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HYRJE

“Për të mbrojtur të drejtat e njeriut, ne duhet të njohim diversitetin kulturor si një
komponent thelbësor të zhvillimit të qëndrueshëm dhe dialogut gjithëpërfshirës”.

Përjetimi i diversitetit nuk është një situatë e pazakontë, por është një realitet që jetojmë
çdo ditë. Në një botë të globalizuar, ku shkëmbimet ndërkulturore ndodhin çdo ditë në të
gjitha sferat e jetës dhe në të gjitha nivelet, duke filluar nga familja, shkolla, qyteti, shteti etj
ne përqafojmë çdo ditë kultura të reja pavarësisht prejardhjes etnike, gjinisë, orjentimit
seksual, besimit fetar etj. 

Nëse në të kaluarën diversiteti kulturor dhe multikulturalizmi mësoheshin vetëm në shkollë
ku referenca e vetme ishin librat e gjeografisë dhe historisë, në ditët e sotme ekzistojnë
programe apo nisma te ojf-ve për të bërë të mundur mësimin dhe përqafimin e
multikulturalizmit në shkollë dhe më gjerë.
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“Ky handbook është realizuar në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë

2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me

Bashkinë Tiranë.  Përmbajtja e këtij botimi /materiali /raporti/ video është përgjegjësi e

shoqatës “Instituti për Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare (IZHIQ) dhe në asnjë mënyrë nuk

mund të konsiderohet si qëndrim i Kongresit Rinor Kombëtar apo Bashkisë Tiranë”.



DIVERSITETI
KULTUROR 

PËRKUFIZIMI

Cilat janë kulturat e ndryshme që keni hasur?
A përcaktojnë identitetin tuaj aspektet e
kulturës që i përkisni?
Çfarë gjuhe flisni?
Cili është besimi fetar që i përkisni?
Cila është mosha juaj?
Cili është identiteti juaj etnik?
Çfarë festash/ngjarjesh festoni?
Çfarë e formon kulturën tuaj? 

Përpara se të japim një përkufizim të diversitetit
kulturor dhe për ta kuptuar më mirë atë, duhet t’i
bëjmë vetes disa pyetje:

Analizimi i termit “kulturë” na çon në një pamje
më të gjerë të termit “diversitet kulturor”.

Kultura është tërësia e arritjeve të një populli
dhe të gjithë njerëzimit në fushën e prodhimit
dhe në zhvillimin shoqëror e mendor. Kultura, si
qëndrim i veçantë i njeriut ndaj mjedisit
rrethues, dallohet nga karakteri krijues dhe
simbolika. 

Ajo është tipar dallues vetëm i njeriut të të gjitha
epokave, qysh nga fillimet e procesit të
hominzimit. "...njeriu fillon të behët i tillë, për
dallim nga kafshët e tjera, pikërisht sepse
koncepton botën në mënyrë simbolike".

 Kultura mund të ndahet në disa mënyra, sipas
kohës, vendit dhe sipas grupimeve të njerëzimit. 

Kështu: Diversitet kulturor janë aspektet e
ndryshme që përfaqësojnë veçanërisht kulturat
e ndryshme, si gjuha, traditat, gastronomia, feja,
zakonet, modeli i organizimit të familjes, politika,
ndër karakteristikat e tjera të një grupi njerëzish
që banojnë në një territor të caktuar.

Diversiteti kulturor është një koncept i krijuar për
të kuptuar proceset e diferencimit midis
kulturave të ndryshme që ekzistojnë në mbarë
botën. Kulturat e shumta formojnë të
ashtuquajturin identitet kulturor të individëve
ose të një shoqërie; një "markë" që personalizon
dhe dallon anëtarët e një vendi të caktuar nga
pjesa tjetër e popullsisë së botës.

Shembujt kryesore që tregojnë për
diversitetin kulturor:

1. Raca
2. Përkatësia etnike
3. Feja 
4. Gjuha
5. Gjinia
6. Orientimi seksual
7. Mosha
8. Aftësia e kufizuar

Kultura të ndryshme e “shikojnë” botën në
mënyra të ndryshme dhe për pasojë kanë
përkufizime të ndryshme.
Sipas UNESCO-s: “[Kultura] është ajo tërësi
komplekse që përfshin njohuritë, besimet, artet,
moralet, ligjet, zakonet dhe çdo aftësi dhe zakon
tjetër të fituar nga [një njeri] si anëtar i
shoqërisë.”
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Në botë fliten nga 6000 deri në 7000 gjuhë.
Rreth 96% e gjuhëve të botës fliten nga vetëm
4% e popullatës. 

Vetëm 3% e numrit të përgjithshëm të gjuhëve
në botë janë autoktone në Evropë (rreth 225
prej tyre), ndërsa zonat më të ndryshme për sa i
përket gjuhëve që fliten janë në Azinë Juglindore,
Indi, Afrikë dhe Amerika e Jugut.

Për të kuptuar KULTURËN si një e tërë duhet të
kuptojmë edhe termat e tillë si: subkulturë,
kundërkulturë apo përkatësia etnike.

Subkultura (Nënkultura): nënkuptohet një grup
i njerëzve që i përkasin një kulture të caktuar
(qoftë të dukshme apo të fshehur), e cila i dallon
ata prej kulturës më të gjerë të cilës i takojnë.
Pra, subkultura mund të kuptohet si një kulturë
"e vogël" brenda kulturës së "madhe". Nëse një
subkulturë e veçantë karakterizohet me
kundërshtim sistematik ndaj kulturës dominante,
atëherë ajo mund të konsiderohet si
kontrakulturë (apo kundërkulturë).

Kundërkultura është një nënkulturë që hedh
poshtë dhe kundërshton elemente të
rëndësishme të kulturës dominuese.
Kundërkultura mund të marrë shumë forma, nga
kultet fetare tek komunat tek partitë politike.

Përkatësia etnike është një konstrukt shoqëror i
formuar nga identiteti kulturor i një individi.
Rrjedh nga sjelljet e mësuara si gjuha, feja,
kombësia, prejardhja, zakonet dhe madje edhe
veshja, përkatësia etnike etj.

Besimet kulturore të ndryshme të krijuara
nga antarët.
Simbolet unike të përdorura nga komunitetet
për të përfaqësuar komunitetet e tyre
dallimet në besime, zakone, fe, zakone ose
gjuhë.
Kufinjtë që ruajnë identitetin e grupeve nga
të huajt.

