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VLORA VJEN NË BARI
Klandestinët mund
të martohen në Itali

La nave Katër i Radës
non sarà rottamato

Gjykata kushtetuese: "Është antikushtetuese norma që parashikon kërkimin e
lejes së qëndrimit për martesën". Hidhet poshtë norma e kërkuar me forcë nga
Maroni, që kishte shkaktuar rënien e numrit të martesave të përziera

La salvezza della Katër i Radës simbolo della tragedia chiude una prima fase
importante; un altro momento importante si apre ora. Spetta a tutti noi attivarci per fare del relitto un degno Memoriale delle vittime di tutto il Mediterraneo
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portali i komunitetit shqiptar në Itali
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J

e klandestin por
dashuron një italiane e dëshiron të
martohesh me të?
Nëse martesa në
vetvete nuk të tremb, mund
ta bësh. Nga 25 korriku të
huajt e parregullt mund të
martohen sërish në Itali.
Është
shpallur
antikushtetuese, pra shfuqizohet, norma shtrënguese e
miratuar nga qeveria aktuale dy vjet më parë me një
nga paketat e sigurisë, sipas
të cilës për të lidhur martesë
në Itali duhet të tregoje që
kishe lejen e qëndrimit. Këtë
ka
vendosur
gjykata
kushtetuese me një sentencë të depozituar sot të
nënshkruar nga gjykatësi Alfonso Quaranta. Sentenca
deklaron “paligjshmërinë
kushtetuese të paragrafit të
parë të nenit 116, të kodit
civil, të modifikuar me
nenin 1 paragrafin 15 të
ligjit të 15 korrikut 2009, nr.
94 (i njohur si paketa e sigurisë por me titull “Dispozita mbi çështje të sigurisë
publike”), vetëm për fjalët
“si edhe një dokument që të
dëshmojë rregullsinë e qëndrimit në territorin italian”.
Sipas gjykatës, të varësh

klandestinët
mund të martohen
në itali
Gjykata kushtetuese: “Është antikushtetuese
norma që parashikon kërkimin e lejes së
qëndrimit për martesën”. Hidhet poshtë
norma e kërkuar me forcë nga Maroni, që
kishte shkaktuar rënien e numrit të martesave të përziera

Lejeqëndrimi CE•për familjarët

Cgil: “Fitohet kauza e
bashkimeve familjare”
TAR i njeh të drejtën e kartës së qëndrimit një emigranteje, për të cilën
i shoqi, rezident prej vitesh në Itali dhe titullar i një lejeje BE për qëndruesit afatgjatë, kish paraqitur dy herë kërkesë, që i ishte hedhur
poshtë nga kuestura e Romës

P

ër të disatën herë
është
nevojitur
ndërhyrja
e
gjykatës administrative të Lazios,
me kërkesë të Inca-s (patronat i sindikatës Cgil), për
të sanksionuar të drejtën e
kartës së qëndrimit në
kuadrin e bashkimit familjar.
Me sentencën e 21 qershorit 2011, iu njoh mundësia
e kërkimit të kartës së qëndrimit një imigranteje për të
cilën i shoqi, rezident prej
vitesh në Itali dhe titullar i një
lejeje BE për qëndruesit afatgjatë, kish paraqitur kërkesë
të rregullt, që i ishte hedhur
poshtë dy herë nga kuestura e
Romës.
Çështja ka të bëjë me një
grua që në vitin 2005 ka ardhur në Itali për bashkim
familjar me të shoqin. Pasi ka
përtërirë disa herë lejen e saj,
bashkëshortët kanë paraqitur
kërkesë për leje BE për qën-

”

Sërish jepet një sentencë që
mund miopinë dhe ksenofobinë e kësaj qeverie që
me këmbëngulje vazhdon,
në kundërshtim të normave
evropiane, të nxjerrë ligje
kundër imigrantëve. Ashtu
si të tjerat, edhe kjo sentencë përforcon bindjen e
Inca-s për të vazhduar në
promovimin e veprimeve
legale, deri sa të tërhiqen të
gjitha masat që lëndojnë të
drejtat e punës dhe të qytetarisë të të huajve të pranishëm në Itali

drues afatgjatë, duke specifikuar që kërkesa e tyre bazohej mbi vitet e qëndrimit të të
shoqit. Në qershor të vitit
2008, kuestura e Romës pranon kërkesën e burrit por jo
të gruas, që hidhet poshtë në
vitin 2009. Kundër vendimit
të kuesturës së Romës, gruaja
paraqet kërkesë në TAR, e
cila, herën e parë vendosi që
kërkesa e kartës së qëndrimit
nga anë e gruas duhet të
paraqitej pasi këtë dokument
ta kish marrë më parë burri.
Në bazë të kësaj urdhërese,
bashkëshortët i kanë paraqitur kërkesë të re kuesturës së
Romës në vitin 2009, duke
treguar mes të tjerash që
bashkëshorti ishte tashmë titullar i kartës së qëndrimit.
Por kërkesa e re nuk mori asnjë përgjigje nga kuestura,
ndaj çifti kërkoi sërish
ndërhyrjen e Gjykatës administrative që këtë herë detyron
administratën publike t’i

lëshojë gruas sa më shpejt
dokumentin e kërkuar.
Për më tepër, sentenca e
Gjykatës së Lazios, duke u
mbështetur edhe në një
vendim të gjykatës administrative të Emilia Romagnas,
sqaron që “pa ndryshuar asgjë në verifikimin e kritereve
të bërthamës familjare lidhur
me
të
ardhurat
e
mjaftueshme dhe strehimin e
përshtatshëm, kriteri i pesëvjeçarit të qëndrimit mjafton
të përmbushet prej njërit prej
bashkëshortëve dhe nuk
është i nevojshëm për
bashkëshortin tjetër dhe
fëmijët e mitur për të cilët
kërkohet karta e qëndrimit”.
Gjykata detyron gjithashtu
kuesturën e Romës, duke e
konsideruar të paligjshme
heshtjen-refuzim të saj, të
marrë masat që brenda 30
ditëve nga sentenca, të pranojë kërkesën e dy imigrantëve.
“Sërish – komenton Enrico
Moroni, koordinator i zyrës
së imigracionit të Inca-s, –
jepet një sentencë që mund
miopinë dhe ksenofobinë e
kësaj qeverie që me këmbëngulje vazhdon, në kundërshtim të normave evropiane, të
nxjerrë ligje kundër imigrantëve”.
"Edhe kjo sentencë, – saktëson Moroni – ashtu si të tjerat, përforcon bindjen e Inca-s
për të vazhduar në promovimin e veprimeve legale,
deri sa të tërhiqen të gjitha
masat që lëndojnë të drejtat e
punës dhe të qytetarisë të të
huajve të pranishëm në Itali”.
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“është e qartë që kufizimi i
të drejtës së imigrantit për të
lidhur martesë në Itali, kufizon për rrjedhojë edhe të
drejtën qytetarit (italian) që
mendonte të lidhte martesë
me të huajin”.

photoxpress

martesën e dy personave
nga situata juridike e qëndrimit të njërit prej tyre
shkel të drejtat themelore të
individit (të mbrojtura nga
neni 2 i Kushtetutës),
veçanërisht të drejtën e tij
për të ndërtuar familje (neni
29 i Kushtetutës), shprehimisht të formuluara në
nenin 16 të Deklaratës universale të të drejtave të
njeriut të vitit 1948 dhe në
nenin 12 të Konventës
evropiane për mbrojtjen e të

”

Sakrifikimi i të drejtës së të
huajve por edhe i italianëve për të lidhur martesë,
është shumë më i madh se
objektivi i normës, pra
lufta kundër imigracionit
klandestin

drejtave të njeriut dhe të
lirive themelore.
Sipas sentencës, në këtë
rast, dëmi – apo e thënë
ndryshe sakrifikimi i të
drejtës së të huajve dhe jo
vetëm i atyre për të lidhur
martesë - është shumë më i
madh se objektivi që kishte
për qëllim të arrinte norma
e nxjerrë nga Maroni & Co,
pra lufta kundër imigracionit klandestin. Sepse siç
shpjegohet në sentencë,

Ndaj
“përjashtimi
i
përgjithësuar nga e drejta e
martesës, në rastin kur
dhëndri apo nusja është i
huaj pa qëndrim të rregullt
në Itali, përbën një mjet të
papërshtatshëm për të siguruar një balancim të arsyeshëm dhe në përpjesëtim
të drejtë të interesave të
ndryshëm të përfshirë,
veçanërisht po të mbahet
parasysh që Teksti unik mbi
imigracionin
parashikon
norma për kundërshtimin e
të ashtuquajturave martesa
për leverdi”.
Fiton dashuria, ndërsa ligji
i kërkuar me forcë nga PdL
dhe Lega humb një tjetër
copë. Deri tani kishte arritur
të pengonte aq shumë çifte
të ndërmerrnin hapin e
madh të martesës sa statistikat e çifteve të përziera
kishin rënë ndjeshëm. Ata
më këmbëngulësit vendosnin të martoheshin në San
Marino apo në atdhe, të
tjerët hiqnin dorë nga
martesa.

dëbimet. dhoma e deputetëve
miraton rregullat e reja
Më 14 korrik u miratua në Dhomën e Deputetëve konvertimi në ligj i dekreti mbi dëbimet dhe qëndrimin në Cie. Komisioni i Çështjeve kushtetuese i Senatit nis më 19 korrik shqyrtimin e tij

D

Të gjithë të tjerët do të urdhërohen të largohen nga Italia brenda
pak ditëve, por policia do të
mund të kontrollojë në mënyra të
ndryshme që ata të zbatojnë urdhrin.
Veç këtyre, dekreti ka trefishuar,
duke çuar nga 6 në 18 muaj, kohën maksimale të qëndrimit në

”

Me dekretin e miratuar në
mes të muajit të shkuar e të
ardhur në fuqi më 24 qershor, Italia zyrtarisht u është
përshtatur udhëzimeve të
BE-së mbi dëbimet.
Përforcon kështu linjën e
ashpër mbi arrestimet dhe
riatdhesimin e klandestinëve, të vënë në pikëpyetje
nga gjykatësit italianë e të
Gjykatës së drejtësisë BE

Martesa mes një
shtetasi të huaj dhe
një italiani apo mes
dy shtetasve të huaj
prej të cilëve të paktën njëri është me
qëndrim të rregullt në
Itali
Kush martohet në Itali,
edhe pse i huaj, duhet të respektojë ligjin italian mbi të
drejtën e familjes. Për t'u
martuar në Itali me një shtetas italian apo me një shtetas
jokomunitar nuk është e
nevojshme të kesh lejeqëndrimin por mjafton një
dokument identifikimi i
vlefshëm (psh. pasaporta).
Nga data 25 korrik 2011, falë
sentencës
së
gjykatës
Kushtetuese, nuk kërkohet
më leja e qëndrimit, normë
që kish ardhur në fuqi në
vitin 2009 me një paketë sigurie.

Ç'duhet bërë

Shtrëngime të reja për imigrantët

homa e Deputetëve miratoi
më 14 korrik, me
votën kundër të
PD-së, Italisë së
Vlerave, dhe Polit të Tretë, konvertimin në ligj të dekretit që
ndryshon rregullat për dëbimet e
shtetasve jokomunitarë dhe komunitarë, dhe për zgjatjen e qëndrimit të klandestinëve në qendrat e identifikimit dhe të dëbimit.
Me dekretin e miratuar nga
qeveria në mes të muajit të
shkuar e të ardhur në fuqi më 24
qershor, Italia zyrtarisht u është
përshtatur udhëzimeve të BE-së
mbi dëbimet. E bëri duke përforcuar linjën e ashpër mbi arrestimet dhe riatdhesimin e klandestinëve, që shpesh është vënë
në pikëpyetje nga gjykatësit italianë dhe nga një sentencë e kohëve të fundit të Gjykatës së
drejtësisë së BE-së.
Mund të dëbohen menjëherë,
duke i shoqëruar në kufi, klandestinët që konsiderohen të
rrezikshëm, ata që mund të largohen pa lënë gjurmë dhe ata që
nuk respektojnë fletën e dëbimit.

UdhëzUesi
të martohesh
në itali

Cie, Qendrat e identifikimit dhe
të dëbimit, masë kjo që mund të
çojë drejt bllokimit të strukturave
të pakta ekzistuese, duke shtuar
kështu problemet dhe protestat e
revoltat e personave që mbahen
në to.
Risia e fundit ka të bëjë me
shtetasit komunitarë: nëse nuk

plotësojnë kriteret për të qëndruar në Itali dhe nuk respektojnë
fletën e dëbimit, do të riatdhesohen me forcë.
Rregullat e reja tashmë kanë
mbërritur në Senat. Duke nisur
nga 19 korriku, Komisioni për
Çështjet Kushtetuese i dedikohet
konvertimit në ligj të dekretit.

