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PROGRAMI EKONOMIK I PARTISË
DEMOKRATIKE SHQIPTARE 2020-2024
A. HYRJE
Partia Demokratike Shqiptare, në mënyrë të vazhdueshme e ka potencuar
rolin ekonomik të popullit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, si një aset
ekonomik pa të cilin Republika e Maqedonisë së Veriut nuk bën dot.
Në këtë drejtim, qytetarët shqiptarë të Republikës, si kolektiv etnik që
përbëjnë pjesën vitale të strukturës demografike të vendit, duke konsideruar
moshën aktive për punë dhe potencialin e kualifikuar të fuqisë punëtore,
përbëjnë një burim krucial ekonomik të vendit. Shqiptarët e Republikës së
Maqedonisë së Veriut potencialin ekonomik brenda sistemit ekonomik të
vendit e manifestojnë në dimensione produktive, kryesisht në formë të
kapitalit human me të cilin kontribuojnë në shtim të vlerës së re intelektuale
të shoqërisë dhe në formë të kapitalit fizik, me të cilin kontribuojnë në
zhvillime pozitive të sektorit privat. Shqiptarët, gjithashtu edhe si potencial
taksapagues kontribuojnë në mbushjen e arkës së shtetit, në masën prej 30 për
qind në emër të shlyerjes së detyrimeve fiskale. Rol të rëndësishëm populli
shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut luan edhe në mbarëvajtjen e
stabilitetit makroekonomik, kryesisht, përmes prurjes së devizave apo
remitencave nga mërgata, hyrje parash këto që financojnë llogaritë e bilancit
të pagesave nacionale dhe stabilitetit monetar të vendit.
Përkundër kontributit multidimensional të popullit shqiptar në
Maqedoninë e Veriut për mbarëvajtjen e proceseve ekonomike të vendit,
kthimi institucional në formë të lokalizimit të investimeve shtetërore apo
investimeve private me kapital të huaj (dirigjuar nga institucionet shtetërore),
në zonat e Maqedonisë së Veriut me shumicë shqiptare, të themi në rajonet e
Pollogut, Verilindjes dhe Jugperëndimit, është margjinal dhe pothuajse
neglizhent. Në favor të këtij konstatimi që argumenton diskriminimin
ekonomik me premisa etnike në raport me shqiptarët, flasin edhe të dhënat
kredibile të raportuara nga Banka Botërore apo edhe projeksionet buxhetore
të shtetit në kontinuitet, kushtimisht të themi përgjatë dy periudhave tranzitore
me rëndësi specifike për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, nga viti 1991 deri
në vitin 2001 dhe nga viti 2001 deri në vitin 2020.
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Në kontekst të kapitalit human, po t’u referohemi të dhënave të
projeksioneve buxhetore të dekadës së fundit, 2010 – 2020, institucionet
shtetërore që promovojnë dijen dhe kulturën shqiptare, janë më shumë se 10
herë të nënvlerësuara në raport me institucionet shtetërore që promovojnë
dijen dhe kulturën maqedonase. Në këtë drejtim, tre Universitet shqiptare që
kanë status publik dhe gjysmë publik (Universiteti i Tetovës, Universiteti i
Evropës Juglindore dhe Universiteti ,,Nënë Tereza”), mesatarisht, në
kontinuitet nuk pranojnë as sa 1/3 e shumës së parave publike që pranon
Universiteti ,,Kirili dhe Metodij”. Gjithashtu, edhe institucionet publike që
promovojnë kulturën shqiptare në vend, pranojnë shuma pothuajse të
papërfillshme parash publike për financim të kulturës shqiptare.
Në kontekst të kapitalit fizik, në emër të lokalizimit të Investimeve të
Huaja Direkte mund të hetohet lehtësisht se në tri zonat e lira ekonomike të
hapësirës territoriale të vendit ku qytetarët shqiptarë përbëjnë shumicë etnike,
pra, në Tetovë, Kërçovë dhe Strugë, kemi koncentrim jashtëzakonisht të
papërfillshëm të kapitalit të huaj, pavarësisht faktit që këto zona
karakterizohen me potencial rinor, zhvillim normal të kapitalit human e me
ofertë të kualifikuar të fuqisë punëtore.
Përveç investimeve private me kapital të huaj, edhe investimet shtetërore
nuk kontribuojnë në zhvillimin e barabartë ekonomik në mes rajoneve të
vendit, rezidentëve të vendit dhe zonave të veçanta. Institucione kredibile, si
Banka Botërore dhe institucione të tjera, raportojnë evidencë të pabarazisë
ekonomike në shpërndarjen e pasurisë kombëtare në mes rezidentëve të
vendit. Kjo pabarazi ekonomike në Maqedoninë e Veriut ku struktura
nacionale e popullsisë është dy etnike dhe multietnike, në raport me shtete të
tilla që karakterizohen me strukturë nacionale pothuajse monoetnike të
popullsisë, është 2 deri 3 herë me e theksuar. Ky argument na lejon të
mendojmë që motivi për shpërndarjen jo të drejtë të pasurisë kombëtare në
vend lidhet me premisën etnike të popullsisë, ku shqiptarët projektohen si e
mirë ekonomoke inferiore me akses të kufizuar në të mirat e gjeneruara nga
sistemi, përkundër maqedonasve që projektohen si e mirë ekonomike e
favorizuar me akses preferencial në të mirat e gjeneruara nga sistemi.
Pabarazia në shpërndarjen e të ardhurave kombëtare gjeneron edhe pabarazi
në mirëqenien kolektive të shoqërisë. Në këtë drejtim po t’u referohemi të
dhënave kredibile që matin standardin jetësor të qytetarëve duke marrë për
bazë rajonet e Maqedonisë së Veriut, që njihen nga Enti Shtetëror i
Statistikave, gjithashtu vërejmë pabarazi në kuadër të shpërndarjes së
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mirëqenies kolektive. Të dhënat kredibile të raportuara nga institucionet
shtetërore, potencojnë që pasuria kombëtare për frymë (matur përmes
Produktit të Përgjithshëm Bruto për frymë – kokë banori), që reflekton
standardin e jetesës së qytetarëve, në hapësirat territoriale me shumicë
shqiptare, pra, në tre rajone, në atë të Pollogut, Verilindjes dhe Jugperëndimit,
është mesatarisht dy here më e ulët sesa mesatarja e Pasurisë Kombëtare për
frymë e pesë rajoneve të tjera të Maqedonisë së Veriut, ku shqiptarët nuk janë
shumicë. Gjithashtu, në raport me rajonin e Shkupit, të tre rajonet, pra rajoni i
Pollogut (komunat: Tetovë, Gostivar, Tearcë, Jegunovcë, Bogovinë, Zhelinë,
Bërvenicë, Vrapçisht), rajoni Verilindor (komunat: Kumanovë dhe Likovë)
dhe rajoni Jugperëndimor (komunat: Kërçovë, Strugë dhe Dibër), janë tri herë
më të varfra.
Dallimet në zhvillim në mes rajoneve me shumicë shqiptare dhe atyre me
shumicë maqedonase nxjerrin në pah evidencën e pabarazisë ekonomike që
argumenton se në Maqedoninë e Veriut kemi një kufi ekonomik me premisë
etnike që ndan prosperitetin dhe zhvillimin në emër dhe në llogari të popullit
maqedonas nga njëra anë, nga getoizimi e varfëria në emër e në llogari të
popullit shqiptar në anën tjetër, pavarësisht faktit që në detyrimet fiskale dhe
obligimet e tjera juridike të gjithë qytetarët e Republikës u nënshtrohen ligjeve
të njëjta.
Pra, Republika e Maqedonisë së Veriut ka një krizë të thelluar në drejtim
të balancimit të zhvillimit ekonomik të hapësirave territoriale në të cilat
gravitojnë shqiptarët dhe maqedonasit. Komuniteti maqedonas dhe ai shqiptar
si rezultat i zhvillimeve të pa balancuara që përjetojnë, të projektuara nga
institucionet shtetërore dhe sistemi politik që i dirigjon njëanshëm këto
institucione, rrezikojnë të zhvillojnë dy shoqëri paradoksale njëra me tjetrën
që është në kundërshtim të plotë me parimet e shteteve moderne të cilat
organizohen politikisht brenda një sistemi.
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B. ELIMINIMI I DISKRIMINIMIT EKONOMIK TË
SHQIPTARËVE
Bazuar në matjen e të hyrave publike, sipas qasjes së harxhimeve në
strukturën e konsumit nacional, shqiptarët kontribuojnë me mbi 30% në
shumën e përgjithshme të të hyrave buxhetore, si dhe në rritjen e rezervave
devizore me mbi 30% që grumbullohen nga remitancat e mërgatës shqiptare
që jeton dhe punon në botën e jashtme. Edhe pse shqiptarët kanë një kontribut
të konsiderueshëm në të hyrat e përgjithshme buxhetore dhe në rritjen e
rezervave devizore me çka kontribuojnë edhe në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik si parakusht themelor i funksionimit normal të procesit ekonomik,
nga sistemi politik i vendit dhe nga institucionet qeveritare që veprojnë në
emër të këtij sistemi, ata në vazhdimësi diskriminohen në raport me
komunitetin maqedonas, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në aspektin
financiar.
Investimet kapitale përfshijnë sfera të ndryshme duke filluar nga
infrastruktura, arsimi, kultura, shëndetësia, bujqësia, blegtoria, turizmi,
pylltaria dhe bletaria. Kjo pjesë e buxhetit është tepër e rëndësishme, sepse pa
këto investime nuk mund të kemi një zhvillim ekonomik, kulturor dhe arsimor
të mirëfilltë, respektivisht, nuk mund të zhvillohemi si komb. Investimet
kapitale në strukturën e buxhetit në pjesën maqedonase realizohen në masën
mbi 96% të mjeteve financiare, kurse në pjesën shqiptare vetëm 4%.
PDSH-ja në mandatin katërvjeçar do të angazhohet për eliminimin e
diskriminimit të planifikuar ekonomik ndaj shqiptarëve dhe për vendosjen e
mekanizmit institucional të barabarësisë në ndarjen e mjeteve buxhetore, qoftë
të harxhimeve rrjedhëse, qoftë të harxhimeve të kapitalit. Kjo strategji do të
realizohet me aprovimin e ligjit të vendosjes së një mekanizimi institucional
që gjatë përpilimit dhe aprovimit të buxhetit mbi 30% e mjeteve buxhetore të
alokohen te komuniteti shqiptar, aq sa ata kontribuojnë në buxhetin në fjalë.
Ndarja proporcionale dhe e drejtë e buxhetit, mundëson investime kapitale
në zonat shqiptare të Maqedonisë së Veriut dhe përmirëson disekulibrin
ekonomik në zhvillimin dhe progresin ekonomik në mes rajoneve të banuara
me shumicë të popullsisë shqiptare dhe rajoneve të banuara me shumicë të
popullsisë maqedonase. Politika ekonomike e ndarjes proporcionale dhe të
drejtë të buxhetit është në funksion të përmirësimit të standardit të jetesës dhe
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mirëqenies ekonomike të qytetarëve shqiptarë, si dhe në funksion të
shpërndarjes normale të mirëqenies dhe të standardit jetësor në mes të gjithë
qytetarëve. Politikisht, ndarja proporcionale e buxhetit, si në fazën e
ndërtimit të buxhetit vjetor, ashtu edhe në fazën e propozimit të buxhetit për
miratim, do të kontrollohet me veto nga ana e zëvendëskryeministrit
shqiptar.
Si rezultat i zhvillimit të pabalancuar ekonomik në mes dy komuniteteve
shumicë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, shqiptarët kërkojnë
mekanizma institucionalë për zgjidhje përfundimtare të diskriminimit
ekonomik të planifikuar, që u bëhet atyre nga ana e sistemit politik dhe
institucioneve shtetërore. Partia Demokratike Shqiptare i respekton këto
kërkesa të shqiptarëve dhe u jep një rol dhe rëndësi të veçantë në programin
ekonomik të saj duke marrë përgjegjësi për zgjidhjen e këtyre kërkesave. Për
zgjidhjen e problemeve ekonomike, në parim, Partia Demokratike Shqiptare,
do të angazhohet fuqishëm për eliminimin e pabarazisë në zhvillimin
ekonomik në mes komuniteteve shumicë të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, maqedonasve dhe shqiptarëve dhe për zhvillim të barabartë ekonomik
të vendit në mes të gjithë qytetarëve të vendit, pavarësisht përkatësive
nacionale, fetare, gjinore apo të tjera.
Eliminimi i planifikuar i diskriminimit ekonomik të shqiptarëve dhe
vendosja e mekanizmit institucional për zhvillim ekuilibrues ekonomik në mes
zonave dhe qytetarëve të vendit, do të arrihet përmes veprimeve institucionale
vijuese:
I.

Zëvendëskryeministri shqiptar me kompetenca ekzekutive

Partia Demokratike Shqiptare do të iniciojë edhe ndryshime dhe plotësime
shtesë të ligjit për funksionimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së
Veriut. Në këtë drejtim, duhet të ndryshojë pjesa e tretë e ligjit në fjalë, që
përkufizon të drejtat dhe obligimet e kryetarit të Qeverisë dhe anëtarëve të
qeverisë. Duke u bazuar në principet e legjitimitetit etnik të shqiptarëve në
Maqedoninë e Veriut dhe në potencialin sovran të popullit shqiptar (aktualisht
të njohur në aktet normative të kushtetutës si populli mbi 20%), ligji i
ndryshuar i funksionimit të Qeverisë, do të duhet t’i garantojë partisë politike
shqiptare fituese të zgjedhjeve brenda kampit politik shqiptar, të ketë
mundësinë për të propozuar në Kuvend mandatarin e saj për pozitën e
zëvendëskryeministrit të vetëm te Qeverisë, sipas principeve të njëjta me të
cilat veprohet edhe brenda kampit politik maqedonas. Ligji gjithashtu duhet të
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përkufizojë edhe kompetencat ekzekutive të zëvendëskryeministrit shqiptar,
të cilat duhet të jenë të rezervuara sipas parimit të diskrecionit në
vendimmarrje, për çështje të brendshme që kanë karakter ekonomik dhe
politik, ku preket interesi publik i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Këto
ndryshime do të mundësojnë që Qeveria të ketë vetëm një
zëvendëskryeministër, i cili do të ketë të drejtën e vetos gjatë procesit të
marrjes së vendimeve që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve. Ndarja e
drejtë dhe proporcionale e buxhetit të shtetit si në fazën e projektimit të
buxhetit vjetor, ashtu edhe në fazën e propozimit të buxhetit për miratim, do
të kontrollohet nëpërmjet mekanizmit të vetos nga ana e zëvendëskryeministrit
shqiptar.
Rezoluta kundër diskriminimit ekonomik të Shqiptarëve

II.

Duke u nisur nga fakti që shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së
Veriut, në vazhdimësi kanë qenë faktor stabiliteti, paqeje dhe progresi
nëpërmjet të kontributit të tyre maksimal në zgjidhjen e të gjitha çështjeve të
hapura të trashëguara nga e kaluara, në interes të sigurisë dhe integrimit të
vendit në strukturat euroatlantike dhe nëpërmjet të dëshmimit të orientimit të
tyre pro BE përkrah popujve të qytetëruar e paqedashës, Partia Demokratike
Shqiptare do të angazhohet fuqishëm për miratimin e një projekt rezolute në
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për eliminimin e
diskriminimit ekonomik që i bëhet në kontinuitet komunitetit shqiptar nga ana
e sistemit politik dhe institucioneve shtetërore që veprojnë në emër të këtij
sistemi. Kjo rezolutë pritet të obligojë institucionet e vendit të ndërmarrin
masa konkrete për tejkalimin e gjendjes aktuale ekonomike në raport me
shqiptarët, duke e dënuar hapur diskriminimin ekonomik si shkelje e të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, duke pasur parasysh se shqiptarët në
Maqedoninë e Veriut asnjëherë nuk kanë ushtruar dhunë, nuk kanë shprehur
tendenca pushtimi, sundimi dhe diskriminimi ndaj popujve të tjerë me të cilët
bashkëjetojnë brenda Republikës.
C. POLITIKA EKONOMIKE NË FUNKSION TË RRITJES
SË QËNDRUESHME EKONOMIKE
Partia Demokratike Shqiptare do të angazhohet në mënyrë aktive në
përpilimin e politikave ekonomike që do të mundësojnë një rritje të shpejtë
dhe të qëndrueshme ekonomike. Ne nuk do të fokusohemi vetëm në politikat
që japin rezultate afatshkurtra, por edhe në politikat që do të japin rezultate
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afatgjata. Është e vështirë të realizohet rritje e qëndrueshme ekonomike nëse
politikat ekonomike janë të orientuara vetëm në dhënien e rezultateve
ekonomike afatshkurtra e jo edhe në ato afatgjata. Ky konstatim raportohet
edhe nga evidencat e ndryshme empirike që trajtojnë rritjen ekonomike të
vendeve. Parametrat e tjera që e vështirësojnë funksionimin normal të
ekonomisë janë: moslikuiditeti në sektorin privat, importimi i të mirave jo
produktive, gjyqësia e varur dhe e politizuar, korrupsioni i lartë, kostoja e lartë
për të filluar biznes, mungesa e lirisë ekonomike etj.
I.

