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Parafjalë

Të nderuar,

 Ky manual është përgatitur me qëllim që të promovohen 
të drejtat e përfaqësuesve të bashkësive më të vogla në Republikën e 
Maqedonisë, si dhe shkalla e realizimit të tyre. Në radhë të parë është i 
dedikuar për qytetarët, përfaqësuesit e bashkësive, organizatave qytetare, 
institucioneve shtetërore, këshilleve të komunave, komisioneve për 
marrëdhënie ndërmjet bashkësive, si dhe për të gjithë ato të cilët duan të 
mësojnë pak më tepër nga kjo fushë.
 

Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive si institucion, 
mandati i të cilit është që të kujdeset për mbrojtjen, realizimin dhe 
avancimin e të drejtave të bashkësive më të vogla u doli në ndihmë 
kërkesave të bashkësive për botimin e një publikimi të tillë, në të cilin 
janë grumbulluar ligjet më të rëndësishme, gjendjet aktuale sa i takon 
zbatimit të tyre, si dhe rekomandime për t’i tejkaluar më lehtë sfidat me 
të cilat ballafaqohen këto bashkësi në Republikën e Maqedonisë.

Shpresojmë se ky botim do t’i nxisë bashkësitë të ndërmarrin 
iniciativa të reja, zgjidhje përmes projekteve, hulumtime të mëtutjeshme 
në këtë fushë, si dhe edukimin e opinionit më të gjërë për rolin e 
përfaqësuesve të bashkësive në ndërtimin e proceseve demokratike në 
Republikën e Maqedonisë.

Falemnderojmë shumë Misionin e OSBE-së, i cili financiarisht e 
përkrahu përpilimin dhe botimin e këtij manuali.

Vesna Babiq – Petrovski
Drejtoreshë e Agjencisë për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive
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HYRJE

Gjatë tre dekadave të fundit në Evropë gjerësisht diskutohet për procesin dhe mekanizmat për promovimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të grupeve të pakicave, gjë e cila kontribuoi në zhvillimin e një spektri të gjërë të zotimeve 
politike, zgjidhjeve juridike dhe iniciativave. E gjithë kjo mund të vërehet përmes disa masave të llojllojshme, 
mirëpo gjithashtu edhe të ngjajshme, siqë janë: ratifikimi i Konventës Kornizë për Pakicat Kombëtare të Këshillit 
të Evropës, miratimin e zgjidhjeve ligjore anti-diskriminuese, programeve për integrimin e romëve në jetën 
shoqërore, themelimin e organeve qeveritare për promovimin e të drejtave të pakicave dhe të ngjajshme.

Secila nga këto shtete, anëtare ose aspirante për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ballafaqohet me problemin 
e njejtë – si në praktikë t’i zbatojë detyrat e ndërmarra juridiko-ndërkombëtare në sferën e të drejtave etnike dhe 
në këtë mënyrë të krijojë barazpeshë mes nevojave reale dhe praktike të pjesëtarëve të pakicave, dhe kapaciteteve 
të mekanizmave vendore dhe institucionale për zbatimin dhe realizimin e tyre.

Edhe pse një kohë të gjatë në kuadër të Kombeve të Bashkuara ka mbisunduar qëndrimi se çështja e mbrojtjes 
së suksesshme të grupeve të pakicave mund të përfshihet me të drejtat e njeriut të garantuara me instrumentet 
ekzistuese, më në fund, në vitin 1992 KB e miratuan Deklaratën për të Drejtat e Pjesëtarëve të Pakicave Etnike, 
Fetare dhe Gjuhësore. Edhe përpos të dallimeve gjatë përcaktimit të definicionit universalisht të pranueshëm 
të termit “pakicë”, pjesa më e madhe e karakteristikave të pakicave janë në mënyrë adekuate të identifikuara 
edhe në praktikë dhe po ashtu në mënyrë adekuate aplikohen në shumicën e situatave. Sqarimi më shpesh i 
përdorur sa i takon pakicës në një shtet të caktuar mund të përmblidhet si grup jodominant i individëve të 
cilët bashkëndajnë disa karakteristika të caktuara etnike, religjioze ose gjuhësore, të cilat dallojnë nga ato të 
popullatës shumicë.

Me miratimin e Deklaratës së KB, vazhdimisht e më shumë përforcohet vetëdija mes shteteve për promovimin 
dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave dhe nevoja për një kujdes të veçantë dhe pranimin e ekzistimit të tyre, si 
dhe përpjekje të zmadhuara për garantimin dhe realizimin e të drejtës së tyre për jodiskriminim dhe barazi. E 
gjithë kjo mund të realizohet përmes promovimit të multikulturalizmit në procesin edukativo-arsimor, në nivel 
shtetëror dhe lokal, si dhe përmes përfshirjes së tërësishme dhe efektie të pakicave në të gjitha aspektet e jetës 
publike. 

Këshilli i Evropës si një organ regjional, ka shkuar një hap përpara në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut me miratimin e Konventës Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare (KKMPK). Edhe në këtë 
konventë, të ratifikuar nga Republika e Maqedonisë në vitin 1997, përpos mungesës së definicionit të qartë dhe 
të përgjithshëm të termit “pakicë kombëtare”, mund të identifikohen disa elemente të definicionit në dispozitat 
tjera të KKMPK. Kështu që, Preambula dhe neni 6 nga konventa flasin për identitete etnike, kulturore, gjuhësore 
dhe fetare, nga e cila mund të konkludohet se të njejtat paraqesin kritere kyçe të cilat duhet të merren parasyshë 
gjatë definimit dhe përcaktimit të pakicave kombëtare në një shtet.1

1   f.48, ed. Ëeller M., Blacklock D. and Nobbs K, The protection of minorities in the ëider Europe (Palgrave Macmillan 2008).



ZBATIMI I TË DREJTAVE 
TË BASHKËSIVE 

PRAKTIKAT 
MEKANIZMAT 

DHE MBROJTJA

7

Duke e pasur parasyshë rolin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) në promovimin dhe 
zhvillimin e vlerave demokratike në shtetet e Evropës Qendrore dhe Lindore, i rëndësishëm është të përmendet 
edhe miratimi i dokumentit të Kopenhagës në vitin 1990, i cili përmban standarde të detajuara në pjesën për 
mbrojtjen e pakicave. Edhe pse juridikisht nuk është i detyrueshëm, ky dokument paraqet bazë për zhvillimin e 
mëtutjeshëm të diskusionit për të drejtat e pakicave, si një instrument i posaçëm në përbërjen e OSBE-së.

Ky botim bën një shqyrtim të të drejtave të bashkësive etnike më të vogla në numër2 (me popullësi nën 20% 
nga popullata në RM) dhe shkallën e realizmit të tyre përmes mekanizmave të institucionalizuara për zbatimin 
e tyre praktik dhe konkret, si dhe mekanizmat e mundshme për promovimin dhe mbrojtjen e tyre. Në RM 
me ligj të posaçëm rregullohet pocedura për ndjekjen e realizimit, avancimit dhe mbrojtjen e të drejtave të 
përfaqësuesve të bashkësive të cilat janë më pak se 20% nga popullata e përgjithshme, si dhe mbikqyrjen e 
realizimit të dispozitave të ligjeve me të cilat janë të përcaktuara këto të drejta.3

Sa u takon të dhënave zyrtare nga regjistrimi i fundit i popullatës të organizuar në vitin 2002, përpos dy 
bashkësive më të mëdha – maqedonase dhe shqiptare, edhe 5 bashkësi të tjera më të vogla përbëjnë përafërsisht 
10% nga popullata e përgjithshme, dhe atë: turqë – 3.85% (ose 77,959 persona), romë – 2.66% (ose 53,879 
persona4), serbë - 1.78% (ose 35,939 persona), boshnjakë – 0.84% (ose 17,018 persona) dhe vllehë – 0.48% 
(ose 9,695 persona). Realizimi i të drejtave të të tjerëve (rreth 21,000 persona), të cilët nuk janë një kategori e 
mbrojtur me ligj dhe janë qytetarë të RM dhe të cilët janë pjesë e popullit kroat, malazez, sllovak, bullgar dhe të 
tjerë, nuk është në fokusin e këtij hulumtimi.

Në këtë aspekt, fokusi kryesor i këtij botimi është mënyra dhe shkalla e realizimit të të drejtave të përfaqësuesve 
të bashkësive të cilët janë më pak se 20% nga popullata në RM, të përcaktuara me Ligjin për Avancimin dhe 
Mbrojtjen e të Drejtave të Bashkësive, me anë të ligjeve të tjera, si dhe të drejtat e garantuara në pajtim me 
instrumentet e ratifikuara juridiko-ndërkombëtare.

2   Termi “bashkësi më e vogël” për nevojat e këtij botimi do të thotë bashkësi të cilat janë të përfaqësuara me më pak se 20% në popullatën 
     e përgjithshme në RM.
3   Ligji për Avancimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Përfaqësuesve të Bashkësive të cilat janë më pak se 20% nga popullata në RM (“Gazeta 
     Zyrtare e RM” nr.92/2008).
4   Një numër i madh i të dhënave zyrtare dhe raporteve të organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare tregojnë se numri i romëve në 
     Republikën e Maqedonisë është më i madh nga numri i prezantuar këtu i cili është sipas të dhënave nga regjistrimi zyrtar i popullatës. Ky 
     fakt ndërlidhet me gjendjen sipas të cilës një numër i madh i romëve nuk janë paisur me dokumentacion personal, as po janë të regjistruar 
     në evidencat amë të shtetit.
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KAPITULLI  I    

   RISITË E INICUARA ME MARRËVESHJEN
   KORNIZË TË OHRIT DHE DOMETHËNIA 
   E TYRE
 

Me Marrëveshjen Kornizë të Ohrit (MKO), të nënshkruar në gusht të vitit 2001, synohet promovimi i zhvillimit 
të qetë dhe harmonik i shoqërisë qytetare, duke e respektuar identitetin etnik dhe interesat e të gjithë qytetarëve 
të RM-së.

Karakteri multietnik i shoqërisë maqedonase duhet të mirëmbahet dhe ta gjejë pasqyrimin e vetë në jetën 
publike. Zhvillimi i pushtetit lokal është tepër i rëndësishëm për nxitjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në jetën 
demokratike dhe për avancimin e respektimit të identitetit të bashkësive.

Sipas shumë vetëve, MKO hapi derën e stabilitetit dhe sigurisë, me çfarë filloi të trasohet rruga kah integrimi në 
BE dhe NATO. Kontrata me veti solli edhe mundësi, perspektiva dhe shpresë të reja. 

Megjithatë, edhe më tej do të diskutohet për çështjen se a arrin dhe sa arrin MKO ta krijojë dhe promovojë 
konceptin multietnik dhe multikulturor në Republikën e Maqedonisë. Gjithsesi, një pjesë e përkrahësve në 
mënyrë joegoiste do ta përkrahin, dhe më tej do të kërkojnë thellësimin e plotësimit të detyrave, të tjerët do të 
insitojnë që zbatimin e kontratës ta sjellin në fazën përfundimtare duke llogaritur se i njejti më me sukses është 
zbatuar, ndërsa pala e tretë edhe më tej do ta shohë si mjet me të cilin u krijuan shumë mundësi dhe të drejta, 
mirëpo për shkak se ato me numër janë të shumë të vogël nuk kanë mundësi që t’i ndjejnë përfitimet në jetën 
reale.

Shikuar në mënyrë objektive, duke e vlerësuar gjendjen në vitin 2001 dhe atë sot, zbatimi dhjetë vjeçarë i MKO 
mundëson një zhvillim të caktuar të proceseve demokratike, e përforcon kohezionin e brenshëm të shoqërisë 
maqedonase dhe u bë një shtyllë e rëndësishme për zhvillimin e multietnicitetit dhe thellësimin e marrëdhënieve 
mes bashkësive në RM.

Risitë e MKO, e cila përbëhet nga disa pjesë të posaçme, parimisht shihen përmes mundësimit të zhvillimit 
të pushtetit të decentralizuar, themellimin e parimeve të jodiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë, gjetjen 
e procedurave të reja parlamentare në drejtim të mbrojtjes nga majorizimi, zhvillimin e procesit arsimor në 
gjuhën amë, zgjerimin e përdorimit të gjuhëve në nivel qendror dhe lokal, si dhe mundësimin e shprehjes së lirë 
dhe të pakufizuar të identitetit.

Të drejtat e qytetarëve të cilët u takojnë bashkësive joshumicë, pas miratimit të amandmaneve kushtetuese në 
vitin 2001 janë të ardhshme: 

Amandmani IV dhe VIII – Zëvendësohet termi “kombësi” me termin “bashkësi” me çfarë avancohet statusi 
i shqiptarëve, turqëve, vllehëve, romëve dhe nacionaliteteve të tjera etnike prej në “kombësi” në “bashkësi”. 
Bashkësia serbe dhe boshnjake marrin statusin e kategorisë së mbrojtur me kushtetutë me përfshirjen e tyre në 
Preambulën, si dhe në amandmane të tjera të cilat dalin nga MKO.

Amandmani V – përcakton se gjuha maqedonase me alfabetin qirilik është gjuhë zyrtare në të gjithë territorin e RM, 
si dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare. Gjithashtu, ky amandman thotë se gjuhë tjetër e cila flitet nga së paku 
20% të qytetarëve në RM, gjithashtu, është gjuhë zyrtare, dhe gjithashtu e zyrtarizon përdorimin e gjuhëve të tjera në 
njësitë e vetëqeverisjes lokale, të cilën e shfrytëzojnë së paku 20% nga qytetarët në atë bashkësi.
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Amandmani VI – e promovon parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të bashkësive në organet e pushtetit 
shtetëror dhe institucioneve të tjera publike në të gjitha nivelet, si vlerë bazike e rregullit kushtetues në RM. 
Ky është një nga parimet bazike dhe më të rëndësishme të kontratës, e cila ka për qëllim të sigurojë barazi 
për bashkësitë etnike në jetën publike dhe përmirësim të kualitetit të shërbimeve publike për përfaqësuesit e 
bashkësive.

Amandmani X – e inicon të ashtuquajturin “shumica e Badenterit” (shumica e dyfishtë” për ligjet të cilat 
në mënyrë të drejtëpërdrejtë e prekin kulturën, përdorimin e gjuhëve, arsimin, dokumentet personale dhe 
përdorimin e simboleve. Për miratimin e ligjeve të tilla, Kuvendi vendos me shumicën e votave nga deputet 
prezent, ku duhet të ketë shumicë të votave nga deputetët prezent të cilët u takojnë bashkësive të cilat nuk janë 
shumicë.

Amandmani XII – Komiteti për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive me kompetencë bazike për t’i shqyrtuar 
çështjet lidhur me marrëdhëniet ndërmjet bashkësive në RM dhe jep mendime dhe sugjerime për zgjidhjen e 
tyre. Anëtarët zgjidhen nga rradhët e deputetëve, ndërsa në këtë komitet numër të barabartë të anëtarëve kanë 
maqedonasit dhe shqiptarët, ndërsa pesë bashkësitë tjera (tuqit, vllehët, romët, serbët dhe boshnjakët) kanë nga 
një përfaqësues.

Amandmani XVI – Ky amandman është shumë i rëndësishëm për bashkësitë e vogla në RM dhe ka të bëjë 
me inicimin e votimit me shumicë të dyfishtë për Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, Ligji për Financim Lokal, 
zgjedhjet lokale, kufinjtë e komunave dhe për qytetin e Shkupit.

Amandmani XVII – e promovon parimin e pjesëmarrjes aktive në proceset e vendim-marrjes. Në njësitë e 
vetëqeverisjes lokale qytetarët në mënyrë direkte ose përmes përfaqësuesve marrin pjesë në sjelljen e vendimeve 
për çështje të interesit lokal, ndërsa në veçanti në fushën e shërbimeve publike, urbanizmit dhe planifikimit 
rural, mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin ekonomik lokal, financimin lokal, veprimtaritë komunale, kulturën, 
sportin, mbrojtjen sociale dhe fëminore dhe arsimin.

Amandmani XVIII – me këtë amandman krijohet parimi i shumicës së dyfishtë për sjelljen e vendimeve për 
qasjen kah ndryshimi i Kushtetutës, për ndryshimin e Preambulës, nenet e Kushtetutës lidhur me pushtetin 
lokal dhe cila do qoftë dispozitë e cila ka të bëjë me të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive. Për këto ndryshimve 
përveç shumicës së dyfishtë të votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve, do të jetë e nevojshme edhe 
shumica e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve të cilët u takojnë bashkësive të cilat nuk janë shumicë 
në Republikën e Maqedonisë.
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KAPITULLI  II 

   TË DREJTAT E BASHKËSIVE DHE 
   HKALLA E REALIZIMIT TË TYRE

А.   E DREJTA E PUNËS – PËRFAQËSIMI I DREJTË DHE ADEKUAT NË ORGANET 
       E ADMINISTRATËS PUBLIKE



ZBATIMI I TË DREJTAVE 
TË BASHKËSIVE 

PRAKTIKAT 
MEKANIZMAT 

DHE MBROJTJA

11

Administrata publike dhe shërbimi shtetëror duhet të jenë të llojllojshme 
në strukturat dhe mekanizmat e punës së tyre, përmes punësimit dhe 
aftësimit për punë të përsonave të cilët u takojnë grupeve pakicë në shoqëri.

Ato gjithashtu duhet të zhvillojnë mundësi për llojllojshmëri në 
përmbajtjen e punës së tyre.5

Detyra e shtetit, siqë me pak ose më shumë sukses e zbaton RM në dhjetë vitet e fundit, është që të mendojë mënyra 
për përfshirjen dhe punësimin e pjesëtarëve të bashkësive më të vogla në sektorin publik. Në pajtim me udhëzimet 
e Ljubljanës6 kujdes i posaçëm duhet t’i kushtohet punësimit në ato sektore dhe veprimtari publike të cilat janë tepër 
të rëndësishme për realizimin e të drejtave të garantuara me kontratat ndërkombëtare dhe Kushtetutën, dhe ato janë 
gjyqësia, organet për zbatimin e ligjit, mbrojtja sociale, mbrojtja shëndetësore dhe institucionet arsimore. Pjesëmarrja 
e personave të cilët u takojnë pakicave kombëtare në administratën publike gjithashtu mund të ndihmojë që e njejta 
më mirë t’u përgjigjet nevojave të pakicave kombëtare.7

Parimi i përfaqësimit adekuat dhe të drejtë ka qenë tepër i rëndësishëm gjatë negociatave për MKO, duke e pasur 
parasyshë nivelin e ulët të përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së pjesëtarëve të bashkësive në administratën publike 
dhe organet e pushtetit shtetëror.  

1. Korniza ligjore

Kushtetuta e RM-së

Me amandmanin VI përcaktohet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të qytetarëve të cilët u takojnë të 
gjitha bashkësive, në organet e pushtetit shtetëror dhe institucioneve të tjera publike në të gjitha nivelet.8

Me Kushtetutën në mënyrë të drejtëpërdrejtë garantohet zbatimi i këtij parimi në sistemin e gjyqësisë. Gjatë 
zgjidhjes së gjykatësve, anëtarët e jurisë dhe kryetarët e gjykatave, do të respektohet përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat i qytetarëve të cilët u takojnë të gjitha bashkësive. Gjatë zgjidhjes së prokurorëve publik do të respektohet 
përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i qytetarëve të cilët u takojnë të gjitha bashkësive.9

Korniza ligjore

Çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat e pjesëtarëve të bashkësive është zgjidhur përmes një sërë ligjesh 
dhe akte nën-ligjore të cilat rregullojnë sfera të ndryshme të jetës shoqërore në RM.10 

Në sferën e jurisprudencës parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat e gjen zbatimin e tij gjatë përzgjedhjes 
së gjykatësve dhe anëtarëve të jurisë,11 gjatë përzgjedhjes së prokurorëve publik,12 gjatë punësimit të shërbimit 
profesional prokuroro-publik13 dhe gjatë punësimit në administratën gjyqësore14. Gjatë konstituimit të organeve 
dhe trupave të Akademisë për Gjykatës dhe Prokurorë, emrimin e anëtarëve të komisioneve, si dhe gjatë 
selektimit të kandidatëve për pranimin në trajnimin fillestar në Akademinë, sigurohet përfaqësimi i drejtë dhe 
adekuat i të gjithë qytetarëve.
5  Udhëzimi 26, Ljubljana Guidelines on Integration of Diverse Societies
6   Dokumenti i Komesarit të Lartë për Pakicat Kombëtare në OSBE
7   f.120, ACFC/31DOC(2008)001
8   Amandmani VI, Kushtetuta e RM, 2001
9   Amandmani XXIX dhe Amandmani XXX, Kushtetuta e RM
10 Lista e bashkangjitur nuk është gjithpërfshirëse, por vetëm shërben si shembull i prezantimit të përfshirjes së parimit të përfaqësimit 
    të drejtë dhe adekuat në legjislacionin vendor.
11 ne.43 pa.2 nga Ligji për Gjykatat (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr.58/2006, 62/2006, 35/2008, 150/20120)
12 ne.43 pa.2 nga Ligji për Prokurorinë Publike (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr.150/2007, 111/2008)
13 ibid.,ne.76 pa.5
14 ne.6 nga Ligji për Administratën Gjyqësore (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr.98/2008, 161/2008, 6/2009, 150/2010)
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Gjatë punësimit të nëpunësve shtetëror dhe publik zbatohet procedurë transparente, në bazë të kritereve të 
profesionalitetit dhe kompetencës, parimi i kushteve të barabarta dhe qasjes së barabartë, dhe zbatimin e 
parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të përfaqësuesve të bashkësive.15.16 Gjatë punësimit në institucion 
publik, ndërmarrje publik dhe organ të njësisë së vetëqeverisjes lokale zbatohet parimi i përfaqësimit të drejtë 
dhe adekuat.17.18

Ky parim zbatohet edhe gjatë zgjedhjes së bashkëpunëtorëve profesional, edukatorëve dhe kuadrit tjetër 
joarsimor në arsimin fillor19 dhe në shkollat e mesme publike.20 Edhe në fushën e kulturës zbatohet parimi i 
përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, kështu që Ministria për Kulturë mund të krijojë organe, gjegjësisht të emrojë 
bashkëpunëtorë të jashtëm duke e marrë parasyshë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të të gjitha bashkësive,21 
ndërsa në të njejtën kohë edhe anëtarët e Bordit Meanxhues të Fondit Filmik emrohen në pajtim me parimin 
adekuat.22

2. Zbatimi i parimit në praktikë

Për ta lehtësuar përmbushjen e detyrës së organeve të administratës shtetërore për përgatitjen e planeve vjetore 
për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të bashkësive në bazë të Ligjit për Nëpunësit Shtetëror, Ministria për 
Shoqëri Informatike dhe Administratë në vitin 2011 ka përgatitur dhe ka miratuar Rregullore për Përmbajtjen e 
Planit Vjetor për Përfaqësimin e Drejtë dhe Adekuat të Bashkësive.

Rregullorja thotë se çdo plan vjetor duhet të përmbajë të dhëna për: numrin dhe përqindjen e përfaqësimit, 
mes tjerave, edhe të pjesëtarëve të bashkësive të turqëve, romëve, vllehëve, serbëve, boshnjakëve në numrin e 
përgjithshëm të të punësuarve në një organ, si dhe t’i paraqesë efektet nga masat paraprakisht të ndërmarra dhe 
të realizuara, të parapara në planin vjetor, duke përfshirë edhe të dhëna për përkatësinë etnike të kandidatëve 
nga lista për selektim dhe kandidatët e selektuar. Plani vjetor duhet të përpunojë masa për aftësimin profesional 
dhe profesionalizimin të ndërlidhura me zbatimin e parimit për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve 
të bashkësive në organet e parapara në pajtim me Ligjin për Nëpunësit Shtetëror, si dhe implikimet fiskale për 
realizimin e aktiviteteve të parapara me planin. Planet e tilla paraqesin një mjet praktik dhe të matshëm me 
qëllim përmirësimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat mes pjesëtarëve të bashkësive.

