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4.
Ribashkim
me Europën
Rikthim në familjen
europiane të cilës
i përkasim

Tre shanse të humbura në marrjen e statusit të vendit kandidat dhe në fillimin
e bisedimeve për anëtarësim në BE.
Kurs përplasje me perëndimin dhe posaçërisht partnerin strategjik SHBA-të.
Shpërthime primitive të nacionalizmit për qëllime të ngushta politike.
Mospërmbushje e angazhimeve që burojnë nga anëtarësimi në NATO.
Shqipëria e cilësuar si “regjim hibrid” nga raportet gjithnjë e më kritike të
organizatave ndërkombëtare.
Ky është bilanci i sotëm i qeverisjes së djathtë, përsa i përket marrëdhënieve
ndërkombëtare dhe imazhit të Shqipërisë në botë.
Ky bilanc është i papranueshëm.
Këtë imazh e refuzojmë.
Ne do t’i kthejmë qeverisjes shqiptare, imazhit të vendit tonë dhe patriotizmit
shqiptar dinjitetin që i takon.
Me përkushtim. Së bashku.
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“Shqipëria e ndodhur kundrejt Evropësë, mundet shumë
shpejt të hyjë në qytetëri e të përzjehetë me Evropënë.”
Sami Frashëri
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Drejt
Shqipërisë
Europiane

P

ërparim i vogël ose i pakët! Ky
është vlerësimi që haset më shpesh
në Progres Raportin e vitit 2012
për Shqipërinë të Komisionit Europian. Një vlerësim që
përsëritet sa herë përmendet progresi që ka bërë Shqipëria
në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Europian. Në
fokus të kritikave është funksionimi i Kuvendit; shërbimi
civil; meritokracia; sistemi gjyqësor. Zbatimi i vendimeve të
gjykatave vlerësohet veçanërisht i dobët në rastet kur nën
akuzë janë institucionet shtetërore. Raporti nuk lë vend për
interpretime në lidhje me situatën në Shqipëri kur bëhet
fjalë për kriterin politik që vlerësohet i mangët. Po kështu,
të mangët e vlerëson Komisioni Europian edhe gjëndjen në
lidhje me aspekte që përbëjnë kapituj të rëndësishëm të
raportit siç janë Drejtësia, liria dhe siguria apo të Drejtat
themelore. Ne besojmë në një Shqipëri europiane, ku
procesi i integrimit nuk nënkupton miratimin në letër
të reformave e ligjeve që nuk zbatohen. Ne besojmë se
zanafilla e Shqipërisë europiane është aty ku mbaron
papërgjeshmëria qeveritare. Ne besojmë tek një qeveri që
ndërmerr hapa konkretë drejt integrimit euro-atlantik, jo
duke lëshuar deklarata të papjekura për arritje, por duke
ndërtuar ura reale bashkëpunimi me opozitën, konsensus
sa më të gjerë me qytetarët dhe duke adoptuar një qasje
të re ndaj raportimeve e kritikave që vijnë nga partnerët
ndërkombëtarë. Shqipëria europiane ku ne besojmë dhe
të cilën do të ndërtojmë, do të përfaqësohet nga një qeveri
që flet me gjuhën politike të botës demokratike dhe etikën
europiane të komunikimit.

Qeveria e djathtë dështoi për të tretin vit radhazi në procesin e kandidimit
në BE, për shkak të mospërmbushjes së përparësive kryesore të identifikuara
nga Komisioni Europian që kanë të bëjnë me: mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të
ndershme në përputhje me standardet ndërkombëtare, shtetin e së drejtës,
liritë e të drejtat themelore të njeriut.
Qeveria aktuale nuk ka treguar aftësi dhe kapacitete për të tërhequr
fondet e vëna në dispozicion nga BE-ja. Kapacitetet planifikuese janë të
fragmentuara. Bashkërendimi institucional në nivel ndërministror apo
bashkëveprimi ndërmjet pushtetit qendror dhe atij vendor, për përthithjen e
projekteve të ndryshme, është i dobët.
Marrëveshja kuadër e IPA-s vijon të shkelet sistematikisht nga qeveria e
cila nuk rimburson TVSH-në, gjatë zbatimit të projekteve të BE-së. Niveli i zbatimit
dhe monitorimit të projekteve ndërkufitare me Kosovën dhe Malin e Zi është i
ulët. Nuk ka një përqasje të mirëfilltë për përfshirjen e grupeve të interesit apo
përfituesve në procesin e programimit dhe zbatimit të fondeve ndërkufitare.

Cilësi dhe ritëm në procesin
e integrimit në BE
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Angazhimi Ynë
Marrja e statusit të vendit kandidat dhe
fillimi i bisedimeve për anëtarësimin në
Bashkimin Europian brenda vitit të parë
të mandatit qeverisës
Zotimet Tona:

► ► Përmbushje e të gjitha
detyrimeve që mundësojnë
marrjen e statusit të vendit
kandidat dhe fillimin e
bisedimeve për anëtarësim në
BE.
► ► Zbatim me korrektësi i
Marrëveshjes së Stabilizim
Asociimit (MSA).

