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Hulumtues: Lirim Krasniqi 

 

Analizë e shkurtër e politikave për përfaqësimin e Diasporës në 
institucione 

 

I. Situata aktuale 

Roli dhe potenciali i diasporës është duke marrë çdo ditë e më shumë vëmendje nga 

politikëbërësit, hulumtuesit dhe publiku dhe më shumë hapësirë në strategjitë zhvillimore të 

vendeve të ndryshme. Krijimi i lidhjeve në mes të pjesëtarëve të diasporës dhe institucioneve të 

vendit/shtetit të origjinës është proces që kërkon angazhim dhe përkushtim të veçantë. Mënyra 

e qasjes ndaj një procesi të tillë është përcaktuese e nivelit të angazhimit dhe përfshirjes së 

diasporës në institucionet e shtetit dhe proceset tjera shoqërore të vendit të prejardhjes. 

Angazhimi do të thotë përfshirja, pjesëmarrja dhe madje influencimi i dikujt. Në rastin e 

angazhimit të diasporës, zakonisht supozohet se është një shtet apo qeveri që kërkon të 

angazhohet komuniteti i njerëzve që jetojnë jashtë vendit, ose të cilët janë emigrantë ose 

pasardhës të emigrantëve dhe që ndajnë një afinitet ose mbajnë lidhje me të. Angazhimi mund 

të nënkuptojë gjithashtu të filluarit dhe të përfunduarit e një aktiviteti, pjesëmarrja apo 

përqëndrimi i vëmendjes te diçka. Në këtë kontekst, angazhimi i diasporës mund, për shembull, 

të përkthehet në njohjen dhe përfshirjen e diasporës në aktivitetet zhvillimore.[1]  

 

Kosova, më shumë se shtetet e rajonit, ka gëzuar angazhimin dhe vëmendjen diasporës, edhe 

në mungesë të politikave madje edhe në mungesë të institucioneve përkatëse. Përparësia 

krahasuese e Kosovës në këtë drejtim, në raport me vendet tjera, janë lidhjet akoma shumë të 

forta të pjesëtarëve të diasporës me atdheun e tyre. Por, pavarësisht kësaj, Republika e 

Kosovës akoma nuk ka arritur që lidhjet dhe angazhimin e deritanishëm më shumë vullnetar 

dhe individual të pjesëtarëve të diasporës, ta shndërrojë në ndërmarrje të organizuar duke 

njohur dhe institucionalizuar kontributin dhe pjesëmarrjen e tyre në funksion të zhvillimit të 

vendit. 

Kjo analizë do të trajtojë angazhimin e diasporës përmes përfaqësimit në institucionet 

shtetërore. Duke adresuar vështirësitë kyçe të politikave të përfaqësimit dhe angazhimit të 

diasporës në institucionet vendore dhe duke marrë shembujt më të mirë të shteteve të tjera, 
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kjo analizë synon të nxjerrë format apo mënyrat më të përshtatshme të përfaqësimit të 

diasporës në institucionet e Republikës së Kosovës. Rekomandimet nga ky dokument, u 

drejtohen, me theks të veçantë, politikëbërësve vendor, pjesëtarëve të diasporës, si dhe palëve 

të  tjera të interesuara në procesin e angazhimit të diasporës në proceset zhvillimore të vendit. 

II. Definimi i Diasporës 

Gjatë përpilimit të çfarëdolloj strategjie apo politike mbi angazhimin e diasporës, pyetja e parë 

që duhet t’i përgjigjemi është “çka nënkuptohet me, dhe kush e përbën diasporën”? Fjala 

diaspora vjen nga greqishtja, dia që do të thotë përmes/nëpërmjet' ose 'mbi/përmbi' dhe speiro 

që do të thotë 'shpërndarje' ose 'mbjellje'.[2] Diaspora është e përbërë nga ajo pjesë e 

njerëzve, të shpërndarë në një ose më shumë vende jashtë atdheut por që mbajnë ndjenjën e 

një komuniteti trans-nacional të lidhur me vendin e origjinës.[3] Gerard-Francois Dumont, e 

përkufizon diasporën si "një bashkësi të individëve që jetojnë së bashku në të njëjtin territor 

dhe që kanë të përbashkët bindjen ose besimin e përkatësisë, të vetes ose familjeve të tyre në 

një territor tjetër me të cilin ata mbajnë marrëdhënie të rregullta."[4] 