Shtetasi jokomunitar që
dëshiron të martohet në Itali
duhet të kërkojë pranë Konsullatës së vendit të vet në
Itali lejen (nulla-osta) për
martesë. Leja është një
deklaratë nga e cila rezulton
se, në bazë të ligjit të vendit
të vet, nuk ekziston asnjë
pengesë për martesë. Shtetasit shqiptarë e marrin në
konsullatë në mënyrën që
tregohet në faqen 19 të
gazetës.
Me të marrë lejen për
martesë, duhet shkuar në
Zyrën e legalizimit të Prefekturës për të autentifikuar firmën e Konsullit.
Nëse shtetasi i huaj ka lejeqëndrim dhe vendbanim në
Itali duhet të kërkojë edhe
certifikatat e gjendjes civile
(nga ku duhet të rezultojë që
është i lirë) dhe të vendbavijon në faqen 19
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Pensionet e pas-vdekjes

norma kundër nuseve-badante është ligj
Konsullata e përgjithshme e Milanos dhe zyra konsullore pranë Ambasadës në
Romë përditësojnë listën e pasaportave të gatshme për t’u tërhequr

D

yshimet e moskushtetutshmërisë
dhe
akuzat e ksenofobisë
nuk arritën të ndalojnë normën kundër
nuseve badante, që tashmë është
ligj. Ardhja në fuqi e
manovrës financiare ka
shkurtuar
ndjeshëm
pjesën e pensionit që i
kalon bashkëshortes kur
një person ndërron jetë,
nëse
diferenca
në
moshë mes tyre është e
madhe dhe martesa ka
zgjatur më pak se dhjetë
vjet.
Qëllimi i qeverisë
është mbrojtja e arkave
të sigurimeve shoqërore
shtetërore. Janë gjithnjë
e më të shpeshta në Itali
rastet e martesave mes
të moshuarve dhe të rejave, shpesh kujdestaret
(badanti) e tyre të huaja.
Me
vdekjen
e
bashkëshortit, INPS detyrohet t’i paguajë të
vesë për dhjetëvjeçarë të tërë një
pjesë të pensionit të tij.
Ndryshon gjithçka me rregullat e

reja të ministrit ë Ekonomisë
Tremonti. Këtej e tutje, nëse plaku
(apo plaka) është martuar pasi ka
mbushur të shtatëdhjetat dhe nusja
(dhëndri) ka mbi 20 vjet më pak,
dhe nëse i pari (e para) vdes para se

çifti të festojë dhjetëvjetorin e
martesës, pensioni i pas vdekjes do
të reduktohet me 10% për çdo vit

martese që i mungon numrit 10.
Le ta sqarojmë me një shembull.
Silvio 75 vjeç, është martuar me
Nicolen 43 vjeçare dhe pas dy
vjetësh martesë ndërron jetë. Nëse
me ligjin aktual Nicole do të kishte
të drejtën e një pensioni
pas-vdekjeje
prej 1.000 eurosh në
muaj, me modifikimin
e ligjit sipas Tremontit
ajo do të marrë vetëm
200 euro pension. Pra
80% më pak, përqindje që i shkurtohet
pensionit për shkak se
çiftit i kanë munguar
8 vjet për të festuar
dhjetëvjetorin
e
martesës.
Dispozitat e reja do
të jenë të vlefshme
mbi pensionet e pasvdekjes që nga 1 janari i vitit 2012.
Parashikohet vetëm
një rast kur kjo normë
nuk do të aplikohet:
në prani të bijve të
mitur, studentë apo me aftësi të kufizuar.
Elvio Pasca

Konsullatat njoftojnë

Pasaporta të reja biometrike
mbërrijnë në Romë e Milano
Konsullata e përgjithshme e Milanos dhe zyra konsullore pranë Ambasadës në
Romë përditësojnë listën e pasaportave të gatshme për t’u tërhequr

Z

yra konsullore e Ambasadës
shqiptare në Romë ka përditësuar listën e pasaporta të gatshme, me mbi 350 të reja, e ka nisur
shpërndarjen e tyre.
Listën e gjeni gjithnjë të përditësuar
në faqet internet të Ambasadës por
edhe te shqiptariiitalise.com.
Të gjithë qytetarët që kanë aplikuar
për pasaportë biometrike dhe letërnjoftim elektronik, pranë Ambasadës së
Shqipërisë në Romë, mund të
paraqiten për t'i tërhequr ato në oraret
13:00 - 15:00 nga e hëna deri të
premten.
Për tërheqjen duhet të paraqiten me
një dokument identiteti me foto dhe
me faturën e aplikimit.
Para se të shkohet në Ambasadë
është mirë të pyetet në numrin e celularit të vënë në dispozicion për informacione (0039)342.364.0798 apo të
konsultohen faqet internet ku botohet
lista e pasaportave të gatshme.
Ndërsa Konsullata e përgjithshme e
Shqipërisë në Milano, lajmëron në
faqen e saj të internetit se të gjithë
qytetarët shqiptarë që kanë aplikuar
për dokumentet pranë kësaj konsullate nga 28 prilli deri më 1 korrik,
mund të paraqiten pranë saj për t'i

tërhequr. Natyrisht, nëse nuk e kanë
bërë deri më sot.
Sipas lajmërimit on-line të Konsullatës, tërheqja bëhet nga ora 12:00 deri
në orën 14:00, nga e hëna në të
premte, duke paraqitur faturën e aplikimit dhe një dokument identifikimi.
Për informacione të ndryshme mund
të kontaktoni përmes numrit të celularit +39.3920686139 apo te konsultoni
sitin zyrtar te konsullates se Milanos.
Nëse pasaporta mund të tërhiqet

edhe nga një familjar (me faturën e
aplikimi), kush ka paraqitur kërkesë
edhe për letërnjoftimin elektronik,
duhet të paraqitet personalisht në
konsullatë.
Në faqet on line të gazetës, shqiptariiitalise.com, do të gjeni edhe gjatë
muajit gusht listën e përditësuar të
pasaportave të gatshme në Romë, apo
lajmërimin për pasaportat e gatshme
sipas datës së aplikimit të mbërritura
në Milano.

Kam ardhur në Itali
me pasaportën biometrike.
Si të marr
lejen e qëndrimit?
Kam 1 muaj në Itali me pasaportën e re dhe doja të dija
se si mund t’ia bëj që të
punoj këtu dhe si ta marr një
leje qëndrimi?

L

iberalizimi i vizave ka bërë të
mundur që shqiptarët të lëvizin
lirisht në zonën Schengen për
maksimumi 90 ditë çdo gjashtë muaj.
Gjatë kësaj periudhe çdo shqiptar me
një pasaportë biometrike mund të udhëtojë lirisht në Schengen për turizëm,
apo për ndonjë kurs formimi që nuk zgjat më shumë se 90 ditë. Por është krejtësisht e pamundur që liberalizimi i vizave
të përdoret për bashkimet familjare apo
për të kërkuar punë, në Itali apo në çdo
vend tjetër të zonës Schengen.
Për më tepër, në Itali mund të vihet për
punë vetëm përmes dekreteve të flukseve, që përcaktojnë një numër të caktuar hyrjesh shqiptarësh për të cilët
paraqitet kërkesë punësimi nga një
sipërmarrës në Itali, me disa përjashtime të pakta figurash profesionale që
mund të vijnë në Itali edhe jashtë kuotave të flukseve siç janë punonjësit e
spektaklit apo drejtues të lartë, profesorë universitarë, por edhe për këta
nevojitet kërkesë dhe kontratë punësimi
nga Italia. E pra, ardhja në Itali me pasaportë biometrike nuk jep asnjë
mundësi punësimi apo të marrjes së
lejes së qëndrimit. Përkundrazi, qëndrimi më gjatë se tre muaj në Itali, mund t’i
kushtojë shtrenjtë personit që e bën një
gjë të tillë, pasi do t’i heqë të drejtën të
hyjë në Itali apo në një vend tjetër të
zonës Schengen për një kohë të gjatë.
Bota Shqiptare

ZYRË SHËRBIMESH,
KONSULENCE
DHE PËRKTHIMESH
Përkthime të Autorizuara me
Apostille nga Italia ose Shqipëria të Certifikatave të Lindjes
për regjistrimin e fëmijëve në
Zyrat e Gjendjes Civile në
Shqipëri, të Certifikatave
Familjare, Martesore, Penale
për shtetësinë italiane, Përkthime Prokurash Speciale,
Diplomash, Konvertime Patentash, Nulla osta për martesë,
Informacione nga interneti mbi
pasaportat biometrike, Viza
pranë
Ambasadave
të
ndryshme, etj. Dokumentet
nisen me postë dhe brenda pak
ditësh Ju arrijnë në adresën që
dëshironi. Cell. 327.8848348

SHQIPËRIA
ËSHTË GJITHNJË
MË PRANË.

CALL YOUR COUNTRY
FLET ME SHQIPËRINË ME

5 QINDARKA NË MINUTË ME NUMRAT E RRJETIT FIKS,
10 QINDARKA NË MINUTË ME CELULARËT.

FALAS NË PROMOVIM KOSTOJA SEMESTRALE PËR 6 MUAJT E PARË.

SUPER NOI WIND

DHE ME
KE 400 MINUTA DHE 400 SMS E MMS ME TË GJITHË NUMRAT WIND
ME VETËM 3€ NË JAVË PA KOSTO AKTIVIZIMI.
Dhe nëse e aktivizon brenda datës 4/9/2011 SUPER NOI WIND të kushton vetëm 2€ në javë për
tre muajt e parë.
ATTIVA CALL YOUR COUNTRY
CON UN SMS GRATUITO
INQUADRANDO IL CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE

ATTIVA SUPER NOI WIND
CON UN SMS GRATUITO
INQUADRANDO IL CODICE
CON IL TUO SMARTPHONE

Zgjidh Wind. Duke telefonuar në 155, dëgjon risitë dhe merr asistencë në gjuhën shqipe.
PËR MË SHUMË INFORMACIONE MBI KOSTOT, KUSHTET DHE KUFIZIMET, SHKO NË WIND.IT
Call Your Country: Shkrehje në përgjigje 16 cent. Tariﬁmi çdo 60 sekonda. Kosto semestrale 4€.
Për klientët e rinj aktivizimi i Call Your Country 7€, falas deri më 4/9/2011.
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n Padova

Humb jetën në vendin e
punës Simon Naska
Tragjedi në Limena të Padovës: për shkak
të vapës dhe të flakës oksidrike, 50vjeçarit i bie infarkt dhe vdes menjëherë

V

apa e ditëve të korrikut ka vënë në rrezik
edhe jetën e punonjësve që kryejnë punë
delikate dhe të vështira. Në Limena, në
zonën e Padovës, humbi jetën shqiptari Simon
Naska, i lindur në vitin 1961, saldator në firmën
Wpi që prodhon tuba të parafabrikuar. Në fund të
turnit të punës ai pati një infarkt të rrufeshëm e
vdekjeprurës.
Karabinierët që kanë kryer shqyrtimet në vendin
e ngjarjes, bëjnë të ditur se vetëm nga autopsia
mund të njihet arsyeja e vdekjes së 50-vjeçarit
shqiptar, banues në Camerlona, në provincën e
Ravenës. Nuk dihet nëse ai ka pasur probleme të
mëparshme apo vdekja është shkaktuar nga vapa
e madhe dhe puna në të nxehtë.

n Vicenza, Prato

Dy aksidente në punë
Lëndohen rëndë dy shqiptarë
Në dy aksidente të ndryshme në punë, një në
Vicenza e një në Prato, janë lënduar rëndë dy
punonjës shqiptar. Që të dy ndodhen në spital
në gjendje të rëndë shëndetësore

N

dodhet i shtruar në reanimacion 50vjeçari shqiptar Islam Xhafa i cili ditën e
mërkurë pësoi një aksident të rëndë në
punë në Arzignano të Vicenzës. Mjekët bëjnë të
ditur se ai ka një helmim nga gazrat që ka thithur
në një tubaturë dhe se për disa minuta ka mbetur
pa oksigjen.
Bashkë me një koleg, punonjësi shqiptar po
punonte për riparimin e një pusete ku derdhen
ujërat e një fabrike regjjeje. Ata do të rregullonin
pjesën përfundimtare të kanalizimit dhe do të
zëvendësonin kapakun prej gize. Për të evituar
thithjen e gazrave helmuese që dalin kur hapen
kanalizimit, masat e sigurisë parashikojnë vendosjen e një lloj balloni ose një si tape gjatë
punimeve përreth.
Sipas rrëfimeve të para duket se Islam Xhafës i
ka rënë një vegël punë në kanal dhe ai ka hyrë atje
për ta marrë i lidhur me rripat e mbajtjes. Nuk dihet nëse nga nxitimi apo pakujdesia nuk ka vënë
maskën antigaz dhe ka arritur të shpëtojë vetëm
falë shpejtësisë së kolegut që ka arritur të ngrejë
rripat duke rrezikuar edhe ai helmimin.
Personeli i urgjencës ia ka bërë një masazh kardiak për 40 minuta rresh dhe pesë herë është përdorur defibrilatori mbi pacientin. Rreziku tani
është se mund të ketë pësuar dëme cerebrale, pas
disa minutave të kaluara pa oksigjen.
Ndërsa një tjetër fatkeqësi në punë ka ndodhur
në Toskanë: 34 vjeçari shqiptar me iniciale S.X.,
me banim në Prato ka rënë nga një lartësi katërpesë metrash. Mjekët e seksionit të mjekësisë për
punën të As kompetent bëjnë të ditur se pacienti
është në gjendje kome farmakologjike dhe se ka
pësuar një traumë të fortë në kokë e ka plagë të
shumta në fytyrë. Nga shqyrtimet me skaner ka
dalë se ka pasur dhe një hemorragji cerebrale.
Në kantierin në zonën që quhet “La Quercia” po
punohej për transformimin e një restoranti të
vjetër në apartamente banimi. I riu shqiptar, i cili
prej pese vjetësh punonte për ndërmarrjen e
ndërtimit “Nigro costruzioni” nuk dihet ende nëse
ka rënë nga çatia apo siç deklaron punëdhënësi ka
rënë nga shkallët e brendshme të kantierit.
Punimet janë bllokuar në pritje të shqyrtimeve të
mëtejshme që duhet të hedhin dritë mbi këtë aksident, i disati brenda pak ditëve që prek punëtorët shqiptarë.

Carlo Giovanardi: “Me këto
ritme, do të kemi më shumë
imigrantë se italianë”
Nënsekretari për Familjen Carlo Giovanardi komenton të dhënat mbi
linde e pakta dhe plakjen e popullsisë: “Nuk do të ishte problem, por por
nëse ne nuk do të jemi, kush do t’i integrojë?”. Vetëm pak ditë më parë
ishte Magdi Cristiano Allam, ai që bënte thirrje të bëjnë më shumë fëmijë: “Nuk na duhen imigrantët, të bëjmë ne më shumë fëmijë”

C

arlo Giovanardi është
i shqetësuar për të
ardhmen e Italisë.
Italianët po plaken
dhe nuk bëjnë fëmijë, duke rrezikuar të kthehen në
minorancë në një vend që tërheq
gjithnjë e më shumë imigrantë.
Nënsekretari me delegën për
Familjen ka çuar më 22 korrik në
Këshillin e ministrave bocën e tij

për “Planin kombëtar të politikave për familjen”, një seri
ndërhyrjesh, edhe fiskale, që
duhet t’u lehtësojnë disi jetën
familjeve që dëshirojnë të bëjnë
fëmijë. Për të përballuar atë që
Giovanardi quan “Problemi i parë
i Italisë për të ardhmen”.
Sipas nënsekretarit, nëse nuk
ndërhyhet tani rrezikohet të
përmbyset raporti mes italianëve

dhe jo-italianëve. “Me mos-lindjet, plakjen dhe imigracionin, ose
duhet të ndryshohet prirja ose në
vitin 2050, pra në një të ardhme
shumë të afërt, ne italianët në
Itali do të jemi një minorancë e
popullsisë” ka deklaruar Giovanardi.
E nuk është ndalur këtu, por ka
vazhduar të sqarojë edhe më tej
këtë problem: “Fakti që nuk shto-

ndërhyrjet e natO-s në serbi,
ndër ‘arsyet’ e vrasësit norvegjez
Anders Behring Breivik, që më 22 korrik tmerroi botën, ka postuar në internet një memorial për të
shpjeguar veprimin e tij. Në 1.500 faqet me titull "2083 - A European Declaration of Independence"
i referohet shpesh Serbisë, quan "të papranueshme" bombardimet kundër "vëllezërve serbë që
donin vetëm të dëbonin islamizmin duke kthyer mbrapsht në Shqipëri myslimanët shqiptarë"

A

nders Behring Breivik, 32vjeçari që të premten, më 22
korrik tmerroi Norvegjinë
dhe mbarë botën duke vrarë 76 të
rinj e duke plagosur rreth 100 të
tjerë, nuk është një terrorist islamik
(siç nxituan të gjithë të dyshonin në
një çast të parë) por një fondamentalist i krishterë, konservator anti-islamik.
Ndërsa duket se e ka pranuar të
gjithë fajin, duke pohuar se ka
vepruar i vetëm dhe ka kryer një
krim “barbar por të nevojshëm”,
gjithnjë e më shumë elementë po
dalin në dritë mbi të.
Vetëm pak orë para se të vinte në
jetë idenë e tij të çmendur të kasaphanës, ka postuar në internet një
memorial për të shpjeguar veprimin e tij që sipas të përditshmes
norvegjeze VG është kopjuar kryesisht nga manifesti i Unabomber,
Theodore Kaczynski kriminali
amerikan i dënuar për dërgimin e
pakove shpërthyese për 18 vjet
rresht që kanë shkaktuar 3 të vdekur
dhe 23 të plagosur. Sipas gazetës
norvegjeze që ka krahasuar dy tekstet, norvegjezi ka ndërruar vetëm
pak fjalë nga teksti i kopjuar, duke
zëvendësuar për shembull “e majta” me “multikulturalizmi” dhe
“marksizmi kulturor”.
Në 1.500 faqet e shkruara në
gjuhën angleze, me titull “2083 - A
European Declaration of Independence” (2083 – Deklaratë Europiane e pavarësisë) del në pah që
ai po punonte për vënien në jetë të
masakrës nga viti 2009.