Rritja e qëndrueshme ekonomike

Politikat e qëndrueshme të rritjes ekonomike do të konsistojnë në
konceptimin dhe realizimin e politikave ekonomike, që do të orientoheshin
në funksion të rritjes së qëndrueshme ekonomike. PDSH-ja ofron politika
ekonomike që do të jenë të orientuara nga konsistenca brenda një kornize të
shëndoshë makro-ekonomike si në vijim:
i.

Stimulimi i sektorëve me përparësi krahasuese e jo alokimi i
burimeve ekonomike në sektorët ku nuk ka një përparësi të tillë dhe
realizim të qëndrueshëm të rritjes ekonomike afatgjate prej 5-7%, në
përputhje me kriteret për rritje ekonomike afatgjate, përpiluar nga
institucionet financiare ndërkombëtare si: FMN dhe Banka Botërore.
Politikbërja qeveritare, në mënyrë që të realizojë rritjen ekonomike
afatgjate të projektuar prej 5 – 7 % në shkallë nominale, sugjerohet të
fokusohet në ekspansionin e ofertës agregate, duke stimuluar sektorët
me përparësi krahasuese që kanë peshë të konsiderueshme në
Produktin e Përgjithshëm Bruto (kryesisht në industrinë përpunuesemanifakturë, industrinë e tekstilit dhe në sektorin e shitjes me shumicë
dhe pakicë). Teorikisht, pritet që rritja ekonomike ecila mbështetet në
stimuj institucional (subvencione qeveritare) të sektorëve me përparësi
krahasuese, të mos shoqërohet me rritje potenciale të inflacionit.
Sektori prodhues do të mbështetet me masa lehtësuese fiskale, me
qëllim të rritjes së investimeve të vendit dhe ato të huaja në këtë sektor,
gjë që do të mundësojë krijimin e vendeve të reja të punës. Në këtë
drejtim PDSH-ja do të angazhohet fuqishëm edhe për uljen e
shpenzimeve joproduktive dhe për rritjen e investimeve kapitale si
komponentë zhvillimorë e buxhetit.
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ii.

Rritja e pagës minimale në shumën e projektuar prej 18 000 denarë
dhe pagës mesatare prej 36 000 denarë, deri në vitin 2024, do të ndiqet
nga rritja e produktivitetit ekonomik. Argumentet empirike që trajtojnë
lidhjen kauzale: Pagë – Produktivitet, për shtetet në tranzicion që kanë
normë relativisht të lartë papunësie, kryesisht evidentojnë efekt pozitiv
të produktivitetit ekonomik në rritje të pagave në sektorin publik dhe
privat. Andaj, njëherë do të rritet produktiviteti ekonomik me
punësimin në sektorin privat në epiqendër si shkak, që paga në sektorin
publik të rritet si pasojë.

iii.

Rritja e investimeve shtetërore në raport me PPB-në nga 1 në 5 për
qind në zonat specifike. Zhvillimi i barabartë përveç se paraqet sfidë
institucionale e përgjegjësi qeverisëse, ai gjithashtu paraqet edhe
obligim qeverisës që duhet të plotësohet si parakusht për konvergjencë
ekonomike të vendit drejt vendeve më të zhvilluara të Bashkimit
Evropian, aq më shumë duke konsideruar faktin që Maqedonia e
Veriut në një periudhe afatmesme tenton anëtarësimin në Bashkimin
Evropian. Andaj, në mënyrë që të përmirësohen kushtet për jetesë të
shtresave shoqërore që janë në prag varfërie, sugjerohet që të rritet
pjesëmarrja e investimeve qeveritare në raport me PPB-në, nga 1% në
5%, në rajonet e pazhvilluara të Maqedonisë së Veriut. Përmes kësaj
politike pritet të përmirësohet indeksi GINI, që për Maqedoninë e
Veriut, në krahasim me vendet rajonale, fatkeqësisht, raporton
shpërndarje jo normale të investimeve publike, të të ardhurave publike
dhe të pasurisë kombëtare në mes rezidentëve të vendit.

II.

Amnistia fiskale

Amnistia fiskale paraqet bazën reale për përmirësimin e likuiditetit
ekonomik të familjeve shqiptare dhe bazën potenciale për zhvillimin e sektorit
privat në suaza të ekonomisë formale. Kjo politikë njëkohësisht, në plan
afatmesëm, ndikon edhe në përmirësimin e disiplinës fiskale të qytetarëve dhe
bizneseve, që në perspektivë mundëson uljen e informalitetit me mekanizma
stimulues për palët ekonomike (qytetarët dhe bizneset), pjesëmarrëse në
informalitet të detyruar. Masat konkrete që do të merren në kuadër të politikës
së amnistisë fiskale për qytetarët dhe bizneset, përmes mekanizmave
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stimulues, do të eliminojnë përgjithmonë, dënimet që u aplikohen qytetarëve
dhe bizneseve mbi bazë të pjesëmarrjes në informalitet ekonomik.
Mekanizmat stimulues që derivohen nga politika e amnistisë fiskale,
politikisht janë komplementarë me mungesën e politikave shtetërore për
shpërndarje të drejtë dhe proporcionale të buxhetit të shtetit sipas kriterit
gjeografik dhe etnik dhe me mungesën e përkujdesjes së shtetit ndaj bizneseve
shqiptare me subvencione dhe masa të tjera lehtësuese fiskale.
Para aplikimit të politikës së amnistisë fiskale, autoritetet qeveritare,
gjithsesi, duhet të vlerësojnë nivelin e përgjithshëm të shlyerjes së detyrimeve
fiskale nga agjentët ekonomikë (personat fizikë dhe juridikë), në aspektin
cilësor dhe sasior. Në veçanti, autoritetet qeveritare duhet të përkufizojnë në
mënyrë precize faktorët dhe shkaqet që kanë ndikuar në paraqitjen e evazionit
fiskal dhe në rritjen e shkallës së mungesës së disiplinës fiskale, si dhe
problemet e pasojat që ka shkaktuar kjo politikë joefeciente taksash, që për
pasojë ka sjellë evazionin fiskal në sistemin ekonomik të vendit.
Vendimi i politikës së amnistisë fiskale duhet të plotësojë kriteret e
pranueshmërisë dhe të përfshirjes. Amnistia fiskale duhet të specifikojë
taksapaguesit e pranueshëm për amnisti. Është praktikë standarde t'u lejohet
të gjithë taksapaguesve evazorë fiskal, pranueshmëri në këtë politikë amnistie,
për sa kohë që detyrimet fiskale të pashlyera të evazorëve fiskal nuk janë të
njohura nga organet fiskale. Këta taksapagues zakonisht përfshijnë personat
fizikë dhe juridikë që janë dhe nuk janë të regjistruar në organet fiskale.
Amnistia fiskale, gjithashtu, duhet të specifikojë edhe llojet e taksave që
përfshihen në këtë politikë, si: taksat në të ardhurat personale, taksat në fitimet
e korporatave, tatimin në fitim të firmave, tatimin në vlerën shtesë (TVSH)
dhe taksat në patundshmëri. Amnistia fiskale, gjithashtu, duhet të mbulojë
edhe kthimet e kapitalit, parave dhe ekuivalentëve të parave të qytetarëve
rezidentë, të vendit të origjinës, që janë transferuar ilegalisht në vendin
destinacion nga vendi i origjinës. Në këtë mënyrë, paratë jolegale, të
legalizuara përmes politikës së amnistisë fiskale, në mënyrë të kontrolluar
brenda një kuadri rregullues ligjor gjithashtu mund të përdoren për qëllime të
investimeve produktive që gjenerojnë punësime dhe mirëqenie sociale.
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Politika ekonomike e amnistisë fiskale, e sugjeruar nga përvojat pozitive
të shteteve që kanë aplikuar këtë politikë ekonomike, që teorikisht pritet të
ketë efekte pozitive në ekonominë e Maqedonisë së Veriut, potencialisht mund
të përfshijë masat vijuese:
 Evazorët fiskalë të jenë të lirë të deklarojnë të gjitha mjetet monetare
të palegalizuara, ndërsa kundërvlerë e këtij deklarimi do ishte pagesa
e një vlere simbolike e shumës së mjeteve të palegalizuara monetare,
thuaj 1 deri 2 %, organeve fiskale
 Për detyrimet e papaguara të firmave, që lidhen me importet e aktiveve
materiale, subjekteve t’u falen gjobat dhe interesat e llogaritura
doganore, nëse paguhet një pjesë e konsiderueshme e principalit të
detyrimit, në masën prej 50% të vlerës importuese të aktivit të
importuar
 Bizneseve që paguajnë 50% të principalit të borxhit doganor, të
deklaruar në bilancet e tyre në vitet e mëhershme, t'u falet borxhi i
mbetur doganor. Ndërsa bizneseve që paguajnë 100% të principalit të
borxhit doganor, të deklaruar në bilancet e tyre në vitet e mëvonshme,
t'u falen vetëm gjobat, penalitetet dhe kamatë-vonesat mbi vlerat
kontabile të borxhit
 Biznesit të vogël, që nuk është i pajisur me arkë fiskale deri në një afat
të caktuar, thuaj fundi i vitit 2017, t'i falen të gjitha gjobat dhe kamatëvonesat për mos vendosjen e këtyre pajisjeve, me kushtin e vendosjes
së tyre brenda një periudhe të caktuar kohe
 Të gjitha firmave të regjistruara në Regjistrin Qendror që operojnë në
sektorin privat dhe që deklarojnë bilancet e tyre aktive (pasuri të
patundshme dhe mjete të tjera materiale dhe jo materiale, si tokë,
makineri, objekte ekonomike, goodwill, patenta, licenca) me vlerë
kontabile më të ulët se vlera e tregut, t'u mundësohet rivlerësimi i
pasurive të tyre, duke i deklaruar vlerat e rivlerësuara të pasurive në
bilancet e viteve pasardhëse
 Të gjithë sipërmarrësve individualë (firmave të shitjes me pakicë dhe
shumicë, firmave të shërbimit e ndërtimit etj.), që nuk kanë raportuar
ushtrim të veprimtarisë profitabile në organet fiskale, t’u falen të gjitha
gjobat dhe kamatë-vonesat në gjoba si dhe përndjekjet penale, duke i
detyruar këto firma, në këmbim, të regjistrohen në organet fiskale.
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Përgjithësisht, politika e amnistisë fiskale është domosdoshmëri e kohës
që pritet të ketë efekte pozitive në disa dimensione, si: rritje të likuiditetit
financiar në sektorin privat; rritje të numrit të bizneseve të vogla që legalisht
ushtrojnë veprimtari profitabile në përputhje me ligjet në fuqi; rritje të
mundësisë së shlyerjes së detyrimeve tatimore e doganore të sektorit privat
ndaj organeve fiskale lokale dhe shtetërore; rritje të të ardhurave publike në
nivel të qeverisë lokale dhe shtetërore dhe projektim më të saktë të
investimeve publike, të cilat do të gjenerojnë punësime dhe mirëqenie sociale.
D. POLITIKA MONETARE DHE DEVIZORE
Politika monetare është në kompetencë të Bankës Qendrore, si institucion
i pavarur, që ndikon në përcaktimin e strategjisë monetare dhe instrumenteve
të saj për mirëmbajtjen e stabilitetit makro-ekonomik ose stabilitetit të
çmimeve. Stabiliteti i kursit devizor do të mbështetet si determinante e
stabilizimit të lëvizjes së çmimeve në ekonominë e vendit. Nëse Banka
Qendrore vendos të targetojë inflacionin në vend të targetimit të kursit devizor,
ne nuk do të bartim përgjegjësi nga destabilizimi eventual i stabilitetit
makroekonomik. Gjithashtu, koordinimi i mirëfilltë i politikës monetare dhe
fiskale është mjaft i rëndësishëm për krijimin dhe mbajtjen e stabilitetit makroekonomik, si parakusht bazik për projeksionet e aktiviteteve dhe investimeve
afatgjate në komunitetin e biznesit. Presim një koordinim më të fuqishëm të
politikës monetare dhe fiskale, i cili si i tillë nuk ka qenë i mjaftueshëm në
vitet e fundit dhe si rrjedhim kjo do të ndikojë në rritjen e kredive bankare prej
30-40%. Kjo është e domosdoshme në mbështetjen e komunitetit të biznesit
dhe konsumatorëve. Në këtë drejtim, Banka Qendrore duhet të konsistojë në
uljen e normës bazë të interesit, përmes së cilës politikë do të krijohet mundësi
për mbështetje të NMV-ve në sistemin e kreditimit.
Gjithashtu, presim nga Banka Qendrore të abondojë gradualisht bonat e
thesarit si instrumente tranzitore dhe sterilizimin e tepricës së likuiditetit në
sistemin bankar, gjë që do të çojë në uljen e normave të interesit dhe në
zhvillim dhe zgjerim të tregjeve financiare. Me këtë, Banka Qendrore
gradualisht duhet të përgatitet për sfidat e ardhshme në intensifikimin e
integrimeve financiare në aspekt global dhe rajonal.
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Duke konsideruar faktin që Maqedonia e Veriut është vend kandidat për
anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe në një fazë të dytë mund të jetë
kandidat potencial për inkuadrim në strukturën ekonomike të Bashkimit
Ekonomik Evropian, duhet që me kohë të konceptojë politika të tilla monetare
që konsistojnë në respektimin e kritereve të konvergjencës ekonomike, në
raport me zhvillimet monetare në drejtim të stabilitetit të inflacionit (ku norma
e inflacionit nuk duhet të rritet më shumë se 1.5 pikë përqindjesh në raport me
mesataren e tre vendeve të BE-së, që performojnë më mirë në drejtim të
stabilitetit të inflacionit), të stabilitetit të kursit devizor (kursi devizor nuk
duhet të ketë presione të theksuara zhvlerësimi) dhe të stabilitetit të normave
të interesit (ku norma e interesit e observuar në Maqedoninë e Veriut nuk
duhet të tejkalojë mesataren e normës së interesit të tre vendeve anëtare që
performojnë stabilitet më të mirë të normave të interesit brenda Bashkimit
Evropian).
Përfundimisht, Banka Qendrore duhet të përdorë strategji monetare në
optimizimin e efekteve ekonomike me një inflacion të ulët, përgatitje për
inkuadrimin e Euros si valutë nacionale dhe minimizimin e fluktuacionit të
sektorit të biznesit. Në këtë këndvështrim Banka Qendrore duhet të respektojë
politika të tilla monetare që konsistojnë në aplikimin e kritereve të
konvergjencës monetare të specifikuara sipas kritereve monetare të Mastrihit.
E. POLITIKA FISKALE DHE MENAXHIMI BUXHETOR
Politika fiskale në periudhën e kaluar shpesh herë ka qenë ekspansioniste
në rritje të harxhimeve jo produktive, e cila ka rezultuar me restrikcion të
politikës monetare, respektivisht, me rritje të normave të interesit dhe si
rrjedhim me shkurtim të investimeve private. Kjo tregon se nuk ka pasur
koordinim të mirëfilltë të politikës fiskale dhe monetare, respektivisht nuk ka
pasur koordinim mes Ministrisë së Financave dhe Bankës Qendrore. Duke e
parë politikën fiskale nga ky këndvështrim PDSH-ja do të angazhohet për
konceptimin e politikës fiskale si politikë që do të ketë karakter zhvillimor
duke i shkurtuar harxhimet jo produktive në favor të rritjes së investimeve të
kapitalit. Ne do t’i ndjekim dhe aplikojmë eksperiencat e vendeve të
zhvilluara, sipas së cilave investimet kapitale bëhen në sferën e energjetikës,
të infrastrukturës, të arsimit dhe të shëndetësisë dhe do të mbështesin
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zhvillimin ekonomik në afat të gjatë. Investimet e kapitalit që do të mbështesin
rritjen ekonomike duhet të sillen në nivel prej 7% në raport me GDP-në.
Rritja e deficitit fiskal dhe e huas publike duhet të udhëhiqet me
përgjegjësi dhe disiplinë fiskale, sepse aq sa financohen investimet publike,
për aq zvogëlohen investimet private. Që të eliminohet efekti i reduktimit të
investimeve private si rezultat i masave restriktive në politikën fiskale, politika
ekonomike e PDSH - së do të mbështetet në moton: Më pak para për qeverinë
dhe më tepër para për komunitetin e biznesit. Kjo nënkupton më tepër
investime private dhe më tepër vende pune. E gjithë kjo çon në rritjen e
mirëqenies nacionale. Gjithashtu, kur qeveria rrit borxhin publik me kosto të
lartë, veçanërisht për harxhime jo produktive, ajo ngarkon gjeneratat e
ardhshme për pagesën e tij. Andaj, PDSH-ja do të angazhohet për një politikë
fiskale të udhëhequr me përgjegjësi dhe disiplinë fiskale, ku deficiti fiskal dhe
huaja publike do të jenë në kuadër të kritereve të Marrëveshjes së Mastrihtit
dhe rekomandimeve te raportit të Pribesë që kanë të bëjnë me zvogëlim të
shpenzimeve joproduktive.
Përfundimisht, në përputhje me kriteret e konvergjencës fiskale, PDSH-ja
do të orientohet nga urgjenca e konsolidimit fiskal në funksion të përmirësimit
të strukturës së harxhimeve publike në favor të investimeve të kapitalit, pra do
të angazhohet për mbajtje të deficit fiskal në nivel më të ulët se 3% në raport
me Produktin e Përgjithshëm Bruto dhe për mbajtje të deficitit buxhetor në
nivele të pranueshme të konvergjencës fiskale, më të ulët se 60% në raport me
Produktin e Përgjithshëm Bruto. Një politikë e tillë fiskale do të kontribuojë
për zhvillimin ekonomik afatmesëm dhe afatgjatë si dhe për konvergjencën e
vendit drejt përmbushjes së kritereve të Traktatit të Mastrihtit si parakusht për
qasje në Unionin Monetar Evropian.
I.

