edhe për joinformimin për
ekzistimit të KMB-ve dhe anëtarëve të tyre.259 Dikund, si problem shënohet ajo që KMB nuk
është përbërë sipas dispozitës ligjorepër numrin e njëjtë të përfaqësuesve të çdo bashkësie
të pranishme në komunë,260 por dikund ka edhe raste ku anëtarët janë emëruar pa dijen e
tyre.261 Për disa përfaqësues të NJVL-së pikërisht pragu nga 20% u vështirëson pjesëtarëve
të bashkësive më të vogla etnike që më efektivisht të përfshihen në vendimmarrjen edhe në
punën e komunës, dhe me atë edhe në punën e KMB-së.262
Anëtarët e KMB-së më shpesh janë ose këshilltarë në Këshillin e komunave, ose vetëm
anëtarë të jashtëm, ose janë përzier – përkatësisht, pçrveç këshilltarëve ka edhe anëtarë të
jashtëm. Sipas disa hulumtimeve, baza e zgjedghjes së anëtarëve të këtij komisioni është
shumë e ngushtë dhe nën ndikimin e fortë partiake,263 i plotësuar me mendimin se do
255 Kenan Hasipi propozon rividim të dispozitës e cila prasheh formimin e obligueshëm të KMB-së atje
ku një bashkësi është mbi 20%, sepse, sipas tij, në ato komuna me ligj ajo bashkësi gëzon të drejta më
të mëdha gjuhësore e të tjera, që e bën ekzistimin e KMB-së më pak të rëndësishme, për dallim nga
komunat ku ky numri është nën 20% dhe këto grupe nuk i gëzojnë ato të drejta. Për tërë diskutimin
shih: Komiteti për të marrëdhëniet mes bashkësive, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Shënime
stenografike nga Mbledhja e Komitetit për marrëdhënie mes bashkësive, 30.10.2009.
256 Shih, për shembull: „nëse në komunë ekziston bashkësi minoritetesh me, për shembull, 19% nga numri
i tërësishëm i banorëve, nuk do të formohet komision, e ajo bashkësi e cila është mbi 20% paraqet viza
që bashkësitë e tjera në komunë të përfaqësohen në Komisionin“ Maleska, М., Hristova, L., Ananiev, Ј.,
„Ndarja e pushtetit, modeli i ri për vendimmarrjen në komunat multikulturore“. New Balkan Politics.
<http://www.newbalkanpolitics.org.mk/political_essays/powersharing_mk.html>. E vizituar për herë të
fundit më: 30.06.2011.
257 Si për shembull në komunat e Ohrit dhe Shtipit.
258 Intervista num. 16 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Radovishit, mars vitin 2011.
259 Intervista num. 12-c me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Strugës, mars vitin 2011.
260 Intervista num. 35 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Karbincit; Intervistave num. 15 me
përfaqësues të sektorit qytetar, Strugë, mars vitin 2011.; Intervista num. 57 me përfaqësues të KMB-së,
Komuna e Çashkës.
261 Intervista num. 67 me përfaqësues të sektorit qytetar, Gostivar.
262 Intervista num. 52 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Studeniçanit.
263 Maleska, М., Hristova, L., Ananiev, Ј., „Ndarja e pushtetit, modeli i ri i vendimmarrjes në komunat
multikulturore“. New Balkan Politics.
<http://www.newbalkanpolitics.org.mk/political_essays/powersharing_mk.html>. E vizituar për herë të
fundit më: 30.06.2011.
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të ishte ideal nëse të gjithë anëtarët e KMB-së të ishin anëtarë të jashtëm.264 Gjithashtu,
theksohen edhe kushtet e pabarabarta të punës me të cilat përballohen anëtarët e KMB-së
varësisht nga ajo a janë këshilltarë e komunës ose janë anëtarë të jashtëm,265 që sipas disa të
anketuarve nuk duhet të jetë rasti.266
Për shumë nga të anketuarit dhe bashkëbiseduesite, kyçi i punës së suksesshme të KMB-së
është informimi e popullit lokal për ekzistimin, rolin dhe punën e tyre.267 Anëtarët e KMBsë shpesh theksojnë se qytetarët fare nuk dinë se ekziston një komision i tillë në kornizat e
NJVL-së së tyre. Sfida tjetër me të cilën përballohen, dhe e cila ndikon në mënyrë direkte
mbi funksionimin, është gjendja e paqartë ligjore.268 Nuk ekzistojnë mekanizma të përpunuar
të KMB-së për konsultim me qytetarët, as për dorëzimin e propozimeve deri te Këshilli.269