Dokumentet e fundit qeveritare të qasëshme23 dhe planet për punësimin e bashkësive joshumicë i referohen 
periudhës nga viti 2004, deri në shtator të vitit 2008.24 Praktika tregon se ky parim edhe deri në fund të vitit 
2011 nuk do të jetë krejtësisht i zbatuar në pjesën e rritjes së përfaqësimit të pesë bashkësive më të vogla në 
numër në organet shtetërore dhe organet e njësive të vetëqeverisjes lokale. Sipas Avokatit të Popullit25 vërehet 
përparim gjatë zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në organet e pushtetit shtetëror dhe në 
njësitë e vetëqeverisjes lokale. Në pajtim me këtë, përfaqësimi i pjesëtarëve të bashkësive në organet e pushtetit 
shtetëror dhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale rritet – në vitin 2011 gjendja ka qenë e ardhshme: turqë – 1.7%, 
romë – 1.3%, serbë – 1.6%, vlleh – 0.7% dhe boshnjakë – 0.4%. Gjendja me përfaqësimin e turqëve, romëve dhe 
boshnjakëve ngec shumë sa i takon pjesëmarrjes së tyre me përqindje në numrin e përgjithshëm të popullatës, 
për dallim të përfaqësimit të vllehëve dhe serbëve në organet e administratës shtetërore, i cili është në një nivel 

15   ne.12, Ligji për Nëpunës Shtetëror (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 
      85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012)
16   ne.6, Ligji për Nëpunës Publik (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr.52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012)
17   ne.22 nga Ligji për Marrëdhënie Pune (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr.106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 
      52/2010, 124/2010, 47/2011,11/2012, 39/2012)
18   ne.51 pa.1-4, Ligji për Buxhetet e RM (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr.64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011)
19   ne.82 nga Ligji për Arsim Fillor (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012)
20   ne.60, Ligji për Arsim të Mesëm (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr.44/1995, 24/1996,  34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 
     55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012)
21   ne.11, Ligji për Kulturën (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr.31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 15/2008, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012)
22   ne.13 pa.3 nga Ligji për Fondin Filmik (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.70/2006, 92/2008, 36/2011, 136/2011, 136/2012).
23   f.11, Raporti i tretë i Qeverisë së RM lidhur me KKPK të Këshillit të Evropës (ACFC/SR/III(2010)002)
24  Sipas këtyre të dhënave nga gjithsej 774 persona pjesëtarë të bashkësive të cilat nuk janë shumicë në RM, vetëm 45 të punësuar kanë qenë 
     pjesëtarë të tre nga pesë bashkësive më të vogla etnike, dhe atë: 24 janë turqë (3.1%), 13 romë (1.6%) dhe 5 boshnjakë (0.6%).
25  Raport për mbikqyrjen e zbatimit të parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat për vitin 2011, Avokati i Popullit të RM, prill 2012.
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shumë të lartë dhe korrespondon me pjesëmarrjen numerike të bashkësive të tyre në popullatën e përgjithshme të 
RM. Edhe pse këto dy bashkësi janë në pozitë më të favorshme për dallim të bashkësive më të vogla, ende në tërësi 
nuk është i realizuar parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat.

Avokati i Popullit konstatoi se nga 972 institucione të cilat i kanë dorëzuar të dhënat26, në 845 nuk ka të punësuar 
asnjë pjesëtarë të bashkësisë boshnjake, në 730 të bashkësisë vllehe, në 676 të bashkësisë turke, ndërsa në 622 të 
bashkësisë serbe.

Nëse analizohen më detajisht të dhënat me të cilat disponon Avokati i Popullit lidhur me përfaqësimin nëpër 
ministritë në nivel qendror, pesë bashkësitë më të vogla aspak nuk janë të përfaqësuara në Ministrinë për 
Vetëqeverisje Lokale, ndërsa përfaqësimi i tyre është shumë i ulët në Ministrinë për Mbrojtje ku këto janë të 
përfaqësuara me 3.6% në numrin e përgjithshëm të të punësuarve, pastaj në Ministrinë për Shëndetësi – 4%, 
Ministrinë për Transport dhe Lidhje – 3.2%, Ministrinë për Punë të Brenshme – 3%. Nëse analizohen të dhënat 
sipas bashkësive etnike, atëherë brengos gjendja me përfaqësimin e turqëve dhe romëve nëpër ministri (me 
vetëm 0.7%, gjegjësisht 0.6%).

Gjendja me përfaqësimin e pesë bashkësive në organet e pavarura shtetërore (ente, komisione, agjenci) është 
pak më e mirë krahasuar me punësimin nëpër ministri. Në këtë grup si shembuj specifik mund të veçohen Enti 
Shtetëror Statistikor me 8.5% përfaqësim të pjesëtarëve të bashkësive më të vogla etnike (megjithatë gjysma e tyre 
janë serbë, ndërsa restoja janë të bashkësive të tjera), Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim me 12.2% pjesëmarrje, 
nga të cilët 9.7% janë romë (këtu duhet marrë parasyshë edhe fakti se drejtori i takon bashkësisë rome dhe është 
funksionar i lartë në një prej partive politike rome). Arkivi Shtetëror i RM-së me 4.7% e tregon përfaqësimin 
mesatarë të pesë bashkësive në këtë grup të organeve; ndërsa si shembuj negativë mund të identifikohen Enti për 
Zhvillimin e Arsimit (ku nuk ka serbë dhe boshnjakë të punësuar, ndërsa numri i turqëve të punësuar është vetëm 
0.8%), Agjencia për Kadastër dhe Patundshmëri me 3.1% dhe Agjencia për Komunikime Elektronike, ku nuk ka 
asnjë rom, vlleh ose boshnjak të punësuar, ndërsa pjesëmarrja e turqëve është 0.8% nga numri i përgjithshëm i 
të punësuarve. Marrë në përgjithësi, AP konkludon se tek një pjesë e organeve dhe institucioneve të pavarura 
ka përmirësim në zbatimin e parimit, ndërsa përfaqësimi mesatar i këtyre bashkësive në këto organe është 4.7%.

Nëse analizohen njësitë e vetëqeverisjes lokale mund të konkludohet se gjendja me përfaqësimin jo gjithmonë e 
portreton dhe nuk është në korelacion me të dhënat demografike dhe pjesëmarrjen e bashkësive më të vogla në 
numrin e përgjithshëm të popullatës në atë komunë. Si dhembuj më tragjik mund të veçohen Komuna e Gostivarit, 
ku pjesëmarrja e turqëve është 9.8% në popullatën e përgjithshme, ndërsa vetëm 4.2% janë në administratën 
komunale, ndërsa romët (3.8% nga popullata) janë të përfaqësuar me vetëm 1.7% në komunë. E ngjajshme është 
edhe gjendja në Komunën e Vraneshticës, ku turqit janë 20% e popullatës së atjeshme, ndërsa përfaqësimi i tyre 
në organet komunale është vetëm 11.8%, ndërsa në Komunën e Radovishit nga 14% banorë turqë, nuk ka asnjë 
të punësuar në administratën komunale. Në Karbinci, nga gjithsej 12 persona të punësuar në komunë, asnjëri 
nuk është turk, edhe pse pjesëtarët e bashkësisë turke janë 18% nga popullata e përgjithshme në komunë. E 
njejtë është gjendja edhe në Vasilevë dhe Vallandovë, ku ka një numër të madh të popullatës turke, dhe asnjë të 
punësuar në administratën komunale. Shembull i mirë për përfaqësimin e bashkësisë turke në nivel komunal 
është Ohri, ku jetojnë rreth 4% turqë, ndërsa janë të përfaqësuar me 3.4% në administratën komunale. Në Qytetin 
e Shkupit, përfaqësimi i turqëve në administratë është në korelacion me numrin e banorëve të kësaj bashkësie 
etnike në kryeqytet. Në Komunën e Dollnenit numri i turqëve dhe boshnjakëve të punësuar është shumë i lartë 
dhe korrespondon me përqindjen e këtyre dy bashkësive në numrin e përgjithshëm të banorëve në këtë komunë.

Në nivel lokal, gjendja me përfaqësimin e romëve, sa u takon të dhënave të Avokatit të Popullit, në organet komunale 
është brengosëse. Me përjashtim të organeve komunale në Shuto Orizare, ku numri i romëve të punësuar është 45%, 
në komunat tjera kjo përqindje është shumë më e ulët. Në Komunën e Manastirit (ku bashkësia rome është 2.75% 
nga popullata), Ilindenit (ku bashkësia rome është 2.70% nga popullata), Kavadarit (ku bashkësia rome është 1.75% 
nga popullata), Kumanovës (ku bashkësia rome paraqet 4% nga banorët), Pehçevës (ku bashkësia rome është 5.77% 
nga popullata), nuk ka asnjë rom të punësuar në administratën komunale.
26   90% nga institucionet të cilave u është dërguar pyetësori në mënyrë të përshtatshme janë përgjigjur dhe Avokatit të Popullit ia kanë siguruar të dhënat.
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Sa i takon përfaqësimit të serbëve, mund të konstatohet27 se në përgjithësi ato janë në mënyrë adekuate të 
përfaqësuar në nivel lokal, në ato komuna ku tradicionalisht jetojnë ose janë në numër më të madh. Gati 7.4% 
nga të punësuarit në organet komunale të Kumanovës janë deklaruar si pjestarë të kësaj bashkësie etnike, 
që paraqet 8.60% nga popullata e përgjithshme. Në Komunën Staro Nagoriçane, gati 44% nga të punësuarit 
në komunë janë serbë, në Çuçer Sandevë ky numër është 42.3%, ndërsa në Rosoman 20%. Gjendja duhet të 
përmirësohet në Komunën e Aerodromit, ku bashkësia serbe është 4.3% nga popullata e përgjithshme, ndërsa 
në organet e administratës merr pjesë me 1.9%. E ngjajshme është gjendja edhe në Komunën Qendër, ndërsa në 
Komunën e Karposhit, serbët janë në mënyrë adekuate të përfaqësuar në organet komunale.

Dy bashkësitë e tjera janë të përfaqësuara në një nivel shumë të ulët në organet komunale, me përjashtim të 
Komunës së Krushevës, Manastirit dhe Strugës, ku bashkësia vllehe është në mënyrë adekuate e përfaqësuar, 
dhe Komunat Dollneni dhe Saraj ku vërehet përfaqësim adekuat i bashkësisë boshnjake. Edhe pse bashkësia 
boshnjake përbën 17.46% nga popullata e Komunës së Petrovecit, në organet e kësaj njësie të vetëqeverisjes 
lokale nuk ka asnjë boshnjak të punësuar. Në organet e Qytetit të Shkupit, nga gjithsej 666 të punësuar, vetëm 
një është boshnjak, ndërsa askush nga vllehët nuk është i përfaqësuar në këto organe.

Këshilli i Evropës në rezolutën e tij, në korrik të vitit 2012, evidentoi se edhe përpos të faktit se është arritur 
njëfar progresi lidhur me zbatimin e parimit për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të bashkësive në nivel 
qendror dhe lokal, personat të cilët u takojnë bashkësisë shqiptare, boshnjake, serbe, vllehe, rome dhe turke nuk 
janë në mënyrë adekuate të përfaqësuar.28 Këshilli i Evropës me rezolutën e njejtë për RM e kritikon shtetin se 
një pjesë e madhe e pjesëtarëve të bashkësive të punësuar përmes zbatimit të këtij parimi nuk kanë detyra punë 
qartësisht të definuara, ndërsa disa aspak nuk janë të ftuar në vendin e punës. Kjo, sipas Këshillit të Evropës, e 
rrënon pjesëmarrjen efektive të bashkësive në sektorin publik dhe mund të ketë ndikim negativ mbi kualitetin 
e shërbimeve.

Pjesëtarët e pesë bashkësive më të vogla nuk janë në mënyrë adekuate të 
përfaqësuar në organet e njësive të vetëqeverisjes lokale, me disa 
përjashtime të caktuara në një numër më të vogël të komunave ku jeton një 
numër i madh i tyre ose në territoret e të cilave tradicionalisht banojnë.

Bashkësitë më të vogla (serbët, turqit, boshnjakët, vllehët dhe romët) ende 
nuk janë në mënyrë adekuate te përfaqësuara në organet e administratës.

3. Si të mbrohet kjo e drejtë?

Mbikqyrje e zbatimit të parimit të përfaqësimit adekuat: Inspektorati Shtetëror Administrativ, përveç mbikqyrjes 
se rregullt e cila është mbikqyrje e paraqitur e zbatimit të ligjeve dhe dispozitave relevante, ka edhe kompetencë 
që të bëjë mbikqyrje të zbatimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive në të gjitha 
nivelet.

E drejta për t’u ankuar kundër përzgjedhjes së një nëpunës shtetëror dhe/ose publik: Kundër vendimit për 
përzgjedhjen e kandidatit për nëpunës shtetëror dhe/ose publik, kandidati i pakënaqur ka të drejtë që të ankohet 
në Agjencinë për Administratë, e cila sjell vendim në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të ankesës. Ankesa 
e shtynë zbatimin e vendimit. Kundër vendimit të agjencisë, kandidati i pakënaqur ka të drejtë që të inicojë padi 
përpara gjykatës kompetente në afat prej 15 ditëve nga dita që ka marrë vendimin.29, 30 

27   Duke u nisur nga të dhënat, të cilat gjenden në raportin e AP për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat për vitin 2011
28   Resolution CM/ResCMN(2012)13 on the implementation of the FCNM by “the former Yugoslav Republic of Macedonia”
29   supra note 15, ne.17-а
30   supra note 16, ne.18
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Rekomandime: 

1. Rekomandime për pushtetin lokal

•	 Të përforcohet zbatimi i parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në të gjitha organet e njësive të 
vetëqeverisjes lokale, me theks të posaçëm në punësimin e romëve, vllehëve dhe boshnjakëve në ato 
komuna, në territoret e të cilave tradicionalisht banojnë ose në të cilat jetojnë në një numër të madh.

•	 Trajnim i vazhdueshëm i të punësuarve në organet e njësive të vetëqeverisjes lokale në drejtim të 
sigurimit të nevojave specifike të personave të cilët u takojnë bashkësive.

2. Rekomadime për pushtetet shtetërore në nivel qendror

•	 Të përforcohet zbatimi i parimit për përfaqësimin e drejtë në ministritë në nivel qendror, me theks të 
posaçëm në punësimin e turqëve dhe romëve brenda ministrive.

•	 Përcaktimi i kritereve me qëllim përmirësimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve 
të bashkësive, matur përmes shkallës së përmirësimit të kualitetit të shërbimeve për pjesëtarët e 
bashkësive. Përfaqësimi adekuat nuk duhet të matet vetëm në mënyrë kuantitative, por parimisht 
përmes qasëshmërisë dhe kualitetit të shërbimeve publike për pjesëtarët e bashkësive.

•	 Përkrahje për zotimet për një integrim efektiv të nëpunësve, pjesëtarë të bashkësive më të vogla, në 
administratën publike përmes zbatimit të strategjive afatgjata dhe të qëndrueshme.



ZBATIMI I TË DREJTAVE 
TË BASHKËSIVE 

16

PRAKTIKAT 
MEKANIZMAT 
DHE MBROJTJA

B. E DREJTA E ARSIMIT

Shtetet duhet ta respektojnë të drejtën e personave të cilët u takojnë grupeve 
pakicë për ta mësuar gjuhën e tyre amë ose të ndjekin mësimin në gjuhën e tyre 
amë, në veçanti në ato rajone ku tradicionalisht banojnë ose atje ku jetojnë 
në një numër të madh. 

Shtetet duhet ta plotësojnë këtë proces përmes zhvillimit të arsimit të integruar 
dhe shumëgjuhësor në të gjitha nivelet, që është menduar për të mundësuar qasje, 
mundësi dhe zhvillim arsimor të barabartë për të gjithë nxënësit, pavarësisht se a 
i taokjnë bashkësisë shumicë ose pakicës. Arsimi i tillë i integruar duhet t’i mësojë 
të gjithë nxënësit për llojllojshmërinë e shoqërisë së tyre.31

Në pajtim me të ashtuquajturat rekomandime të Hagës të Komesarit të Lartë për Pakica Kombëtare, mjeti ideal për 
edukimin dhe arsimin në moshën parashkollore është gjuha amë e fëmijës, ndërsa në të njëjtën kohë edhe arsimi 
fillor duhe të organizohet në gjuhët e pakicave dhe gjuha e pakicës (gjuha amë e fëmijës) duhet të mësohet si lëndë e 
rregulltë. Në kuadër të arsimit të mesëm, një pjesë e rëndësishme e mësimit duhet të ligjerohet në gjuhën e pakicës. 32

Arsimi është një nga format kryesore për t’i njoftuar pjesëtarët e grupeve pakicë me veçantitë, kulturën dhe gjuhën e 
tyre, ndërsa në të njejtën kohë edhe mekanizmi kyç i cili siguron integrimin e një individi në shoqëri. Parimi i arsimit 
për pjesëtarët e pakicave kombëtare në gjuhën e tyre amë më nuk është çështje për debat dhe përçarje në shtetet e 
Evropës Juglindore. Megjithatë, shkalla e zbatimit dhe niveli i zbatimit të këtij parimi në praktikë mbesin edhe më tej 
për të qenë një problem i hidhur me të cilin ballafaqohet secili nga këto shtete.
31  supra note 5, Udhëzimi 45
32  Rekomandimi 11-13, Rekomandimet e Hagës lidhur me të drejtat arsimore të pakicave kombëtare, Komesari i Lartë për Pakica Kombëtare, OSBE, 1996
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Rëndësia e arsimit të pjesëtarëve të bashkësive të cilët janë më pak se 20% nga popullata e RM mund të shihet përmes 
disa parametrave, ndërsa para së gjithash çështje kyçe është qasja e pjesëtarëve të këtyre bashkësive në arsim kualitativ 
duke e shfrytëzuar mundësinë për ta përdorur gjuhën e tyre amë. RM ka detyrë që përmes arsimit t’u mundësojë 
grupeve të ndryshme etnike zhvillimin e ndjenjës së përkatësisë ndaj bashkësive të tyre, përfshirjen dhe inkluzionin e 
bashkësive në shoqëri përmes procesit arsimor, ndërsa në të njejtën kohë përmes arsimit ta edukojë shumicën dhe ta 
përforcojë vetëdijen mes qytetarëve për llojllojshmërinë dhe multikulturalitetin e shoqërisë sonë.

Në RM, në varësi nga shkalla dhe lloji i procesit arsimor, kjo e drejtë nga ana e pjesëtarëve të bashkësive më të vogla 
realizohet në nivele të ndryshme:

•	 E drejta e arsimit dhe ndjekjes së mësimit në gjuhën amë
•	 E drejta e njohjes dhe mësimit të gjuhës amë
•	 E drejta e ndjekjes së mësimit përmes lëndës zgjedhore – njohja me gjuhën dhe kulturën e bashkësisë

1. Korniza ligjore 

Edukimi dhe arsimi parashkollor

Strehimi dhe arsimi i fëmijëve të moshës parashkollore realizohet në kopshtet fëminore. Në pajtim me rregullativën 
vendore ligjore, kopsht fëminor komunal krijon komuna dhe Komuna në Qytetin e Shkupit,33 ndërsa institucion privat 
për fëmijë mund të themelojë çdo person vendor juridik ose fizik në bazë të miratimit të dhënë nga Qeveria.34 Në 
kopshtin fëminor aktivitetet zhvillohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin qirilik, ndërsa për fëmijët e pjesëtarëve 
të bashkësive të tjera, në gjuhën e bashkësisë përkatëse.35 I punësuari në institucion për fëmijë, i cili është i përfshirë 
në grupet në të cilat aktivitetet edukativo-arsimore zhvillohen në gjuhën e pjesëtarëve të bashkësive duhet ta ngjohë 
gjuhën dhe alfabetin në të cilën veprimtaria zhvillohet.

Puna edukativo-arsimore me fëmijë të moshës parashkollore në kopshtet publike fëminore në RM, mes tjerave 
krijohet dhe realizohet edhe në bazë të parimit të mundësive të barabarta dhe respektimin e dallimeve mes fëmijëe. 
Në pajtim me këtë parim, duhet të respektohen dallimet dhe multikulturalizmi gjatë përzgjedhjes së aktiviteteve, 
mjeteve dhe materiale, të cilat fëmijëve u mundësojnë që ta mirëmbajnë identitetin e tyre dhe fitimin e dijenive për 
llojllojshmërinë e njerëzve dhe kulturave.36 

Arsimi fillor

Arsimi fillor në RM zgjat 9 vite dhe i njejtë është i detyrueshëm dhe falas. Në pajtim me koncepcionin për arsimin 
fillor nëntë vjeçar, multikulturaliteti i shoqërisë maqedonase kërkon që shkolla fillore ta promovojë zhvillimin e 
vlerave tek nxënësit për jetesën e përbashkët, respektimin e dallimeve mes njerëzve dhe kulturën, gjuhën dhe traditat 
e tyre.