Me memorialin e tij, 32 vjeçari
norvegjez hakërrehet kundër “frikës
joracionale të doktrinave nacionalistike” që, dukee iu trembur ardhjes
së “Hitlerëve të rinj”, “na pengon të
ndalojmë vetëvrasjen tonë kulturore ndërsa kolonizimi islamik rritet
nga viti në vit”. Breivik nënvizon që
nuk urren myslimanët por kërcënon dëbimin e tyre nëse nuk “do
të asimilohen 100% brenda vitit
2020”.
“Nuk kundërshtoj të qenit e tyre
ndryshe, por vlerësimi i tyre nuk do
të thotë të mbështesësh gjenocidin
e kulturës tënde” shton i riu duke iu
kthyer kërcënimit të asgjësimit të
kulturës evropiane nëse nuk merren masa në kohë. “Do të duhen 5070 vjet para se ne europianët të
bëhemi minoranca”, shkruan ai.
Dhe tregon edhe rrugëtimin e tij
mendor që e ka çuar drejt vendimit
për “të goditur”: meqë ka kuptuar
që “lufta demokratike kundër is-

lamizimit të Europës është e humbur, 40 vjet dialog me marksizmin
kulturor/multikulturalizmin kanë
përfunduar me një katastrofë”,
Breivik vendos “të eksplorojë rrugë
alternative kundërvënieje”, duke zgjedhur rezistencën e armatosur.
Në dokument i referohet shpesh
Serbisë, quan “të papranueshme”
bombardimet e Shteteve të
Bashkuara dhe të “regjimeve
perëndimore” kundër “vëllezërve
serbë që donin vetëm të dëbonin islamizmin duke kthyer mbrapsht në
Shqipëri myslimanët shqiptarë”.
Breivik pohon se ka njohur në internet eksponentë nacionalistë serbë”
dhe të tjerë “individë në mbarë Europën”, duke hipnotizuar për të
ardhmen formimin e një grupi që
“do të realizonte rendin ushtarak
dhe gjykatën ... Kalorësit templarë”.
Në memorialin e tij norvegjezi
ilustron qartë programin e tij, duke
nënvizuar mungesën e mëshirës
me ironi të akullt: E nëse nuk je gati
apo i aftë të vrasësh gra, atëherë
duhet t’i qëndrosh larg rezistencës
së armatosur dhe të konsiderosh
mundësinë e krijimit të një blogu të
djathtë”. Po të vendosësh të godasësh, pohon, “shpjego çfarë ke
bërë në një dokument të shpërndarë përpara operacionit”, “mos
kërko ndjesë e mos shpreh pendim”
i bindur që “disa të pafajshëm do të
vdesin thjesht sepse u gjendën në
vendin e gabuar në çastin e gabuar”
dhe “nëse për ndonjë arsye mbijeton e të arrestojnë kjo do të shënojë
fillimin e fazës së propagandës”.
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hemi, nuk është problem në
vetvete. Për fat të mirë vijnë imigrantë nga e gjithë bota për të
mbushur boshllëkun e lënë nga
rënia e lindshmërisë italiane,
por problemi dramatik është që
nëse nuk do të jemi, nuk do të
arrijmë të integrojmë të tjerët”.
Në gjykimin e Giovanardit
duket se diçka nuk shkon. Para
së gjithash është në dëm të inte-

të jetosh në itali
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grimit të kundërvësh lindshmërinë e ulët dhe dukurinë e
imigracionit.
Sa për integrimin e imigrantëve, ai nuk është një “shërbim” apo “e mirë” që vendi ku të
huajt shkojnë për të punuar e jetuar mund t’u ofrojë me shumicë apo pakicë në bazë të popullsisë së vet. Është një proces
shoqëror që përfshin qoftë të

huajt qoftë vendasit. Siç e shtron
Giovanardi, duket sikur integrimi
është asimilim: “do të jemi pak në
të ardhmen, si do t’ia bëjmë që “të
hamë” gjithë ata të huaj që do të
na vijnë”.
Nga ana tjetër arsyetimi i Giovanardit nuk qëndron, edhe për
faktin që, në vitin 2050, do të jenë
italianë edhe imigrantët e sotëm
dhe bijtë e tyre. Apo ata nuk i konsideron 100% italianë?
Vetëm pak ditë më parë, Magdi
Cristiano Allam, i lindur në Kajro,
sot italian, shprehej: “Italisë nuk i
nevojiten imigrantët, mjafton që
të bëjmë më shumë fëmijë. Kriza
demografike italiane nuk mund
të zgjidhet me flukset e forta të të
dëshpëruarve. Nuk duhet të
bëhemi bashkëfajtorë në trafiqet
e njerëzve të administruara nga
kriminaliteti. Duhet të rrisim
lindshmërinë e italianëve duke
mbështetur familjen dhe nënat”.
“Të bëjmë fëmijë” thotë Allam,
duke harruar që edhe vetë është i
ardhur si ata imigrantët që nuk iu
dashkan më Italisë. Me dashje
apo pa dashje, me të drejtë i konsideron fëmijët e tij italianë. Por
do të jenë italianë nga ata që nuk
merr në konsideratë Giovanardi.
ke.bi.

legisti Borghezio
mban anën e xhelatit
Eurodeputeti legist është i mendimit që përçartjet anti islamike të vrasësit norvegjez janë “padyshim të
pranueshme”. Vetëm pak javë më pak, quajti “patriot”
kriminelin serb Ratko Mladiç

M

ario Borghezio, mban
anën e xhelatit të Oslos
dhe ishullit Utoya. Eurodeputeti i Legës, gjykon si "të
mira, ndonjëherë edhe të
shkëlqyera" idetë që të premten e
shkuar shtynë Anders Behring
Breivik të vriste shtatëdhjetë e
gjashtë persona.
Më 25 korrik, vetëm katër ditë
pas ngjarjes së tmerrshme që
tronditi Norvejinë e mbarë
botën, i intervistuar nga La Zanzara, program radiofonik i Radio
24, Borghezio nuk ngurroi të pohonte se vrasësi norvegjez ka
"qëndrim
sigurisht
të

pranueshëm". "Kundërshtimi i
islamizmit, akuza ndaj Europës
se është dorëzuar akoma më
parë se të luftojë kundër procesit
të islamizimit janë gjëra që mendojmë shumë prej nesh" ka shpjeguar.
Por Mario e Anders, sipas të
parit, nuk janë dy të çmendur të
vetmuar, dy miq të vjetër me të
njëjtin pasion të rrallë. E tregon
suksesi i partive ksenofobe:
"Grupimet që thonë këto gjëra fitojnë tashmë zgjedhjet me 20%
të votave, në Europë njëqind milionë persona e mendojnë kështu" pohon europarlamentari.

E mendon si Breivik edhe Lega
e Veriut? Partia mban anën e
njërit që nxit hapur urrejtjen dhe
racizmin? Ministri i Brendshëm
italian Roberto Maroni mund të
vesë të njëjtën këmishë të gjelbër
të atij që vetëm pak javë më parë
quajti Ratko Mladiç "patriot", e
tani bëhet adhurues i një terroristi?
Lega të dëbojë nga radhët e saj
Borghezion. Ose të pranojë që
edhe në selinë e tyre idetë e
Breivik-ut konsiderohen "të
mira, në ndonjë rast, edhe të
shkëlqyera,
padyshim
të
pranueshme".

dhunë seksuale në familje. arrestohet një 37vjeçar
Keqtrajtime ndaj të shoqes dhe të birit, abuzime seksuale me të bijat. Përfundon në
burg një 37vjeçar shqiptar me banim në zonën e Salentos

A

gjentë të forcave të policisë kanë arrestuar një
37 vjeçar shqiptar me
banim në Carmiano (në Salento) për dhunë seksuale dhe keqtrajtime ndaj familjarëve dhe e
kanë mbyllur në burg. Urdhri i
arrestit u lëshua nga Gjykata e
Lecces me kërkesë të Prokurorisë sepse pas hetimesh të gjata e
të ndërlikuara, është zbardhur
që 37vjeçari (emri i të cilit) keqtrajtonte dhe ushtronte dhunë

seksuale mbi të shoqen dhe dy
vajzat e tij të mitura (vetëm 9
dhe 11 vjeçe), të cilat edhe i kërcënonte që të mos tregonin ç'ndodhte.
Hetimet kanë nisur pas një
denoncimi të të shoqes,
qytetare italiane, e cila ka rrëfyer
jetën e saj pranë një personi të
dhunshëm, që pinte, që e rrihte
për motive të dobëta dhe e detyronte të bënte dashuri edhe pa
dëshirën e saj. E shoqja ka

treguar gjithashtu se së fundi ka
marrë vesh edhe për çka u
ndodhte të bijave.
Gjatë hetimeve janë marrë në
pyetje edhe tre fëmijët e çiftit, dy
vajzat dhe djali, që të tre në
moshë të mitur, që kanë treguar
një histori të tmerrshme dhe të
dhimbshme.
Vajzat
kanë
treguar për abuzimet seksuale
të të atit kur e ëma nuk ishte në
shtëpi, ndërsa djali për rrahjen e
përditshme edhe për hiçgjë.

Pyetje në Redaksi

konvertimi
i patentave
Si të konvertoj patentën shqiptare?
Duhet të jap prapë provimin teorik?
Marrëveshja për konvertimin e patentave
shqiptare në Itali ka ardhur në fuqi në 15 gusht
2009 Ajo është e vlefshme për pesë vjet, pra deri
më 15 gusht 2014.
Për të konvertuar një patentë shqiptare, para së
gjithash, duhet treguar që ajo është marrë në
Shqipëri para vendosjes së rezidencës në Itali dhe
se kërkuesi i konvertimit të patentës ka një dokument qëndrimi në Itali, leje apo kartë qëndrimi, të
vlefshëm.
Nëse titullari i një patente shqiptare, vjen e merr
rezidencën në Itali, ai konverton patentën e tij pa
qenë nevoja të japë provimet e teorisë dhe të praktikës, me përjashtimin e rasteve të mëposhtme të
parashikuara në nenin 4 të marrëveshjes: “nëse
titullari i patentës shqiptare ka rezidencën në Itali
prej mëse 4 vjetësh, e konverton atë pasi u nënshtrohet provimeve të rishikimit të lejes së drejtimit, por vetëm në rast kur është vërtetuar që nuk
ka drejtuar automjete për një periudhë trevjeçare”.
Kjo do të thotë që konvertimi nuk bëhet automatikisht për ata që qëndrojnë në Itali prej
shumë kohësh, – dhe të tillë ka shumë të interesuar – të cilët do t’u nënshtrohen sidoqoftë një
provimi.
Një tjetër kufizim i përcaktuar në marrëveshje
kishte të bënte me modelin e patentës shqiptare:
sipas marrëveshjes “do të konvertohen patentat
në formatin card të lëshuara nga 1 korriku 2005”;
ndërsa “patentat në karton, në fuqi prej 1 nëntorit
1999, mund të konvertoheshin në Itali vetëm vitin
e parë nga data e ardhjes në fuqi të marrëveshjes,
pra nga 15 gusht 2009 deri më 14 gusht 2010”.
Sipas Ministrisë së Infrastrukturave dhe Transporteve, konvertimi i patentave shqiptare është
njësoj si ai i patentave të vendeve të tjera jo
anëtare të BE-së që kanë nënshkruar marrëveshje
dypalëshe me Italinë, ashtu si Shqipëria. Në fakt
në faqet zyrtare të kësaj ministrie, i vetmi shënim
për Shqipërinë është që marrëveshja është e vlefshme për pesë vjet, duke filluar nga 15 gushti
2009.