disa nga të anketuarit të cilët janë anëtarë edhe të KMB-së edhe të Këshillit, theksojnë se
qëllimisht planifikojnë që takimet e KMB-së të jenë para mbledhjeve të Këshillit, sepse
shpenzimet e udhëtimit për ato mbledhje janë mbuluar, por zgidhja e këtillë rezulton me
mungesën e kohës për debata të thella, por edhe për konsultime me qytetarët.270 Madje
edhe ato KMB të cilat organizatat ndërkombëtare i vlerësojnë si suksesshme, nuk janë të
kënaqur me ndikimin e tyre në Këshillin,271 dhe ankohen për përkrahjen e pamjaftueshme
tëkomunës për punën e tyre.272 Me siguri problemi më i vështirë me të cilin përbalohen KMB
është mungesa e financave për punën e tyre.273 KMB nuk kanë mjete themelore për punën
administrative dhe organizimin e takimeve të tyre. Në raste të veçanta mungesa e mjeteve
arsyetohet me borxhet e trashëguara financiare274 ose me gjendjen e keqe ekonomike.
Në lidhje me rolin e KM-së, komuna të caktuara e theksojnë rolin pozitiv i cili i referohet
përfqaësimit të interesave të qytetarëve nga bashkësitë etnike përmes Komisionit,275
që udhëheq deri te përmirësimi i bashkëjetesës ndëretnike.276 Megjithatë, për shumë
përfaqësues të NJVL-së, roli i KMB-së është redukuar në makanizëm për zgjedhjen e
264 Intervista num.61 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup.
265 Intervista num. 63 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Staro Nagoriçanesë; Intervista num.
12-а me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Strugës, mars vitin 2011.
266 Intervista num. 58 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Çashka.
267 Intervista num. 26-а me përfaqësuese të sektorit qytetar, Kumanovë, mars vitin 2011; Intervista num.
52 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Studeniçanit; Intervista num. 61 me përfaqësuese të sektorit
qytetar, Shkup.;
268 Intervista num. 61 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup.
269 Intervista num. 52 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Studeniçanit.; Intervista num. 28 me përfaqësuese të NJVL-së së Komunës së Kumanovës.
270 Intervista num. 52 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Studeniçanit.
271 Intervista num. 12-c me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Strugës, mars vitin 2011.
272 Intervista num. 28 me përfaqësuese të NJVL-së ЕЛС Komuna e Kumanovës.
273 Intervista num. 57 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Çashkës.
274 Intervista num. 52 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Studeniçanit.
275 Intervista num. 47 me përfaqësuese të NJVL-së Komuna e Gradskosë.
276 Intervista num. 50 me përfaqësues të sektorit qytetar, Gradsko.
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konfilkteve midis bashkësive.277 Në pajtim me pikëpamjet të këtilla, puna e KMB-së në më
shumë komuna përbëhet vetëm në ad hok takime, sipas nevojës.278 Rastet kur KMB-ja merr
aktivitete preventive ose të projekteve janë të rralla.279 Aktivitetet e caktuara të projekteve,
para së gjithash të një pjese të shoqatave, ndihmojnë në krijimin e kushteve të punës së
KMB-së në disa komuna.280 Por, problemet paraqesin me ndryshimin e anëtarësisë së KMBsë, pas zgjedhjeve lokale dhe këshilltarëve të sapozgjedhur, me çfarë humbet kontinuiteti i
punës, por edhe shumë nga kapaciteti i ndërtuar.281
6. Demokracia direkte
Demokracia direkte në të vërtet propozon mekanizma për pjesëmarrje direkte të qytetarëve
në vendimmarrjen me qëllim që të përforcohet demokracia (pavarësisht nga struktura
etnike e një shoqërie) përmes nxitjes së qytetarisë shoqërore të angazhuar dhe aktiv.282
Shumë teorecienë i formave të ndryshme të demokracisë paralajmërojnë se demokracia
direkte nuk është asnjë garanci për përfaqësimin e minoriteteve. Disa e karakterizojnë këtë
model edhe si tirania e shumicës, të tjerët si antiteza e demokracisë konsociale nga shkaku