Në pajtim me Kushtetutën e RM, pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë që të mësojnë në gjuhën e tyre amë gjatë 
arsimit fillor, ndërsa në shkollat në të cilat mësimi zhvillohet në gjuhë tjetër, mësohet edhe gjuha maqedonase.37 Për 
nxënësit – pjesëtarë të bashkësive të cilët ndjekin arsimin në gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase dhe alfabeti 
i saj qirilik, puna edukativo-arsimore zbatohet në gjuhën dhe alfabetin e bashkësisë adekuate. Për këto nxënës, librat 
shkollor botohen në gjuhën dhe alfabetin në të cilin organizohet mësimi, detyrë e cila është paraparë edhe në Ligjin 
për Librat Shkollor për Arsim Fillor dhe të Mesëm.38

33   Ligji për mbrojtjen e fëmijëve ( Gazeta Zyrtare e RM” nr.98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 46/2009, 83/2009, 
      156/2009, 51/2011, 157/2011), ne.69 p.1 dhe 2
34   ibid, ne.76 dhe 77
35   Ibid, ne.47 p.1 dhe 2
36   Vendim për miratimin e bazave të programit për punë edukativo-arsimorе me fëmijë të moshës parashkollore në kopshtet fëminore publike, 
      Ministria për Punë dhe Politikë Sociale (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.125/2007)
37   Amandmani VIII nga Kushtetuta e RM, viti 2001
38   Ligji për Librat Shkollor për Arsimin Fillor dhe të Mesëm (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 135/2011, 
      46/2012), ne.3 pa.2
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Në shkollat fillore në RM, mësimi në të gjitha lëndët zhvillohet në gjuhën maqedonase, shqipe, turke dhe serbe. Në 
pajtim me dispozitat për respektimin e identitetit gjuhësor dhe kulturor të pjesëtarëve të bashkësive, nga klasa e 3 deri 
në të 9 u jepet mundësia që t’i mësojnë edhe lëndët e ardhshme zgjedhore – gjuha dhe kultura e vllehëve, romëve dhe 
boshnjakëve. Nxënësit të cilët do t’i zgjedhin këto lëndë, mund t’i mësojnë në vazhdim deri në përfundimin e arsimit 
fillor, nga dy orë gjatë javës.39 

Arsimi i mesëm

Arsimi i mesëm është i detyrueshëm për çdo qytetarë dhe në shkollat e mesme publike është falas. Në RM lejohet 
themelimi i shkollave të mesme komunale, shtetërore dhe private. Në pajtim me Kushtetutën e RM, pjesëtarët e 
bashkësive kanë të drejtë që të ndjekin mësimin gjatë arsimit të mesëm në gjuhën e tyre dhe në shkollat në të cilat arsimi 
zhvillohet në gjuhë tjetër mësohet edhe gjuha maqedonase.40 Për pjesëtarët e bashkësive të cilët ndjekin mësimin në 
gjuhë ndryshe nga gjuha maqedonase, puna edukativo-arsimore në shkollat e mesme publike organizohet në gjuhën 
dhe alfabetin e bashkësisë adekuate, në mënyrë dhe me kushte të caktuara me ligj, ndërsa nxënësit detyrimisht e 
mësojnë edhe gjuhën maqedonase.41

Në pajtim me Kalendarin për organizimin e vitit shkollor 2012/2013 në shkollat e mesme publike, dita tradicionale 
e arsimit të pjesëtarëve të bashkësive të cilët ndjekin mësimin në gjuhën ndryshe nga ajo maqedonase, shënohet me 
organizimin e manifestimeve kulturore dhe të llojeve të tjera. Në pjesën e mbrojtjes së ndjenjave dhe përkatësisë së 
nxënësve sa u takon bashkësive të tyre etnike, korniza ligjore vendore parasheh që një libër shkollor të tërhiqet nga 
përdorimi nëse i njejti përmban material me të cilin ofendohet historia, kultura dhe vlerat e tjera të qytetarit të cilët janë 
mes tjerave pjesë e popullit turk, popullit vlleh, popullit serb, popullit rom, popullit boshnjak dhe të tjerë.42

Arsimi i lartë

Shtetasit e RM kanë nën kushte të barabarta të drejtën për t’u arsimuar në institucionet për arsim të lartë në Republikën 
e Maqedonisë. Institucionet për arsim të lartë mund të jenë publike, institucione joprofitabile publiko-private dhe 
institucione private (profitabile dhe joprofitabile). Në pajtim me legjislacionin ekzistues vendor, mësimi në institucionet 
për arsim të lartë organizohet në gjuhën maqedonase. Mëgjithatë, pjesëtarët e bashkësive për shkak të shprehjes, 
kujdesit dhe zhvillimin e identitetit të tyre, kanë të drejtë që mësimin në institucionet publike për arsim të lartë lidhur 
me programet dhe përmbajtjet e përshtatshme studimore, ta organizojnë në gjuhën e bashkësisë, në pajtim me Ligjin 
për Arsim të Lartë dhe statutin e institucionit për arsim të lartë. Financim nga ana e shtetit për arsimin e lartë sigurohet 
edhe për gjuhën të cilën e flasin së paku 20% nga popullata në RM, më saktësisht e njejta është e kufizuar vetëm për 
arsimin në gjuhën shqipe, dhe jo edhe për ndonjërën nga gjuhët e pesë bashkësive më të vogla.

Mësimi në institucionet pedagogjike publike për arsim të lartë mund të zhvillohet edhe në gjuhën e pjesëtarëve të 
bashkësive të tjera të cilët janë joshumicë në RM.  Kur mësimi zhvillohet në gjuhët e pjesëtarëve të cilët nuk janë 
shumicë, gjuha maqedonase mësohet si lëndë e posaçme mësimore dhe mësimi në gjuhën maqedonase organizohet 
në edhe së paku dy prej lëndëve mësimore.43

2. Zbatimi i të drejtës në praktikë

Edukimi dhe arsimi parashkollor

Në pajtim me Programin e Qeverisë së RM për Zhvillimin e Veprimtarisë për Mbrojtjen e Fëmijëve për vitin 201244, 
strehimi dhe edukimi i fëmijëve të moshës parashkolllore për vitin 2012 realizohet në gjithsej 54 institucione publike 
për fëmijë – kopshte fëminore të shpërndara nëpër 43 komuna, në 176 objekte.45 Gjatë vitit 2010/2011 në institucionet 

39    burim: Koncepcioni për edukim dhe arsim fillor nëntë vjeçar, Ministria për Arsim dhe Shkencë, Enti për Zhvillimin e Arsimit (shkurt 2007, Shkup)
40   supra note 37 
41   supra note 20, ne.4
42   ne.3, Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Librat Shkollor për Arsimin Fillor dhe të Mesëm (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.46/2012)
43   ne. 103 pa.1, 2, 3, 8 dhe 9 nga Ligji për Arsimin e Lartë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 
      115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012)
44   Programi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për zhvillimin e veprimtarisë për mbrojtjen e fëmijëve për vitin 2012  (“Gazeta Zyrtare 
      e RM” nr.08/2012)
45   Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Mbrojtje Fëminore (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.157/2011)
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publike për strehimin dhe edukimin e fëmijëve – kopshte fëminore ja përfshirë 23,103 fëmijë të moshës parashkollore 
(0-6 vjeç), që paraqet 14.45% nga numri i përgjithshëm i popullatës në të njejtën moshë,46 ndërsa nga ana tjetër, 
mospërdorimi i tërësishëm i kapaciteteve ekzistuese mesatarisht është 108,6%47, që e imponon nevojën për zgjerimin 
e rrjetit me kopshte fëminore publike. Pjesa më e madhe e fëmijëve të përfshirë në edukimin parashkollor janë 
pjesëtarë të dy bashkësive më të mëdha etnike në RM, ndërsa vetëm 1,140 fëmijë janë pjesëtarë të pesë bashkësive më 
të vogla etnike (tuqë, romë, serbë, boshnjakë dhe vllehë), ose të njejtit janë 4.45% nga popullata e përgjithshme në 
kopshtet fëminore në vitin 2011/2012. Kjo është një përqindje shumë e vogël duke pasur parasyshë se këto bashkësi 
marrin pjesë me 9.61% në numrin e përgjithshëm të popullatës në Republikën e Maqedonisë.

Sipas të dhënave zyrtare statistikore, numri i të punësuarve në institucionet publike – kopshte fëminore është 3,815 
persona, nga të cilët 28 janë turqë, 23 janë romë, 21 janë deklaruar si vllehë, 59 serbë dhe vetëm 8 boshnjakë, që 
paraqet vetëm 3.64% nga numri i përgjithshëm i të punësuarve. Nga këto të dhëna paevitueshëm konkludohet se në 
praktikë nuk ka numër të kënaqshëm të personave profesional të punësuar në kopshte fëminore të cilët me sukses do 
të mundësojnë realizimin e të drejtave të fëmijëve të cilët u takojnë bashkësive më të vogla, që ato të jenë të përfshirë 
në aktivitete edukuese të cilat do të zhvillohen në gjuhën e tyre amë nga ana e personave të cilët e njohin gjuhën dhe 
alfabetin në të cilin zhvillohet veprimtaria.

Në vitin 2011, 79 fëmijë kanë qenë të përfshirë në 4 grupi në të cilat aktivitetet janë organizuar në gjuhën turke, ndërsa 
për 4 bashkësitë e tjera më të vogla nuk ka të dhëna statistikore të posaçme. Edhe 122 fëmijë kanë qenë të përfshirë në 
gjithsej 6 grupe në të cilat aktivitetet janë organizuar në gjuhë tjetër, duke i përfshirë këtu edhe gjuhët e huaja (gjuhë 
angleze e të ngjajshme).48 Nga kjo mund të konkludohet se nga 1,140 fëmijë – pjesëtarë të bashkësive më të vogla 
etnike në RM, një përqindje shumë e vogël kanë qenë të përfshirë në grupet në të cilat aktivitetet edukativo-arsimore 
në kuadër të kopshteve fëminore janë organizuar në gjuhën e bashkësisë së tyre.49 Gjatë vitit 2011/2012 janë miratuar 
gjithsej 7 vendime në Qeverinë e RM për themelimin ose transformimin e një institucioni privat për fëmijë – në 
asnjërën prej institucioneve private për fëmijë, të formuara në dy vitet e fundit, aktivitetet edukativo-arsimore nuk 
zhvillohen në gjuhën e ndonjërës prej bashkësive më të vogla. 

Sipas hulumtimit të Avokatit të Popullit për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të bashkësive gjatë punësimit në 
kopshtet fëminore është vërtetuar  një nivel i ulët i përfaqësimit të personave të cilët u takojnë bashkësive më të vogla 
në RM50, që nga ana tjetër tregon për ekzistimin e problemit me mungesën e kuadrit të mjaftueshëm dhe adekuat për 
zbatimin e aktiviteteve parashkollore për gjuhët e bashkësive më të vogla.51

Shembull pozitiv

Shembulli me institucionet publike – kopshte fëminore në të cilat janë formuar 
grupe në gjuhën turke edhe pse jo në numër të mjaftueshëm, dhe të njejtat 
ndikojnë pozitivisht në drejtim të rritjes së realizimit të të drejtës së fëmijëve, 
pjesëtarë të bashkësisë turke në RM, për t’i ndjekur aktivitetet edukuese në gjuhën e 
tyre amë. Shembujt e tillë pozitiv janë të regjistruar në disa komuna në qytetin 
e Shkupit, Strugës dhe Ohrit, si paralele të posaçme ose të kombinuara.

46   Burimi zyrtar: “Institucionet publike për strehimin dhe edukimin e fëmijëve – kopshte fëminore, 2011”, Shqyrtimi statistikor numër 
      2.4.12.01/708, Enti Shtetëror Statistikor i RM
47   supra note 44
48   supra note 46, Т-14
49   Vetëm 79 nga gjithsej 206 fëmijë- pjesëtarë të bashkësisë turke në RM kanë qenë të regjistruar në kopshtet fëminore në vitin 2011/2012, 
      ose 38%, kanë qenë të përfshirë në aktivitet edukues i cili është organizuar në gjuhën e tyre amë, ndërsa tek 4 bashkësitë e tjera të vogla 
      kjo përqindje është shumë më e vogël.
50   Ky institucion ka konkluduar se vetëm gjendja me të punësuarit serbë dhe vllehë i përmbush kërkesat lidhur me përfaqësimin e drejtë 
      (1.9% serbë dhe 0.9% vllehë) krahasuar me numrin e popullatës së përgjithshme të RM. AP ka identifikuar se në kopshtet fëminore janë 
      punësuar vetëm 0.5% turqë, 0.4% romë dhe 0.3% boshnjakë.
51   supra note 25, f.65
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Shembull negativ

Për dallim të fëmijëve të cilët janë pjesëtarë të bashkësisë rome, fëmijët e 
bashkësive të tjera më të vogla në RM, në një përqindje shumë më të vogël ose 
aspak nuk e realizojnë të drejtën ligjore që aktivitete edukativo-arsimore në 
kopshtet publike fëminore t’i ndjekin në gjuhën e bashkësisë së tyre.

Arsimi fillor

Në pjesën e mundësive për arsimimin e bashkësive më të vogla në gjuhën e tyre amë, në RM sipas planeve ekzistuese 
mësimore dhe koncepcionit për arsimin nëntë vjeçar, mësimi i rregulltë ndiqet në gjuhën maqedonase, shqipe, turke 
dhe serbe, ndërsa gjuha e pjesëtarëve të bashkësive të tjera ndiqet si lëndë zgjedhore: gjuha dhe kultura e romëve, 
boshnjakëve dhe vllehëve.52

Në arsimin e rregulltë53 numri i nxënësve turqë gjatë vitit 2010/2011 ka qenë 4.57% nga numri i përgjithshëm i nxënësve 
të regjistruar. 2.99%54 nga numri i përgjithshëm i nxënësve, ose 65.53% nga nxënësit turqë e kanë ndjekur mësimin në 
gjuhën turke. Në vitin 2011/2012, sipas të dhënave të Ministrisë për Arsim, 64% nga numri i përgjithshëm i nxënësve 
të regjistruar turqë e ndjekin mësimin në gjuhën e tyre amë, që paraqet një ulje të vogël prej 1.5% krahasuar me vitin e 
kaluar shkollor. Gjatë vitit shkollor 2010/2011 numri i fëmijëve serbë në arsimin e rregulltë fillor në RM ka qenë 0.90% 
nga numri i përgjithshëm i nxënësve në arsimin fillor në RM. Vetëm 0.27%55 nga numri i përgjithshëm i nxënësve, ose 
30.27% nga nxënësit serbë e kanë ndjekur mësimin në gjuhën serbe. Në vitin shkollor 2011/2012, sipas të dhënave të 
Ministrisë për Arsim dhe Shkencë, ky numër është zvogluar dhe ka qenë 14.75% nga numri i përgjithshëm i nxënësve 
serbë të regjistruar, që ka qenë ulje prej 15% krahasuar me vitin shkollor paraprak. Arsimi fillor në gjuhën turke dhe 
serbe kryesisht organizohet në vendet dhe komunat në RM të populluara me një numër të madh të pjesëtarëve të 
bashkësisë rome dhe serbe.

Numri i nxënësve të cilët ndjekin mësim në gjuhën turke ose serbe në arsimin fillor në RM

              Mësim në gjuhën turke                                              Mësim në gjuhën serbe

Në praktikë mbesin edhe problemet e ndërlidhura me sigurimin e kualitetit më të mirë të mësimit në gjuhën ndryshe 
nga ajo maqedonase për shkak të numrit joadekuat të arsimtarëve, trajnimit joadekuat të kuadrit të arsimtarëve dhe 
mungesa e materialit kualitativ mësimor. Gjithashtu, fëmijët e bashkësive më të vogla në numër të cilët arsimin e tyre 
fillor e kanë kryer duke ndjekur mësimin në gjuhën e tyre amë, në një masë të madhe ballafaqohen edhe me probleme 
gjatë regjistrimit dhe ndjekjes së mësimit në gjuhën maqedonase në shkollat e mesme, për shkak të mosekzistimit të 
52  supra note 23, f.35
53  Arsimi i rregulltë fillor në RM zbatohet në gjithsej 341 shkolla fillore, nga të cilat 241 janë një gjuhësore dhe atë: 185 mësimin e zbatojnë 
      në gjuhën maqedonase dhe 55 në gjuhën shqipe. 85 shkolla fillore mësimin e zbatojnë në dy gjuhë dhe atë: 59 shkolla në gjuhën maqedonase 
     dhe shqipe, 20 shkolla në gjuhën maqedonase dhe turke, ndërsa 3 shkolla në gjuhën maqedonase dhe serbe. 15 shkolla fillore në RM mësimin 
     e zbatojnë në tre gjuhë mësimore dhe atë: 13 në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke, ndërsa 2 në sjuhën maqedonase, shqipe dhe serbe.
54  Të dhënat statistikore vjetore të RM 2012; T-06.01.3: Nxënësit sipas mësimit të gjuhës së bashkësive, 2006/07-2010/11
55 ibid.
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kurseve dhe masave për përkrahjen e tyre për ta mësuar gjuhën maqedonase.56 

Në raportin e fundit për RM për zbatimin e KKPK57, Komiteti Këshillues ka notuar se një numër i madh i fëmijëve 
pjesëtarë të bashkësisë boshnjake, vllehe dhe rome kanë ndjekur mësimin në shkolla fillore të cilat nuk kanë ofruar 
mundësi adekuate për mësimin e lëndës zgjedhore. Kështu që, nga 1.802 fëmijë boshnjakë, vetëm 377 e kanë mësuar 
lëndën zgjedhore “Gjuha dhe kultura e boshnjakëve”, ndërsa nga 10.551 fëmijë romë, vetëm 2.191 e kanë mësuar 
lëndën zgjedhore „Gjuha dhe Kultura e Romëve”. Gjendja tek fëmijët vllehë është pak më ndryshe ku vetëm 307 fëmijë 
janë deklaruar si vllehë, ndërsa 716 e kanë ndjekur lëndën zgjedhore :Gjuha dhe kultura e Vllehëve”, që sipas Komitetit 
Këshillues të KKPK gjendja e këtillë është rezultat i faktit se jo të gjithë fëmijët vllehë janë të regjistruar në mënyrë të 
drejtë sipas përkatësisë së tyre nga ana e administratave shkollore.

Në vitin shkollor 2011/2012 ka do ndryshime të caktuara në pjesën për realizimin e të drejtës së fëmijëve për ta 
ndjekur mësimin në gjuhën e tyre amë. Kjo në veçanti është e theksuar tek pjesëtarët e bashkësisë bosnjake, ku 
është inicuar mësim eksperimental i gjuhës boshnjake në dy shkolla (në Saraj dhe Veles), me të cilin mësim janë 
përfshirë gjithsej 328 fëmijë. Në shkollat tjera ku është organizuar mësim për lëndën zgjedhore “Gjuha dhe kultura 
e boshnjakëve”, gjithsej 358 fëmijë bosnjakë (ose rreth 20%) e kanë ndjekur dhe e kanë mësuar këtë lëndë në vitin 
2011/2012. Gjithsej 9.924 romë kanë ndjekur mësimin në shkollat fillore në Maqedoni, ndërsa mësimi i lëndës 
zgjedhore është mundësuar në 11 shkolla fillore. Në pajtim me këtë, 2.503 nxënës romë e kanë shfrytëzuar këtë 
mundësi, që ka qenë një rritje prej rreth 15% krahasuar me gjendjen në vitin shkollor 2008/2009. Megjithatë, numri 
i romëve të cilët e mësojnë këtë lëndë zgjedhore është i ulët dhe nuk është më i lartë se 35% nga numri i përgjithshëm 
i nxënësve romë në RM. Tek Fëmijët romë të regjistruar në arsimin fillor dhe fëmijët të cilët ndjekin arsimin e lëndës 
zgjedhore “Gjuha dhe kultura e vllehëve:, përsëri, njejtë si edhe tek konstatimet e Komitetit Këshillëdhënës ka dallim 
pozitiv. Kështu që, nëse në 2011/12 numri i përgjithshëm i nxënësve romë të regjistruar në RM ka qenë 330 fëmijë 
dhe në të njejtën periudhë 462 fëmijë e kanë ndjekur mësimin në lëndën zgjedhore në 12 shkolla fillore në RM. 
Logjikisht, koncentrimi i nxënësve të cilët e ndjekin mësimin është më i madh në vendet në të cilat kjo bashkësi 
tradicionalisht jeton.
Në praktike nuk janë tërësisht të përmbushura edhe parakushtet ligjore në pjesën e punësimit të kuadrit mësimor 
për tre lëndët zgjedhore. Në mënyrë adekuate, arsimtarët për këto lëndë vijnë nga fakultetet e arsimtarëve me 
profile të ndryshme dhe pjesa më e madhe e tyre i takojnë bashkësisë për të cilët lënda zgjedhore edhe është e 
dedikuar, mirëpo ka edhe kuadër arsimor nga bashkësitë e tjera të cilët nuk kanë nivel adekuat të njohjes së gjuhës 
së bashkësisë. Sipas informatave nga Ministria për Arsim dhe Shkencë, problem i madh është edhe trajnimi dhe 
profesionalizimi i i këtij kuadri mësimor.

Shembull pozitiv

Në dy shkolla në komunat Saraj dhe Veles organizohet mësim eksperimental në 
gjuhën bosnjake me të cilin janë përfshirë 328 fëmijë boshnjakë.

Shembull negativ

Numri i nxënësve në arsimin fillor të të cilët ndjekin mësimin në lëndën zgjedhore 
“Gjuha dhe Kultura e romëve” është i pakqënaqshëm. Mësimi i kësaj lënde është 
mundësuar vetëm në 11 shkolla fillore brenda shtetit, që nuk i portreton nevojat 
e vërteta, nuk është adekuat me fotografinë ekzsituese demografike, as po ndikon 
në mënyrë motivuese në drejtim të përfshirjes së fëmijëve romë në ndjekjen e 
mësimit të kësaj lënde.

56   f.41, Raport për “Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë” (rrethi i katër i mbikqyrjes), KiE Kundër Racizmit dhe Jotolerancës (CRI (2010)19)
57   f.27, Advisory Committee on the FCNM, Third Opinion on “the former Yugoslav Republic of Macedonia” adopted on 30 March 2011, 
     ACFC/OP/III(2011)001
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Strategjia për arsimin e integruar – Qeveria e RM në tetor të vitit 2010 miratoi një të posçme Strategji për arsim të 
integruar në RM.58 Sipas këtij dokumenti, ndërsa në drejtim të rritjes së mundësive për ndjekjen e mësimit në tre 
lëndët zgjedhore më lartë të përmendura, janë përpiluar pograme të standardizuara për futjen e lëndës zgjedhore 
për mësimin e gjuhës së bashkësive etnike lokale nga mosha e hershme në të gjitha regjionet e vendit. Në pajtim me 
afatet e parapara, çdo komunë përmes shkollave të posaçme do të ofrojë mësim fakultativ ose zgjedhor për më së paku 
një nga gjuhët lokale të bashkësive etnike. Zbatimi i këtij aktiviteti është paraparë për vitin 2012-2013. Gjithashtu, 
në pajtim më strategjinë, ndërsa në drejtim të rritjes së tolerancës dhe komunikimit ndërkulturor të ndërmjetshëm, 
në shkollat fillore futen programe mësimore me përmbajtje shtesë për fitimin e komunikimit dhe mirëkuptimit 
ndërkulturor. Ky rezultat duhet të arrihet përmes zbatimit të 10 punëtorive të dedikuara për futjen e koncepteve për 
tolerancë, respektim dhe komunikim të ndërmjetshëm në afat kohor prej 18 muajve gjatë vitit 2011-2012, ndërsa në 
vitin shkollor 2013/14 duhet të fillohet me fazën e pilot zbatimit.

Shkollat fillore private – Në RM arsimi fillor është falas dhe kjo është e garantuar me Kushtetutën, që pamundëson që 
nxënësit të paguajnë për shkollim. Në pajtim me këtë, Kushtetuta dhe ligji nuk lejojnë themelimin e shkollave private 
për arsim fillor. Megjithatë, në praktikë, Ministria për Arsim dhe Shkencë me leje të posaçme lejon formimin dhe 
funksionimin e shkollës private fillore vetëm nëse në atë organizohet program mësimor eksperimental/ në pajtim me 
ligjin, këtë program e përgatit dhe/ose propozon Enti për Zhvillimin e Arsimit, ndërsa miratohet nga ministri.59 Në 
këtë aspekt funksionojnë disa shkolla private, mes të cilave edhe shkolla fillore “Jahja Kemal” në Shkup dhe Strugë. 
“Jahja Kemal” funksionon në marrëveshje me ministrinë, në bazë të pilot-programit i cili freskohet në disa vite. Në 
vitin shkollor 2011/12 në dy shkollat fillore ka rreth 200 nxënës të regjistruar nga klasa e parë deri në të nëntën, të 
cilët ndjekin mësim në gjuhën amë (maqedonase, shqipe, turke). Edhe më tej mbetet i papërmbushur rekomandimi 
i Komitetit Këshillues për mosekzistimin e mundësisë ligjore për formimin e shkollave private filllore sipas frymës së 
nenit 13 nga KKPK.

Arsimi i mesëm

Edhe pse ligji lejon që pjesëtarët e bashkësive të ndjekin mësimin në gjuhën dhe alfabetin e bashkësisë adekuate, 
kjo dispozitë në RM zbatohet vetëm sa i takon bashkësisë “më të madhe nga më të voglat” – bashkësia turke. Sipas 
të dhënave zyrtare të Entit Shtetëror Statistikor, në vitin shkollor 2010/11, mësimi në gjuhën turke është zbatuar 
në 10 shkolla të mesme përmes krijimit të 61 paraleleve, ndërsa mësimin e kanë zbatuar 144 arsimtarë. Edhe pse 
ka tendencë të rritjes së vazhdueshme të numrit të nxënësve turqë të cilët mësimin në arsimin e mesëm ë ndjekin 
në gjuhën e tyre amë, në vitin 2010/2011 vetëm 58.32% nga numri i përgjithshëm i nxënësve turqë e kanë ndjekur 
mësimin në gjuhën e tyre amë. Në plotësim, në RM ekzistojnë edhe shkolla të mesme private ku mësimi organizohet 
në gjuhën turke dhe alfabetin e saj. 

