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Nga viti 2012,
lejeqëndrimi me pikë
Rregullorja që disiplinon marrëveshjen eintegrimit mes të
huajit dhe Shtetit është firmosur nga Presidenti. Nga dita në
ditë pritet botimi i saj në
Gazetën Zyrtare, por vetëm
kush vjen në Itali nga viti i
ardhshëm do t'i nënshtrohet të
ashtuquajturit "lejeqëndrim
me pikë" të parashikuar nga
rregullorja në fjalë
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Leja e qëndrimit
është gati?
Lajmërimi me sms
Nga fundi i shtatorit, Kuesturat
u nisin një mesazh të huajve
për t'i lajmëruar për datën e
tërheqjes së dokumentit elektronik

Nis Censimenti 2011, për të dhënë fotografinë e përditësuar të popullsisë. Brenda
20 nëntorit duhet të jepen përgjigjet pyetësorit. Në letër apo on line.
Ku ke lindur? Sa kohë të duhet për të shkuar në punë? Në shtëpi përdor kondicionatorin e ajrit? Janë disa nga pyetjet e "Censimentit të përgjithshëm të popullsisë dhe shtëpive 2011", që nis këto ditë ISTAT për të dhënë fotografinë e sotme të
Italisë dhe të banorëve të saj, italianë dhe imigrantë. Pyetje mbi kombësinë dhe
fenë? Asnjë, në Censimentin italian. Për një arsye të thjeshtë. "Në Itali është e
ndaluar nga kushtetuta që këto dy çështje t'i nënshtrohen pyetësorit të censimentit" na shpjegon Giuseppe Stassi, Shef i Shërbimeve të Censimenteve ISTAT

Rritet numri i
kërkuesve të azilit.
Në rrezik
liberalizimi i vizave

Brukseli është i shqetësuar
për numrin e lartë të kërkesave të azilit politik të
paraqitura nga shtetas të
vendeve të Ballkanit në të
cilat janë liberalizuar vizat.
"Vihet në rrezik regjimi i liberalizimit të vizave" shkruhet
në letrën që KE u ka nisur
ministrave të Brendshëm të
Shqipërisë, Bosnjës, Serbisë,
Maqedonisë e Malit të Zi
faqe 2

Ongini: "Me nxënës nga e gjithë bota, Italia
ka vetëm përfitim"
"Flitet vetëm për problemet e shkollës multikulturore. Në të vërtetë, në shumë e
shumë shkolla, bijtë e imigrantëve përbëjnë një mundësi pasurimi për realitetin
italian. Duhet krijuar më shumë dialog
mes mësuesve dhe prindërve, italianë e të
huaj". Intervistë me Vinicio Onginin,
ekspert i integrimit në ministrinë e Arsimit,
mësues dhe autor i shumë librave.
Vinicio Ongini, nuk është ndër ata që alarmohen e të thotë copë: “Jam lodhur së
dëgjuari gjithnjë të flitet për klasa geto, shkolla geto. Janë terma që nuk i përdor asnjë
mësues apo drejtor shkolle. Janë togfjalësha të shpikur nga figura që nuk kanë të bëjnë
drejtpërdrejt me këto ambiente”. Ongini i përket kategorisë së personave largpamëse,
që të huajt në klasat e shkollave italiane i sheh si pasuri e jo si problem.

shqiptari iitalise.com
portali i komunitetit shqiptar në Itali

POEZIA,
loja e magjishme

e IRMA KURTIT
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MALMSTRÖM LETËR EDHE SHQIPËRISË

Rritet numri i kërkuesve të azilit.
Në rrezik liberalizimi i vizave
Brukseli është i shqetësuar për numrin e lartë të kërkesave të azilit politik të paraqitura
nga shtetas të vendeve të Ballkanit në të cilat janë liberalizuar vizat. "Vihet në rrezik
regjimi i liberalizimit të vizave" shkruhet në letrën që KE u ka nisur ministrave të Brendshëm të Shqipërisë, Bosnjës, Serbisë, Maqedonisë e Malit të Zi

N

dërsa autoritetet shqiptare veçse
përsëritin ndërgjegjen e lartë të
shqiptarëve në mosshkeljen e
rregullave për lëvizjen pa viza në
zonën Schengen, apo japin me
krenari shifrat e larta të aplikimeve për pasaportat biometrike (tashmë mbi dy milionë
shqiptarë e kanë marrë atë), agjencia e lajmeve ANSA thotë se
regjimi i liberalizimit të vizave për
vendet e Ballkanit është në rrezik.
Së fundi Gjermania, Belgjika, Suedia dhe Luksemburgu janë përballur me rritjen e numrit të kërkesave të azilit nga shtetas të
Shqipërisë, Bosnjës, Serbisë,
Maqedonisë dhe Malit të Zi, e për
këtë arsye është vënë në lëvizje
edhe vetë Komisioni Europian.

"Komisari evropian për çështjet
e brendshme Cecilia Malmström ka deklaruar zëdhëniësi i saj
Michele Cercone - është shumë e
shqetësuar për rritjen e numrit të
kërkesave për azil të paraqitura
nga shtetas të Ballkanit perëndimor, në shtete të ndryshme
anëtare të BE-së".
Më 20 shtator Malmström u ka
nisur një letër ministrave të
Brendshëm të 5 vendeve ballkanike me të cilën u ka kërkuar ta informojnë për masat praktike që do
të marrin në këtë aspekt.
"Dua të tërheq vëmendjen tuaj
mbi shifrat e fundit të mbledhura
nga sistemi i alarmit dhe t'ju
kërkoj të merrni të gjitha masat e
nevojshme në përgjigje. Të dhënat

e mbledhura nga fundi i sezonit të
verës dhe fillimi i shtatorit tregojnë për disa vende një rritje të
prekshme
në
numrin
e
përgjithshëm të aplikimeve për
azil, konkretisht në Gjermani, Belgjikë dhe Zvicër, që në veçanti
mbeten më të prekurat", thotë
Malmstrom në letrën e saj të siguruar nga Top-Channel.
Letra e komisioneres drejtuar
ministrave të Brendshëm të Ballkanit perëndimor shoqërohet
dhe me të dhëna alarmante. Suedia raporton se gjatë muajit gusht
ka pasur shtim të azilkërkuesve
me shtetësi shqiptare në nivelin
163%, krahasuar me muajin
paraardhës. Me të njëjtën
përqindje pozicionohet dhe Bosn-
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Nga 4 tetori
deri më 5 nëntor, shqiptarët
që dëshirojnë,
mund të provojnë për realizimin e ëndrrës
amerikane. Kjo
është periudha
kur mund të
aplikohet për
lotarinë e
famshme, për
të përfituar një
nga 50.000 viza
emigrantësh të
shumëllojshmërisë të autorizuara nga
Kongresi
amerikan për
vitin 2013

P

eriudha e aplikimit për Lotarinë
Amerikane, apo për "vizën e
shumëllojshmërisë" për vitin 2013
fillon më datë 4 Tetor 2011, ora
18:00, ora e Shqipërisë, dhe
p?rfundon në orën 18:00 të datës 5
nëntor 2011.
Në deklaratën zyrtare të kësaj
ambasade thuhet se, "nuk ka
asnjë tarifë për t'u regjistruar p?r
lotarinë. Tarifa e vizës paguhet
ditën e intervistës në Konsullatë,
vetëm nga ata që do të rezultojnë
të përzgjedhur".
Aplikantët mund të plotësojnë
elektronikisht
formularin
e

aplikimit
të
lotarisë
në
http://www.dvlotter y.state.gov
gjatë periudhës së regjistrimit.
Aplikimet me letër nuk pranohen.
Aplikantët janë të lutur të mos
presin deri javën e fundit të
regjistrimit të periudhës së
aplikimit, pasi kërkesat e shumta
mund të krijojnë mbingarkesë në
sistem dhe vonesë të regjistrimit
të aplikimit. Asnjë aplikim nuk do
të pranohet mbas 18.00 të datës 5
nëntor 2011.
Në udhëzimet e botuara nga
shteti amerikan sqarohet çfarë
është lotaria në fjalë: "Programi i
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letër në redaksi

Shqiptarët në botë
dhe mediat shqiptare
nga Alfred Papuçiu

ja, ndërsa vërehet ulje në aplikimet e shtetaseve serbë e
malazezë. Në Gjermani është
shënuar rritje me 50% në aplikimet e shqiptarëve gjatë muajit
gusht, ndërsa në Belgjikë rezultojnë 36% kërkesa më shumë se
gjatë së njëjtës periudhe të muajit
të kaluar.
Komisionerja përfundon letrën e
saj duke "Do t'ju isha mirënjohëse
që të merrja nga ju, përpara forumit ministerial të Ohrit, përgjigjen
tuaj me një listë të masave praktike që janë marrë, si dhe me ato
që synohet të vihen në zbatim",
thuhet në letrën e siguruar nga
TCH.
Gjithnjë sipas zëdhënësit Cercone, nëse vendet e Ballkanit nuk

Në Gjermani
është shënuar
rritje me 50% në
aplikimet e shqiptarëve
gjatë muajit gusht, ndërsa në Belgjikë rezultojnë
36% kërkesa më shumë
se gjatë së njëjtës periudhe të muajit të kaluar.

“

marrin masa "të duhura dhe të shpejta" për t'i bërë ballë problemit
të ngritur nga vendet e BE-së,
"mund të vënë në rrezik rezultatet
e regjimit të liberalizimit të
vizave". Pikërisht në maj, Komisioni Europian propozoi futjen e
një klauzole mbrojtjeje, që
parashikon rivënien e regjimit të
vizave për vendet e treta. Sanksioni u kërkua nga pjesa dërrmuese e vendeve anëtare të BEsë.
Rasti më i parë i ballafaqimit
mbi çështjet e liberalizimit të
vizave për vendet e Ballkanit
perëndimor do të jetë forumi i
ardhshëm ministerial BE-Ballkan
që do të mbahet në Ohër të Maqedonisë më 3 dhe 4 tetor.

TeTori muaji i aplikimit për
loTarinë amerikane
Vizave të Emigrantëve të
Diversitetit i autorizuar nga
Kongresi administrohet në bazë
vjetore nga Departamenti i
Shtetit dhe drejtohet bazuar në
ligjet e Shteteve të Bashkuara,
veçanërisht të Seksionit 203(c)
të Aktit të Emigracionit dhe
Kombësisë (INA). Ky ligj për një
grup emigrantësh të njohur si emigrantë
të
shumëllojshmërisë, me viza, që u vihen në
dispozicion personave prej
vendeve me shkallë historikisht
të ulët emigrimi në Shteteve të
Bashkuara".
Për vitin fiskal 2013, do të jenë
në dispozicion 50.000 viza emigrantësh të shumëllojshmërisë
(të lotarisë), lexohet në udhëzime ku theksohet që "vizat janë
të disponueshme për personat
që plotësojnë kushtet e thjeshta,
por të rrepta, të kërkuara të pranimit".
Një kompjuter përzgjedh
rastësisht të zgjedhurit për vizën
e lotarisë. Vizat shpërndahen
ndërmjet
gjashtë
rajoneve
gjeografike dhe brenda çdo
rajoni, asnjë vend i veçantë nuk
mund të përfitojë më shumë se
7% të Lotarive (DV-ve) të

Për vitin fiskal
2013, do të jenë
në dispozicion
50.000 viza emigrantësh
të shumëllojshmërisë (të
lotarisë), lexohet në
udhëzime ku theksohet
që "vizat janë të
disponueshme për personat që plotësojnë
kushtet e thjeshta, por të
rrepta, të kërkuara të
pranimit".

“

disponueshme për çdo vit, ku
pjesa më e madhe e vizave do t'i
shkojë rajoneve me raport më të
ulët emigracioni dhe asnjë vizë
nuk u shkon shtetasve të
vendeve që kanë dërguar më
shumë se 50.000 emigrantë në
SHBA në periudhën e pesë
viteve të fundit, siç janë për
shembull Bangladesh, Kolumbi,
Kinë, Ekuador, Indi Meksikë,
Peru etj. Ndër këto vende nuk
renditet Shqipëria, ndaj shqiptarët mund të vazhdojnë të
aplikojnë për këtë lotari.
Departamenti Amerikan i
Shtetit ka zbatuar sistemin e
regjistrimit elektronik, duke filluar që nga lotaria e vitit 2005
(DV-2005) për ta bërë procesin e
lotarisë sa më efikas dhe të sigurt. Nga ç'lexohet në udhëzimet
on-line, "departamenti përdor
teknologji speciale dhe mënyra
të tjera për të identifikuar ata
persona që kryejnë mashtrim
për qëllime emigracioni ilegal
ose për ata persona që aplikojnë
më shumë se një herë brenda të
njëjtit vit".

Mora shkas nga shkrimi i zonjës së
nderuar Kozeta Zylo, në Nju Jork, që na
dha një njoftim të hollësishëm lidhur me
mbrëmjen madhështore të organizuar nga
Këshilli Kombëtar Shqiptaro - Amerikan
për të nderuar Z. Tony Blair dhe ish ambasadorin Holbrooke.
Në të morën pjesë personalitete të larta
nga Shqipëria dhe Kosova, si dhe miq të
shquar nga SHBA. Njoftime të tilla të
gëzuara i duhen medias shqiptare, në vend
të mbushjes së tyre me tema "horreur" (në
frëngjisht- tmerri) për vrasje, grabitje, prostitucion, fenomene që janë të përditshme
edhe në vende të industrializuara, por që u
jepet pak vend. E kam ngritur disa herë në
shtypin shqiptar këtë prirje negative që
gazetarët tanë e kanë më të lehtë të afishojnë dhënien e këtyre temave, se sa temave
të bukura për veprimtari në Diasporë, për
gjithë ata shqiptarë që e nderojnë Atdheun
e tyre jashtë kudo që ndodhen.
Sot rastësisht pashë se sa bukur shtypi
zviceran nderonte ata shtetas të Zvicrës
(Zvicra e pestë) që bëjnë të flitet me respekt për këtë vend të vogël jashtë kufijve
të tij dhe që janë vendosur jashtë: profesorë, punëtorë, shkencëtarë, gazetarë,
shkrimtarë, mësues e të profesioneve të
tjera. Zvicra hap dyert e Chateau de
Penthes (Kalaja e Pentë) pranë Gjenevës,
ku është vendosur prej 45 vitesh " Muzeu i
zviceranëve në botë ". Ata quhen me të
drejtë "ambasadorë të denjë" të Zvicrës.
Muzeu evokon fatin e atyre burrave dhe
grave që janë larguar nga atdheu i tyre, për
një kohë apo përgjithmonë dhe që kanë
lënë gjurmë atje ku janë vendosur. Muzeu
tregon se ata imigrantë zviceranë janë dalluar në shumë fusha : tregtarë, bankierë,
inxhinjerë, artizanë, artistë, shkencëtarë,
eksploratorë, misionarë, diplomatë, delegatë humanitarë…Aty, ish ambasadori
Benedict de Tscharner, President i Fondacionit që është i ngarkuar të kujdeset për
Muzeun, njohës i shquar i historisë së emigracionit helvetik, të flet ndër të tjera me
pasion për Albert Gallatin, qytetarin e
Gjenevës, një personazh i veçantë që u
dallua duke marrë pjesë aktivisht në krijimin e SHBA.
Natyrisht, dëgjova nga zonja Kozeta Zylo
për veprimtarinë e organizuar nga Këshilli
Kombëtar Shqiptaro - Amerikan se edhe
kryeministri Sali Berisha kishte ngritur lart
rolin e Diasporës shqiptare në Amerikë, si
edhe Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga
dhe kryeministri Hashim Thaçi, por a reflektohet kjo prirje e mirë, më gjerë në
shtypin tonë apo në institucionet tona,
apo mbetet vetëm në veprimtari të tilla
domethënëse.
T'u jap vetëm një fakt: tenori ynë me
famë botërore Saimir Pirgu mbushi këto
ditë 30 vjeç dhe aktualisht është në Los
Anxheles. Ai do të japë shfaqje deri në fund
të vitit në skenat më prestigjioze të SHBA
dhe do të vazhdojë më tej në Europë.
Shtypi ynë apo dikasteret që merren me
kulturën dhe artin nuk u kujtuan të shkruanin apo të organizonin një veprimtari
qoftë edhe të thjeshtë. Shkroi Presidentja e
"Opera sans Frontières" Edlira Dedja një
shkrim për të, por ai u përfshi vetëm në
website-t në Londër "Zemra Shqiptare"
dhe "Fjala e Lirë".
Mendoj se më tepër duhet folur për
veprimtari të bukura për ruajtjen e gjuhës
sonë, për kulturën tonë, për artistët tanë të
vijon në faqen 7
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Numërohen italianët
(edhe emigrantët)
Nis Censimenti 2011, për të dhënë fotografinë e përditësuar të popullsisë. As fe e as kombësi mes dhjetëra pyetjeve. Brenda 20 nëntorit duhet të jepen përgjigjet pyetësorit. Në
letër apo on line