Përkatësia etnike formohet përmes këtyre
komponentëve:

Diversiteti kulturor: sinonim i multikulturalizmit,
përbëhet nga grupe bashkëpunuese me kultura
dhe prejardhje të ndryshme.
“Diversiteti ynë është forca jonë. Çfarë jete e
mërzitshme dhe e pakuptimtë do të ishte nëse
të gjithë ishin të njëjtë”.- Angelina Jolie, aktore
dhe humanitare.

Për shembull, zhvendosja e njerëzve në rajone të
tjera, nëpërmjet migrimit, çon në diversitet më
të madh brenda shoqërive. Ky diversitet
zakonisht korrespondon me bashkekzistencën e
dallimeve në sjellje, tradita dhe zakone, më saktë
një diversitet kulturash.
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[2] - "Ethnicity and Ethnic Groups – an Explanation of These Terms," Equality and Intercultural, accessed October 15, 2018,
http://www.intercultural.ie/content/ethnici- ty-and-ethnic-groups-–-explanation-these-terms.
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Karakteristikat e diversitetit të
brendshëm janë ato që lidhen me
situatat në të cilat lind një person. Ato
janë gjëra që një person nuk i ka
zgjedhur vetë dhe është e pamundur
që dikush t'i ndryshojë.

Në kontekstin e diversitetit, termi i
jashtëm përdoret për të përshkruar
gjërat që lidhen me një person, por nuk
janë karakteristika me të cilat ka lindur
një person. Diversiteti i jashtëm mund
të ndikohet shumë nga njerëzit që na
rrethojnë apo dhe rrethanat që
ndodheni. Këto janë aspekte që individi
mund t’i ndryshojë ose jo me kalimin e
kohës.

Raca
Përkatësia etnike
Mosha
Origjina kombëtare
Orientimi seksual
Identiteti kulturor
Identiteti gjinor
Aftësia fizike
Aftësia mendore

Këtu janë disa shembuj të diversitetit
të brendshëm:

Interesat personale
Arsimi
Pamja e jashtme
Shtetësia
Besimet fetare
Vendndodhja
Statusi familjar
Statusi i marrëdhënies
Statusi socio-ekonomik
Përvojat e jetës

Shembuj të diversitetit të jashtëm:

DIVERSITETI I BRENDSHËM

DIVERSITETI I JASHTËM

1

2

LLOJET E
DIVERSITETIT

Për të përcaktuar qartë diversitetin kulturor, do të thotë të kuptosh faktorët që ndikojnë në diversitet, faktorë
që mund të jenë të dallueshëm nga jashtë ose faktorë të brendshëm që lidhen me individin (besimi, orientimi
seksual, gjuha etj). Këto dallime janë baza që na ndihmojnë të kuptojmë 4 kategoritë e diversitetit.
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Diversiteti organizativ, i quajtur edhe
diversitet funksional, lidhet me
ndryshimet midis njerëzve që u janë
caktuar atyre nga një ”vend pune” - në
thelb, këto janë karakteristika brenda
një vendi pune që dallojnë një punonjës
nga tjetri.

Pavarësisht nga pozicioni juaj ose paga
që merrni, çdo formë e punës që bëni
mund të ndihmojë në forcimin e
përkatësisë suaj në një vend pune.
Nëse jeni duke punuar për një
organizatë private, jofitimprurëse,
sektori publik ose qeveritar, dhe edhe
nëse bëni punë vullnetare falas, ju jeni
pjesë e një grupi të organizuar. Ky
mund të jetë aq i vogël sa një grup prej
dy vetash ose diçka më e lartë, për sa
kohë që është më shumë se një person
i pavarur që përbën një organizatë.

Funksioni i punës
Vendi i punës
Statusi / grada/ pozicioni në punë
Lloji i pagesës
Vjetërsia në punë (eksperienca e
punës)
Përkatësia sindikale

Shembuj të diversitetit organizativ:

DIVERSITETI ORGANIZATIV3

Lloji i katërt i diversitetit njihet
zakonisht si botëkuptim. 

Edhe pse ka një mori faktorësh që
bashkohen për të formuar
botëkuptimin tonë, duke përfshirë
karakteristikat tona të diversitetit të
brendshëm, të jashtëm dhe organizativ,
në fund të fundit, të gjithë kanë një
botëkuptim me të cilin përputhen.

Diversiteti i botëkuptimit është një lloj
tjetër diversiteti që ndryshon me
kalimin e kohës - ne e konceptojmë
botën ndryshe pasi kemi përvoja të reja
dhe mësojmë më shumë për veten dhe
njëri-tjetrin.

Bindjet politike
Morali
Pikëpamja për jetën
Epistemologjia

Disa shembuj:

DIVERSITETI I BOTËKUPTIMIT4
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DEKLARATA UNIVERSALE 
PËR DIVERSITETIN KULTUROR

UNESCO miratoi Deklaratën Universale për
Diversitetin Kulturor në 2001, si një instrument
ligjor që njeh diversitetin kulturor si një "të
përbashkët për trashëgimia e njerëzimit” dhe e
konsideron të rëndësishme ruajtjen e kësaj ideje
në mënyrë që mos të prekë drejtpërdrejt
dinjitetin njerëzor. 

Pse një deklaratë e të drejtave kulturore? 
Në momentin që instrumentet normative lidhur
me të drejtat e njeriut janë shumëfishuar, pa
pasur gjithmonë një koherencë midis tyre, është
momenti i duhur për të propozuar një test të
tillë. 

Por, përballë vazhdimësisë së shkeljeve, faktit që
luftërat aktuale dhe potenciale mbështeten në
dhunimet e të drejtave kulturore, dhe shumica e
strategjive të zhvillimit kanë qene të
papërshtatshme pikërisht sepse kanë injoruar
këto të drejta, konstatohet që universaliteti dhe
pandashmëria e të drejtave të njeriut ndjejnë
gjithmonë e më shumë një margjinalizim të të
drejtave kulturore. 

Zhvillimet e kohëve të fundit të mbrojtjes së
diversitetit kulturor nuk mund të jenë kuptuar,
nën dënimin e relativizmit, pa inkuadrimin në
bashkësinë e pandashmërisë dhe të
ndërvarësisë të të drejtave të njeriut. 
Kjo Deklaratë mbledh edhe shpjegon të drejtat
që janë tashmë të njohura, edhe pse të
shpërndara, në shumë instrumente. 

Një qartësim është i nevojshëm për të treguar
rëndësinë vendimtare të të drejtave kulturore
ashtu si edhe të dimensionit kulturor të të
drejtave të tjera të njeriut. 