Sa u takon katër bashkësive të tjera më të vogla në RM, për tani ende nuk janë formuar shkolla të mesme, as paralele 
në shkollat ekzistuese të mesme, në të cilat mësimi do të organizohet në gjuhën e tyre amë dhe alfabetin e tyre. Në 
mënyrë adekute, fëmijët-pjesëtarë të këtyre bashkësive (romë, vllehë, boshnjakë dhe serbë) pas mbarimit të arsimit 
fillor, mësimin vazhdojnë ta ndjekin në gjuhën maqedonase dhe alfabetin qirilik ose në gjuhën dhe alfabetin në të 
cilën organizohet mësimi në shkollat e mesme në RM.60

Arsimi i fëmijëve romë – Si problem i posaçëm, i cili është i notuar në raportet e KKPK dhe Komitetit Këshillues është 
qasja në arsim dhe përfshirje aktive në procesin edukativo-arsimor të fëmijëve romë. KKPK në raportin e saj për vitin 
2010 e përshëndet miratimin e “Planit kombëtar për arsimin e romëve dhe masat të cilat janë ndërmarrë në drejtim të 
përmirësimit të përfshirjes së fëmijëve romë në sistemin arsimor (arsimi i mesëm dhe i lartë). Megjithatë, në raportin 
e njejtë janë evidentuar edhe mangësitë dhe joefikasiteti i masave të cilat ndërmerren në terren kur bëhet fjalë për 

58   Titulli i dokumentit: Hapa drejt arsimit të integruar në sistemin arsimor në Republikën e Maqedonisë, i përgatitur nga Ministria për Arsim 
      dhe Shkencë i RM
59   supra note 19, ne.31-а
60   Sipas disa informatave të caktuara, në Komunën e Kumanovës në njërën prej shkollave të mesme janë mundësuar kushtet për formimin e 
      paraleles për mësim në gjuhën serbe, mirëpo për të njejtën askush nuk është paraqitur.
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qasjen e fëmijëve romë në arsimin parashkollor dhe fillor.61 Ky komitet konkludon se shkalla e arsimit tek romët është 
më e ulët në vend, ndërsa përqindja e romëve të rinj të cilat kryejnë arsimin e mesëm dhe regjistrohen në fakultet 
është shumë nën mesataren. KKPK me brengosje e konstaton tendencën e segregimit të fëmijëve romë në shkolla të 
posaçme (speciale) për fëmijë me pengesa në zhvillim, edhe pse vështirësitë e tyre me mësimin në një pjesë të madhe 
kanë të bëjnë me pamundësinë për ta realizuar të drejtën e arsimit në gjuhën amë.

Shembull pozitiv

Mësimi në gjuhën turke organizohet në disa shkolla të mesme përmes formimit të 
paraleleve në gjuhën turke. Ekziston tendenca e rritjes së vazhdueshme të numrit 
të nxënësve turqë të cilët mësimin në arsimin e mesëm ë ndjekin në gjuhën e tyre 
amë.

Shembull negative

Nxënësit- pjesëtarë të katër bashkësive më të vogla (serbe, rome, boshnjake dhe 
vllehe) pas mbarimit të arsimit fillor, mësimin vazhdojnë ta ndjekin në gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin qirilik ose në gjuhë tjetër dhe alfabet tjetër në të cilat 
organizohet mësimi në shkollat e mesme në RM. Nuk ekzistojnë lëndë zgjedhore 
me të cilat ky grup i nxënësve do të vazhdojë që ta zhvillojë vetëdijen për kulturën 
e tyre, njohjen e gjuhës së tyre dhe respektimin e përkatësisë ndaj bashkësisë.

Arsimi i lartë

Arsimi i lartë në RM zbatohet në 5 universitete shtetërore, 18 institucione private për arsim të lartë, të akredituara 
nga MASH dhe një institucion joprofitabil publiko-privat për arsim të lartë.62,63 Në universitetin më të madh shtetëror 
“Shën Qirili dhe Metodi” – Shkup, mësimi në të gjitha fakultetet në përbërje të tij organizohet në gjuhën maqedonase 
dhe alfabetin e saj qirilik, përveçnë Fakultetin Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski”, ku mësimi i grupeve studimore 
për mësim klasor dhe për edukim parashkollor organizohet në gjuhën maqedonase, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën 
turke. Në universitetin shtetëror, të dytë sipas madhësisë – “Shën Kliment Ohridski” – Manastirë, mësimi në të gjitha 
fakultetet në përbërje të institucionit organizohet në gjuhën maqedonase. E njejtë është gjendja edhe në universitetin 
e tretë shtetëror sipas madhësisë – “Goce Dellçev” – Shtip, ndërsa në universitetin shtetëror të Tetovës, në përbërjen e 
të cilit ka 11 fakultete, mësimi organizohet në gjuhën shqipe dhe alfabetin e saj.

Gjendja me institucionet private për arsim të lartë është e llojllojshme. Këto instiktucione sigurojnë një spektër të 
programeve mësimore të cilat organizohen në disa gjuhë, parimisht në maqedonisht, shqip dhe gjuhë angleze, mirëpo 
asnjëra prej atyre nuk ofron mundësinë për të studijuar dhe për ta ndjekur mësimin në ndonjërën nga gjuhët e 
bashkësive të cilat janë nën 20% nga popullata e përgjithshme në RM. Megjithatë, disa prej tyre me statutet e tyre lejnë 
hapsirë që mësimi të mud të zbatohet edhe në gjuhë e cila është në përdorim në RM, si dhe në gjuhë tjetër botërore, 
në pajtim me Ligji për Arsim të Lartë.

Sa i takon mësimit të gjuhës së bashkësive më të vogla etnike, në Fakultetin Filozofik në Shkup me vite të tëra ekzistojnë 

61   supra note 56, f. 45 dhe 46
62   Burim: Ministria për Arsim dhe Shkencë, http://mon.gov.mk/en/component/content/article/597    
63   Sipas të dhënave statistikore vjetore të RM për vitin 2012, në vitin akademik 2010/2011, numri i përgjithshëm i studentëve në RM ka qenë 
      63.250, nga i cili pjesa më e madhe ose 52.614 kanë ndjekur mësim në ndonjërin nga institucionet shtetërore për arsim të lartë, 10.7372 
     studentë kanë qenë të regjistruar në institucione private për arsim të lartë, ndërsa 264 në fakultete fetare.
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katedra të posaçme për gjuhën dhe letërsinë turke, dhe për gjuhën dhe letërsinë serbe. Nga viti akademim 2010/2011 
për herë të parë edhe gjuha dhe letërsia rome është futur si lëndë zgjedhore në Fakultetin Filozofik në Shkup. Gjuha 
vllehe për disa vite mësohet si lëndë zgjedhore në Fakultetin Pedagogjik në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip si 
lëndë zgjedhore në semestrin e tretë për dy programe studimore: edukim parashkollor dhe mësim klasor.

Në drejtim të rritjes së numrit të studentëve – pjesëtarë të bashkësive më të vogla, Qeveria e RM sjell vendimin64 për 
kuota për regjistrimin e studentëve. Lidhur me këtë dhe me qëllim që të sigurohet përfaqësimi i drejtë dhe adekuat 
në vitin akademik 2012/12 i studentëve – pjesëtarë të bashkësive të cilat nuk janë shumicë në RM, pesë istitucione 
shtetërore për arsim të lartë regjistrojnë në mënyrë plotësuese studentë të cilët u takojnë këtyre bashkësive, numri i te 
cilave nuk është më i madh se 10% nga numri i përgjithshëm i studentëve të cilët regjistrohen në vitin e parë në nivel të 
fakultetit. Gjatë kësaj, në kuadër të kësaj përqindjeje, në mënyrë adekuate duhet të përfaqësohen pjesëtarët e të gjitha 
bashkësive sipas përqindjes me të cilën bashkësia adekuate është e përfaqësuar në popullatën e përgjitshme të RM.

Shembull pozitiv

Vetëm në Fakultetin Pedagogjik në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodij” në 
Shkup është mundësuar mësimi në gjuhën turke për dy grupe studimore 
– mësim klasor dhe edukim parashkollor.

Shembull negative

Asnjëra prej institucioneve për arsim të lartë në RM, shtetërore ose private, nuk 
mundëson ndjekjen e programeve mësimore në njërën nga gjuhët e bashkësive të 
cilat janë nën 20% nga popullata e përgjithshme.

3. Si të mbrohet kjo e drejtë?

•	 Nëse mendoni se procesi edukativo-arsimor në shkollë fillore ose të mesme është i prishur dhe nuk zbatohet në 
pajtim me planin dhe programin e përcaktuar, në këtë rast kompetent për të vepruar është Inspektorati Shtetëror 
Arsimor. Në përbërjen e inspektoratit ka sektor për mbikqyrje inspektive dhe vlerësim të kualitetit të arsimit 
fillor dhe të mesëm. Nëse ky inspektorat vlerëson se në shkollë shumë është çrregulluar procesi edukativo-
arsimor, bën vlerësim të ç’rregulltë integrues dhe e detyron shkollën që shkaqet për çrregullimin t’i tejkalojë në 
afat prej një viti. Kërkesën deri tek Inspektorati Shtetëror Arsimor mund ta bëjnë këshilli i komunës, kryetari 
i komunës ose këshilli i prindërve.65 Në pajtim me Ligjin për Mbikqyrje Inspektive secili mund të dorëzojë 
iniciativë për fillimin e mbikqyrjes inspektive.66

•	 Mbikqyrja inspektive ndaj  institucioneve për arsim të lartë bëhet nga ana e Inspektoratit Shtetëror Arsimor, në 
pajtim me ligjin. Mbikqyrjen për ligjshmërinë e punës bëhet nga ministri për Arsim dhe Shkencë. Kur ministri 
përgjegjës për punët e arsimit të lartë do të përcaktojë se institucioni për arsim të lartë punon kundër ligjit, 
me procesverbal do t’i bëjë vërejtje institucionit për arsim të lartë për paligjshmërinë në punën e tij dhe do të 
përcaktojë afat prej së paku një muaj për tejkalimin e paligjshmërisë.

Rekomandime: 

64   Vendim për kuota plotësuese për regjistrimin e studentëve – pjesëtarë të bashkësive të cilat nuk janë shumicë në RM, në vitin e parë 
      në institucionet për arsim të lartë në universitetit “Shën Qirili dhe Metodij” - Shkup, universitetin “Shën Kliment Ohridski” – Manastirë, 
      universitetin “Goce Dellçev” – Shtip, Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe Universitetin për Shkenca Informatike dhe Teknologji “Shën 
      Apostoll Pavle” në Ohër në vitin shkollor 2012/2013, i miratuar në seancën e Qeverisë më datë 23.03.2012.
65   supra note 19, ne.127
66   ne.4, Ligji për mbikqyrje inspektive (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 50/2010, 162/2010, 157/2011)



ZBATIMI I TË DREJTAVE 
TË BASHKËSIVE 

PRAKTIKAT 
MEKANIZMAT 

DHE MBROJTJA

25

1. Rekomandime për pushtetin lokal
•	 Të sigurohet numri i mjaftueshëm i personave profesional në kopshtet fëminore të cilët me sukses do 

ta mundësojnë të drejtën e fëmijëve – pjesëtarë të bashkësive më të vogla që të përfshihen në aktivitete 
edukative të cilat do të organizohen në gjuhën e tyre amë.

•	 Të ndërmerren aktivitete në drejtim të rritjes së vetëdijes mes prindërve të fëmijëve të cilët u takojnë 
bashkësive më të vogla për rëndësinë e ndjekjes së mësimit në gjuhën e tyre amë dhe/ose mësimin e gjuhës 
dhe kulturës së bashkësisë së tyre etnike.

2. Rekomandime për pushtete shtetërore në nivel qendror
•	 Të ndërmerren masa në drejtim të rritjes së qasjes dhe mundësimin e parakushteve për përfshirje aktive të 

fëmijëve – pjesëtarë të bashkësive më të vogla në arsimin parashkollor në gjuhën e tyre amë.
•	 Të ndërmerren masa dhe aktivitete të orientuara kah mundësimi i parakushteve të nevojshme për rritjen e 

ndjekshmërisë së mësimit në gjuhën serbe në arsimin fillor.
•	 Shteti duhet të ndërmarri masa në drejtim të zhvillimit të vetëdijes mes prindërve dhe fëmijëve për 

mundësitë për mësimin e lëndës zgjedhore “Gjuha dhe kultura e romëve” dhe të krijohen parakushtet 
adekuate përmes rritjes së numrit të shkollave fillore ku i njejti mund të mësohet si lëndë zgjedhore.

•	 Të krijohen kushte për mësim në gjuhën amë ose mësim të lëndëve zgjedhore në arsimin e mesëm, me 
çfarë nxënësit – pjesëtarë të katër bashkësive më të vogla do të vazhdojnë që ta zhvillojnë vetëdijen për 
kulturën e tyre dhe përkatësinë e tyre ndaj bashkësisë.

•	 MASH të sigurojë punësim adekuat dhe trajnim të vazhdueshëm dhe profesionalizim të kuadrit arsimor 
i cili mban mësim në një nga gjuhët e bashkësive më të vogla ose ligjeron njërën nga lëndët zgjedhore për 
gjuhën dhe kulturën e njërës nga bashkësitë.

3. Rekomandime për sektorin qytetarë
•	 Vëzhgoni! Me përkrahjen e ARDB kontrolloni se a janë zbatuar dhe sa punëtori janë zbatuar të dedikuar 

për promovimin e konceptit të tolerancës dhe respektimit të ndërmjetshëm, në pajtim me strategjinë 
për arsim të integruar, dhe cilat janë rezultatet. Siguroheni që pilot faza e zbatimit të fillojë me programe 
mësimore të reviduara dhe të përforcuara të cilat do ta rrisin komunikimin ndërkulturor.

•	 Kontrolloni se a ka bërë komuna juaj dhe komunat e juaja fqinje përzgjedhjen e skollave të veçanta dhe a 
kanë filluar të njejtat me mësimin fakultativ ose zgjedhor për së paku një nga gjuhët e bashkësive etnike 
lokale.
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C. E DREJTA E PËRDORIMIT TË GJUHËS AMË

Politikat e shtetit duhet të krijojnë balans mes nevojës për një gjuhë të 
përbashkët si bazë për integrimin dhe funksionimin e shoqërisë dhe detyrën 
për sigurimin dhe promovimin e llojllojshmërisë gjuhësore, përmes 
mbrojtjes së të drejtave gjuhësore të pakicave. 

Qeveritë duhet të mundësojnë kushte reale dhe të qasëshme për mësimin 
e gjuhës shtetërore (zyrtare).67

Në pajtim me detyrat të cilat burojnë nga KKPM, RM detyrohet pjesëtarit të pakicës kombëtare t’i sigurojë përdorim 
të lirë dhe të pakufizuar të gjuhës së tyre në shtëpi dhe në vende publike.

Shteti meer detyrën, nëse e njejta kërkohet nga pjesëtarët e bashkësisë, dhe në kuadër të të mundshmes, të sigurojë 
kushte për shfrytëzimin e gjuhës së pakicës sa i takon administratës. Në shkallën e realizimit të kësaj të drejte do të 
ndikojnë faktorë të ndryshëm, dhe në veçanti mjetet financiare dhe mundësitë e shtetit.

67   supra note 5, Udhëzimi 42
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Mbrojtja dhe avancimi i gjuhëve të pakicave paraqet një kontribut të rëndësishëm në ndërtimin e RM në bazë të 
parimeve të demokracisë dhe llojllojshmërisë kulturore në kuadër të suverentitetit shtetëror dhe integritetit territorial. 
Shumë gjuhësia duhet çdoherë të vlerësohet përmes prizmës së përforcimit të procesee integrative ndërkulturore, 
dhe jo si një dëm i mundshëm ose zvoglimin e domethënies së përdorimit të gjuhëve zyrtare në një shtet.

1. Korniza ligjore
Sipas Kushtetutës së RM dhe amandmaneve nga viti 2001, Republika e garanton mbrojtjen, mes tjerave edhe te 
identitetit gjuhësor të të gjitha bashkësive.

Në pajtim me Amandmanin V nga Kushtetuta e RM, dokumentet personale të qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare 
të ndryshme nga gjuha maqedonase, jepen edhe në gjuhën maqedonase dhe në alfabetin e saj qirilik, si dhe në atë 
gjuhë dhe në alfabetin e saj në pajtim me ligjin. 

Përdorimi i gjuhës të cilën e flasin së paku 20% nga qytetarët e RM edhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale, në RM 
është i rregulluasr me ligj të posaçëm. Në organet e pushtetit shtetëror në RM gjuha zyrtare e nderyshme nga gjuha 
maqedonase, mund të përdoret në pajtim me ligjin.

2. Zbatimi i të drejtës në praktikë

Përdorimi i gjuhës së bashkësisë si gjuhë zyrtare në pushtetin lokal
Në komunat gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj qirilik, si dhe gjuha të cilën e përdorin së paku 
20% nga banorët e komunës. Në ato raste kur numri i një bashkësie të caktuar në një njësi të vetëqeverisjes lokale 
nuk e arrin numrin prej 20% nga popullata e përgjithshme në atë komunë, por megjithatë popullata e asaj bashkësie 
jeton në një përqindje të madhe në komunë ose po ajo komunë paraqet vend tradicional i banimit të një bashkësie 
të caktuar, ligjdhënësi ka përcaktuar se për përdorimin e gjuhëve dhe alfabeteve të cilët i flasin më pak se 20% nga 
banorët e komunës vendos këshilli i komunës68. Vendimi i tillë miratohet me shumicë votash të anëtarëve prezent 
të këshillit, ku duhet të ketë shumicë të votave nga anëtarët prezent të këshillit të cilët u takojnë bashkësive të cilat 
nuk janë shumicë në komunën69. Në këtë mënyrë vetë komuna mund përmes masave afirmative të kontribuojë 
për përforcimin e karakterit multietnik dhe rritjen e qasjes së shërbimeve dhe serviseve publike komunale për 
popullatën nga bashkësia konkrete. 

Lista e komunave dhe gjuhëve zyrtare / gjuhët të cilat përdoren nga bashkësitë më të vogla

Komuna gjuha zyrtare / gjuha në përdorim

Mavrovë dhe Rostushe gjuha maqedonase dhe turke
Staro Nagoriçane gjuha maqedonase dhe serbe
Vraneshticë gjuha maqedonase dhe turke
Shuto Orizare gjuha maqedonase dhe rome
Centar Zhupa gjuha maqedonase dhe turke
Pllasnicë gjuha maqedonase dhe turke
Vrapçishtë gjuha maqedonase, shqipe dhe turke
Gostivar gjuha maqedonase, shqipe dhe turke
Çuçer Sandevë gjuha maqedonase, shqipe dhe serbe
Krushevë gjuha maqedonase, shqipe dhe vllehe
Kumanovë gjuha maqedonase, shqipe, serbe dhe rome

68   ne. 90, Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.2/2002)
69   ibid. ne. 41 pa.3
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Komuna e Gostivarit ësdhtë komunë me kryesisht popullatë shqiptare, ndërsa maqedonasit janë pakica më e madhe 
në nivel lokal, pastaj vjen bashkësia turke me rreth 10% pjesëmarrje në popullatën e përgjithshmë të komunës. 
Me vendim të këshillit të kësaj komune, gjuha turke se bashku me gjuhën maqedonase dhe shqipe është futur në 
përdorim në të gjitha organet komunale, duke e përfshirë edhe administratën edhe shërbimet publike.70 Çdo individ 
në komunën e Gostivarit ka të drejtën e shprehjes së lirë, që përfshin edhe lirinë e marrjes, kërkimit dhe dhënies së 
informatave dhe ideve në njërën nga gjuhët zyrtare sipas zgjidhjes personale pa kurrëfar pengese.71 Komunikimi në 
njërën nga tre gjuhët zyrtare është i garantuar, ndërsa shërbimet dhe dokumentet zyrtare qytetari gjithashtu mund 
t’i fitojë në ndonjërën nga ato gjuhë. Shembulli i Gostivarit paraqet një model të gjërë të përdorimit të gjuhëve të 
pakicave duke shfrytëzuar mundësitë ligjore të cilat dalin nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale i cili ka për qëllim 
barazinë gjatë përdorimit të gjuhëve të cilat kanë të garantuar përdorimin zyrtarë. Sipas hulumtimit të zbatuar nga 
ana e MCMS gjatë vitit 2010, në praktikë nuk ka zbatim të plotë të vendimit të Këshillit të Komunës së Gostivarit 
para së gjithash për shkak të mungesës së parakushteve njerëzore dhe materialo-teknike. Nga ana tjetër, Komiteti 
Këshilldhënës i KKPM ka vërejtur se gjuha rome, edhe pse i përmbush kriteret në pajtim me ligjin për fitimin e 
statusit ligjor të gjuhës zyrtare në komunën e Shturo Orizares, e njejta nuk shfrytëzohet në administratën lokale.72

Në Komunën e Kumanovës, edhe pse disa bashkësi të caktuara janë të përfaqësuara nën 20% në popullatën e 
përgjithshme të komunës, përdorimi i gjuhëve të tyre është i përcaktuar në nivel komunal. Me vendim të Këshillit 
të Komunës pësrcaktohet përdorimi i gjuhës serbe dhe rome dhe alfabetet e tyre në punën e këshillit si gjuhë dhe 
alfabet me të cilin flasin më pak se 20% nga banorët e Komunës së Kumanovës, si dhe në raste tjera të përcaktuara 
me ligj. Në seancat e Këshillit të Komunës së Kumanovës, anëtarët e këshillit – pjesëtarë të bashkësisë etnike serbe 
dhe rome dhe bashkësive të tjera etnike mund ta përdorin gjuhën e tyre amë dhe alfabetin e tyre.73

Shembull pozitiv

Komuna e Gostivarit parasheh përdorimin e barabartë të gjuhës turke 
me gjuhët e tjera zyrtare në komunë. Komuna e Kumanovës përdorimin e 
gjuhëve e zgjeron edhe me gjuhën serbe dhe rome, mirëpo i njejti është i 
kufizuar në nivel të seancave të Këshillit të Komunës.

Në njërën prej komunave më heterogjene në RM, Komuna e Dollnenit, me përfaqsëimin më të theksuar në përqindje 
të disa bashkësive etnike në numrin e përgjithshëm të popullatës (turqë – 19.11% dhe boshnjakë – 17.51%), si gjuhë 
zyrtare në përdorim janë gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe. Sipas statutit të Komunës së Dollnenit74, në komunë 
përdoret gjuha maqedonase dhe slfabeti i saj qirilik dhe gjuha dhe alfabeti i bashkësive të cilat janë mbi 20% nga 
popullata e komunës. Në rastin konkret përpos gjuhës maqedonase, në përodrim zyrtarë është edhe gjuha shqipe, 
mirëpo jo edhe gjuha turke dhe boshnjake. 

Megjithatë, statuti lejon që këshilli i komunës të mund me vendime të posaçmе të përcaktojë që për informata të 
caktuara t’i informojë dhe lajmërojë qytetarët edhe në gjuhë tjetër, të ndryshme nga ajo zyrtare, nëse atë gjuhë e 
flet një pjesë e qytetarëve në komunë75. Lidhur me këtë, sipas analizës së Fondacionit SOROS76, në komunë janë 
përpiluar udhëzime në gjuhë të ndryshme në disa nga institucionet dhe formularet janë të qasëshme në ato gjuhë.