K

u ke lindur? Sa kohë të
duhet për të shkuar në
punë? Në shtëpi përdor
kondicionatorin e ajrit?
Janë disa nga pyetjet e
"Censimentit të përgjithshëm të popullsisë dhe shtëpive 2011", që nis këto
ditë Instituti italian i statistikave për
të dhënë fotografinë e sotme të Italisë
dhe të banorëve të saj, italianë dhe
imigrantë. Të gjithë shqiptarët të rrinë
të qetë: do të kërkojnë më kot në
pyetësorin pyetje mbi kombësinë dhe
fenë. Nuk gjenden. Për një arsye të
thjeshtë. "Në Itali është e ndaluar nga
kushtetuta që këto dy çështje t'i nënshtrohen pyetësorit të censimentit"
na shpjegon Giuseppe Stassi, Shef i
Shërbimeve të Censimenteve ISTAT,
në një intervistë që ditët e ardhshme
do
të
gjeni
të
plotë
në
Shqiptariiitalise.com.
Censimenti është një takim dhjetëvjeçar që kush ka qenë këtu në vitin
2001 e ka përjetuar njëherë, por në
krahasim me edicionet e shkuara, ky i
këtij viti sjell disa risi qoftë në
mënyrën e organizimit, qoftë në
përmbajtjen e pyetjeve. Ka ndryshuar,
për shembull, mënyra e shpërndarjes
së pyetësorëve, që nuk do të bëhet me
ardhjen e një personi të autorizuar
derë më derë, por me postë. Është
shtuar gjithashtu, përveç përpilimit
në letër, edhe mundësia e përgjigjes
on line, duke u lidhur në internet.
Kush zgjedh të përmbushë formularin me kartë e penë, duhet ta dorëzojë atë nga data 9 tetor deri më 20 nëntor në një zyrë poste apo në një nga
qendrat e mbledhjes së pyetësorëve të
ngritura në çdo komunë. Kush dëshiron të bëjë gjithçka nga kompjuteri i

L

ejeqëndrimi me pikë i
parashikuar nga kjo qeveri dy
vjet më parë, pas pak muajsh
do të jetë realitet. Rregullorja
që e parashikon futjen në
fuqi të këtij dokumenti përmes marrëveshjes së integrimit mes të huajit
dhe shtetit italian është miratuar përfundimisht në qeveri më 28 korrik,
dhe është firmosur nga kreu i shtetit
më 14 shtator. Tashmë pritet botimi i
kësaj rregulloreje në Gazetën Zyrtare e
pas katër muajsh do të hyjë në fuqi.
Në paketën e sigurisë në vitin 2009
parashikohet mes të tjerash që i huaji
sapo vjen në Itali nënshkruan "marrëveshjen e integrimit" me të cilën
angazhohet të arrijë disa objektiva që
do t'i lejojnë atij qëndrimin e mëtejshëm në këtë vend. Praktikisht, i huaji duhet të ketë njohje në një nivel të
pranueshëm të gjuhës italiane (A2),
njohje të mjaftueshme të parimeve
themelore të Kushtetutës, të institucioneve publike dhe të jetës qytetare
në Itali, veçanërisht përsa i përket
shkollës, shërbimeve shoqërore,
punës dhe detyrimeve fiskale. Me
nënshkrimin e marrëveshjes i huaji
angazhohet edhe që do të çojë fëmijët

Pyetje mbi kombësinë dhe fenë? Asnjë,
në Censimentin italian. Për një arsye të thjeshtë.
"Në Itali është e ndaluar nga
kushtetuta që këto dy çështje
t'i nënshtrohen pyetësorit të
censimentit" na shpjegon Giuseppe Stassi, Shef i Shërbimeve të Censimenteve ISTAT

“

shtëpisë duhet të lidhet në internet
gjatë të njëjtës periudhë, në sitin e
Censimentit:
http://censimentopopolazione.istat.it, duke futur
fjalëkalimin që gjen të shtypur në
pyetësorin që i mbërrin në shtëpi.
Pyetjet e censimentit janë mjaft të
thjeshta, por sidoqoftë çdo pyetësori i
është bashkangjitur një udhëzues për
përpilimin si edhe është vënë në
funksionim një numër i gjelbër falas
800.069.701. Në sitin e Censimentit
po vihen në dispozicion edhe

udhëzimet në 19 gjuhë të ndryshme,
përfshirë shqipen, që mbulojnë 8090% të të gjithë imigrantëve në Itali.
Por kush has vështirësi mund të shkojë e të kërkojë ndihmën e personelit të
qendrave të mbledhjes së pyetësorëve. "Në Censimentin e vitit 1991
të huajt e pranishëm në Itali ishin
vetëm 400 mijë, në vitin 2001 diçka
më shumë se 1.300.000 ndërsa më 1
janar 2010 rezultonin të regjistruar në
zyrat e Gjendjes Civile 4.200.000, e sot
duhet të jenë akoma më shumë.
Kështu që - shpjegon shpjegon
Giuseppe Stassi, - është detyrë e jona
t'u japim atyre maksimumin e asistencës në mënyrë që ata të mund të
përmbushin këtë detyrim qytetar".
T'i përgjigjesh Censimentit është
një detyrim i parashikuar me ligj,
kush nuk e bën rrezikon deri në dy
mijë euro gjobë, por sidoqoftë edhe të
vonuarve do t'u jepet një shanc i dytë.
Nga data 21 nëntor, një ushtri e tërë
prej 60 mijë operatorësh do të shkojë
shtëpi më shtëpi për të mbledhur
pyetësorët që nuk janë dorëzuar si
dhe do të kontaktojë familjet që nuk
janë të pranishme në listat e Gjendjes
Civile të cilave nuk u ka mbërritur
asgjë me postë.
"Jepi përgjigje të ardhmes tënde"
thuhet në fushatën që reklamon
Censimentin. "Pjesëmarrja ndihmon
për të njohur saktë karakteristikat e
shoqërisë tonë dhe të territorit ku
jetojmë, me qëllim që të merren
vendimet më të drejta për të ndërtuar
një të ardhme më të mirë për të
gjithë" shpjegon presidenti i institutit
ISTAT, Enrico Giovannini.
Stranieriinitalia.it

Leja e qëndrimit
është gati?
Lajmërimi me sms
Nga fundi i shtatorit, Kuesturat u nisin një mesazh të
huajve për t'i lajmëruar për
datën e tërheqjes së dokumentit elektronik

T

ashmë, të huajt mësojnë përmes
një mesazhi në celularin e tyre se
kur mund të shkojnë të tërheqin
lejeqëndrimin e tyre elektronik. Kjo është
risia që duhet të zgjidhë probleme komunikimi mes Kuesturave dhe imigrantëve.
Qershorin e shkuar ky shërbim nisi në
formë eksperimentale në provincat: Ancona, Perugia dhe Messina. Nga 27 shtatori ky mini-revolucion u shtri në të
gjithë Italinë: sapo leja e qëndrimit elektronik e shtypur nga Poligrafiku i shtetit
mbërrin në Polici, një sistem informatik
cakton ditën e një takimi dhe nis automatikisht një mesazh në celularin e
titullarit të dokumentit, bashkë me udhëzimet për ta tërhequr në Kuesturë apo
pranë një Komisariati zone.
Deri dje, për të mësuar nëse leja e qëndrimit ishte gati duhet të lidheshe me
faqet internet të policisë së Shtetit dhe të
fusje kodin e kërkesës së lëshimit apo të
përtëritjes së dokumentit.
Mungesa e komunikimit e çdo tipi
tjetër (provoni të kërkoni informacion
drejtpërdrejt në Kuesturë...) u ka krijuar
probleme të gjithë atyre që nuk janë të
zotët me kompjuterin dhe internetin.
Duke mbajtur parasysh që tashmë personat pa celularë janë vërtet të rrallë, lajmërimi me sms duhet të jetë diçka pozitive dhe e pranueshme nga të gjithë.
Ministria e Brendshme ka lajmëruar
Kuesturat, duke u kërkuar të bëjnë kujdes në regjistrimin e numrit të celularit
të dhënë nga qytetarët e huaj në sistemin
informatik që administron lëshimin dhe
përtëritjen e lejeve të qëndrimit. Për më
tepër, duhet të komunikonin sa persona
arrijnë të presin çdo ditë për dorëzimin e
dokumenteve, në mënyrë që të organizohet agjenda e dhënies së takimeve.

MARRËVESHJA E INTEGRIMIT

Nga viti 2012, lejeqëndrimi me pikë

Rregullorja që disiplinon marrëveshjen eintegrimit mes të huajit dhe Shtetit është firmosur
nga Presidenti. Nga dita në ditë pritet botimi i saj në Gazetën Zyrtare, por vetëm kush vjen
në Itali nga viti i ardhshëm do t'i nënshtrohet të ashtuquajturit "lejeqëndrim me pikë" të
parashikuar nga rregullorja në fjalë
të ndjekin shkollën e detyrueshme
dhe deklaron se pranon "Kartën e
vlerave, të qytetarisë dhe të integrimit
të ministrisë së Brendshme". Për të
matur shkallën e integrimit të të huajve
parashikohet
sistemi
i
pikëve/kreditove. Praktikisht, do t'i
japë pikë të huajit çdo hap përpara që
do të hedhë: ndjekja e kurseve por
edhe veprime si zgjedhja e mjekut të
familjes, regjistrimi i kontratës së qirasë, hapja e një aktiviteti privat apo
vullnetarizmi. Nga ana tjetër pikët
hiqen nëse i huaji dënohet penalisht,
edhe me sentencë jopërfundimtare,

apo kryen shkelje administrative e
tatimore.
Nëse i huaji mbledh të paktën 30
pikë, marrëveshja konsiderohet e respektuar dhe e mbyllur, nëse i huaji ka
nga 1 deri në 29 pikë konsiderohet 'i
mbetur në klasë' dhe i jepet një vit
tjetër për përmbushjen e marrëveshjes dhe nëse nuk ka asnjë pikë të huajit i dekretohet dëbimi nga Italia. Verifikimi i pikëve do t'i besohet
Sporteleve unike për Imigracionin, që
duhet të organizojnë testin e gjuhes
dhe të kulturës italiane.
Nga viti 2009 deri më sot, mar-

rëveshja e integrimit ka mbetur vetëm
në letër. Rregullorja e disiplinimit të
marrëveshjes është miratuar në qeveri , si bocë në maj të vitit të shkuar,
dhe përfundimisht më 28 korrik të
këtij viti. Më 14 shtator është firmosur
edhe nga Presidenti i shtetit. Në
rrugëtimin e gjatë drejt ardhjes në
fuqi, tashmë mungon vetëm një kalim
në Kontrollin e Shtetit dhe botimi në
Gazetën Zyrtare. Pas katër muajve nga
botimi, marrëveshja e integrimit e sistemi me pikë do të hyjnë në funksion,
por vetëm për ata që vijnë në Itali nga
ajo datë e mbrapa.

CALL YOUR COUNTRY
DHE SUPER NOI WIND.

PËR TË NDIER TË GJITHË BOTËN MË PRANË.
CALL YOUR COUNTRY. FLET ME SHQIPËRINË EDHE ME 5 QINDARKA NË MINUTË.
DHE ME SUPER NOI WIND ÇDO JAVË, ME VETËM 3€, KE 400 MINUTA DHE 400 MESAZHE ME TË GJITHË MIQTË E TU WIND.

AKTIVIZO CALL YOUR COUNTRY
ME NJË SMS FALAS
DUKE INKUADRUAR KODIN
ME SMARTPHONE-N TËND

AKTIVIZO SUPER NOI WIND
ME NJË SMS FALAS
DUKE INKUADRUAR KODIN
ME SMARTPHONE-N TËND

PËR MË SHUMË INFORMACIONE MBI KOSTOT, KUSHTET DHE KUFIZIMET, SHKO NË WIND.IT
Call Your Country. Kosto për minutë me Shqipërinë: 5 qindarka me numrat e rrjetit fiks, 10 qindarka me celularët.
Kosto semestrale 4 euro Falas në promovim kostoja semestrale për 6 muajt e parë. Kosto e aktivizimit 7 euro, falas për klientët e rinj deri më
13/11/2011. Shkrehje në përgjigje 16 cent. Tarifimi çdo 60 sekonda. Super Noi Wind: pa kosto aktivizimi për të gjithë klientët.
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Shqiptarët në botë
dhe mediat shqiptare
nga Alfred Papuçiu, vijon nga faqja 3

shquar që na nderojnë në skenat
botërore, për botimin e librave nga
shkrimtarë në Diasporë, për fëmijët
shqiptarë në Amerikë, Zvicër e kudo
që krahas gjuhës angleze, frënge, gjermane, mësojnë dhe nuk harrojnë
gjuhën shqipe, për zakonet tona të
bukura që mbahen gjallë edhe atje
larg në Argjentinë, në Australi, në Itali
me arbëreshët, në Zara të Kroacisë me
Arbanasit, arvanitasit në Greqi, shqiptarët në Rusi, në Rumani, në Gjermani, në Egjipt e kudo që ndodhen...Më kujtohet se sa të pezmatuar
ishin disa kolegë diplomatë gjermanë
në OKB në Nju Jork, vite të shkuara,
kur kujtonin se në lagjen ku janë vendosur më shumë gjermanë, vite më
parë dilnin disa gazeta në gjuhën e
tyre, ndërsa sot ato janë zhdukur…
Ka ardhur koha që kultura
demokratike të zërë vend edhe në
mediat tona, ashtu siç duhet të rrënjoset edhe në Parlamentin tonë, apo
në institucionet tona demokratike:
Shoqëria shqiptare, edhe pse në
tranzicion, pas 20 vitesh, duhet të
kapërcejë cakun e gjuhës së ashpër,
meskine, sharjeve, mungesës së kohezionit, për çështjet madhore të
Kombit etj. Të gjithë së bashku duhet
të luftojmë që t'i tregojmë botës, ashtu siç dëshmojnë qëndrimet në
përgjithësi të shqiptarëve të mirë në
Diasporën e largët në Amerikë, në
Europë e kudo, se jemi të qytetëruar
dhe e meritojmë të bëjmë pjesë në
familjen e madhe të Brukselit, ashtu
siç jemi në NATO apo në një numër të
madh organizmash ndërkombëtare.
Të shpresojmë se nuk do të jetë e
largët që edhe Kosova të bëjë pjesë
me të drejta të barabarta në familjen
e madhe të Kombeve të Bashkuara,
në Bashkimin Europian, në NATO
dhe organizma të tjera ndërkombëtare.
Gjenevë, 27 shtator 2011

De Micheli (PD): "Të zgjidhen
problemet në konvertimin e
PATENTAVE SHQIPTARE"
Deputetja e Partisë Demokratike Paola De Micheli ngre problemin gjatë një seancë pyetjesh
për ministrin e Infrastrukturës dhe Transportit Matteoli dhe për ministrin e Jashtëm Frattini