Procedura dhe dokumentet e
nevojshme për konvertimin
Kërkesa e konvertimit duhet bërë pranë një zyre
provinciale të motorizimit civil duke paraqitur
këto dokumente:
- Kërkesa në modularin TT 2112 (që jepet në
sportel) e përpiluar dhe e nënshkruar;
- Dëshmia e derdhjes së 29,24 eurove në llogarinë rrjedhëse postare 4028;
- Dëshmia e derdhjes së 9,00 eurove në llogarinë
postare 9001. Buletinet e llogarive rrjedhëse të
gatshme mund të gjenden në zyrat e postës ose në
Zyrat Provinciale të Departamentit të Trasportit
tokësor. Nuk mund të përdoren buletine të tjera
përveç këtyre të gatshme;
- Patenta shqiptare në origjinal dhe fotokopja e
saj në të dyja anët;
- Përkthimi me pullë-taksë me 14,62 euro i
patentës shqiptare, i bërë nga një përkthyes i betuar. Përputhshmëria e përkthimit me tekstin
shqip duhet të certifikohet nga përfaqësia diplomatike (konsullatat) shqiptare në Itali. Kjo certifikatë duhet të legalizohet më pas në Prefekturë;
- 2 fotografi format tesera, njëra prej të cilave e
autentikuar;
- Certifikata mjekësore me pullë-taksë me fotografi (bëhet në ASL dhe nga mjekë të autorizuar)
e gjashtë muajve të fundit;
- Fotokopja e kodit fiskal;
- Fotokopja e lejes apo e kartës së qëndrimit e
paskaduar, ose kuponi i përtëritjes.
Keti Biçoku
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L

’estate del 2010 ha
portato alcuni componenti dell’Associazione Skanderbeg
di Bologna, dopo
una riflessione in merito alla
lunga e tormentata vicenda
della strage del Venerdì Santo,
al largo di Otranto nel ‘97 e
consci della presenza in un remoto angolo del porto di Brindisi dello scafo arrugginito
della Kater i Rades, a stilare ed
inviare al Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, in
data 1°settembre, un accorato
appello per la costituzione di
un Memoriale al fine di far sì
che una pagina oscura della
nostra Repubblica non fosse
definitivamente abbandonata
all’oblio.
L’Appello è sorto come atto
ultimo, in considerazione di
uno specifico e tragico evento,
la strage di Otranto, ma affonda le sue radici dalle considerazioni che la società moderna
contrasta la memoria attraverso il mutamento, il cambiamento, il sempre nuovo, instaurando contraddittorie relazioni tra la cultura odierna
europea ed il concetto di
memoria storica. Non possiamo accettare che la modernità implichi l’oblio lacerante,
la rottura costante con le
tradizioni, con l’esperienza
delle generazioni passate, con
la storia e gli accadimenti
avvenuti; pensiamo che per
colmare le ricorrenti fratture
nella memoria sociale, occorra un forte richiamo alla responsabilità del singolo nei
confronti del passato storico
individuale, collettivo ed anche nazionale; nel nostro caso
inter-nazionale, fra nazioni diverse, ma vicine, dirimpettaie,
unite da un braccio di mare.
Tutto questo perché in Italia
ed in Europa non si parli solo
di economia e di banche, idea
d’Europa questa, per altro
foriera di tragiche negatività,
molto distante da quella dei
padri fondatori che preconizzavano una Europa dei
popoli, delle comunità e delle
persone, degli stili di vita, delle
culture e delle loro storie, del
rispetto delle differenze
soggettive, culturali, etniche;
tutti questi elementi vitali ed
imprescindibili dell’insieme.
Proprio perché crediamo ad
un’Europa di storie, linguaggi,
luoghi,
di ‘vaterland’ ed
‘heimat’, memorie che devono essere valorizzate, tutelate e reciprocamente dialogare, al fine di creare mentalità
nuove e veramente moderne
che sapranno proiettarsi nel
futuro solo ed a condizione di
saper includere nella propria
esperienza quella del passato
che indubbiamente fa parte
del presente, come questo
pone le basi del futuro.
Da queste considerazioni il
nostro impegno, negli anni,
per portare un po’ di luce e
dare il nostro piccolo contrib-
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katëR i Radës
non sarà rottamato
Sintetico resoconto dell’ultimo anno
di Giuseppe Chimisso
uto all’ultima pagina buia della storia della Repubblica; Repubblica che vogliamo ricordare, vagiva appena, quando
la strage di Portella della
Ginestra, con il massacro di lavoratori arbëreshë, giovani e

e periodici, siti ed importanti
news-letters
italiane
e
straniere hanno pubblicato
l’appello,
alcuni
articoli
(pochi) sono comparsi anche
sulla stampa nazionale, oltre
che albanese ed arbëresh. Un

salomonica del 2005, del
processo di 1°grado, in cui
venivano condannati i due comandanti delle navi, il comandante Laudadio, della nave
militare italiana ‘Sibilla’ ed il
capitano Xhaferri, coman-

gra Onlus, presieduta dalla
Dott.ssa Klodiana Çuka e grazie alla grande e tempestiva
disponibilità del Sindaco Luciano Cariddi della città di
Otranto, nei prossimi giorni lo
scafo della Kater i Rades sarà
trasportato ad Otranto.
Voglio
ricordare
e
ringraziare in particolar modo
il Sindaco Cariddi perché dimostra di possedere uno spiccato senso di giustizia ed una
forza di volontà che riesce a
superare la stolta grettezza
che sembra voler dominare
questa società. Il Sindaco di
Otranto è, non solo burocraticamente, ma culturalmente, il
più alto e nobile rappresentante della società civile del
territorio.
Le relazioni fra i due popoli
sono ancora segnate dalla
ferita rappresentata dalla
strage del Venerdì Santo;
l’eventualità della rottamazione dello scafo avrebbe

”

La salvezza della Katër i
Radës simbolo della tragedia chiude una prima fase
importante; un altro
momento importante si apre
ora.
Adesso spetta a tutti noi attivarci per fare del relitto un
degno Memoriale delle vittime di tutto il Mediterraneo
bambini segnò il suo battezzo
di sangue, facendo scrivere
così la prima pagina oscura di
un lungo libro nero, il cui ultimo capitolo ha per titolo:
Kater i Rades. Singolarmente
ed emblematicamente l’ultima strage in ordine cronologico ha sparso ancora sangue innocente di profughi albanesi,
come la prima di Portella,
quello di lavoratori italo- albanesi.
Tutta una serie di iniziative
sono state poste in essere per
diffondere detto appello e per
scalfire quella che chiamiamo
da anni la congiura del silenzio
dei media nazionali nei confronti della strage di Otranto, la
quale ha visto la morte di più
di un centinaio di persone (86
corpi recuperati all’interno
dello scafo ed almeno una
ventina i dispersi, oltre ai 34
sopravvissuti).
Diversi organismi, associazioni, gruppi e singole persone hanno fatto propria la
richiesta di un memoriale.
Amici,
collaboratori
e
sconosciuti di buona volontà,
si sono attivati per diffondere
l’appello e la richiesta del
memoriale, fornire idee e contributi; bollettini locali, riviste

minimum di visibilità alla
problematica, con l’aiuto di
tanti che ringraziamo di cuore,
siamo riusciti ad ottenerlo.
Nell’autunno del 2010 si è
aperto il Processo d’appello.
Nel marzo scorso i giudici hanno disposto di dare corso alla
restituzione della nave allo stato albanese o in subordine di
provvedere alla rottamazione
della stessa entro la fine del
mese. Immediatamente abbiamo scritto una nuova, incisiva, ma sintetica lettera al governatore della Puglia per scongiurare la rottamazione dello
scafo, facendola anche pubblicare ed inviandola ai nostri
riferimenti. L’appello e la lettera contro la demolizione è
stata inviata anche al presidente della Repubblica d’Albania Bamir Topi, il quale nel
corso di una visita ufficiale all’Università di Bologna, è stato
incontrato dallo scrivente ed è
stato interessato alla vicenda.
Ai giudici veniva fatta presente la proposta di Memoriale, così venivano rinviati i termini della restituzione o rottamazione della nave al 28 giugno, data della sentenza. La
sentenza della Corte d’Appello
replica sostanzialmente quella

dante della piccola Kater i
rades. L’importante che la sentenza non abbia considerato
legittime le posizioni del P.M.
Vignoli che richiedeva l’assoluzione del comandante
Laudadio; non penso, per altro, sia il momento di commentare la sentenza visto che
sarà pubblicata entro sei mesi,
dopo di che interverremo nel
merito.
Con la sentenza scadeva anche il termine dato dai giudici
per la richiesta da parte delle
autorità albanesi di ritirare lo
scafo della Kater i Rades.
Le forze politiche albanesi si
sono mostrate ancora una volta, con il loro fragoroso silenzio, succubi di posizioni italodipendenti e questo ha paralizzato le istituzioni statali che
sono state impossibilitate dal
muoversi.
La coscienza civile di due
popoli, quello italiano e quello
albanese, ha rischiato di subire
per un paio di settimane, un
nuovo terribile vulnus. La reale
possibilità della distruzione
del relitto aleggiava come una
triste ma sempre più vicina
spada di Damocle.
Finalmente la buona notizia.
Grazie all’Associazione Inte-

rappresentato una manciata
di sale strofinata rudemente
su una ferita che stenta ancora a rimarginarsi.
La salvezza della Kater i
Rades simbolo della tragedia
chiude una prima fase importante; un altro momento importante si apre ora.
Adesso spetta a tutti noi attivarci per fare del relitto un
degno Memoriale delle vittime di tutto il Mediterraneo.
Spetta a tutti noi, in relazione alla nostra sensibilità e
coscienza, possibilità e creatività, diffondere a macchia
d’olio la nuova scommessa di
squarciare il muro del silenzio,
della pigrizia e dell’ignavia per
estendere in tutti gli ambienti
la reale possibilità di costruire
un Memoriale per le vittime
della strage che rappresenti
un monito duraturo affinché
altre tragedie non avvengano
e che sia d’auspicio che il
Mediterraneo, da spazio di
confine meridionale della
fortezza Europa, divenga un
mare di pace, di solidarietà e
di confronto fra culture altre.
Giuseppe Chimisso
Associazione Skanderbeg
Comunità albanese di
Bologna
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8 GUSHT 1991
VLORA VJEN NË BARI
Nga Elvira POLLINA

B

ari, 8 gusht 1991. Përpara stadiumit Della Vittoria shkojnë
e vijnë autobusë. Nuk ka
ndeshje, impianti është
mbyllur prej kohësh. E
megjithatë autobusët shkarkojnë mijëra
burra, gra dhe fëmijë. Janë shqiptarë të
zbritur pak orë më parë nga anija Vlora.
Gjithsej njëzet mijë persona, të sjellë aty
për t'i riatdhesuar. Por jo të gjithë do të
kenë atë fat. Ndonjëri arrin t'ia mbathë
që aty e të ndërtojë një jetë të re, ndonjë
tjetër - i kthyer në Shqipëri - nuk dorëzohet dhe provon sërish të kthehet. Të tjerë,
papritur, gjejnë një familje të re. Pas
njëzet vjetëve, kemi gjetur disa prej atyre
që me atë anije erdhën në Itali. Këto janë
historitë e tyre, të gërshetuara me ato të
një vendi që deri atëherë kish kërkuar
gjithnjë Amerikën dhe që atë mëngjes
gushti, papritur, zbuloi tokën e premtuar.

Elvis dhe Alfò,
miq motociklete
Elvisi nuk kishte qenë asnjëherë në stadium. Kur hyri për herë të parë ishte
nëntë vjeò dhe mbathur kishte vetëm një
palë pantallona të shkurtra. Në anijen
Vlora hipi duke u hedhur nga një vinç,
për t'u bashkuar me të atin e dy motrat
që ishin në kuvertë. Me të mbërritur,
bashkë me ta e çojnë në Arenën e vjetër
të Barit. Policët përpara fëmijëve mbyllin
një sy, dhe i lejojnë Elvisit dhe kalamajve
të tjerë të dalin e të luajnë tek sheshi. Dhe

BUjkU, zejtaRi, e diPlOMUaRa
ja si U ka eCUR shqiPtaRëve

të zbarkuar njëzet vjet më parë
"Anija e shpresës" hyri në portin e Barit me
ngarkesën e saj të të dëshpëruarve në gusht të
vitit 1991. Njëzet mijë persona. Burra, gra dhe
fëmijë, që u arratisën nga Shqipëria në kërkim
të tokës së premtuar. Dikush e gjeti vërtet
aty, përpara kangjellave të stadiumit Della Vittoria, shikimi i djalit ndesh atë të Alfonso Gallos, një ndër barezët e paktë që
vrapuan të shihnin ç'po ndodhte. "Nuk
fliste italisht por më la të kuptoja që
kërkonte një cigare. E pyeta nëse donte të
hipte në motor e të shkonim të hanim
diçka", kujton Gallo që asokohe ishte 28
vjeç dhe baba i një vajze. Elvisi e kupton
menjëherë: i hipën motorit dhe shtrëngohet fort pas Alfonsos. Për dy minuta
janë në shtëpi. Shtëpi e vërtetë. Dush
dhe qethje e flokëve, një grusht me fruta
deti, të sjellë drejtpërdrejt nga dyqani i

peshkut të gjyshit Vincenzo. Më pas një
ndalesë në një dyqan rrobash për një
bluzë, pantallona të shkurtra dhe sandale. Dy orë kalojnë shpejt, duhet të
kthehet në stadium. Por kur babai i Elvisit sheh të birin të qeshur e të veshur me
të reja, i lutet Alfonsos që ta mbajë me
vete, i bindur që jeta e tij do të ishte më e
mirë.
Duke rrëfyer atë dialog mes baballarësh, të mbushur me gjeste më shumë
se me fjalë, Alfonsos i mbushen sytë me
lot: "M'u prenë krahët, si mund t'i thoja
jo?".

Sot Elvisi jeton në Udine por flet me të
njëjtin theks të Antonio Cassanos, të cilin
e ka takuar disa herë rrugicave në Bari
Vecchia. "Në fermën bujqësore ku
punoj, imigrantët tallen me mua e më
thërrasin "terùn" shpjegon duke qeshur
Elvisi. "Në fakt, Barin e ndiej si qytetin
tim". Ndërsa Alfò është babai i tij i dytë.
"Ndenja me të për vite të tëra: isha i
përkëdheluri i shtëpisë, nuk më ka
munguar gjë". Paratë që Alfonso merrte
nga shërbimet sociale ia niste familjes së
Elvisit në Shqipëri. Që në fund të viteve
nëntëdhjetë arrin të transferohet në Itali,
në Friuli. Elvisi shkon të rrijë me ta. Por
sapo i jepet rasti shkon e takon Alfonson
e gjyshin Vincenzo. Edhe tani që është
martuar e është bërë baba. "E di që kam
gjithnjë dhomën time që më pret".