Komuna e Dibrës dhe Komuna e Studeniçanit kanë një numër të madh të pjesëtarëve të bashkësisë turke, të cilët 
tradicionalisht e banojnë territoret e këtyre komunave. Megjithatë, në këto dy komuna, në pajtim me ligjin, gjuhë 
zyrtare në përdorim janë gjuha maqedonase dhe gjuha shqipe, me çfarë këshillet komunale nuk e kanë vlerësuar dhe 
marrë parasyshë nevojën për t’u mundësuar turqëve (të cilët në këto komuna janë të përfaqësuar me 15%, gjegjësisht 

70   Burim: MKO: studim i rastit / [redaktor Sasho Klekovski]. – Shkup: Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, 2011
71   Vendimi nr.07-879/1 од 15.07.2009, Këshilli i Komunës së Gostivarit
72   supra note 57, f.21 
73   Vendimi nr. 07- 5027/15, Këshilli i Komunës së Kumanovës, i shpallur në Gazetën Zyrtare të Komunës së Kumanovës, 06.05.2012
74   neni 11, Statuti i Komunës së Dollnenit
75   ibid, ne. 111
76   Drejt komunave tolerante – raport nga mbikqyrja e administratës lokale janar 2008 – qershor 2009, Fondacioni Institut Shoqëria 
      e Hapur - Maqedoni
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19%) që të përfshihen në jetën publike dhe lokale përmes përdorimit dhe shfrytëzimit të gjuhës së tyre amë.

Shembull negativ

Komuna e Dollnenit, Komuna e Dibrës dhe Komuna e Studeniçanit edhe pse 
kanë një përqindje të madhe të bashkësisë turke, ndërsa në rastin e Komunës së 
Dollnenit edhe të bashkësisë boshnjake, nuk kanë miratuar vendime në drejtim 
të barazimit të përdorimit edhe të gjuhëve të tyre me dy gjuhët e tjera zyrtare të 
komunave.

Përdorimi i gjuhës së bashkësisë gjatë procedurës përpara organeve të administratës
Çështja për përdorimin e gjuhës së bashkësisë është e zgjidhur me amandmanet e Kushtetutës së RM dhe me Ligjin 
për Përdorimin e Gjuhës të cilën e flasin së paku 20% nga qytetarët e RM dhe në njësitë e vetëqeverisjes lokale nga 
viti 2008.77 

Cili do qytetarë i cili jeton në komunën në të cilën së paku 20% nga qytetarët flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga gjuha 
maqedonase, në komunikim me njësitë lokale të ministrive në atë njësi të vetëqeverisjes lokale dhe në komunikim 
me ministritë mund ta përdorin atë gjuhë zyrtare dhe alfabetin e saj. Njësitë lokale dhe ministritë kanë detyrë t’i 
përgjigjen qytetarit në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj qirilik, si dhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin të cilin 
e përdor qytetari. Dokumentet gjatë procedurës administrative mund të dorëzohen në gjuhën zyrtare dhe alfabeti 
i saj qirilik, të ndryshme nga gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj. Dokumentet e tilla (lutje, kërkesa, ankesa etj.), 
organet të cilat e organizojnë procedurën i përkthejnë në gjuhën maqedonase, ndërsa qytetarit i përgjigjen në 
gjuhën zyrtare maqedonase dhe në alfabetin e saj qirilik, si dhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin të cilin e ka përdorur 
klienti.78

Në raportin e tij të fundit të vitit 2011, Komiteti Këshillëdhënës u ka rekomanduar autoriteteve të RM që të mundësojnë 
kushtet e nevojshme për përdorimin e gjuhëve të bashkësive gjatë komunikimit të tyre me administratën  në të gjitha 
nivelet e njësive të vetëqeverisjes lokale ku ligji për përdorimin e gjuhëve në mënyrë adekuate është i zbatueshëm.79

Rregullorja për punë e Avokatit të Popullit edhe më gjerësisht e ka definuar të drejtën e komunikimit të këtij 
institucioni, duke përcaktuar se gjuha dhe alfabeti në të cilën është shkruar parashtesa nuk është pengesë për 
komunikimin me Avokatin e Popullit. Me Avokatin e Popullit mund të komunikohet në çdo gjuhë dhe alfabet.80 

Shembull pozitiv

Duke e pasur parasyshë rolin e Avokatit të Popullit në shoqëri, si një mbrojtës 
i qytetarëve dhe personave të tjerë kur të drejtat e tyre u janë cënuar nga ana e 
organeve të administratës shtetërore, për t’u përshëndetur është vendimi i këtij 
institucioni që u mundëson personave me atë të komunikojnë dhe të dorëzojnë 
parashtesë në cilën do gjuhë dhe alfabet.

Gjuha dhe alfabeti në të cilën është shkruar parashtesa nuk paraqet pengesë 
për të komunikuar me Avokatin e Popullit.

Përdorimi i gjuhës së bashkësisë në procedura gjyqësore

А. Procedura penale -  gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj, ndërsa gjuha tjetër zyrtare e cila 
flitet nga më së paku 20% nga qytetarët dhe alfabeti i saj qirilik, përdoret në pajtim me Ligjin për Procedurë 
77   Shpallur në “Gazetën Zyrtare të RM” nr.101/2008
78   ne. 61 pa.3,4 dhe 5, Ligji për Procedurë Të Përgjithshme Administrative (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.38/2005, 110/2008 и 51/2011)
79   supra note 57, f.21
80   ne.33 nga Rregullorja për punë e Avokatit të Popullit (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.120/2011)
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Penale. Nëse i padituri ose pjesëmarës tjetër gjatë procedurës flet gjuhë zyrtare të ndryshme nga ajo maqedonase, 
ka të drejtë që gjatë veprimeve gjuqësore ta përdorë atë gjuhë dhe alfabet, mund dokumentet e ndryshme t’i 
dorëzojë në gjuhën dhe alfabetin e saj, si dhe t’i marrë ftesat dhe gjërat e tjera me shkrim në gjuhën tjetër zyrtare.81 
Për shkak të nivelit të ulët të zbatimit të një pjese të këtyre dispozitave në praktikë, Komiteti Këshillues i KKPM 
ka kërkuar nga shteti që të vazhdojë me trajnimin dhe punësimin e përkthyesve të kualifikuar  për zbatim efektiv 
të dispozitave për përdorimin e gjuhëve të pakicave (gjuhë tjetër zyrtare) gjatë procedurës penale.82

B. Procedura kundërvajtëse – gjykatat në procedurat kundërvajtëse i zbatojnë dispozitata nga Ligji për Procedurë 
Penale të cilat kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës nga ana e pjesëmarrësve. Nëse për të paditurin ekziston 
dyshimi i arsyetuar se ka bërë kundërvajtje dhe për të cilin gjykata ka përcaktuar masën e paraburgimit, i njejti 
ka të drejtë që mënjëherë të jetë i informuar për shkaqet e paraburgimit. Ligjdhënësi me këtë dispozitë ka lënë 
hapsirë që organi/gjykata të mund lirisht të vlerësojë në cilën gjuhë personi i paraburgosur do të jetë i informuar 
për shkaqet e paraburgimit, më saktësisht jo gjithmonë ajo do të jetë gjuha amë e personit i cili i takon ndonjërës 
nga bashkësitë, por ajo mund të jetë edhe ndonjë gjuhë tjetër të cilën ai person e kupton.

C. Procedura kontestimore – Procedura kontestimore bëhet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj qirilik, 
ndërsa shfrytëzohet edhe gjuha tjetër zyrtare dhe alfabeti i saj të cilën e flasin së paku 20% nga qytetarët. Palët dhe 
pjesëmarrësit tjerë në procedurë, gjuha e të cilëve nuk është gjuhë tjetër zyrtare, e ndryshme nga ajo maqedonase, 
gjatë procedurës kanë të drejtë para gjykatës të kërkojnë që ta shfrytëzojnë gjuhën e tyre në atë mënyrë që 
atyre do t’u sigurohet përkthim me gojë në gjuhën e tyre, ndërsa shpenzimet për përkthimin bien në barrën e 
Buxhetit të RM. Në gjykatat të cilat gjenden në territorin e njësive të vetëqeverisjes lokale në të cilat përveç gjuhës 
maqedonase, gjuhë zyrtare është edhe gjuha e pjesëtarëve të bashkësisë të cilët cilën e flasin së paku 20% nga 
qytetarët, teksti i dërgesës është i shkruar edhe në atë gjuhë dhe alfabet.83 Në interes të përmbushjes së barazisë 
dhe realizimin e drejtësisë, ligjdhënësi ynë ka paraparë që gjykata të mos mund të rrefuzojë dëshmi për një fakt 
vetëm përse e njejta është e shkruar në gjuhën  e bashkësive të klientëve ose pjesëmarrësve tjerë në procedurë, 
të cilët janë qytetarë të RM.84 Shpenzimet për përkthimin e dëshmive të tilla bien mbi barrën e Buxhëtit të RM.

Shembull negativ

Ligjdhënësi maqedonas, nga aspekti i realizimit të të drejtave të bashkësive 
më të vogla ka qenë shumë restriktiv kur bëhet fjalë për përdorimin e gjuhëve 
gjatë procedurave gjyqësore. Gjendja reale tregon se kjo e drejtë është e 
deidkuar në masë më të madhe për pjesëtarët e bashkësisë më të madhe nga 
pakicat në RM, dukë i përjashtuar pesë bashkësitë e tjera nga praktikimi i tij.

Përdorimi i gjuhës së bashkësisë në evidencat

А. Letërnjoftimi – Formulari i letërnjoftimi shtypet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj qirili dhe në gjuhën 
angleze dhe alfabetin e saj. Qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, formulari 
i letërnjoftimit u shtypet dhe të dhënat në të regjistrohen edhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin të cilin qytetari i 
përdor. Qytetarëve të cilët flasin gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, në kërkesë të tyre, të dhënat për emrin 
personal i cili regjistrohet në letërnjoftimin regjistrohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj qirilik dhe në 
gjuhën dhe alfabetin të cilin e përdor qytetari.85 

B. Dokumenti i udhëtimit – Formularet e dokumenteve të udhëtimit shtypen në gjuhën maqedonase, me përkthim 
në gjuhën angleze dhe franceze dhe alfabetin e tyre. Qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha 

81   ne.8 dhe ne.9 nga Ligji për Procedurë Penale (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.15/1997, 44/2002, 74/2004, 83/2008, 67/2009, 51/2011)
82   supra note 57, f.21
83   ne.143 pa.8 Nga Ligji për Procedurë Penale (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010)
84   ibid, ne.205
85   ne.5, Ligji për Letërnjoftim (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.8/1995, 38/2002, 16/2004, 12/2005, 19/2007, 10/2010, 51/2011, 13/2012)
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maqedonase, në kërkesë të tyre, formulari i pasportës dhe letrës udhëtuese shtypet edhe gjuhën e tyre zyrtare dhe 
alfabetin e tyre, ndërsa të dhënat të cilat regjistrohen në pasaportën mund të shkruhen edhe në gjuhën zyrtare dhe 
alfabetin të cilin e përdor qytetari. Njejtë si edhe në rastin me dhënien e letërn joftimeve, qytetarëve të cilët flasin 
gjuhë të ndryshme nga gjuha zyrtare, në kërkesë të tyre personale, të dhanët për emrin e tyre personal të cilat 
regjistrohen në pasaportën regjistrohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e tij dhe në gjuhën  dhe alfabetin të 
cilin e përdor qytetari.86

Megjithatë, në praktikë ka inkosekuencë në zbatimin e këtyre dispozitave të cilat dalin nga pamunësia e sistemit 
ekzistues për t’u përgjigjur kërkesave personale të qytetarëve në drejtim të përdorimit të alfabetit adekuat të 
gjuhës në të cilën është bërë kërkesa (psh: gjuha serbe). Gjithashtu, ueb-faqja për shërbim e Ministrisë për Punë 
të Brenshme e RM i informon qytetarët për mënyrën dhe procedurën e dhënies së letërnjoftimit87, mirëpo nuk i 
lajmëron për mundësinë, nëse janë pjesëtarë të ndonjërës nga bashkësitë më të vogla të RM dhe flasin gjuhë të 
ndryshme nga ajo zyrtare, me kërkesën e tyre personale emri i tyre të jetë i regjistruar në dokument edhe në gjuhën 
dhe alfabetin të cilin e shfrytëzon ai qytetarë. Lajmërimi i tillë në mënyrë adekuate ekziston edhe në pjesën për 
mënyrën dhe procedurën për dhënien e letërnjoftimit.88

C. Evidenca amë – Në pajtim me Ligjin për Evidencat Amë, në territoret e njësive të vetëqeverisjeve lokale, në të cilat 
së paku 20% prej qytetarëve flasin gjuhë zyrtare e cila është e ndryshme nga gjuha maqedonase, formulari i librave 
amë shtypet dhe të dhënat në atë regjistrohen edhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin  të cilin e përdorin qytetarët. 
Çertifikatat të cilat jepe në bazë të këtyre librave amë, jepen edhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin të cilin e përdor 
qytetari. Personi-pjesëtarë i bashkësisë e cila flet gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase ka të drejtë të 
kërkojë që çertifikata nga libri amë i të lindurve, libri amë i të vdekurve, libri amë i të martuarve dhe evidencave tjera 
në pajtim le ligjin t’i jepen në gjuhën e tij amë. Në pajtim me Rregulloren të miratura nga Ministria për Drejtësi e 
RM, librat amë mbahen sipas formulareve në gjuhën maqedonase ose në gjuhën maqedonase dhe shqipe, ndërsa 
çertifikatat nga librat amë jepen në formularë adekuat gjithashtu në gjuhën dhe lfabetin maqedonas, ose në gjuhën 
maqedonase dhe gjuhën shqipe. Vetëm në formularet për çertifikatë ndërkombëtare përdoret edhe gjuha turke.89

Konkludim:

Në pajtim me dispozitat ekzistuese ligjore, një person i cili i takon njërës nga 
pesë bashkësitë më të vogla (qytetarë i cili flet gjuhë të ndryshme nga gjuha 
zyrtare) ka të drejtë të kërkojë që emri i tij të regjistrohet në letërnjoftimin 
dhe dokumentin e udhëtimit të tij në gjuhën dhe alfabetin të cilin e përdor 
qytetari. Në praktikë ka inkosekuenca gjatë zbatimit të kësaj të drejte në 
pjesën e alfabetit të cilin e përdor qytetari.

Çertifikatat nga evidenca amë jepen edhe në gjuhën maqedonase, ose 
dygjuhësore – na gjuhën maqedonase dhe shqipe, për personat të cilët flasin 
gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase.90

86   ne.28, Ligji për Dokumentet Udhëtuese (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.67/1992, 20/2003, 46/2004, 19/2007, 84/2008, 51/2011, 135/2011)
87   http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=5&tabid=187&parent=100 
88   http://www.mvr.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=5&tabid=184&parent=100 
89   Udhëzim për mënyrën e mbajtjes, mbrojtjes dhe ruatjes së librave dhe regjistrave amë; dhënien e çertifikatave, vërtetimeve, rishkrimeve 
      dhe kopjeve në bazë të librave amë; organizimin e procedurës dhe përpilimin e procesverbalit për një fëmijë të gjetur; riparimin e librave 
      amë të prishura, dëmtuara ose të zhdukura, si dhe për formularet e librave amë, regjistrin e librave amë, çertifikatat dhe vërtetimet të cilat 
      jepen në bazë të librave amë, (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 110/2010)
90   për më tepër informata vizito: http://www.uvmk.gov.mk/?q=taxonomy/term/13 
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Përdorimi i gjuhës dhe alfabetit të bashkësisë për emrat e rrugëve dhe të ngjajshme

Në pajtim me KKPK, RM zotohet që bashkësive t’ua njohi të drejtën që në gjuhën e tyre të pakicës të prezantojnë 
mbishkrime, shenja dhe informata të tjera të karakterit privat, të cilat janë të dukshme për publikun.91 RM, në pajtim 
me Konentën, është zotuar që në gjuhën e bashkësive t’i prezantojë emërtimet tradicionale lokale, emrat e rrugëve 
dhe shënimet e tjera topografike.

Komunat janë kompetente edhe për përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera 
infrastrukturore, ndërsa kushtet dhe mënyrat e përcaktimit janë të rregulluara me ligj të posaçëm.92 Emri përcaktohet 
me vendim të këshillit komunal, ku duhet të ketë shumicë të votave nga anëtarët prezent të këshillit të cilët u takojnë 
bashkësive të cilat nuk janë shumicë në atë komunë. Në komunën në të cilën së paku 20% nga qytetarët të cilët 
shfrytëzojnë gjuhët tjetër zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, ermi i rrugës, sheshi, ura dhe një objekti 
tjetër infrastrukrturor, përveç gjuhës maqedonase dhe lafabetin e tij, shkruhet edhe në gjuhën edhe alfabetin të 
cilin e shfrytëzojnë së paku 20% nga qytetarët në atë komunë.93 Nëse me ndonjë emër prishen marrëdhëniet mes 
bashkësive, traditat ose ofendohen qytetarët, i njejti nuk mund të përcaktohet për të qenë emër i një rruge, sheshi etj.

Nga ana e Ministrisë për Transport dhe Lidhje është kiratuar një rregullore e cila në detale e rregullon  çështjen 
e zbatimit të dispozitave të Ligjit për Përcaktimin e Emrave të Rrugëve, Shesheve, Urave dhe Objekteve të Tjera 
Infrastrukturore në praktikë. Teksti i tabelës për shënimin e emrave të rrugës, bulevardit, kejit, si dhe emrat e një 
ure, sheshi dhe objekti tjetër infrastrukturor shënohen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj qirilik, ndërsa 
në komunën në të cilën së paku 20% nga qytetarët përdorin gjuhë të ndryshme nga gjuha maqedonase, përpos 
gjuhës maqedonase dhe lfabetit të saj qirilik, shkruhet edhe gjuha dhe alfabeti të cilën e shfrytëzojnë së paku 20% 
nga qytetarët.94 Praktika e tillë është n ë pajtim me rekomandimin e Komitetit Këshillues të KKPM sipas të cilit 
dugjuhësia ose shumëgjuhësia e tëabelave dhe shenjave duhet të promovohet përshkak se shpërndan një mesazh për 
harmoni dhe bashkëjetesë mes bashkësive të ndryshme të cilat jetojnë në atë territor.95 

Komiteti Këshillues i KKPM ka notuar se shenja dygjuhësore, por edhe tregjuhësore (gjuha maqedonase, shqipe 
dhe turke) shfrytëzohen në ato komuna ku pjesëtarët e bashkësive adekuate janë së paku 20% nga popullata lokale, 
ndërsa është vërejtur edhe tendencë e rritjes së emrave të rrugëve dhe ngjarjeve, si emra të rrugëve dhe objekteve të 
tjera infrastrukturore, të ndërlidhura me historinë ose janë të rëndësishme për një bashkësi të caktuar.96

Konkludim:

Korniza ligjore vendore në pjesën e përcaktimit të emrave të rrugëve dhe 
objekteve të tjera infrastrukturore dhe shfaqjen e tabelave publike në tërësi 
i përmbush kërkesat e KKPM. Komunat në të cilat pjesëtarët e bashkësive 
jetojnë në një numër të madh janë të detyruara të veprojnë në bazë të 
dispozitave ligjore dhe të vendosin tabela edhe në gjuhën dhe alfabetin 
të cilin e shfrytëzojnë së paku 20% nga qytetarët në atë komunë.

91  ne.11 pa.2, KKPK, KiE
92  Ligji për Përcaktimin e Emrave të Rrugëve, Shesheve, Urave dhe Objekteve të Tjera Infrastrukturore (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.66/2004, 
     55/2007, 145/2010, 136/2011)
93 ibid, ne.7
94 ne.9, Rregullore për materialin, ngjyrën, formën dhe dimensionin e tabelës me ermin e rrugës, sheshit, urës dhe objektit tjetër infrastrukturor, tabelat 
     me numrat numerik të objekteve, si dhe madhësia dhe ngjyra e shkronjave dhe numrave (Ministria për Transport dhe Lidhje e RM, 19.05.2008)
95 Paragrafi 67, ACFC/44DOC(2012)001rev
96  supra note 57, f.22
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Rekomandime: 

1. Rekomandime për pushtetin lokal

•	 Përdorim i barabartë i gjuhës së bashkësisë e cila tradicionalisht i banon territoret e komunës 
ose pjesëtarët e të cilës jetojnë në një numër të madh në komunë. Pushtetet komunale duhet t’u 
mundësojnë bashkësive të cilat janë me numër të madh të përfaqësuara në atë komunë të përfshihen 
në jetën publike dhe lokale përmes përdorimit të gjuhës së tyre amë.

•	 Pushtetet lokale duhe në mënyrë aktive të përkrahin dhe nxisin masa për krijimin e një mjedisi në 
të cilin do të shfrytëzohet gjuha e bashkësisë përmes mundësimit të resurseve të domosdoshme 
financiare dhe njerëzore.

2. Rekomadnime për pushtetet shtetërore në nivel qendror

•	 Të krijohen mekanizma dhe të sigurohen resurse të nevojshme për realizimin e të drejtës së përdorimit 
të gjuhës së bashkësive gjatë procedurave gjyqësore.

•	 Të bëhen ndryshime ligjore në drejtim të garantimit të të drejtës së personit të privuar nga liria, 
pjesëtarë i ndonjërës nga bashkësitë, që të jetë i informuar për shkaqet për privimin në gjuhën amë, 
dhe vetëm në raste të jashtëzakonshme edhe në gjuhë tjetër të cilën ai person e kupton.