T

ë ndërmerren nisma për të
bërë të mundur konvertimin e patentave të disa
shteteve si Maqedonia,
Maroku dhe Shqipëria,
"dhe t'i jepet fund vështirësive të
rënda që hasin shtetasit e huaj". Këtë
kërkon
deputetja
e
Partisë
Demokratike Paola De Micheli gjatë
një seancë pyetjesh për ministrin e
Infrastrukturës dhe Transportit Matteoli dhe për ministrin i Punëve të
Jashtme Franco Frattini.
"Shtetasit e huaj që kanë patenta të
lëshuara nga një vend i huaj jashtë
BE-së mund të drejtojnë automjetet
e lejuara përkatësisht nga patenta në
territorin italian, me kusht që të jenë
banues (rezidentë) në Itali për një
periudhë nën një vjeçare. Më pas,
kur bëhet më shumë se një vit nga
marrja e rezidencës, për të mund të
drejtuar një automjet bëhet i nevo-

jshëm konvertimi i patentës së huaj.
Ky konvertim nuk është tjetër veç
lëshimi i një patente italiane të
barazvlefshme me atë të huaj. Konvertimi është i mundur vetëm për
patentat e lëshuara nga shtetet jo
anëtare të Bashkimit Evropian, me të
cilin Italia ka vendosur marrëdhënie
reciprociteti".
"Republika e Maqedonisë - vazhdon pyetjen e saj deputetja - është në
listën e këtyre shteteve, në bazë të
një marrëveshjeje dypalëshe në fuqi
që nga janari 1998. Në këtë marrëveshje janë bashkëngjitur modelet
e patentave që përdoreshin në atë
kohë dhe që mund të konvertohen.
Ndërkohë, prej disa vitesh, Republika e Maqedonisë futur patentat e reja
(me format si kartë krediti), patenta
këto, që duke qenë ndryshe nga ato
që parashikon marrëveshja, nuk
mund të konvertohen deri sa modeli

Pasaporta të reja në Romë e Milano
Në Konsullatën e përgjithshme të Milanos, mund të tërhiqen pasaportat për të cilat është
aplikuar deri më 9 shtator, ndërsa sipas faqes internet të Ambasadës sonë, të përditësuar më 22
shtator, janë rreth 2.200 pasaportat që kanë mbërritur deri tani

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, Certifikata për
lidhje martese, 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

të përfshihet në marrëveshje nëpërmjet një shtese të veçantë"
"I njëjti problem ka dalë edhe për
patentat e lëshuara nga shtetet e tjera
si Maroku dhe Shqipëria. Të huajt me
qëndrim të rregullt në Itali të cilëve
nuk u konvertohet patenta, hasin
pengesa shumë serioze, veçanërisht
kur kjo lidhet me zhvillimin e punës
së tyre; ose nuk mund të ngasin automjetet ose janë të detyruar të
përsërisin provimin e patentës dhe të
përballojnë kostot e nevojshme.
Megjithë sinjalizimeve të shumta nga
ana e qytetarëve të huaj dhe të zyrave
kompetente për konvertimin (zyrat
provinciale të regjistrimit të automjeteve),
nuk
rezultojnë
ende
ndryshime ose shtesa në marrëveshjen dypalëshe të përmendur". (AgenParl)

K

onsullata e përgjithshme e
Shqipërisë në Milano, në
faqen e saj të internetit, lajmëron se të gjithë qytetarët shqiptarë që kanë aplikuar për pasaportat biometrike
pranë kësaj konsullate nga 28 prilli
deri më 9 shtator, mund të paraqiten
pranë saj për t'i tërhequr". Natyrisht,
nëse nuk e kanë bërë deri më sot.
Sipas lajmërimit on-line të Konsul-

latës, 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. 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.
Për informacione të ndryshme

mund të kontaktoni përmes numrit
të celularit +39.3920686139 apo te
konsultoni sitin zyrtar të konsullatës
së Milanos.
Ndërsa Zyra konsullore e Ambasadës shqiptare në Romë ka
përditësuar listën e pasaporta të gatshme, me të rejat e mbërritura më 22
shtator 2011. Këtu, nën këtë artikull
gjeni listën e plotë të pasaportave të
gatshme të arritura në Ambasadë
deri më 22 shtator. Kush gjen emrin
në listë e nuk e ka tërhequr ende pasaportën biometrike dhe letërnjoftim
elektronik, mund të paraqitet pranë
Ambasadës së Shqipërisë në Romë
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.
Tërheqja e letërnjoftimit bëhet
vetëm në praninë e personit që ka
aplikuar, ndërsa për fëmijët pasaporta mund të tërhiqet edhe nga prindi,
pa praninë e fëmijës duke pasur me
vete një dokument që vërteton lidhjen familjare me fëmijën.
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.
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ga 17 shtatori,
makinat, karburanti, elektroshtëpiakët,
pijet alkoolike,
cigaret, lodrat por edhe
shërbimet e hidraulikut,
mekanikut apo avokatit
kushtojnë më shumë. Për
shkak
të
manovrës
ekonomike që, për të sjellë
prurje të reja për arkat e
shtetit, ka rritur nga 20 në
21% tatimin mbi vlerën e
shtuar (TVSH shqip dhe IVA
italisht) që rëndon mbi konsumatorin final.
Manovra financiare 2011,
paraqiti këtë surprizë të
hidhur për të gjithë me
amendamentet e fundit që
iu bënë, pasi në një çast të
parë u duk sikur rritja e IVAs nuk do të ndodhte. Por eliminimi i një sërë masash fillimisht të futura në
manovër e më pas të nxjerra
prej saj detyroi qeverinë të
rrisë IVA-n. E të mendosh që
qeveria kish menduar të
rriste tatimin në 22%, qoftë
edhe për periudha të shkurtra të vitit, për të shtuar edhe
më shumë të ardhurat për
arkat e shtetit.
Rritja e tatimit mbi vlerën
e shtuar nis të ndihet në
xhepat e konsumatorëve,
pasi shumë çmime janë
ngritur që këto dy ditë. Për
të mos folur për abuzimet e
mundshme: çmimet mund
të ngrihen e të rrumbullakosen me tepri , apo më
keq akoma, mund të ngrihen edhe çmimet e mallrave

itali
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Çmime më të larta?
Për faj të IVA-s
Nga 17 shtatori është rritur nga 20% në 21% tatimi për vlerën e
shtuar. Është vetëm një nga risitë e manovrës ekonomike që do
të godasin xhepat e të gjithë atyre që jetojnë në Itali
Ja disa nga produktet e shërbimet për të cilat IVA
është rritur nga 20 në 21%:
- Televizorë dhe aparatura të tjera
home entertainment, Makina
fotografie dhe videokameera,
Instrumente muzikore
- Kompjuterë të ndryshëm
- Karavanë, rimorkio, auto, motoçikleta e biçikletat, transferimi i pronësisë së makinave dhe motoçikletave
- Barka, motorë dhe pajisje të tjera
barkash
- Lodra, lojrat tradicionale dhe elektronike, artikuj sportivë,
Manifestime sportive dhe parqet e
dëfrimit, pishinat, palestrat dhe
shërbimet e tjera sportive
- Plazhet me pagesë, paketat e
pushimeve
- Artikujt e kartolerisë dhe të
kancelerisë
- Qiraja e garazhit, e një vendi
parkimi makine, marrja me qira e
mjeteve të transportit
- Tarifa e autostradave dhe e
parkingut në rrugë
- Aparati i telefonit, celulari, faksi
- Shërbimet e telefonisë fikse, të celu-

larëve dhe lidhjeve internet
- Duhani, kafeja, verërat dhe shampanja
- Veshmbathje dhe këpucë
- Brisqe elektrike, prerëse e tharëse
flokësh
- Artikuj për pastrimin dhe higjienën
personale
- Parfumet dhe kozmetika
- Argjendurina dhe orë dore
- Valixhe, çanta dhe portofola
- Shërbimet e flokëprerësit
- Shërbimet legale dhe ekonomike
- Mobiliet dhe artikujt për ndriçim
- Mbulesat, shtresat dhe pëlhurat për
shtëpinë
- Pajisjet elektroshtëpiake (frigorifer,
lavatriçe, furrë, larësepjatash)
-Piata, enë, thikë lugë e pirunj
- lëngje larës dhe produkte për
higjienën e shtëpisë
- Karburantet
- Pijet e gazuara, lëngjet e frutave
dhe pijet joalkoolike
- Pijet alkoolike aperitivët alkoolikë

që nuk janë subjekt i rritjes
së IVA-s. Në të kundërt, ka
edhe ndërmarrje që kanë
deklaruar se nuk do të
ndryshojnë çmimet duke
mbajtur
çmimet
të
pandryshuara e duke reduktuar pak hapësirën e tyre të
fitimit.
Është mirë të dihet që nuk
ndryshon asgjë, lidhur me
IVA-n, për mallrat ushqimorë, arsimin, faturat e energjisë elektrike dhe të gazit
(deri në 480 metra kubikë,
mbi këtë kufi, IVA shkon në
21%), biletat e spektakleve
(teatër, kinema, stadium),
për aktivitetin e barit dhe të
restoranteve.
Tatimi mbi vlerën e shtuar
rritet për veshmbathje dhe
këpucë,
pajisje
elektroshtëpiake,
automjete,
motoçikleta, celularë, aparatura elektronike, produkte
për shtëpinë. Ngrihen edhe
tarifat e avokatëve, inxhinierëve, mekanikëve. Rritet
edhe karburanti, e meqë
transporti i mallrave varet
nga karburanti, kjo do të sjellë rritjen zinxhir të çmimeve
edhe për mallra e shërbime,
IVA e të cilave nuk ndryshon.
Sipas shoqatës Cgia
(shoqata artizanëve dhe e
ndërmarrjeve të vogla) të
Mestres, pika e vetme e
diferencës së IVA-s do të detyrojë familjet italiane të shpenzojnë deri 123 euro më
shumë në vit, shoqatat e
konsumatorëve Federconsumatori dhe Adusbef janë
të mendimit se çdo familje

do të shpenzojë 173 euro
më shumë, ndërsa sipas
përllogaritjeve të ekonomistëve të rrjetit të supermerkatove Coop, rritja e
IVA-s do të rrisë me 500 euro
në vit shpenzimet e konsumatorëve.
Rritja e IVA-s rrezikon të
sjellë përtej rritjes së
çmimeve edhe tkurrjen akoma më shumë të konsumit,
duke përkeqësuar kështu
krizën. Një alarm të tillë e
ngrenë shoqatat e tregtarëve
di Confcommercio.
Por IVA më e lartë është
vetëm një nga lajmet e këqija për ata që jetojnë në Itali.
Një tjetër manovër e
aprovuar në fillim të verës,
do të reduktojë ndjeshëm,
duke filluar nga viti i
ardhshëm, zbritjet nga taksat apo lehtësimet e tjera
fiskale të parashikuara sot
për taksapaguesit (si zbritjet
për shembull nga taksat e
shumave të caktuara për
familjet me fëmijë, për kredinë e shtëpisë së parë etj.).
Nga ana tjetër, shkurtimet e
fondeve shtetërore për
Krahinat dhe Komunat, do
të japin efektet e veta në
shërbimet që këto u ofrojnë
qytetarëve, si transporti
publik, çerdhet, mbledhja e
plehrave: ose do të përkeqësohen, ose do të shtrenjtohen. Në Milano për shembull, bileta e transportit urban nga 1 shtatori është rritur nga 1 euro në 1,50 euro. E
njëjta gjë do të ndodhë në
Romë nga 1 janari 2012.

Itali. Çdo dhjetë punonjës, Legistët e fshatit diskriminojnë
një është në të zezë
Më shumë se 2,5 milionë vende pune në të "zezë". Rekordi
regjistrohet në bashkëpunëtorët shtëpiakë dhe kujdestaret, ku
kapërcehet kuota prej 50%. Të dhënat e Istat.

N

ë vitin 2010 në Itali më
shumë se 2,5 milionë
punëtorë ishin të punësuar "në të zezë". Shifra përbëhet nga 2.102.200 punonjës
të varur dhe 446.400 të
vetëpunësuar të parregullt.
Meqenëse në Itali gjatë vitit
2010 personat e punësuar, të
rregullt dhe të parregullt, ishin
24.643.000 vetë, punësimi i
parregullt përbën 10,3%.
Kjo del nga tabelat e nxjerra
nga Istat mbi masën e punësimit jo të rregullt në nivel kombëtar, dhe lidhur me periudhat kohore 1995-2010. Punësimit, i
rregullt dhe i parregullt, gjatë
vitit 2010 ka pësuar një rënie
prej 196.000 njësish krahasuar
me 2009. Rënia prek pothuajse
tërësisht punësimin e rregullt
(191.000 të punësuar më pak),
ndërsa punësimi i parregullt
mbetet i pandryshuar.
Sektori ku treguesi i punës në
"të zezë" është bujqësia, ku
puna pa dokument të rregullta
përfaqëson 37,4% dhe 372.000
punonjësit e parregullt (gjithsesi në rënie në krahasim me se
dy dekada më parë kur punonjësit e parregullt përfaqësonin
48.5%). Por sektori ku numëro-

hen më shumë punëtorë pa
dokumente është ai i shërbimeve ku numri i tyre arrin në
1.792.000 (10.6% e numrit të
përgjithshëm të punonjësve të
sektorit), me një rënie të vogël
në krahasim më vitin 2009, kur
ishin 1.822.900.
Në sektorin industrial punësimi i parregullt është e kufizuar
në 5,7% (384.000 persona).
Nëse merret në shqyrtim industrinë në kuptimin e ngushtë,
duke përjashtuar ndërtuesit,
përqindja bie në 4,4%, por ky
tregues është më i larti i 9
viteve të fundit.
në sektorin e shërbimeve
mbetet i lartë rreziku i punës së
parregullt në tregti (444 500
punonjës të parregullt, baras
me 7.4% të forcës së punës),
aktivitetet e ndërmjetësimit për
shitblerjen e pasurive të
patundshme dhe shërbime të
tjera (mbi një milion punëtorë
pa dokumente në vitin 2010),
por mbi të gjitha në punët
shtëpiake. Për këto nuk ka të
dhëna të përditësuara deri në
vitin 2010, por gjatë viteve të
shkuara përqindja e punës së
padeklaruar e ka kapërcyer
gjithmonë 50% të totalit.

dhe shqetësojnë amerikanët ...
Mes kabllogrameve të nxjerra në dritë nga Wikileaks është edhe një që i kushtohet idesë së integrimit që ka administrata lokale e Alzano Lombardos. Ku këshilli i drejtuar nga Lega donte t'u
jepte ndihma vetëm italianëve

Q

ë politikat e imigracionit
në Itali shpesh tërheqin
vëmendjen në rang
ndërkombëtar, është logjike
dhe e natyrshme. Por gjithsesi
bën përshtypje të zbulosh që
zgjedhjet diskriminuese të të
legistëve të një komune të vogël
të Bergamos kanë ngjallur interesin
e
diplomacisë
amerikane.
E nxjerr në dritë (si shumë e
shumë të tjera) Wikileaks, që ka
botuar një kabllogram të rezervuar, të dërguar Uashingtonit më 5 janar 2010 nga konsullata amerikane në Milano.
Përmban një analizë mbi
"rrugëtimet divergjente të integrimit në Italinë e Veriut", që
nis me vendimin e komunës së
Torinos për eksperimentimin e
pranimit në shërbimin civil
edhe të brezave të dytë, bijve të
imigrantëve pa shtetësi italiane.
Por më pas, diplomatët tregojnë çfarë ndodh në Alzano
Lombardo, fshat në provincën

e Bergamos që nga Torino
"është vetëm dy orë udhëtim
më në lindje, por shumë më në
të djathtë politikisht", ku
"kryetari i komunës Roberto
Anelli, anëtar i Legës së Veriut,
po promovon një rrugë tjetër
integrimi". Që shpaloset në një
paketë lehtësimesh për çiftet që
shkojnë të jetojnë në qendrën
historike, nga parkingu falas e
deri të lehtësimet për kreditë.
"Italianët në Alzano Lombardo pakësohen, ndërsa komuniteti i huaj ka shkuar në 14% të
popullsisë" dhe "jetojnë kryesisht në qendrën historike" kujton konsullata. Është për këtë
arsye që Anelli dhe administrata e tij vendosin që lehtësimet
të vlejnë vetëm për çiftet e reja
të formuara nga italianë, për
më tepër, rezidentë prej të paktën tre vjetësh në fshat. Zgjedhje integrimi, shpjegon administrata legiste, e bërë për të evituar transformimin në geto të
qendrës.
"Administruesit e Alzanos, komentojnë amerikanët - në

emër të integrimit, kanë zgjedhur rrugën e përjashtimit më
shumë se atë të përfshirjes. Fatmirësisht kjo praktikë nuk
ndiqet shpesh, të paktën në
qytetet e mëdha. Në ato më të
vogla, në Veneto dhe në Lombardi, atdheun e Legës, retorika
dhe aksionet reflektojnë gjithnjë e më shumë qëndrimet e
kahut më ekstremist anti-imigrantë të partisë".
Sa për kronikën, legistët e
Alzanos bënë prapakthehu, jo
për shkak të kritikave të
amerikanëve,
por
sepse
gjykatësit italianë i detyruan.
Në korrik 2010 një sentencë e
gjykatës së Bergamos konsideroi diskriminues kriterin e
shtetësisë. Ndërkaq, kryetari i
komunës,
Anelli,
duke
parashikuar rezultatin e çështjes gjyqësore, kishte modifikuar
rregulloren, duke zëvendësuar
kriterin e shtetësisë italiane me
atë (gjithnjë i dyshimtë mbetet)
të rezidencës në Itali prej të
paktën dhjetë vjetëve.
Elvio Pasca
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Poezia, loja
e magjishme
e IRMA KURTIT