Politika tatimore

Partia Demokratike Shqiptare do të angazhohet për barazi më të madhe në
kuadër të tatimeve duke favorizuar taksën e sheshtë, pra, aplikimin e tatimit
ndaj të gjitha subjekteve te tatueshme në trajtë të barabartë. Taksa e sheshtë
synon të barazojë diçka që është paraprakisht e barabartë – njerëz që fitojnë
sasinë e njëjtë të paguajnë shumën e njëjtë të tatimit. Nuk është e drejtë që të
pasurit të ngarkohen me shumë për shërbimet publike që i gëzojnë njëlloj si
shtresat e tjera shoqërore. Sistemi tatimor nuk është sistemi shoqëror, prandaj
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edhe kodet tatimore duhet të jenë mjete të thjeshta dhe efikase të financimit
për shërbimet publike. Taksa progresive, në anën tjetër sipas bindjeve politike
të Partisë Demokratike Shqiptare, destimulon gjenerimin e vlerës shtesë në
ekonomi sepse kjo vlerë taksohet në mënyrë progresive në raport me vlerën
lineare në ekonomi. Një taksë progresive që synon të zhbëjë vlerën shtesë të
ekonomisë, funksionon si kapak mbi performancë, shkakton mediokritet,
evazion fiskal ose mashtrim të drejtpërdrejtë me taksat. Për shembull, për
individë të suksesshëm me prejardhje nga shtresa të varfra të shoqërisë, është
vështirë të grumbullojnë pasuri e prona e te gjenerojnë vlerë shtesë në familje,
shoqëri dhe ekonomi në rast aplikimi te taksës progresive, që do të thotë se
taksimi progresiv i shërben ngrirjes së status quo-së se varfërisë.
Problemi i përcaktimit të shumës së të ardhurave të tatueshme do të mbetet
në ekzistencë, pavarësisht nga norma e taksave që aplikohen për ato të ardhura,
pra nëse ajo është e sheshtë apo progresive. Përgjithësisht, normat e ulëta të
përcaktimit të shumës së të ardhurave të tatueshme zvogëlojnë nxitjen qytetare
për t’iu shmangur taksimit, që ne rast te kundërt, gjithsesi ka një kosto të
caktuar (pasiguria ligjore, konsulentët e taksave etj.). Sidomos, për vendet në
tranzicion një sistem taksimi i thjeshtë, i sheshtë dhe i ulët është provuar si i
suksesshëm duke krijuar një taksë të re morale për shoqërinë që shpie në rritje
të kulturës fiskale të qytetarëve, rritje te motivimit qytetar për legalizim të
aktivitetit ekonomik, (për të qenë në gjendje të ri-investojnë të ardhurat e tyre
zyrtare) dhe në një rritje të papritur të te ardhurave të buxhetit të shtetit.
Një prej arsyeve bazë që PDSH-ja është pro taksimit të sheshtë lidhet me
zhbërjen institucionale të informalitetit në vend. Ekonomia e Maqedonisë së
Veriut, edhe sipas referimeve të institucioneve ndërkombëtare është
karakterizuar nga një prezencë e konsoliduar e informalitetit në sektorin real
(sektorin privat), në formë të evazionit fiskal si në tregun e mallrave e
shërbimeve në drejtim të nën-raportimit të fitimeve të para-tatueshme, ashtu
edhe në tregun e punës në drejtim të nën-raportimit të punësimit dhe pagave.
Një tatim progresiv i një gjendjeje të tillë të ekonomisë, pra me prezencë
informaliteti në sektorin privat në vend, do te rriste stimujt për shmangien e
tatimit mbi të ardhurat, do te rriste koston e zbatimit të politikës tatimore nga
institucionet kompetente (si Drejtoria e të Hyrave te Përgjithshme) dhe në këtë
drejtim do të vështirësoheshin përpjekjet institucionale për formalizim të
ekonomisë informale. Taksa e sheshtë gjithashtu, përbën një instrument
funksional për të luftuar edhe korrupsionin potencial në mesin e administratës
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tatimore, sepse duke reduktuar kostot e raportimit dhe pajtueshmërisë, ul
nxitjen e administratës tatimore për t’u korruptuar.
Duke iu referuar elementit shqiptar në mënyrë të veçantë, Maqedonia e
Veriut ka qasje te kufizuar te zbatimit te politikes se taksave, ne aspekt te
kapaciteteve institucionale dhe njerëzore. Në aspektin institucional, qytetarët
shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, të cilët gjenerojnë gati 1/3 e të hyrave
buxhetore, nuk posedojnë autonomi të mirëfilltë institucionale në dimension
të decentralizimit të politikës fiskale, ku një pjesë e mirëfilltë e taksës qytetare
ngel në pushtetin lokal, andaj, një taksim progresiv për ekonominë shqiptare
të Maqedonisë së Veriut, do të thellonte edhe më shumë pabarazinë me
premisë etnike edhe ashtu të thelluar sociale në vend, sepse do të destimulonte
ringjalljen e ekonomisë shqiptare për gjenerim te vlerës shtesë dhe dalje nga
status quo-ja dekadëshe e varfërisë, pasi që me taksim progresiv, potenciali i
vlerës shtesë të ekonomisë shqiptare, veçanërisht ekonomia e sektorit privat
në dimensionin shqiptar, do ta pësonte më shumë, në emër të taksimit shtesë
të vlerës shtesë të kësaj ekonomie. Me politikën e taksës së sheshtë PDSH-ja
mbron biznesin shqiptar në vend dhe në të njëjtën kohë inkurajon formalizimin
e aktivitetit ekonomik të biznesit shqiptar, gjë që është frytdhënëse për
biznesin shqiptar në drejtim të kreditimit të aktiviteteve të tyre nga sektori
bankar.
Ne drejtim të vlefshmërisë së burimeve njerëzore për aplikim të politikës
tatimore, për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut aplikimi i taksimit të sheshtë
është alternativë më produktive sesa aplikimi i taksimit progresiv. Si rezultat
i mos përfshirjes adekuate (të drejtë dhe proporcionale) të kuadrit profesional
në sistemin tatimor të vendit, veçanërisht në shkallë vertikale (si në Drejtorinë
e të Hyrave Publike), taksimi progresiv për shkak të nevojës për më shumë
burime njerëzore në vend, do të komplikonte edhe efektet në ekonomi.
Përparësi e taksimit të sheshtë është thjeshtësia në aplikim. Duke pasur
parasysh fazën e zhvillimit ekonomik në të cilën ndodhet Maqedonia e Veriut,
e veçanërisht shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, PDSH-ja beson se
komplikimi i sistemit tatimor në emër të një taksimi progresiv mund të krijojë
efekt negativ në sektorin real, duke nxitur stimujt për evazion fiskal, prezencë
informaliteti, korrupsion dhe penalizim të vlerës së re.
Taksa e sheshtë përveç barazisë më të madhe në tatime që ajo gjeneron
përmes shtimit të bazës tatimore, mundëson edhe mbledhjen më efikase të të
ardhurave, transparencë më të plotë të tatimeve dhe përmirësim të cilësisë së
politikës tatimore. PDSH-ja do të angazhohet për kthimin e pragut të
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tatimpaguesve nga 2 milionë në 3 milionë denarë, me të cilën masë do të
ndikohet drejtpërdrejt në zhvillimin e ndërmarrjeve mikro dhe të vogla, në
thjeshtëzimin e procedurave për lehtësimet tatimore në përputhje me Ligjin
për sponsorim dhe donacione, ku natyra e interesit publik rregullohet me vetë
donacionin/sponsorizimin, në pranimin e donacioneve jashtë kufijve në
mënyrë të barabartë si donacionet që realizohen në vend, si dhe në reduktimin
e tarifave doganore për lëndët e para dhe materialet që nuk janë në dispozicion
(nuk prodhohen) në vend.
Strategjia e tatimit do të adresojë problemet e ekonomisë informale,
pabarazinë ekonomike dhe përmirësimin e teknikave për mbledhje të të
ardhurave, si dhe kontrollin në shpërndarjen e këtyre të ardhurave në
dimension të investimeve publike. Në përputhje me legjislaturën e BE-së,
prioritetet e politikës tatimore do të konsistojnë në aplikimin e barazisë në
taksim, në mënyrë që të ketë siguri se të gjithë do të përmbushin detyrimin e
tyre shoqëror dhe do të paguajnë pjesën e tyre të tatimit në mënyrë të drejtë.
Prioriteti i dyti është efikasiteti dhe produktiviteti më i madh i sistemit tatimor
për mbledhjen e të ardhurave, përmes një lufte më efikase kundër veprimtarive
të paregjistruara dhe evazionit fiskal dhe aftësisë institucionale të përmirësuar,
përmes analizës dhe rregullimit të bazës tatimore, uljes së detyrimeve tatimore
të papaguara dhe vendosjes së një regjistri të pronarëve të vërtetë. Prioriteti i
tretë është rritja e transparencës tatimore që përfshin përmirësimin e
shkëmbimit të informacionit ndërmjet autoriteteve tatimore dhe subjekteve të
tjera, që në rend të parë do të bazohet në shërbimet elektronike, të cilat do të
çojnë në rritjen e edukimit fiskal dhe pajtueshmërisë më të madhe vullnetare.
Prioriteti i katërt është cilësia më e mirë e shërbimeve, duke thjeshtuar dhe
përshpejtuar procedurat administrative përmes më shumë shërbimeve
digjitale, menaxhimit më të mirë të lëshimit të licencave për import dhe
eksport, eliminimit të barrierave të panevojshme jo tarifore dhe kontrollimit
më të mirë të brendshëm dhe tatimor. Prioriteti i pestë është vendosja e tatimit
të gjelbër, me qëllim që të stimulohen tatimpaguesit që nëpërmjet
shpenzimeve të kontribuojnë në uljen e ndotjes së ajrit.
Në drejtim të decentralizimit të politikës fiskale PDSH-ja do të angazhohet
fuqishëm për krijimin e autonomisë më të theksuar fiskale në nivel të
komunave, e cila mund të arrihet përmes rritjes së normës së përqindjes së
TVSH-së që ndahet në vetadministrimin lokal nga 3 në 10%, në mënyrë që të
gjenerohet kapaciteti real fiskal i qeverive lokale si dhe avancimi ekonomik i
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komunave me shumicë shqiptare, të cilat si rezultat do të rrisin cilësinë e
shërbimeve publike që sigurohen nga qeverisja lokale.
Shtyllat e tjera të rëndësishme në stimulimin e efiçiencës së tregut, që do
të rezultojnë nga politika tatimore, e cila do të çojë në rritjen e investimeve
dhe rritjen e punësimit, do të realizohen me:
 Lirimin nga tatimi në fitim i kompanive që do ta riinvestojnë profitin
e tyre
 Lirimin nga tatimi në fitim për shumën e kontributeve që do të
paguajnë punëdhënësit që do të punësojnë punëtorë të rinj me kohë të
pacaktuar. Ky lloj lehtësimi tatimor do të zgjasë 2 vjet
 Lirimin nga tatimi në fitim për themelimin e biznesit në pjesët rurale
dhe jo të zhvilluara në periudhë prej 5 vjetësh
 Zero tatim për repromaterialet dhe pajisjet për sektorin e bujqësisë dhe
blegtorisë
 Zero doganë për repromaterialet, të mirat dhe pajisjet që nuk
prodhohen në vend
 Uljen e tatimit në lartësinë e kompensimit te kompanitë që do të
paguajnë për studentët që do të punojnë te kompanitë në fjalë
 Rritjen e akcizës te mallrat luksoze.
II.

Rritja e investimeve vendore dhe të jashtme duke e përmirësuar
klimën e biznesit

Duke u ndërlidhur me atë që theksuam paraprakisht, mund të përfundojmë
se Maqedonia e Veriut në fushën e administrimit dhe menaxhimit të
investimeve, qofshin ato investime të huaja apo të brendshme, si në nivel lokal
ashtu edhe në atë qendror, ende po merret me ngarkesën e trashëguar para
pavarësisë dhe tiparet që e kanë shoqëruar këtë ngarkesë, siç janë burokracia
e madhe dhe mungesa e transparencës.
Strategjitë dhe politikat investuese të Qeverisë kanë qenë diskriminuese në
baza etnike. Zonat ku janë përqendruar Investimet e Huaja Direkte (IHD) janë
zona të banuara me popullatë maqedonase dhe infrastrukturë më të zhvilluar.
Edhe sot e kësaj dite këto politika margjinalizojnë pjesën veriperëndimore të
vendit, përkundër kushteve të favorshme për zhvillimin e turizmit, pozitës
gjeografike si prioritet i donatorëve në rajon, transportit dhe lidhjeve
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ndërkufitare. Ç’është më e keqja, qeveria vazhdimisht e promovon këtë rajon
si rajon të rrezikshëm për investime.
Partia Demokratike Shqiptare, me qëllim të vendosjes së ekuilibrit
ekonomik të zhvillimit në mes zonave shqiptare dhe atyre maqedonase,
planifikon që brenda mandatit qeverisës 2020-2024 t’i realizojë projektet
vijuese:
 Përmirësimi i imazhit të Maqedonisë Veriperëndimore tek investitorët
e huaj
 Zgjidhja e çështjeve pronësore-juridike mbi tokën dhe lehtësimi i
procedurave burokratike për aprovimin dhe dhënien e lejeve të
ndërtimit që është barriera kryesore për investimet e huaja
 Zvogëlimi i informalitetit në ekonomi, për të siguruar një konkurrencë
të ndershme në treg
 Funksionimi i gjyqësisë së pavarur dhe sigurimi i qëndrueshmërisë
ligjore për mbrojtjen e kapitalit
 Funksionimi i plotë i institucioneve publike dhe luftimi i korrupsionit
 Përmirësimi i imazhit të vendit përballë investitorëve të huaj, duke
përmirësuar në mënyrë thelbësore situatën politike, që është një
garanci e fortë për investitorët e huaj dhe ata të vendit
 Ulja e harxhimeve për infrastrukturë si transporti, energjia, uji, etj. me
qëllim të rritjes së efikasitetit të bizneseve
 Përmirësimi i shërbimeve financiare, bankare dhe jobankare: nivel më
të lartë të kreditimit, rritje e cilësisë së shërbimeve financiare për tregti
ndërkombëtare, ulje e shkallës së interesit, rritje e nivelit të shërbimeve
nga kompanitë e sigurimit etj.
 Informim më i mirë i diasporës dhe dhënia e ndihmës për të investuar
në vend
 Rritja e investimeve në turizëm duke shfrytëzuar pasuritë e shumta
natyrore
 Rritja e mundësive për eksport, në veçanti duke mënjanuar barrierat në
kufi
 Krijimi i kushteve që kompanitë e huaja të mund t’ua besojnë
kompanive vendase një pjesë të aktivitetit të tyre (outsourcing), si:
 Shërbimet e teknologjisë së informacionit (IT)
 Qendrat e kujdesit ndaj klientit (Customer Support Centers)
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 Qendrat e përpunimit të të dhënave (Data Processing)
 Selitë rajonale të bizneseve (Regional Headquarters)
 Promovimi i mundësive për prodhimin e ushqimeve organike, për të
cilat ka një kërkesë në rritje në tregjet evropiane
 Jetësimi i zonave të lira ekonomike
 Nxitja e sektorit të energjisë së ripërtëritshme duke qenë se vendi
gëzon plot ditë me diell përgjatë vitit, fenomen i cili është i nevojshëm
për panelet solare. Industria e energjisë së ripërtërishme përbën një
avantazh të madh duke marrë në konsideratë nevojën dhe trendin rritës
të këtij sektori në Evropë dhe mbarë botën
 Nxitja dhe zhvillimi i projekteve të investimit në partneritet me
sektorin privat dhe aplikimi i skemave koncesionare
 Krijimi i biznes-klubeve me ekspertë për planifikime strategjike,
investime dhe financime, ndërmarrje të përbashkëta, partnership,
blerje dhe transferta teknologjike etj.
 Fuqizimi i Agjencisë së Tërheqjes së Investimeve me burime njerëzore
të reja (rekrutim dhe formim i stafit) dhe krijimi i agjencive private për
tërheqjen e investimeve të huaja në Maqedoninë veriperëndimore.
Investimet e huaja, dhe jo vetëm ato, kanë një rëndësi të madhe për rritjen
e mirëqenies së qytetarëve. Praktika e deritanishme ka vërtetuar se shpërndarja
territoriale e investimeve ka qenë diskriminuese dhe në dëm të vendbanimeve
me shumicë shqiptare.
Miratimi i një ligji të ri për investimet e huaja në Republikën e Maqedonisë
së Veriut do të mundësojë që të gjitha investimet që do të realizohen në vend,
të kenë shpërndarje të drejtë në të gjithë territorin e vendit duke e respektuar
përqindjen e popullsisë gjatë punësimit dhe përcaktimit të pozicioneve
udhëheqëse në ato kompani.
III.