Gazmiri,
jeta e kapur pas një litari
"O babbo, ti po na tregon përralla!".
Kur Gazmiri u kujton dy fëmijëve të tij që
në Itali ka mbërritur me brekë, ata reagojnë kështu. Por Gazmiri nuk e humb
toruan. Dhe u shpjegon me durim ai due
figlioli - siç i thërret ai në dialekt fiorentin
të kulluar - që sot jetojnë në një shtëpi të
bukur në Borgo San Lorenco vetëm falë
një hedhjeje në ujë nga një gomone. Ajo
zhytje i lejoi t'u shpëtonte kontrolleve
ndërsa skafi shkonte drejt brigjeve puljeze. "Dhe mbeta vërtet me mbathje,
humba të gjitha rrobat në ujë.
E kishte provuar dhjetë herë të vinte në
Itali. Pa ia dalë mbanë: gjithnjë e kthenin
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Intervistë me Nicola Montanon, ish
polic i kufirit në portin e Barit, që mes
përvojave të tij të shumta ka përjetuar
edhe mbërritjen e anijes "Vlora" në Bari
në gusht 1991. Përjetimet i ka hedhur në
një libër, “Ladri di stelle”, ku tregon histori klandestinësh, ngjarje të dhimbshme e njerëzore që përbëjnë përditshmërinë e një polici kufiri.
Shqiptari i Italisë: Një libër me kujtime të një polici kufiri. Është diçka e
rralë edhe nga ana editoriale.
Nicola Montano: Ideja për të shkruar këtë libër më lindi kur dola në pension. Në një farë pike pata dëshirë të
shikoj prapa gjithë ç'kisha bërë deri
në atë moment dhe vendosa të hidhja
në letër atë pjesë të jetës sime që ka të
bëjë me portin e Barit. Dhe kështu
përfundova duke folur për klandestinët, ndër të cilët edhe për shqiptarët.
Çfarë synonit t'i shtonit fjalosjes së
madhe që bëhet rreth klandestinëve
në Itali sot?
Para së gjithash, doja të thosha se
klandestinët janë njerëz. Dhe natyrisht meritojnë respekt. Kanë të kaluarën e vet, jetën e vet që meriton të
respektohet. Ideja e librit më lindi
edhe duke dëgjuar aq shpesh lajmet
ku flitet për klandestinët mirëpo flitet
sikur të ishin vetëm numra, e jo persona. Për shembull pak ditë më parë u
fol për disa të vdekur në det gjatë
transportimit të klandestinëve. Ndjesia ime si para pak ditësh edhe gjithmonë ishte se po raportohej një shifër
e çfarëdoshme sikur të mos kishe të
bëje me njerëz. Ndërkohë që këta
klandestinë janë njerëz. Shpesh flitet
për klandestinët dhe kriminalitetin,
këto dy gjëra përfundojnë si sinonime. Klandestini është një njeri që ka

mbrapsht. Përpjekjen e parë e kish bërë
pikërisht me Vlorën. "Ishte larg nga moli,
kam hipur në bord duke u kapur fort pas
një litari të saj" tregon Gazmiri, që
atëherë ishte 18 vjeç, kish mbetur pa
punë e nuk mund të humbte asgjë.
Në Firence kishte një vëlla që e priste.
Por nga porti përfundoi drejt e në stadium, ku për tri ditë iu desh të fitonte
bukën e ujin. "Hidhnin ushqimet nga një
vinç. Ne ishim poshtë, të gatshëm të
bënim gjithçka vetëm e vetëm të kapnim
ndonjë gjë". Tri ditë makthi, gjatë të
cilave mbizotëroi ligji i xhunglës. Pastaj
kthimi me forcë në Shqipëri. "Por nuk u
dorëzova, dhe në vitin 1997ia dola të vija
në Toskanë". Tani punon në ndërtim
dhe pret shtetësinë italiane. "E bëj për
ta", buzëqesh duke treguar fëmijët,
"edhe pse thonë që tregoj bischerate
(përralla)".

Vrapi i Evës
Eva tregon se kur në Durrës u hap fjala
që një anije po nisej për Itali, ajo e kish
nisur tashmë vrapin për ta marrë, duke
tërhequr për krahu të shoqin Meki. "Nuk
largoheshim nga skamja, në fund të fundit familja ime ishte me fat. Edhe pse
isha diplomuar në ekonomi, nuk arrija të
gjeja një punë".
Shqipëria ishte kthyer në një burg për
Evën. "Regjimin askush nuk guxonte ta
kritikonte hapur, ndaj të largohesha do
të thoshte të thyeja një tabu, të tregoja
hapur urrejtjen që që ushqeja në heshtje". Era dhe zhurma e atij udhëtimi i

l'albanese d'italia

NICOLA MONTANO

“Unë, polic kufiri, e di ç’do
të thotë të jesh emigrant”
dëshirë të shkojë në një vend tjetër.
është një njeri që ka të drejtë të kërkojë një jetë më të mirë në një vend
tjetër. Këtu sa herë që flitet për klandestinët flitet për kriminalitet., por
kriminaliteti nuk ka kombësi. Krimineli është kriminel mbi kombësinë
që mund të ketë.
Por këto aspekte lihen gjithmonë
pas dore nga mediat...
Po këto aspekte lihen pas dore. Kur
flitet për klandestinët flitet vetëm për
kriminalitet. Natyrisht që ka edhe
kriminelë mes tyre. Por mediat
italiane

duhet të kenë parasysh se këta klandestinë janë njerëz që kanë lënë
familjet e tyre, vendin e tyre, jetën e
tyre të mëparshme për të filluar një
tjetër në vendin tonë. Natyrisht ligjet
duhen respektuar por duhet gjetur
mënyra se si të respektohen këto rregulla. Pas 40 vjet pune në polici, kam
luftuar kriminalitetin, dhe më ka
ndodhur të kem të bëj edhe me klandestinë. Por kur këta mbërrijnë në
Itali janë vetëm njerëz dhe asgjë më
shumë. Unë kur kam qenë i ri kam
qenë emigrant në Gjermani dhe i
kam kaluar

këto përvoja mbi lëkurën time dhe e
di se ç'do të thotë kur të trajtojnë në
këtë lloj mënyre. Në thelb, problemi
varet edhe nga paaftësia e shtetit italian në përballjen me problemin e emigrantëve klandestinë.
Si ka mundësi që pas pothuaj 20
vjetësh shteti italian mbetet ende i
papërgatitur ndaj këtij problemi?
Jam dakord me pohimin tuaj, shteti
italian mbetet i papërgatitur. Mungon
një politikë koherente. Shteti nuk
shqetësohet për t'iu përgjigjur nevojave të vërteta të vendit. Nëse industria kërkon krahë pune, kjo do të thotë
se duhen marrë këta njerëz nga
jashtë. Mirëpo këta njerëz nuk janë
vetëm një palë krahë, që i përdor
vetëm për punë dhe pastaj mund
edhe t'i hedhësh tutje, janë njerëz, me
tru, me një personalitet të vetin, që
kanë nevoja si edhe ne të tjerët. Kështu mendoj që Italia duhet të ndryshojë mënyrën e përballjes me këta imigrantë, si edhe në përkrahjen e shumë
italianëve që kanë nevojë për ndihmën e shtetit.
Pra është faji i mungesës së një
shteti social, apo është edhe fakti që
Italia nuk është ende e mësuar me
shumëkulturësinë?
Po edhe kjo është. Italianët nuk
vijon në faqen 13

kanë mbetur në mendje. Siç i ka mbetur
edhe fryma e solidaritetit që thithej mbi
kuvertën e anijes Vlora. Gjithçka
ndryshon kur mbërrijnë në port dhe
përkeqësohet brenda stadiumit, kur shpërthen lufta e të gjithëve kundër të
gjithëve. "Është si të shikoje evolucionin
e racës njerëzore brenda pak orëve: mjaftuan vetëm ca shishe uji dhe ndonjë panine e hedhur mes nesh nga policët për
të na transformuar nga miq të bashkuar
nga i njëjti fat, në armiq që luftojnë
kundër njëri tjetrit për mbijetesën". Eva e
Mekiu një natë e kalojnë duke fjetur mbi
shkallët e stadiumit. "Pastaj dikush tha se
agjentët linin të kalonin gratë ". Edhe në
këtë rast Eva merr përkrahu të shoqin
dhe e tërheq jashtë.
Sot jetojnë në Bari, punojnë e kanë një
vajzë 9 vjeò. "Ajo është fitorja ime",
përsërit Eva. Kishte mbetur shtatzënë
pak muaj pasi mbërriti në Itali. Barrë
jashtë mitrës. "Më operuan për të më shpëtuar jetën, por më mbyllën tubat, pa
më thënë asgjë". E zbulon pas disa
vjetësh dhe mbetet e shokuar. Bashkë
me Mekiun vendos të provojë mënyrën e
riprodhimit artificial për të pasur një
fëmijë. "Ndoshta mendonin se më bënin
nder, duke ma ndaluar të kisha një",
thotë me hidhërim. Mjafton zëri i Cleas
për t'i kthyer buzëqeshjen dhe dëshirën
për të shkuar përpara. "Në atë anije do të
hipja edhe njëmijë herë të tjera. Madje,
do ta bëja edhe tani".
Botuar në të përjavshmen Sette
të Corriere della sera, më 17 shkurt 2011

A I KE SHTATË
LIQENET E LURËS
NË KOPËSHT?
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Nëse nuk ke mbushur 18 vjeç, nuk mund të luash.

ËNDËRRIMTAR LIND,
MILIONER BËHESH.
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janë të mësuar me këtë shoqëri të re
shumë-etnike e shumëkulturore
sepse italianët deri para pak kohësh
ishin vetë emigrantë e madje pjesërisht duhet thënë se mbeten ende të
tillë, veçanërisht për sa i përket jugut
të Italisë. Të rinjtë e jugut shkojnë të
gjithë drejt veriut apo drejt Evropës.
Di me siguri se janë të paktën 270
mijë të tillë në vit që largohen nga
toka e tyre për të emigruar. Vende si
Irlanda apo si Spanja kishin të njëjtat
probleme por me zbatimin e politikave të duhura kanë arritur ta reduktojnë këtë problem e madje edhe ta
asgjësojnë pothuaj atë. Unë sot jam
pothuaj 60 vjeç, dhe mund t'ju them
me siguri se për sa kujtoj unë, asgjë
nuk ka ndryshuar.

l'albanese d'italia

NICOLA MONTANO
“UNË, POLIC KUFIRI,
E DI Ç’DO TË THOTË
TË JESH EMIGRANT”
vijon nga faqja 11

Pra është një problem shumë i
thellë?

ndoshta ishin të tillë edhe në
Shqipëri. Por pasojat e këtij problemi
i kanë vuajtur edhe ata shqiptarë që
nuk bënin pjesë në këtë grup.
Po tani, si mendoni ç'mendim mbizotëron për shqiptarët?
Tani është radha e rumunëve.
Shqiptarë tani janë bërë rumunët.
Bindja më e përhapur është se shqiptarët tashmë janë bërë italianë. Janë
mësuar të jetojnë në mënyrë italiane,
veçanërisht të rinjtë, që kanë zakonet
e italianëve, vishen si italianët.
Vitin e kaluar shkova në Durrës dhe
në Tiranë. Tashmë mund të thuhet se
nuk ka ndryshim midis dy brigjeve.
Dikur shikoje një shqiptar dhe e dalloje, sot shqiptarët nuk dallohen më.
Shqiptarët që jetojnë sot në Itali janë
bërë italianë.

Po, unë kur kam qenë polic në
veri, më thërrisnin herë pas here
me epitete të ndryshme, fyese.
Herën e parë mund ta merrje lehtë,
pastaj ndodhte që të krijoheshin
probleme. Sipas meje, njeriu duhet
të trajtohet siç thotë Deklarata e të
drejtave të njeriut. Meqenëse ne e
pranojmë sepse Italia e ka nënshkruar, duhet edhe ta zbatojmë. Edhe pse
ka shumë probleme me vetë italianët,
ata që vijnë në Itali duhet të priten me
dinjitet. Nuk është e vërtetë që të
gjithë rumunët sot, apo të gjithë
shqiptarët dje, janë kriminelë. Këtë e
dinë të gjithë. Pikërisht nga përvoja
ime si polic mund të them se më kujtohet që në '92-shin, apo '93-shin
shikoja shumë shqiptarë, ndër të cilët
nuk mungonin trafikuesit e drogës e
të prostitucionit, por shumica e tyre
ishin familje që ktheheshin në shtëpi.
Ishin njerëz që në Itali jetonin dhe
kontribuonin edhe në mirëqenien e
Italisë.

Ju keni qenë emigrant në Gjermani
në vitet '60, kur ishit shumë i ri. Përvoja që keni pasur me shqiptarët ju
ka kujtuar në ndonjë lloj mënyre
përvojën tuaj personale në Gjermani, kur ju kishit rolin e shqiptarëve?

Çfarë thuhej mes kolegësh, ndërsa
shqiptarët fillonin të zbarkonin në
vitin '91?

Jo, fjala e përdorur më shumë
ishte "italiener Scheisse", merda
italiana.... Nuk ishte e thjeshtë sepse
pata shumë probleme, por nga ana
tjetër ndesha edhe gjermanë shumë
të sjellshëm. Kisha disa zonja që kur
unë kthehesha në shtëpi nga puna,
me jepnin një pjatë supë gati. është
një gjë e përbashkët për të gjithë
vendet. Ka njerëz që janë bujarë dhe
dashamirës, ka të tjerë që janë më të
mbyllur dhe antipatikë. Për fat të keq,
në këtë aspekt, nuk e mendojmë të
gjithë njësoj.

Ka një paralelizëm. Qëllimi është
të punuarit. Përmirësimi i jetës së
vet. Unë shkova në gjermani për të
arritur pavarësinë ekonomike dhe
për të ndihmuar familjen time që
ishte në varfëri. Përndryshe nuk do
të kisha ikur. Nuk besoj se njerëzit
e lënë shtëpinë e vet kaq lehtë në
mos për arsye turizmi, ndodh
vetëm për të përmirësuar kushtet
e jetesës.
Si ishte përvoja juaj në Gjermani, ndërkohë që deri para pak
kohësh gjermanët i përkufizonin
italianët në mënyrë fyese "italiener"...

Mbetëm të shushatur, nga gjithë
ajo masë njerëzish që papritur erdhën në brigjet tona. Nuk e njihnim
akoma Shqipërinë, por po fillonim
ta njihnim. Njerëzit na tregonin për
të. Me ndonjë përjashtim pati
mirëkuptim ndaj tyre.
Si ju dukeshin shqiptarët, këta
të panjohur?
Ajo që na çudiste tej mase, ishte
mënyra e tyre e të veshurit, që ishte
shumë e standardizuar, dhe për
më tepër vishnin disa pantallona të gjera që ne kishim pasur 30 vjet përpara. Personalisht
më dukeshin shumë të dobët,
nuk e di nëse nuk hanin, por
është e qartë se nuk ishin
mbipeshë. Por ishin shumë të
shkathët e të fortë. Më kujtohet
kur zbarkoi Vlora, shikoja fëmijët
shqiptarë që mbanin në krah fëmijë më të mëdhenj se vetja dhe ia
dilnin t'i mbanin. Nuk besoj se
fëmijët tanë do të mund të bënin të
tilla gjëra. Ndoshta është çështje
mbijetese.

Si ka mundësi që një popull si italianët që kanë qenë viktimë e një racizmi të theksuar kudo në Evropë
deri para tridhjetë vjetësh, të arrijnë
të shprehin gjithë këtë urrejtje
ksenofobie ndaj rumunëve apo
shqiptarëve para 10 vjetësh?