INTERVISTA

10 bota shqiptare

Irma Kurti njihet nga publiku shqiptar si autore këngësh të festivaleve në RTSh. Sot jeton në
Bergamo ku vazhdon të ndjekë pasionin e saj, të shkruajë poezi. Tashmë ka botuar edhe në
Italisht, madje edhe është vlerësuar me çmime. Para pak kohësh u nderua me çmimin e parë
në Konkursin Ndërkombëtar të Poezisë dhe Prozës "Napoli Cultural Classic" për poezinë
"Sotto la mia maglia - Nën bluzën time" dhe me çmim special në Konkursin Ndërkombëtar
"Coluccio Salutati" në Pistoia me poezinë "E torno - E kthehem".

rma Kurti është një ndër poetet që talentin e saj e ka vënë edhe në shërbim të
muzikës. Emri i saj ka qenë i pranishëm
në shumë festivale në RTV, në koncertet
"Kur vjen pranvera" apo anketat
muzikore si autore e teksteve të këngëve që
shpesh janë
nderuar me çmime.
Bashkëpunimet e para me kompozitorin Ilir
Dangëllia e këngëtaren Ermira Babaliu në
këngët: "Urimi yt", "Mbrëmja që mban
dashurinë time" etj., u kanë rezistuar ende
viteve e kanë mbetur në kujtesën e brezave.
"Ishin kohë jo të lehta për të krijuar" tregon
Irma, "shpesh tema të diktohej dhe nuk ndiheshe plotësisht e lirë dhe kur shkruaje një
lirikë dashurie".
Në një kohë kur niveli i teksteve të këngëve
shqiptare shpesh lë për të dëshiruar e kur të
rrallë janë poetët që angazhohen me to, Irma
Kurti do të ndiqte një linjë të saj cilësore, duke
nxjerrë nga pena e saj tekstet e këngëve si: "Të
jem për ty number one" të interpretuar nga
Manjola Nallbanit, "Trokite te dera" e "Nuk iu
zemërova pranverës"- Luan Zhegu, "Imazh i
largët"-Spirit Voice, "Nën dritën e Qirinjve"Kastriot Tusha, "Befas zgjohem" - Ingrid Jushi
etj.
Por Irma Kurti është mbi të gjitha një poete,
një poete e ndjenjës, me një krijimtari të pasur. Tanimë në Shqipëri ka botuar 5 vëllime
me poezi: "Këtë natë me ty", "Shihemi në një
tjetër botë", "Qirinjtë janë fikur", "Bëj sikur
fle" dhe "Puthja e fundit". Poezitë e saj, koncize e të qarta, janë të përshkuara nga një
dhimbje ekzistenciale që transformohet herë
në dhimbje dashurie, herë në frikë nga jeta,
por gjithmonë e qëndrueshme në perceptimin e ngjyrave më vrastare të jetës. Motive të
poezisë së Irmës janë humbja e dashurisë, e
njerëzve të dashur, frika e vetmisë dhe një lloj
kundërshtie për t'iu dorëzuar jetës, momenteve të saj të mira e të këqija. E diplomuar në Tiranë në Fakultetin e gjuhëve të
huaja, pas një eksperience të gjatë si gazetare
pranë gazetës Mësuesi, Dita Informacion etj,
poetja jeton prej disa vitesh në Bergamo.

Bota Shqiptare: Si lindi tek ju
dëshira për të shkruar dhe çfarë ju
afroi me poezinë?
Irma Kurti: Poezisë i jam "afruar"
që në moshë të vogël, kur isha 10 vjeç,
atëhere shkrova vargjet e para. Ishte
më tepër si një lojë e magjishme që të
tërheq e të fton; me kalimin e viteve,
shumë e braktisin... Shkoja rregullisht
në rrethin letrar të Shtëpisë së Pionierit në Elbasan së bashku me
bashkëmoshatarët e mi. Atje mora
"leksionet" e para mbi rregullat e
metrikës. Kënaqësia më e madhe
ishte kur më botoheshin vargjet në
revistat "Fatosi" e "Pionieri". Kujtoj
gjithashtu "të shtunën letraro-artistike", emisionin radiofonik ku prisja
me padurim të më përmëndej emri
ose të më lexohej ndonjë poezi.
Atëhere nuk mund ta dija që rruga që
kisha nisur do të ishte e gjatë dhe e
mundimshme, e bukur po dhe plot
pengesa reale.
Çfarë shprehnin poezitë tuaja të
atyre viteve dhe cili është kujtimi më

i bukur që ruani?
Poezitë deri diku mbanin vulën e
kohës kur shkruheshin e jo gjithnjë
shprehnin botën tonë fëminore... Por
kjo nuk na "pengonte" të gëzo-

”

Kur çmimet merren në një vend
të huaj, kënaqësia është më e
madhe dhe vlerësimi i dyfishtë.
E di, e ndjen që e ke merituar atë
sukses, që sado i vogël për të
tjerët, për mua ka përmasa të
tjera. Në çastin kur më prezantojnë, kur tërheq çmimin, jam e
kënaqur dhe pse prezantoj vendin tim e kontribuoj sadopak që
të njihet dhe një aspekt tjetër i tij.

heshim sa herë shkruanim apo komentonim krijimet e njeri-tjetrit. Kujtimi më i bukur i asaj periudhe është
çmimi i parë në Konkursin Kombëtar
me rastin e 35-vjetorit të revistës Pionieri me poezinë "Për ty Atdhe!". E
ruaj ende diplomën e këtij çmimi. Sa
herë e shikoj, më duket sikur prek me
duar pafajësinë e atyre viteve, lumturinë që për ne ishte lehtësisht e arritshme dhe e prekshme.
Më pas ju shkoni në Tiranë për të
ndjekur shkollën e mesme të
gjuhëve të huaja e Universitetin.
Çfarë ju nxiti të trokisni në botën e
muzikës e pikërisht në atë të krijimit
të teksteve të këngëve?
Një pasion tjetër i fëmijërisë sime
ishte të kënduarit. Kam marrë pjesë
në disa Festivale të Këngës për fatosa
e pionierë, ku jam nderuar dhe me
çmime. Risjell në mëndje emocionin
që më pushtonte sa herë që dilja përpara publikut. Kjo deri sa shkova në
Tiranë. Pikërisht atëhere zëri më
braktisi, por jo dashuria për këngën,

ajo mbeti brënda meje. E vetmja
mënyrë për të bashkuar këto dy pasione: të shkruarin dhe të kënduarën,
ishte shkruarja e teksteve të këngëve.

”

Kam kuptuar se dëshira e kthimit në Tiranë ishte e lidhur
pazgjidhshmërisht me faktin që
atje më prisnin prindërit e mi,
me të cilët isha shumë e lidhur.
Tashmë që askush s'mund të ma
hapë më derën, unë nuk kam më
nxitje të kthehem atje si më parë.
Pra atdheu për mua është familja, dashuria më e madhe dhe e
pakushtëzuar e prindërve.

11 bota shqiptare
Cili ishte teksti juaj i parë i këngës?
M'u desh të endesha ca kohë derisa
të gjeja një portë të hapur për të hyrë
në botën e muzikës. Në pallatin e
kulturës së Qytetit Studenti, në një
nga veprimtaritë muzikore që organizoheshin shpesh aty, njoha rastësisht
kompozitorin Ilir Dangëllia. Ishte kjo
që kërkoja prej kohësh. Folëm, biseduam dhe ai më pohoi se ishte në
kërkim të një teksti kënge. I dhashë
disa nga poezitë e mia dhe ai zgjodhi:
"Urimi yt", që në interpretimin e Ermira Babaliut fitoi çmimin e 3-të në
Festivalin e Interpretuesve të Këngës
në 1987.

E tani si ndiheni në Itali, a ndiheni e
realizuar?
Jam e lumtur që ndodhem në Itali e
nuk jam penduar asnjë çast për
vendimin që kam marrë. Ndjehem
mirë sepse jam pranë familjes sime,
kam miq dhe nuk e konsideroj qytetin
ku jetoj një mjedis të huaj dhe të paarritshëm si dikur. Këtu kam gjetur dhe
dashurinë, njeriun me të cilin ndaj
ditët e mia.
Ç'është atdheu për ju?
Nëpër vite, sa herë që udhëtoja larg
vendit tim, prisja me padurim e respektoja gjithnjë datën e kthimit.
Magjia e të qenit në Amerikë, Danimarkë, Norvegji, Gjermani apo Zvicër
etj., shpërbëhej përpara dëshirës sime
për të qenë në Tiranë. Por tani kam
kuptuar se kjo dëshirë ishte e lidhur
pazgjidhshmërisht me faktin që atje
më prisnin prindërit e mi, me të cilët
isha shumë e lidhur. Tashmë që
apartamenti im është bosh dhe
askush s'mund të ma hapë më derën,
unë nuk kam më nxitje të kthehem
atje si më parë. Pra atdheu për mua
është familja, dashuria më e madhe
dhe e pakushtëzuar e prindërve.

Ndonjë përshtypje apo mbresë që
mund ta ndani me lexuesin?
Më kujtohet si sot "Tregimi i festivalit", pra interpretimi i të gjitha
këngëve përpara drejtuesve të institucionit dhe më pas eleminimi i atyre
që quheshin jo me nivel. Sa emocione, ankth e pasiguri kishim në ato
çaste! Këngët e "treshes" sonë eleminoheshin pothuaj gjithnjë gjatë këtij
prezantimi. Ishte këngëtarja Babaliu
ajo, që më vendosmëri shkonte e
trokiste nëpër dyert e atyre drejtuesve
që ende s'e kishin dëgjuar këngën
dhe arrinte që ta rifuste në konkurim.
Kur këndoheshin në skenë ato fitonin
duartrokitjet e publikut e kujtohen
me nostalgji edhe në ditët e sotme.

Në Shqipëri keni punuar si mësuese, më pas gazetare në disa organe shtypi, pastaj përkthyese në një
projekt të Bankës Botërore, më tej në
një Tv privat. Çfarë kanë qenë për ju
gjithë këto eksperienca pune?
Ato më kanë ndihmuar të njoh e të
krijoj shoqëri të reja, të përballem me
sfida, të shkruaj e të udhëtoj në
shumë vende të botës. Preferoj
shumë më tepër eksperienca të
ndryshme nga të cilat mëson diçka
sesa të ngulesh në një vend pune përjetë. Përgjithësisht në planin profesional kam qenë e kënaqur dhe
pikërisht kjo e shtynte vazhdimisht
realizimin e ëndrrës sime për të ardhur në Itali.
Keni ardhur relativisht vonë në
Itali. Çfarë ju shtyu të linit gjithçka
atje: punën, karrierën ...?
Italia ka qenë dëshira ime e përhershme, edhe për faktin se këtu jetojnë
motrat e mia. Kam qenë si e ndarë në
dy pjesë, jetoja në Tiranë dhe ëndërroja të vija në Itali dhe kur vija këtu

l'albanese d'italia

mezi prisja të kthehesha në vendin
tim. Këto lëkundje, pavendosmëri,
deri në momentin e marrjes së
vendimit i kam përshkruar me detaje
dhe në librin tim autobiografik "Midis
dy brigjeve" i përkthyer dhe në italisht
"Tra le due rive". Dilemave të mia i
dhashë fund në një moment të
vështirë të jetës sime, kur ime më
ndodhej në Itali në një gjëndje jo të
mirë shëndetësore. Lashë punën,
mbylla me një dryn të madh shtëpinë
e bashkë me të dhe kujtimet e një jete
dhe erdha këtu.

Dhe a vazhdoi më tej ky
bashkëpunim?
Me kompozitorin Ilir Dangëllia e
me këngëtaren Ermira Babaliu u
takuam në momentin e duhur: gjithsecili nga ne kishte shumë për të
dhënë dhe ishim këmbëngulës për të
dalë e për t'u afirmuar në skenën e
festivalit. Emri im në publik nisi të
identifikohej lehtësisht me duetin
Dangëllia-Babaliu e ky bashkëpunim
më solli sodisfaksion e plot çmime.
Po përmend disa nga këngët tona:
"Mbrëmja që mban dashurinë time",
"Pranë të kaltrit det", "Letër malli", "E
njëjta ëndërr".

A ndiheshit e lirë në krijimtari, a
kishte presion për të shkruar tema të
caktuara duke ditur që jeta ishte krejt e politizuar?
Ishin kohë jo të lehta për të krijuar,
shpesh tema të diktohej dhe nuk ndjeheshe plotësisht e lirë dhe kur
shkruaje një lirikë dashurie. Por në
përgjithësi shkruarja e teksteve të
dashurisë ishte një pozicion "komod", të cilin ndoshta e kisha zgjedhur instiktivisht si "mburojë" ndaj eleminimit apo ndryshimit që mund t'i
bënin tekstit.
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Para pak kohësh ju u nderuat me
çmimin e parë në Konkursin
Ndërkombëtar të Poezisë dhe Prozës
"Napoli Cultural Classic" për poezinë
"Sotto la mia maglia - Nën bluzën
time" dhe me çmim special në
Konkursin Ndërkombëtar "Coluccio
Salutati" në Pistoia me poezinë "E

Poezia e mëposhtme ka fituar çmimin e tretë
në Konkursin Ndërkombëtar të Poezisë e
Prozës "Napoli Cultural Classic" 2010, në kategorinë e autorëve të huaj.
Lart, kopertinat e dy librave të botuar në Itali

Pak durim...
S'më duket se ike përgjithmonë,
por ke ndaluar pas një udhëtimi.
Zoti në stacionin e fundit gabimisht
ty të zbriti.
Dhe unë tashmë kam marrë trenin
që do të më sjellë tek ti.
Nuk di të t'them se kur do t'mbërrij
ekzaktësisht.
Mund të ketë edhe vonesa, Nënë,
e di si janë trenat, asnjëherë fiks.
Rëndësi ka që do të takohemi,
pak durim...

torno - E kthehem". Çfarë rëndësie
kanë këto çmime për ju?
Kur ky çmim merret në një vend të
huaj, kënaqësia është më e madhe
dhe vlerësimi i dyfishtë. E di, e ndjen
që e ke merituar atë sukses, që sado i
vogël për të tjerët, për mua ka përmasa të tjera. Në çastin kur më
prezantojnë, kur tërheq çmimin, jam
e kënaqur dhe pse prezantoj vendin
tim e kontribuoj sadopak që të njihet
dhe një aspekt tjetër i tij.
Cili prej tyre është ai më i rëndësishmi për ju, më inkurajuesi për të
ecur përpara?
Gëzimi më i madh kanë qenë
çmimet më të fundit, pra çmimi i
parë në seksionin e prozës në
Konkursin Ndërkombëtar "Lago
Gerundo Europa e Cultura" 2011 ne
Paullo, Milano me pjesëmarrjen dhe
të shkrimtarëve nga Europa dhe çmimi i nderit në Konkursin Ndërkombëtar "Le terre di Liguria" në La
Spezia. Me këto të dy çmime u vlerësua libri im autobiografik "Tra le due
rive". Ky fakt është domethënës,
shumë inkurajues për mua sepse
është libri im i parë i shkruar në
prozë.
Sa e lidhur jeni me komunitetin
shqiptar në Itali?
Kam patur kënaqësinë të njihem e
të kem kontakte të vazhdueshme me
shoqatën Skanderbeg në Parma nën
drejtimin e Durim Likës. Kam qenë e
ftuar atje dhe shkoj shpesh në aktivitetet që organizojnë. Është kënaqësi të shikosh se sa pasion dhe
angazhim,
sa
entuziasëm
e
dashamirësi vënë anëtarët e shoqatës
në të tëra këto veprimtari, që na ndihmojnë për t'u lidhur më shumë më
njeri tjetrin në këtë vend të huaj e në
përcjelljen e vlerave dhe traditave
tona.
Çfarë keni tani në dorëshkrim?
Sapo kam përfunduar një libër me
tregime, të cilin dua ta botoj fillimisht
në italisht.