i thjeshtë se forma e demokracisë direkte që takohet më shpesh – referendumi, si rregull i
vendimmarrjen e parashton shumicën klasike nga 50% +1, që qartë e tregon rrezikun nga
mbivotimi i bashkësive më të vogla.283 Por, në kontekst të përfshirjes direkte të qytetarëve
në sjelljen e vendimeve, aspektet pozitive të këtyre formave duhet të kërkohen në rezultatet
e tyre të afatgjata në procesin e demokratizimit përmes ngritjen e vetëdijes së qytetarëve
për nevojën nga pjesëmarrja aktive në jetën publike/ politike, përkatësisht ndërtimi i trupit
shoqëror i vetëdijëshëm qytetar.
Në Maqedoni, në pajtim me LVL-në, qytetarët mund në mënyrë direkte të marrin pjesë në
sjelljen e vendimeve për çështjet nga rëndësia lokale përmes iniciativave qytetare, mbledjeve
të qytetarëve dhe referendumit. Por, format e këtilla të pjesëmarrjes direkte pothuajse nuk
praktikohen.
Dispozitat ekzistuese ligjore nuk e nxisin pjesëmarrjen direkte dhe efektive të pjesëtarëve të
277 Intervista num. 33 me përfaqësues të NJVL-së Komuna e Karbincit.; Intervista num. 56 me përfaqësuese të NJVL-së Komuna e Çashkës.; Intervista num. 30 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e
Konçesë.; Intervista num. 39 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Dolnenit.; Intervista num. 30 me
përfaqësues të KMB-së, Komuna e Konçesë.
278 Intervista num. 64 me përfaqësuese të KMB-së, Komuna e Staro Nagoriçanesë. Intervista num. 48 me
përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Gradskosë.
279 Për shembull, në komunën e Çashkës dhe Çairit, KMB organizojnë ngjarje dhe manifestacione të
ndryshme të cilat për qëllim kanë që t’i njoftojnë njerëzitë midis tyre dhe t’i eliminojnë paragjykimet.
280 Për shembull, projekti „Modeli i komunikimit efikas mes Komisioneve, qytetarëve dhe organëve të
vetëqeverisjes lokale“ i zbatuar në Shoqatën „Vlerat e përbashkëta“ dhe fondacionin Metamorfozis në
2010/2011.
281 Intervista num. 61 me përfaqësuese të sektorit qytetar, Shkup.
282 Teoria e demokracisë direkte shih: Cronin, Thomas E. (1989). Direct Democracy: The Politics Of Initiative, Referendum, And Recall. Harvard University Press.
283 Shih: Barry, B. 1975. Review Article: Political Accommodation and Consociational Democracy. British
Journal of Political Science 5(4): 477-505. Kriesi, Hanspeter. (2005). Direct democratic choice: the Swiss
experience. Lanham: Lexington Books.
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bashkësive më të vogla. Sipas tyre, Këshilli është i obliguar që të shqyrtojë për nismën qytetare
vetëm nëse e përkrahin të paktën 10% të zgjduesve të komunës (ose të vetëqeverisjes lokale),
dhe pragu i njëjtë vlerëson edhe për mbledhjen e qytetarëve. Që të shpallet referendum
duhet të kihet pragu nga “të paktën 20% të zgjedhuesve të komunës”. (shish LVL, neni 25-28).
Përjashtimi i gjithë komunave në procesin e vendimmarrjes vërehet në qytetin e Shkupt
(dhe në komunat që e përbëjnë), veçanërisht në lidhje me ashq. projektin “Shkupi 2014”.
Të anketuarit e komunës së Çairit veçanërisht vërejnë se ky projekt ka ndikim negativ mbi
marrëdhëniet ndëretnike: vendimi për këtë projekt nuk është sjellë me konsenzus; këtë
çështje nuk e shqyrtua Komiteti për marrëdhënie midis bashkësive; projekti jo vetëm që
llogaritet si kundërkushrtetues, por pas karakterit të tij përfaqëson projekt monopartiak dhe
monoetnik. Si rezultat i përjashtimit dhe joinformimit të vetëqeverisjes lokale ka ndodhur
edhe incidenti në Kala. Disa nga të anketuarit kanë treguar se rjedhoja e përjashtimit të tillë
është rrënimi i Kalasë, lokacion me rëndësi për të gjithë qytetarët.284
Si shembull pozitiv për pjesëmarrjen dhe vendimmarrjen direkte mund të përmenden
forumet e bashkësive. Forumet, e organizuara pas iniciativës së BNJVL-së në bashkëpunim