Pastaj fillon faza e kriminalitetit
shqiptar dhe albanofobia pushton
mediat. Po mes policëve çfarë mendohej për këtë "racë kriminelësh"?
Mediat kanë ndikuar shumë në
ndërtimin e këtij stereotipi. Ka pasur
një bombardim disa-vjeçar me idenë
se shqiptarët ishin kriminelë. Unë
kam arrestuar shumë shqiptarë, por
ndërsa arrestonim një prej tyre,
kishim përballë shumë të tjerë që

kalonin
kufirin dhe që ishin njerëz të
mirë që punonin. Kishte shumë
shqiptarë që ishin bërë kriminelë,

Në fotot e kësaj faqeje, të Vincenzo
Arcierit, dhe në ato të faqes 11 (photo
courtesy Nicola Montano), mbërritja e
anijes Vlora në portin e Barit

Lexova librin e Gianantonio Stellës "Quando gli albanesi eravamo
noi", dhe aty shfaqet qartë sa kanë
vuajtur italianët jashtë shtetit. Dhe
për mendimin tim, ajo që ata kanë
pësuar është diçka shumë herë më
e ashpër se ajo që kanë pësuar
shqiptarët në Itali. Nuk besoj se
ekziston
një
urrejtje
e
përgjithshme për shqiptarët apo
për rumunët në Itali sot. Unë për
shembull kam fqinj një djalë
shqiptar që është një punëtor i
jashtëzakonshëm dhe të gjithë e
respektojmë. Ai jeton në Itali
prej 20 vjetësh, zgjohet në
mëngjes në orën 5, e kthehet në
shtëpi në orën 8. Ç'mund të presësh
më shumë nga një njeri i ndershëm.
Shumica e italianëve nuk janë racistë,
por ka një pakicë që është e tillë.
Bisedoi Marjola Rukaj
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UDHËRRËFYES PËR ATA
QË DËSHIROJNË TË STUDIOJNË
NË UNIVERSITETIN E TRIESTES

N

ë këtë dokument janë
përmbledhur informacione për ata që duan të
fillojnë apo vazhdojnë
studimet në Universitetin e Triestes (Università degli
studi di Trieste).
Këtu do të gjeni informacione për
bursën e studimit dhe për dokumentet që duhen për të filluar
studimet në Trieste.
ASAT - Associazione degli Studenti
Albanesi a Trieste - ka për qëllim
kryesor të afrojë dhe integrojë në
jetën studentore të gjithë studentët
shqiptarë që ndodhen në Universitetin e Triestes. Gjithashtu shoqata
përpiqet të lehtësojë të gjitha procedurat që kanë të bëjnë me të drejtat e
studimit. Një synim tjetër i rëndësishëm është promovimi dhe
përhapja e kulturës shqiptare nëpërmjet nismave të ndryshme.

përmendura duhet të dërgohen në
postë dhe është ajo që kryen hapin e
fundit, në momentin kur dorëzohen
dokumentet në postë menjëherë caktohet takimi në kuesture për të lënë
shenjat e gishtave.

Dokumentet e
nevojshme për
bursën dhe konviktin
Dokumentet që duhen
paraqitur në zyrat e
ERdiSU-t:
- certifikatë familjare;
- certifikatë invaliditeti, vetëm nëse
në familjen tuaj ndodhet një person
me invaliditet mbi 66%, duke përfshirë edhe vetë studentin që bën

lëshimin ose rinovimin e lejes së qëndrimit, megjithatë është e detyrueshme që të dërgoni fotokopjen e
lejes së qëndrimit menjëherë sa ta
merrni nga autoritet përkatëse;
- vërtetim i pasurive të luajtshme të
zotëruara deri me datë 31.12.2010;
Të gjitha këto dokumente duhet të
kenë vulat përkatëse të institucioneve
lokale dhe qendrore si dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme të
vendlindjes (Shqipëri, Kosovë, Mal i Zi
apo Maqedoni). Më pas duhen përkthyer në gjuhën italiane dhe noterizuar si dhe dërguar në Ambasadën
Italiane, përkatësisht:
- Shqipëri: mjafton të merrni legalizimin me vulë apostille në ministrinë e
Jashtme, në ambasadë mund të legalizoni përkthimin, nëse e bëni atje.
- Kosovë: në Ambasadën Italiane në
Prishtinë.
- Mal i zi: në Ambasadën Italiane në
Podgoricë

Leja e Qëndrimit në
Itali për Arsye Studimi
Dokumentet
për t'i paraqitur kuesturës
Me të mbërritur në Trieste gjëja e
parë që duhet bërë është të paraqiteni
në kuesturë (Questura di Trieste) që të
pajiseni me leje qëndrimi për
studime.
Dokumentet që duhen paraqitur
për në Kuestura (që është organi
shtetëror përkatës):
Formularin "Kit per il permesso di
soggiorno" që është praktikisht kërkesa për leje qëndrimi mund ta kërkoni
në zyrën postare i cili është falas.
Përveç këtij formulari duhet të
bashkëngjitni:
- Vërtetim që keni një depozitë
bankare prej euro 5.000 (pesëmijë
euro) në emrin tuaj (e njëjta që keni
paraqitur në ambasadë apo konsullate për të marr vizën);
- Fotokopje të të gjitha faqeve të
pasaportë;
- 4 fotografi të vogla për dokumente;
- Sigurim shëndetësor të vlefshëm
për një vit, po aq sa zgjat dhe leja juaj
e qëndrimit;
- Fotokopje të kontratës së shtëpisë
së banimit në Itali;
- Vërtetim i regjistrimit në Universitetin përkatës (në vit të parë);
Më pas të gjitha dokumentet e lart-

kërkesën;
- dokument që vërteton të ardhurat
vjetore të të gjithë anëtarëve të familjes në marrëdhënie pune dhe në rast
të kundërt vërtetim papunësie;
- vërtetim i pasurive të paluajtshme
në pronësi (shtëpi, lokale, tokë e kështu me radhë) bashkangjitur me sipërfaqen totale të objektit deri në date
31.12.2010 (vitit të kaluar); nëse jetoni
me qira atëherë duhet të paraqisni
kontratën ku duhet të qartësohet shuma që paguani në vit;
- fotokopje e lejes së qëndrimit (permesso di soggiorno) ose të faturës së
zyrës postare "ricevuta della posta" që
tregon se keni bërë kërkesën për

- Maqedoni: në Ambasadën Italiane
në Shkup
Mosparaqitja e këtyre dokumenteve
në kohën e duhur ju heq të drejtën të
kërkoni bursën dhe konviktin.
Të gjitha datat do të botohen në sitin
e shoqatës ASAT (www.asatrieste.it)
dhe atë të ERdiSU-t (www.erdisu.trieste.it).

Informacione shtesë
mbi bursën e studimit

dhe konviktin
Studentët e regjistruar në vitin e parë
duhet të bëjnë 20 kredi (CFU*) dhe ti
regjistrojnë (në librezë) brenda datës
10 Gusht 2012 për të mundësuar marrjen e bursës së studimit. Ndërsa për
vitin e dytë akademik të gjithë studentët duhet të bëjnë 25 kredi (CFU) brenda datës 10 Gusht 2012. Kërkesën për
bursë duhet ta bëni nga data 11 Korrik
2011 deri në datën 26 Shtator 2011 i
cili është dhe afati i skadimit të
dorëzimit të kërkesës. Të gjithë studentët mund të bëjnë kërkesë për konvikt, dhe për ata që regjistrohen në
vitin e parë gjatë vitit akademik
2011/2012 data e fundit e dorëzimit të
kërkesës është 9 Shtatori 2011.
Shuma e bursës së studimit është
4.777,00 euro.
Një dhomë teke në konvikt kushton
140 euro dhe të gjitha shpenzimet e

ASAT është themeluar
në vitin 2009 nga një
grup studentësh shqiptarë të Universitetit të Triestes
dhe ka për qëllim të vetin
mbështetjen dhe orientimin e
studentëve shqiptarë lidhur me
çështje që kanë të bëjnë me
regjistrimin në universitet, strehimin, të drejtën e bursës. Në
këtë kuadër ka lindur edhe ideja e
këtij udhërrëfyesi që vitin e
shkuar, i përditësuar dhe i plotësuar këtë vit me të dhëna të reja

“

tjera (drita, ujë, ngrohje dhe internet)
janë të përfshira në këtë çmim. Të
gjitha dokumentet e lartpërmendura
që paraqiten për bursën e studimit
janë të vlefshme edhe për konviktin.
Në vitin e parë studentët kanë
mundësi të kenë një dhomë në konvikt në bazë të të ardhurave që ju dhe
familja keni pasur brenda vitit 2010.
Në vitet në vazhdim kanë rëndësi jo
vetëm të ardhurat por edhe numri i
kredive (CFU) të provimeve. Çmimi
mesatar i një dhome teke me qira në
Trieste është nga 180 deri në 200 euro,
ndërsa një dhomë me qira dyshe
kushton mesatarisht nga 140 deri në
150 euro për kokë.
ERDISU ju ofron edhe një shumë
prej 1.000 eurosh (njëmijë euro) nëse
nuk keni mundur të fitoni konviktin
edhe nëse keni plotësuar të gjitha
kushtet për ta fituar atë. Për të marrë
këtë kontribut duhet të paraqisni kontratën e shtëpisë me qira në Trieste në
zyrat e ERDISU-t brenda datës 20
Tetor 2011. Dreka dhe darka në mensën e universitetit kushton secila nga
1,90 euro, ndërsa mëngjesi kushton
0,52 euro.
Bileta e autobusit kushton 1,10 euro
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ASAT u vjen në ndihmë
studentëve të rinj
shqiptarë në Trieste
ASAT, shoqata e studentëve shqiptarë të Triestes, ka përpiluar një udhërrëfyes për t’u ardhur në
ndihmë të gjithë studentëve të rinj, që vendosin të studiojnë aty. Nga dokumentet që duhen
paraqitur në universitetin e Triestes për regjistrimin deri te marrja e lejes së qëndrimit

A

SAT, Shoqata e studentëve
shqiptarë
të
Triestes, ka botuar në
faqet e saj internet një
udhërrëfyes me të cilin
përpiqet t’u vijë në ndihmë studentëve të rinj që vijnë në vit të parë nga
Shqipëria.
Kush studion në Itali prej vitesh, e
di mirë që të gjithë të rinjtë që vijnë
për herë të parë në Itali ditët e para
të shtatorit, duhet të përballen
përveçse me provimin e gjuhës italiane, edhe me një sërë gjërash
burokratike për të cilat kanë pak
kohë në dispozicion e akoma më pak
informacion. Në udhërrëfyes tregohet si veprohet e ç’dokumente
paraqiten për të kërkuar lejen e qëndrimit, për të përfituar bursën apo
konviktin.
ASAT është themeluar në vitin
2009 nga një grup studentësh shqiptarë të Universitetit të Triestes dhe
ka për qëllim të vetin mbështetjen
dhe orientimin e studentëve shqiptarë lidhur me çështje që kanë të

dhe është e vlefshme për një orë dhe
për të gjitha linjat e autobusëve.
* CFU - Crediti Formativi Universitari, të ngjashëm ngjashëm me ECTS European Credit Transfer and Accumulation System

Kontakte
ERdiSU (Ente Regionale per il diritto
e le oppurtunità allo Studio Universitario) është organi që merret me të
drejtën e studimit, me bursën, konviktet dhe mensën.
ERdiSU ndodhet pranë Universitetit
së Triestes, në Salita Monte Valerio 3,
34100 Trieste.
siti web: www.erdisu.trieste.it

Për informacione
më të hollësishme

bëjnë me regjistrimin në universitet,
strehimin, të drejtën e bursës. Në
këtë kuadër ka lindur edhe ideja e
këtij udhërrëfyesi që vitin e shkuar, i
përditësuar dhe i plotësuar këtë vit
me të dhëna të reja. “Kur kam hyrë
në universitet unë as nuk e dija për
bursën, për shembull. – thotë për
shqiptariiitalisë.com
Arlind
Dobërdolani, kryetar i shoqatës, student në vit të fundit për inxhinieri
informatike. – Kemi përpiluar këtë
udhërrëfyes duke pasur parasysh
ato që kemi dashur të dimë kur kemi
ardhur vetë për herë të parë në Itali,
duke mbledhur në vite të gjitha
problematikat e hasura nga studentët shqiptarë”.
Duke
qenë
se
praktikat
burokratike janë të ngjashme për
universitete
të
ndryshme,
Dobërdolani tregon se shpesh u
vijnë kërkesa për ndihmë e informacione edhe nga shqiptarë që
regjistrohen në universitete të tjera
të Italisë. “Do të ishte mirë të kishim
një shoqatë për të gjithë studentët
shqiptarë në Itali me komitete lokale

pranë universiteteve të ndryshme –
thotë Dobërlani – Koordinimi i
punës do të ishte më efikas, shoqata
do të kishte më shumë peshë dhe
nga ana tjetër shqiptarët që dëshirojnë të studiojnë në Itali do të kishin
një pikë referimi”.
Deri tani ASAT bashkëpunon mirë
me shoqatat e tjera të studentëve të
Triestes por edhe me IPSIA (e
sindikatës ACLI), apo me ndonjë
shoqatë shqiptare. Si me shoqatën e
studentëve shqiptarë të Bolonjës,
USAB, për organizimin e ekspozitës
fotografike “Scoprire l’Albania”.
Veç ndihmës e mbështetjes së studentëve, shoqata përpiqet edhe për
promovimin e kulturës shqiptare
organizimin e festimeve për festën e
Pavarësisë së Shqipërisë apo
Kosovës. Kështu, vitin e shkuar ajo
ka organizuar festën e Flamurit me
ekspozitën fotografike “Të zbulosh
Shqipërinë”, shfaqjen e filmit dokumentar Shqipëria – vendi përballë,
Festën e Pavarësisë së Kosovës etj.
Keti Biçoku

mund të vizitoni:
Sitin web të shoqatës
www.asatrieste.it
Sitin web të Universitetit
www.units.it
Sitin web të ERdiSUt
www.erdisu.trieste.it
Sitin web të Kuesturës:
questure.poliziadistato.it/Trieste
Për çfarëdolloj paqartësie mos ngurroni të na kontaktoni edhe në adresën
elektronike të shoqatës: info@asatrieste.it
Përpiluar nga ASAT - Shoqata e Studentëve Shqiptarë në Trieste
www.asatrieste.it
Selia: Piazzale Europa 1, Edificio L Campus Università degli Studi
di Trieste
34100 Trieste - Italia