Teksti i ofruar është një version i ri, tërësisht i
rishikuar i një projekti të përgatitur për UNESCO-
n1 nga grupi i punës ndërkombëtar pak nga pak i
quajtur “Grupi i Friburgut”, sepse është
organizuar nga Instituti ndërdisiplinor i etikës
dhe i të drejtave të njeriut të Universitetit të
Friburgut , në Zvicër. 

Kjo Deklaratë, fryt i një debati të gjatë me aktorë
të origjinave dhe kushteve shumë të ndryshme, i
është besuar njerëzve, komuniteteve,
institucioneve dhe organizatave që kanë për
qëllim të marrin pjesë në zhvillimin e të drejtave,
lirive dhe përgjegjësive të përmendura në
Deklaratën e mësipërme.

Më poshtë do t’ju paraqesim një tabelë që
tregon shumë anë të diversitetit ku dimensione
të ndryshme ndërveprojnë dhe ndikojnë njëri-
tjetrin për të formuar identitetin e një individi.
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[4] "UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity," UNESCO, 2002, accessed October 15, 2018, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf.
5] https://droitsculturels.org/observatoire/wp-content/uploads/sites/6/2017/05/declaration-alb6.pdf
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DIVERSITETI KULTUROR
SI NJË RAST STUDIMI

Dr. Hermann Mückler
Diversiteti kulturor përfaqëson një vlerë të
shtuar të paçmueshme për ndërveprimin tonë
shoqëror, i cili rezulton nga fakti se ne mund të
zgjedhim nga një shumëllojshmëri planesh
jetese, mënyra të ndryshme veprimi dhe
praktika kulturore. 

Prandaj, diversiteti kulturor duhet të
interpretohet si një pasurim dhe jo një kërcënim.
Ne nuk duhet të kemi frikë nga dallimet, por
duhet ta shohim atë si një mundësi për të
mësuar nga njëri-tjetri. 

Avantazhi i diversitetit kulturor është se ai hap
një gamë të pakrahasueshme opsionesh stili,
udhëzimesh dhe mundësish dizajni, të cilat e
bëjnë botën më të gjallë dhe më të ndryshme.
Diversiteti ka të bëjë me të gjithë ne, dhe për ne
që duhet të kuptojmë se si ta bëjmë që të cecim
nëpër botë së bashku pa dallim përkatësie
etnike, feje, gjinie, orientimi seksual etj
Jacqueline Woodson, shkrimtare.
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TRASHËGIMIA KULTURORE
DHE DIVERSITETI KULTUROR

Dallimi midis koncepteve

Dallimi kryesor midis kulturës dhe trashëgimisë
kulturore është se kultura bazohet në atë që
njerëzit krijojnë ndërsa trashëgimia është ajo që
njerëzit trashëgojnë nga natyra, nga historia, nga
kultura.
Antropologjia i referohet studimit të njerëzve,
sjelljes njerëzore dhe shoqërive në të kaluarën
dhe të tashmen. Prandaj, ka pak nëndegë në
antropologji si antropologjia sociale
antropologjia kulturore dhe antropologjia
gjuhësore. Antropologjia sociale dhe kulturore
fokusohet në studimin e normave dhe vlerave të
shoqërive njerëzore. 
Trashëgimia dhe kultura janë dy kategori
kryesore që lidhen me këtë antropologji
kulturore. Edhe pse trashëgimia dhe kultura janë
faktorë shoqërorë të ndërlidhur, ekziston një
ndryshim midis kulturës dhe trashëgimisë.

Kultura, përkufizimi

Kultura i referohet ideve, zakoneve dhe sjelljes
shoqërore të një populli ose shoqërie të caktuar.
Kështu, ajo përfshin çdo aspekt në mënyrën e
jetesës së njerëzve. Përfshin vlerat, besimet,
zakonet, gjuhët dhe traditat njerëzore. Kultura
pasqyrohet në mënyrën se si njerëzit shprehin
idetë dhe krijimtarinë.

Universalet kulturore

Universalet kulturore janë tipare kulturore që
janë të përbashkëta për çdo kulturë. Dallimet në
këto tipare përcaktojnë identitetin unik të një
kulture të caktuar. Shembuj të këtyre tipareve
universale mund të jenë kategori si:

Gjuha (e folur, e shkruar, jo verbale, gjeste)
Njohja/Edukimi
Rolet gjinore (pozicioni që ju jepet burrave
dhe grave)
Martesa dhe marrëdhëniet familjare
Artet (muzikë, letërsi, art, zeje, kërcim, )
Teknologjia dhe Arkitektura
Feja
Etika (hierarkitë, sjellja si e mirë dhe e keqe)
Festimet, Ritualet, Mitet, Zakonet
Stilet e kuzhinës
Veshjet dhe moda
Nocionet e kohës

Prandaj, ka diversitete të mëdha kulturore në
botë; Dikush mund të bëjë dallime kryesisht si
një kulturë lindore, kulturë perëndimore, kulturë
afrikane, kulturë arabe, etj. Dallimet në këto
komponentë integrale në një kulturë përcaktojnë
edhe dallimet midis kulturave të ndryshme.
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TRASHËGIMIA KULTURORE

Trashëgimia, në terma të përgjithshëm, i
referohet pronës që ekziston në të tashmen dhe
mund të trashëgohet në brezat e ardhshëm.
Kështu, kur kultura i nënshtrohet ndryshimit me
rrjedhën e kohës, atributet e së kaluarës në atë
kulturë të caktuar bëhen një trashëgimi.

Rëndësia e trashëgimisë qëndron në formësimin
e identitetit kulturor njerëzor, duke e bërë
trashëgiminë një pjesë integrale të njerëzimit.
Shkurtimisht, trashëgimia është ajo që na ka
dhënë e kaluara, ajo që vlerësohet në të
tashmen dhe që duhet të ruhet për brezat e
ardhshëm.

Elementet e trashëgimisë kulturore

Trashëgimia përbëhet nga tre elementë si:
Të prekshme – Vendet historike, ndërtesat,
artefaktet, arkivat, monumentet etj.
Jomateriale – Zakonet kulturore, sportet,
muzika, vallëzimi, folklori, zanatet, aftësitë,
mjekësia tradicionale dhe njohuritë.
Natyrore - Rrugët ujore, peizazhet, zogjtë dhe
kafshët, insektet, pyjet vendase të kafshëve të
egra, moçalet, malet, bimët, pemët, etj.
Kështu, trashëgimia nuk përfshin vetëm aspekte
të kulturës, por edhe aspekte natyrore dhe të
tjera.