Zonat e lira ekonomike

Partia Demokratike Shqiptare, duke i realizuar pikat ekonomike të
Programit të saj, në vitin 2007 (gazeta zyrtare e R.M. nr. 79 e datës 25 qershor
2007) ia imponoi partnerit të koalicionit, që të realizohet projekti për Zonën e
Lirë Ekonomike në Tetovë, që planifikohej të ishte impuls i fortë për zhvillim
ekonomik të rajonit dhe hapjen e mbi 10.000 vendeve të reja të punës. Kjo
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zonë përfshinte një sipërfaqe prej 96 hektarëve dhe ishte e lokalizuar në mes
komunave Tetovë, Zhelinë, Tearcë, Jegunovcë dhe Bërvenicë.
Partia Demokratike Shqiptare prej buxhetit për vitin 2008, arriti të ndajë
2.5 milionë euro, mjete të destinuara për ndërtimin e infrastrukturës të këtij
projekti. Me daljen e Partisë Demokratike Shqiptare nga pushteti jo vetëm që
nuk u realizua ky projekt, por mjetet u ridestinuan për programin famoz të
qeverisë ,,për Maqedoni më të mirë”.
Zonat ekonomike paraqesin një element të rëndësishëm në zhvillimin
ekonomik të vendit, megjithatë përvoja e deritashme tregon se, si rezultat i
politikave të gabuara, këto zona nuk janë trajtuar në mënyrë të barabartë nga
ana e qeverisë së RMV-së, që rezulton me shpërndarje jo të drejtë të
investimeve. Në rajonin e Pollogut, Jugperendimit dhe Verilindjes, investimet
e huaja janë minimale.
Sa u përket zonave të lira ekonomike, Partia Demokratike Shqiptare
garanton se me ardhjen në pushtet do të mundësojë:
 Alokim të barabartë të investimeve të huaja direkte në të gjitha rajonet
e Maqedonisë së Veriut, me qëllim të rritjes dhe zhvillimit ekonomik
të barabartë
 Inkurajim të zhvillimit të zonave industriale përmes mbështetjes dhe
financimit të përpunimit të planeve urbanistike
 Transparencë në subvencionim të investitorëve të huaj dhe vendorë
 Vendosje të lidhjeve në mes kompanive të huaja dhe vendore në
zinxhirin e furnizimit
 Dhënien e statusit të veçantë të zonës së Vizbegut, ku parashihet
centralizimi i kompetencave urbanistike dhe infrastrukturore në një
institucion shtetëror ose publik, me qëllim të ngritjes së efikasitetit në
shërbimin ndaj biznesit
 Përshpejtim të ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit në
zonën e Vizbegut
 Rregullimin dhe ndërtimin e infrastrukturës rrugore në zonën e
Vizbegut
 Vënien në funksion të Zonës së Lirë Ekonomike në Tetovë me
investime shtese
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 Zgjerimin e Zonës së Lirë Ekonomike në Tetovë me zona anekse në
rajonin Tetovë-Jazhincë dhe Gostivar
 Vitalizim të zonës së lirë ekonomike në Strugë me investime shtesë
 Themelimin e zonës së lirë ekonomike në Saraj.
F. POLITIKAT NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË
SEKTORIT TË BIZNESIT
Politikat ekonomike mund të jenë shumë të mira, por, nëse ato nuk janë të
pranuara nga ana e biznesit si të tilla, nuk vlejnë. PDSH-ja e kupton këtë dhe
dëshiron të jetë partner me sektorin e biznesit gjatë përpilimit dhe aprovimit
të politikave në fjalë, sepse biznesi e din çka është e dobishme për të. Ne do të
kemi rezultate të shkëlqyeshme nëse i respektojmë kërkesat e biznesit, i cili në
shkencat ekonomike llogaritet si zemra e zhvillimit ekonomik të një vendi. Në
moment kur politikat ekonomike nuk do të jenë në përputhje me perceptimet
e biznesit, zhvillimi ekonomik do të dështojë. PDSH-ja e kupton këtë koncept
prandaj ajo do të trajtojë biznesin si partner të saj. Gjithashtu, ne kuptojmë se
ngarkesa e tepërt e biznesit me tatim dhe procedura administrative të tepërta
nënkupton më pak para për biznesin, gjë që çon në më pak para për investime
dhe vende të reja të punës. Si masa të politikave ekonomike, të cilat do të jenë
në funksion të ngritjes së konkurrencës së biznesit aktual dhe të hapjes së
bizneseve të reja, PDSH-ja propozon masa konkrete si:
 Shkurtimi i procedurave dhe regjistrim elektronik të biznesit
 Akreditimi ndërkombëtar i agjencisë së pagesës nacionale dhe
përforcimi i sistemit për përgatitje dhe implementim të projekteve nga
ndihmat e fondeve të BE-së për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe
të mesme
 Lirimi nga tatimi në fitim për 50% për ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme që janë të orientuara nga eksporti
 Subvencionimi me deri 30,000 euro dhe mbështetje e vazhdueshme
konsultative për kompanitë “Start-up” - në veçanti nga të rinjtë
 Lirimi nga dogana i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme gjatë importit
të repromaterialeve nëse ato janë të destinuara për eksport.
G. ZHVILLIMI I AGROBIZNESIT DHE I INDUSTRISË
USHQIMORE
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Bujqësia është një prej sektorëve të rëndësishme në ekonominë e një vendi,
e cila zgjidh çështjen sociale të një vendi, punëson një pjesë të madhe të fuqisë
punëtore. Ajo merr pjesë me 16% në BPV (Bruto Prodhimin Vendor).
Sipërfaqet ku zhvillohet kjo veprimtari, përfshijnë 41% të territorit të
gjithmbarshëm të vendit (sipërfaqe me toka bujqësore). Megjithëse vendi ka
kushte të mira klimatike dhe potencial të mjaftueshëm për zhvillimin e këtij
sektori, bujqësinë në vendin tonë e përcjellin disa probleme të cilat e limitojnë
zhvillimin e kësaj veprimtarie siç janë:
 Mungesa e infrastrukturës në zonat e viseve rurale ku ajo zhvillohet
 Parcializimi i tokave bujqësore (numri i madh i parcelave, si rezultat
i mos zgjidhjes së çështjeve trashëgimore)
 Kreditimi i pa mjaftueshëm dhe niveli i lartë i kamatave në bujqësi
 Sistemet e ujitjes në gjendje të mjerueshme
 Mungesa e grumbullimit të organizuar të prodhimeve bujqësore (mos
ekzistimi i pikave grumbulluese të prodhimeve bujqësore)
 Mungesa e laboratorëve në prodhimtarinë primare dhe e kontrollit të
cilësisë së përpunimit të prodhimeve bujqësore (qumështi, mishi, etj.)
 Kostoja e lartë e prodhimit të produkteve bujqësore, si rezultat i
mosplotësimit të këtyre kritereve që ulin nivelin e konkurrencës në
krahasim me produktet e importuara.
Duke pasur parasysh të gjitha këto anomali, prodhuesi shqiptar
ballafaqohet edhe me një varg problemesh të tjera në aspektin informativ dhe
administrativ, siç janë mos dhënia e këshillave në fazën e aplikimit (mbushja
e formularëve) për subvencione për programin për zhvillim rural si dhe për
programet e IPARD-it.
Investimet kapitale në sferën e bujqësisë, kryesisht investimet që lidhen
me sistemet e ujitjes dhe me infrastrukturën tjetër bujqësore, janë zero për
qind. Përkatësisht, këto investime alokohen kryesisht në pjesën e tokave
bujqësore të banuara nga komuniteti maqedonas. Shkëmbimi tregtar i
prodhimeve bujqësore në RMV është negativ, ku dominon importi i
prodhimeve bujqësore.
Duke pasur parasysh problemet me të cilat ballafaqohet prodhimtaria
bujqësore në Maqedoninë e Veriut, me ardhjen në pushtet, Partia Demokratike
Shqiptare do të angazhohet dhe do të realizojë këto prioritete:
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 Ndarjen e subvencioneve sipas përqindjes së popullsisë, rritjen e
numrit të shfrytëzuesve shqiptarë në programin për zhvillim rural dhe
IPARD
 Organizimin e grumbullimit të prodhimeve bujqësore duke sjellë
investitorë të jashtëm si dhe ndërtimin e kapaciteteve për grumbullimin
e tyre
 Ndërtimin e infrastrukturës në viset rurale nëpërmjet të programit për
zhvillim rural. Ndërtimi do të bëhet në territorin e Tetovës, Kumanovës
dhe Strugës
 Ndërtimin dhe pajisjen e laboratorëve për kontrollin e ushqimit në viset
ku jetojnë shqiptarët (kontrollin e prodhimeve bimore, qumështit dhe
prodhimeve të qumështit, mishit, etj.)
 Dhënien e tokës shtetërore prodhuesve bujqësorë shqiptarë, si dhe
revizionin e kontratave të lidhura në kundërshtim me ligjin për tokën
bujqësore shtetërore
 Rritjen e numrit të të punësuarve shqiptarë në Ministrinë e Bujqësisë,
Agjencinë e Financimit në Bujqësi dhe Zhvillimin Rural, Agjencinë e
Ushqimit dhe Veterinarisë, Agjencinë e Inicimit dhe Zhvillimit në
Bujqësi.
H. INFRASTRUKTURA
Duke u nisur nga fakti se për zhvillim ekonomik nevojitet
infrastrukturë publike, Partia Demokratike Shqiptare në sajë të
analizave objektive konstaton se niveli i tanishëm i zhvillimit të
infrastrukturës publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut e me
theks të veçantë në rajonet e banuara me shqiptarë, ofron kushte vetëm
për nevojat elementare të popullsisë dhe ekonomisë në pjesën
Veriperëndimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Analizat
komparative tregojnë se cilësia e rrugëve magjistrale, rajonale, lokale
nga njëra anë dhe vëllimi i trafikut nga ana tjetër, e rrisin koston e
shpenzimeve të transportit të njerëzve, mallrave, kapitalit në vlera mbi
60% krahasuar me shpenzimet në rrethana normale. Duke pasur
parasysh varësinë ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut
nga rajoni, analizat flasin se momentalisht Maqedonia e Veriut ka bërë
vetëm disa hapa në drejtim të korridoreve pan-evropiane dhe se gjatë
tre vjetëve të kaluara rëndësi i është kushtuar Korridorit 10 (SelanikPartia Demokratike Shqiptare
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Veles-Shkup-Nish-Beograd) në ndërtimin e autostradës TabanovcëKumanovë dhe Demir Kapi-Smokvicë në vlerë prej 310 milionë euro,
kurse punimet në korridorin 8 (Varna, Shkup, Strugë, Durrës) që është
i një rëndësie të veçantë për vendbanimet shqiptare, vonohen dhe kanë
ngelur në segmentin Strugë-Kërçovë, kurse aksi Kërçovë – Gostivar
ende nuk ka filluar me punime. Gjithashtu, janë realizuar projekte
kapitale infrastrukturore në kuptim të lidhjes së territoreve me shumicë
maqedonase dhe janë lënë anësh lidhjet me rrugë cilësore të rajoneve
me shumicë shqiptare. Në favor të këtij argumenti janë projektet
infrastrukturore si vijojnë: Rruga Izvor-Ohër në vlerë prej 450 milionë
euro, rruga Milladinovci-Shtip në vlerë prej 306.2 milionë euro, rruga
Shtip-Radovish në vlerë prej 64 milionë euro, rruga Shtip-Koçani në
vlerë prej 534 milionë euro, rruga Koçani-Deve Bair në vlerë prej 83
milionë euro, hekurudha Kriva Pallankë - Deve Bair në vlerë prej 300
milionë euro, kurse për dy segmentet e tjera që janë në realizim e sipër
- mbi 600 milion euro. Telekomunikacioni edhe pse nga aspekti juridik
duket i çliruar nga monopoli shtetëror, nuk arrin të ofrojë shërbime
cilësore dhe krahasuar me vendet e rajonit, çmimet e shërbimeve të
telekomunikacionit janë shumë të larta. Për të ndryshuar gjendjen e
tanishme të infrastrukturës publike në vendbanimet shqiptare dhe duke
vlerësuar rëndësinë e infrastrukturës publike për zhvillimin ekonomik,
Partia Demokratike Shqiptare do të angazhohet për:
 Financim në vlerë prej së paku 35% të mjeteve buxhetore në investimet
kapitale nëpër vendbanimet shqiptare
 Vazhdim të projektit për ndërtimin e Korridorit 8 si një ndër projektet
më fondamentale në drejtim të korridoreve pan-evropiane. Do të
punohet në mënyrë intensive në përfundimin e projekteve të Korridorit
8 Gostivar – Strugë – Qafë Thanë (kufiri me Shqipërinë)
 Ndërtimin e infrastrukturës hekurudhore nga Kërçova deri në kufi me
Shqipërinë përmes sigurimit të mjeteve të fondeve IPA
 Në kuadër të rrjetit të gazifikimit për territorin e Republikës së
Maqedonisë së Veriut përmes Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve
do të financojë dokumentacionin teknik për gazifikimin e
vendbanimeve shqiptare dhe kështu do të krijojë kushte që nëpërmjet
të partneritetit publiko-privat gazi të arrijë deri te familjet shqiptare,
Partia Demokratike Shqiptare
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me çka do të ulet kostoja e harxhimeve dhe qytetarëve do t’u
mundësohet zhvillim më i madh ekonomik
Qeveria e RMV-së përmes Ministrisë së Transport dhe Lidhjeve do të
financojë gazifikimin e vendbanimeve në RMV-në perëndimore me
çka do të krijohen kushte që gazi natyror të arrijë edhe në vendbanimet
shqiptare që do të mundësojë uljen e kostos së harxhimeve për
qytetarët, si dhe do të mundësoje një zhvillim më të madh ekonomik
në këto rajone. Qeveria do të përgatisë dhe do të financojë projektin e
gazsjellësit që do të kalojë përmes lagjeve shqiptare në Shkup, Vizbeg,
Saraj, Tetovë, Gostivar, Kërçovë, Strugë, duke hartuar
dokumentacionin projektues dhe teknik
Urbanizimin e tokës ndërtimore në komunat: Likovë, Kumanovë,
Haraçinë, Çair, Saraj, Studeniçan, Zhelinë, Tetovë, Tearcë, Bërvenicë,
Bogovinë, Vrapçisht, Gostivar, Mavrovë, Kërçovë, Dibër, Strugë,
Dollnen me qëllim të ofrimit të mundësive për ndërtim të objekteve
kapitale në funksion të rritjes ekonomike si dhe të zhvillimit ekonomik
lokal në këto komuna
Uljen për 30% të shërbimeve në sferën e telekomunikimeve
Reduktimin e çmimit të kartonit të gjelbër
Në të gjitha vendbanimet shqiptare të intervenohet për rregullimin e
furnizimit të ujit të pijshëm me projekte konkrete
Ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit në vendbanimet e Likovës me grant
nga qeveria në vlerë prej 10 milionë euro, me përfundim të projektit
për 30 muaj me çka do të zgjidhej përfundimisht çështja me ujin e
pijshëm në vendbanimet e Komunës së Likovës
Ndërtimin e banesave sociale dhe banesave për çiftet e reja në qytetin
e Kumanovës
Lidhjen e fshatrave të Likovës me Haraçinën që është e një rëndësie të
veçantë kur kemi parasysh lidhjen gjeografike të këtyre
vendbanimeve, me çka do të mundësohej zhvillim ekonomik i
fshatrave të Karadakut
Investime në infrastrukturën rrugore në fshatrat e Komunës së
Haraçinës, si dhe rregullim i tërësishëm i rrugës Hasanbeg–Haraçinë
dhe Nikushtak-Haraçinë
Urbanizimin e tërësishëm të lagjeve të Çairit, Dizhonit, Seravës,
Duqanxhikut, Topanës dhe rregullimin e infrastrukturës në Gazi Babë-
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Qeveria do të financojë hartimin e planeve detale urbanistike për këto
lagje, kurse pas zgjidhjes së çështjeve pronësoro-juridike, përmes
partneritetit publiko-privat do të investohet në urbanizimin e
tërësishëm të këtyre lagjeve
Ndërtimin e banesave sociale dhe banesave për çiftet e reja
bashkëshortore në Çair me mjete të Qeverisë, si dhe përmes
partneritetit publiko-privat
Modernizimin e tërësishëm të lagjeve të Komunës së Çairit - në
kontunitet për 4 vjet
Ndërtimin e infrastrukturës dhe modernizimin e tërësishëm të zonës
ekonomike në Vizbeg
Rregullimin e rrugëve në fshatrat e Lisit të madh
Ndërtimin e rrjetit regjional të ujësjellësit në fshatrat e Karshiakës dhe
përfshirja e tyre në rrjetin e ujësjellësit nga liqenet e Sallakovës
Lidhjen e vendbanimeve të Studeniçanit me autostradën ,,Miqësia” te
nyja Petrovec
Rikonstruimin e rrugëve dhe ndërtimin e rrjeteve të ujësjellësit në
fshatrat e komunës së Sarajit
Rregullimin e tërësishëm të infrastrukturës në zonën industriale në
Saraj
Qeveria në afat sa më të shkurtër ta kalojë në pronësi të komunës së
Sarajit qendrën rekreative ,,Saraj” dhe ,,Matka”
Krijimin e strategjisë për zhvillimin e turizmit në fshatrat e komunës
së Sarajit
Ndërtimin e rrjetit të ujësjellësve dhe rrjetit të kanalizimit në
vendbanimet e Dërvenit dhe rregullimin e tërësishëm të rrugëve në
këto vendbanime
Ngritjen e infrastrukturës përcjellëse dhe ngritjen e Zhelinës në qendër
rajonale
Realizimin e punimeve për ndërtimin e ujësjellësit të fshatrave të
Zhelinës
Përpilimin e projektit kryesor dhe fillimin e ndërtimit të rrugës TetovëPrizren, si një rrugë e rëndësisë së veçantë që do të reduktojë dukshëm
largësinë me Kosovën dhe do të mundësojë impakt pozitiv në
zhvillimin ekonomik të vendbanimeve të rajonit të Sharrit
Rehabilitimin e rrugës regjionale Tetovë-Jazhincë
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 Përpilimin e planit të ri urbanistik për Kodrën e Diellit dhe tërheqjen e
investitorëve të huaj dhe të vendit në drejtim të zhvillimit të turizmit
 Hartimin e projektit kryesor urbanistik për kazermën e Tetovës dhe
transformimin e saj në qendër banimi, komerciale, arsimi, shëndetësie
 Hapjen e bulevardeve të reja në Tetovë
 Financimin e projektit të ri të sheshit të Tetovës dhe shndërrimin e
sheshit në ambient atraktiv për qytetarët
 Shndërrimin e lokalitetit ,,Banjiçe” në qendër rekreative bashkëkohore
 Ndërtimin e banesave sociale dhe banesave për çiftet e reja në qytetin
e Tetovës
 Rikonstruimin e rrugës regjionale Tetovë-Vrapçisht
 Rikonstrouimin e rrugës që lidh fshatrat malore të Bogovinës në
veçanti Orviç-Novo Sellë
 Përpilimin e projektit të ujësjellësit rajonal për furnizimin me ujë të
pijshëm për vendbanimet e komunës së Bogovinës
 Përpilimin dhe realizimin e projektit për aksin rrugor që lidh
vendbanimet e komunës së Bogovinës me lokalitetin ,,Liqenet e
Bogovinës”
 Shndërrimin e lokalitetit ,,Liqenet e Bogovinës” në qendër rekreative
për zhvillimin e turizmit malor
 Realizimin e projektit për kanalizimin e ujërave fekale dhe atmosferike
për vendbanimet e komunës së Bogovinës
 Zgjidhjen e problemit me ujin e pijshëm në qytetin e Gostivarit
 Rikonstruimin e tërësishëm të rrugës për në Banjicë
 Përfundimin e tërësishëm të rrugës Mavrovë-Dibër
 Përpilimin e dokumentacionit teknik dhe realizimin e projektit për
,,Rrugën e Arbërit”
 Urbanizimin e tërësishëm të lagjeve shqiptare në komunën e Kërçovës
- në kontinuitet brenda 4 vjetëve
 Zhvillimin e turizmit malor në vendbanimet e Mavrovës dhe fshatrave
të Zhupës - në kontinuitet brenda 4 vjetëve
 Përfundimin e punimeve në rrugën regjionale Dibër-Bllato
 Investime në Liqenin e Dibrës, me qëllim të krijimit të kushteve për
zhvillim të turizmit
 Investime në infrastrukturën e fshatrave të Prespës
 Investime në plazhet e Strugës
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 Krijimin e zonës industriale në Veleshtë, rregullimin e çështjeve
pronësoro-juridike, si dhe financimin nga ana e Qeverisë të
dokumentacionit teknik
 Investime në infrastrukturën ë fshatrave Belicë, Ladorishtë, Livadhi,
Frëngovë
 Urbanizimin e lagjeve shqiptare në Ohër
 Investime në infrastrukturën rrugore në Krushevë
 Hartimin e projektit dhe financimin e ndërtimit të rrugës KarshiakëBuzallkovë-Jabollçisht, si një projekt i një rëndësie të veçantë, me çka
do të mundësohet lidhja e ndërsjellë e vendbanimeve shqiptare të
rajonit të Pellagonisë dhe lidhja e tyre me qytetin e Shkupit
 Rikonstruimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e rrjeteve të
ujësjellësve në zonat shqiptare
 Rikonstruimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e rrugëve lokale dhe
rajonale që lidhin vendbanime shqiptare.
I. ZHVILLIMI I TURIZMIT
Në vendet e zhvilluara, por edhe në shtetet në zhvillim e sipër, turizmi
paraqet një veprimtari shumë të rëndësishme ekonomike. Mundëson krijimin
e vendeve të reja të punës, përmirësimin e imazhit të vendit dhe ka një ndikim
të rëndësishëm si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në aspektin ekologjik,
social dhe kulturor. Edhe në rajonin e RMV-së veriperëndimore turizmi është
degë e rëndësishme ekonomike. Mirëpo, potenciali turistik i këtij rajoni ende
mbetet i pashfrytëzuar sa duhet. Planifikimi cilësor i hapësirës është një ndër
parakushtet më të rëndësishme për zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të
turizmit në rajonin e RMV-së veriperëndimore.
Për zhvillim të qëndrueshëm turistik, Partia Demokratike Shqiptare garanton
se me ardhjen në pushtet, do të mundësojë:





Krijimin e një strategjie afatgjate të zhvillimit turistik
Ngritjen e kapaciteteve të hotelerisë, duke lehtësuar investimet e
jashtme
Krijimin e kushteve për rritje të numrit të turistëve
Ndërtimin e një imazhi turistik të mirëfilltë, aktualisht i dëmtuar si
pasojë e nëpërkëmbjes
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Konkurrencë të mirëfilltë në menaxhimin e sektorit të hotelerisë në
ekonominë e tregut, me qëllim të përmirësimit të ofertës turistike
Organizim dhe udhëheqje efikase të politikës turistike në nivel të
vendit
Koordinim të strategjive në ofertën turistike
Rregullimin e planit hapësinor
Edukimin dhe trajnimin e kuadrit menaxhues dhe zhvillimin e
sistemit menaxhues në ndërmarrjet turistike dhe hoteliere
Krijimin e infrastrukturës së nevojshme (përmbajtjet rekreative)
Eliminimin e problemeve gjatë furnizimit me energji, ujë dhe të
problemeve të kanalizimit të ujërave të zeza dhe të mbeturinave
Rruajtjen e natyrës dhe qendrave urbane nga ndërtimet ilegale
Lehtësimin e kalimit të kufirit (lidhjet rrugore përmes kufirit,
kartoni i gjelbër), që do të ndikojë në rritjen e turizmit
Nxitjen e zhvillimit të rajoneve turistike me mundësi më të
volitshme për zgjatjen maksimale të sezonit turistik dhe rritjen e
shkallës së shfrytëzimit të kapaciteteve të ofertës turistike
Zhvillimin e bashkëpunimit me operatorë turistikë të jashtëm
Respektimin e standardeve ekologjike, që do të mundësojnë
mbrojtjen efikase të resurseve natyrore.

J. EKOLOGJIA
Një nga të drejtat e garantuara kushtetuese të qytetarëve është e drejta e
mjedisit të shëndoshë. Por, në kushte të modernizimit dhe të zhvillimit të
hovshëm teknologjik dhe shoqëror, ndryshimet klimatike, sëmundjet e
ndërlikuara, thatësia, vërshimet, çrregullimet natyrore, zhdukja e familjeve
biologjike, janë vetëm një pjesë e ndikimeve negative të njeriut ndaj mjedisit
jetësor.
Prandaj, në kuadër të aktiviteteve të bashkësisë në vazhdimësi do të
angazhohemi që hapësirën fizike dhe resurset natyrore t’i shfrytëzojmë në
mënyrë racionale, të sigurojmë kushte për zhvillim të qëndrueshëm, si dhe
realizim të të drejtave dhe obligimeve të qytetarëve për mjedis të shëndoshë.
Prioritet:
 Mbrojtja dhe përparimi i mjedisit jetësor nëpërmjet të arritjes së
qëllimeve të parapara me strategjitë dhe planet e miratuara hapësinore
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 Integrimi i politikave për mjedis jetësor dhe planifikimi hapësinor në
politikat e tjera sektoriale
 Planifikimi dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i hapësirës dhe pasurive
natyrore
 Arritja e standardeve evropiane për kualitet të mjedisit jetësor, të
natyrës dhe zhvillimi i qëndrueshëm nëpërmjet zbatimit të
legjislacionit
 Sigurimi i informatave për mjedisin jetësor, natyrën dhe hapësirën si
dhe qasje e opinionit deri te informatat me karakter publik, pjesëmarrja
e publikut në marrjen e vendimeve në fushën e mjedisit jetësor dhe
pjesëmarrja aktive në sistemet ndërkombëtare për mjedisin jetësor,
natyrën, hapësirën
 Ngritja e vetëdijes publike dhe edukimi i publikut për të drejtat dhe
obligimet sa i përket mjedisit jetësor, natyrës dhe hapësirës, nëpërmjet
tribunave, anketave, trajnimeve, seminareve si dhe publikimeve të
broshurave
 Zhvillimi i kapaciteteve institucionale dhe administrative në funksion
të mbrojtjes së mjedisit jetësor, natyrës dhe hapësirës
 Rritja e shkallës së investimeve në fushën e mjedisit jetësor
 Ndërgjegjësimi për ndryshimet klimatike
 Përafrimi i legjislacionit nacional me atë të Bashkësisë Evropiane
 Vendosja e sistemit informativ për monitorimin e kualitetit të ujit, ajrit
dhe tokës
 Pyllëzimi në rajonet e Kumanovës, Likovës, Shkupit, Tetovës,
Gostivarit, Dibrës, Strugës dhe Prilepit
 Mbështetja financiare a projekteve për menaxhim me mbeturinat
mjekësore në qendrat spitalore dhe klinike në: Kumanovë, Shkup,
Tetovë, Gostivar, Kërçovë, Dibër dhe Strugë
 Tërheqja e mjeteve financiare për çështjet mjedisore nga BE të cilat u
ndahen shteteve që aspirojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian.

I.

Mbështetja e planeve lokale aksionare për mjedis jetësor
(PLAMJ)

Qëllimi i mbështetjes së këtyre planeve ka një rëndësi jashtëzakonisht të
madhe për komunat, sepse nëpërmjet planeve aksionale arrihen tre objektiva:
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mbrojtja e shëndetit të qytetarëve, zhvillimi i mjedisit jetësor, si dhe mbrojtja
dhe qëndrueshmëria e resurseve natyrore.
i.

Menaxhimi me mbeturina

Përpiluam strategjinë për menaxhim me mbeturina, me të cilën kemi
detektuar të gjitha deponitë e egra. Në rajonin e Pollogut do të ndërtohet
deponia regjionale me të gjitha standardet (me mundësi shfrytëzimi të
mbetjeve materiale, përmes riciklimit, kompostimit dhe energjisë alternative).
 Seleksionimi i mbeturinave nga burimi i krijimit
 Krijimi i vendeve për riciklim të mbeturinave
 Mbulimi i të gjitha rajoneve në veprimtarinë e grumbullimit të
mbeturinave
 Ndërtimi i deponisë sipas standardeve evropiane (investime vendore)
 Pastrimi i deponive të egra
 Krijimi i sistemit të integruar në menaxhimin me mbeturina.
ii.

Menaxhimi me ajrin
Me qëllim të parandalimit dhe të kontrollimit të saktë të ndotjes së
ajrit nga industritë e rënda, termoelektranet, transportit dhe djegies së
mbeturinave do të realizojmë:
 Strategji dhe plan-programe që do të kontribuojnë në mbrojtjen dhe
përmirësimin e kualitetit të ajrit
 Përpilim të projektit për gazifikimin e amvisërisë në qytetin e Tetovës
dhe Gostivarit
 Plan nacional për mbrojtje nga katastrofat natyrore.

iii. Administrimi me ujërat
Çështjet si: mungesa e ujit, ruajta dhe menaxhimi i qëndrueshëm i
resurseve ujore, sot konsiderohen si një ndër problemet më të mëdha
globale mjedisore.
Resurset ujore kanë rëndësi shumë të madhe për jetën dhe ekonominë e
njeriut dhe janë burimi kryesor i plotësimit të nevojave për ujë të pijshëm,
për ujitjen e tokave dhe për industrinë.
Kur kemi parasysh faktin se në pjesën perëndimore të Maqedonisë së
Veriut ka resurse të mjaftueshme ujore, ne duhet të pranojmë se mbrojtja,
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ruajtja dhe monitorimi i cilësisë së tyre është njëra prej sfidave më te
mëdha mjedisore para shoqërisë sonë. Por, duhet pranuar faktin se
menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve ujore, mbrojtja e ujërave dhe
përmirësimi i cilësisë së ujërave kërkojnë përkushtim të veçantë nga të
gjithë faktorët përgjegjës.
Në kuadër të aktiviteteve në sektorin e ujërave PDSH-ja do ta vazhdojë
angazhimin e saj për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm, për
rregullimin e shtretërve të lumenjve si dhe për menaxhimin e ujërave të
zeza. Në veçanti, do të angazhohemi për plotësimin e infrastrukturës
ligjore dhe harmonizimin e saj me direktivat e Bashkimit Evropian.
Natyrisht se edhe në Maqedoninë e Veriut problemi i administrimit me
ujërat është evident, andaj ne si PDSH, këto çështje i kemi vendosur në
mesin e prioriteteve të punës dhe të angazhimit tonë. Ndër prioritetet më
të rëndësishme do të jenë:
 Vendosja e çështjes së administrimit të ujërave ndër prioritetet e
Qeverisë
 Plotësimi dhe përmirësimi i legjislacionit për ujërat dhe zbatimi i tij
 Themelimi i një Instituti apo Drejtorie të veçantë për ujëra
 Krijimi i Autoriteteve rajonale të pellgjeve lumore
 Rritja e bashkëpunimit e të gjitha institucioneve përgjegjëse në
sektorin e ujërave
 Delegimi i disa kompetencave komunave
 Ndërtimi i hidrocentraleve të vogla në pjesën perëndimore të
Maqedonisë së Veriut
 Mbrojtja e ujërave sipërfaqësore dhe atyre nëntokësore (burimeve,
lumenjve, liqeneve natyrale, liqeneve artificiale etj.)
 Mbrojtja e Radikës
 Rehabilitimi i sistemeve për ujitje
 Mbrojtja nga vërshimet
 Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujërave të zeza në pjesën
perëndimore të Maqedonisë së Veriut
 Vetëdijesimi i publikut për gjendjen e ujërave
 Ndërprerja e shfrytëzimit ilegal të ujit
 Fillimi i bashkëpunimit ndërkufitar në lidhje me ujërat e përbashkëta
me Republikën e Kosovës (lumi Lepenc) në drejtim të përgatitjeve të
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Planeve për administrim të pellgjeve ujore (sipas Ligjit të ujërave dhe
Direktivave të Bashkimit Evropian)
 Zgjerimi i bashkëpunimit kufitar me Republikën e Shqipërisë (Liqeni
i Ohrit, Liqeni i Prespës, Lumi Drin).
Programi për investime në mjedisin jetësor

II.