Përkthimi
i dokumenteve
me apostille
Ku duhet bërë përkthimi i
dokumenteve të legalizuara me Apostille?
Përkthimi i dokumenteve me vulë
Apostille është i nevojshëm thjesht
për faktin që edhe pse i vlefshëm,
dokumenti është i pakuptueshëm nga
administrata e vendit tjetër ku dokumenti duhet paraqitur. Ja disa raste
konkrete përkthimesh të mundshme:
Në rastin e dokumenteve italiane që
duhen përdorur në Shqipëri, përkthimi mund të bëhet në Itali apo në
Shqipëri. Para së gjithash dokumentit
i vihet vula Apostille. Nëse është fjala
për certifikata apo patenta për ngasjen e makinës, këto mund të bëhen në
Ambasadë apo Konsullatën shqiptare
në Itali. Aty përkthehen dhe legalizohet përkthimi dhe mund të përdoren
në Shqipëri. Për të gjithë dokumentet
(përfshirë certifikatat dhe patentat)
mund të zgjidhet të përkthehen nga
një përkthyes i betuar në Itali. Ai i
përkthen, shkon betohet në gjykatë,
tek gjykatësi i paqes apo tek një noter
dhe betohet që përkthimi është i saktë, pra përkthimi merr kështu vlerë
ligjore. Më pas, që edhe përkthimi të
jetë i vlefshëm në Shqipëri, i duhet
vënë vula Apostille edhe verbalit të betimit të përkthyesit duke legalizuar
kështu jo përkthimin, por firmën e
funksionarit apo të noterit që ka
kundërfirmosur verbalin e betimit të
përkthyesit. Në këtë mënyrë, dokumenti mund të dërgohet në Shqipëri.
Duket diçka e ndërlikuar, por nuk
është kështu. Gjithsesi mund të
mbështeteni në agjenci të ndryshme
që ofrojnë përkthime të legalizuara që
ju kthejnë dokumentin të përkthyer
me të gjitha vulat e legalizimit, të gatshëm për ta çuar në Shqipëri.
Një mënyrë tjetër është përkthimi i
dokumentit italian me Apostille drejtpërdrejt në Shqipëri, tek një përkthyes
i betuar atje. Dhe më pas dokumenti
mund të paraqitet në zyrat e administratës shtetërore të Shqipërisë.
Në rastin e dokumenteve shqiptare
që sillen në Itali, para së gjithash çohen në Ministrinë e Jashtme për t'u legalizuar me vulën Apostille. Përkthimi
dhe legalizimi i përkthimit mund të
bëhet në zyrat e përfaqësisë diplomatike italiane në Shqipëri, ose drejtpërdrejt këtu në Itali. Mjafton që
dokumenti shqiptar me vulën apostille t’i jepet një përkthyesi të betuar,
apo një agjencie shërbimesh që ofron
përkthime të betuara, dhe më pas të
paraqitet në zyrat e administratës italiane. Në këtë rast përkthimi nuk ka
nevojë të ketë vulë apostille, pasi po
përdoret nga administrata e të njëjtit
vend ku është bërë përkthimi i betuar.
Keti Biçoku

shqiptari iitalise.com
i italisë
portali
i komunitetit
shqiptar në Itali
l'albanese
d'italia

Banka jote
eshte e gjitha ketu.

Carta Enjoy.
Gjithçka që të nevojitet
me vetëm1 në muaj!
Për të pasur gjithçka, pa pasur llogari.
Enjoy të lehtëson jetën, sepse të jep të gjitha avantazhet e një llogarie rrjedhëse, pa pasur një llogari
rrjedhëse. Për të akredituar rrogën, për të blerë në të gjitha dyqanet dhe në internet, për të tërhequr para
falas në mbarë Italinë pranë sporteleve ATM dhe jashtë shtetit në qarkun Mastercard, për të ngarkuar
celularin, dhe për shumë shërbime të tjera, zgjidh komoditetin. Zgjidh Kartën Enjoy.
(MDPHQMsKHUsQs8%,%DQFD3sUWsJMHWXU±OLDOLQPsWsDIsUWYL]LWRIDTHWLQWHUQHW
www.ubibanca.com/nuovi-italiani ose telefono në numrin e gjelbër 800 759 759.

PËR MË TEPËR MUND TË DËRGOSH PARA ME

Mesazh reklamues me qëllime promovimi. Për kushtet e kontratës shiko
³HWsWLQIRUPXHVHQsWsJMLWKD²OLDOHWH%DQNDYHWs*UXSLW8%,%DQFD

800.759.759 - www.ubibanca.com
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Belle Air ka rritur
peshën e lejuar brenda çmimit të biletës

udhëtimi
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BAGAZHET
sa valixhe mund
të marr me vete në avion

Nga viti i shkuar Belle Air ka
ndryshuar peshën e bagazhit të
lejuar në avion, duke rritur
peshën e lejueshme falas qoftë
për bagazhin e dorës qoftë për
atë të stivës
Edhe ajo që konsiderohet
kompania e parë shqiptare lowcost, Belle Air, që tashmë zbret
në mëse 20 aeroporte italiane,
vjet ka ndryshuar parametrat për
bagazhet e lejuara në bord, por
kjo në të mirë të pasagjerit. Pesha
e lejuar nuk është më 15 kg për
çdo pasagjer, por 20 kg, të sistemuara maksimumi në dy
bagazhe. Nëse kjo peshë
kapërcehet, për çdo kg më
shumë pasagjeri duhet të paguajë jo më 5, por 8 euro. Shuma e
përmasave të çdo bagazhi që
ngarkohet në avion i regjistruar,
d.m.th. që dorëzohet në
sportelin e pranimit (check-in),
nuk duhet të kapërcejë 160 cm
(gjatësi + lartësi+ gjerësi). Pra
kujdes jo vetëm tek pesha por edhe tek
përmasat e bagazheve, megjithëse pesha
mbetet gjithnjë elementi më i rëndësishëm kur ai ngarkohet. Gjithsesi për
arsye sigurie në punë pesha maksimale e
një bagazhi të regjistruar nuk mund të
kapërcejë 32 kg. Në bordin e avionëve
Belle Air mund të merret vetëm një
bagazh dore me peshë deri në 6 kg. Për
këtë bagazh, që nuk regjistrohet, përmasa e përgjithshme (gjatësi + lartësi+
gjerësi) nuk duhet t'i kapërcejë 110 cm.
Foshnjat deri në 24 muajsh nuk kanë të
drejtë bagazhi, ndërsa fëmijët nga 2 deri
në 12 vjeç, kanë të drejtë të ngarkojnë në
avion bagazhe njëlloj si të rriturit.
Për transportimin e disa objekteve të
veçanta, Belle Air parashikon tarifa më
vete. Kështu, nëse merret me vete një
bçikletë apo një surfboard duhet paguar
26 euro për fluturim për objekt.
Për transportimin e skive të ujit apo të
borës, nuk paguhet asgjë nëse ato nuk
janë më të gjata se 1 metër e 60 centimetra, dhe nëse bagazhi përfshirë skitë,
mbetet brenda normave të parashikuara
për peshën. Nëse janë më të gjata
paguhet 25 euro.
Për transportimin e armëve, paguhet
një tarifë shtesë që ndryshon sipas aeroportit të nisjes apo të mbërritjes. në këtë
rast, për të mësuar tarifën duhet telefonuar Belle Air në numrin +355 (0)4 240
175.

Në këtë periudhë udhëtimesh, është mirë të mos kemi të papritura të hidhura kur
marrim avionin. Ndokujt mund t’i ketë qëlluar të ketë paguar shtrenjtë për
peshën e tepërt bagazhit të paguar në check-in. Për të udhëtuar të qetë, mjafton
të lexohen të gjitha kushtet e udhëtimit që përmban bileta, nëse e merrni në
agjenci apo ato që deklaroni se lexoni kur blini njëbiletë on-line. Konsultuam tri
nga kompanitë ajrore, më të përdorura nga shqiptarët që jetojnë në Itali: Belle
air, Albanian Airlines dhe Alitalia. Ja sa mund të merrni nëse udhëtoni me to

Me Albanian Airlines mban 8
kg në kabinë dhe 20 në stivë
Këtë verë Albanian Airlines ofron në
Itali fluturime nga e për Torino, Verona,
Milano, Bologna, Piza. Edhe me këtë
kompani është e përcaktuar sasia e
bagazhit që mund të merrni me vete, pa
paguar tarifë shtesë mbi çmimin e
biletës.
Me biletën e klasës ekonomike është
paguar edhe për maksimumi 20 kg mall
për në stivë, të ndarë në maksimumi dy
valixhe me shumë të përmasave 138 cm.
Ndërsa në kabinë mund të merret një
bagazh me peshë jo më shumë se 8 kg,
me përmasa maksimale 50 x 37 x 25 cm.
Për bagazhin mbi sasinë e mësipërme
parashikohet pagesa prej 3 eurosh për kg.
Shoqëria Albanian Airlines, në "kushtet
e udhëtimit" parashikon që për transporte sasish të mëdha, "mbi 100 kg
bagazh shtesë dhe/ose artikuj të tjerë (si
biçikleta ose karroca invalidësh), duhet të
njoftohet përpara. Në rast se ju nuk
njoftoni, kompania rezervon të drejtën të
refuzojë transportin e bagazheve
dhe/ose artikujve shtesë. Çdo bagazh

shtesë që dëshirohet të transportohet si
mall duhet të dorëzohet, të paktën 24 orë
përpara kontrollit të pranimit për fluturim".
Nuk mund të merren në fluturim,
ashtu si as me kompanitë e tjera të fluturimit, "artikuj të cilët mund të rrezikojnë avionin, personat apo pronën në
bord të avionit, përfshirë ato artikuj që
specifikohen në Udhëzimet Teknike për
Transportin e Sigurt me ajër të Mallrave
të
Rrezikshëm
të
Organizates
Ndërkombëtare të Aviacionit Civil
(ICAO), Rregulloreve të Mallrave të
Rrezikshme
të
Organizatës
Ndërkombëtare të Transportit Ajror
(IATA); artikuj, transporti i të cilëve është i
ndaluar nga ligjet dhe rregulloret në fuqi
në vendin e nisjes dhe në atë të destinacionit.
Kompania mund të mos lejojë
imbarkimin e artikujve të cilët në mënyrë
të arsyeshme konsiderohen të jenë të
papërshtatshëm për transport pasi janë
të rrezikshëm ose të pasigurt për shkak të
peshës së tyre, përmasave, formës ose

natyrës, ose që mund të prishen, ose për
shkak se janë të thyeshëm për tipin e
avionit ku do të transportohen. Albanian
Airlines këshillon që në bagazhin e hambarit të mos vendosen para, bizhuteri,
metale të çmuara, kompjuterë, pajisje
elektronike personale, letra me vlerë,
materiale te tjera me vlerë, dokumente
pune, pasaporta dhe dokumente të tjera
identifikimi.
Për objekte delikate, jo të përshtatshme
për në stivë, si veglat muzikore, kompania lejon mbajtjen e tyre në kabinë, kundrejt një tarife të veçantë, me kusht që të
lajmërohet më parë dhe kompania të
ketë dhënë shprehimisht leje.
Armët e zjarrit dhe municionet ose
armët e tjera përveç atyre të gjahut dhe
atyre sportive janë të ndaluara të transportohen si bagazh. Armët e zjarrit dhe
municionet për gjueti dhe sport mund të
pranohen vetëm si bagazh stive. Armët e
zjarrit duhet të jenë të pambushura, me
siguresën e vënë dhe të paketuara në
mënyrë të përshtatshme. Transporti i
municioneve bëhet sipas rregulloreve të

Ç'sende nuk mund të merren në kabinë
Në bazë të një rregulloreje të BE-së, nga data 1 shkurt 2004, ndalohet në të
gjitha fluturimet marrja e sendeve të mëposhtme: revole, armë zjarri e
armë në përgjithësi, armë me majë dhe me teh të mprehtë dhe sende të
tjera që presin si thika, gërshërë (edhe prerëse thonjsh dhe çka duhet
tjetër për mirëmbajtjen e thonjve); shkopinjtë e alpinizmit dhe të skive,
mjete që mund të shkaktojnë plagosje si shkopinjtë e golfit, stekat e bilardos dhe kallamat e peshkimit; lëndë shpërthyese dhe substanca të
djegshme; substanca kimike dhe helmuese që paraqesin rrezikshmëri për
shëndetin e pasagjereve dhe të ekuipazhit ose dhe për sigurinë e
përgjithshme të avionit dhe pasurive.

ICAO-s dhe IATA-s. Për armët e
zjarrit duhet mbajtur me vete
leja e mbajtjes së armëve, në rast
të kundërt kompania mund të
refuzojë transportimin e tyre.
Për transportin e kafshëve,
duhet të jenë të futur në kafazë
të përshtatshëm dhe të shoqëruar nga certifikata të rregullta të
shëndetit dhe të vaksinimit, lejet
e hyrjes dhe dokumente të tjera
të kërkuara nga vendet e hyrjes
ose transitit. Çdo kafshë, që
kompania pranon si bagazh, së
bashku me kafazin dhe
ushqimin e tij, nuk do të përfshihet në bagazhin e lejuar pa
pagese, por do te konsiderohet si
bagazh shtesë, për të cilin duhet
paguar tarifa e veçantë.