Trashëgimia kulturore është ajo që jep të dhëna
për të kaluarën dhe tregon se si kanë evoluar
shoqëritë. Kështu, ajo ndihmon për të shqyrtuar
historinë dhe traditat, duke mundësuar më
shumë ndërgjegjësim për njerëzimin dhe
kulturën.

Marrëdhënia midis kulturës dhe trashëgimisë
kulturore
Zakonet dhe traditat kulturore, kur ruhen për
brezat në të ardhmen, krijojnë trashëgiminë.
Trashëgimia është një gur themeli i një kulture
pasi ruan identitetin e një kombi.

KULTURË VS. TRASHËGIMI KULTURORE
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BASHKIMI EUROPIAN 
DHE NXITJA E DIALOGUT NDËRKULTUROR

Bashkimi Europian ka marrë gjithmonë masa për
të zgjeruar dhe thelluar dialogun ndërmjet
kulturave të ndryshme brenda vendeve që i
përkasin Bashkimit Europian, por edhe më gjerë.
Fokus i veçantë i është dhënë “dialogut
ndërkulturor” si një mjet për të arritur pranimin e
“të ndryshmes” pavarësisht se i përkisni një
komuniteti, orientimi seksual, gjinie, moshe apo
besimi fetar ndryshe.

Ndryshe nga multikulturalizmi ku fokusi kryesor
është në ruajtjen e kulturave të veçanta, dialogu
ndërkulturor synon të krijojë lidhje dhe baza të
përbashkëta midis kulturave të ndryshme,
komuniteteve dhe njerëzve duke promovuar
mirëkuptimin dhe ndërveprimin. 

BE me 28 vende anëtare që kanë kultura të
ndryshme kulturore, etnike etj, dialogu i shtuar
ndërkulturor është thelbësor për të shmangur
konfliktin dhe margjinalizimin e qytetarëve në
bazë të identitetit të tyre kulturor. 

Dy janë sfidat në fokus:
Së pari, tensioni ndërmjet globalizimit ekonomik
(integrimi i tregut) dhe ruajtja e diversitetit
kulturor ndërmjet globalizimit ekonomik.
Së dyti, tensionet e lidhura për debatin e
universialitetit në të drejtat e njeriut, pasi
koncepti i kulturës përfshin vlerat dhe besimet e
një shoqërie, njohjen e kulturës etj.

Në kuadër të nismave të BE-së (në 2008), viti
europian për dialogun ndërkulturor dhe
Platforma për Evropën Ndërkulturore në vitet
2008-2013 ka adresuar këto çështje.
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[7]"Intercultural Dialogue," Culture - European Commission, October 03, 2017, ac- cessed October 15, 2018,
https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/ intercultural-dialogue_en.
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1-Fuqizimi përmes dialogut ndërkulturor dhe
arteve.
2-Puna ndërsektoriale dhe partneriteti.
3-Vlerësimi i objektivave dhe projekteve të
dialogut ndërkulturor.

Studimi i vlerave Europiane

Mjet tjetër për hetimin e diversitetit kulturor në
Europë është Studimi i Vlerave Europiane (SVE) i
cili ka filluar në vitin 1978 dhe përsëritet çdo
nëntë vjet për të mësuar më shumë rreth
vlerave dhe qëndrimeve të europianëve në lidhje
me diversitetin kulturor. 

Studimi i Vlerave Evropiane është një studim
afatgjatë empirik gjithëpërfshirës,   transnacional,
i bërë nga shoqata joformale dhe shkencëtarë
social që kanë në thelb respektin për për
diversitetin e kulturave, tolerancën, dialogun dhe
bashkëpunimin, në një klimë besimi dhe
mirëkuptimi të ndërsjellë si një garanci e mirë e
paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.

Europa është e larmishme dhe ka shumë për të
përfituar prej saj. Madje mund të thuhet se
historia e suksesit të Europës është përqafimi i
kulturave të ndryshme pa diversitetit kulturor.
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DEKLARATA E 9 MAJIT 1950

Motoja e BE-së është “Të bashkuar në
diversitet”.

Deklarata e 9 majit 1950 është data kur u hodh
hapi i parë drejt krijimit të asaj që sot njihet si
BE. E gjitha filloi si nje traktat paqeje mes
shteteve kundershtare, rivalitet i prodhuar nga
vite te ashpra lufte mes shteteve Evropiane, i cili
u finalizua me arkitekturen e nje “motorri” i cili
eshte shnderruar ne burim force dhe përparimi
jo vetëm ne Europë por me shtirje globale.

Evropa nuk do të bëhet në të njëjtën kohë ose
sipas një plani të vetëm. Ajo do të ndërtohet
përmes arritjeve konkrete të cilat së pari krijojnë
një solidaritet real. Ishte ky misioni i kulluar për
te ndërtuar asfaltin e një rruge plot kundërshti, e
qe sot jemi ne kushtet kur ai “motor” është
modifikuar ne strehën ku bashkëjetojnë dhe ulen
këmbëkryq, idealet dhe qasjet demokratike,
shkëmbimet kulturore, etnike, ekonomike,
politike, duke formuar mozaikun unik me
emërues te përbashkët, vijueshmërinë dhe
zhvillimin.

9 maji, Dita e Evropës përkon me një linje të
pastër multikulturore, e cila bën bashke popuj të
ndryshëm, politika te ndryshme, zhvillime
ekonomike te ndryshme, gjuhe te veçanta, te
cilat është kaq e vështire te krijosh iluzione
bashkësie, kur mendon se sa elemente te
kundërta bëhen bashkë. 

RËNDËSIA E DIVERSITETIT KULTUROR DHE
GLOBALIZMI

Diversiteti kulturor është pjesërisht një element
thelbësor i botës moderne falë globalizimit.
Globalizimi është lëvizja e njerëzve, mallrave dhe
ideve ndërmjet vendeve. Ai njihet si termi i
përgjithshëm për ndryshimet ekonomike,
teknologjike, mediatike, praktikave sociale dhe
kulturore.
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[10] Tomas Larsson, The Race to the Top: The Real Story of Globalization (Cato Insti- tute, 2001)

Globalizimi i kapërcen kufijtë kombëtarë dhe
prek njerëzit në mbarë globin. Koncepti është
bërë qendror për ekonominë, politikën, shkencat
humane dhe komponentë të tjerë të shoqërisë
sonë. 

Ndërsa këto koncepte ndryshojnë për t'iu
përshtatur globalizimit, kështu ndryshojnë edhe
sfidat dhe përfitimet e globalizimit bëhen më të
theksuara.