Por, përdorimi në rritje i nocionit ‘diaspora’ vjen si pasojë e politizimit të tij, si përshkrues më 

specifik i emigrantëve dhe pasardhësve të tyre si agjentë zhvillimi. Nocioni i diasporës nuk i 

përfshin të gjithë emigrantët. Diaspora u referohet kryesisht individëve apo grupeve të 

integruara në shtetet pritëse të cilët kanë ndjenjën e përkatësisë me bashkëkombasit dhe 

vazhdojnë të mbajnë lidhje me shtetin e origjinës. 

Në legjislacionin e Kosovës, diaspora definohet përmes Ligjit Nr. 04/L - 095, Neni 2, pika 1.1, ku 

thuhet se pjesëtar i diasporës është “çdo person që ka vendbanim apo vendqëndrim jashtë 

Republikës se Kosovës dhe që ka lindur apo ka prejardhje familjare nga Kosova.”[5]  Në këtë 

ligj por edhe në Strategjinë Kombëtare për Diasporën, vërejmë se nuk përcaktohet periudha 

apo koha e qëndrimit jashtë vendit për t’u kualifikuar si pjesëtar i diasporës, dhe përdoren dy 

terma: diaspora dhe mërgata, dallimi i të cilave nuk shpjegohet. Në definimin e termit, nevojitet 

të trajtohet edhe përkatësia kombëtare e pjesëtarëve të diasporës. Ish-ministri i diasporës, Z. 

Valon Murati thotë se diaspora e Kosovës në aspektin juridik mund të konsiderohet si e 

Kosovës, dhe nuk përjashton asnjë shtetas të Kosovës jashtë vendit, përfshirë pakicat 

kombëtare. Mirëpo shumica e saj politikisht, kulturalisht dhe gjuhësisht është pjesë e diasporës 

shqiptare. Rrjedhimisht diaspora shqiptare përfshin të gjithë shqiptarët jashtë vendit pa dallim 

shtetësie. Në funksion të kësaj diaspora shqiptare është një dhe e pandarë dhe si të tillë e 
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trajton edhe Republika e Kosovës.[6] Edhe pse llogaritet se pjesëtarë të diasporës me shtetësi 

kosovare janë rreth 700,000 (përfshirë pakicat kombëtare) [7], shqiptarët jo-shtetas të Kosovës 

janë shumë më shumë në numër dhe rëndësia e përfshirjes së tyre qëndron në faktin se ata 

historikisht kanë kontribuuar në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe edhe sot   vazhdojnë të 

jenë të gatishmi për angazhim në Kosovë dhe lidhur me të. 

III. Rëndësia e angazhimit të diasporës 

Përmes remitancave, transferimit të vlerave dhe ideve, diaspora luan një rol shumë të 

rëndësishëm në shtetndërtim dhe zhvillim. Përtej ndjenjës së përkatësisë dhe kultivimit të 

politikave që kanë për qëllim ruajtjen e identitetit kombëtar të pjesëtarëve të diasporës, shteti i 

Kosovës duhet të trajtojë diasporën si një aset të çmueshëm me potencial të madh të 

ndryshimeve pozitive dhe agjent të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Ish-ministri Murati 

thekson se përtej lidhjeve etno-kulturore, angazhimi i diasporës është çështje e interesit 

kombëtar.[8] Kosova, deri tani ka kaluar dhe është në proces, në disa hapa fillestar, të krijimit 

të kushteve për angazhimi të diasporës. 