► ► Jetësim i një marrëdhënie
të re me opozitën e pas 23
Qershorit, duke nxitur kulturën
e kompromisit politik dhe
prodhuar reforma të prekshme
e të qëndrueshme shtetndërtuese.
► ► Ndërtim i një marrëdhënieje të
hapur besimi e bashkëpunimi
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me partnerët ndërkombëtarë
në këtë proces dhe më
posaçërisht me të gjithë
institucionet vendimmarrëse të
BE-së.
► ► Qasje ndaj rrugëtimit
Europian i Shqipërisë si
një proces thelbësor dhe
i pazëvendësueshëm për
zhvillimin, demokratizimin dhe
transformimin e shoqërisë dhe
vendit.
► ► Mbështetjen dhe konsensusin
popullor në procesin e
intergimit do ta përkthjmë në
veprime konkrete e reforma të
qëndrueshme.
► ► Ndryshim rrënjësor i modelit
aktual të administrimit të
procesit të integrimit.
► ► Mbyllim praktikën e
bashkërendimit sipas nevojave
të politike të ditës të porcesit
të integrimit.
► ► Në administrimin e procesit
të integrimit, marrim për
bazë modelin e Kroacisë dhe
praktikave të vendeve të tjera
që kanë kaluar në këtë proces.
► ► Përfshirje e drejtpërdrejt
e Kryeministrit, shoqëruar
me vendosjen e shërbimit
diplomatik në pararojë, në
procesin e integrimit në BE.
► ► Garantim i një kursi reformash
radikale që do ta ndërthurin
procesin e integrimit europian
me tërësinë e politikave për
zhvillimin e vendit.

► ► Përmirësim rrënjësor i modelit
aktual të bashkërendimit të
ndihmës së BE dhe asistencës
dypalëshe e ndërkombëtare,
duke e kanalizuar atë drejt
axhendës për zhvillimin e
vendit.
► ► Ndërtim i një mekanizmi në
nivel ndërinstitucional për
identifikimin e nevojave dhe
kapaciteteve për programimin
dhe zbatimin e projekteve të
financuara nga BE.
►► I japim fund pazotësisë aktuale
të institucioneve përgjegjëse,
duke kryer reformat dhe ngritur
strukturat e domosdoshme që
mundësojnë aksesin pa vonesa
të mëtejshme në pesë fushat e
IPA II.
►► Fuqizim i planifikimit strategjik,
duke u fokusuar në fusha të
rëndësishme për zhvillimin
e vendit, si bujqësia,
zhvillimi rural, transporti,
infrastruktura, energjia,
mjedisi dhe turizmi.
► ► Jetësim i një dialogu intensiv
dhe të qëndrueshëm me
gjithë aktorët kryesorë,
partnerët socialë, shoqërinë
civile, shoqërinë akademike
dhe grupet e interesit në
rrugëtimin drejt antarësimit
në BE.
► ► Konsolidim dhe
institucionalizim i praktikave
të përfshirjes së grupeve e
aktorëve të ndryshëm në të
gjitha hallkat e politikbërjes
në kuadër të integrimit
Europian.

Administrata publike vuan nga mungesa e vizionit, efikasitetit, kaosi
legjislativ e strukturor, keqzbatimi i ligjit, mungesa e planifikimit dhe e
kapaciteteve projektuese, buxheti i çalë dhe veçanërisht politizimi, klientelizmi
dhe nepotizmi. Korrupsioni, nepotizmi dhe militantizmi politik përbëjnë tiparet
kryesore të administratës publike nën qeverisjen e Partisë Demokratike, e
cila i ka shndërruar podiumet më të larta qeveritare në llogore sulmesh pa
mbarim kundër opozitës.
Institucionet janë marrë peng nga militantë të partisë në pushtet. Kjo
ka prodhuar mungesë të skajshme profesionalizmi dhe vënien e shtetit në
funksion të interesave klanore duke cënuar interesin e qytetarëve dhe të
vendit. Administrata publike në qeverisjen e PD-së është kthyer në një barrë
për qytetarët, në një burim zhgënjimi për gjithë nëpunësit e ndershëm e
profesionistë dhe në një pengesë për integrimin e vendit në BE.

Shërbim publik europian
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Angazhimi Ynë
Transparencë e plotë në
administratën publike brenda vitit
të parë të mandatit qeverisës, në
përputhje me parimet e nismës
Partneriteti për Qeverisje të Hapur
(Open Government Partnership)

Zotimet Tona:

► ► Çdo shpenzim i qeverisë do
të jetë transparent dhe do të
publikohet online.
► ► Çdo dokument publik do të jetë i
aksesueshëm.
► ► Përsosje e marrëdhënieve me
qytetarin përmes dhënies së

pandërprerë të informacionit
dhe publikimit të tij.
► ► Regjistrim i burimeve njerëzore
shqiptare duke përfshirë të
gjithë personat e kualifikuar
brenda dhe jashtë vendit.
► ► Aplikim i parimeve të