Tashmë ne përshtatemi dhe lundrojmë në një
peizazh dallimesh ndërsa shoqërohemi, jetojmë
dhe punojmë me njerëz me prejardhje të
ndryshme; qofshin këto ndryshime nga
kombësia, feja, përkatësia etnike ose
karakteristika të tjera përcaktuese. 

Në në të njëjtën kohë, ne kemi qasje praktikisht
të menjëhershme në informacion, mallra dhe
argëtim nga çdo pjesë e botës, duke u rritur
mundësitë tona për lëvizje, punë ose udhëtim
jashtë vendit. 

Ashtu si bujqësia, mijëra vjet më parë, ose
revolucioni industrial dyqind vite më parë,
globalizimi po ndryshon të gjithë strukturën e
shoqërisë sonë.

Globalizimi është procesi i “tkurrjes së botës” ku
distancat bëhen më të shkurtra dhe gjërat më të
afërta. Ai ka të bëjë me lehtësinë për ndërveprim
nga çdo cep i botës.

Megjithatë, kritikët e globalizimit argumentojnë
se ai është i dëmshëm për diversitetin e
kulturave dhe mund të çojë në perëndimorizimin
e kulturave, ku kulturat dominuese të vendeve të
fuqishme ekonomikisht dhe politikisht ndikojnë
shumë në kulturat lokale.
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EDUKIMI MULTIKULTUROR NË SHKOLLË

Ndërsa nga njëra anë, globalizimi mund të rrisë
ndërveprimet tona me komunitetin
ndërkombëtar, nga ata tjetër mund të
nënkuptojë transformimin e praktikave kulturore,
të cilat mund të humbasin ose mund të çojnë në
përzierje traditash. Në këtë mënyrë mund të
rrezikojë traditat aktuale të secilit vend nëpër
botë.

Diversiteti kulturor ka vlerë estetike, morale dhe
instrumentale si shprehje e krijimtarisë
njerëzore, mishërim i përpjekjeve njerëzore dhe
përvojës kolektive. 

Në botën e globalizuar, koha dhe hapësira janë
“tkurrur” për shkak të shpejtësisë së
komunikimit dhe transporteve të reja.

Shembull konkret këtu mund të përmendim Mc
Donalds.Janë rreth 36,000 restorante
McDonalds në mbarë botën në mbi 100 vende.

Në një farë mënyre, McDonalds përfaqëson
përhapjen e “një tradite të njëjtë” në mbarë
botën, por nga ana tjetër tregon anën negative
që zëvendëson ushqimin e një pjese të kulturave
lokale me ushqimin e shpejtë (fast-food).

Një nga metodat kryesore të avancimit të
diversitetit kulturor është përmes edukimit
multikulturor. Kjo do të thotë jo thjesht kalim i
njohurive tek studentët, por edhe transmetim
vlerash, përvoja kulturore, sociale dhe faktorë të
tjerë shtesë që nxisin imagjinatën dhe
kreativitetin. 

Ndërsa shoqëria bëhet më multikulturore, arsimi
duhet të përballojë sfida të reja duke u bërë
fleksibël dhe gjithëpërfshirës në të gjitha format.

Si burim shkëmbimi, inovacioni dhe kreativiteti
diversiteti kulturor është aq i domosdoshëm për
njerëzimin sa është biodiversiteti për natyrën.
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 Në këtë mënyrë, diversiteti kulturor është
trashëgimi e përbashkët e njerëzimit për të
mirën e brezave në kohët e sotme dhe në të
ardhmen. 

Kurrikulat mësimore në vendet në zhvillim
shpesh bazohen në përvojat e vendeve të
zhvilluara të cilat kanë sisteme mësimore më të
përparuara dhe moderne. Megjithatë, ajo çka
funksionon për një vend, nuk do të thotë që të
funksionojë njësoj dhe për një vend tjetër, për
shkak të dallimeve në perspektiva dhe
kontekste.

Në raste të tilla, kurrikulat nuk arrijnë të
plotësojnë nevojat e banorëve vendas
meqenëse ata nuk marrin parasysh rrethanat e
ndryshme sociale dhe kulturore që janë
thelbësore për arsimin dhe për të kuptuar
nevojat e tyre si grupe lokale.

Arsimi duhet marrë në kontekstin e atyre që
japin mësim dhe atyre që mësohen. Arsimi
duhet të bëhet si një platformë për dialog dhe
diskutime të hapura.  Mësuesit duhet të
trajnohen mbi temat e diversitetit dhe pse jo që
në stafin pedagogjik të përfshihen mësues të
etnive, kombësive të ndryshme.

Ndryshimet në kurrikulë, stilet e mësimdhënies
dhe metodat e të nxënit,  marrëdhëniet mësues-
nxënës dhe kultura shkollore, paraqesin shumë
mundësi për zbatimin e edukimit multikulturor.

Një shembull specifik është mësimi i gjuhëve të
huaja, i cili përmirëson të kuptuarit e studentëve
për kulturat e tjera, duke i dhënë më shumë
kontekst kulturave të tyre.

Arsimi ka aftësinë të fokusohet në tejkalimin e
stereotipive, paragjykimeve, diskriminimit,
keqkuptimit dhe injorancës, duke paraqitur
njohuri nga këndvështrime të ndryshme. 

11

https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/our-company/who-we-are/our-history.html


Artet dhe shkencat humane janë lëndët më të
dukshme që mund të ndihmojnë në zgjerimin e
njohurive të studentëve ndaj multikulturalizmit
duke i ekspozuar ata ndaj qasjeve të ndryshme
në kultura të ndryshme. 

Megjithatë, përfitime të tilla mund të gjenden
dhe në lëndë të tjera që nuk kanë lidhje të
drejtpërdrejtë me kulturën, si p.sh. matematika.

Matematika dhe shkencat natyrore mund të
mbartin përmbajtje etnike dhe kulturore për të
rritur ndërgjegjësimin kulturor të nxënësve.
Matematika është gjuha e vetme që ndahet në
të gjitha qëniet kulturore pavarësisht kulturës,
fesë, origjinës, etnisë etj.

“Matematika flet të njëjtën gjuhë në të gjithë
botën, ajo është “gjuha” e vetme që thyen
barrierat dhe bashkon njerëzit në mbarë botën
në një gjuhë të vetme”.

Nëpërmjet paraqitjes simbolike, numrave,
gjeometrisë, matematika si lëndë mësimore
mund të ndodhë që të thyejë barrierat kulturore
dhe të bashkojë të gjithë njerëzit e botës në një
gjuhë të vetme.