 

Së pari, njohja e diasporës – një proces i cili ka të bëjë me mbledhjen dhe përpunimin e të 

dhënave mbi diasporën me qëllim krijimin e një pasqyre të saktë mbi pjesëtarët e diasporës. Në 

këtë drejtim, Kosova ka bërë hapa të rëndësishëm me Regjistrin e Diasporës dhe Mërgatës, një 

projekt që është duke vazhduar dhe që përfshinë shoqatat, bizneset dhe të gjitha organizimet e 

tjera jashtë vendit.  

 

Së dyti, institucionalizimi i veprimeve për diasporën – proces i cili nënkupton krijimin e 

mekanizmave institucionalë që krijojnë dhe hartojnë politika për diasporën. Edhe në këtë 

çështje, Republika e Kosovës ka avancuar duke formuar Ministrinë për Diasporën, duke miratuar 

Ligjin për Diasporën dhe Mërgatën, përfshirjen e diasporës në Komisionin Parlamentar për Punë 

të Jashtme, si dhe krijimin e pozitës së zyrtarit komunal për çështje të diasporës dhe mërgatës 

në nivelin lokal. Por, këto janë të pamjaftueshme duke pasur parasysh potencialin dhe 

madhësine e diasporës. Mbi 200 organizata dhe mbi 300 aktivitete/ngjarje në vit të evidentuara 

vetëm nga platforma www.diasporaflet.org janë tregues se gjendja aktuale nuk përfill kërkesat 

e diasporës dhe se përfaqësimi i saj në institucionet e Kosovës është joproporcional. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diasporaflet.org%2F&h=ATOSEAkPPhDbTK-aRDbRxtGQqIYc8duyKBo7SyMpCGO_aVEuXVdRM7jnlOhAZ3rrA3nbiHsBaNScLmz0UnHCndqXk6qowX2TIs1KO21epJEhuquPpBGAEhDbCWKFde4Skav9xxB5Ej1TVGnCBuzP-ehRkyWN5SAQItuVk42Q3wtOcHJpJkiGIvI_p9xcDxLNfKXucn_qBRfI1G3gQ84PHKgG266SdAMrEPz4SsNBgdo6qSBVDCcYjg62bxtIug


5 
 

 

IV. Përfaqësimi i diasporës 

Realizimi i të drejtave politike 

Angazhimi i diasporës nuk mund të arrihet pa realizimin e të drejtave politike të cilat përfshijnë: 

mundësinë për të zgjedhur (votuar) dhe për t’u zgjedhur. Me legjislacionin aktual, Republika e 

Kosovës obligohet përmes Kushtetutës për “mbrojtjen e interesave të shtetasve që jetojnë 

jashtë vendit”[9] dhe poashtu përmes nenit 45 garantohet e drejta zgjedhore dhe e 

pjesëmarrjes për të gjithë shtetasit brenda dhe jashtë vendit. Por, praktikisht vërehet 

pjesëmarrje shumë e ulët në realizimin e të drejtës për të votuar dhe mungesë mekanizmash që 

e lehtësojne pjesëmarrjen në zgjedhje. Nga rreth 20.000 aplikacione për votim nga jashtë në 

zgjedhjet e fundit parlamentare (2017), vetëm rreth 5.000 janë numëruar si vota të vlefshme. 

Përveç interesit jo të lartë për të votuar, vështirësitë e mënyrës së votimit përmes postës kanë 

ndikuar që pjesëmarrja të jetë e ultë. Në këtë drejtim, siç sugjeron edhe ish-ministri Murati, 

Kosova duhet ta shqyrtojë seriozisht mënyrën e votimit në person, duke organizuar procesin e 

votimit në ambasada dhe konsullata.[10] Ky opsion përdoret nga 55 vende dhe ka si  përparësi 

sigurimin e fshehtësisë së votës dhe mundësinë për dalje më të madhe në zgjedhje, por në 

anën tjetër është i kushtueshëm për t’u organizuar.[11] 

Përfaqësimi direkt (rezervimi i ulëseve në parlament) 

Pjesëmarrja e diasporës në proceset politike dhe socio-ekonomike varet edhe nga niveli i 

përfaqësimit apo ndikimit të saj në institucionet më të larta përfaqësuese siç është parlamenti 

apo qeveria. Në mungesë të realizimit të së drejtës për t’u zgjedhur, diaspora është e 

hendikepuar në kuptimin e realizimit të të drejtave politike. Disa shtete në botë, 5 prej tyre në 