menaxhimit të burimeve
njerëzore, duke i lejuar të gjithë
shqiptarëve të interesuar të
kontribojnë sipas aftësisë dhe
ekspertizës.
► ► Ndryshim rrënjësor i
përzgjedhjes dhe promovimit të
nëpunësve publikë.
► ► Krijim i një sistemi unik dhe të
standardizuar të administrimit
të punëve publike.
► ► Rregullim në mënyrë të
detajuar i marrëdhënieve individ
– administratë.
► ► Aplikim i të gjithë elementëve
dhe parimeve të “Qeverisjes së
mirë”:
• pjesëmarrje e publikut
në qeverisje;
• sundim i të drejtës;
• ligjbërje dhe zbatim
efikas;
• transparencë në
vendimmarrje dhe
llogaridhënie;
• shërbim standard për të
gjithë;
• orientim drejt
konsensusit social.
► ► Rritje e efikasitetit në
administrimin e punëve publike
dhe transparencës së organeve
vendimmarrëse.
► ► Ofrim i stimujve që promovojnë
profesionalizimin, meritokracinë
dhe qëndrueshmërinë në
shërbimin publik përmes fondit
të posaçëm për administratorët
e rinj europianë.
► ► Luftë praktikave korruptive dhe
vendosje e rregullave të qarta

për administrimin e punëve
publike duke krijuar kushtet për
audit dhe nxjerrje konkrete të
përgjegjësive.
► ► Vendosje në parametra
bashkëkohorë i matjes dhe
përmirësimit të cilësisë së
shërbimit.
► ► Krijim i rregullave dhe
standarde të sjelljes publike
mbi bazën e tagrave të
nëdorësisë së pronës publike,
duke përcaktuar përfundimisht
kufijtë ndërmjet pronës publike
dhe asaj private.
► ► Pronë publike e trajtuar
njësoj si prona private
në qarkullimin civil, duke
rritur përgjegjshmërinë e
administratës publike ndaj
privatëve dhe publikut.
► ► Fuqizim i administratës vendore
sipas parimit “më pak burokraci,
më shumë profesionalizëm dhe
transparencë.”
► ► Rivendosje e parimit të
meritokracisë nga niveli qendror
deri në atë vendor, duke forcuar
kapacitetet profesionale
ekzistuese dhe duke punësuar
punonjës në bazë të meritës
dhe aftësisë në çdo instancë
administrative.
► ► Përcaktim në mënyrë
përfundimtare i llojeve dhe
nivelit të shërbimeve që do të
ofrojnë pushteti vendor dhe ai
qendror.
► ► Ndryshim rrënjësor i
administrimit të punëve dhe
shërbimeve publike

“Ne dëshirojmë nxehtësisht të jetojmë në
paqe me të gjithë fqinjt tonë…”
30 Maj 1878
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Shqipëria
Europiane në
rajon e në botë

V

izioni ynë i Shqipërisë europiane
në marrëdhëniet ndërkombëtare,
mbështetet mbi partneritetin
strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
Bashkimin Europian; marrëdhëniet e konsoliduara me
fqinjët tanë anëtarë të BE-së dhe/ose NATO-s si Italia,
Greqia dhe Turqia, ndikimi dhe rrezja e veprimit e të cilave
është e pazëvendësueshme në rajonin e Mesdheut dhe
në Ballkan; zgjerimin e bashkëpunimit me Gjermaninë
dhe Austrinë; inkurajimin e rritjes së shkëmbimeve
dypalëshe me Francën, Mbretërinë e Bashkuar, Vendet
e Ulëta dhe Spanjën; forcimin e lidhjeve me të gjitha
vendet e tjera të Bashkimit Europian; shkëmbimet me
vende të rëndësishme në rrafshin global si Kina, Japonia,
Rusia, India, Brazili. Projekti ynë i Shqipërisë europiane
në marrëdhëniet ndërkombëtare vlerëson minoritetet
si një urë lidhjeje dhe bashkëpunimi ndërmjet popujve.
Në projektin tonë të Shqipërisë europiane vlerat sociokulturore të minoriteteve konsiderohen si pasuri
sociale dhe kulturore e vendit. Shqipëria europiane në
marrëdhëniet ndërkombëtare ka në qendër të misionit
të saj mbrojtjen e interesave kombëtare dhe pavarësisë,
lirinë e sovranitetin e vendit. Shqipëria europiane në
marrëdhëniet ndërkombëtare është e përkushtuar ndaj
parandalimit të konflikteve dhe stabilitetit demokratik
në rajon e më gjerë.

Anëtarësimi i Shqipërisë në NATO ishte kurorëzimi i përpjekjeve të gjata
shoqërore dhe hapave të ndërrmarrë nga shteti për ribashkimin e vendit tonë
me vendet e zhvilluara dhe demokratike.
Si një forcë me përkatësi të qartë euroatlantike, ne kemi kontribuar në të
gjitha fazat e procesit të anëtarësimit në NATO.
Megjithatë, qeveria shqiptare nuk i ka përmbushur angazhimet që burojnë
nga antarësimi vendit tonë në NATO. Pas marrjes së ftesës për anëtarësim,
qeveria braktisi kursin e reformave, uzurpoi institucionet e sigurisë, dhe u
përfshi në afera korruptive, që cënojnë rëndë funksionimin e institucioneve
demokratike. Kjo përben një prej arësyeve themelore pse standardet
demokratike në Shqipëri janë larg standarteve të vendeve anëtare të NATO-s.