me shoqata dhe fondacione të tjera, dhe me përkrahje financiare të Agjencisë zvicrane për
bashkëpunim dhe zhvillim, janë mjeti me të cilin qytetarët përmes një serish të sesioneve për
diskusionin në mënyrë direkte përfshihen në vendimmarrjen për çështje nga interes lokal.285
Në periudhën 2006 – 2010 mbi njëzet NJVL praktikisht i kanë ndryshuar dhe shfrytëzuar
mundësitë të cilat iu ofrojnë Forumet e bashkësive.286
Përvoja e të anktuarve në lidhje më këtë mjet më shpesh është shumë pozitiv, e ashtu për një
pjesë të komunave kjo përfaqëson mjet i institucionalizuar, përkatësisht përfaqëson pjesë
e dokumenteve të statuteve të komunës287. Kryesisht, rezultati i takimeve dhe vendimeve
të këtilla janë çështjet ifrastrukturale288 dhe komunale289, dhe në komuna të caktuara edhe
çështja e buxhetit të komunës. Në masa të mëdha, ky mjet është vlerësuar si mënyrë efikase
për artikulimin e nevojave të popullit lokal.290
284 Intervista num. 70-c me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Çairit.; Intervista num. 70-b me
përfaqësuese të NJVL-së së Komunës së Çairit.; Intervista num. 70-а me përfaqësues të NJVL-së së
Komunës së Çairit.; Intervista num. 70-ç me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Çairit.
285 Intervista num. 34 me përfaqësues të NJVL–së së Komunës së Karbincit.
286 Bashkësia e njlësive së vetëqeverisjes lokale. „Doracak: Forumi i bashkësisë në 11 hapa“. Shkup, 2010.
<http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Izdanija/Publikacii/MK/forumi%20na%20zaednicite%20mk%20za%20web.pdf>. E vizituar për herë të fundit më: 30.06.2011.
287 Interesimi i qytetarëve për forumet e bashkësive ishte tepër e madhe. Komuna e Radovishit ka
paraparë edhe paragraf në buxhetin e komuës nga 200,000 den. Për sigurimin e punën të mëtejshme
të forumeve të bashkësive (Intervista num. 16 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Radovishit,
mars vitin 2011); me ndryshimet të paragrafeve, Forumet e bashkësive e kanë fituar edhe përkrahjen
institucionalizuar të organëve të vetëqeverisjes lokale (Intervista num. 65-а ,e përfaqësues të NJVL-së
së Komunës së Gostivarit)
288 Shëtitorja e kejit të lumit në Gostivar. (Intervista num. 65-а me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së
Gostivarit); 2 investicione kapitale me karakter infrastrukturor (Intervista num. 48 me përfaqësues të
NJVL-së së Komunës së Gradskosë)
289 Vetura për nevojat komunale (Intervista num. 37 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Dolnenit);
(Intervista num. 31 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Konçesë);
290 Intervista num. 37 me përfaqësues të NJVL-së së Komunës së Dollnenit.
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Kritika kryesore e drejtuar kah Forumet I referohet financimnit.291 Me faktin që Agjencia
zvicrane është donator, zvogëlohet edhe praktikimi I mënyrës së këtillë të vendimmarrjes,
që në të vërtet ndikon mbi qëndrueshmërinë e kësaj praktike.292 Sidoqoftë, përvaojat pozitive
me këtë fomrë e vendimmarrjes, mund të zbatohen në ato komuna (ose vetëadministrata
lokale) ku pjesëtarët e bashkësive më të vogla jetojnë në numër të rëndësishëm.
Si përfundim, Maqedonia nuk ka froma dhe instrumente mjaft të zhvilluara për përfshirjen
direkte të qytetarëve, e veçanërisht të pjesëtarëve të minoriteteve, që ndikon në mënyrë
negative mbi pjesëmarrjen efektive në procesin e vendimmarrjes. Kufijtë e larta ligjore për
iniciativat direkte qytetare, si edhe inercioni i administratës ndaj të njëjtave i bëjnë Forumet
mjeti i vetëm dhe i pamjaftueshëm për përfshirjen direkte të qytetarëve në jetën publike,
edhe pas çështjeve që u referohen në mënyrë direkte. Mosekzistimi i formave të pjesëmarrjes
direkte, reflektohet në mënyrë negative edhe mbi mekanizmat e tjera e përfaqësimit efektiv
të pjesëtarëve të bashkësive të vogla etnike.