•	 Të tejkalohen inkosekuencat gjatë zbatimit të së drejtës së pjesëtarit të bashkësive më të vogla që të 
kërkojë që emri i tij personal të jetë i regjistruar në letërnjoftimin dhe dokumentin për duhëtim në 
gjuhën dhe alfabetin të cilën e përdor qytetari. 
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Ç. E DREJTA PËR T’U INFORMUAR NË GJUHËN AMË PËRMES MEDIAVE 
        TË SHKRUARA DHE ELEKTRONIKE

Politikat e integrimit duhet të përfshijnë masa të cilat do të inkurajojnë 
dialogun mes bashkësive dhe komunikimin të bazuar mbi toleranën 
dhe respektimin e ndërmjetshëm. Kjo përfshin një spektër të gjërë të 
iniciativave në fusha të ndryshme, mes tjerave dhe krijimin dhe 
zhvillimin e politikave të mediave. 97

Politikat shtetërore duhet të kenq për qëllim promovimin dhe përkrahjen 
e kapacitetit dhe vetëdijes së mediave të cilat duhet ta portertojnë 
llojllojshmërinë në shoqëri, duke përfshirë edhe promovimin e shkëmbimeve 
ndërkulturore dhe tejkalimin e stereotipeve dhe paragjykimeve negative, si 
dhe mënyra tjera të luft ës kundër jotolerancës.98

Liria e të shprehurit e çdo personi, duke i përfshirë këtu edhe pjesëtarët e pakicave kombëtare, në veti i përfshin 
të drejtat për fi timin , kërkimin dhe dhënien e informatave dhe ideve në gjuhët dhe mediat sipas zgjidhjes së tyre 
97   supra note 5, Udhëzimi 11
98   supra note 5, Udhëzimi 48
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pa mos u përzier dhe pavarësisht të kufinjëve.99

RM me ratifikimin e KKPM është pajtuar se e drejta e lirisë së të shprehurit e çdo pjesëtari të një pakicë kombëtare 
në veti e përfshin edhe lirinë e të menduarit dhe pranimin ose dhënien e informatave ose ideve në gjuhën e pakicës, 
dhë në të njejtën kohë është zotuar që t’ju garantojë jodiskriminim pjesëtarëve të pakicave kombëtare në qasjen 
në media. RM është zotuar se nuk do t’a pengojë themelimin dhe funksionimin e mediave të shkruara nga ana e 
pjesëtarëve të pakicave kombëtare.100

Shtetet duhe ta shqyrtojnë mundësinë për dhënien e përkrahjes financiare për emitimin e programeve në gjuhët 
e pakicave. Kjo mund të arrihet përmes dhënies së granteve të drejtëpërdrejta, me regjim të detyrave financiare/
tatimore dhe me lirimin nga disa të dhëna financiare gjatë dhënies ose ndryshimit të lejes.101

1. Korniza ligjore
Me Kushtetutën e RM, pjesëtarëve të bashkësive u garantohet e drejta e lirisë për ta shprehur, mirëmbajtur dhe për ta 
zhvilluar identittetin dhe karakteristikat e bashkësive të tyre.102 Mes tjerave, këtë të drejtë të garantuar me kushtetutë, 
pjesëtarëte bashkësive të RM e realizojnë edhe përmes shtypjes së mediave të shkruara dhe emitimit të përmbajtjeve 
programore në gjuhën e tyre amë. Në RM nuk ka pengesa ligjore për themelimin e gazetave – e njejta realizohet në 
pajtim me Ligjin për Shoqëri Tregtare. Sipas kësaj, çdo tregtarë, sipas veprimtarisë së përcaktuar dhe në pajtim me 
ligjin, ndërsa për qëllim të realizimit të fitimit me prodhimtari, tregti dhe dhënien e shërbimeve, mund të kryejë 
veprimtari botuese dhe të shtypit dhe punë të tjera të ndërlidhura me tregtinë me libra dhe krijimitari arstistike.103

Kryerja e veprimtarisë radiodifuzive në RM, mes tjerave, ka për qëllim edhe nxitjen, avancimin dhe mbrojtjen e 
identitetit kulturor dhe nxitjen e zhvillimit të krijimtarisë, gjuhës dhe traditave.104 Sipas kësaj, institucionet kulturore 
dhe llojet e tjera, si dhe shoqatat e qytetarëve mund të krijojnë institucion radiodifuziv joprofitabil me qëllim që të 
përmbushen nevojat dhe interesat e target grupeve specifike.

Radiodifuzerët e transmetojnë programin në gjuhën maqedonase, si dhe në gjuhën e bashkësisë joshumicë në rastet 
kur programi është i dedikuar për atë bashkësi.

Si standarde dhe parime programore, mes tjerave, parashihen edhe hapshmëria e programeve për shprehjen e 
kulturave të ndryshme të cilat janë pjesë përbërëse e shoqërisë dhe ruatja dhe mirëmbajtja e identitetit kombëtar, 
kulturës gjuhësore dhe krijimtarisë vendore.105 Në këtë drejtim, radiodifuzerët kanë detyrë që në ditë të emitojnë 
30% program burimor të krijuar në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive joshumicë të cilat jëtojnë në RM, 
ku në emitimin ditor nuk llogaritet koha e përcaktuar për lajme, ngjarje sportive, lojëra, reklamim dhe shërbime të 
tjera. Radiodifuzerët kanë detyrë që të sigurojnë që së paku 30% nga muzika e emituar vokalo-instrumentale të jetë 
në gjuhën maqedonase ose në gjuhën e nashkësive etnike të cilat nuk janë shumicë në RM.106

Në pajtim me kornizën ligjore vendore, ndërmarrja publike radiodifuzive (Radio Televizioni Maqedonas) ka detyrë 
që të emitojë një servis programik televiziv në gjuhën maqedonase dhe një servis programor televiziv në gjuhën të 
cilën e flasin së paku 20% nga qytetarët dhe e cila gjuhë është ndryshe nga gjuha maqedonase (shqipe) dhe bashkësitë 
e tjera joshumicë (turke, rome, serbe, boshnjake dhe bashkësia vllehe). E njejtë është edhe detyra e cila ka të bëjë me 
emitimin e servisit radioprogramor në gjuhët e pesë bashkësive më të vogla.

2. Zbatimi i të drejtës në praktikë
Siqë edhe vëren Instituti Maqedonas për Media në analizën e tij për vitin 2011, gjendja ka qenë e tillë që bashkësia 
më e madhe etnike në RM – ajo shqiptare ka numër më të madh të mediave të shkruara dhe atyre elektronike, 

99    I-1), Udhëzime për përdorimin e gjuhëve të pakicave në radio dhe televizion, OSBE, Zyra e Komesarit të Lartë për Pakica Kombëtare, tetor 2003
100   ne.9, KKPM
101   supra note 99, IV-16)
102   supra note 37
103   ne.4 pa.1, Ligji për Shoqëri Tregtare (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011)
104   ne.2, Ligji për Veprimtari Radiodifuzive (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 100/2005, 19/2007, 115/2007, 8/2008, 103/2008, 152/2008, 6/2010, 
       51/2010, 145/2010, 97/2011,13/2012)
105   ibid., ne. 68 pa. 2
106   ibid., ne. 74
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ndërsa bashkësitë e tjera më të vogla ballafaqohen me mungesë serioze të përmbajtjeve mediale.107

Mediat elektronike
Sipas të dhënave të Entit Shtetëror Statistikor108, në vitin 2011 në RM me veprimtari radiodifuzive janë marrë 135 
radiodifuzerë, nga të cilët 69 emitojnë radiprogram, ndërsa 66 program televiziv.

Nga radiodifuzerët të cilët emitojnë radioprogram, një është ndërmarrje publike radiodifuzive, 66 janë shoqatë 
tregtare radiodifuzive dhe dy janë institucione joprofitabile radiodifuzive. Nga radiodifuzerët të cilët emitojnë 
program televiziv, një është ndërmarrje radiodifuzive, ndërsa 65 janë shoqata tregtare radiodifuzive.

Sipas të dhënave të Këshillit për Radiodifuzion,109 i cili është organi i vetëm kompetent ër miratimin dhe marrjen 
e lejeve për veprimtari radiodifuzive, gjendja me radiodifuzerët privat të cilët emitojnë program në ndonjërën nga 
gjuhët e bashkësive më të vogla, në nëntor të vitit 2012 është e ardhshme:

Shoqata tregtare radiodifuzive – radio program

Gjuha Niveli i përfshirjes
Maqedonisht / turqisht lokal - Pllasnicë
Gj. rome / maqedonisht lokal - Prilep
Gj. rome / maqedonisht lokal- Shtip
Shqip / maqedonisht / turqisht lokal - Tetovë
Maqedonisht / serbisht / kroatisht lokal - Ohër

Shoqata tregtare radiodifuzive – program televiziv

Gjuha Servisi medial Niveli i përfshirjes
Shqip / maqedonisht / turqisht TV Çegrani Media lokal - Gostivar
Gj. boshnjake / maqedonisht / shqip TV Llazhani lokal - Dollnen
Maqedonisht / turqisht / shqip TV Kanal 3 lokal – Centar Zhupa
Gj. rome / maqedonisht TV Shutell regjional - Shkup
Gj. rome / maqedonisht TV BTR regjional - Shkup
Gj. boshnjake TV Edo regjional - Shkup

Konkludim:

Asnjë shoqatë tregtare radiodifuzive lokale nuk emiton program në gjuhën 
boshnjake dhe vllehe. Asnjë televizion privat regjional ose lokal nuk emiton 
program në gjuhën serbe dhe vllehe. Prezencë më të madhe kanë programet 
në gjuhën rome dhe atë përmes dy shoqatave rpivate radiodifuzive në nivel 
lokal dhe dy televizioneve në nivel rajonal në Shkup.

Nëse analizohen të dhënat e Entit Shtetëror Statistikor në pjesën e kohëzgjatjes së programit të emituar tek 
shoqatat tregtare radiodifuzive në gjuhën e pesë bashkësive më të vogla gjatë vitit 2011110, do të konkludohet se gjithsej 
është emituar111 radio program në gjuhën rome prej 243 orëve (të gjitha në nivel lokal), në gjuhën turke gjithsej 872 
107   f.5 Gjendja me mediat në gjuhët e bashkësive në RM, Instituti Maqedonas për Media (MIM), 2011
108   Të dhënat janë marrë nga http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=94  
109   http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&vieë=category&layout=blog&id=38&Itemid=27& lang=mk  
110   supra note 54; Т-03 dhe Т-06
111   Në programin e emituar sipas gjuhës së emitimit nuk janë përfshirë orët nga programi muzikor, për shkak se ato nuk ndiqen sipas gjuhës.
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orë ( nga të cilat 91 në nivel lokal, ndërsa 781 në nivel regjional), ndërsa në gjuhën boshnjake gjithsej 443 orë në nivel 
regjional (Shkup). Në gjuhën serbe dhe vllehe nuk është emituar program nga ana e radiodifuzerëve privat gjatë vitit 
2011.

Analiza e të dhënave për programin e emituar radiodifuziv sipas gjuhës së emituar nga ana e shoqatave tregtare 
radiodifuzive tregon se janë emituar gjithsej 3783 orë në gjuhën turke (1760 në nivel shtetëror dhe 2022 në nivel lokal), 
gati 14023 orë program në gjuhën serbe në tre nivele (nga të cilat 7323 në nivel shtetëror), 5095 orë program rom (në 
nivel regjional dhe lokal) dhe 11244 orë program në gjuhën boshnjake (në nivel regjional dhe lokal). Asnjë minut 
program në gjuhën vllehe nuk është emituar nga ana e televizioneve private.

Emitimi i programit ne radio dhe atij televiziv në gjuhën turke nga ana e 
shoqatave tregtare radiodifuzive ekzistuese ngec krahasuar me programin e 
gjuhëve të tjera të bashkësive më të vogla në RM.

Emitimi privat radiodifuziv i pesë gjuhëve të bashkësive më të vogla është i 
kufizuar në qytetin e Shkupit dhe në 8 komuna të tjera. Është e nevojshme 
një përkrahje më e madhe nga ana e shtetit për themelimin e serviseve lokale 
radiodifuzive në ato komuna ku tradicionalisht ose në numër të madh jeton 
popullata joshumicë.

Roli i Ndërmarrjes Radiodifuzive

Funksionet e servisit publik radiodifuziv në Republikën e Maqedonisë i bën Radio Televizioni Maqedonas (RTM). 
Në përbërjen e tij RTM i ka pjesët e ardhshme organizative” Radioja Maqedonase dhe Televizoni Maqedonas.

Këshilli i Evropës e ka vërtetuar rolin e Ndërmarrje Publike Radiodifuzive përmes reszolutës së tij në korrik të vitit 
2012: “Televizioni (MTV) dhe radioja publike emitojnë program ekstenziv në gjuhët e pakicave kombëtare (shqip, 
turëisht, serbisht, gjuhë rome, vllehe dhe boshnjake)“.112 

Radioja Maqedonase emiton programe të posaçme në gjuhët e pesë bashkësive më të vogla joshumicë në RM dhe atë: 
në gjuhën turke (nga viti 1945) – 5 orë në ditë dhe në gjuhën vllehe (nga viti 1991), në gjuhën rome (nga viti 1991), 
në gjuhën serbe (nga viti 2003) dhe në gjuhën boshnjake (nga viti 2003) nga 30 minuta në ditë, ndërsa emitohen 
edhe emisione në bullgarisht, greqisht dhe serbisht në terminin e “Radio Makedonija”.113 Sipas kësaj, gjatë vitit 2011 
janë emituar gjithsej 1040 orë program në gjuhën turke, nga 90 orë në gjuhën rome, vllehe dhe boshnjake dhe 88 
orë në gjuhën serbe114 – të gjitha këto programe kanë qenë të emituara në programin e tretë të Radios Maqedonase.

Në Kanalin e Dytë Televiziv emitohet program i bashkësive joshumicë në RM. Në atë emitohet program në gjuhën 
shqipe, gjuhën turke, si dhe emisione në serbisht, gjuhën rome, vllehe dhe boshnjake. Sipas të dhënave nga Enti 
Shtetëror Statistikor, në vitin 2011 janë emituar gjithsej115 914 orë program në gjuhën  turke, nga 90 orë në gjuhën 
rome, serbe dhe boshnjake dhe 94 orë në gjuhën vllehe.116

Për shumë vite numri i të punësuarve në redaksitë e gjuhëve joshumicë ishte i kritikuar is i pamjftueshëm, ndërsa 
pjesa më e madhe prej tyre nuk ishën të punësuar në mënyrë të rregulltë por në kohë të caktuar, me çfarë do të 
garantohet qëndrueshmëria dhe funskionimi i pandaluar i programeve në këto gjuhë. Gjendja e tillë ndikon edhe 
në kualitetin e përmbajtjes së programit, më saktësisht e njejta nuk siguron zhvillimin dhe shfaqjen e programeve në 
interes të popullatës lokale e cila u takon bashkësive joshumicë. MRT gjatë muajti korrik të vitit 2012 shpalli konkurs 
112   supra note 28
113   http://www.mtv.com.mk/MK/za_mrt.aspx 
114   supra note 54; Т-02
115   Pa orët e programit muzikor
116   supra note 54; Т-05
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intern për plotësimin e më tepër vendeve (redaktorë të programeve në gjuhën turke, redaktorë të emisioneve, 
redaktorë të redaksisë informativo-dokumentare etj) në redaksitë e gjuhëve të cilat i flasin bashkësitë joshumicë në 
Radion Maqedonase (servisi i tretë programor) dhe Televizionin Maqedonas (servisi i dytë programor).117

 
Të gjitha pesë gjuhët e bashkësive më të vogla janë të përfaqësuara në 
programet e serivist publik radiodifuziv. Janë bërë përpjekje për 
punësime plotësuese në programet dhe redaksitë në gjuhët të cilat 
i flasin bashkësitë joshumicë.

Roli i Këshillit për Radiodifuzion (KRD) në zhvillimin e mediave në gjuhët e bashkësive më të vogla

Këshilli për Radiodifuzion është i vetmi i cili është kompetent për të vendosur për dhënien, marrjen dhe ripërtrirjen 
e lejeve për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive.

Në drejtim të mbrojtjes dhe mirëmbajtjes së identitetit ku;turor dhe promovimin e serviseve programore të 
gjuhëve të bashkësive, ky këshill ka përgatitur dhe miratuar rregullore të posaçme..118 sipas këtin programi, “Servisi 
programor i dedikuar për bashkësinë joshumicë” është ai servis i cili, në pajtim me lejen për kryerjen e veprimtarisë 
radiodifuzive, është i detyruar që programin në tërësi ose në pjesën më të madhe ta emitojë në gjuhën e ndonjërës 
nga bashkësitë joshumicë të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Radiodifuzerët të cilët me lejen për kryerjen 
e veprimtarisë radiodifuzive, janë të detyruar që ta emitojnë pjesën me të folur nga servisi programor i më tepër 
gjuhëve, kanë detyrë që obligimin për programin e krijuar burimor ta përmbushin në gjuhën e bashkësisë joshumicë 
për të cilën është i deidkuar servisi programor.
 
KRD gjatë vendim-marrjes për dhënien e lejeve për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive e ndjek mes tjerave edhe 
plotësimin e kritereve të ardhshme: përqindja e pjesëmarrjes së programeve të prodhuara burimisht në gjuhën 
maqedonase ose në gjuhët e bashkësive etnike joshumicë të cilat jetojnë në RM në programin e plotë ditor i cili 
planifikohet të emitohet, përfaqësimin e programeve të cilat do të trajtojnë ngjarje dhe raste të rëndësishme për 
territorin në të cilin emitohet programi dhe përfaqësimi i programeve me të cilat nxitet zhvillimi dhe ruajtja e 
kulturës kombëtare.119

Shembuj nga puna e KPD – Vendime për dhënien e lejeve për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive në nivel lokal:

•	 1 (një) leje për Gostivarin, në kanalin e 47 për emitimin dhe transmetimin e 
serviseve programore televizive në nivel lokal me kryesisht format të përgjithshëm 
zbavitës në gjuhën shqipe, maqedonase dhe turke;

•	 1 (një) leje në Dollnen, në kanalin e 23 për emitimin dhe transmetimin e serviseve 
programore televizive në nivel lokal me kryesisht format të përgjithshëm zbavitës  
në gjuhën boshnjake, maqedonase dhe gjuhën shqipe. 120

•	 1 (një) leje, për Pllasnicën, në frekuencën 101.7 MHz, për emitimin dhe 
transmetimin e servisit radio programor në nivel lokal; radio folëse-muzike e 
formatit të përgjithshëm në të cilën programet e përfaqësuara realizojnë së paku dy 
nga tre funksionet e mediave në gjuhën maqedonase dhe turke.121    

117   http://www.mtv.com.mk/upload/Dokumenti/Interen.pdf 
118  Rregullore për zbatimin e dispozitave të ndërlidhura me mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e identitetit kulturor (Këshilli për Veprimtari 
       Radiodifuzive, 17 tetor 2006)
119   supra note 104, ne. 51
120   KRD, Vendimi nr. 07-2035/1 i datës 26.06.2008
121   ibid.
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•	1 (një) leje për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive për një institucion joprofitabil 

radiodifuziv – për emitimin dhe transmetimin e servisit radio programor, në gjuhën 
turke, me përfshirje të ndëgjueshmërisë në territorin e Shtipit me rrethinën më të afërt 
(nivel lokal) të: Organizata Kulturore-humanitare e Jurukëve nga Maqedonia Lindore 
nga F. Toplica, Radovish.122 

Mediat e shkruara

Gjendja me mediat e shkruara në gjuhët e bashkësive më të vogla në RM është brengosëse. Komiteti Këshillues 
i KKPM ka vërejtur se edhe pse nuk ekzistojnë pengesa ligjore për themelimin dhe shpërndarjen e mediave të 
shkruara në gjuhët e bashkësive, problemet financiare janë ato për shkak të cilave pjesa më e madhe e gazetave kanë 
pushuar që të shtypen, duke lënë vetëm një gazetë ditore në gjuhën shqipe për ta mbuluar hapsirën mediale me 
shkrim në RM.123

Edhe pse në periudhën pas pavarësimit të RM u bënë edhe përpjekjet e para të bashkësive për themelimin e mediave 
private të shkruara124, vitet e fundit mu për shkak të problemeve financiare me të cilat u ballafaquan dhe zhvillimi i 
teknologjive të reja, vërehet ulja e tyre e vazhdueshme. Siqë edhe MIM do të bëjë vërejtje në analizën e tyre, në vitin 
2008 othuaj edhe nuk ka media të shkruara në ndonjërën nga pesë gjuhët e bashkësive më të vogla, më saktësisht 
atëherë edhe vëreht shuarja e pjesës më të madhe, siqë ishtë “Roma Tajms” dhe botimet fëminore në gjuhën rome, 
gazeta “feniks” në gjuhën vllehe dhe gazeta “Birlik” në gjuhën turke, e cila në këtë shtet ka qenë në botim që nga viti 
1943.125

Sipas Entit Shtetëror Statistikor, në vitin 2011sipas gjuhës së botimit ka pasur vetëm një gazetë ditore në gjuhën 
turke, ndërsa në gjuhët tjera të bashkësive më të vogla nuk janë botuar gazeta ditore.126 Sa i takon botimit të revistave, 
në vitin e njejtë është botuar vetëm një numër i një reviste në gjuhën vllehe në tirazh prej 2000 shembujve.127

Në RM, numri i mediave të shkruara në gjuhët e pesë bashkësive më të vogla 
është shumë i ulët ose aspak nuk ekziston. Gazetat dhe revistat ballafaqohen 
me probleme të mëdha financiare të cilat ndikojnë mbi qnëdrueshmërinë e tyre.

Shtëti në drejtim të mbrojtjes së identitetit kulturor të bashkësive, duhet të 
ndërmarri masa shtesë për përkrahjen e mediave të shkruara në gjuhët e 
bashkësive më të vogla në RM.

Rekomandime: 

1. Rekomandime për pushtetin lokal
•	 Да се поддржат мерки во насока на зголемување на емитувањето радиопрограма на локалните 

радиодифузни друштва на јазиците на заедниците во оние општини каде припадниците на 
заедниците живеат во значителен број.

•	 Да се поддржат мерки во насока на зголемување на емитувањето телевизиска програма на 
122   KRD, Vendimi nr. 08-631/1
123   supra note 57, f.20
124   Deri në vitin 1991, por edhe një periudhë të caktuar pas pavarësisë, pjesa më e madhe e mediave të shtupit në gjuhët e bashkësive etnike 
       (shqipe dhe turke) dilnin si botime të posaçme në përbërje të NIP Nova Makedonija.
125   f.8, Gjendja me mediat në gjuhët e bashkësive në RM, MIM, 2011 
126   Veprimtari botuese 2011, Shqyrtim statistikor: popullata dhe statistikat sociale (2.4.12.10.725), Enti Shtetëror Statistikor i RM; Т-20
127   ibid., Т-29 dhe Т-30
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локалните приватни телевизии на јазиците на заедниците во оние општини каде припадниците 
на заедниците живеат во значителен број.

2. Rekomandime për pushtet shtetërore në nivel qendror
•	 Në mënyrë adekuate të përkrahen me resurse financiare dhe njerëzore prograsmet dhe redaksitë e 

servisit publik radiodifuziv në gjuhët të cilat i flasin bashkësitë joshumicë.
•	 Të zhvillohen masa në drejtim të rritjes së emitimit të radio-programit të shoqatave tregtare 

radiodifuzive në gjuhët e bashkësive, në veçanti të gjuhës turke, boshnjake dhe vllehe, si dhe masa për 
përkrahjen e themelimit të serviseve lokale radiodifuzive në ato komuna ku tradicionalisht ose në një 
numër të madh jeton popullatë joshumicë.

•	 Të zhvillohen masa në drejtim të rritjes së emitimit të programit televiziv në televizionet private 
regjionale në gjuhët e bashkësive, në veçanti në gjuhën serbe dhe vllehe.

•	 Shteti, në drejtim të mbrojtjes së identitetit kulturor të bashkësive, duhet të ndërmarri masa plotësuese 
për përkrahjen e botimit të mediave të shkruara në gjuhët e bashkësive më të vogla në RM.
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D.  E DREJTA E PJESËMARRJES NË JETËN KULTURORE

Shtetet duhet të mundësojnë kushte për personat të cilët u takojnë pakicave 
që në mënyrë efektive të marrin pjesë në jetën kulturore në bashkësinë e tyre 
dhe më gjërë në shoqëri.128

Shtetet duhet të insistojnë që të krijojnë politika dhe të zbatojnë ligje të cilat 
kanë për qëllim përfshirjen nën kushte të barabarta të të gjithë anëtarëve të 
shoqërisë në jetën kulturore.

128   supra note 5, udhëzimi 43
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Çdo pjesëtarë i një pakice kombëtare ka të drejtë që ta ruaj identitetin e tij etnik, kulturën, traditat dhe zakonet. Nuk 
është e lejueshme që shteti ta nënvlerësojë domethënien ose ta pengojë realizimin e traditave kulturore të bashkësive më 
të vogla etnike, as po ta ndërmarrë çfarë do aktivitete në drejtim të asimilimit të detyrueshëm të pakicave kombëtare.