Adrian Paci kthehet në shtëpi
Artisti i njohur shkodran, Adrian Paci, prej vitesh në Itali, rikthehet në
vendlindje pas 15 viteve me ekspozitën e tij vetjake me titull "Kthim në shtëpi"
Deri më 10 tetor, artdashësit
shkodranë kanë mundësi të shijojnë disa nga punimet e artistit
Adrian Paci, që rikthehet në
vendlindjen e tij pas 15 viteve me
ekspozitën e tij vetjake me titull
"Kthim në shtëpi" (Back Home).
Vetë Paci thotë se në punimet e
kësaj ekspozite pasqyron dinamikat e Shqipërisë këto vitet e
fundit. "Kam marrë realitetin e
Shkodrës, realitetin e Shqipërisë,
ashtu si edhe realitetin e emigracionit në përgjithësi, si një shtysë për të kërkuar, hulumtur tema më të
mëdha që kanë të bëjnë me situatën njerëzore në përgjithësi", tha Paci.
Drejtori i Galerisë së Arteve, piktori Artan Draçini, tha se "veprat e tij,
që kanë njohur një sukses të gjerë ndërkombëtar, vënë në dukje temat
e mëdha të eksperiencës njerëzore, reflektojnë mbi nomadizmin dhe
problematikat e kulturës emigruese, eksplorojnë identitetin e individit në një shoqëri 'in constant motion', pohojnë empatinë ndaj asaj
pjese të 'paqëndrueshme, të cenueshme, e të brishtë' të qënies bashkohore".
Disa nga veprat e ekspozuara në galerinë e Shkodrës janë ekspozuar
më përpara në Bienalen e Venecias, në MOMA-n e New York, në Galleria Civica di Modena, në Modena, Kunsthaus Z?rich, Muzeum of Modern Art Istanbul, në Contemporary Arts Museum, Houston, etj.
Paci ka lindur në vitin 1969 në Shkodër në një familje me traditë
artistësh. Ai studioi në Akademisë Arteve, ndërsa në 1997 la Shqipërinë
për të vijuar karrierën e tij në Itali. Sot është ndër artistët bashkëkohorë më të vlerësuar.
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Jetoj në Itali e më ka ardhur gruaja
për pushime. A mund ta mbaj këtu?
Jetoj në Itali me leje qëndrimi dhe falë liberalizimit të vizave më erdhi gruaja për të më
ndenjur ca kohë pranë. Ka mbetur shtatzënë
e dua të di nëse mund të marrë edhe ajo lejen
e qëndrimit e të jetojmë bashkë?

N

ë raste të caktuara të parashikuara
nga ligji, shtetasit e huaj mund të
bashkojnë bërthamën familjare
në Itali, pra kur familjari ndodhet
për arsye të ndryshme në Itali.
Është fjala për të ashtuquajturin kohezion
familjar që u lejon familjarëve të një shtetasi
jokomunitar me qëndrim të rregullt në Itali, të
marrin lejen e qëndrimit për motive familjare.
Kriteret për kohezionin familjar janë të njëjtat të parashikuara për bashkimin familjar me
ndryshimin e vetëm që familjarët nuk vijnë
nga jashtë por gjenden në Itali e ndryshojnë
motivin e qëndrimit.
Kohezioni familjar - i disiplinuar nga neni 30
paragrafi 1 germa c) i Tekstit unik për imigracionin - mundëson konvertimin e lejes së
qëndrimit që i huaji ka në një leje për motive
familjare, brenda një viti nga data e skadimit
të lejes së parë.
Në rastin konkret mund të zgjidhen dy
rrugë.
1- Bashkëshortja e ardhur në Itali për turizëm, duke qenë se është shtatzënë, mund të
kërkojë lejen e qëndrimit për kura mjekësore
drejtpërdrejt në Kuesturë, duke i bashkangjitur kërkesës certifikatën mjekësore të lëshuar

2- Bashkëshortja juaj ka edhe një tjetër
mundësi. Edhe pa kërkuar ajo lejen për kura
mjekësore, ju mund të kërkoni drejtpërdrejt
kohezionin familjar brenda një viti nga skadimi i "lejes së qëndrimit" për turizëm. Në të
vërtetë aktualisht, ligji në fuqi parashikon që
për qëndrimet deri në tre muaj të mos kërkohet leja e qëndrimit, por gjithsesi ekziston
detyrimi i deklarimit të pranisë në territorin
italian. Në të tilla raste, për konvertimin e
motiveve të qëndrimit (pra për të marrë lejen
e qëndrimit për motive familjare) merret
parasysh skadimi i qëndrimit tremujor në territorin italian i llogaritur nga vula në kufi
(nëse gruaja ka ardhur drejtpërdrejt nga
Shqipëria) apo nga kopja e deklarimit të
pranisë e lëshuar nga Kuestura brenda 8
ditëve nga shkelja në territorin italian (në rast
se ajo ka hyrë në Itali nga një tjetër vend
evropian).
Avv. Mascia Salvatore

Çfarë dokumentesh
nevojiten për bashkimin
familjar me bashkëshorten?
Jam martuar në
Shqipëri muajin e
shkuar, por si unë si
ime shoqe kemi pasur
nga një martesë tjetër
më parë, pra ishim të
dy të ndarë në çastin e
martesës. Unë jetoj në
Itali e dua të sjell edhe
time shoqe këtu. Çfarë
dokumentesh më
nevojiten për
bashkimin familjar? A
duhet të paraqesim
edhe vendimet e
gjykatës për ndarjet e
mëparshme?

nga një strukturë publike që dëshmon
shtatzëninë. Kuestura lëshon në këto raste leje
qëndrimi deri në mbushjen e moshës gjashtëmujore të foshnjës që lind. Me të marrë këtë
leje qëndrimi, mund të paraqitet kërkesa për
kohezion familjar, për të konvertuar lejen për
kura mjekësore në leje për motive familjare.
Ministria e Brendshme - me një qarkore të 5
shkurtit 2009, për t'iu përgjigjur Kuesturës së
Romës - ka saktësuar që edhe shtetasit e huaj,
titullarë të një lejeje për kura mjekësore të
lëshuar bazuar mbi normat ligjore që ndalojnë dëbimin e grave shtatzëna (dhe që shtrin
ndalimin e dëbimit edhe për bashkëshortin
bashkëjetues), mund të kërkojnë konvertimin
në leje qëndrimi për motive familjare nëse
përmbushin të gjitha kriteret e parashikuara
nga ligji. Që janë: leja e qëndrimit e kërkuesit
dhe plotësimi nga anë e atij që me të cilin bën
kohezionin familjar e të gjitha kritereve të
parashikuara për bashkimin familjar.

Nëse njeri prej jush është me banim të
rregullt ne Itali, duhet të paraqesë kërkesë
në sportelin unik të Imigracionit për
bashkim familjar. Nga Shqipëria mjafton
certifikata e martesës e legalizuara me
vulë Apostille në ministrinë e Jashtme
shqiptare dhe më pas të përkthyera (edhe
në Itali).
Në Itali nevojiten dokumentet e zakonshme (të ardhura të mjaftueshme për
mbajtjen e familjes dhe strehim i përshtatshëm i bashkëshortit që jeton në Itali).
Edhe pse të dy vini nga një ndarje e
mëparshme, nuk nevojiten sentencat e
gjykatës mbi këto ndarje. Për bashkimin
familjar nuk ka aspak rëndësi që para se të
martoheshit keni qenë beqarë, të ve apo të
ndarë. E rëndësishme është që të jeni të
martuar ligjërisht në çastin e paraqitjes së
kërkesës për bashkim familjar.
Redaksia shqiptariiitalise.com

Haxhinasto konsujve:
“Shërbimi për emigrantët,
përparësi e MPJ-së"
Zëvendës kryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme,
Edmond Haxhinasto, priti konsujt shqiptarë nga vendet
e BE dhe të rajonit. Mbarëvajtja e aplikimit për pasaportat biometrike dhe ngritja e Shtëpive kulturore për shqiptarët, në qendër të bisedës

M

inistri i Punëve të
Jashtme,
Edmond
Haxhinasto, priti më 29
shtator në takim konsujt shqiptarë në vendet e BE-së dhe të
rajonit, ka njoftuar zyra e shtypit
e MPJ-së. E pranishme në këtë
takim ka qenë edhe shefja e
misionit
të
Organizata
Ndërkombëtare e Migracionit
(IOM) në Tiranë, Elisa Tsakiri.
Ministri Haxhinasto ka theksuar se një nga përparësitë e
Ministrisë së Punëve të Jashtme
dhe përfaqësive konsullore
shqiptare kudo në botë, ka qenë
dhe mbetet shërbimi cilësor për
të gjithë shqiptarët që jetojnë
jashtë shtetit. Ai e vuri theksin te
domosdoshmëria e rritjes së
numrit të shërbimeve, të cilat,
përveç veprimeve të përditshme
konsullore, duhet të përfshijnë
edhe asistencën ligjore për

shqiptarët kudo ku ata jetojnë.
Sipas ministrit, dhënia e pasaportave
biometrike
në
Ambasadat Shqiptare në Greqi
dhe Itali është një histori suksesi
e Ministrisë së Punëve të
Jashtme. Haxhinasto bëri të ditur
se në kuadër të zgjerimit të shërbimit konsullor dhe për t'i shërbyer më mirë emigrantëve
shqiptare po shqyrtohet hapja e
konsullatës shqiptare në Kretë.
Një objektiv i punës dhe
aktivitetit konsullor të Ministrisë
së Punëve të Jashtme, tha shefi i
diplomacisë shqiptare, do të
vazhdojë të jetë hapja me përparësi e "Shtëpive Kulturore për
Shqiptarët", dhe i mësimit të
gjuhës shqipe, fillimisht në
vendet ku komuniteti shqiptar
është më i përqëndruar dhe pastaj do përdoret si model për t'u
shtrirë në vende të tjera.

Ambasada: “Nuk i delegojmë
asnjë agjencie shërbimet
që janë eskluzivitet i yni”
Me një letër dërguar redaksisë, ambasadori Llesh Kola
shpreh shqetësimin për reklamën e një agjencie shërbimesh të botuar në gazetën Bota Shqiptare
“Dëshirojmë të sqarojmë që Ambasada e Shqipërisë në
Romë dhe Konsullatat në Milano e Bari nuk i delegojnë asnjë agjencie apo pseudoagjencie ofrimin e shërbimeve që
janë ekskluzivitet i tyre. Kemi konstatuar që qytetarë shqiptarë paraqiten pranë sporteleve të përfaqësive konsullore të
keqinformuar dhe shpeshherë pre e spekulimeve për shërbimet që agjencia në fjalë thotë se ofron”. Kështu na shkruan në një letër dërguar redaksisë ambasadori i Shqipërisë
në Romë, Llesh Kola. Ai është veçanërisht i shqetësuar për
dy nga shërbimet që agjencia që reklamon në gazetë thotë
se ofron: “lëshimi i nulla-ostës për martesë dhe informacioni dhe informacione nga interneti mbi pasaportat biometrike”.
Redaksia e Botës Shqiptare sqaron se, ndërsa për nullaostën, fjala është për “certifikatën për lidhje martese” që
lëshohet në Shqipëri e që sillet më pas nga i interesuari në
ambasadë apo konsullatë, për “informacionet nga interneti
mbi pasaportat biometrike”, nuk shohim ku qëndron
ekskluziviteti i ambasadës. Mund të thuhet pa asnjë ndrojtje që informacione nga interneti lidhur me shërbimet e ambasadës apo të konsullatave tona, redaksia është e detyruar
të japë përditë, për shkak të telefonatave nga bashkatdhetarë që nuk arrijnë të lidhen me zyrat konsullore.
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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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uhet të vuajë gjashtë muaj
burgim për rezistencë dhe
fyerje të zyrtarëve të
shtetit 22 vjeçari shqiptar Rudi
Braçi me origjinë nga Durrësi.
Në Gjykatën e Parmës gjyqtari
Carlo Saverio Ferraro vendosi të
dënojë të riun, megjithëse ai
kishte paraqitur një kundërpadi
për keqtrajtime nga ana e
policëve. Ai konsideroi jo të besueshme dëshmitë e drejtpërdrejta dhe fotografitë e shenjave
e plagëve, të paraqitura në seanca dhe të botuara edhe ne mediat lokale e kombëtare në
mbështetje të tezës së shqiptarit.
Më 9 shtator, Rudi Braçi, i cili
jeton në Itali që foshnjë (ka qenë
vetëm tetë muajsh kur prindët
kanë ardhur nga Shqipëria),
kishte pirë një birrë në një lokal e
nuk kishte pasur mundësi ta
paguante. Me sa tregon ai kishte
dalë pa portofol dhe një shok që
i kishte premtuar se do paguante
ai, e kishte lënë papritur në
baltë. Kur pronari i lokalit kishte
lajmëruar karabinierët, për arsye
që sipas Rudit nuk dihen, ka pasur një përplasje të fortë mes
tyre dhe te riut, i cili nuk duket të
jetë ndonjë trupmadh. Por nga
dokumentet e urgjencës, del se
lëndimet ishin të shërueshme në
22 ditë për Rudin dhe 15 për dy
karabinierët.
Më pas ngjarja merr rrugën e
gjykatës. Karabinierët akuzojnë
të riun për rezistencë dhe fyerje
të zyrtarit të shtetit, ndërsa
familja shqiptare ngre padi për

Gjashtë muaj
burgim sepse
e rrahën policët

Nga Erl MURATI

S

SIPAS DJALIT, ISHTE KEQTRAJTUAR NGA AGJENTËT E
POLICISË. POR GJYKATËSIT U BESUAN FORCAVE TË
RENDIT QË DEKLARUAN TË KUNDËRTËN
keqtrajtim. Rudi rrëfen se e kanë
rrahur dhe sharë.
Por ndërsa sharjet kanë lënë
ndoshta shenja diku thellë, ballafaqimi fizik ka lënë gjurmët e
veta. I riu kishte shenja në krahë,
në fytyrë dhe një hematomë në
qepallën e djathtë. Ndërsa nga
relacioni i mjekëve del se ka pasur dhe një traumë në kokë e në
cervikale. Sipas rrëfimit të të
afërmve për shumë ditë i riu nuk
ka fjetur, ka qenë më të vjella dhe
ka kaluar një periudhë i pushtuar
nga tmerri. Të njëjtat gjëra kanë
thënë edhe dëshmitarë që kanë
qenë të pranishëm në vendngjarje, bile ata kanë rrëfyer edhe për
shqelma në kokë dhe goditje të
forta edhe kur i riu ishte i
bllokuar e nuk mund të lëvizte

më. Një dëshmitare, Claudia
Montalbano, ka rrëfyer "djali
ishte me fytyrën në asfalt dhe më
pas agjentët e përplasën me forcë
mbi makinë".
Prandaj familja shqiptare është
e vendosur të kërkojë drejtësi
deri në fund, megjithëse agjentët
vazhdojnë të mohojnë dhe të
deklarojnë se janë viktimat e
dhunës së Rudit. Pas dy muajsh,
kur të dalin motivet e vendimit,
avokatja mbrojtëse e të riut
shqiptar, penalistja e njohur
Claudia Pezzoni, do të vendosë
se si do të vazhdojë për t'i dhënë
drejtësi klientit të saj. Por që tani
ajo flet për apelim kundër këtij
vendimi që e konsideron të
padrejtë.

apo merr pensionin mujor,
Jolanda Kena nxiton për në
farmaci. Eshtë 61 vjeçe dhe
mjekët e kanë diagnostikuar
me kancer në mitër para katër
muajsh. Ka vendosur të kurohet vetë me atë që e quan si 'ilaç të mrekullueshëm", Vidatoksin.
"Në fakt, nuk është një ilaç i
vërtetë. Është vaj akrepi. Disa
thonë se mund të më ndihmojë të kuroj sëmundjen. E kam
zgjedhur këtë mjekim, por në
të njëjtën kohë vazhdoj edhe
kimioterapinë," thotë Kena
për SETimes.
Ekziston një debat në
Shqipëri mes onkologëve në
lidhje me shitjen e Vidatoksit.
Shitja e produktit është e
ndaluar
në
Shtetet
e
Bashkuara dhe në BE, por përdorimi i produkteve dhe
mjekimeve homeopatikë në
Shqipëri është kryesisht i parregulluar.
Duke folur për SETimes,
Thoma Jançe, administratori i
ndërmarrjes Pharma-Matrix e
cila tregton ilaçin, shpjegon se
Vidatoksi është një produkt
krejtësisht natyral i prodhuar
në Kubë. "Lufton qelizat e tumorit dhe ka një dozë shumë
të vogël helmi të akrepit blu,"
thotë ai.
"Nuk mund të them se
mund
të
zëvendësojë

SHKURT KRONIKË
Kasacioni: "Nuk i përgjigjet citofonit? S'do të thotë
që i dënuari nuk ndodhet
në shtëpi"
Gjykata e Kasacionit pranon
kërkesën e një shqiptari në arrest
shtëpie që për faktin se nuk i ish
përgjigjur citofonit e kishin futur në
burg
Gjykata e Kasacionit ka pranuar
ankesën e paraqitur nga një shtetas
shqiptar të cilit dënimi me arrest
shtëpie i ishte zëvendësuar me
burgim. Agjentët e policisë së
ngarkuar për ta kontrolluar i kishin
rënë citofonit e nuk kishin marrë
përgjigje, kështu që kishin deduktuar
se i dënuari kishte shkelur detyrimin
për të qëndruar në shtëpi.
Shtetasi shqiptar A. Ahmetaj, kishte
bërë të ditur se ditën e kontrollit, më
15 gusht, ai ndodhej në banesën e tij
në Bari. Por citofoni në hyrje të pallatit ishte i prishur dhe si dëshmi
kishte bashkëngjitur një deklaratë të
administratorit të pallatit. Prandaj
gjykata e Kasacionit vendosi që agjentët që kryejnë kontrolle të këtij lloji të
mos mjaftohen vetëm duke i rënë
citofonit, por duhet edhe t'i bien
derës së banesës për të vërtetuar
praninë ose mungesën e të dënuarit
me arrest shtëpie.
"Mungesa e një flete që të lajmëronte mosfunksionimin e citofonit - lexohet në sentencë - nuk
mund të dëshmonte shkeljen e rregullave që parashikon dënimi". Sipas
Gjykatës së Kasacionit karabinierët
kishin mundësi të hynin në pallatin
ku ndodhej banesa e të dënuarit sepse
atje kishte portier me orar të vazhdueshëm.