Mënyra të tjera për të nxitur multikulturalizmin
dhe diversitetin kulturor nëpër shkolla janë:
-Pjesëmarrja në aktivitete krijuese jashtë rajonit,
shtetit
-Vizita në muze dhe galeri të vendeve të tjera
-Komunikimi: mësimi i gjuhëve të huaja

Këto mënyra zhvillojnë të menduarin kritik,
kuriozitetin ndjeshmërinë dhe mirëkuptimin ndaj
të tjerëve.
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SFIDAT NDAJ DIVERSITETIT
KULTUROR

Marrëdhënia midis "vetes" dhe "tjetrit" përbën
bazën e identitetit të dikujt si tregues kryesor i
diversitetit kulturor. 

“Tjetri” mundet ta përceptojë veten si “tjetër”
kombëtar, rracor, etnik, kulturor ose social. Kur
ne qëndrojmë me “grupet” tona, ndjejmë siguri
dhe dëshirë për të krijuar kufinj për të tjerët që
janë jashtë grupit. 

Ky kufi përfshin shumë reagime emocionale që
nga mirëkuptimi dhe toleranca deri tek
armiqësia dhe urrejtja për ata që janë jashtë
grupit.

Në rastin më të keq, këto emocione krijojnë valë
reagimesh që mund të bëhen kërcënuese për
qëndrueshmërinë e diversitetit kulturor. 
Për të përcaktuar shtrirjen e kërcënimeve ndaj
diversitetit kulturor dhe për t’i kuptuar ato do të
japim disa shembuj kërcënimesh ndaj
diversitetit:
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ndërsa ato me nuanca më të errëta të lëkurës
vijnë nga zona tropikale me temperatura më të
larta. 

Megjithatë, shumica e karakteristikave mund të
ndahen në grupe të ndryshme. Si rezultat,
përpjekjet për të krijuar kufij janë thjesht
përpjekje për të kategorizuar njerëzit.

Racizmi i ka rrënjët në trashëgimitë historike si
skllavëria dhe kolonializmi. Megjithatë, me ritmin
e shpejtë të globalizimit sot, racizmi si ideologji
është përhapur në të gjithë botën. 

Efektet e racizmit janë më të zakonshmet dhe
ndihen në kohën e rritjes së tensioneve, luftës
dhe rënies ekonomike. 

RACIZMI, PARAGJYKIMET ETNIKE DHE KSENOFOBIA

Racizmi është besimi se një racë e caktuar është
superiore ose inferiore ndaj një tjetre, bazuar në
atributet fizike të një individi. 

Raca është përdorur shpesh si një armë e fortë
për të nxitur frikën ose urrejtjen ndaj të tjerëve,
për të vendosur linjat e diferencimit ndërmjet
komuniteteve.

Disa tipare fizike priren të ndryshojnë
gradualisht, zakonisht bazuar në vendndodhjen
gjeografike. Për shembull, njerëzit me tone të
lehta lëkure zakonisht vijnë nga zona më të buta, 

RACIZMI KIBERNETIK

Racizmi kibernetik është i zakonshëm në
internet, i inkurajuar nga anonimiteti që ofron
interneti. 

Ndërsa interneti është një medium i shkëlqyer
për idealet e fjalës së lirë, shkëmbimit të
njohurive dhe fuqizimit të komuniteteve, ai është
gjithashtu një terren pjellor për gjuhën e urrejtjes
dhe propagandës për njerëz që i shikojnë të
ndryshëm nga vetja apo komuniteti i tyre.

Me ndërtimin e shoqërisë së hershme moderne
dhe me historinë e kolonizimit, kolonialistët
evropianë i lidhën tiparet superiore me
karakteristikat e tyre, ndërsa tiparet negative
dhe inferiore iu caktuan viktimave të kolonizuara.

Këto dallime racore u projektuan në ekstremet e
tyre kur u parashtruan argumentet se afrikanët,
indianët dhe evropianët nuk kishin asgjë të
ngjashme. 13

https://www.pewresearch.org/global/2011/11/17/the-american-western-european-values-gap/


Paragjykimi etnik dhe diskriminimi veprojnë
shumë njësoj si paragjykimet racore dhe
diskriminimi në shoqëri. 

Në fakt, vetëm kohët e fundit studiuesit kanë
filluar të diferencojnë racën dhe përkatësinë
etnike; historikisht, të dy konsideroheshin
identike ose të lidhura ngushtë. 

Me zhvillimin shkencor të gjenetikës dhe
gjenomit njerëzor si fusha të studimit, shumica e
studiuesve tani pranojnë se raca është
përcaktuar shoqërisht në bazë të
karakteristikave të përcaktuara biologjikisht që
mund të vërehen brenda një shoqërie, ndërsa
etnia përcaktohet në bazë të sjelljes së mësuar
nga kultura. 

Identifikimi etnik mund të përfshijë trashëgiminë
e përbashkët kulturore siç janë gjuha dhe
dialektet, sistemet simbolike, feja, mitologjia dhe
kuzhina. 

Si me racën, kategoritë etnike të personave
mund të përcaktohen shoqërisht si kategori
minoritare, anëtarët e të cilëve janë të nën-
përfaqësuar në pozita të fuqisë shoqërore. Si të
tilla, kategoritë etnike të personave mund të
jenë subjekt i të njëjtave lloje të politikave të
shumicës. 

Për shembull, lufta e Bosnjes që u zhvillua në
vitet 1990 u shoqërua me një kërcënim për
shfarosje të quajtur spastrim etnik të popullatës
boshnjake dhe kroate muslimane, veçanërisht në
Bosnjën lindore dhe përgjatë Republikës Serbe.

Nëse etnia futet në një sistem ratifikimi si një
faktor i drejtpërdrejtë, shkakësor ose si një
ndryshore ndërhyrëse, mund të varet nga niveli i
etnocentrizmit brenda secilës prej popullatave
të ndryshme etnike në një shoqëri, sasia e
konfliktit mbi burimet e pakta dhe fuqia
shoqërore e mbajtur brenda secilës kategori
etnike. 

18[14] http://sq.lxjkh.com/info_detail/?sq_3-802702673-18&etniciteti_Shtres%C3%ABzimi_social
[15] "The American-Western European Values Gap," Pew Research Center, February 29, 2012, accessed October 15, 2018,
http://www.pewglobal.org/2011/11/17/the-american-western-european-values-gap/.
[16] Thomson Gale, "Ethic Prejudice," Encyclopedia.com, 2007, accessed October 15, 2018, https://www.encyclopedia.com/social-sciences/news-
wires-white-papers-andbooks/causes-prejudice
[17] International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia (Geneva: ILO, IOM, OHCHR, in consultation with UNHCR, 2001).