Me qëllim që të krijohen kushtet e nevojshme për pjesëmarrjen efektive të pjesëtarëve të pakicave kombëtare në 
jetën kulturore, shteti mund të konsultohet me ato përmes organeve të tyre përfaqësuese, të përfshijë përfaqësues të 
pakicave kombëtare në planifikimin dhe zbatimin e programeve shtetërore dhe lokale për zhvillimin e kulturës, si dhe 
ta sigurojë pjesëmarrjen e tyre efektive në proceset e vendim-marrjes për çështjet nga sfera e afirmimit të kulturës së 
bashkësive.129

1. Korniza ligjore

Kushtetuta e RM – Sipas Kushtetutës, pjesëtarët e bashkësive kanë të drejtë që në mënyrë të lirë ta shprehin, mirëmbajnë 
dhe zhvillojnë identitetin dhe karakteristikat e bashkësive të tyre, si dhe të drejtë të themelojnë institucione kulturore, 
arstitike, arsimore, si dhe shoqata shkencëtare dhe të tjera për mësimin, mirëmbajtjen dhe zhvllimin e identitetit të 
tyre.130

Në njësitë e pushtetit lokal, qytetarët në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose përmes përfaqësuesve marrin pjesë në vendim-
marrjen për çështjet nga afera e kulturës.131

Korniza ligjore

Bashkësitë mund lirisht të krijojnë shoqata të qytetarëve në drejtim të realizimit të të drejtës për mirëmbajtjen dhe 
afirmimin e identitetit dhe traditave të tyre kulturore. 

Shteti ka detyrë që të sigurojë kushte të barabarta për shprehjen, mirëmbajtjen dhe afirmimin e identitetit kulturor të 
bashkësive, si dhe ta garantojë realizimin e kulturës së të gjitha bashkësive përmes sigurimit të kushteve të barabarta 
për realizimin e tyre.132 Në plotësim, ligji e definon interesin nacional në sferën e kulturës, si një kulturë e cila është 
e interesit publik për të gjithë qytetarët në Republikën e cila mes tjerave përfshin dhe nxit llojllojshmërinë dhe 
diversitetin në kulturë. 

Për realizimin e interesit kombëtar në kulturë, Kuvendi i RM miraton Strategji Kombëtare për Zhvillimin e Kulturës 
për një periudhë pesë vjeçare133, ndërsa Qeveria e RM me vendim themelon institucione kombëtare, ndërsa gjatë 
themelimit të institucioneve kombëtare Qeveria ka detyrë të kujdeset për avancimin dhe afirmimin e kulturës së të 
gjitha bashkësive.134

Ministria për kulturë e miraton programin vjetor me të cilin përcaktohen programet dhe proektet të cilat janë në 
interes kombëtar në sferën e kulturës, në kornizat e mjeteve të caktuara me Buxhëtin e RM për vitin vijues, ku 
duhet të merret parasyshë dimensioni multikulturor dhe karakteri multikulturor i shoqërisë.135 Gjatë financimit 
të veprimtarive dhe aktiviteteve nga sfera e kulturës, mjetet nga Buxheti duhet të shfrytëzohen afirmimin dhe 
avancimin adekuat dhe të drejtë të kulturës së bashkësive. Mjetet për realizimin e interesit kombëtar në pajtim me 
programin vjetor shpërndahen në veçanti dhe mes tjerave për krijimin e kushteve të barabarta për afirmimin dhe 
avancimin e kulturës së bashkësive.136

Përveç shtetit, edhe komunat kanë kompetencë në sferën e zhvillimit dhe avancimit të kulturës përmes përkrahjes 
institucionale dhe financiare të institucioneve dhe projekteve kulturore, mirëmbajtjen e folklorit, traditave, zanateve 
të vjetra dhe vlerave të ngjajshme kulturore, organizimin e manifestimeve kulturore dhe nxitjen e formave të 

129   Sqarim (interpretim) i KKPM, ne.15
130   supra note 37
131   Amandmani XVII, Kushtetuta e RM, viti 2001
132   supra note 21, ne.2, pa.1(3) dhe pa.3
133   Në vijim është përgatitja e Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Kulturës, viti 2012-2017 – gjatë muajit tetor të vitit 2012 është organizuar 
         edhe diskutimi publik për skicë-strategjinë во текот на месец октомври 2012 година се одржала и јавна расправа по нацрт стратегијата
134   supra note 21, ne.24 pa.3
135   supra note 21, ne.10
136   supra note 21, ne.63 pa.1(6)
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llojllojshme specifike të krijimtarisë.137 Këto vendime, duke përfshirë këtu edhe miratimin e programeve vjetore për 
zhvillimin dhe financimin e institucioneve dhe veprimtarive të interesit publik, miratohen nga këshilli i komunës me 
shumicë të votave nga anëtarët prezent të këshillit, ku duhet të ketë shumicë të votave nga anëtarët prezent të cilët u 
takojnë bashkësive të cilat nuk janë pjesë e popullatës shumicë në komunë.

Ne Republikën e Maqedonisë si pasuri kombëëtare llogariten edhe ato të mira, mes tjerave, për të cilat o të përcaktohet 
se kanë vlerë arkeologjike, historike, arstistike pse vlerë tjetër kulturore dhe shkencore për RM, për shkak se janë të 
ndërlidhura me personalitetin, dukurinë ose ngjarjen e rëndësishme për historinë nacionale të bashkësive në RM.138

 2. Zbatimi i të drejtës në praktikë

Këshilli i Evropës në rezolutën e tij në korrik të vitit 2012, ka shënuar se pushtetet në RM vazhdojnë të sigurojnë 
forma të ndryshme të përkrahjes së veprimtarive kulturore të pakicave kombëtare, siqë janë bibliotekat, institucionet 
kulturore, muzejet, galeritë e artit figurativ, qendrat kulturore, teatret, festivalet etj.139 Edhe pse fondet të cilat kanë qenë 
të përcaktuara për këto aktivitete janë në nivel të njejtë në 5 vitet e fundit (periudha 2005-2010), shumë bashkëfolës 
të ndryshëm e kanë potencuar faktin se përkrahja financiare është e kufizuar dhe nuk i përmbush nevojat, në veçanti 
të bashkësive më të vogla siqë janë serbët dhe vllehët, të cilët kanë vështirësi serioze në mirëmbajtjen e traditave dhe 
kulturave të tyre. Këshilli i Evropës gjithashtu ka vërejtur se përfaqësuesit e bashkësive nuk janë në mënyrë adekuate 
të përfshirë në proceset e vendim-marrjes në pjesën e përcaktimit të programeve financiare në sferën e kulturës dhe 
kërkon nga shteti që ta rrisë përkrahjen për institucionet dhe shoqatat e bashkësive dhe të garantojë se vështirësitë 
financiare nuk do të ndikojnë disproporcionalisht mbi bashkësitë dhe aktivitetet e tyre kulturore.

Ministria për Kulturë shpall konkurse vjetore për financimin e programeve dhe projekteve të interesit kombëtar 
në sferën e kulturës gjatë këtij viti për vitin e ardhshëm, në të cilat mund të marrin pjesë: artistë, arstistë të pavarur, 
institucione private, institucione lokale, persona të tjerë juridik dhe fizik të cilët kryejn veprimtari nga sfera e kulturës 
në pajtim me Ligjin për Kulturë. Në konkursin janë shënuar prioritetet në sfera të posaçme të kulturës dhe si sferë 
e posaçme janë aktivitetet e shoqatave në fushën e kulturës. Zgjidhja bëhet sipas kritereve të përgjithshme dhe të 
posaçme për financimin e programeve dhe projekteve, të përcaktuara me rregullore të posaçme.140 

Programi vjetor i Ministrisë për Kulturë

Në programin vjetor për realizimin e interesit kombëtar në sferën e kulturës për vitin 2012 mund të vërehet se 
gjendja e përcaktuar nga ana e Komitetit Këshillues e KKPM, e vërtetuar nga rezoluta e Këshillit të Evropës, është e 
vërtetë. Gjegjësisht, numri i aktiviteteve të përkrahura nga afera e kulturës së pjesëtarëve të bashkësive më të vogla 
është shumë i vogël dhe nuk përputhet me pjesëmarrjen e tyre në popullatën e përgjithshme në territorin e RM, 
as po sipas regjioneve. Shkaku për gjendjen e tillë me siguri se parimisht duhet të kërkohet në buxhetin e kufizuar 
më të cilin disponon kjo ministri për realizimin e programit, në mungesën e përfshirjes më të madhe pjesëtarëve 
në procesin e sjelljes së vendimeve, si dhe në kapacitetet modeste njerëzore dhe materiale të një pjese të madhe të 
shoqata kulturore-artistike, pjesëtarë të bashkësive më të vogla.

Nëse analizohet programi i sivjetshëm nga aspekti i realizimit i të drejtës së afirmimit dhe mirëmbajtjes së identitetit 
kulturor të bashkëisë turke, duke pasur parasyshë disa kritere: përfaqësimin tradicional dhe ekzistimin shekullor të 
kësaj bashkësie në tëerritorin e RM, të dhënat demografike (turqit përbëjnë gati 4% nga popullata e përgjithshme) 
dhe shpërndarjen e gjërë të kësaj bashkësie në territorin e të gjithë shtetit, do të konkludohet se përkrahja është 
me të vërtetë modeste dhe e pamjaftueshme. Në vitin 2012, me përkrahje të Ministrisë për Kulturë realizohen 
disa projekte në drejtim të përforcimit të afirmimit kutluror të bashkësisë turke dhe atë:141

•	 Veprimtari botuese dhe literaturë – 3 tituj në gjuhën turke (njejtë si edhe gjatë vitit 2011, sipas të 
dhënave nga Enti Shtetëror Statistikor).

137   supra note 68, ne.22 pa.1(5)
138   ne.32-а pa.2, Ligji për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/2011, 148/2011)
139   supra note 28
140   Rregullore për kriteret për financimin e programeve, gjegjësisht projekteve në fusha të ndryshme të kulturës (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 70/2011)
141  Të dhënat janë analizë e autorit të programit, të publikuar në: http://kultura.gov.mk/images/stories/godisna%20programa%202012%20
       ministerstvo%20za%20kultura.pdf   
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•	 Produksioni i intitucioneve kombëtare – teatre: IK Teatri Turk është i përkrahur me tre shfaqe të 
pavarura, një në koproduksion më Teatrin Shqiptar dhe disa pjesëmarrje në RM, si dhe pjesëmarrje 
në dy festivale jashtë shtetit.

•	 SHKA “Bahar” (Komuna e Vallandovës) – janë përkrahur aktivitete në drejtim të mirëmbajtjes dhe 
prezantimit të folklorit të bashkësisë turke në RM.

•	 IK Muzeu i Maqedonisë – shënimi i ditës së Nevruzit përmes hulumtimit dhe regjistrimit vizuel të 
traditave – program në drejtim të përkrahjes së karakterit multietnik në shoqëri dhe njoftimin e të 
tjerëve me këto tradita.

•	 Muzeu i Ohrit – prezantimi i qëndisjeve turke nga koleksioni etnologjik i muzeut.
•	 Është paraparë ëdhe një investim më i madh – ndërtimi i Teatrit Turk.

Nëse analizohen të dhënat për përkrahjen e bashkësive të tjera më të vogla, do të viht deri tek një konkludim i njejtë. 
Kështu që, në pjesën e kulturës rome përkrahet edhe një festival filmik, disa shoqata kulturore-artistike në punën 
e tyre dhe organizimin e një festivali, dhe një shoqatë e qytetarëve për organizimin e panairit të kulturës rome. E 
rëndësishme është të përmendet se në vitin 2012 janë përkrahur edhe 2-4 numra të revistave të shoqatave kulturore 
të vllehëve, boshnjakëve dhe serbëve në RM. Në këtë drejtim është e nevojshme që Ministria për Kulturë të mendojë 
për ndërmarrjen e disa masave të caktuara afrimative, me qëllim që të krijohen kushte të barabarta për shprehjen, 
mirëmbajtjen dhe afirmimin e identitetit kulturor të të gjitha bashkësive në RM.

Shembull pozitiv 

Me vendim të Qeverisë së RM në maj të vitit 2012 një objekt i patundshëm ( 
objekti i teatrit) nga Ministria e Kulturës i jepet pa kompenzim për shfrytëzim 
të përjetshëm Institucionit Kombëtar Teatri Turk nga Shkupi. Ky vendim duhet 
të shihet nga aspekti i qëndrueshmërisë së institucionit, ndërsa me vetë këtë dhe 
realizimin e papenguar të ekzistimit fizik dhe funksionimit të Teatrit Turk në 
Maqedoni.142

Nëse shqyrtohet lista e rrjetit të institucioneve kombëtare nga sfera e kulturës mund të konkludohet se nga pesë 
bashkësitë më të vogla në vend, vetëm bashkësia turke është e përfaqësuar përmes IK Teatri Turk, Shkup. Me këtë në 
mënyrë reale parashtrohet pyetja se a realizohet në praktikë dhe sa realizohet ligji në sferën e detyrës së Qeverisë së 
RM që përmes themelimit të institucioneve publike të kujdeset për avancimin dhe afirmimin e kulturës së të gjitha 
bashkësive.

Organe dhe mekanizma për përkrahje

Me qëllim të afirmimit, avancimit dhe shpealljes së veprimtarisë kulturore dhe trashëgimisë së pjesëtarëve të 
bashkësive në RM në përbërje të Ministrisë së Kulturës funskionon një Drejtorat i posaçëm. Në rrethin e veprimit të 
punës së Drejtoratit zbatohet funskionet e ardhshme:143

•	 Punë profesionale-administrative për ndjekjen e mirëmbajtjes dhe identitetit kulturor të bashkësive;
•	 Ndjekja e prezantimit dhe mirambajtjes së kulturës së pjesëtarëve të bashkësive;
•	 Nxitja dhe avancimi i bashkëpunimit ndërkombëtar për ndihmë teknike, me shtetet fqinje dhe evropiane, i 

dedikuar për mirëmbajtjen dhe avancimin e identitetit kulturor të pjesëtarëve të bashkësive.
Në Minstrinë e Kulturës është krijuar Këshill për Kulturë, si organ profesional dhe këshillues i ministritë për Kulturë. 
Anëtarët e Këshillit emrohen nga rradhët e artistëve të dalluar dhe profesionistëve nga sfera e kulturës, duke e 
repsektuar përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të qytetërve të cilët u takojnë të gjitha bashkësive. Ministri i Kulturës 
mund të themelojë edhe organe të tjera profesionale dhe këshilluese dhe të emrojë bashkëpunëtorë të jashtëm, gjatë 
formim it të të cilëve parasyshë duhet të merret përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i të gjitha bashkësive.144 Roli i këtyre 
organeve dhe bashkëpunëtorëve shihet në faktin që, pas konkursit publik për projekte të cilat janë në interes 
142   vendim i Qeverisë së RM, nr. 41-3209/2, i miratuar më datë 29.05.2012
143   supra note 23
144   supra note 21, ne.11
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kombëtar, i propozojnë ministrit për Kulturë cilat programe dhe projekte në fusha veçmas duhet të përmbahen 
në Programin Vjetor, me çfarë realizimi i të njejtave do të përkrahet financiarisht nga Buxheti i RM.145

Duke pasur parasyshë se financimi i aktiviteteve kulturore në Republikën e Maqedonisë varet nga mjetet 
buxhetare, mund të konkludohet se fuqia e vendosjes për çështjet e ndërlidhura me zhvillimin e kulturës dhe 
artit në Maqedoni është e koncentruar në Ministrinë për Kulturë dhe tek vetë ministri, i cili vendos për skuadrën 
e bashkpunëtorëve të tij.

Konkludim:

Edhe pse ekzistojnë disa organe dhe mekanizma përmes të cilave garantohet 
sigurimi i pjesëmarrjes efektive të pjesëtarëve të bashkësive gjatë planifikimit dhe 
sjelljes së vendimeve nga sfera e kulturës, në praktikë duket se këto detyra nuk 
zbatohen në tërësi, që rezulton me përfaqësimin joadekuat të bashkësive më të 
vogla në programet dhe projektet e miratuara të cilat janë në interes kombëtar 
dhe të cilat janë të përmbajtura në Programin Vjetor.

Rekomandime:

1. Rekomandime për ARDB
•	 ARDB të përfshihet në mënyrë aktive në përkrahjen e aplikacioneve nga shoqatat dhe SHKA në 

drejtim të promovimit dhe mirëmbajtjes së kulturës dhe traditës së bashkësive më të vogla.
•	 ARDB të propozojë ndryshim të Ligjit për Avancimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Bashkësive të 

cilat janë më pak se 20% nga popullata e RM, në drejtim të sigurimit të mjeteve minimale të granatuara 
nga Buxheti i RM në fondin për realizimin e programeve të posaçme për zbatimin dhe avancimin e të 
drejtave të pjesëtarëve të bashkësive.

2. Rekomandime për pushtetin lokal
•	 Njësitë e vetëqeverisje lokale çdoherë t’i përfshijnë pjesëtarët e bashkësive të cilat tradicionalisht ose 

në një numër të madh jetojnë në territoret e komunës, në vendim-marrjen dhe dhënien e mjeteve 
komunale për përkrahjen e programeve, manifestimeve dhe aktiviteteve kulturore.

•	 Njësitë e vetëqeverisjes lokale, në bashkëpunim me ARDB, t’i nxisin dhe në mënyrë aktive t’i përkrahin 
pjesëtarët e bashkësive më të vogla të cilët përmes organizatave dhe shoqatave të tyre zhvillojnë 
programe dhe projekte në drejtim të mirëmbajtjes së identitetit të tyre kulturor dhe përforcimin e 
tolerancës dhe multikulturalizmit në shoqëri.

3. Rekomandime për pushtet shtetërore në nivel qendror
•	 Ministria për Kulturë e RM të sigurojë pjesëmarrje efektive të pjesëtarëve të bashkësive gjatë 

planifikim it dhe sjelljes së vendimeve nga sfera e kulturës, në veçanti gjatë miratimit të programeve 
dhe projekteve të interesit kombëtar të përmbajtur në Programin Vjetor.

•	 Të krijohet program i posaçëm për bashkësitë të cilat janë më pak të përfaqësuara në projektet e 
interesit kombëtar të RM - masë pozitive në drejtim të përforcimit të qasjes së shoqatave dhe 
organizatave të këtyre bashkësive deri tek mjetet buxhetare.

4. Rekomandime për sektorin qytetarë
•	 Ndjekje e rregulltë dhe e vazhdueshme e zbatimit të programit vjetor për projekte të interesit kombëtar, 

analizë e përfshirjes dhe përkrahjes financiare të projekteve të bashkësive më të vogla dhe dorëzimi i 
propozimeve dhe iniciativave deri tek shoqatat, ARDB dhe Ministria për Kulturë.

•	 Shoqatat e pjesëtarëve të bashkësive joshumicë në mënyrë aktive të lobojnë dhe të aplikojnë, në 
bashkëpunim me ARDB, në kërkim të mjeteve financiare dhe fondeve për zbatimin e projekteve dhe 
programeve për mirëmbajtjen dhe avancimin e identitetit kulturor.

145   supra note 21, ne.66
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DH. PËRDORIMI I SIMBOLEVE

Shtetet duhet të promovojnë integrim përmes respektimit të kërkesave dhe 
ndjeshmërisë së grupeve pakicë dhe grupit shumicë lidhur me përdorimin 
e shfrytëzimit të simboleve në hapsirën e përbashkët publike.
.....
Atje ku është e mundur, duhet të kërkohen mundësi për promovimin e 
simboleve gjithpërfshirëse dhe inkluzive.146

Sipas rekomandimeve të Komesarit të Lartë për pakica Kombëtare në OSBE, përdorimi në publik i simboleve 
të ndërlidhura me identitetin nga ana e personave privat hyn në pjesën e lirive të shprehjes dhe nuk duhet të 
ndalohet, përveç nëse për atë nuk ekzistojnë baza qartësisht të definuara.
146   supra note 5, Udhëzimi 50
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Komesxari i Lartë për Pakica Kombëtare i OSBE paralajmëron oër mënyrën dhe volumin e shfrytëzimit të simboleve 
– shfrytëzimi joadekuat mund të sjellë tensione dhe dhunë ndëretnike. Kjo do të evitohet vetëm përmes krijimit 
të zgjidhjeve të balansuara dhe të drejta me të cilat do të evitohen pasojat e mundshme të dëmshme dhe do të 
kontibuohet në përafërimin e simboleve si elemente të domosdoshme për intëgrimin politik.147

1. Korniza ligjore

Për shprehjen e identitetit dhe karakteritikave të tyre, bashkësitë në RM kanë të drejtë ta përdorin flamurin të 
cilin ato e kanë zgjedhur dhe e përdorin në jetën publikem zyrtare dhe private në mënyrë të përcaktuar me ligj.148

Këshilli i njësisë së vetëqeverisjes lokale sjell vendim për përdorimin e flamurit në jetën publike dhe zyrtare, 
ndërsa në rastet kur pjesëtarët e një bashkësie në një komunë të caktuar përbëjnë më tepër se 50% nga popullata, 
atëherë përpara dhe në objektet e organeve të njësisë së vetëqeverisje lokale janë të eksponuara flamuri i RM 
dhe flamuri i asaj bashkësie. Në këto njësi të vetëqeverisjes lokale nëse eksponohet flamuri i asaj bashkësie, 
eksponohet edhe flamuri i RM gjatë ngjarjeve multilaterale, garave dhe grumbullimeve të tjera, si dhe gjatë 
festave, solemniteteve dhe manifestimeve të tjera kulturore, sportive dhe të ngjajshme, të cilat janë të rëndëishme 
për pushtetin lokal.149

Pjesëtarët e bashkësive në RM, flamurin përmes të cilit e shprehin identitetin dhe karakteristikat e tyre, kanë të 
drejtë ta përdorin edhe në jetën private dhe gjatë organizimit të ngjarjeve të ndryshme kulturore, sportive dhe 
të tjera të cilat i organizojnë pjesëtarët e bashkësive të RM.

Me ligj përcaktohet edhe mënyra e eksponimit të flamujve, ndërsa flamuri i RM çdoherë kur eksponohet së 
bashku me flamujt tjerë të bashkësive është me dimension më të madh prej një të tretës së flamujve të tjerë.
Sipas kornizës ligjore vendore, në RM festohen dhe ditë të papunueshme janë150: 

•	 21 dhjetor – Dita e Mësimit në Gjuhën Turke për pjesëtarët e bashkësisë turke; 
•	 27 janar - Shën Sava për pjesëtarët e bashkësisë serbe; 
•	 8 prill – Dita Ndërkombëtare e Romëve për pjesëtarët e bashkësisë rome; 
•	 23 maj – Dita Ndërkombëtare e Vllehëve për pjesëtarët e bashkësisë vllehe dhe
•	 28 shtator – Dita Ndërkombëtare e Boshnjakëve për pjesëtarët e bashkësisë boshnjake.

2. Zbatimi i të drejtës në praktikë

Duke e pasur parasyshë pragun e lartë të përfaqësimit në nivel komunal të cilin e kërkon Ligji për Përdorimin e 
Flamujve në jetën publike dhe zyrtare ( qytetarët – pjesëtarë të bashkësive të jenë më tepër se 50% nga popullata 
në atë njësi të vetëqeverisjes lokale), vetëm në një numër të vogël të komunave kjo e drejtë është e zbatueshme në 
praktikë. E drejta e përdorimit të flamurit të bashkësisë, përveç bashkësisë shqiptare, mund vetëm të shfrytëzohet 
edhe nga pjesëtarët e bashkësisë turke në 2 komuna – Pllasnicë dhe Centar Zhupa, si dhe pjesëtarët e bashkëisë 
rome në Komunën e Shuto Orizares.

Që kjo e drejtë të zbatohet në praktikë, duhet këshilli i njësisë së vetëqeverisjes lokale të miratojë vendim për 
përdorimin e flamurit të bashkësisë në jetën private dhe zyrtare.