Stalking. Dy vjet në psikiatri sepse i dërgoi 1.700 sms
një avokateje
Dënimi që i është dhënë 39 vjeçarit
Mikel Rroku për bezdisjen e një
avokateje me sms
Do të kalojë dy vjet në një spital psikiatrik shtetasi shqiptar Mikel Rroku. 39
vjeçari është arrestuar më 23 shtator të
vitit 2010 me akuzën për stalking ndaj
një avokateje. Në pak muaj ai i kishte
dërguar viktimës 1.700 sms (me një
rekord prej 38 sms brenda dy orësh).
Fillimisht ishte paralajmëruar dhe i
ishte ndaluar të banonte në Komunën
e Sanremos. Por pa rezultat. Ai vazhdoi
të bezdisë e ndjekë avokaten e re që
ishte bërë fiksim i mendjes së tij, me sa
duket e sëmurë.
Gjatë marrjes në pyetje, Mikel Rroku
pati deklaruar se "ai dhe avokatja janë
një njeri i vetëm dhe i lidh diçka e pandashme". Prandaj ishte betuar se nuk
do heqë kurrë dorë prej saj dhe do ta
ndjekë përgjithmonë.
Prokuroria kërkoi një ekspertizë
psikiatrike nga e cila doli se Mikel
Rroku kishte probleme mendore.
Pikërisht duke mbajtur parasysh këto
probleme gjyqtarja Anna Bonsignorio
vendosi që ta çlirojë nga akuza, por
vendosi ama një periudhë kure psikiatrike.
Avokatja që kishte rënë viktimë
shqiptarit, ishte tronditur shumë nga
"persekutimi" nëpërmjet takimeve,
telefonatave dhe sms-ve. Aq sa jetonte
në një gjendje të vazhdueshme ankthi,
e plotësisht e izoluar dhe me frikën se
mund të pësonte ndonjë agresion me
rrjedhoja tragjike. Ironi e fatit, avokatja
kishte punuar edhe mbi viktimat e
stalking-ut e ishte e aktivizuar në aktivitete kundër këtij fenomeni.

Refuzon të martohet.
Paditet nga nëna
e të fejuarës për
përdhunim të vajzës
E përditshmja "Il Gazzettino" ka botuar një shkrim mbi një çift të rinjsh shqiptarë që si në një film absurd, kanë përfunduar në gjyq. Dy familje shqiptare
janë përballur pas lidhjes së dashurisë
mes fëmijëve të tyre dhe djali njëzet
vjeçar i njërës ndodhet tani i akuzuar për
dhunë seksuale.
Me sa dihet dy të rinjtë kishin një marrëdhënie, që deri sa në mes nuk ishin futur familjet, ishte si shumë të tjera, e qetë
dhe pa probleme. Por prindërit e vajzës,
ende e mitur, vendosën që dy të rinjtë të
formalizonin lidhjen e tyre. Pa pritur
gjatë e pa pranuar lëkundjet e djalit,
ende 20 vjeçar dhe i pavendosur për të
bërë një hap kaq të rëndësishëm. Brenda
pak kohësh nëna e vajzës ka ngritur padi
kundër të riut për dhunë seksuale.
Seanca e parë e gjyqit u zhvillua me
dyer të mbyllura. Pas dëgjimit të disa
dëshmitarëve dhe debatimit të trupit
gjykues, u vendos që seanca e ardhshme
të zhvillohet më 14 mars.
Në gazetë dy familjet shqiptare krahasohen me Monteket e Kapuletët e tragjedisë shekspiriane Rome o Xhulieta dhe
si arsye e këtij gjesti përmenden traditat
shqiptare, që "kur bëhet fjalë për lidhje
dashurie, janë shumë larg atyre të
shoqërisë italiane". Në versionin on line
komentet e disa lexuesve janë nga më të
ndryshmit. Përveç atyre që shprehin hapur racizmin e tyre, ka nga ata që vënë dë
dukje se ky fenomen nuk ka të bëjë
thjesht me kulturën shqiptare, disa kujtojnë "martesat riparuese" dhe "vrasjet
për nder" në Itali. Siç shkruan një lexues
me nofkën Cobra1 "nuk ka nevojë të jesh
shqiptar që të ndodhë kjo".

25 vjet burg,
vrasësit të Eduart Peçajt
Gjykata e Astit ka dënuar rumunin
Cosmin Tonceam që më 11 nëntor
2009 ka vrarë 23vjeçarin nga Durrësi
Gjykata e Astit ka dënuar me 25 vjet
burgim shtetasin rumun Cosmin
Tonceam për vrasjen e 23-vjeçarit
shqiptar Eduard Peçaj. Natën e 11
nëntorit të vitit 2009, gjatë një përballjeje mes dy bandash, i riu shqiptar
nga Durrësi ishte qëlluar më plumba e
një pistolete kalibër 38, e cila u vërtetua më pas se ishte e rumunit Cosmin
Tonceam.
Me sa dihet konflikti kishte lindur
për kontrollin e prostitucionit në zonë
dhe një takim sqarues, përfundoi në
vrasje, duket të menduar që më parë.
Po atë natë Eduart Peçaj u gjend gati i
pajetë në hyrje të repartit të urgjencës
në spitalin e Astit, i lënë aty nga një
makinë Mercedes. Pikërisht ekspertiza e kamerave të vigjilimit të spitalit
mbi targën e makinës, çoi në gjurmët
e vrasësit dhe në zbulimin e një aktiviteti kriminal të dy bandave në një
zonë të degraduar të qytetit.
Ndërsa viktima shqiptare jepte
frymë në spital si pasojë e plumbave
në mushkëri dhe mëlçi, edhe vrasësi
rumun ndodhej në sallwn e operacionit, i plagosur në kofshën e djathtë
nga një armë e panjohur. Më pas policia zbuloi se në përleshje kishte marrë
pjesë edhe një tjetër shqiptar, i cili u
mor në pyetje menjëherë. Ballafaqimi
mes dy bandave pati lindur për kontrollin e rreth 30 vajzave që do të
mbërrinin së shpejti në zonë nga
vende të Europës Lindore. Nuk është
përjashtuar që në interesat e dy bandave të ketë qenë edhe trafiku i
lëndëve narkotike.
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Jepet si luftues i kancerit, por në një numër vendesh është i ndaluar. Mjekët janë të shqetësuar për "Vidatox"

Sekuestrohen 39 kg
Vidatox të sjella nga
Shqipëria
Financierët e Barit kanë

Shqiptarët luajnë me
"ilaçin" kundër kancerit
kimioterapinë apo të bëjë
mrekulli. Por, është përdorur
në 10.000 persona dhe tani
është verifikuar se mund të
pakësojë masat e tumorit. Një
prej këtyre shembujve jam unë
vetë".
Vidatoksi hyri në tregun
shqiptar vetëm dy muaj më
parë dhe autoritetet shtetërore
u kapën të papërgatitur nga
çështjet ligjore.
"Vidatoxi nuk është ilaç i
regjistruar në Shqipëri dhe lista
rregullatore e ilaçeve nuk
përmban asnjë produkt të
homeopatisë. Duhet të kuptojmë nëse ky produkt sjell efektet për të cilat është reklamuar
apo nëse është një mashtrim i
pastër. Nga ana tjetër, nuk
mund të ndalojmë përdorimin
nga dikush të ilaçeve tradicionale," thotë për SETimes
Ahmet Hysa, drejtor i Drejtorisë Farmaceutike në Ministrinë e Shëndetësisë.

NGA
DERI NË

Ndërkohë që autoritetet
punojnë për të verifikuar
dokumentacionin, Urdhri i
Mjekut, një agjenci që vepron
për llogari të ministrisë së
shëndetësisë, ka pezulluar dy
mjekë, Aurora Skënderi dhe
Melinda Agolli, që kanë rekomanduar përdorimin e Vidatoksit.
Asnjëra prej tyre nuk ishte e
liçensuar nga ministria, një
procedurë që kërkohet për të
gjithë ata që dëshirojnë të
praktikojnë profesionin e
mjekut. Të dyja mjeket thonë
se ishin trajnuar nga kolegë
kubanë përpara se t'u rekomandonin Vidatoksn pacientëve të tyre.
Zyrtarët e Institutit AlbShkenca këshillojnë të gjithë
pacientët që të jenë të kujdesshëm, madje edhe skeptikë me këtë terapi të re.
Profesor Niko Qafoku dhe Dr.
Altin Stafa thonë për SETimes

Ndërsa debati vazhdon,
Vidatoksi është duke u
shitur në farmaci. Një
shishe 30 ml shitet për
98 euro. Pacientë si Kena
e konsiderojnë atë të
vlefshëm, nëse jo për
anën fizike, të paktën
për anën psikologjike.
Vetëm koha do të tregojë
nëse ajo ka bërë zgjedhjen e duhur

rasti i fundit

ndaluar një 47 vjeçar nga Pisa
që vinte nga Shqipëria me 39
kg barna të përdorur në Indi e
Kinë por që nuk kanë autorizimin e përdorimit në Itali

"Tani, nuk ka asnjë kërkim
shkencor të publikuar në
ndonjë revistë prestigjioze
mjekësore
që
ilustron
mekanizmin funksionues të
kësaj substance. Prodhuesit e
Vidatoksit nuk ofruan ndonjë
provë të qartë eksperimentale
klinike apo shkencore të substancës."
Ndërsa debati vazhdon,
Vidatoksi është duke u shitur
në farmaci. Një shishe 30 ml
shitet për 98 euro. Pacientë si
Kena e konsiderojnë atë të vlefshëm, nëse jo për anën fizike,
të
paktën
për
anën
psikologjike. Vetëm koha do të
tregojë nëse ajo ka bërë zgjedhjen e duhur.
Nga Erl Murati për Southeast
European Times
Southeast European Times Southeast European Times është një
burim qendror lajmesh dhe informacioni rreth Evropës Juglindore në
dhjetë gjuhë.

N

jë shtetas italian 47
vjeç nga Pisa është
paditur
nga
financierët e Barit, sepse
gjatë kontrollit të bagazheve
i është gjetur një sasi e
madhe barnash të paautorizuar në Itali. Është fjala për
200 flakone me Vidatox me
bazë helmi akrepi dhe 36
flakone me antioksidantë,
për një peshë prej 39 kg, që
në Indi dhe Kinë përdoren si
barna kundër tumorit por që
nuk njihen si antitumoralë
nga autoritetet përkatëse në
Itali. Financierët kanë verifikuar se këto produkte
silleshin nga Shqipëria për
t'u çuar në Republikën e San
Marinos, ku po të hidheshin
në tregun e zi të ilaçeve, jo
vetëm që do të gënjenin
pacientët mbi efikasitetin e
tyre por përkundrazi mund
të vinin në rrezik shëndetin e
tyre.

RISII
RIS
RI

7.000 €
9.999 €

TË MREKULLUESHME
SHTO
SHTOJI
TOJI 1€
€
SHPENZIMEVE TË TUA
DHE ÇON NË SHTËPI
SHUMË MË TEPËR

MBI

*

10.000 €
4.000 €
DERI NË 6.999 €
NGA

NGA
DERI NË

Bli mobilie dhe orendi shtëpiake
nga 1.000€ deri në më shumë se
10.000€, shto vetëm 1€ dhe do të
kesh menjëherë shumë produkte
dhe udhëtime!

2.000 €
3.999 €

NGA
DERI NË

1.000 €
1.999 €

*Bëhet fjalë për shitje të çiftëzuara, kërko fletët informuese dhe rregulloren në pikat e shitjes. E vlefshme nga 10/09 deri më 31/12/2011. Ndërmarrja ruan të drejtën e zëvendësimit të produkteve me të tjera të të njëjtës vlerë,
sipas mallrave në dispozicion. Markat dhe karakteristikat teknike të mallrave, në dispozicion në pikat e shitjes. Pushimet jepen përmes “travel card Iperclub”, teserë e lëshuar nga Shoqëria IPERCLUB VACANZE spa, e para-paguar
me një numër pikësh të mjaftueshme për pushimet e reklamuara apo të ngjashme, pushimet mund të zgjidhen ndër ato të katalogut Travel Card Iperclub përmes call center-it të Iperclub Vacanze spa në numrin 06/303030 dhe
varen nga disponibiliteti i destinacioneve dhe i periudhës, i verifikueshëm përmes call center-it të Iperclub Vacanze spa.