Përkrahje financiare nëpërmjet programit për investime në mjedisin jetësor
për organizatat joqeveritare, komunat, shoqatat ekologjike. Nëpërmjet këtij
programi do të bëhen edhe investime dhe rregullime të kanalizimeve dhe
ujësjellësve, do të financohen aktivitete për ngritjen e vetëdijes publike për
mjedisin jetësor, si dhe do të përgatiten dokumentacione dhe projekte për
mbrojtjen e mjedisit jetësor. Përmes këtij programi do të ndahen mjete
financiare për:
 Realizimin e projekteve dhe aktiviteteve për pastrimin e deponive të
egra
 Përpunimin e planeve aksionare lokale për mbrojtjen e mjedisit jetësor
 Përpunimin e dokumentacioneve teknike për realizimin e projekteve
dhe aktivitete për mbrojtjen dhe përmirësimin e kualitetit të ujërave
dhe për realizimin e projekteve për mbrojtjen e natyrës dhe ruajtjen e
llojllojshmërisë biologjike
 Nxitjen e programeve dhe projekteve edukative dhe hulumtuese dhe
nxitjen e studimeve zhvillimore për mbrojtjen e mjedisit jetësor, si dhe
për përkrahjen e projekteve dhe aktiviteteve të organizatave
joqeveritare të formuara për mbrojtjen e mjedisit jetësor
 Realizimin e projekteve për ngritjen e vetëdijes publike, edukimin dhe
trajnimin në fushën e mjedisit jetësor.

SHËNDETËSIA
A. MBROJTJE SHËNDETËSORE E DREJTË DHE
EFIKASE
PDSH-ja konsideron se është domosdoshmëri e kohës që të bëhen reforma
në fushën e shëndetësisë me qëllim që të përmirësohet mbrojtja shëndetësore
e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Në krijimin e politikës shëndetësore,
PDSH-ja angazhohet për ndërtimin e një sistemi më të avancuar të mbrojtjes
shëndetësore, që do të ketë karakter social dhe që do të bazohet në ngritjen e
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cilësive të institucioneve shëndetësore. PDSH-ja synon të përmirësojë
sistemin e mbrojtjes shëndetësore, në mënyrë që t’i plotësojë nevojat e të gjithë
qytetarëve, duke e bërë këtë sistem më cilësor, më transparent dhe më efikas.
Programi shëndetësor i PDSH-së do të ndjekë këto synime strategjike:
Reformimin e tërësishëm të sistemit aktual shëndetësor
 Decentralizimin e sistemit shëndetësor
 Përmirësimin e jetës së qytetarëve në lidhje me shëndetin
 Zvogëlimin e dallimeve në kujdesin shëndetësor etj.


B. VEPRIMTARIA SHËNDETËSORE
PDSH-ja do të angazhohet për zbatimin e programe preventive, si ato të
detektimit të hershëm të sëmundjeve malinje, si dhe të programeve për
imunizim dhe kontroll të sëmundjeve ngjitëse.
PDSH-ja do të nxisë dhe përkrahë bashkëpunimin rajonal dhe
ndërkombëtare për të shfrytëzuar kapacitetet mjekësore dhe për të realizuar
programe zhvillimore për shërbime të ndërsjella mjekësore dhe edukativo–
shkencore.
C. MBROJTJA SHËNDETËSORE PRIMARE
Do të përkrahim shëndetësinë primare duke stimuluar mjekët në viset
rurale dhe rritjen e kapitacionit për mjekët. Do të stimulojmë hapjen e
ambulancave gjinekologjike me përfshirje territoriale duke rritur kapitacionin
për gjinekologët amë.
PDSH-ja në kuadër të shëndetësisë primare do të ngrejë nivelin e
shërbimeve të ofruara nga programet aktuale që kanë të bëjnë me programin
për mbrojtjen aktive shëndetësore - nënë dhe fëmijë, kontrolle sistematike të
nxënësve dhe studentëve, shëndet për të gjithë dhe program patronazhi.
D. MBROJTJA SHËNDETËSORE SEKONDARE DHE
TERCIARE
PDSH-ja do të investojë në ri-konstruimin, ndërtimin e objekteve
shëndetësore dhe spitaleve në pjesën veriperëndimore të shtetit duke filluar
nga Kumanova, Shkupi, Tetova, Gostivari, Struga, Dibra, etj.
Spitali Klinik i Tetovës, projekt ky i realizuar nga ana e PDSH-së në
mandatin 2006-2008, do të transformohet në Klinike Universitare. Me këtë
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transformim Klinika Universitare do të jetë bazë edukativo-arsimore dhe
shëndetësore cilësore për të gjithë studentët e Fakultetit të Mjekësisë dhe të
Stomatologjisë në Universitetin e Tetovës dhe dhënien e shërbimeve
shëndetësore për qytetarët e pjesës perëndimore të Maqedonisë së Veriut. Në
kuadër të këtij angazhimi PDSH-ja do të mundësojë formimin e Klinikës
Stomatologjike në Tetovë.
PDSH-ja do të angazhohet që në kuadër të Klinikes Universitare dhe në
bashkëpunim me UT-në dhe Fakultetin e Mjekësisë të formohen institute
funksionale të cilat do të bëjnë një tërësi të procesit edukativo arsimor, si dhe
dhënien e shërbimeve mjekësore, siç janë: Instituti i anatomisë, i
patofiziologjisë, i mikrobiologjisë, i biokimisë, i farmakologjisë si dhe
institute të tjera të nevojshme për funksionimin e mirëfilltë të Klinikës
Universitare.
PDSH-ja në mënyrë permanente do të përkujdeset të riedukojë specialistët
e mjekësisë në fusha të ndryshme jashtë vendit, në qendra mjekësore rajonale
dhe botërore. Me këtë do të avancohen politikat kadrovike dhe profesionale të
mjekeve dhe ligjëruesve të Fakultetit të Shkencave Mjekësore.
Realizimi i detajizuar i programit
TETOVË
Në qendrën klinike Universitare të Tetovës parashihet:
 Ndërtimi i Repartit Infektiv Rajonal për Maqedoninë perëndimore
me kuadro, pajisje dhe ambiente (kosto 3 milion euro)
 Ndërtimi dhe funksionalizimi i Repartit Onkologjik me kuadro,
mjete dhe ambiente për trajtimin e pacientëve ku përfshihen
intervenime kirurgjikale, radioterapi dhe hemoterapi
 Formimi dhe funksionalizimi i Repartit të Neurokirurgjisë,
Hematologjisë dhe ë Sëmundjeve Dermato-Venerologjike
 Hapja dhe funksionalizimi i Njësisë së Patofiziologjisë
 Hapja dhe funksionalizimi i Repartit të Kirurgjisë Maksilo-Faciale
 Pajisja dhe ngritja e Qendrës Rajonale të Terapisë Fizikale.
Për realizimin e këtij objektivi do të bëhen këto punësime:
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4 mikrobiologë
4 infektologë
10 anestezistë reanimatorë
4 onkologë
4 patoanatomologë
40 mjekë për specializime deficitare
70 punësime të kuadrit me arsim të mesëm mjekësor

KUMANOVË
Spitali i Kumanovës ofron shërbime shëndetësore për komunat
Kumanovë, Likovë, Kriva Pallankë dhe Kratovë. Në këtë institucion shërbime
shëndetësore marrin mbi dyqind mijë banorë. Gjendja në Spitalin e
Kumanovës është jashtë çdo standardi në aspektin e cilësisë dhe të numrit të
shërbimeve. Në këtë Spital ka mungesë të hapësirës, pajisjeve dhe kuadrit.
Përfaqësimi i shqiptareve me kuadër mjekësor, si të atij me arsim të lartë, ashtu
edhe të atij me arsim të mesëm, është shume i ulët.
Partia Demokratike Shqiptare renovimin dhe pajisjen e Spitalit me
aparaturën përkatëse i sheh si të domosdoshme për përmirësimin e kushteve
për dhënien e shërbimeve shëndetësore në Spitalin e Kumanovës.
PDSH-ja ne Spitalin e Kumanovës do te realizojë:
 Ndërtimin e objekteve te reja ku do të funksionojnë reparte te reja siç
janë Hematologjia, Urologjia, Psikiatria etj.
 Renovimin e objekteve ekzistuese duke përmirësuar kushtet për stafin
dhe pacientët
 Pajisjen me aparatura: Rëntgen, Eko aparate, aparate diagnostike dhe
intervente ne Kirurgji, Urologji, Gjinekologji dhe Akusheri,
Oftalmologji, ORL, Fiziatri etj.
 Punësimin urgjent të mjekëve specialistë: 2 epidemiologë, 2
infektologë, 2 mikrobiologë, 4 ortopedë, 4 traumatologë, 4
hematologë, 6 anestezistë reanimatorë, 2 oftalmologë, 4 specialistë të
sëmundjeve interne, 4 fiziatër, 2 psikiatër, 4 gjinekologë e akushere, 2
Dermato-venerologë, 4 biokimistë, 2 patologë. Këta 48 mjekë do të
punësohen në gjashtë mujorin e parë të Qeverisë
 80 punësime të personelit me arsim të mesëm mjekësor të profileve të
ndryshme
 Në Shtëpinë e Shëndetit në Kumanovë do të punësohen 8 mjekë dhe
do të sigurohen specializime të menjëhershme
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 Shtëpisë së Shëndetit në Likovë do t’i sigurohen pajisje, mjete dhe
punësimi i 6 mjekëve dhe specializime adekuate të menjëhershme
 Do të stimulohen mjekë gjinekologë për territorin e komunës së
Kumanovës dhe të Likovës për dhënien e shërbimeve shëndetësore të
gjinekologut amë.

GOSTIVAR
Në Spitalin e Gostivarit PDSH-ja do të realizojë:
 Renovimin dhe pajisjen e Spitalit të Përgjithshëm me mjete dhe
aparatura për përmirësimin e kushteve për pacientet dhe personelin
shëndetësor
 Sigurimin e aparaturave dhe mjeteve për rritjen e numrit dhe cilësisë
së shërbimeve mjekësore
 Ndarjen e reparteve në: Reparti i Kirurgjisë, Reparti i Urologjisë,
Reparti i Ortopedisë me Traumatologji, Reparti i Hematologjisë me
Transfuziologji, Reparti i Neurologjisë dhe Reparti i Psikiatrisë
 Formimin e Repartit te ORL, Formimin e Repartit te Oftalmologjisë
 Punësimin dhe dhënien e specializimeve në këto lëmi deficitare: 2
epidemiologë, 2 Infektologë, 2 Mikrobiologë, 6 ORL, 4 Oftalmologë,
2 Fiziatër, 2 Patologë
 60 punësime të personelit me arsim të mesëm mjekësor.
DIBËR
Partia Demokratike Shqiptare ka planifikuar renovimin dhe pajisjen edhe
të Spitalit të Dibrës me qëllim të përmirësimit të kushteve të dhënies së
shërbimeve shëndetësore. Në kuadër të përmirësimit të ekipimit profesional
PDSH-ja do të punësojë:







1 epidemiolog
2 infektologë
1 mikrobiolog
4 gjinekologë-akusherë
10 mjekë do të dërgojë për specializimet deficitare
30 punësime të personelit me arsim të mesëm mjekësor.

KËRÇOVË
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PDSH-ja për në Kërçovë ka paraparë ndërtimin e Spitalit të ri me çka do
të mundësohet ngritja e nivelit të shërbimeve shëndetësore. Në sferën e
përmirësimit të gjendjes me kuadrin profesional do të bëhen këto punësime:






2 epidemiologë
2 infektologë
2 mikrobiologë
10 mjekë do të dërgohen për specializime në fushat deficitare
30 punësime të personelit me arsim të mesëm mjekësor.

STRUGË
Partia Demokratike Shqiptare në Strugë do të ndërtojë Spitali të ri me çka do
të mundësojë ngritjen e nivelit të shërbimeve shëndetësore. Po për këtë qëllim
do të punësojë:






2 epidemiologë
2 infektologë
2 mikrobiologë
20 mjekë do të dërgohen për specializime në fushat deficitare
30 punësime të personelit me arsim të mesëm mjekësor

ARSIMI
Partia Demokratike Shqiptare arsimin e vlerëson si një nga fushat më
të rëndësishme të shtetit - arsimi siguron formimin dhe zhvillimin e mendimit
intelektual të një shoqërie. Politikat e PDSH-së në raport me arsimin
përqendrohen në sigurimin e mbështetjes institucionale dhe financiare të
shtetit për mbarëvajtjen e procesit edukativo-arsimor dhe të veprimtarisë
hulumtuese shkencore. Në këtë pikë PDSH-ja, nëpërmjet parimit të ndarjes së
drejtë dhe proporcionale të buxhetit të shtetit, në mënyrë të veçantë kujdeset
për sigurimin e kushteve të barabarta për arsimin në gjuhën shqipe në
Republikën e Maqedonisë së Veriut. Çdo veprimtari tjetër politike në sferën e
arsimit PDSH-ja e konsideron si ndërhyrje të jashtëligjshme që politizon
arsimin.
Sistemi arsimor në Maqedoninë e Veriut po përballet me shumë sfida
të rëndësishme në të gjitha nivelet. Është më se e qartë se sistemi i arsimit,
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edhe përkrah ndërhyrjeve të vazhdueshme, ka nevojë për reforma të mëtejme.
Reformat, si procese të ndryshimeve, duhet të iniciohen dhe të orientohen prej
shkollave dhe prej universiteteve. Përkufizimi i ndryshimeve në arsim dhe
strategjia e zhvillimit duhet të harmonizohen në mënyrë simuluese me
propozimet e ekspertëve, punëdhënësve dhe sindikatës, të botës akademike,
përkatësisht të asaj arsimore dhe pushtetit ekzekutiv ose ligjvënës.
Edhe gjatë gjendjes së krizës me virusin Korona, PDSH-ja arsimit ia
kushtoi vëmendjen e duhur duke propozuar një varg kërkesash për
mbarëvajtjen dhe tejkalimin e vështirësive në këtë fushë, siç janë:
 Anulimi i tërësishëm i provimit të Maturës Shtetërore për vitin
shkollor 2019/2020, ndërsa u kërkua që maturantët të pajisen me
Diplomën e Maturës Shtetërore, kurse vlerësimi të bëhet sipas
kritereve të përcaktuara në koordinim me nxënësit, profesorët dhe
ekipet e ekspertëve
 Trajnimi i mësimdhënësve për zbatimin e mësimit në distancë
 Përpilimi i programeve mësimore të shkurtuara si dhe dhënia e
udhëzimeve rreth përmbajtjes, formës dhe vëllimit të unifikuar për
realizimin e njësive mësimore
 Evidentimi i nxënësve që kanë mungesë të kompjuterëve dhe të
pajisjeve të tjera adekuate si dhe i familjeve që kanë vështirësi
ekonomike për t’i mbuluar shpenzimet për lidhje në internet.
Ministria e Arsimit të mbështesë këto raste për furnizimin e tyre
me pajisjet e nevojshme
 Të jepen udhëzime dhe orientime konkrete për mënyrën e
vlerësimit të njohurive që nxënësit i fitojnë gjatë mësimit në
distancë
 Assesi të mos preken pagat e stafit arsimor
 Me përkrahje të Qeverisë të angazhohen arsimtarë, të cilët gjatë
verës do të mbajnë mësim shtesë për nxënësit e viseve rurale që
nuk kanë pasur mundësi të ndjekin mësim online.
Për të siguruar më shumë mundësi dhe cilësi në fushën e arsimit PDSH-ja
ofron veprime konkrete:


Duke u ndodhur në një fazë të realizimit të synimit strategjik të Partisë
Demokratike Shqiptare – integrimin e Republikës së Maqedonisë së
Veriut në Bashkimin Evropian, gjatë periudhës 2020-2024 prioritet do
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t’i jepet harmonizimit të legjislacionit të RMV-së me atë të shteteve të
BE-së në fushën e arsimit, gjithnjë duke e përshtatur me mundësitë
reale për zbatim në praktikë. Me këtë do të mundësohet jo vetëm
përafrimi i sistemit tonë arsimor me standardet evropiane, por edhe
diplomë e pranueshme në BE
Të bëhet analiza e prirjes demografike dhe e dinamikës së emigrimit,
në mënyrë që të ndërtohet strategji për organizimin përkatës dhe
mbarëvajtjen e procesit mësimor në të gjitha ciklet
Të ketë përfshirje më të madhe të fëmijëve dhe organizim cilësor të
procesit arsimor për moshën parashkollore në institucionet shtetërore
(çerdhet, kopshtet, qendrat e zhvillimit të hershëm) dhe të mundësohet
funksionimi i agjencive të shërbimit për përkujdesjen e fëmijëve të
moshës parashkollore edhe në mjediset e banuara me shqiptarë
Të krijohet infrastrukturë në kopshtet dhe shkollat ekzistuese, në
përputhje me standardet evropiane, duke përfshirë aksesin për fëmijët
me aftësi të kufizuar
Të sigurohet një arsimi fillor që ka për bazë nevojat dhe interesat e
nxënësve, që i krijon kushtet dhe mundësitë për të ndërtuar dhe
zhvilluar njohuritë e tyre, aftësitë dhe vlerat e kërkuara nga shoqëria,
që lejon nxënësit të zhvillohen në mënyrë të pavarur dhe për të
kontribuar për mirëqenien e tyre dhe të shoqërisë dhe në mënyrë
konstruktive të përballen me sfidat e jetës
Të sigurohet kuadër arsimor cilësor nëpërmjet seleksionimit të
kandidatëve për studentë në fakultetet që përgatisin këtë kuadër
Në kuadër të zhvillimit profesional të arsimtarëve të bëhet përcaktimi
i nevojave për trajnim dhe rrjedhimisht hartimi i programeve të
trajnimeve në përputhje me nevojat reale
Në arsimin e mesëm politikat arsimore të udhëhiqen nga analizat e
tregut të punës dhe nxënësve t’u prezantohet drejt interesi i këtij tregu,
në mënyrë që të zgjedhin profesionin që u siguron punë. Nxënësit të
informohen mirë dhe me kohë për drejtimet e arsimit profesional
Të përpilohen kurikula të bazuara te kompetencat dhe arritjet e
nxënësve për ciklin fillor dhe të mesëm
Të zhvillohen modele bashkëkohore të mësimdhënies, në kombinim
me rritjen e përdorimit të teknologjisë
Për nxënësit të sigurohen me kohë tekste shkollore të përdorshme
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Të hartohen tekste shkollore sipas metodologjive bashkëkohore
Të rishqyrtohen tekstet shkollore në lëndë të caktuara, në mënyrë që
në to të përfshihen tema nga historia dhe kultura e popullit shqiptar
Nga tekstet shkollore të evitohen gabimet materiale dhe gjuhësore
T’i jepet më shumë rëndësi edukimit fizik
Të ofrohen shërbime psiko-sociale nëpër institucionet arsimore
Të hapen qendra të zhvillimit të fëmijëve me nevoja të posaçme në
gjuhën shqipe
Arsimi i lartë të përqendrohet në rritjen e cilësisë nëpërmjet
përmirësimit të kushteve të mësimdhënies në të gjitha elementët
përbërës të saj (personeli, infrastruktura etj.)
Të harmonizohet sistemi arsimor i shkollave të mesme dhe i
universiteteve me kërkesat e shoqërisë dhe të vendoset parimi i diturisë
në këtë sistem – të ndërpritet praktika e tanishme ku marrja formale e
diplomës nuk korrespondon me dituritë e vërteta që duhet të arrihen në
procesin edukativ arsimor
Të bëhet kombinim proporcional i teorisë dhe praktikës gjatë procesit
mësimor dhe në mënyrë të veçantë gjatë atij të studimeve
Të analizohet gjendja e drejtimeve dhe e kuadrove të diplomuara në
fushat përkatëse dhe të akreditohen/ri-akreditohen drejtimet vetëm në
bazë të nevojave reale të shoqërisë
Të mundësohet mbështetja dhe shtimi i programeve studimore që kanë
si synim përmbushjen e nevojave të tregut të punës, nëpërmjet
ristrukturimit të programeve studimore sipas praktikave më të mira
evropiane në fushat përkatëse që do të çojnë në njohjen e diplomave të
arsimit të lartë të marra në RMV, si dhe njohjen e kualifikimeve nga
BE-ja që do të bëjnë të mundur punësimin e specialistëve në vendet e
BE-së
Të sigurohet autonomia e universiteteve dhe të rritet autonomia
financiare bazuar mbi rezultatet dhe numrin e studentëve
Të krijohen sisteme dhe procedura për të siguruar mbështetje
financiare për nxënësit dhe studentët bazuar mbi rezultatet shkollore
dhe rrethanat e tyre shoqërore
Të ndërkombëtarizohet arsimi i lartë nëpërmjet fuqizimit të
bashkëpunimit ndërkombëtar midis institucioneve të arsimit të lartë
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dhe rritjes së nivelit të pjesëmarrjes në programet shkencore,
kërkimore dhe programet e përbashkëta të BE-së
 Të sensibilizohet opinioni për mundësitë që i ofron arsimi joformal dhe
mësimi gjatë gjithë jetës
 Të bëhet stimulim financiar i kuadrit arsimor.
Këto veprime do të zbatohen duke ndjekur strategjitë afatmesme dhe
afatgjate të zhvillimit të arsimit që do të përpilohen nga ekipe ekspertësh e që
do të përshtaten dhe ndërlidhen me strategjitë ekzistuese të shtetit. Qëndrimin
serioz në qasjen ndaj arsimit PDSH-ja e demonstron me insistimin për ndarjen
e përqindjes së konsiderueshme të mjeteve financiare nga buxheti i shtetit për
këtë sferë që siguron prosperitetin e shtetit.

KULTURA
Kultura përbën një prej sektorëve me ndikim shumë të fortë në
zhvillimin demokratik të vendit që në vazhdimësi riafirmon identitetin. Synimi
i Partisë Demokratike Shqiptare është të thellojë dhe të zhvillojë më tej
industrinë kulturore dhe të mbrojë, të ruajë dhe të integrojë transmetimin e
tërësisë së vlerave kulturore të krijuara nga populli shqiptar ndër shekuj.
PDSH-ja, gjatë periudhës së ushtrimit të pushtetit në vitet 2006-2008, kujdes
të veçantë i kushtoi institucionalizimit të jetës kulturore shqiptare. Shqiptarët
e Maqedonisë së Veriut deri në këtë kohë jetën e vet kulturore e përmbushnin
me aktivitete amatore e gjysmë profesionale, ndërsa pikërisht brenda këtyre
dy viteve, shqiptarët themeluan institucione kombëtare dhe siguruan mjete nga
buxheti për investime kapitale. Gjatë periudhës 2006-2008 u themelua
Biblioteka Kombëtare në Tetovë, Teatri i parë shqiptar ,,Teatri i Tetovës”. U
themelua edhe Galeria Nacionale në Tetovë. Ministria e Kulturës në
bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit themeloi Institutin e Trashëgimisë
Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve. U arrit që 22 Nëntori, dita e Alfabetit
të gjuhës shqipe të shpallet festë kombëtare, Bajrami i Vogël festë fetare për
myslimanët, kurse Bajrami i Madh festë shtetërore. Partia Demokratike
Shqiptare ndikoi, kërkoi dhe arriti që për herë të parë në historinë e jetës fetare
në këtë hapësirë, nga buxheti i shtetit të ndajë mjete për meremetimin e
Medresesë së Shkupit, si dhe për mirëmbajtjen e rikonstruimin e mbi 20
xhamive. Po ashtu për herë të parë nisën edhe disa manifestime kulturore të
shqiptarëve të RMV-së. Në shumë aktivitete ndërkombëtare morën pjesë edhe
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artistë shqiptarë. Asociacionet shqiptare, ansamblet shqiptare, si dhe shumë
artistë shqiptarë të vendit për herë të parë gjatë këtyre dy viteve u ndien të
barabartë me kolegët e tjerë të vendit. Qendrat dhe shtëpitë kulturore që
funksionojnë nëpër vendbanimet shqiptare u subvencionuan shumëfish më
shumë se sa më parë, ndërsa bibliotekat e shkollave shqiptare që patën nevojë
për libra në gjuhën shqipe, pa kurrfarë problemi arritën të sigurojnë tituj të
shumtë nga Biblioteka Universitare e Shkupit. Në fillim të vitit 2008 u
themelua Qendra e Konservimit me seli në Gostivar, ndërsa u nda një buxhet
i konsiderueshëm për gjurmime arkeologjike në Kalanë e Tetovës, si dhe për
restaurimin e saj. Më veprime të këtilla konkrete PDSH-ja ka dëshmuar sa
rëndësi i kushton forcimit të kulturës shqiptare.
Ndarja e drejtë dhe proporcionale e buxhetit të shtetit edhe në këtë
fushë të rëndësishme të jetës do të sigurojë mjete që do ta përmirësojnë
situatën aktuale nëpër veprimtaritë e ndryshme, si p.sh. në veprimtarinë
botuese, në veprimtarinë muzikore dhe skeniko-artistike ku përfshihen
shfaqjet publike të veprave artistike të muzikës, dramës, operës, operetës,
baletit, valleve, si dhe në veprimtarinë e shoqërive kulturore artistike të
shqiptarëve, në veprimtarinë e filmit ku bëjnë pjesë produksioni dhe veprat
audio-vizuale, në veprimtarinë e galerive të artit ku bëjnë pjesë organizimi dhe
ekspozimi publik i veprave të arti figurativ si dhe i fotografisë artistike, i
veprave letrare dhe muzikore etj. Në mënyrë që populli ynë t’i realizojë
synimet e veta në fushën e kulturës, duhet të hapen galeri të reja në qytete të
ndryshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut. PDSH-ja vlerëson se
qendrat kulturore do të iniciojnë, inspirojnë dhe do të zhvillojnë krijimtarinë
kulturo-artistike të fëmijëve, të të rinjve dhe të të gjitha veprimtarive kulturore.
Mbrojtja dhe mundësia e shfrytëzimit të pasurisë kulturore materiale dhe jo
materiale sigurohet në institucione siç janë muzetë, kinematë dhe duke
mbrojtur përkujtimoret dhe përmendoret kulturore.
Programi nacional për kulturë, si dokument integral, duhet t’i
respektojë dhe t’i zbatojë rregullat kushtetuese për lirinë e krijimtarisë dhe për
barazinë e mundësive në kuadër të planit kulturor për të gjithë qytetarët e
Republikës së Maqedonisë së Veriut, respektivisht për të gjitha etnitë dhe,
njëkohësisht, në bazë të fleksibilitetit dhe efikasitetit, të mundësojë
decentralizim të sistemit dhe riorganizim real të sistemit institucional dhe të
administratës.
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Për artet dhe trashëgiminë kulturore, si forcë shtytëse për zhvillimin e
qëndrueshëm ekonomiko-shoqëror, PDSH-ja ka përcaktuar qëndrime dhe
prioritete:
Krijimi i vlerave kulturore kombëtare ka rëndësi parësore për ruajtjen
dhe zhvillimin e identitetit kombëtar
 Kultura është në funksion të zhvillimit të përgjithshëm shoqëror
 PDSH-ja përkrah dhe kultivon vlerat tradicionale kulturore kombëtare


Partia Demokratike Shqiptare insiston për:
 Rikonstruktimin e buxhetit republikan në favor të aktiviteteve
programore shqiptare në sferën e kulturës
 Pjesëmarrje proporcionale të mjeteve buxhetore për projekte kulturore
me interes kombëtar
 Investime me përkujdesje shtetërore në fushën e krijimtarisë kulturore
 Lidhjen dhe anëtarësimin në asociacionet ndërkombëtare, fondet dhe
fondacionet e ndryshme.
Partia Demokratike Shqiptare angazhohet për:
 Ngritjen e institucioneve kulturore të financuara nga shteti në drejtim
të zhvillimit, ruajtjes dhe begatimit të vlerave
 Themelimin e institucioneve të pavarura dhe autonome, të financuara
nga buxheti i shtetit, që do të jenë në funksion të zhvillimit të veçorive
kulturore kombëtare
 Formimin e institucioneve kulturore në nivel lokal
 Shpejtimin e proceseve integruese regjionale dhe globale në sferën
kulturore, të bazuara në nevoja dhe interesa të përbashkëta objektive
 Bashkëpunim dhe komunikim në sferën e kulturës shqiptare me
maqedonasit dhe etnitetet e tjera të Maqedonisë së Veriut
 Funksionim të papenguar të komunikimit kulturor ndërmjet
Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Kosovës në funksion të
zhvillimit harmonik kombëtar
 Funksionim të papenguar të komunikimit kulturor në nivel
ndërkombëtar
 Përkrahje të artistëve të lirë
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Krijimin e kritereve të vlerësimit, për përcaktimin e qëllimeve dhe
përparësive në politikën kulturore
Afirmim të pluralizmit kulturor
Mbrojtjen e pasurisë dhe trashëgimisë kulturore dhe prezantimit të tyre
Organizim dhe zhvillim të manifestimeve kulturore si dhe për
sigurimin e çmimeve dhe shpërblimeve
Të sanuar dhe për të revitalizuar objektet kulturore si dhe për
përmirësimin e kushteve tekniko – teknologjike
Rindërtimin, restaurimin dhe mbrojtjen e barabartë shtetërore të
përmendoreve dhe monumenteve kulturore historike shqiptare
(kombëtare dhe fetare), të periudhave të ndryshme, të antikitetit, të
mesjetës dhe të Perandorisë Otomane
Përkujdesjen në raport me interesin individual të kulturës, për interesin
lokal dhe atë kombëtar
Afirmimin dhe përkrahjen e autorit si subjekt themelor të kulturës
Krijimin e strukturës së kuadrove, përkrahjen e artistëve të rinj dhe për
afirmimin e veprës së tyre
Sigurimin e bursave për nxënësit dhe studentët në sferën e kulturës
Krijimin e kushteve të zhvillimit të marrëdhënieve tregtare dhe
menaxhmentit në kulturë
Përmbushjen e nevojave, sigurimin e kushteve dhe investimeve
hulumtuese të vlerave kulturore
Sigurimin e shfrytëzimit të teknologjive elektronike për produksion
dhe për prezantim të mundësive dhe arritjeve të kulturës shqiptare
Mundësimin e marketingut intensiv dhe të vazhdueshëm të kulturës
nëpër mediume.

Programi partiak i PDSH-së, i cili mbështetet në platformën kombëtare të
PDSH-së, parasheh që gjatë katër viteve të ardhshme të sendërtohen një sërë
iniciativash si në rrafshin kulturor ashtu edhe në investimet kapitale, siç janë:
 Ndarja proporcionale e buxhetit të Ministrisë së Kulturës për projekte
kombëtare
 Revitalizimi i Kalasë së Tetovës
 Stimulimi i investimeve për salla të kinemave
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 Formimi i formacioneve të ndryshme profesionale nëpër qytete, si:
orkestra profesionale, orkestra kamertale harkore dhe formimi i
orkestrës simfonike të Tetovës
 Krijimi i një hapësire për Shtëpi të Artistëve.
PDSH-ja gjithashtu do të angazhohet në mbështetje të kulturës duke
ndërmarrë hapa siç janë:
 Përgatitja e resurseve të reja për menaxhim profesional me
politikat kulturore si dhe me institucionet dhe asociacionet
kulturore shqiptare në vend
 Investimi në krijimin e resurseve deficitare, si në sferën e
arkeologjisë, restaurimit dhe arkivimit të artefakteve, në zhvillimin
e koreografisë, baletit, muzikës klasike, në sferën e produksionit të
filmit
 Fillimisht themelimi i një opere kamertale në Tetovë
 Formimi i një festivali të muzikës kamertale në Shkup
 Krijimi i kushteve për themelimin e orkestrës adekuate, që do të
jetë në funksion të operës dhe trupës fillestare që do të ngrihet në
balet
 Themelimi i trupës teatrale shqiptare në kuadër të teatrit të
Kumanovës
 Ngritja e godinës së Art Qendrës për artet pamore në Gostivar
 Ngritja e Drejtorisë së Ditëve të Kulturës Shqiptare
 Themelimi i Teatrit të Strugës
 Zhvillimi i festivaleve ndërkombëtare të këngëve dhe valleve, i
festivalit të filmit të shkurtër ndërkombëtar, organizimi i javës së
filmave të shteteve të ndryshme, i javës së jazz-it dhe etno jazz-it
mbarëkombëtar, do të jenë disa nga aktivitetet kulturore, të cilat do
të mëtojnë zhvillimin e një turizmi kulturor si dhe promovimin e
Strugës në një qendër jo vetëm turistike, por edhe kulturore
ndërkombëtare
 Ndërtimi i një fshati turistik kulturor në malësinë e Tetovës, i cili
do të gjallërohej ekskluzivisht përmes kultivimit të zejeve
tradicionale, që nga veglat për punë deri te veglat muzikore, nga
veshja kombëtare e deri në përgatitjen e pajës, por edhe në
përgatitjen e ushqimit nga kuzhina kombëtare
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 Krijimi dhe promovimi i viseve, fshatrave e lokaliteteve të
ndryshme në funksion të veprimtarisë së filmit, me qëllim të
joshjes së producentëve dhe regjisorëve të ndryshëm për xhirime
të filmave nëpër vendbanime shqiptare
 Themelimi i Forumit të Shkrimtarëve Shqiptarë të Maqedonisë së
Veriut
 Themelimi i Forumit të Përkthyesve Shqiptarë.
Angazhimi për avancimin e mëtejmë të gjuhës shqipe do të sanksiononte
të gjitha mediat dhe botimet që nuk do të zbatojnë rregullat e Drejtshkrimit të
Gjuhës Shqipe.
Akoma mbeten aktuale dhe të papërfunduara:
 Adaptimi i disa objekteve nëpër vendbanime shqiptare për koloni të
arteve pamore
 Ngritja e Bibliotekës në Tetovë
 Ngritja e sallës së koncerteve për aktivitete muziko-skenike
 Ngritja e godinës së Teatrit të Tetovës
 Ngritja e qendrave kulturore nëpër komunat e administruara nga
shqiptarët
 Investimet në meremetimin e shtëpive dhe të qendrave kulturore të
menaxhuara nga shqiptarët, adaptim të sallave të këtyre qendrave për
aktivitete teatrale e të veprimtarisë së filmit, pajisja e tyre me
projektorë të përshtatshëm për shfaqjen e filmave.
Përmes zhvillimit të këtyre politikave kulturore, Partia Demokratike
Shqiptare pa dyshim do të ndikonte ndjeshëm jo vetëm në avancimin e jetës
kulturore, por edhe në përplotësimin dhe institucionalizimin e jetës kulturore
shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Me këtë program kulturor shqiptarët e
vendit jo vetëm që do të zhvillojnë një jetë më të pasur kulturore, por do të
jenë në gjendje edhe të prodhojnë vlera të larta të pranueshme për gara
kulturore kombëtare e ndërkombëtare.