Respektim i angazhimeve në NATO
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Angazhimi Ynë
Anëtarësimi në NATO, si përgjegjësi për
konsolidimin e demokracisë, shtetit të së
drejtës dhe rolit konstruktiv në rajon
Zotimet Tona:

►► Plotësim i angazhimeve të
papërmbushura që burojnë nga
anëtarësimi në NATO.
►► Kontribut, përmes forcave tona të
armatosura, në misionet e NATO-s.
►► Depolitizim dhe modernizim i Forcave
të Armatosura.
►► Mbështetje zgjerimit të Aleancës, si
kontribut i rëndësishëm për paqen dhe
stabilitetin demokratik.
►► Kontribut ushtarak në misione
ndërkombëtare paqeruajtëse.
►► Kontribut civil e diplomatik në
ndërtimin e paqes në rajon e më gjerë.
►► Respektim i angazhimeve për krijimin

e një sistemi mbrojtës efektiv, brenda
strukturave të NATO-s.
►► Rritje e gatishmërisë së Forcave të
Armatosura, në përputhje me kushtet
dhe kërkesat bashkëkohore, duke u
shërbyer interesave kombëtare dhe
aleancës së NATO-s.
►► Intensifikim i bashkëpunimit ushtarak
me SHBA-të, vendet e tjera anëtare
të NATO-s dhe BE-së.
►► Përkrahje çdo nisme që synon
çarmatimin dhe kontrollin e armëve
të shfarosjes në masë dhe forcimin e
masave për sigurimin global të paqes.
►► Garantim i statusit të ushtarakut dhe
kontroll demokratik civil në Forcat e
Armatosura.
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Ne refuzojmë retorikën e helmatisur nacionaliste të qeverisë së PDsë, që tenton të mbulojë dështimet e brendshme dhe shfaqet si kërcënim
për stabilitetin demokratik në rajon. Ne besojmë se e shkuara e hidhur e
konflikteve, që rajoni ynë ka lënë pas, e bën edhe më të mprehtë nevojën e
ndërmarrjes së masave për të shmangur lindjen e vatrave të reja të konfliktit.
Ne besojmë tek Shqipëria europiane si model frymëzimi në rajon.
Ky besim rrjedh nga përgjegjësia jonë gjeostrategjike si një vend anëtar
i NATO-s, pesha dhe hapësira që ka fituar faktori shqiptar pas shpalljes
së pavarësisë së Kosovës dhe perspektiva e integrimit euroatlantik, e cila
orienton doktrinën e sigurimit kombëtar në rajon. Për ne progresistët,
Shqipëria europiane është projekti i vetëm i angazhimit konstruktiv në rajon.
Identiteti i politikës sonë të jashtme në rajon do të forcohet përmes
realizimit të një ekuilibri dinamik ndërmjet avancimit të çështjes kombëtare
dhe politikës së fqinjësisë së mirë në kushtet e reja të shekullit të 21.

Model frymëzimi në rajon
Angazhimi Ynë
Shqipëria europiane si
model frymëzimi në rajon,
faktor paqeje dhe stabiliteti
demokratik, përfaqësim dinjitoz
e njehsim i fjalëve me vepra,
që reflektojnë vlerat parimet e
promovuara nga partnerët tanë
strategjikë, SHBA dhe BE
Zotimet Tona:

►► Jetësim i një politike të jashtme
aktive me fuqi normative në rajon.
►► Politikë progresiste bashkëpunimi
rajonal, që nxit bashkëpunimin për
mirëqenie e demokraci, në çdo fushë
të interesit të ndërsjellë.

►► Kontribut aktiv në ruajtjen dhe
konsolidimin e paqes dhe stabilitetit
demokratik në rajon.
►► Thellimi i bashkëpunimit rajonal me
synim anëtarësimin e vendeve të
Ballkanit Perëndimor në NATO dhe
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BE, duke u fokusuar në:
• arritjen e një
marrëveshje kuadër
me të gjitha vendet e
rajonit për mbrojtjen e
pakicave nën dritën e
standardeve europiane
dhe ndërkombëtare;
• ekonomi dhe sektorët me
avantazh të krahasuar
si forca shtytëse
e intensifikimit të
kontakteve njerëzore dhe
të bashkëpunimit rajonal;
• hartimin dhe zbatimin
e një strategjie të re
për bashkëpunim sa
më të frytshëm rajonal,
që do të mundësonte
përfitime nga projektet
e përbashkëta në fushën
e transportit, energjisë
dhe infrastrukturës
të mbështetur nga
instrumentet financiare
të BE-së;
• organizatat rajonale
që kanë interes të
drejtpërdrejtë për
Shqipërinë;
• praninë e Shqipërisë
në nismat rajonale që
kanë në fokus aspektet
politike, ekonomike
dhe sociale, strukturat
e sigurisë dhe luftën
kundër korrupsionit dhe
krimit të organizuar,
shtimin e komunikimit,
zhvillimin ekonomik,
infrastrukturën dhe
tregtinë e lirë;
• nxitjen e bashkëpunimit
rajonal përmes
gërshetimit të “Europës
Juglindore 2020” me
projektet e axhendës