291 Intervista num. 57 me përfaqësues të KMB-së, Komuna e Çashkës.
292 Intervista num. 67 me përfaqësues të sektorit qytetar, Gostivar.
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V. Përfundimi

Analiza e përfaqësuar në këtë studim qartë tregon se pjesëmarrje

efektive politike e bashkësive më të vogla etnike në vetëqeverisjen lokale
në Maqedoni pas nënshkrimit të MKO-së për herë të parë formësohet
si parim në tërësi, përkatësisht garantohet përmes ligjeve dhe akteve
ligjore të ndryshme të dala nga implementimi i dispozitave të MKO-së.
Duke i kombinuar metodat e pasqyrimit të literaturës dhe analizave
të ekzitueshme, dhe hulumtimi në terren, studimi kontribuon me disa
njohuri të reja, empirike të mbështjella. Paketi konsocial për menaxhimin
e ndarjeve etnike, në formën e zbatuar në Maqedoni, formalisht mindëson
që vetën grupe të caktuara në shoqëri të kenë status dhe përfaqësim të
barabartë, dhe në atë mënyrë edhe mbrojtje dhe pranim maksimal, derisa
bashkësitë më të vogla etnike vetëm pjesërisht i përfshin në procesin
duke i vënë në pozitë të nënshtruar në lidhje me grupet më të mëdha.
Pastaj, me MKO-në, nga njëra anë vërehet uhvillimin edhe në rregullimin
juridik edhe në implementimin e masave të cilat sigurojnë zbatim
përkatës së parimeve të jodiskriminimit e të përfaqësimit të drejtë të
bashkësive të vogla etnike (nëse lihet anash argumenti se pragu nga
20% de fakto garanton përfaqësim të drejtë vetëm për bashkësi të
caktuara dhe në raste të caktuara). Megjithatë, nga ana tjetër, mungesa
e shpeshtë e vullnetit politik dhe/ ose të mjeteve financiare, partizacioni
i strukturave të sektorit publik, dhe me atë edhe të politikave publike, si
edhe joinformimi edhe i qytetarëve edhe i administratës shtetërore në
nivel qendror dhe lokal e ngadalësojnë procesin e zbatimit të plotë të
këtyre parimeve, dhe me atë edhe të pjesëmarrjes efektive të bashkësive
të vogla në jetën publike e vendit. Si faktorë plotësuesë destabilizatorësh
në sigurimin e përfaqësimit të drejtë dhe efektiv të bashkësive më të
vogla etnike paraqiten joreformimi i sektorit publik, zbatueshmëria
e ngadalshme e ligjeve dhe veçanërisht e joreformimit të gjyqësisë, si
edhe mekanizmat e këqia të komunikimit mes akterëve të ndryshme
të përfshira në procesin edhe në linjë horizontale – midis akterëve në
nivel qendror dhe në linjë vertikale – midis akterëve në nivel qendror
dhe lokal. Nga këtu, në pozitë të vështirë janë pjesëtarët e bashk[ësis
të vogla të cilët edhe tradicionalisht janë objekt i diskriminimit etnik,
politik dhe ekonomik, përkatësisht kombësia e romëve.
Si përfundim, përfitimet nga MKO-ja për përfaqësim më efektiv të
bashkësive të vogla etnike e sigurojnë themelin e fortë juridik për
barazinë dhe stabilitetin ndëretnik në Maqedoninë multietnike dhe
multikulturore. Megjiatë, që të realizohet koekzistenca e qetë përmes
ruajtjes së karakteristikave kulturore të grupeve më të vogla etnike
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dhe përfshirja e tyre aktive në jetën publike edhe më tej, duhet më shumë se ligje në fletë.
Veçanërisht përmes bashkëpunimit dhe angazhimit më aktiv të të gjithë akterëve të përfshirë
në procesin, normativat ligjore do të transferohen në praksë dhe realitet të përditshëm.
Parakusti i nevojshëm për këtë është hyrja strategjik ndaj t[ë drejtave të njeriut, me fokus të
veçantë në jodiskriminimin dhe masat e nevojshme pozitive të aksionit, sipas së cilës do të
udhëhiqte reformimi i ligjeve dhe politikave të zbatuara. Në drejtim të kësaj, rekomandohet
hapja e procesit të gjerë publik konmsultativ për sjelljen e Planit aksional për të drejtat e
njeriut në Republikën e Maqedonisë (që nënkupton edhe implikacione qartë të paraqitura
financiare edhe plan për financim) i cili do të rezultonte me zbatimin e dokumentit të tillë
strategjik në afat të gjatë. Kjo do ta mundësonte ndërtimin e kornizës ligjore dhe kornizës
së politikave të zbatuara ku qendra do të jenë të drejtat e njeriut, duke i marrë parasysh
plotësisht obligimet e respektimit, mbrojtjes dhe realizimin të cilat i ka Maqedonia sipas së
drejtës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, duke e vështirësuar njëkohësisht paraveprimin
e proceseve dhe përforcimin e siguirisë juridike.
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Shtojcat I:

Lista e personave të intervistuar
(zgjatja e hulumtimit në terren: 14 shkurtër - 15 prill vitin 2011)
Num.
1
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Emri dhe mbiemri
Abdula Bajramovski

2

Adnan Lapo

3

Azem Dauti

4

Alberto Zenil

5

Aleksandra Bojaxhieva

6

Andriana Kolevska

7

Ardita Dema

8

Asan Jusin

9

Ashmet Elezovski

10

Biljana Doneva

11

Birxhan Mehmedov

12

Boban Zdravkovski

13
14
15

Bojanço Stefanov
Vasil Bogdanski
Vene Tasev

16

Vesna Shkortova

17

Viktor Cvetkovski

18

Violeta Boshkova

Pozita
Organizata/ Institucioni
Kryetar i komunës së Dollnenit
Komuna e Dollnenit
Anëtar i Komisionit për marrëdhënie mes
Komuna e Strugës
bashkësive të komunës së Strugës
Kryetar i Këshillit të komunës së Çairit
Komuna e Çairit
OJQ Shoqata e egjiptianëve të Ohrit,
Anëtar i kryetarisë
Ohër
Komiteti këshilldhënës i Konventës
Eksperte e pavarur
Kornizë për minoritetet kombëtare,
Këshilli i Evropës
Udhëheqëse e sektorit për bashkëpunim
Komuna e Kumanovës
ndërkombëtar
Bashkësia e njësive të
Zëvendëse e Drejtorit ekzekutiv
vetëqeverisjes lokale e Republikës
së Maqedonisë
Anëtar i Këshillit të Komunës së Karbincit Komuna e Karbincit
OJQ Qendra kombëtar të tomëve,
menaxher
Kumanovë
Koordinatore e Komisionit për
marrëdhënie mes bashkësive të komunës Komuna e Çashkës
së Çashkës
OJQ Shoqata për të drejtat e
anëtar
romëve, Shtip
Kryetar i Komisionit për marrëdhënie mes
Komuna e Gostivarit
bashkësive
Kryetar i Këshillit të komunës së Karbincit Komuna e Karbincit
Kryetar i komunës së Karbincit
Komuna e Karbincit
Sekretar i komunës së Çairit
Komuna e Çairit
OJQ Fondacioni për zhvillim lokal
Drejtoreshë ekzekutive
dhe denokraci “Fokus”, Veles
Kryetar i Këshillit të komunës së
Komuna e Kumanovës
Kumanovës
OJQ Shoqata e personave me aftësi
kryetare
të kufizuara, Gradsko

Shtojcat
Metodologjia: instrumentet dhe shembulli

Num.