Pjesëtarët e bashkësive më të vogla mund flamurin e bashkëisë ta përdorin edhe në jetën private gjatë organizimit 
të manifestimeve kulturore, sportive dhe të tjera, të cilat nuk janë të organizuara nga pushteti lokal ose tjetër, por 
organizohen nga vetë pjesëtarët e bashkësive të RM.

Në pajtim me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të RM në vitin 2007, për gjykatën nuk ka qenë e kontestueshme 
zgjidhja e një flamuri i cili i takon një shteti për t’u shfrytëzuar si flamur i një bashkësie të caktuar ë cila nuk është 

147   supra note 5
148   ne.2, Ligji për Përdorimi e Flamujve të Bashkësive në Jetën Publike dhe Zyrtare (“Gazeta Zyrtare e RM” nr.58/2005, 100/2011)
149   ibid., ne.5 dhe 6
150   ne.4, Ligji për Festat në Republikën e Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 21/1998, 18/2007)
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shumicë në RM, deri atëherë kur përdorimi i tij do të shprehë vetëm përkatësinë ndaj një bashkësie të caktuar 
(në funksion të Amandmanit VIII nga Kushtetura).151

Konkludim:

Pragu ligjor për realizimin e të drejtës për shfrytëzimin e flamurit në jetën 
publike në njësitë e vetëqeverisjes lokale është shumë lartë i vendosur dhe 
është vetëm në dobi të bashkësisë më të madhe të pakicave, ndërsa në dëm të 
realizimit të tij nga ana e pjesëtarëve të bashkësive më të vogla të cilët vetëm 
në disa komuna e arrijn pragun prej 50% nga popullata në atë njësi.

Rekomandime: 

1. rekomandime për pushtetin lokal
•	 Këshilli i komunës të mundësojë që realizimi i të drejtës të jetë në pajtim me ligjin dhe në drejtim të 

promovimit dhe respektimit të identitetit dhe përkatësisë ndaj asaj bashkësie.

2. rekomandime për pushtetet shtetërore në nivel qendror
•	 Të sigurohen mënyra dhe krijohen mundësi ligjore që pjesëtarët e bashkësive më të vogla të mund 

ta përdorin flamurin e tyre dhe simbolet e tjera të bashkësisë në jetën publike, ndërsa në drejtim të 
shprehjes së përkatësisë së bashkësisë dhe për shkak të shënimit të ditës të cilën e festojnë, ndërsa në 
pajtim me ligjin e RM.

3. Rekomandime për sektorin qytetarë
•	 Shfrytëzimi i simboleve nga ana e bashkësisë joshumicë, ekskluzivisht si shenjë e përkatësisë dhe 

besnikërisë ndaj asaj bashkësie dhe në pajtim me ligjin, të jetë në drejtim të përforcimit të integrimit 
në shoqëri dhe tolerancës dhe mirëkuptimit të ndërmjetshëm.

151   Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të RM nr.133/2005 më datë 24.10.2007
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KAPITULLI III 

   MEKANIZMA PËR PROMOVIMIN DHE 
   MBROJTJEN E TE DREJTAVE TË 
   BASHKËSIVE
A. Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive (ARDB)

Me Ligjin për Përmirësimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Bashkësive të cilat janë më pak se 20% nga popullata e 
RM, u themelua Agjencia për Realizimin e të Drejtave të Bashkësive. ARDB, e cila filloi me punë kah fundi i vitit 
2009, ka kompetencë, mes tjerave, që të kujdeset për shkallën e realizimit të të drejtave të bashkësive më të vogla 
dhe të bëjë mbikqyrjen e zbatimit të ligjeve me të cilat përcaktohen të drejtat e tyre.

Në kuadër të punës së saj, ARDB angazhohet për realizimin dhe mbrojtjen e plotë të të drejtave të pjesëtarëve të 
bashkësive në sferën e: 

•	 punësimit sipas parimit për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat;
•	 përdorimin e gjuhës;
•	 arsimin në gjuhën amë (arsim fillor, i mesëm dhe i lartë);
•	 promovimin e kulturës dhe trashëgimisë kulturore të pjesëtarëve të bashkësive;
•	 infromimin në gjuhën e tyre përmes mediave të shkruara dhe elektronike;
•	 përkrahjen e themelimit të shoqatave qytetare dhe fondacioneve për qëllim të reazlizimit të qëllimeve 

kulturore, arsimore, arstistike dhe shkencore;
•	 realizimin e të drejtës së përdorimit të simboleve të tyre, si dhe në fusha të tjera në të cilat me ligj janë 

të përcaktuara të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive.

Në përbërjen e Agjencisë krijohet edhe një fond i posaçëm i mjeteve financiare për realizimin e programeve të 
posaçme për zbatimin dhe avancimin e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive. Fondi shfrytëzon dhe disponon 
me mjete nga Buxheti i RM, donacione dhe burime të tjera të financimit të dedikuara për realizimin e programeve 
të Agjencisë dhe programet për realizimin e avancimit dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive.152

Mirëpo, buxheti i ARDB është i vogël dhe nuk i përmbush nevojat, me çfarë ky organ nuk mund në tërësi dhe në 
mënyrë efikase t’u përgjigjet detyrave dhe qëllimeve të përcaktuara. Siqë shënoi edhe Raporti i KE për Progresin e 
RM për vitin 2012, ARDB nuk ka pasur mundësi që të zbatojë një numër të madh të detyrave si rezultat i mjeteve 
të kufizuara financiare.153 Buxheti i ARDB për vitin 2012 ka qenë 6,145.000 MKD (rreth 100.000 euro), ndërsa 
propozim buxheti për vitin 2013, më i futur në procedurë parlamentare, parasheh edhe më tej uljen e shumës, 
më saktësisht për vitin e ardhshëm është paraparë një buxhet prej 6.051.000 MKD. Edhe pse ligji i lejon ARDB të 
krijojë fond të posaçëm të mjeteve financiare për realizimin e aktiviteteve dhe përkrahjen e shoqatave të qytetarëve, 
buxheti për vitin e ardhshëm është shumë restriktiv dhe kryesisht parasheh mjete të dedikuara për rroga dhe 
shpenzime bazike, nga e cila mund të konkludohet se ARDB do të vazhdojë në mënyrë aktive të kërkojë dhe të 
shfrytëzojë burime të tjera të financimit, jashtë mjeteve të rregullta buxhetare. Edhe pse ARDB punon më për 
4 vite, shteti deri tani nuk i ka siguruar mjete të cilat në pjatim me ligjin do të shfrytëzohen për përkrahjen e 
shoqatave të qytetarëve – pjesëtare të bashkësive më të vogla, ndërsa në drejtim të afirmimit dhe mirëmbajtjes së 
karakteristikave të tyre gjuhësore dhe kulturore.

B. Avokati i Popullit

Në pajtim me Kushtetutën dhe Ligjin për Avokatin e Popullit, ky institucion i mbron të drejtat kushtetuese 
dhe ligjore te qytetarëve kur të njejtat u janë cënuar nga organet e administratës shtetërore dhe nga organet 
152   supra 3, ne.18
153   f.20, Raport për Progresin e RM. Komisioni Evropian, Bruksel 10.10.2012, (2012)332
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e tjera të cilat kanë autorizime publike. Avokati i Popullit kujdes të posaçëm i kushton mbrojtjes së parimit 
të jodiskriminimit dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive në organet e pushtetit 
shtetëror, organet e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe në institucionet dhe shërbimet publike.154

Parashtrimi i parashtresës

Сçdo person mund të ankohet tek Avokati i Popullit duke parashtruar parashtesë, e cila nuk guxon te jetë 
anonime dhe duhet t’i përmbajë rrethanat, faktet dhe dëshmitë në bazë të cilave mbështetet parashtesa. Çdo 
person mund të parashtrojë parashtesë tek Avokati i Popullit atëherë kur do të vlerësojë se të drejtat e tij 
kushtetuese dhe ligjore i janë cënuar nga ana e organeve të pushtetit shtetëror, pushtetit lokal ose organizatave 
të tjera me autorizime publike.

Parashtesa mund të dorëzohet me gojë ose në formë të shkruar, ajo nuk ka formë të përcaktuar rreptësisht, 
ndërsa procedura e tërë përpara Avokatit të Popullit është falas. Avokati i Popullit ka detyrë që ta respektojë 
fshehtësinë dhe intimitetin e të dhënave të cilat i referohen parashtruesit.

Gjuha dhe alfabeti në të cilën është shkruar parashtesa nuk paraqet pengesë për të komunikuar me Avokatin e 
Popullit. Me Avokatin e Popullit mund të komunikohet në cilën do gjuhë dhe alfabet, ndërsa Avokati i Popullit 
gjatë procedurës të ndërlidhur me parashtesën përgjigjet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e tij qirilik, dhe 
në gjuhën ayrtare dhe alfabetin e gjuhës të cilën e përdor parashtruesi.

Intervenimet e AP

Në kuadër të kompetencave të tij, AP nga organi i identifikuar ose personi përgjegjës ose udhëheqës mund të 
kërkojë sqarimet e nevojshme, informatat dhe dëshmitë për të dhënat në parashtesën, ta thirrë personin zyrtarë 
në bisedë, si dhe të bëjë kontrollë të drejtëpërdrejtë në lëndët dhe punët nën kompetencën e organeve ndaj të 
cilave vepron.155 

Nëse AP konstaton se ka shkelje të të drejtës së garantuar me kushtetutë dhe ligj, atëherë mund të japë 
rekomandime, sugjerime, mendime dhe vërejtje për mënyrën e mënjanimit të lëndimeve të konstatuara; të 
propozojë që një procedurë e caktuar të përsëritet në pajtim me ligjin; të ngrejë iniciativë për nisjen e procedurës 
disciplinore kundër personit zyrtar, gjegjësisht personit përgjegjës, ndërsa në raste të shkeljes serioze të të 
drejtave ku kemi elemente të veprës penale, ka të drejtë të parashtrojë kërkesë tek prokurori publik për ngritjen 
e procedurës penale.156

C. Komiteti për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive

Komiteti për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, autorizimet e tij i tërhek nga Amandmani XII i Kushtetutës 
së Republikës së Maqedonisë dhe nga Ligji për Komitetin për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive157. Brenda 
Komitetit shtatë anëtarë janë nga rradhët e deputetëve maqedonasë, shtatë anëtarë janë nga rradhët e deputetëve 
shqiptarë, një anëtarë nga radhët e deputetëve turqë, një anëtarë nga rradhët e deputetëve vllehë, një anëtarë nga 
rradhët e deputetëve romë, një anëtarë nga rradhët e deputetëve serbë dhe një anëtarë nga rradhët e deputetëve 
boshnjakë.158

Komiteti punon në seanca me rend dite paraprakisht të përcaktuar, nëse ne seancën janë prezent dy të tretat nga 
numri i përgjithshëm i anëtarëve. Kompetenca kryesore dhe bazike e këtij komiteti është që ta ndjekë sigurimin 
e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, të përcaktuara 

154   Amandmani XI, pa.2 Nga Kushtetuta e RM, viti 2001
155   neni 24, Ligji për Avokatin e Popullit (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr.60/2003, 114/2009)
156   ibid., neni 32
157   shpallur në “Gazetën Zyrtare të RM” nr.150/2007
158   ne.3 pa.3, Ligji për Komitetin për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 150/2007)
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me Kushtetutën dhe ligjet, realizimin e të drejtës së përdorimit të gjuhës dhe alfabetit të bashkësive, si dhe 
sigurimin e të drejtës së mësimit në gjuhën e bashkësive të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë 
në sferën e arsimit., të përcaktuar me Kushtetutën dhe ligjin. Edhe ky komitet, ngjajshëm si edhe ARDB dhe 
Avokati i Popullit, e ndjek zbatimin e parimit të përfaqësimit të drejtë de adekuat të qytetarëve të cilët u takojnë 
të gjitha bashkësive në organet e administratës shtetërore dhe institucionet e tjera të cilat kanë autorizime 
publike në të gjitha nivelet.

Roli më i rëndësishëm i komitetit shihet në kompetencën e tij për të miratuar vendime për mënyrën e vendim-
marrjes në Parlamentin gjatë miratimit të ligjeve, në rast të konfliktit lidhur me zbatimin e procedurës për 
votim, të cilat kanë të bëjnë dhe në veçanti janë të interes të: kulturës, përdorimit të gjuhëve dhe simboleve, 
arsimit dhe dokumenteve personale. Parlamenti zbaton procedurë për votim në pajtim me vendimin e komitetit 
të miratuar për këto dy çështje.

Ç. Komisionet për marrëdhënie ndërmjet bashkësive në nivel lokal

Këto komisione formohen në pajtim me detyrën e cila del nga neni 55 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokal. Sipas 
këtij ligji, komunat të cilat kanë më tepër se 20% popullatë e cila i takon bashkësisë etnike e cila nuk është 
shumicë, janë të detyruara të formojnë komision për marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Në komunën në të cilën 
është krijuar komisioni, çdo bashkësi etnike e cila jeton aty, duhet në mënyrë të barabartë të jetë e përfaqësuar 
në këtë komision, me numër të njejtë të anëtarëve, me qëllim që të mundësohet e drejta e barabartë e zërit për 
të gjitha bashkësitë. Sipas kësaj dispozitë, roli i komisioneve është që të diskutojnë për çështjet të cilat janë të 
rëndësishme për marrëdhëniet ndëretnike dhe t’i japin rekomandime këshillit komunal, i cili është i detyruar që 
t’i shqyrtojë mendimet dhe sugjerimet, dhe të vendosë lidhur me ato.

Sipas regjsitrimit të fundit të popullësisë, të organizuar në tërritorin e RM në vitin 2001, kjo detyrë për krijimin 
e komisioneve për marrëdhënie ndërmjet bashkësive në nivel lokal është e detyrueshme për 20 komuna dhe 
qytetin e Shkupit. Megjithatë, në praktikë është vërtetuar pranim më i gjërë dhe interpretim më ekstenziv i kësaj 
dispozite, kështu që këshillet e disa komunave, edhe pse nuk janë të detyruara, duke e pasur parasyshë rëndësinë 
e mandatit të këtij komisioni dhe nevojën për zhvillimin e resoektimit dhe tolerancës së ndërmjetshme ndërmjet 
bashkësive në komunë, kanë vendosur të krijojnë komisione të tilla.

Në praktikë, pjesa më e madhe e komisioneve për marrëdhënie ndërmjet bashkësive ballafaqohen me probleme 
financiare dhe infrastrukturore. Komunat me statutin e tyre mund të përcaktojnë në cilën mënyrë do të zgjidhen 
anëtarët. Statuti i komunës duhet të përcaktojë numër optimal të anëtarëve të komisionit që të mundësohet debat 
i hapur dhe i sinqertë, duke mundësuar që çdo bashkësi të emrojë përfaqësues me qëndrime të ndryshme.159

Qëllimi i komisionit është që të sigurojë pjesëmarrje aktive të bashkësive joshumicë në procesin e miratimit 
të vendimeve në nivel lokal, të ndërlidhura me çështjet të cilat kanë natyrë etnike dhe janë të rëndësishme për 
bashkësinë lokale. Me krijimin e këtij komisioni, komuna mundëson një forum përmes të cilit do të mund  ta 
ndëgjojë mendimin e bashkësive më të vogla të cilat nuk janë në mënyrë adekuatë të përfaqësuara në këshillin e 
komunës, më saktësisht ato kanë mundësi që t’i paraqesin problemet e tyre lidhur me realizimin e të drejtave të 
cilat u janë të garantuara me Kushtetutën dhe me ligj. 

D. Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi

Kushtetuta jonë përcakton se kufizimi i lirive dhe të drejtave nuk mund të jetë diskriminues në bazë të gjinisë, 
racës, ngjyrës së lëkurës, gjuhës, religjionit, përkatësisë nacionale ose sociale, gjendjes pronësore ose shoqërore. 
Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi ndalon çdo formë direkte ose indirekte të diskriminimit 
në bazë të, mes tjerave, përkatësisë etnike, gjuhës, ngjyrës së lëkurës, religjionit etj.

159   f.11, Komisioni për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive, Themelimi, Mandati dhe Eksperiencate Ekzistuese (Shoqata “Instituti për 
       Zhvillimin e Bashkësisë” Tetovë, 2007)



ZBATIMI I TË DREJTAVE 
TË BASHKËSIVE 

52

PRAKTIKAT 
MEKANIZMAT 
DHE MBROJTJA

Me ligjin e lartpërmendur u themelua edhe Komisioni për Mbrojtje nga Diskriminimi si një organ i pavarur i cili 
vepron në bazë të parashtesave, jep mendime dhe rekomandime për raste konkrete të diskriminimit, dorëzuesit 
të parashtesës i jep informata për të drejtat e tij dhe mundësitë për të inicuar procedurë gjyqësore ose procedurë 
tjetër për mbrojtje, ndërsa për shkeljet e konstatuara ndërmerr iniciativë për fillimin e procedurës përpara 
organeve kompetente.160

Parashtrimi i parashtesës deri tek Komisioni

Nëse një person mendon se ka qenë i diskriminuar nga ana e një organi shtetëror, organi të njësisë së 
vetëqeverisjes lokale, personave juridik me autorizime publike dhe personave juridik dhe fizik, atëherë i njejti 
mund të parashtrojë parashtesë tek komisioni.

Personi i cili është viktimë e diskriminimit sipas njërës nga abazate e përcaktuar brenda ligjit ka të drejtë që të 
parashtrojë parashtesë me shkrim ose me gojë përmes procesverbalit, dhe procedura e tërë është falas, mirëpo 
parashtesa mund të dorëzohet më së vonti në periudhë prej tre muajve nga dita kur është bërë shkelja ose më së 
vonti një vit nga të kuptuarit për aktin e diskriminimit. Me parashtesën personi i dorëzon dëshmitë dhe faktet 
me të cilat disponon, dhe të cilat do t’i ndihmojnë komisionit gjatë veprimit të mëtutjeshëm.161

Komisioni jep mendim për diskriminim të pretenduar në afat prej 90 ditëve nga dita e dorëzimit të parashtesës.162 
Nëse me mendimin i cili jepet vërtetohet ekzistimi i diskriminimit, atëherë komisioni jep rekomandim për 
mënyrën se si të tejkalohet shkelja e të drejtës. Personit të cilit i jepet rekomandimi, ka detyrë që në bazë të 
njejtës të veprojë dhe ta largojë lëndimin e të drejtës në afat prej 30 ditëve nga marrja e rekomandimit, si dhe për 
këtë ta lajmërojë komisionin. Nëse personi të cilit i jepet rekomandimi nuk vepron lidhur me rekomandimin, 
gjegjësisht nuk e mënjanon lëndimin e të drejtës, komisioni mund të inicojë procedurë për fillimin e procedurës 
përpara organit kompetentë për përcaktimin e përgjegjësisë së tij.

160   neni 24, Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr.50/2010)
161   ibid., ne.25
162   ibid., ne.28
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Qytetarët – pjesëtarë të bashkësive më të vogla në RM, përmbëjnë 10% nga numri i përgjithshëm i qytetarëve 
në vend, ose diku rreth 200,000 persona, territorialisht të shpërndarë dhe të vendosur në pjesën më të madhe të 
komunave në vend. 

Shkalla e realizimit të të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive më të vogla është në një nivel më të ulët krahasuar me 
të drejtat të cilat u janë të garantuara dhe në praktikë i gëzon bashkësia më e madhe nga pakicat në RM. Shkalla 
e tillë e ulët e realizimit të të drejtave, në veçanti vërehet në pjesën e shfrytëzimit të gjuhës së bashkësive, mediave 
të shkruara, veprimtarisë kulturore dhe mirëmbajtjen e identitetit kulturor, ndërsa tek shfrytëzimi i simboleve kjo 
gati është e pamundur.

Në mënyrë të paevitueshme parashtrohet pyetja se a ka qasje të njejtë dhe a mundësohen parakushtet e njejta për 
bashkësinë më të madhe joshumicë dhe bashkësitë e tjera më të vogla gjatë zbatimit të detyrave të cilat dolën nga 
MKO. Korniza ligjore në RM në moment siguron qasje të trefishtë (në tre shtresa) gjatë përcaktimit të të drejtave 
të qytëtarëve (pjesëtarë të bashkësive) dhe detyrat të cilat dalin nga marrëveshja për organet e pushtetit qendror, 
njësitë e vetëqeverisjes lokale, në varësi se a bëhet fjalë për bashkësinë shumicë (popullin maqedonas), bashkësinë 
më të madhe joshumicë (popullin shqiptarë) ose bashkësitë më të vogla joshumicë (pjesëtarët e popullit turk, 
popullit vlleh, popullit serb, popullit rom, popullit boshnjak dhe të tjerë). 

Shkalla e realzimit të të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive joshumicë në një masë të madhe varet nga numri 
i tyre (në gjithë territorin e RM dhe veçmas nëpër komuna), nga përfaqësimi i tyre dhe banimi tradicional në 
territore të caktuara, nga përfshirja e tyre efektive në proceset e sjelljes së vendimeve dhe krijimin e politikave, 
si dhe mundësimi i parakushteve adekuate dhe të domosdoshme nga ana e shtetit. Sipas kësaj, nëse një bashkësi 
është e përfaqësuar me 2.5% në popullatën e përgjithshme të RM, nëse nuk ka masa aktive për përkrahjen dhe 
zhillimin e parakushteve të domosdoshme, nëse ajo bashkësi nuk është e koncentruar në territore të caktuara, 
por është e vendosur në rajone të ndryshme të RM dhe nëse ekzistojnë kushte të pafavorshme socio-ekonomike 
dhe shkallë e ulët e përfshirjes në proceset e sjelljes së vendimeve, në këtë rast të drejtat e garantuara me kontratat 
ndërkombëtare, Kushtetutën e RM dhe dispozitat ligjore në një masë të madhe do të mbesin vetëm “fjalë në letër”, 
dhe pjesëtarët e bashkësive nuk do të mund në mënyrë efektive t’i realizojnë.

Shteti duhet të ndërmarrë një sërë masash afirmative dhe të krijojë parakushte të domosdoshme për rritjen e shkallës 
së realizimit të të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive më të vogla. Realizimi i të drejtave të qytetarëve – pjesëtarë 
të bashkësive në RM, është një parakusht i domosdoshëm për integrimin e tyre të plotë në proceset shoqërore, 
për zhvillimin e tolerancës dhe llojllojshmërisë përmes respektimit të identitetit, kulturës dhe karakteristikave 
gjuhësore. Në këtë aspekt, Qeveria e RM ka detyrë që ARDB t’ia mundësojë dhe sigurojë parakushtet e 
domosdoshme materiale dhe njerëzore me qëllim që në mënyrë të rregulltë, të vazhdueshme dhe pandërprerje 
të përgatiten analiza për realizimin e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive më të vogla dhe rekomandime për 
përmirësimin e gjendjeve.

Vetëm në ato raste kur pjesëtarët e bashkësive do të jenë të lirë që ta përdorin gjuhën e tyre amë, kur do të mund 
lirshëm të vetë-organizohen për qëllim të mirëmbajtjes së traditave dhe kulturës së tyre, kur do të krijohen 
parakushtet që në mënyrë aktive të marrin pjesë në jetën politike, ekonomike dhe kulturore të shtetit, kur në 
mënyrë adekuate do të jenë të përfaqësuar në administratën me qëllim që të rritet kualiteti i shërbimeve, dhe vetëm 
atëherë shteti do të paraqesë një shoqëri të vërtetë demokratike dhe pluralistike e cila mund të prosperojë dhe të 
kontribuojë për zhvillimin e shkallës së lartë të tolerancës dhe mirëkuptimit.
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