•

•

•
•

•

“Europa 2020”, sepse
një bashkëpunim i
frytshëm rajonal ka
ndikim të drejtpërdrejt
në përmbushjen e
kritereve ekonomike të
anëtarësimit në BE;
punë intensive që të
gjithë shqiptarët në rajon
të gëzojnë liri e të drejta
të plota dhe ta shohin
Shqipërinë si avokaten e
interesave të tyre;
të drejtat e shqiptarëve
në Maqedoni si pjese
e rëndësishme e
stabilitetit demokratik
të Maqedonisë, e
mozaikut të çështjes
shqiptare në Ballkan,
dhe prioritet konstant
i politikës sonë të
jashtme në rajon;
çështjen çame si një
çështje të patrajtuar
dhe paadresuar;
adresimin e çështjes
çame duke u
mbështetur në frymën
e “Traktatit të Miqësisë,
Bashkëpunimit,
Fqinjësisë së
Mirë dhe Sigurisë
ndërmjet Republikës
së Shqipërisë dhe
Republikës së
Greqisë”, dhe normat
e gjithëpranuara
të së drejtës dhe
marrëdhënieve
ndërkombëtare;
të drejtat e shqiptarëve
në Luginën e Preshevës
dhe të Malit të Zi, si
një prioritet konstant
i politikës sonë të
jashtme në rajon.

Pavarësisht anëtarësimit të Shqipërisë në organizata të ndryshme
ndërkombëtare, potenciali i saj nuk përfaqësohet denjësisht për shkak
të mungesës së profesionalizmit në qeverisje të Partisë Demokratike,
mungesës së vizionit strategjik për t’u përshtatur me realitet e reja
rajonale e globale dhe mungesës së koherencës së qeverisjes së djathtë
në qëndrime që kanë të bëjnë me demokracinë dhe shtetin e së drejtës.

Rol aktiv në bashkëpunimin
shumëpalësh
Angazhimi Ynë
Rol i ri në bashkëpunimin
shumëpalësh, duke evidentuar
dhe shtuar përfaqësimin e
shqiptarëve të talentuar në nivele
të ndryshme të organizatave
rajonale dhe ndërkombëtare
Zotimet Tona:

►► Intensifikim i bashkëpunimit në
kuadër të Organizatës së Kombeve
të Bashkuara dhe të organizmave të
saj, si një kontribut për garantimin
e paqes, sigurisë dhe përballimin e
sfidave të globalizimit.
►► Përmbushje e detyrimeve që burojnë
në kuadër të Këshillit të Europës për
ndjekjen dhe realizimin e objektivave
të tij, në drejtim të konsolidimit
të shtetit të së drejtës, fuqizimit
të institucioneve demokratike,
respektimit të të drejtave të
njeriut, luftës ndaj korrupsionit dhe
autonomisë së pushtetit vendor.

►► Përmbushje e angazhimeve në
kuadër të OSBE-së, si një mundësi
reale për zhvillimin e dialogut,
midis vendeve pjesëmarrëse, në
përballimin e sfidave rajonale,
zhvillimin e demokracive të reja dhe
parandalimin e konflikteve.
►► Intensifikim i bashkëpunimit me
FMN-në, Bankën Botërore dhe
OBT-në, si një shans për zhvillimin
e mëtejshëm ekonomik e social,
konsolidimin makroekonomik, dhe
fuqizimin e urave tregtare përmes
rregullave të harmonizuara me
vendet e tjera pjesëmarrëse.

“Fush e Kosovës, fush e Manastirit, vëndet e Tetovës
e të Shkupit janë nga më të bukurit vënde të
dheut, që bëjnë drithë shumë e pemë plot. Bregoretë
e Çamërisë të mveshura me ullinj e kopshte të
portokajve e të limonëve, janë pa shok.”
SAMI FRASHËRI, 1899
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Partneritet
Strategjik
me Kosovën

T

hyerja e embargos që perëndimi i kishte
vendosur ish Jugosllavisë në fillim të viteve
’90-të, qëndrimi kundër Konferencës së
Rambujesë, konfliktet tregtare e doganore me prapavijë korruptive
dhe mosnënshkrimi i kontratës së interkonjeksionit që do t’i kishte
garantuar Kosovës pavarësinë energjetike nga Serbia, janë vetëm
disa nga momentet kyçe dhe më të njohura publikisht, në të cilat
kryeministri i sotëm haptazi ka tradhtuar Kosovën. Për Rrugën
e Kombit, një projekt i nisur nga socialistët dhe i zhvilluar më pas
nga qeveria e djathë, ne socialistët kemi dhënë mbështetjen tonë
maksimale. Por, në kryerje të detyrave tona për përgjegjshmëri
ndaj qytetarëve, nuk mund të heshtnim përballë korrupsionit
marramendës që u zhvillua në këtë projekt. Ne socialistët, besojmë
se rruga që na solli së bashku në pavarësinë e shumë ëndërruar të
Kosovës dhe mbështetja e paçmuar që na dhanë në këtë rrugë e
vazhdojnë t’i japin Kosovës, SHBA-të dhe BE, na imponon kapërcimin
e vizionit të së shkuarës për bashkimin dhe, na tregon se ky bashkim
në thelb ka ndodhur. Kufijtë për ne janë të pandryshueshëm.
Por, ato nuk janë më mure që pengojnë bashkimin. Prania e dy
shteteve, Shqipërisë dhe Kosovës, përbën një kapacitet qeverisës
dhe administrativ shumë të madh për të ndërtuar një të ardhme të
përbashkët në funksion të rritjes së cilësisë së jetesës të popullit
shqiptar. Dhe jo vetëm të shqiptarëve, por të gjithë rajonit të jetuar
nga shumë popuj të tjerë me të cilët duhet të ecim së bashku, me
krenari e miqësi, drejt Europës së Bashkuar, drejt një të ardhmeje
paqësore, të qëndrueshme dhe mirëqenie për të gjithë.