Emri dhe mbiemri

19

Vladimir Stojanoviq

20

Gligur Kocev

21

Goran Andovski

22

Dashmir Osmani

23

Dimçe Kanevçe

24

Dragica Poposka

25

Dushko Jokovçevski

26

Ejup Abazi

27

Eldafar Jusufi

28

Elena Temelkovska

29

Elizabeta Cvetkovska

30

Enis Omerov

31

Enise Demirova

32

Erol Ademov

33

Esad Rahoiq

34

Zhakllina Jovanova

35

Zhaneta Çaushevska

36

Zija Saidov

37

Zllatko Jankulov

38

Zoranço Aleksov

39

Ivana Davidovska

40

Ivanka Sokolova

41

Jasna Petrovska

Pozita
Organizata/ Institucioni
Udhëheqës i repartit pët zdhëheqje me
Agjencia për realizimin e të drejtave
projekte dhe bashkëpunim ndërkombëtar të bashkësive
Kryetar i komunës së Gradskosë
Komuna e Gradskosë
OJQ Shoqata e qytetarëve “Gallebi”,
kryetar
Çashka
Zyra për zhvillim lokal ekonomik dhe
Komuna e Gostivarit
implementim të pjekteve
Anëtar i projekt-grupit
OJQ Këshilli i të rinjve, Ohër
НВО Сојуз на жени „Езерка“,
kryetare
Струга
Kryetar i Këshillit të komunës së Ohrit
Komuna e Ohrit
Udhëheqës e repartit për burimeve
Komuna e Studeniçanit
njerëzore
Asistent në Zyrën për komunikim me
Komuna e Dollnenit
qytetarët
Anëtar i Këshillit të komunës së
Komuna e Gradskosë
Gradskosë
Udhëheqëse e sektorit për aktivitete
Komuna e Kumanovës
projektesh
Kryetar i Komisionit për mundësi të
Komuna e Radovishit
barabarta
OJQ Shoqata e romëve “Çerenja”,
kryetare
Shtip
Referent për marrëdhënie me bashkësitë Komuna e Shtipit
OJQ Shoqata e boshnjakëve,
kryetar
Gradsko
Kryetare e Komisionit për marrëdhënie
Komuna e Staro Nagoriçanesë
mes bashkësive
Kryetare e Këshillit të komunës së
Komuna e Gradskosë
Gradskosë
Kryetar i Komitetit për marrëdhënie mes
Komuna e Konçesë
bashkësive
Udhëheqës i sektorit për marrëdhënie me
Komuna e Konçesë
publikun dhe aktivitete projektesh
Kryetar i Komunës së Shtipit
Komuna e Shtipit
OJQ Qendra për dialog ndërkulturor,
anëtar
Kumanovë
OJQ Asociacioni për përparimin e
kryetare
gjendjes së gruasë në Maqedoni
“Zhenska Akcija”, Radovish
OJQ Rrjeti për muntikulturalizëm,
koordinatore
Shkup
77
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Num.

78

Emri dhe mbiemri

Pozita

42

Kadir Salih

Zëvendës-drejtor

43

Katerina Vasileska

Anëtar i projekt grupit

44

Kenan Abdi

45

Kujtim Usejni

46

Lejla Alilovska

47

Lindita Rexhepi

anëtar

48

Lubica Petrova

anëtar

49

Lubomir Frçkovski

Profesor i rregulltë

50

Luksel Bajram

51

Marjan Dailovski

52

Marjanço Todorovski

53

Meqail Shakirov

54

Miodrag Jovanoviq

55

Mirjana Maleska

56

Muzafer Saliu

57

Muhamed Toçi

58

Natasha Sokollova

59

Naum Dunoski

60

Nevzat Imeroski

61

Ramadan Amzov

62

Ramadan Demirov

Kryetari i Komisionit për marrëdhënie
mes bashkësive dhe Anëtar i Këshillit të
Komunës së Studeniçanit
Anëtar i Këshillit të komunës së Ohrit
Koordinatorja e Komisionit për
marrëdhënie mes bashkësive

Udhëheqës i Sektorit për mbrojtjen civile
dhe ushtërake
Kryetar i Këshillit të komunës së Staro
Nagoriçanesë
Sekretar shtetëror

Organizata/ Institucioni
Agjencia për realizimin e të drejtave
të bashkësive
OJQ Agjencia lokale për demokraci,
Strugë
Komuna e Studeniçanit
Komuna e Ohrit
Komuna e Çairit
OJQ Qendra për dialog ndërkulturor,
Kumanovë
OJQ Bashkimi i grave “Denica”,
Radovish
Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodi”
Fakulteti juridik “Justinian i Pari”,
Shkup
Komuna e Ohrit
Komuna e Staro Nagoriçanesë
Ministria për punë dhe politikë
sociale e RM-së, Qeveria e
Rebuplikës së Maqedonisë