Me Alitalia-n, vetëm
një valixhe. Të dytën
e paguan shtrenjtë

Në udhëtimet për dhe nga
Rinasi me një avion të linjës
ajrore Alitalia, duhet mbajtur
parasysh që në biletën e udhëtimit në klasën ekonomike përfshihet një sasi e kufizuar bagazhesh,
qoftë si peshë e qoftë si sasi valixhesh
Nëse përgatiteni të udhëtoni me kompaninë ajrore Alitalia, pajisuni me vizore
dhe me peshore sa më të sakta. Që nga 1
shtatori 2010 ka ndryshuar rregullorja
mbi peshën dhe permasat e bagazheve
që çdo pasagjer mund të transportojë të
përfshirë në çmimin e biletës.
Natyrisht këto ndryshime nuk janë
reklamuar, por zënë vend me germa
mikroskopike në një cep të kontratës që
shoqëron biletën. E bëni mirë ta lexoni.
Sipas rregullave të reja mund të bagagli
alitaliamerret vetëm një bagazh dore me
peshë deri në 8 kg që, duke përfshirë
dorezat, xhepat anësorë dhe rrotat, të
respektojë përmasat 55x25x35 cm.
Vështirësia, që mund të kthehet në një
ushtrim jo të lehtë matematikor, qëndron tek pesha që çdo udhëtar ka të
drejtë të transportojë në stivën e avionit
pa paguar shuma shtesë. Në një udhëtim
nga ose drejt Shqipërisë lejohet vetëm
një valixhe me peshë maksimale prej 23
kg. Në rast kapërcimi të këtij kufiri, nuk
paguhen kilogramët në tepri, por një
shifër fikse: 100 euro nëse pesha
kapërcehet qoftë edhe me vetëm gjysmë
kg. Por edhe nëse bagazhi juaj nuk i
kalon 23 kg e lejuar por është i sistemuar
në dy valixhe, përsëri keni hedhur një
hap të gabuar. Edhe pse jeni brenda
peshës së lejuar, për valixhen e dytë
duhen paguar 55 euro, ndërsa për të
tretën 200.
Por nuk "ndëshkohen" vetëm ata që
marrin me vete bagazhe të rënda apo
disa valixhe të vogla, por edhe ata që
bagazhet i kanë voluminoze. Valixhet
duhet të jkenë përmasa të tilla në
mënyrë që shuma e tre përmasave
(gjatësi + gjerësi + lartësi) të mos
kapërcejë 158 centimetrat. Nëse përmasat e valixhes i kapërcejnë 158 cm,
kompanisë i duhet paguar një shumë
prej 70 eurosh. Dhe sidoqoftë duhet
mbajtur parasysh që maksimumi i
mundshëm i shumës së përmasave të
valixhes nuk duhet të kapërcejë 203 cm,
në të kundërt nuk do të mund ta merrni
me vete.
E të gjitha këto pagesa nuk bëhen në
pikat e check-in, por në sportelet ku prihen biletat ajrore të Alitalia-s, që shpesh
në aeroportet e mëdha ndodhen në distanca të konsiderueshme.
Slogani i kompanisë Alitalia është
"Duam t'ju mbajmë në lëvizje". Me rregulloren e re për bagazhet synohet të
mbahet në lëvizje trupi, truri dhe portofoli i pasagjerëve.
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nimit (rezidenca) me pullë takse me
vlerë 14,62 euro në zyrat e Gjendjes
civile të komunës ku banon.
Nëse kërkohet martesa sipas një
riti fetar të njohur nga shteti italian
i duhet bërë kërkesë figurës
përkatëse fetare që do të celebrojë
martesën.
Pasi janë bërë të gjitha këto,
shtetasi i huaj së bashku me
bashkëshortin e ardhshëm duhet
të shkojë në Zyrën e Martesave të
Gjendjes civile qendrore të qytetit
ku ka vendbanimin (nëse nuk ka
vendbanim, shkohet në zyrën e
qytetit të shtetasit me vendbanim)
dhe të paraqesë dokumentet e mëposhtëm:
1. dokument identiteti të
paskaduar të të dy bashkëshortëve të ardhshëm;
2. certifikatë lindjeje të autentikuar nga Konsullata
e Vendit të vet;
3. lejen e lëshuar nga Konsullata apo Ambasada;
4. certifikatën e gjendjes civile dhe të vendbanimit
me pullë takse nëse shtetasi i huaj është me vendbanim në Itali;
5. nëse një nga bashkëshortët e ardhshëm është
italian, ai mund të vetëdeklarojë vendbanimin dhe
gjendjen e vet civile të lirë;
6. kërkesën që i është paraqitur figurës fetare që do
të celebrojë martesën.

Lejeqëndrimi për motive
familjare

Me t'u martuar me një shtetas italian, shtetasi i huaj ka të drejtën e lejeqëndrimit për motive familjare. Nëse
është në poses të një lejeqëndrimi
për çfarëdo motivi mund të kërkojë
kthimin në lejeqëndrim për motive
familjare, duke përdorur kompletin
e formularëve të posaçëm që duhet
t'ia nisë kuesturës nga një zyrë
postare. Nëse nuk ka lejeqëndrim
shtetasi i huaj nuk mund të dëbohet
nga territori italian dhe sidoqoftë
mund të kërkojë lejeqëndrim për
motive familjare, duke shkuar drejtpërdrejt në Kuesturë, në Zyrën qendrore.
Në këtë rast duhen paraqitur:
1. pullë takse me vlerë 14,62 euro
2. 4 fotografi, format tesere
3. vetëcertifikim i shtetasit italian që dëshmon
bashkëjetesën dhe kryerjen e martesës
4. fotokopje e pasaportës.
Ky lejeqëndrim lëshohet vetëm pasi të jetë verifikuar
bashkëjetesa në vendbanimin e shënuar në kërkesën
për lëshimin e lejeqëndrimit. Me të marrë lejeqëndrimin për motive familjare, titullari mund të punojë, të studiojë, të përfitojë ndihmën mjekësore etj.
Duhet mbajtur parasysh se në rast martese të një
shtetasi të huaj me një italian, ligji italian parashikon të
drejtën e lëshimit të "kartës së qëndrimit të familjarit të
shtetasit të BE-së", duke paraqitur në Kuesturë të njëjtat dokumente të parashikuara për kërkimin e lejeqëndrimit për motive familjare, ose duke i nisur kuesturës
kompletin e formularëve nga zyra postare.

Martesa mes një shtetasi të huaj dhe një italiani
apo mes dy shtetasve të huaj prej të cilëve të
paktën njëri është me qëndrim të rregullt në Itali

Nëpunësi i Gjendjes civile do të përcaktojë më pas ditën për betimin.

Ditën e caktuar për betim do të shkëmbehet publikisht premtimi për lidhje martesore përpara
Ç'ndodh nëse nuk lëshojnë lejeqënNëpunësit të Gjendjes civile. Gjatë betimit duhet të
jenë të pranishëm dy dëshmitarë për secilin
drimin
bashkëshort. Në rast se dëshmitarët janë të huaj ata Martesa mes dy shtetas të huaj me
Kundër refuzimit të lejeqëndrimit për motive familduhet të kenë lejeqëndrim të vlefshëm.
jare mund të paraqitet kërkesë për hedhjen poshtë të
qëndrim
të
parregullt
në
Itali
Me kërkesë të bashkëshortëve mund të jetë i pranvendimit pranë Gjykatës së qytetit ku banohet. Aktet e
Në rast se të dy bashkëshortët e ardhshëm nuk kanë
ishëm edhe një përkthyes.
procedimit nuk kanë nevojë për asnjë lloj pullë takse.
lejeqëndrim
dhe
vendbanim
në
Itali,
martesa
mund
të
Zyra merr përsipër shpalljen, me një fjalë do të nxjerrë në tabelën e lajmërimeve të Komunës një fletë lidhet vetëm pranë Ambasadës apo Konsullatës së
Tërheqja e lejeqëndrimit
me emrat e bashkëshortëve të ardhshëm dhe vendin Shtetit të tyre në Itali. Në këtë rast janë të vlefshme norLejeqëndrimi për motive familjare tërhiqet menmativat
përkatëse
të
parashikuara
nga
ai
Shtet.
Në
këtë
ku do të martohen.
jëherë nëse vërtetohet që pas lidhjes martesore nuk ka
Me kalimin e tetë ditëve (duke përfshirë të paktën rast martesa nuk u jep asnjë të drejtë për të marrë edhe
pasur bashkëjetesë të vërtetë, me përjashtim të rastit
2 të diela) nga shpallja, Zyra e Martesave do të lësho- lejen e qëndrimit në Itali
kur nga martesa kanë lindur fëmijë një certifikatë mbi kryerjen e shjë.
palljes. Ky dokument i duhet
dorëzuar, brenda 180 ditëve,
Konvertimi
Nëpunësit të Gjendjes civile pranë
Komunës së vendbanimit për të
i
lejeqëndrimit
ër të lidhur martesë në Itali, e pasaportës së personi të tretë të prefektura përkatëse italiane.
caktuar datën e martesës.
Në rast ndarjeje ligjore, apo në
shtetasit shqiptar i nevojitet cilin do të prokurojnë për vepruar Nëse shtetasi shqiptar që do të
rast vdekjeje të familjarit në bazë të
martohet është i ndarë, nevojitet
Konfirmimit apo leja për në emër të tyre në Shqipëri.
të cilit është marrë lejeqëndrimi, ky
Ekzistojnë raste të
Lidhje Martese (Nulla Osta al Nëse bashkëshortët e ardhshëm edhe akti i divorcit i lëshuar nga
i fundit mund të kthehet në lejeMatrimonio) i lëshuar nga zyrat janë të ndarë, nevojitet edhe akti i Gjykata që ka marrë vendimin e
veçanta për të cilat nuk
qëndrim për punë të varur, të
divorcit i lëshuar nga Gjykata që zgjidhjes së martesës.
konsullore.
ndiqen rregullat e
pavarur apo për studim.
Para se Konsullata të japë konfir- ka marrë vendimin e zgjidhjes së Kur çifti të ketë në dorë certipërgjithshme
fikatat e marra në Shqipëri, shkon
mimin e saj, apo nulla ostën, martesës.
- Të huajt me statusin e refugjatit
duhet të bëhen shpalljet për lidhje Kur çifti të ketë në dorë certi- me to në konsullatë për të tërheShtetësia italiane për
në bazë të Konventës së Gjenevës:
martese në bashkitë/komunat fikatat e marra në Shqipëri, shkon qur Lejen për Lidhje martese që
martesë
Nëse i huaji është refugjat duhet
përkatëse në Shqipëri, procedura me to në konsullatë për të tërhe- para se të çohet në komunë duhet
Shtetasi i huaj i martuar me një
të kërkojë lejen për martesë pranë
e të cilave zgjat rreth 2 javë. qur Lejen për Lidhje martese që të legalizohet në prefekturë.
italian nuk e përfiton automatikACNUR-it (Komisariati i Lartë i
Vetëm pasi të bëhen shpalljet, para se të çohet në komunë duhet
isht shtetësinë italiane por duhet
Kombeve të Bashkuara për Refuglidhje martese mes një shtebashkia/komuna në Shqipëri të legalizohet në prefekturë.
të paraqesë kërkesë të posaçme
jatët) duke paraqitur një akt notetasi shqiptar dhe një shtetasi të
lëshon certifikatat që i nevojiten
pranë zyrës së Prefekturës. Kërkerial të bërë në Prefekturë me emhuaj
Konsullatës për të lëshuar Leje lidhje martese mes një shtesa mund të bëhet pas të paktën dy
rin, mbiemrin, shtetin nga vjen
për Lidhje Martese (certifikatë tasi shqiptar dhe një shtetasi
vjetëve nga data e martesës por
dhe gjendjen civile të dy dëshmiPër të deleguar një person të tretë
lindjeje dhe certifikatë për lidhje italian
është e nevojshme që ai që bën
tarëve me dokument identiteti.
për të bërë shpalljet e lidhjes së
martese të vulosura nga prefektukërkesën të jetë me rezidencë të
- Shtetas të SHBA-së
Për të deleguar një person të tretë martesës në Shqipëri dhe tërheqra përkatëse në Shqipëri).
rregullt në Itali prej të paktën po
Nëse është shtetas amerikan, në
Në këtë mënyrë, procedura e për të bërë shpalljet e lidhjes së jen e certifikatave të duhura,
aq muajsh. Nëse shtetasi i huaj i
vend të lejes, duhet të paraqesë
lëshimit të Lejes ka dy faza. E martesës në Shqipëri dhe tërheq- bashkëshortët e ardhshëm duhet
martuar me një italian nuk ka
një deklaratë të betuar dhënë përpara: shpallja për lidhje martese jen e certifikatave të duhura, të paraqiten në Konsullatë me
vendbanim, pas martesës, sapo të
para Konsullit të SHBA-së me firnë Shqipëri dhe tërheqja e certi- bashkëshortët e ardhshëm duhet pasaportat e tyre (për shtetasin
marrë lejeqëndrimin për motive
mën të autentifikuar në prefekfikatave nga bashkia/komuna, të paraqiten në Konsullatë me italian mjafton edhe karta e idenfamiljare mund të kërkojë
turë, akt noterial dhënë përpara
dhe e dyta: sjellja e certifikatave pasaportat e tyre (për shtetasin titetit) dhe me numrin e pasregjistrimin e vendbanimit pranë
Gjykatësit Unik dhe certifikatë
në Konsullatë dhe tërheqja aty e italian mjafton edhe karta e iden- aportës së personi të tretë të cilin
zyrave të Gjendjes civile të Kolindjeje.
titetit) dhe me numrin e pas- do të prokurojnë për vepruar në
Lejes për lidhje martese.
munës (pasi për të kërkuar
aportës së personi të tretë të cilin emër të tyre në Shqipëri. Shtetasi
shtetësinë duhet të përmbushë
i
huaj
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Lejen
do
të
prokurojnë
për
vepruar
në
lidhje
martese
mes
dy
shteNdarja e të mirave
edhe kriterin e dy vjetëve të rezipër Lidhje Martese (Nulla Osta al
emër të tyre në Shqipëri.
tasve shqiptarë
dencës).
apo bashkëpronësia
Shtetasi italian duhet të ketë me Matrimonio) të lëshuar nga konDhënia e shtetësisë italiane
Sipas ligjit italian të gjitha të ardPër të deleguar një person të tretë vete certifikatën e lindjes me atësi sullata e shtetit të tij në Itali.
varet nga verifikimi, nga ana e
hurat dhe të mirat materiale të
për të bërë shpalljet e lidhjes së e mëmësi dhe certifikatën e Kur çifti të ketë në dorë certiministrisë së Brendshme e
blera prej njërit nga bashkëshortët
martesës në Shqipëri dhe tërheq- shumëfishtë (në të cilën të përf- fikatat e marra në Shqipëri, shkon
kushteve të parashikuara nga ligji
janë
pronë
e
të
dyve
jen e certifikatave të duhura, shihen rezidenca, shtetësia dhe me to në konsullatë për të tërhe(bashkëjetesa dhe martesa akoma
(bashkëpronësia familjare). Nëse
bashkëshortët e ardhshëm duhet gjendja civile). Të dyja certi- qur Lejen për Lidhje martese që
e vlefshme) deri në çastin e
bashkëshortët dëshirojnë ndarjen
të paraqiten në Konsullatë me fikatat duhet të jenë të legal- para se të çohet në komunë duhet
lëshimit të dekretit të shtetësisë.
e të mirave është e nevojshme që
pasaportat e tyre dhe me numrin izuara, me vulën "Apostille" , nga të legalizohet në prefekturë.
të deklarojnë në çastin e martesës.
Avv. Mascia Salvatore

si merret leja për lidhje martese në konsullatat shqiptare
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WIND LEVERDIS
EDHE NGA SHQIPËRIA.

DAILY TRAVEL MONDO.
TELEFONON ME 50 QINDARKA DHE MERR TELEFONATAT ME 40 QINDARKA NË MINUTË.

PA SHKREHJE NË PËRGJIGJE.
Për ata që aktivizojnë Daily Travel Mondo brenda 4/9/2011, kostoja e aktivizimit prej 5€ është falas.
Paguaj vetëm për aq sa ﬂet. Kështu ﬂet, merr telefonata dhe kursen, edhe nga Shqipëria.

ZBULO OFERTËN
NË PIKËSHITJET WIND
Kostoja ditore: 2€ që paguhet vetëm në çastin e telefonatës së parë që bën apo merr,
dhe vlen deri në 24.00 (ora italiane). Me parapagesë çdo 60 sekonda.
Opsioni u aplikohet telefonatave drejt rrjetit ﬁks dhe celularëve të Zonës së BE-së.
për më shumë informacione mbi kostot, kushtet dhe kuﬁzimet shko në wind.it