Angazhimi Ynë
Kosova - partnere dhe aleate
strategjike kryesore e Shqipërisë
Zotimet Tona:

►► Bashkëpunim me autoritetet
përfaqësuese të Kosovës
për nënshkrimin e “Traktatit
të Miqësisë, Bashkëpunimit,
Fqinjësisë së Mirë dhe
Sigurisë”.
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►► Instalim, përmes këtij traktati
i praktikës së organizimit të
mbledhjeve të përbashkëta të
qeverisë ku do të orientojmë
dhe mbikëqyrim strategjitë e
bashkëpunimit të thelluar në
planin politik, ekonomik dhe social.
►► Ndërmarrje e hapave të
menjëhershëm dhe energjikë
që ndihmojnë në njohjen e
mëtejshme të Kosovës në
arenën ndërkombëtare.
►► Bashkëpunim me Kosovën në
funksion të rritjes ekonomike
dhe cilësisë së jetesës së
shqiptarëve në të dy vendet
dhe përshpejtimit të procesit të
integrimit euroatlantik.
►► Organizim i një komiteti
ndërshtetëror, Shqipëri-Kosovë,
për të përafruar legjislacionin
në dy kahje; përafrimin e
legjislacionit tregtar dhe të
legjislacionit në përgjithësi me
Bashkimin Europian.

►► Takime të përbashkëta në nivel
qeveritar ku do të diskutohet
dhe vendoset në rrafshin
strategjik për:
• sigurinë energjetike të
hapësirës shqiptare
në këto dy shtete;
• sistemin e unifikuar
arsimor;
• bujqësinë dhe
zhvillimin rural;
• turizimin dhe
njehsimin e ofertës
turistike.
►► Integrim i prodhimit bujqësor
me Kosovën me qëllim krijimin
e një tregu të përbashkët
bujqësor e ushqimor dhe pasjen
e një oferte të përbashkët për
tregjet e eksportit.
►► Bashkim doganor me Kosovën.
►► Do të synojmë që përmes
sportit të afrojmë në familjen
olimpike shtetin e ri të Kosovës.
►► Krijim i një fondi të ekselencës
për studime në fusha interesi të
përbashkët.
►► Bashkëpunim në fushën e
arsimit duke u fokusuar në:
• unifikimin e kornizave

Qeveria bllokoi ndërtimin e
linjës së interkonjeksionit
Shqipëri-Kosovë, që i
siguronte Kosovës pavarësi
energjetike nga Serbia

•

•

•

kurrikulare;
njehsimin e
kurrikulave në fushën
e edukimit qytetar
demokratik;
njehsimin e
kurrikulave të gjuhës
shqipe dhe leximit
letrar, historisë dhe
gjeografisë;
bashkërendimin e
praktikave më të
mira në sigurimin
e cilësisë në arsim,
përmes shkëmbimit

•

•
•

dhe binjakëzimit të
shkollave dhe njësive
të administrimit në
arsim;
unifikimin e praktikave
të trajnimit,
kualifikimit, atestimit
dhe liçensimit të
mësuesve dhe
specialistëve të tjerë
në arsim;
unifikimin e kualifikimit
të drejtuesve në arsim;
unifikimin e përgatitjes
së trajnerëve në arsim;

Duhet të jesh jashtë Shqipërisë, e të jesh larg, për të
kuptuar se ç’forcë e ç’bukuri të ëmbël ka për veshët
kjo fjalë: Shqipëri! Ajo më e zbrazura letër, ajo fjala
më e vogël, na sjell, kur vjen nga Shqipëria, një gaz të
parrëfyeshëm, se na sjell një cope të atdheut…”
Faik Konica, Malli i Atdheut, 1899
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Shërbim
diplomatik
i reformuar

S

hërbimi diplomatik shqiptar
është sot shëmbëlltyra më
e mirë e keqqeverisjes. Ky
shërbim vuan nga politizimi i skajshëm, klientelizmi,
mungesa e transparencës dhe eliminimi i sistemit të
karrierës në bazë të meritës. Shqipëria ka nëpër botë
55 ambasada dhe konsullata. Ky përfaqësim në disa
raste nuk bazohet në kritere të njohura ndërkombëtare
të shërbimeve me jashtë që kanë të bëjnë me: i)
prezencën e konsiderueshme të shqiptarëve që jetojnë
e punojnë në vendin mikpritës; ii) marrëdhëniet e
ngushta ekonomike dhe politike ndërmjet vendeve; iii)
arsyet shtetërore që bëjnë të domosdoshme praninë
me përfaqësi diplomatike. Vizioni ynë për shërbimin
diplomatik është ai i mbrojtjes së interesave themelore
kombëtare, duke pasur si objektiv parësor vendosjen
e Shqipërisë në pozita dinjitoze në tërësinë e sistemit
të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ne e konsiderojmë
shërbimin diplomatik si urën e bashkëpunimit ndërmjet
Shqipërisë dhe botës. Sfidat nëpër të cilat kalon vendi e
bëjnë jetike reformën në shërbimin diplomatik.