UNIVERSI I KURSIMIT

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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Nga Ettore MO

D

y vëllezër 17 dhe 15 vjeç, Darjan dhe Vladimir (emra të
rremë pas të cilëve fshihen
njerëz të vërtetë) kanë kaluar
fëmijërinë dhe adoleshencën
të mbyllur në shtëpi nga ku nuk kanë dalë
kurrë as për të shkuar në shkollë. Në
izolim, total, gati çnjerëzor, pjesërisht për
shkak të vendimit të prindërve për të
kursyer fëmijët e tyre nga kontakti i
parakohshëm me botën e të rriturve, një
komunitet veçanërisht grindavec dhe i
dhunshme.
Por ky nuk është rast i izoluar. Në këto
vitet e fundit është bërë më i shpeshtë emigrimi i malësorëve shqiptarë, të cilët kanë
braktisur shtëpitë, stallat dhe plevicat e
lartësive veriore, e kanë zbritur në lugina
në kërkim të punës dhe të paqes. Mbi të
gjitha,të paqes. Sepse atje lart jeta nuk
është idilike. I gjithë territori është i përshkuar nga hakmarrjet e përgjakshme 20
mijë familjeve - njëra kundër tjetrës të armatosura - që nga viti 1991 deri tani kanë
shkaktuar vdekjen e rreth 10 mijë personave dhe kanë penguar më shumë se një
mijë fëmijë mësojnë alfabetin.
Masakra filloi në një natë vere të vitit
dymijë në një fshat malor me një përleshje
në një tavernë kur, sipas dëshmisë së një
gazetari britanik, një i dehur - një farë Pëllumb Morevataj - shtiu me revole dhe vrau
një shok qejfesh që i kishte fyer familjen.
Në vitet e mëpasshme një sërë hakmarrjesh dhe kundër hakmarrjesh çuan në viktima të tjera, duke përfshirë edhe vetë Pëllumbin dhe vëllezërit e tij sepse është e
shkruar në Kanun (kodi i vitit 1400 që
mbulon dhe rregullon në Shqipëri të gjitha
aspektet e jetesës) "gjaku duhet të paguhet
me gjak. "
Edhe në kopjet më të fundit të librit, i cili
u shfaq në fillim të shekullit të njëzetë, Kanuni mbështet nevojën për të ruajtur traditën e gjakmarrjes, ndërsa në të njëjtën
kohë përkrahet çdo përpjekje për pajtim
kombëtar, proces që i është besuar të
ashtëquajturve Ndërmjetës. Detyra e tyre
është të nxisë e të fillojë një qasje paqësore
mes dy partive nëpërmjet "ritualeve shkruan një gazetë me ironi makabër - ku
pihen gota rakie, të përziera me gjakun e
njërës e tjetrës palë".
Një nga këta ndërmjetës, Aleksandër
Kola, është marrë me një rast që nuk sillte
hakmarrje vdekjeprurëse: vrasjen e një
akullorexhiu që nuk i kishte shitur akullore
një fëmije. "Për fat të mirë - thotë ai - këto
ngjarje barbare janë në rënie. Sot flitet më
pak për gjakmarrje dhe goxha më shumë
për pajtim. Njerëzit duhet t'i kthehen
frymës së Kanunit, i cili vjen nga zemra dhe
përhapet veçanërisht në krahinën tonë:
për ne kush vret një tjetër, vret veten e tij.
Gjatë viteve të diktaturës, nuk ka pasur viktima, sepse Hoxha e kishte ndaluar traditën e hakmarrjes, e cila ka rilindur, por
më e zbutur, pas vdekjes së tij. "

Tani vendosi të dalë hapur për të
vazhduar betejën e tij kundër gjakmarrjeve, të cilat për qeverinë
shqiptare "nuk ekzistonin". E vranë
në qendër të Shkodrës. Por të vëllait
i kishte dhënë porosi të mos hakmerrej. Vëllai e mbajti premtimin.
Vrasësi u dënua me 16 vjet burgim,
por njerëzit ende mbajnë në zemër
mesazhin e Tanit, që i nxit të heqin
dorë nga hakmarrja.

RePoRtAzh I të PëRdItShmeS CoRRIeRe deLLA SeRA

Fëmijët
e ngujuar
për t'i shpëtuar
gjakmarrjes
Nga viti 1991 deri më sot janë 10 mijë viktimat e hakmarrjeve
mes fiseve në Shqipëri. Pas rënies së diktaturës së enver
hoxhës, në malet eVeriut është kthyer në fuqi Kanuni, kodi
antik që parashikon gjakmarrjen
Para hotelit tim në qendër të qytetit,
ngrihet kubeja e një xhamie, ndërsa vetëm
përtej, rreth një kilometër larg, dallohet
kambanorja e një kishe katolike: dhe kështu, i sapo zgjuar, mund të dëgjosh njëkohësisht këngën e hoxhës dhe tingëllimin e
këmbanave, dy gjuhë që nuk arrijnë kurrë
të shkrihen me njëra-tjetrën. "Në fakt, thotë Kola - në vend ka një harmoni të
mirë në marrëdhëniet midis të krishterëve
dhe myslimanëve."
Ndëshkimet, persekutimet dhe hakmarrjet nuk i vuajnë vetëm autorët e
krimit, por, nëse ka, edhe të afërmit
meshkuj të familjes që konsiderohet
përgjegjëse: siç i ka ndodhur Samir Zizo,
vëllai i Shpëtimit, i dënuar me burgim të
përjetshëm për përdhunimin dhe vrasjen
e një vajzë 10 vjeçare. Ai kalon ditët e tij në
një fabrikë të vjetër sovjetike në Tiranë, prej
kohësh e nxjerrë nga puna. Vetëm, me depresion, me trurin dhe stomakun që punojnë tani me ritme të ulura, ai rrëfen se do
pranonte më mirë të ishte i mbyllur në
burg si Samiri : por kërkesa e tij për falje,
ose të paktën, për ndryshim e reduktim të
dënimit është hedhur poshtë me ftohtësi
nga e familjes të viktimës.
Drama e vëllezërve Darjan dhe
Vladimir, të mbyllur në shtëpi dhe ngjitur
tek televizori nga mëngjesi në mbrëmje,
është e ngjashme në Shqipëri me atë të
legjioneve të nxënësve dhe të studentëve
të cilët vuajnë për të arritur marrjen e një
dëftese të thjeshtë, për të mos përmendur
diplomën e mesme ose të shkollës së lartë.
Kjo del nga biseda me zëvendësdrejtorin e
shkollës së Bardhaj, Leke Pjetri, i cili ka
kushtuar mësimdhënies në fillore dhe
tetëvjeçare pjesën më të madhe të jetës së
tij.: "Ka shumë familje që nuk i dërgojnë
fëmijët në shkollë - fillon ai tregimin - nga
frika se sulmohen ose rrëmbehen nga
njerëzit e klaneve më të dhunshme. Si
rezultat, ministria ka vendosur që i takon
mësuesve të shkojnë nëpër shtëpitë e tyre.
Kjo është ajo që unë vetë e bëj falas, bashkë
me gruan dhe vajzën time, si dhe me mësues të tjerë. Me nxënësit nuk flasim kurrë
për fenomenin e gjakmarrjes. Kjo është
një gjë monstruoze dhe nuk do ta kuptonin". Nuk çudit që në muret e zhveshura
të klasës është shkruar me germa të mëdha mesazhi që Pjetri i ka dhënë 15
nxënësve të tij, në mënyrë që ata t'ua transmetojnë prindërve, të mbytur nga indiferenca: "Po jetës, jo hakmarrjes"
Një mesazh që e ndien të vibrojë me in-

tensitet në një shtëpizë të Tropojës, një
fshat malor ku arrihet pas gjashtë orësh me
makinë përgjatë një rruge shumë të
vështirë, gjithë gurë dhe kthesa. Na pret
Sokoli, një plak 78-vjeçar, i gjatë dhe pak i
kërrusur, një shuk flokësh të thinjur,
pizhamet me vija, buzëqeshja dhe e folura
e një njeriu që nuk ka jetuar më kot. "Më
kanë vrarë babain kur isha dy vjeç e gjysmë
- thotë ai - një përvojë që ka plagosur për
vdekje fëmijërinë time, por në të njëjtën
kohë më ka pasuruar shpirtin. Isha ende
adoleshent, kur vendosa të angazhohem
në luftën për frenimin e ciklonit të gjakmarrjes, duke u bërë një prej Ndërmjetësve. Një tjetër vuajtje e madhe ama do
të turbullonte jetën time: kur më vranë
djalin, diçka mizore që e kam të vështirë ta
fal, megjithë angazhimin tim në procesin e
pajtimit. Por jo pak familje ma kanë mbyllur derën. Falë edhe bashkëpunimit të
priftit dhe hoxhës, pra të katolikëve dhe të
muslimanëve, ndonjëherë kam arritur të
rregulloj takime mes familjeve haptazi
armike me njëra-tjetrën, t'i ul në të njëjtën
tryezë dhe ku kanë ngrënë bukën e faljes. "
Sa i përket Enver Hoxhës, opinioni është
i qartë dhe therës: "Gjatë "mbretërimit të
tij" - deklaron Sokoli - ndërsa Kanuni dhe
Bibla u ndaluan, qe i vetmi diktator që
shtypi traditën e gjakmarrjes dhe hakmarrjeve. Nuk ka bërë asgjë tjetër pozitive, me
sa di unë". Do t'u takojë historianëve të
ndërhyjnë në vlerësimin e mandatit të tij:
por fakti që trupi i tij është hequr nga varrezat e heronjve dhe është rivarrosur në një
varrezë të zakonshme, nxit ndonjë sugjerim. Sokoli më tregon me një foto me
përkushtim të Nënë Terezës së Kalkutës,
me një buzëqeshje krenarie dhe nderimi,
sikur dëshiron të theksojë se heroizmi dhe
shenjtëria janë një mall shumë i rrallë.
Se si zoti i hakmarrjes, u përplas në mes
të ditës mbi një burrë fare të huaj për gjakmarrjet, pastori evangjelist me emrin Tani,
34 vjeç, na shpjegohet nga gruaja e tij tridhjetëvjeçare Elona. E takojmë në selinë e
bashkësisë fetare e burrit saj të vdekur:
"Përpara tre vjetësh - tregon - xhaxhai i tim
shoqi vrau një njeri. Nga ajo kohë të gjithë
të afërmit e tij - 24 persona - përfshirë dhe
fëmijët meshkuj u zhdukën nga qarkullimi
dhe për 6 muaj u strehuan në një vend të
fshehtë. Tani ka qenë i angazhuar prej kohësh në luftën kundër gjakmarrjes, një
lëvizje që kishte si parrullë Fjala e Krishtit".
I kthyer nga Anglia pas nja dy muajsh
(kishte planifikuar për të qëndruar atje tre

vjet) Tani vendosi të dalë hapur për të
vazhduar betejën e tij kundër gjakmarrjeve, të cilat për qeverinë shqiptare "nuk
ekzistonin." "Atë mëngjes - vazhdon e veja
- kishte dalë nga godina e Kongregacionit
për të marrë fëmijët nga shkolla me makinë. E vranë në qendër të Shkodrës".
Vazhdimi i historisë ka një kthesë më pak
brutale. "Tani - tregon Elona - kishte folur
me të vëllanë dhe i kishte dhënë shprehimisht porosi: "Në qoftë se më vrasin, nuk
dua të ma merrni hakun. E qartë?". Dhe tri
ditë pas vrasjes, vëllai e mbajti premtimin e
deklaroi solemnisht se ai nuk do të hakmerrej. Vrasësi u dënua me 16 vjet burgim,
por njerëzit ende mbajnë në zemër
mesazhin e tim shoqi, që i nxit të heqin
dorë nga hakmarrja".
I shpëtojnë çdo verifikimi të dhënat dhe
numri i familjeve të përfshira ende në
gjakmarrje. Në Shqipëri ato janë mbi 3
mijë, por Aleksandër Kola e ul totale në
1.400. Në Shkodër, sipas mendimit të Simonit që kryeson bashkësinë familjareshtëpia e Papa Gjon XXIII, ka rreth
gjashtëdhjetë familje mbi të cilat rëndojnë
ende kërcënimet për hakmarrje, edhe pse
për kryebashkiakun e qytetit "është një
problem për të cilin nuk duhet folur sepse
nuk ekziston".
Për Luigi Mila - sekretar i përgjithshëm i
Komisionit për Drejtësi dhe Paqe shqiptare
- "gjakmarrja janë një fenomen tipik i
shoqërive ku ligji nuk është mjaft i fortë
dhe për këtë arsye familja dhe marrëdhëniet mes të afërmve janë burimi kryesor
i autoritetit". Sipas tij dy mund të jenë
zgjidhjet : e para, afat-gjatë, nëpërmjet informimit të detajuar të popullatës mbi
shtrirjen e madhe dhe kompleksitetin e
problemit; e dyta, afat-shkurtër, me arrestimin e menjëhershme dhe ndëshkimin e
përgjegjësve për këtyre lloj krimeve. "Ky
është një fenomen - saktëson Mila - që i ka
rrënjët në kohët e lashta, deri në dy mijë
vjet më parë, siç rezulton edhe nga dokumentet historike, si Kodi i Lekë Dukagjinit."
I tmerruar nga paaftësia totale mbi këtë
çështje historik-shkencore, gjej strehë në
banesën e një zonjë të sjellshme që më
rrëfen historinë e saj: në të vërtetë shumë e
ngjashme me ato shumë që kam mbledhur në shtegtimit tim të shkurtër në malet
shqiptare. I vjehrri i futur në burg për katër
muaj e që del pas katër vjetësh; vëllai i burrit që vret njeriun që e kishte paditur; i
shoqi i saj nuk del më nga shtëpia nga frika
se mos e vrasin; ajo që çdo ditë duhet të
shoqërojë fëmijët 12 dhe 7 vjeç në shkollë,
përndryshe vetëm nuk shkojnë.
Dhe në fund ankesa e fundit për gruan
shqiptare, e konsideruar nga kodi i shenjtë
"si diçka e tepërt në familje," e cila rri
pothuajse gjithmonë e mbyllur në shtëpi
edhe pse Kanuni nuk ia kërkon dhe, e
privuar nga çdo farë e drejte, ndryshe nga
mashkulli më i mjeruar, nuk është e denjë
as për martirizim.
Ettore Mo, Corriere della Sera

Në Shqipëri ato janë mbi 3 mijë, por
Aleksandër Kola e ul totale në 1.400.
Në Shkodër, sipas mendimit të
Simonit që kryeson bashkësinë
familjare-shtëpia e Papa Gjon XXIII,
ka rreth gjashtëdhjetë familje mbi të
cilat rëndojnë ende kërcënimet për
hakmarrje, edhe pse për kryebashkiakun e qytetit "është një problem
për të cilin nuk duhet folur sepse
nuk ekziston".

18 bota shqiptare

1 - 15 tetor 2011

Në gjyq tetë vetë
për vdekjen e Çekrezit
në një aksident në punë

K

a rënë zilja e parë e shkollës e bashkë me të ka nisur
të flitet sërish për "problemin" e fëmijëve të huaj
në shkollat italiane, për kufirin maksimal të tyre në
klasë, apo për shkollat e klasat të ashtuquajtura
geto. Vinicio Ongini, nuk është ndër ata që alarmohen e të thotë copë: "Jam lodhur së dëgjuari gjithnjë të flitet për
klasa geto, shkolla geto. Janë terma që nuk i përdor asnjë
mësues apo drejtor shkolle. Janë togfjalësha të shpikur nga figura që nuk kanë të bëjnë drejtpërdrejt me këto ambiente".

27 vjeçari shqiptar humbi jetën pas një viti në koma
për shkak të rënies nga vinçi. Gjykatësi për hetimet
paraprake kërkon gjykimin e tetë personave për vrasje të rastësishme

G

jyqtari për hetimet paraprake
Alessandro Bianchi ka kërkuar
gjykimin e tetë personave me
akuzën e vrasjes së rastësishme. Sipas
tij, këta persona, janë përgjegjësit për
vdekjen në Como të punëtorit Nderim
Çekrezit që ra nga një vinç në vitin
2009.
Gjatë fazës së çmontimit të vinçit
pas punimeve për restaurimin e një
ndërtese, i riu shqiptar qe rrëzuar nga
një lartësi jo shumë e madhe, por duke
pësuar dëmtime shumë të rënda. Në
spitalin e Comos ai u operua menjëherë për një hemorragji të zgjeruar
cerebrale dhe për një traumë në kokë.
Megjithëse në atë kohë mjekët arritën
t'i shpëtojnë jetën, 26 vjeçari mbeti në
komë deri sa u shua një vit më pas. Ai la
bashkëshorten dhe një fëmijë në
moshë fare të njomë.
Tani gjykatësi ka vendosur të nxjerrë
përpara drejtësisë, në një gjyq që do të
hapet në prill të vitit të ardhshëm,
përgjegjësit e firmës ku punonte viktima. Bëhet fjalë për Paolo Albonico, Felice Dal Pozzolo, Susanna Lindenblatt,
Luca Cassina, Diego Giovannelli, Fabrizio Dal Pozzolo, Marco Giovannelli
dhe Valentina Carollo. Nën hetim
kishte përfunduar edhe Vincenzo Carollo i cili ama zgjodhi rrugën e pranim-
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ë 7 tetor në Beograd
do të zhvillohet
ndeshja e kthimit
Serbi-Italia e vlefshme për
kualifikimin në Kampionatin
Europian 2012. Drejtori i
përgjithshëm i Figc,
Antonello Valentini, bën të
ditur në një intervistë se deri
tani nuk ekziston një sektor
tifozësh italianë në stadiumin serb, thjesht sepse nuk
ka asnjë kërkesë për bileta.
Me sa duket tifozët kanë ven-

it të fajit dhe iu dha dënim i lehtësuar
prej një viti e katër muajsh. Të akuzuarit e tjerë vazhdojnë të deklarojnë pafajësinë e tyre.
Sipas shqyrtimeve të bëra nga specialistët, shqiptari kishte rënë sepse
vinçi ku ndodhej ishte rrëzuar përtokë.
Hetuesit
mbështesin
tezën
e
neglizhencës, pakujdesisë dhe mosrespektimit të normave të sigurisë. Në
mënyrë të veçantë është verifikuar vendosja e vinçit në vend të gabuar, ashtu
siç duket se ka qenë e gabuar vendndodhja e peshave që duhet të ndihmonin në mbajtjen e ekuilibrit.