Sipas sondazheve kombëtare, rreth gjysma e
amerikanëve (49%) dhe gjermanëve (47%)
pajtohen me pohimin e mëposhtëm: "Njerëzit
tanë nuk janë të përsosur, por kultura jonë është
superiore ndaj të tjerëve;" 44% e njerëzve në
Spanjë ndajnë këtë pikëpamje.

Në Britani dhe Francë, rreth një e treta ose më
pak (32% dhe 27%, respektivisht) mendojnë se
kultura e tyre është më e mirë se të tjerët.

Në mënyrë të ngjashme, paragjykimi etnik është
bërë një mjet për të nxitur frikën e bazuar në
dallime, d.m.th., frika nga "tjetri". Ndërsa këto kufij
janë të dizajnuara për të mbajtur komunitete të
caktuara jashtë, ato rezultojnë në thirrjen e
ndjenjave të besnikërisë dhe solidaritetit edhe
brenda grupeve të izoluara. 

Shpeshherë, mund të hyhet në këto grupe
nëpërmjet lindjes, adoptimit të grupit, fesë ose
nëpërmjet martesës me një anëtar të grupit,
edhe pse ata janë shpesh rezistencë e të fortë
kundër anëtarësimit të të të huajve.

Paragjykimet etnike janë shpesh të rrënjosura në
kontekstet historike dhe sociale dhe
formësohen më tej nga mënyra se si janë
strukturuar shoqëritë dhe paaftësia e njerëzve
për të pranuar dallimet e të tjerëve.

PARAGJYKIMI ETNIK

KSENOFOBIA

Ksenofobia vjen nga fjalët greke xénos, që do të
thotë "të huaj” dhe phobos, që do të thotë
“frikë”. Përkthehet në "urrejtje ndaj të huajve”,
zakonisht përdoret për të përshkruar një
qëndrim armiqësor të fortë ndaj njerëzve që nuk
janë vendas dhe nuk ndajnë të njëjtin identitet
kombëtar me shumicën.

Sjelljet mësohen, nuk trashëgohen dhe sjelljet e
secilit ndikohen nga përvojat dhe ndërveprimi
që keni me njerëzit e tjerë. 
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http://sq.lxjkh.com/info_detail/?sq_3-802702673-18=&etniciteti_Shtres%C3%ABzimi_social=
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Paragjykimet ekzistuese racore, etnike ose
fetare përbëjnë bazën e ksenofobisë, shpesh e
mbivendosur me racizmin, por e ndryshme nga
ai, sepse ndikohet nga faktorë të jashtëm.

Ndryshimet socio-ekonomike ndërmjet vendeve
të pasura dhe atyre të varfra krijojnë modele të
pa balancuara migrimi. Emigrantët që hyjnë në
vendet e reja shpesh shihen si "të huajt" të cilët
janë në konkurrencë të drejtpërdrejtë me
komunitetet lokale. 

Ata sjellin me vete vlera dhe praktika të
ndryshme që shihen si kërcënim për identitetin
kombëtar të një vendi. Për pasojë, reagimet
negative që vijnë ndaj emigrantëve (të huajve)
shkaktojnë ksenofobinë.

Respekti dhe pranimi që njerëzit marrin nga
shoqëria kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në
mënyrën se si ata marrin pjesë dhe kontribuojnë
në atë shoqëri. As më paqësore të jetë futja e
elementëve të tyre të huaj në komunitet aq më
e zbehtë do të jetë ksenofobia.
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[18] Alexander Dawoody, "Xenophobia, the Other Face of Racism," PA TIMES Online, May 2012, accessed October 15, 2018,
https://patimes.org/xenophobia-the-oth- er-face-of-racism/
[19] "The Situation of Asylum in the EU 2017: Overview," European Asylum Support Office, June 15, 2018, accessed October 15, 2018,
https://www.easo.europa.eu/ overview-situation-asylum-eu-2017
[20] Mutuma Ruteere, "Statement by Mr. Mutuma Ruteere, United Nations Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial
Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance," OHCHR, 2015, accessed October 15, 2018, https://www.ohchr.
org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Racism/IWG/Session13/StatementMutumaRuteere.doc.

FAKT...

Në vitin 2017, ka pasur 728,470 aplikime për
mbrojtje ndërkombëtare në BE. Shumica e tyre
ishin nga Siria, Afganistani dhe Iraku.

Sipas një raportuesi të OKB-së, , Mutuma
Ruteere, “çështjet si varfëria dhe racizmi janë të 
lidhura pazgjidhshmërisht". 

Ne ende shohim situata ku individëve të rracave
të ndryshme ju mohohen të drejtat e tyre
themelore. 

Format bashkëkohore të racizmit, ksenofobisë
dhe paragjykimeve etnike përfshijnë
antisemitizmin, islamofobinë ose kristianofobinë.
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MENAXHIMI I DIVERSITETIT NË SHKOLLA

Shkollat luajnë një rol të rëndësishëm në
edukimin e qytetarëve të ardhshëm dhe
krijimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse.
Janë vendi që fëmijët kanë ndërveprim
intensiv ndërmjet njëri tjetrit dhe mësuesve.
Janë vendi që nxit dhe transmeton norma
dhe vlera që kanë ndikim të drejtpërdrejtë
në kulturë, tolerancë dhe për pasojë nxisin
pranimin e të ndryshmes dhe diversitetit.

Trajnime, sempinare për nxënësit me tema
mbi të drejtat e njeriut dhe të drejtat
kulturore.
Vendosja e rregullave që klasë që kanë për
baze promovimin e barazisë,
mosdiskriminimit dhe respektimin e
diversitetit.
Krijimi i grupeve të punës, skuadrave brenda
klasës, grupi debati midis nxënësve me
nxënës të ndrshëm nga prejardhja etnike,
feja, gjinia etj.
Vendosja e masave parandaluese dhe
sanksioneve për nxënësit që nuk respektojnë
diversitetin brenda njeri tjetrit. Një shembull
sanksioni do të ishte që të mësonin disa
fjalë, gatime, kultura nga vendi i nxënësit që
ka bullizuar apo diskriminuar.

Mësuesit ndeshen çdo ditë me temat e
diversitetit, tek nxënësit, kolegët, prindërit etj.
Shkollat janë një institucion i rëndësishëm për të
adresuar diversitetin kulturor dhe problemet që
mund të lidhen me të. 