Angazhimi Ynë
Përfaqësim i vlerave dhe
standardeve më të larta në
shërbimin diplomatik
Zotimet Tona:
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►► Përfaqësim diplomatik i bazuar
në:
• Patriotizëm – besnikëri
ndaj Republikës së
Shqipërisë dhe popullit
shqiptar;
• Profesionalizëm –
kryerje e detyrës
me përgjegjëshmëri,
efikasitet, standarde
dhe zbatim i paanshëm
i politikave, praktikave
dhe direktivave;
• Meritokraci – respektimi
dhe promovimi i
karrierës në shërbimin
diplomatik, gërshetuar
me qarkullimin e
diplomatit në mënyrë
të paracaktuar, sipas
parashikimeve të
sanksionuara me ligj
dhe praktikave më të
mira ndërkombëtare;
• Integritet – Pastërti
e figurës, shmangie e
çdo konflikti interesi

•

në ushtrimin e detyrës,
kryerje e detyrës me
korrektësi maksimale
ndaj normave
zyrtare, qytetare dhe
demokratike;
Përgjegjshmëri –
angazhim maksimal
dhe përkushtim në
zbatim të detyrës për
arritjen e misionit të
shërbimit diplomatik
dhe përfaqësimin
dinjitoz të vendit.

► ► Shërbim diplomatik i udhëhequr
nga interesat kombëtare dhe jo
ato partiake apo klienteliste.
• Riorganizim i Ministrisë
së Punëve të Jashtme
në përputhje me
praktikat më të
mira europiane duke
marrë parasysh
edhe zhvillimet dhe
tendencat që kanë të
bëjnë me:

•

•

rritjen e rolit
të komunitetit
ndërkombëtar në
çështjet e brendshme
që vjen paralelisht me
proceset e integrimit
euroatlantik;
fuqizimin e aktorëve
ndërkombëtare
jo-shtetërore në
marrëdhëniet
ndërkombëtare.

► ► Rishikim i pranisë diplomatike
në botë, në funksion të
përmbushjes me efektivitet të
prioriteteve të politikës sonë të
jashtme, duke marrë parasysh
faktorë si:
• përfaqësimin shqiptar
për shqiptarët tek
shqiptarët; fuqizim me
përparësi i përfaqësive
diplomatike në
vendet ku jetojnë
shqiptarë në masë të
konsiderueshme.
• përfaqësimin e
plotë; përfaqësitë si
poste diplomatike
të mirëfillta me staf
funksional dhe që
operojnë mbi kritere të
qarta për koston dhe
efektivitetin e tyre.
• përfaqësimin strategjik;
përfaqësi në vende
me të cilat Shqipëria
ka marrëdhënie të

konsiderueshme
ekonomike dhe
politike; hapje apo
fuqizim i përfaqësive
në “qendrat
rajonale” ku gjenden
zyrat qendrore
të organizatave
ndërkombëtare dhe
rajonale, ose në vende
ku gjenden një numër
i madh ambasadash të
vendeve të treta, me
të cilat Shqipëria do
të ruajë marrëdhëniet
diplomatike, por nuk
ka mundësi të vendosë
ambasada.
►► Rivlerësim dhe riorganizim
i Konsujve të Nderit, duke
angazhuar njerëz me potenciale
ekonomike dhe financiare,
sipërmarrës me kredenciale
publike.
►► Aktivizim i diplomacisë publike
në shërbim të politikës së
jashtme, për promovimin e
potencialit shqiptar në mënyrë
transparente, duke nxitur
investimet e huaja.
►► Përfaqësi diplomatike që
krijojnë kushte për komunikim
të vazhdueshëm me
komunitetet shqiptare dhe
bëhen mbrojtëse të interesave
të tyre.
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“Shqipëtarët e përjashtmë janë po aq të vlerë dhe
ndihin vend e tyre sa edhe të përbrendshmit.”
Sami Frasheri, 1899
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Përkushtim
ndaj
shqiptarëve
që punojnë
dhe studiojnë
jashtë vendit

S

hqipëria është vendi me fluksin
më të lartë migrator në Europë.
Mbi 30% e popullsisë ose rreth
40% e popullsisë aktive jeton jashtë vendit tonë. Rreth
një milion e gjysmë shqiptarë punojnë e jetojnë në
vendet e BE-së dhe Amerikës Veriore. Shqiptarët janë
komuniteti më i madh i emigrantëve në Greqi, mbi
60%, i dyti në Itali: rreth 12%, dhe i treti në vendet e
BE-së: rreth 3%. Të ardhurat nga emigrantët përdoren
kryesisht si mjet konsumi dhe mbijetese për një pjesë të
madhe të popullatës në Shqipëri. Por, kujdesi i qeverisë
për emigrantët është minimal. Në 8 vite qeverisje
Kryeministri nuk ka zhvilluar asnjë takim me emigrantët
shqiptarë, të cilët janë lënë krejtësisht jashtë vëmendjes
së qeverisë. Në këto 8 vite qeveria nuk ka pasur asnjë
nismë, program apo fond për të mundësuar mësimin e
gjuhës shqipe në emigracion. Qindra mijëra emigrantë
në Greqi e Itali me vite të tëra kanë paguar sigurime
shoqërore, të cilat nuk njihen për efekt pensioni nga
këto vende. Prej Qershorit 2012, me mijëra emigrantë
nuk vinë dot në Shqipëri, pasi u ndalohet rikthimi në
Greqi për shkak të problemeve me toponimet greke
në pasaportat tona biometrike. Papërgjegjshmëria
ndaj shqiptarëve që jetojnë e punojnë jashtë vendit
merr fund me qeverisjen socialiste. Në qeverisjen tonë
shqiptarët që punojnë e studiojnë jashtë vendit, do të
kenë vëmendjen maksimale, kujdesin e përkushtimin
që mundi, sakrifica e sukseset e tyre meritojnë.