SERBI-ITALI
rikthehet hija e serbëve
që djegin flamuj
dosur ta ndjekin në televizion kombëtaren e kaltër,
pas episodeve të rënda në
ndeshjen e parë Italia-Serbi

ISI RICERCA
HOSTESS E PROMOTER
INTUTTA ITALIA.
I candidati si occuperanno della promozione e
vendita dei servizi ISI direttamente nel punto
vendita.Si richiede precedente esperienza in
attività di vendita, e disponibilità immediata a
lavorare sia part time che full time, che nel ﬁne
settimana. Completano il proﬁlo dinamicità,
ﬂessibilità e forte predisposizione alla vendita
nonché massima serieta’ e disponibilita’.
Se interessati mandare curriculum con foto a:
e-mail: customerservice@isi.eu.com
oppure telefonare orario uﬃcio ai numeri
06 87410555 - 06 87410412

në Genova.
Dhuna e tifozëve serbë në
mbrëmjen e 12 tetorit 2010
në stadiumin "Marassi", aq

Ongini i përket kategorisë së
personave largpamëse, që të
huajt në klasat e shkollave italiane i sheh si pasuri e jo si
problem. Mësues për 20 vjet,
ekspert në zyrën e Integrimit të
nxënësve të huaj në Ministrinë
e Arsimit dhe autor i shumë librave dedikuar përballjes së
kulturave në bankat e shkollës,
së fundi ka botuar "Noi domani. Un viaggio nella scuola
multiculturale" (Ne nesër. Udhëtim në shkollën multi-kulturore).
Libri është dëshmi e njeriut që
ka parë me sytë e tij, nga Alpet
në Sicili, si funksionon shkolla
italiane shumëngjyrëshe. Ka
folur personalisht me protagonistët e saj, mësues, nxënës,
prindër e drejtorë, për t’i gjetur
përgjigje pyetjes: "A fiton, dhe
sa fiton shkolla italiane nga
nxënësit e huaj?".
"Kam parë shumë e shumë
shkolla, edhe të panjohura, ku
gjithçka shkon më së miri e për
to nuk flet kush. "Peizazhi multi-kulturor i shkollës italiane tregon Ongini - prej disa vitesh
karakterizohet nga prania e
fëmijëve me shtetësi jo italiane
edhe në zona periferike dhe
qendra të vogla. Për më tepër,
shtetësitë e nxënësve janë nga
më të ndryshmet, gjë që e dallon Italinë nga vendet e tjera
europiane ku janë të pranishme më pak kombësi. E
thënë ndryshe, në Itali klasat

sa arbitri vendosi të ndërpresë takimin sepse nuk
ekzistonin më kushtet e sigurisë për lojtarët dhe spektatorët, ka lënë gjurmë e jo
vetëm mes tifozëve italianë.
Edhe shqiptarët do ta kenë
vështirë të harrojnë pamjet e
flamurit kuq e zi të djegur
nga huliganët serbë në stadium dhe banderolat ku lexohej : "Kosova është zemra e
Serbisë".
Gjithsesi për ndeshjen e

janë shumëngjyrëshe".
Ka të reja në këtë drejtim?
"Gjatë dy viteve të fundit ka një
ngadalësim të dukshëm të rritjes së numrit të nxënësve të
huaj, ndoshta për shkak të
krizës ekonomike që ka frenuar
imigracionin. Janë krejtësisht
të gabuar titujt e gazetave që
flasin për boom të të huajve.
Për më tepër harrojnë që
nxënësit e huaj sot janë të tillë
vetëm për dokumentet, shumica janë të ashtuquajturit brezat
e dytë. Janë të tillë tashmë 50%
e nxënësve të huaj në shkollat
fillore dhe 80% e atyre që
regjistrohen
në
arsimin
parashkollor.
Është e rëndësishme një gjë e
tillë?
Po, sepse i kundërvihet rrëfimit
me ankth mbi numrin e lartë të
bijve të imigrantëve apo atyre
që duan të vënë kufij maksimalë apo të bëjnë rishpërndarje nxënësish. Kur këta djem e
vajza të rritur në Itali hyjnë në
shkollë flasin italisht, apo në dialekt njësoj si bashkëmoshatarët e tyre italianë, situatë kjo e ndryshme nga ajo e
atyre që sapo kanë mbërritur,
për të cilët vevojiten nisma të
posaçme, veçanërisht për
mësimin e gjuhës.
Pra, nëse ligji për shtetësinë do
të ishte ndryshe, nuk do të

ardhshme nuk do të mungojnë masat e larta të sigurisë
sepse Serbia kërkon me çdo
kusht fitoren. Antonello
Valeniti shpjegon se po bëhet
ç'është e mundur për të ulur
tensionin. Javën e ardhshme
presidenti i Federatës
Italianë të Futbollit Giancarlo
Abete do të shkojë në
Beograd për të nënshkruar
një protokoll marrëveshjeje
me federatën serbe.

AGENZIA DI CONSULENZA E SERVIZI EJONA
Ejona, è l’agenzia di consulenza, nata a Milano, con la missione di facilitare e accompagnare nella strada dell’integrazione, con professionalità e umanità i propri clienti, studenti e cittadini albanesi, residenti in
Italia nel disbrigo delle pratiche burocratiche e questioni legali. Inoltre,
anni di conoscenza del territorio e di quel che offre la regione
Lombardia, consentono di offrire le soluzioni migliori a tutti i connazionali che vorranno viaggiare in Italia, per affari, turismo, eventi, shopping ecc.
Web: www.ejona.eu - Email: info@ejona.eu
Tel: +39 388 6908991 - Skype: ejona.milano - Facebook: Ejona Milano
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Intervistë me Vinicio Onginin, ekspert i integrimit në ministrinë e Arsimit, mësues dhe autor i shumë librave

ongini: "me nxënës nga e gjithë
bota, Italia ka vetëm përfitim"
ekzistonte gjithë ky alarmizëm
mbi fëmijët e huaj në shkolla?
Natyrisht! Alarmizmi mediatik
mbi dukurinë do të ishte
shumë më i kufizuar. Nëse këta
fëmijë do të bëheshin menjëherë italianë as që do të hynin
në statistikat e famshme mbi të
cilat diskutohet çdo fillim viti
shkollor. Në Francë, për shembull, përqindja e nxënësve jo
francezë është më e ulët se në
Itali, dhe jo sepse atje ka më pak
imigrantë, por sepse atje është
ndryshe ligji i shtetësisë. ë
Flitet shpesh për fëmijët e pak
për adoleshentët?
Gjatë viteve të fundit është rritur ndjeshëm numri i nxënësve
jo italianë në shkollat e mesme,
madje në to përqindja e të lindurve jashtë Italisë është e lartë
e për këtë arsye do të meritonte
më shumë vëmendje. Duhet të
interesohemi pse pjesa më e
madhe e tyre zgjedh institute
teknike e profesionale, e kanë
më të lehtë? a ka një orientim të
përshtatshëm? Janë familjet që
vendosin?
Sa rëndësi ka marrëdhënia
mes shkollës dhe familjes?
Është një aspekt shumë i
rëndësishëm e fatkeqësisht i
nënvlerësuar. Gjatë udhëtimit
tim nëpër Itali kam parë shkolla që funksionojnë mirë edhe
pse me përqindje të lartë
nxënësish jo italianë , dhe kjo

"Flitet vetëm për problemet e shkollës multikulturore. Në të vërtetë,
në shumë e shumë
shkolla, bijtë e imigrantëve përbëjnë një
mundësi pasurimi për
realitetin italian. Duhet
krijuar më shumë dialog mes mësuesve dhe
prindërve, italianë e të
huaj"
falë krijimit të një marrëdhënieje të mirë dhe të ngushtë
me familjet. Në shkollën Manin
në Romë, shoqata e prindërve
është krijuar nga italianë dhe
imigrantë. Ata përfshihen
konkretisht në mbarëvajtjen e
shkollës, për shembull, duke
bashkëpunuar edhe për ngritjen e laboratorëve. Është një
mënyrë për të dhënë mesazhin
se shkolla është një shtëpi e
përbashkët.

Sipas jush këta nxënës pasurojnë shkollën italiane?
Është pyetja që u shtrova
shumë mësuesve që takova,
nga veriu në jug të Italisë. Dhe
përgjigjja që më dhanë ishte:
Italia fiton prej tyre. Më kanë
treguar, për shembull, që mes
nxënësve të huaj ka angazhim
më të madh në studime dhe që
edhe familjet e tyre duken se i
japin rëndësi shkollimit të bijve
më shumë se italianët. Qëndrimi i familjeve të huaja sot është
ai i familjeve italiane dy-tre
dekadave të shkuara, që sot
duket se kanë humbur. Ky fakt
duhet të na shtyjë të mendojmë
çfarë është shkolla për ne sot.
Ka dallime në favor të bijve të
imigrantëve vetëm në disiplinë? Po në mësim-nxënie?
Shembujt janë të shumtë. Disa
mësuese filloreje në veri çu-

Settimana di cultura albanese a Trieste,
grazie agli studenti di ASAT
11 - 15 ottobre 2011
ASAT, l'associazione degli studenti albanesi a Trieste, in collaborazione con IPSIA (Istituto, Pace,
Sviluppo e Innovazione Acli) organizza dal 11 al 15 ottobre 2011 la "Settimana della cultura albanese".
Oltre la conferenza stampa di presentazione con i vari media che si terrà il 12 sottobre, due saranno gli eventi più importanti della settimana: la conferenza sull'Albania e il Kosovo intitolata "Una
vita in migrazione" (Giovedì 13 ottobre 2011) e lo spettacolo teatrale dell'associazione "Dora e Pajtimit" di Milano con il titolo ''I bambini inchiodati'' (Venerdì 14 ottobre 2011) al Teatro dei Fabri.
Conferenza: Una vita in migrazione
Aula Magna dell'Edificio Centrale presso l'università degli studi di Trieste, Piazzale Europa, 1 Trieste
ASAT in collaborazione con IPSIA (Istituto, Pace, Sviluppo e Innovazione Acli) organizza la conferenza intitolata "Una vita in migrazione" (in albanese Një jetë në migrim) tratterà in dettaglio la
migrazione del popolo albanese con la partecipazione di ospiti dall'Albania, dal Kosovo e dall'Italia.
L'obiettivo della conferenza è quello di analizzare il tema della migrazione albanese di Albania e
del Kosovo in Italia, con un approfondimento particolare sul processo d'integrazione, avvenuto nel
corso degli anni nella società italiana.
Spettacolo Teatrale: "I bambini inchiodati"
Venerdì 14 ottobre 2011 ore 20:30 - Teatro Fabbri in Via dei Fabbri, 2/a
Lo spettacolo "I bambini inchiodati" tratta del fenomeno della vendetta di sangue basata sul
Kanun. In particolare pone l'attenzione sui bambini colpiti dalle conseguenze della vendetta di
sangue ancora praticata nel nord dell'Albania, reclusi nel perimetro delle loro case e cortili e spesso impossibilitati persino a frequentare la scuola. Vittime innocenti delle faide familiari, sono privati di tutti i diritti che spettano ad ogni bambino. L'intento della performance a lieto fine è quello di guardare al futuro, con la speranza che tale fenomeno non abbia più modo di esistere ai nostri giorni, grazie al ripristino della pace ed all'abbandono di pratiche vendicative inconcepibili e
profondamente ingiuste. Per ulteriori informacioni: www.asatrieste.it

diteshin me gatishmërinë e
nxënësve të huaj për pastrimin
e rregullimin e klasës pas orëve
të mësimit. Më flisnin për fëmijë të përgjegjshëm që shkonin
në shkollë me çelësat e shtëpisë
në qafë. Apo të tjerë më tregonin për aftësi të komuniteteve
të ndryshme për të mësuar më
me lehtësi gjuhët e huaja.
Është e vërtetë që kinezët janë
të zotët në matematikë?
Shumë mësuese kanë vërejtur
që fëmijët kinezë janë veçanërisht të dhënë pas numrave.
Është
ndoshta
çështje
metodologjie. Në fakt disa
shkolla amerikane vendosën të
adoptojnë për matematikën
programin shkollor të Kinës.
Pse, përtej rastit specifik, të mos
bëjmë edhe ne një gjë të tillë?
Pse të mos shkëmbejmë dije në
fushat ku jemi më të dobët?

A ka burime të mjaftueshme
për të administruar shkollën
multietnike?
Resurset janë të pakta, veçanërisht në ditët e sotme. Por mund
të bëhet diçka edhe pa shpenzuar, si për shembull të krijohet
mundësia që të dërgohen mësuesit më të motivuar e më të
mirë në ato shkolla që kanë më
shumë nevojë. Nevojitet edhe
formim i vazhdueshëm dhe në
shkallë të gjerë, veçanërisht i
drejtorëve të shkollave që
duhet të bashkëpunojnë me
shkolla të tjera, të ndërmarrin
nisma me familjet e të koordinojnë punën me entet lokale.
Nevojitet vetëdije mbi faktin që
fillimisht mund të ketë një çorientim të pashmangshëm, por
më pas gjithçka mund të funksionojë dhe të kthehet në një
pikë force. Nuk duhet dramatizuar situata por duhet gjetur
dialogu mes mësuesve e
prindërve, italianë e të huaj.
Shkollat që sot quajmë "shkolla
geto" janë bërë të tilla sepse
prindërit italianë kanë pasur
frikë të regjistrojnë në to fëmijët
e tyre. Nëse dikush do t'u kish
shpjeguar avantazhet e një
shkolle multi kulturore, nuk do
të arrinim në raste ekstreme
emergjence.
Së fundi, nevojitet apo jo kufiri
maksimal i 30%-shit të të huajve për klasë?
Nuk mund vlerësoj një zgjedhje
të ministrisë së Arsimit, për të
cilën punoj. Do të doja të kujtoja që prej vitit 2006 një qarkore
e ministrisë këshillonte shkollat
për një shpërndarje të drejtë të
nxënësve jo italianë. Tani e quajmë kufi-tavan, që sidoqoftë
nuk është i ngurtë siç tregojnë
përjashtimet e shumta të
lejuara në mbarë Italinë. Unë
nuk dua të flasim gjithnjë për
shifra. Të përqendrohemi në
veprime konkrete.
Elvio Pasca

Maratona Kuq e Zi,
më 17 tetor në Romë
Quhet “Maratona Kuq e Zi” nisma më e re e Aleancës
Kuq e Zi. Qëllimi i kësaj maratone është promovimi dhe
mbrojtja e vlerave kombëtare dhe historike kudo që jetojnë shqiptarë, në trojet e tyre apo edhe në diasporë. Në
Romë, maratona do të mbërrijë më 17 tetor. Atë ditë, në
universitetin “La Sapienza” do të mbahet një takim me
zëvendës kryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
Kreshnik Spahiu. Do të marrë pjesë edhe futbollisti Lorik
Cana, gjithnjë i ndjeshëm ndaj çështjeve kombëtare.
Në ndeshjen Shqipëri Biellorusi, me një mikrofon në
fushë ai bëri thirrje: “Thojini të gjithëve nuk ndërrohet
Kombësia… Nuk shitet Shqiptaria…”. Episodi i disatë që
e ktheu në një personalitet shumë të dashur për shqiptarët
kudo në botë, qofshin sportdashës apo jo.
Kalendari i maratonës:
1 tetor në Bruksel me shqiptarët e Belgjikës – Maison
des Ailes rue Montoyer n 1 1000 Bruxelles
10 tetor në Nju Jork, tubim me shqiptarët ora 11:00 Fifth
Avenue – Manhatan
17 tetor në Romë, takim me shqiptarët e Italisë në
orën 18:00 via de Lollis – Universiteti “La Sapienza”
26 tetor në Tetovë në Universitetin e Tetovës
Aktiviteti përmbyllet me 28 nëntor në Pallatin e Kongreseve në Tiranë.