Kryetar i Komisionit për marrëdhënie mes
Komuna e Çashkës
bashkësive
Kryetar i komunës së Staro Nagoriçanesë Komuna e Staro Nagoriçanesë
Universiteti jug-lindor Evropian,
Profesoresha e rregulltë
Shkup
kryetar
OJQ Link-qendra evropiane, Gostivar
OJQ Shoqata humanitare dhe
kryetar
bamirëse të romëve “Meseçina”,
Gostivar
anëtar
OJQ Shoqata e qytetarëve, Karbinci
Shoqata e kroatëve në Republikën
koordinator
e Maqedonisë – Dega e Strugës,
Strugë
Kryetar i Komisionit të për marrëdhënie
Komuna e Dollnenit
mes bashkësive
Kryetar i Këshillit të komunës së Çashkës Komuna e Çashkës
OJQ Shoqata e romëve “Sao Roma”,
kryetar
Shtip

Shtojcat
Metodologjia: instrumentet dhe shembulli

Num.

Emri dhe mbiemri

63

Samet Skenderi

64

Sasho Nikollov

65

Sefgani Osmanovski

Pozita
Drejtor ekzekutiv
Kryetar i Këshillit të komunës së
RadovishitПретседател на Совет на
општина Радовиш
Kryetar i Këshillit të komunës së
Dollnenit
Këshilltare për të Drejtat e Njeriut

Organizata/ Institucioni
OJQ Nisma për ndryshim social
(InSoK), Shkup
Komuna e Radovishit
Komuna e Dollnenit
Zyra e Koordinatorit të qëndrueshëm
të Organizatës së Kombëve të
Bashkuara në Maqedoni, Organizata
e Kombëve të Bashkuara

66

Silva Peshiq

67

Simon Ilievski

68

Slobodan Novakoviq

69

Stojan Lazarev

70

Sunçica Kostovska Petrovska

71

Tanas Panoski

72

Teuta Demjaha

73

Fati Iseini

Zëdhënës dhe udhëheqës i sektorit për
marrëdhënie me qytetarët
Anëtar i Komisionit për marrëdhënie mes
bashkësive
Kryetar i komunës së Konçesë
Udhëheqëse e projektit „Nën diellin e
njëjtë“
Anëtar i Komisionit për marrëdhënie mes
bashkësive
Koordinatorja e sektorit për bashkëpunim
ndërkombëtare
Kryetari i komunës së Studeniçanit

74

Hajrije Elezi

Zëvendëskryeministër

75

Hajrije Rexhepi

76

Xhevat Ademi

77

Xhevat Rakipovski

78

Shazi Lutvi

79

Shpend Kaproli

krytare
Kryetar i Komitetit për marrëdhënie mes
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë
bashkësive
Anëtar i Komisionit për marrëdhënie mes
Komuna e Strugës
bashkësive
OJQ Shoqata humanitare “El Hilal”,
kryetar
Dega e Studeniçanit, Studeniçani
Zyra e kryetarit
Komuna e Gostivarit

Komuna e Ohrit
Komuna e Strugës
Komuna e Konçesë
Fondacioni “Instituti shoqëria e
hapur Maqedonia”, Shkup
Komuna e Strugës
Komuna e Çairit
Komuna e Studeniçanit
Sekretariati për zbatimin e
Marrëveshjes Kornizë të Ohrit,
Qeveria e Republikës së Maqedonisë
OJQ Vlerat e përbashkëta, Shkup

79

80

Karbinci

Dollneni

Gradskoja

Gostivari

Komuna

Të punësuarit
në komunë

Populli

Të punësuarit
në komunë

Populli

Të punësuarit
në komunë

Populli

Të punësuarit
në komunë

Populli

Kategoria

100%

Përqindja

100%

Përqindja

100%
18

4.012

Numri

Përqindja

Numri

17
100%

Përqindja

Numri

100%

Numri

Përqindja

100%
13.568

Përqindja

14

3.760

Numri

Numri

107
100%

100%

Numri

81.042

Numri

Përqindja

Përqindja

Populli i
tërësishëm

Pasqyrimi

58,8%

10

35.90%

3200

58,8%

10

35,90%

4871

100%

14

77,77%

2.924

29,9%

32

19,59%

15.877

maqedonasë

11,8%

2

26.65%

0

11,8%

2

26,65%

3616

0%

0

3,32%

125

64,5%

69

66,68%

54.038

shqiptarë

17,6%

3

19.14%

728

17,6%

3

19,14%

2597

0%

0

1,89%

71

3,7%

4

19,86%

7.991

turq

0%

0

0.10%

2

0%

0

0,10%

13

0%

0

3,38%

127

1,9%

2

2,76%

2.237

romë

0%

0

0.00%

54

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0,02%

15

vlehë

Përkatësia etnike

0%

0

0.12%

12

0%

0

0,12%

16

0%

0

0,61%

23

0%

0

0,20%

160

serbë

17,6%

3

17.54%

0

17,6%

3

17,54%

2380

0%

0

12,37%

465

0%

0

0,05%

39

boshnjakë

Përfaqësimi i drejtë i bashkësive etnike në administratën e komunave ku ishte zbatuar hulumitimi në terren