Angazhimi Ynë
Shteti si mbështetës aktiv dhe
i vendosur i shqiptarëve që
jetojnë, punojnë dhe studiojnë
jashtë vendit
Zotimet Tona:

►► Miratim i Ligjit për Votën e
Jashtme, duke mundësuar
votimin për të gjithë emigrantët
dhe studentët që jetojnë jashtë
vendit.
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►► Parashikim i një buxheti të
veçantë, i cili do të fokusohet
vetëm tek problemet dhe
shqetësimet e emigrantëve.
►► Ngritje dhe konsolidim i
strukturave administrative për
pritjen, udhëzimin, trajnimin e
instruktimin e emigrantëve të cilët
kthehen në Shqipëri.
►► Krijim i një paketë financiare për të
lehtësuar emigrantët të cilët duan
të investojnë kursimet e tyre në
ekonominë shqiptare.
►► Krijim i programeve për të
lehtësuar ambientimin e
emigrantëve (sidomos fëmijëve)
në sistemin arsimor, ekonomik dhe
social të vendit.
►► Konsultime periodike me
përfaqësitë rinore në qendrat
kryesore të emigracionit dhe
studentëve tanë jashtë vendit.
►► Fond i dedikuar qeveritar për
abetare, libra dhe materiale të

tjera pedagogjike të gjuhës shqipe,
i fokusuar veçanërisht në Greqi
dhe Itali.
►► Negociata me qeveritë homologe
për të përfshirjen e gjuhës shqipe
në kurrikula.
►► Kanal i dedikuar i televizionit publik
që do të transmetojë programe për
mësimin e gjuhës shqipe.
►► Bashkëpunim me institucionet
homologe në vendet fqinje për të
mundësuar akordimin automatik
të nënshtetësisë për fëmijët
shqiptare të lindur në vendet
respektive.
► ► Negocim i një marrëveshjeje
dypalëshe me shtetin grek, ku
të përputhen në nivel diplomatik
dhe administrativ ndryshimet
në toponimet që konsiderohen
problematike prej autoriteteve
greke.
►► Reformim i shërbimit konsullor,
duke krijuar shërbime të
posaçme për emigrantët për
lindjet, martesat, vdekjet,
pajisjet me dokumente identiteti,
sipas praktikave më të mira të
vendeve të njohura dërguese të
emigrantëve.

Ky program është frut i punës së duruar, mundit të
pakursyer dhe angazhimit të sinqertë të qindra njerëzve.
Përveç ekspertëve të partisë tonë, të cilët përpiluan
kapitujt e gjerë dhe të detajuar në të cilët bazohet ky program,
ekspertë të ndryshëm vendas e të huaj, qytetarë të angazhuar
në sipërmarrje e shoqërinë civile, studentë dhe njerëz me
karrierë profesionale kanë lënë gjurmë kuptimplota në këtë
sintezë aspiratash.
Njerëz që nuk kërkuan as t’u nënvizohet emri e as
t’u paguhen orët e gjata të punës, kanë ofruar me shumë
gatishmëri e përgjegjshmëri materiale të shkruara, ide të vyera
dhe kritika korrigjuese për këtë dokument të pasionit politik e
qytetar.
Burra e gra që nuk kishin asnjë detyrim partiak apo interes
tjetër përveç dëshirës për të kontribuar për të mirën e vendit,
janë përgjigjur çdo moment kur na është dashur një dorë që
të arrihej në kohë nxjerrja në dritë e kësaj pasqyre të re për
politikën shqiptare.
Falë këtyre kontributeve, ky botim vjen në duart e
secilit si shembëlltyra e solidaritetit shoqëror dhe frymës së
bashkëpunimit që do marrë udhë në qeverisjen e vendit me
fitoren e 23 Qershorit.
U jemi mirënjohës të gjithëve. Falenderimi është i
përzemërt për secilin, që nga njeriu i zakonshëm që në fshatin
më të largët u përfshi në rrugën tonë të programit deri tek
ekspertët më të spikatur.
Por mirënjohjen e falenderimin më të plotë për çdokënd
kontriboi qoftë dhe me një fjalë a fjali të vetme në këtë
program, do t’a jetësojmë duke bërë realitet çdo angazhim e
zotim të shkruar këtu.
Për Shqipërinë e rilindur!
Partia Socialiste e Shqipërisë