Evropë (Franca, Italia, Kroacia, Maqedonia dhe Portugalia), kanë krijuar ulëse të veçanta në 

parlament për përfaqësuesit e diasporës. Për qëllimet e kësaj analize do të trajtojmë modelin 

Kroat[12] dhe modelin Portugez [13] të përfaqësimit të diasporës në parlament. 
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Në mes këtyre dy modeleve, përfaqësimit direkt të diasporës së Kosovës do t’i shkonte për 

shtati më së shumti modeli kroat, ku me një zonë të veçantë zgjedhore do të ri-organizohej 

edhe procesi i votimit dhe përfaqësuesit e diasporës do të kishin legjitimitet të plotë. Por, ashtu 

siç thuhet në Strategjinë Kombëtare për Diasporën[14], gjë të cilën e pohon edhe ish-ministri 

Murati, përfaqësimi direkt i diasporës në Kuvend kërkon ndryshime kushtetuese dhe se kjo 

duket e pamundur në plan afatmesëm, edhe pse Ministria e Diasporës i ka bërë një kërkesë 

komisionit parlamentar për reformën kushtetuese dhe zgjedhore që diasporës t’i rezervohen 5 

vende në Kuvendin e Republikës së Kosovës.   

Përfaqësimi indirekt (Organizmat këshilldhënëse/avokuese) 

Përveç përfaqësimit direkt në parlament, shumë shtete kanë krijuar Këshille apo Asamble të 

Diasporës të cilat kanë rol këshilldhënës dhe avokojnë politika pranë qeverive kombëtare. Këto 

organizma shpesh kanë rezultuar më efektive se përfaqësimi në parlament. Për shembull, 

Kroacia ka krijuar Këshillin e Kroatëve jashtë Republikës së Kroacisë[15], një organ 

gjithëpërfshirës i cili përbëhet nga 55 anëtarë dhe shërben si trupë këshilluese/asistuese për 

qeverinë në çështje të lidhura me diasporë, por jo vetëm. Ky këshill përbëhet nga përfaqësuesit 

e organizatave, institucioneve dhe asociacioneve jashtë vendit, personat me ndikim brenda dhe 

jashtë komuniteteve të tyre të cilët emërohen nga qeveria kroate me propozim të komuniteteve 

të vendeve ku ata jetojnë. Anëtarët zgjedhen në bazë të rëndësisë së kroatëve në vendin 

përkatës, lidhjet e atij komuniteti me shtetin kroat, dhe afirmimin e interesave të Kroacisë. 

Një shembull tjetër është Armenia, njëra nga vendet me diasporën më të madhe në botë, e cila 

përveç të tjerash ka krijuar fondin gjithë-armenian të quajtuar “Hayastan”, i kryesuar nga 

Presidenti i Republikës së Armenisë. Çdo tre vjet, Ministria Armene e Diasporës organizon 

konferencën ‘Armenia dhe Diaspora’ për të diskutuar çështje të interesit kombëtar.[16] Ky fond 

ka arritur që të avokojë politika të fushave të ndryshme, dhe në bashkëpunim me qeverinë 

armene, të implementojë shumë projekte në shërbim të armenëve brenda dhe jashtë. 

Pjesëmarrja në këtë fond është vullnetare, por aktivitetet e tij janë të institucionalizuara dhe 

koordinohen nga Presidenti. Përfaqësimi indirekt i diasporës përmes këtyre organizmave, 

mundëson që të rritet ndikimi në të gjitha nivelet e pushtetit duke filluar nga qeveria, 

parlamenti, komunat, etj. Përparësi e kësaj forme është fleksibiliteti në organizim si dhe 

mundësia më e madhe e përfshirjes/angazhimit të sa më shumë pjesëtarëve të diasporës dhe 

bashkimit të potencialit të tyre. Unifikimi i diasporës është çështje e interesit kombëtar, prandaj 
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formimi i një trupe gjithëpërfshirëse do të rriste mundësitë për interaktivitet të diasporës me 

shtetin amë por edhe ndikimit në zhvillim ekonomik dhe shoqëror. Përparësi tjetër e kësaj 

forme organizimi është mundësia e përfshirjes së personaliteteve me famë/ndikim botëror nga 

bota shqiptare të cilët do të rrisnin kapacitetet influencuese të Këshillit si brenda ashtu edhe 

jashtë.  