Shtojca II:

0%

0

0.55%

16

0%

0

0,55%

75

0%

0

0,66%

25

0%

0

0,85%

685

të tjerët
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Struga

Staro
Nagoriçane

Radovishi

Ohri

Kumanova

Konçeja

Komuna

Të punësuarit
në komunë

Populli

Të punësuarit
në komunë

Populli

Të punësuarit
në komunë

Populli

Të punësuarit
në komunë

Populli

Të punësuarit
në komunë

Populli

Të punësuarit
në komunë

Populli

Kategoria

100%

Përqindja

100%

100%

Përqindja

100%

Përqindja
92

63.376

Numri

Numri

24
100%

100%

Numri

4.840

Numri

Përqindja

Përqindja

100%

Përqindja

Përqindja
60

100%

Numri

Numri

100%
28.244

Përqindja

141

55.749

Numri

Përqindja

Numri

122
100%

Përqindja

Numri

100%

Numri

Përqindja

100%
105.484

Përqindja

11

3.536

Numri

Numri

Populli i
tërësishëm

Pasqyrimi

42,4%

39

32,09%

20.336

45,8%

11

80,70%

3.906

98,3%

59

84,10%

23.752

92,2%

130

84,92%

47.344

79,5%

97

60,43%

63.746

90,9%

10

85,10%

3.009

maqedonasë

48,9%

45

56,85%

36.029

0%

0

0,02%

1

0%

0

0,03%

8

0,7%

1

5,31%

2.962

12,3%

15

25,87%

27.290

0%

0

0,00%

0

shqiptarë

2,2%

2

5,72%

3.628

0%

0

0%

0

0%

0

14,38%

4.061

3,5%

5

4,07%

2.268

0%

0

0,28%

292

9,1%

1

14,73%

521

turq

0%

0

0,18%

116

0%

0

0,02%

1

0%

0

0,96%

271

0%

0

0,12%

69

0%

0

4,03%

4.256

0%

0

0%

0

romë

3,3%

3

1,04%

656

0%

0

0%

0

0%

0

0,09%

26

2,1%

3

0,58%

323

0%

0

0,14%

147

0%

0

0%

0

vlehë

Përkatësia etnike

0%

0

0,17%

106

54,2%

13

19,13%

926

0%

0

0,25%

71

0,7%

1

0,66%

366

6,6%

8

8,59%

9.062

0%

0

0,08%

3

serbë

0%

0

0,16%

103

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

0%

0

0,05%

29

0%

0

0,02%

20

0%

0

0%

0

boshnjakë

3,3%

3

3,79%

2.402

0%

0

0,12%

6

1,7%

1

0,19%

54

0,7%

1

4,28%

2.388

1,6%

2

0,64%

671

0%

0

0,08%

3

të tjerët
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Shtojcat

81

82

Shtipi

Çashka

Çairi

Studeniçani

Komuna

Të punësuarit
në komunë

Populli

Të punësuarit
në komunë

Populli

Të punësuarit
në komunë

Populli

Të punësuarit
në komunë

Populli

Kategoria

95

100%
95

47.796

Numri

Përqindja

Numri

100%

Përqindja

Përqindja

23

100%

Përqindja

Numri

100%

60

Numri
7.673

100%

Numri

64.773

Numri

Përqindja

Përqindja

15
100%

100%

Përqindja

Numri

17.246

Numri

Përqindja

Populli i
tërësishëm

Pasqyrimi

93,7%

85

87,18%

41.670

87,0%

20

57,28%

4.395

26,7%

16

24,13%

15.628

0%

0

1,79%

309

maqedonasë

0%

0

0,03%

12

8,7%

2

35,23%

2.703

65,0%

39

57%

36.921

80,0%

12

68,38%

11.793

shqiptarë

turq

1,1%

1

2,66%

1.272

0%

0

5,10%

391

6,7%

4

6,95%

4.500

6,7%

1

19,05%

3.285

2,1%

2

4,59%

2.195

4,3%

1

0%

0

1,7%

1

4,76%

3.083

0%

0

0,42%

73

romë

3,2%

3

4,34%

2.074

0%

0

0,01%

1

0%

0

0,12%

78

0%

0

0%

0

vlehë

Përkatësia etnike

0%

0

0,62%

297

0%

0

0,72%

55

0%

0

0,96%

621

0%

0

0,08%

14

serbë

0%

0

0,02%

11

0%

0

0,87%

67

0%

0

4,55%

2.950

13,3%

2

9,64%

1.662

boshnjakë

0%

0

0,55%

265

0%

0

0,79%

61

0%

0

1,53%

992

0%

0

0,64%

110
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