Kjo për faktin se:

Si mund të vihet në praktikë menaxhimi i
diversitetit (në shkolla)?

Disa nga praktikat që mund të përdoren tek
nxënësit në lidhje me diversitetin kulturor janë:
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Dita e gjuhëve: të mësohen dialektizma dhe
gjuhë të ndryshme në shkollë.
Dita e fesë: të mësohen disa rregulla bazë
mosdiskriminimi për shkak të fesë.
Nxitja e të menduarit kritik dhe përfshirja e
fëmijëve në proceset vendimmarrëse që
kanë të bëjnë me diversitetin kulturor dhe
mosdiskriminimin për shkak të prejardhjes
etnike, fesë, gjinisë, orientimit seksual etj.
Promovimi i dialogut të hapur rreth
çështjeve që lidhen me diversitetin kulturor.



PROMOVIMI I BARAZISË DHE
DIVERSITETIT NË KLASË/SHKOLLË

Mosha
Aftësia e kufizuar
Ndryshimi i gjinisë
Martesa dhe partneriteti civil
Shtatzënia dhe materniteti
Gara
Feja ose besimi
Seksi
Orientimi seksual

Barazia dhe diversiteti, ose multikulturalizmi,
është ideja e promovimit dhe pranimit të
dallimeve midis njerëzve. Më konkretisht, barazia
ka të bëjë me sigurimin që individët të trajtohen
në mënyrë të drejtë dhe të barabartë,
pavarësisht nga raca, gjinia, mosha, paaftësia,
feja apo orientimi seksual. 

Diversiteti ka të bëjë me njohjen dhe
respektimin e këtyre dallimeve për të krijuar një
atmosferë gjithëpërfshirëse.

Barazia dhe diversiteti në klasë

Promovimi i barazisë dhe diversitetit në arsim
është thelbësor si për mësuesit ashtu edhe për
studentët. Qëllimi është të krijohet një mjedis në
klasë ku të gjithë studentët mund të formohen
së bashku dhe të kuptojnë se karakteristikat
individuale i bëjnë njerëzit unikë dhe jo ‘të
ndryshëm’ në një mënyrë negative.

Akti i Barazisë 2010

Akti i Barazisë u prezantua për të ofruar mbrojtje
ligjore për ata njerëz me një ose më shumë
'karakteristika të mbrojtura'. Karakteristikat e
mbrojtura janë:
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Vendosja e rregullave të qarta në lidhje me
mënyrën se si njerëzit duhet të trajtohen.
Analizimi i çdo qëndrimi negativ.
Trajtimi i të gjithë stafit dhe studentëve në
mënyrë të drejtë dhe të barabartë.
Krijimi i një kulture gjithëpërfshirëse për
stafin dhe studentët.
Shmangia e stereotipave në shembuj dhe
burime.
Përdorimi i burimeve me tema
multikulturore.
Promovimi aktiv i multikulturalizmit në
mësime.
Planifikimi i mësimeve që pasqyrojnë
shumëllojshmërinë e klasës.
Sigurimi që të gjithë studentët të kenë akses
të barabartë në mundësi dhe pjesëmarrje.
Sigurimi që materialet mësimore të mos
diskriminojnë askënd dhe të përshtaten aty
ku është e nevojshme, p.sh. format me
printim të madh ose kasetë audio.
Përdorimi i metodave të ndryshme të
mësimdhënies.
Sigurimi që politikat në shkollë apo klasë nuk
diskriminojnë askënd.
Mësimi i barazisë dhe diversitetit

Si mund të promovohet barazia dhe
multikulturalizmi në shkollë?

Promovimi i barazisë dhe diversitetit në klasë
nuk duhet të shihet si një sfidë dhe është diçka
që të gjithë fëmijët duhet ta njohin që në moshë
të vogël. Kjo do të thotë:



DIVERSITETI KULTUROR NË SHQIPËRI

Diversiteti kulturor vlerësohet si trashëgimi e
përbashkët e njerëzimit dhe ruajtja e tij
konsiderohet si respekt, në radhë të parë ndaj
dinjitetit njerëzor.

Mbrojtja e pakicave dhe diversitetit të tyre
kulturor është thelbësore, si për pasurimin, që
ato i sjellin kulturës së një vendi, edhe për faktin
që janë një urë lidhëse miqësie e fortë me
vendet e tyre të origjinës.

Shqipëria dhe shqiptarët u kanë kushtuar dhe u
kushtojnë një vëmendje të veçantë
marrëdhënieve miqësore, bashkëpunimit,
bashkëjetesës, tolerancës dhe mirëkuptimit me
pakicat kombëtare, që jetojnë në vendin tonë,
duke mos njohur apo nxitur konflikte dhe
probleme etnike, racore apo fetare.

Kjo është një pasuri, që e kemi ruajtur ndër
breza, ashtu siç ruajmë edhe harmoninë dhe
bashkëjetesën fetare, për të cilën na bën krenar
në të gjithë Botën. 
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Respektimi dhe mbrojtja e pakicave kombëtare,
si pjesë e pandarë e shoqërisë sonë, është
sanksionuar qartë në Kushtetutën e Republikës
së Shqipërisë, duke ju njohur të drejtën “të
shprehin lirisht, pa u ndalur dhe as detyruar,
përkatësinë e tyre etnike, kulturore, fetare e
gjuhësore”, si dhe të drejtën “për t’i ruajtur dhe
zhvilluar ato, të mësojnë dhe të mësohen në
gjuhën e tyre amtare, si dhe të bashkohen në
organizata e shoqata për mbrojtjen e interesave
dhe të identitetit të tyre”.

Toleranca fetare në Shqipëri është një çështje e
trajtuar si një karakteristikë kombëtare dhe
arritje e jashtëzakonshme e vendit dhe
shqiptarëve. 

E trajtuar si karakteristikë, toleranca fetare në
vend ka qenë dhe vazhdon të jetë një vlerë
krenarie për shqiptarët, ku në thelb të saj
qëndron postulati i gjithëpranuar i Vaso Pashës
“Feja e shqiptarit është shqiptaria”. 

Jo rrallë herë kjo vlerë është përdorur edhe nga
liderët politikë, si një “çelës” për të promovuar
Shqipërinë e paqme dhe harmonike në arenën
ndërkombëtare.

[21] https://arkiva.president.al/presidenti-meta-ne-diten-nderkombetare-te-diversitetit-kulturor-dialogut-dhe-zhvillimit-respektimi-te-
drejtave-te-pakicave-kombetare-element-thelbesor-per-integrimin-e-plote-te-shqiperise-ne-famil/
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