V. Rekomandime 

1. Të ndërrmerren masa për rritjen pjesëmarrjes së diasporës në zgjedhje. Të rishikohet 

forma aktuale e votimit përmes postës dhe të thjeshtëzohen procedurat e regjistrimit 

për votuar duke mundësuar regjistrimin online, përmes një web-platforme nga ana e 

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Të trajtohet mundësia e votimit në person dhe 

orgnizimit të zgjedhjeve nëpër ambasadat dhe konsullatat e Republikës së Kosovës. Të 

informohen saktë dhe në kohë pjesëtarët e diasporës rreth të gjitha procedurave që 

lidhen me zgjedhjet, pasiqë vazhdimisht ka pasur ankesa për mungesë të informimit 

adekuat; 

2. Përkundër faktit se ndryshimi i Kushtetutës së Kosovës është shumë i vështirë, për 

shkak të së drejtës së vetos që kanë pakicat, dhe e cila po shfrytëzohet nga 

përfaqësuesit e pakicës serbe deri më tani në të gjitha përpjekjet për të ndryshuar 

kushtetutën (bllokimi i formimit të ushtrisë është rasti më aktual), të shterren të gjitha 

mundësitë juridike dhe politike për adresimin e përfaqësimit direkt të diasporës në 

parlament. Ministria e Diasporës të kërkojë nga të gjitha instancat relevante, mundësitë 

e futjes së kësaj çështje në projektligjin e ri për ndryshimin e Ligjit për Diasporën, 

përfshirë këtu edhe hapat e nevojshëm për ndryshimet kushtetuese. Të informohen 

pjesëtarët e diasporës nga Ministria për ecurinë e këtij procesi. Përfaqësimi i diasporës 

në Kuvendin e Kosovës do të rriste edhe më tej angazhimin e diasporës, do të tregonte 

vlerësimin që shteti i Kosovës ua jep bashkëkombasve të vet, si dhe do të rriste 

mundësitë për rritjen e remitancave sociale në Republikën e Kosovës; 

3. Të iniciohet formimi i Këshillit Kombëtar të Diasporës. Qeveria e Kosovës në 

bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë dhe përfaqësuesit politik të shqiptarëve në 

Maqedoni, Mal të Zi, Serbi dhe përfaqësuesit nga diaspora, të organizojnë një 

konferencë për unifikimin e diasporës shqiptare në një institucion gjithëpërfshirës me 

karakter konsultativ. Këshilli Kombëtar i Diasporës do të përbëhej vetëm nga pjesëtarët 
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e diasporës. Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës të zotohen për financimin 

e një trupe organizative (sekretariat) të Këshillit, si dy shtetet me shumicë shqiptare. Për 

financimin e këtij mekanizmi do të duhej të diskutohej edhe me qeverinë e Republikës 

së Maqedonisë; 

4. Në hartimin e strategjisë së re për diasporën dhe ndryshimet në legjislacionin aktual, të 

trajtohet me vëmendje të veçantë çështja e definimit të diasporës. Të përcaktohen qartë 

specifikat e kualifikimit të qytetarëve si anëtarë të diasporës si dhe të përcaktohet dallimi 

midis diasporës dhe mërgatës. Në këtë drejtim, gjatë ndryshimit të Ligjit për Diasporën 

nga Qeveria, të shqyrtohet mundësia e largimit nga përdorimi në emërtim të termit 

mërgata, në mënyrë që të mos krijohen paqartësi kur i referohemi diasporës, ose të 

jepet shpjegim i qartë cili është dallimi midis tyre. 
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