RINIA DHE SPORTI
Një rini aktive, e cila ka barazi në të gjitha sferat e jetës shoqërore, e
arsimuar dhe me një status përkatës është vizioni i PDSH-së për këtë shtresë
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vitale të shoqërisë. Për të fuqizuar rininë, PDSH-ja ka përcaktuar objektiva
strategjikë:
 Mbështetje dhe integrim i të rinjve në tregun e punës - punësim i të
rinjve
 Bursa për trajnim ndërkombëtar në sferën përkatëse për studentët e
dalluar
 Subvencionim për hapje të bizneseve të reja deri 10.000 euro
 0 % kontribute ndaj shtetit për bizneset e reja inovative
 Ulje e tatimit të fitimit te sipërmarrjet që hapen nga të rinjtë
 Organizim i debateve me tema rreth çështjeve që kanë të bëjnë me të
rinjtë
 Përfaqësim adekuat i të rinjve në institucionet shtetërore
 Trajnime akademike dhe shoqërore
 Zyra Regjionale e të Rinjve – organizim i debateve, ekspozita,
trajnime, zhvillim i aftësive digjitale, do të shërbejë edhe si ambient
për shkëmbim idesh mes të rinjve
 Bashkëpunim me organizatat jo-qeveritare dhe qeveritare
 Subvencionim për trotinet elektrik ne vlerë prej 50 % te shumës totale
të trotinetit
 50 % ulje e harxhimeve për transport të studentëve.
Sporti është një ndër aktivitetet më humane dhe paqësore të njerëzimit. Që
nga historia më e vjetër popujt e qytetëruar identitetin e tyre e bazonin edhe
në nivelin e zhvillimit të sporteve të disiplinave të ndryshme. Edhe sot e kësaj
dite Lojërat Olimpike janë ngjarja më e madhe sportive që ka njohur njerëzimi
ndonjëherë. Për këto arsye PDSH-ja sportit i jep mbështetje të fuqishme
nëpërmjet:
 Instalimit të Ditës së sportit – festë shtetërore ku të gjitha institucionet
arsimore – shtetërore do të organizojnë aktivitete të ndryshme sportive
 Parashikimit të mjeteve buxhetore dedikuar sportit dhe vendosjes së
prioriteteve në koordinim me klubet sportive
 Përfaqësimit adekuat të të rinjve nëpër federata
 Investimeve në infrastrukturën sportive
 Organizimit të ngjarjeve sportive për shënimin e datave të rëndësishme
 Decentralizimit të Lidhjes Federative Sportive
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Themelimit të Drejtorisë së veçantë për sport në çdo komunë
Shpalljes së sportistit të vitit
Revitalizimit të Qendrës Rekreative Sportive në Tetovë
Përkrahjes së ekipeve kolektive sportive dhe sportistëve individualë,
veçanërisht të atyre që marrin pjesë në gara jashtë komunave ose në
ato ndërkombëtare
Realizimit të projekteve të parapara qysh në vitin 2006-2008 të fushave
të futbollit, sallave sportive, të fushave të tenisit dhe të fushave
sportive rekreative për degë të ndryshme sportive
Zhvillimit të Qendrës së Sportit të Skive ,,Kodra e Diellit”
Garave të skive në nivel ndërkombëtar
Rregullimit të shtigjeve për vrapim në disa pjesë të malit Sharr
Vendosjes së mureve artificiale për ngjitje në disa lokalitete
Përgatitjes së terreneve për hiking
Shqyrtimit të mundësive për lehtësira fiskale komunale për donatorët
e klubeve
Vendosjes së trim-shtegut në afërsi të të gjitha shkollave komunale
Subvencionimit për blerje të biçikletave deri në 50 % të vlerës së
biçikletës.

MBROJTJA SOCIALE
Mungesa e mbrojtjes së plotë sociale në RMV është pasojë e
diskriminimit të bërë nëpërmjet politikave qeveritare, në të kaluarën dhe
aktualisht në të gjitha fushat. Pasojat e politikave të mbrapshta vërehen në të
gjitha institucionet sociale siç janë Qendra e Punës Sociale, Agjencia e
Punësimit, Fondi Pensional, kopshtet për fëmijë etj. PDSH-ja konsideron se
reformat në kuadër të politikës sociale të RMV-së në funksion të përmirësimit
të sigurisë sociale të qytetarëve, e sidomos të atyre shqiptarë, janë imperativ i
kohës.
Sistemi aktual i politikës sociale është i pa reformuar në raport me
kërkesat e Bashkimit Evropian, sepse nuk ofron një shërbim të mirëfilltë,
cilësor dhe proporcional. Është një sistem i politizuar tej mase në të gjitha
segmentet si p.sh. në ndihmat sociale, punësimet sociale, centralizimin e
tepruar etj. Ky sistem i demotivon shfrytëzuesit e ndihmave sociale, sepse
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procedurat për aplikim dhe dokumentacioni i kërkuar janë tepër të
komplikuara, kurse kushtet e kërkuara për miratimin e ndihmës sociale janë
thuajse të paarritshme. Për shkak të politikave të dështuara të qeverisë në
raport me çështjet sociale të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, gjendja
sociale në komunat me shumicë shqiptare paraqitet më e rënduar. Ky është
edhe një ndër shkaqet që migrimi i rinisë shqiptare sot ndodh në përmasa kaq
të mëdha.
Synim i PDSH-së është të miratojë ligje dhe akte ligjore sipas praktikave
më të mira të BE-së e që do të jenë në përputhje me interesat e qytetarëve në
përgjithësi, e sidomos të atyre shqiptarë. Programi i PDSH-së do të ndjekë
synime strategjike për reformimin e sistemit aktual të politikës sociale duke
mundësuar:
 Afrimin e institucioneve sociale më pranë qytetarëve. Kjo nënkupton
ngritjen e institucioneve sociale përkatëse që do t'i plotësojnë nevojat
e qytetarëve në raport me sigurimin e tyre social sipas nevojave dhe
aftësive të tyre
 Eliminimin e ndasive të qytetarëve në baza të ndryshme si: nacionale,
gjinore, të aftësive psikofizike etj.
 Dhënien e informacioneve me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të tyre
 Mbështetje financiare për personat që e kanë humbur vendin e punës
apo që kanë mbetur pa të ardhura si pasojë e pandemisë.
PDSH-ja e potencon nevojën eminente për zbatimin e amnistisë së
përgjithshme fiskale edhe për shkak të gjendjes së rënduar sociale si pasojë e
pandemisë. PDSH-ja do të angazhohet për përmirësimin e gjendjes sociale te
të gjitha kategoritë sociale siç janë familjet apo çiftet me probleme ekonomike,
pleqtë, fëmijët, gratë shtatzëna me probleme sociale, personat me nevoja të
veçanta etj. Do t’i thjeshtojë procedurat e aplikimit dhe kushtet për akordimin
e ndihmave. PDSH-ja do të mundësojë që problemet me karakter social të
trajtohen në mënyrën e duhur, pasi që RMV-ja edhe me kushtetutë cilësohet
si shtet social. Me ndërmarrjen e reformave në fjalë PDSH-ja në mënyrë
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permanente do të angazhohet që pozita sociale e shqiptarëve të përmirësohet,
gjë që do të parandalojë edhe migrimin e rinisë shqiptare.

PUSHTETI LOKAL
Në përditshmërinë e çdo qytetari për realizimin e të drejtave të tij dhe
në mundësinë e zhvillimit social, arsimor, kulturor, në organizimin e biznesit
dhe të tjera, rol primar luan zhvillimi dhe funksionimi i pushtetit lokal.
Me ligjin ekzistues për ndarje territoriale dhe ligjin për financim të
komunave, veçanërisht mosdecentralizimin fiskal të nevojshëm dhe të
merituar për zhvillim të komunave, është lënë në dëshirën dhe vullnetin e
pushtetit qendror që te ndikojë dhe të vendosë për financimin e me këtë edhe
për vetë zhvillimin e komunave. Pushteti qendror me politikat diskriminuese
ndaj komunave me shumicë shqiptare apo etnikisht shqiptare, ose ndonjë
minoritet tjetër jomaqedonas, ka bërë që komunat shqiptare të ngecin në
zhvillimin e tyre në çdo lëmi esenciale duke filluar nga infrastruktura rrugore,
infrastruktura komunale, rrjeti i elektrifikimit dhe ndriçimit publik, objektet
arsimore, kopshtet e fëmijëve, objektet kulturore, sportive-rekreative e kështu
me radhë.
Me manipulimin e parametrave kryesor që ndikojnë në shumën e
mjeteve të shpërndara nëpër komuna siç janë: numri i banorëve, sipërfaqja e
territorit, gjatësia dhe kategoria e rrugëve lokale, numri i automjeteve të
regjistruara, numri i rasteve sociale e të tjera dhe me mungesën e kontrollit
apo kundërshtimit nga partneri shqiptar në koalicion, është arritur që të
shpërndahen mjete buxhetore apo kreditime të ndryshme në mënyrë të padrejtë
në dëm të komunave me shumicë shqiptare apo krejtësisht etnike shqiptare.
Pasqyrë reale dhe konkrete e kësaj që u tha më lart është qyteti i
Shkupit ku komunat shqiptare si Çairi dhe Saraji si dhe ajo rome – Shuto
Orizari, ngelin shumë prapa nga komunat e tjera – Qendër, Karposh,
Aerodrom, Gjorçe Petrov e kështu me radhë. Situata e njëjtë është edhe me
komunat e tjera si Tetova, Gostivari, Kërçova, Dibra, Struga dhe të tjera.
PDSH në vazhdimësi ka reaguar për një padrejtësi të tillë, mirëpo si
parti opozitare nuk ka pasur mundësi të bëjë ndonjë ndryshim konkret të
çështjes.
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Me ardhjen në pushtet, PDSH-ja parasheh përmirësimin e kësaj padrejtësie
në disa drejtime, si:
 Me pozitën e zëvendëskryeministrit shqiptar me të drejtë
vendimmarrje çdo buxhet i tillë do të jetë nën kontroll
 Me përgatitjen e ligjit të ri për organizim territorial
 Me decentralizimin fiskal, nga 3% i TVSH që tash u kthehet
komunave, përqindja do të rritet në minimum 10%.
PDSH-ja gjithashtu parasheh në buxhet apo në ministrinë përkatëse të
formohet një fond i dedikuar vetëm për përgatitjen e projekteve dhe
dokumentacionit teknik nga ana e komunave që të jenë të gatshme për të
konkurruar dhe për të shfrytëzuar fondet shtesë nga burime të ndryshme siç
janë grantet, donacionet apo kreditimet e të tjera.

POLITIKA E JASHTME
A. INTEGRIMI NË BE DHE ANËTARËSIMI NË NATO
Sa i përket politikës së jashtme, PDSH-ja që nga themelimi e ka
proklamuar orientimin e vet pro perëndimor, kurse me veprimtarinë e saj këtë
përcaktim e ka dëshmuar në praktikë duke shënuar edhe të arritura me përmasa
globale. Menaxhimi i krizës së refugjatëve kosovarë dhe i Luftës së Kosovës
ishte sfida më e madhe që PDSH-ja e tejkaloji me sukses. Aktualisht sfidë e
radhës është integrimi në BE, sfidë kjo që kërkon përkushtim në përmbushjen
e kritereve. Besojmë që së bashku do ta arrijmë edhe këtë qëllim, ashtu si u
arrit anëtarësimi i RMV-së në NATO. Përfitimet nga integrimi në BE
qytetarëve u sigurojnë:
 Harmonizim të ligjeve të RMV-së me ligjet e shteteve anëtare të BEsë
 Mbrojtje të të drejtave themelore politike, ekonomike dhe sociale
 Drejtësi të pavarur nga politika
 Të drejta të barabarta para ligjit si dhe implementim në praktikë të
barazisë gjinore
 Zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe qasje pa tatime shtesë në
tregun e BE-së
 Lëvizje të lirë të qytetarëve, të drejtë për punë, të drejtën për banim
dhe lirinë e lëvizjes së kapitalit brenda BE-së
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 Me anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO plotësohet
mozaiku i politikave integruese të shqiptarëve, si dhe bëhet afrimi
me Shqipërinë dhe Kosovën në kuadër të çështjeve të sigurisë.
Anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO shqiptarëve të RMV-së u
hapi perspektiva ekonomike shumë më stabile, me ç’rast u rrit edhe potenciali
i lokalizimit të kapitalit të mërgatës shqiptare në vendlindjen e tyre. Përcaktimi
strategjik i PDSH-së ishte motivi i vetëm për pjesëmarrjen e PDSH-së në
qeverinë që tregoi gatishmëri të bëjë kompromise në emër të politikave
integruese euroatlantike të RMV-së.
B. BASHKËPUNIMI I PDSH-SË ME DIASPORËN
SHQIPTARE
Diaspora shqiptare apo bashkatdhetarët tanë gjithnjë kanë luajtur një rol të
rëndësishëm në historinë e popullit shqiptar. Me kalimin e kohës mërgata
shqiptare ka shënuar rritje të konsiderueshme si në aspektin sasior, ashtu edhe
në atë cilësor. Në këtë rrugëtim banorët e migruar kanë organizuar edhe
aktivitete të ndryshme në vendet e migrimit, duke krijuar kështu shoqata të
ndryshme, të cilat aktivitetin e tyre në masë të madhe e kanë orientuar drejt
zhvillimit ekonomik, politik e kulturor.
 PDSH-ja është e bindur se diaspora shqiptare me peshën, vlerën
dhe rolin që ka në mbarëvajtjen e interesave kombëtare shqiptare,
meriton një përkujdesje më të madhe nga ana e institucioneve
shtetërore
 Me qëllim që të ruhet dhe kultivohet fryma dhe tradita e veprimit
të diasporës shqiptare si një faktor që ka rëndësi specifike për
interesin shtetëror dhe kombëtar, PDSH-ja përkrah dhe mbështet
organizimin dhe veprimtarinë e diasporës shqiptare
 Partia Demokratike Shqiptare me strukturën e saj organizative, si
dhe me metodat dhe përmbajtjen e aktiviteteve të saj, është
përqendruar në përmbylljen e të gjitha çështjeve të hapura në
drejtim të zgjidhjes përfundimtare të interesave shqiptare në
përgjithësi, mes tjerash edhe nëpërmjet të inkuadrimit të RMV-së
në NATO dhe BE. Këto integrime kanë rëndësi edhe për zhvillimin
e raporteve me diasporën shqiptare.
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Duke besuar se nevojat dhe kërkesat e pjesëtarëve të diasporës shqiptare
gradualisht do të zënë vendin e merituar në institucionet e sistemit dhe se
Partia Demokratike Shqiptare do të jetë elementi kyç në zhvillimin e
kontakteve dhe në komunikimin mes vendlindjes dhe diasporës shqiptare,
PDSH-ja do të ndërmarrë këto aktivitete:
Reintegrimi i diasporës shqiptare të Maqedonisë së Veriut

I.

 Krijimi i kushteve për përfshirjen e mërgatës në jetën ekonomike,
përmes grumbullimit dhe shpërndarjes së të dhënave në lidhje me
potencialin për investim në fusha të caktuara. Të dhënat do të
sigurohen nga institucionet përkatëse si në nivel lokal ashtu edhe në
atë qendror
 Ndihmesa institucionale në drejtim të përgatitjes së dokumentacioneve
adekuate për investim në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në
drejtim të lehtësimit të procedurave si dhe në drejtim të dhënies së
përkrahjes për përfitimin e mbështetjes financiare për investime në
pajtueshmëri me Ligjin për mbështetje financiare të investimeve.
II.

Nxitja e zhvillimit kulturor të diasporës shqiptare nga
Maqedonia e Veriut

Krijimi i kushteve dhe organizimi i takimeve dhe manifestimeve kulturore
në bashkëpunim dhe me organizim të institucioneve përkatëse me rastin e
festave të ndryshme shtetërore, kombëtare e fetare me përfshirjen e diasporës
shqiptare nga Republika e Maqedonisë së Veriut, në vend dhe jashtë. Pasurimi
dhe furnizimi me literature të ndryshme i bibliotekave të organizuara në
kuadër të shoqatave shqiptare në diasporë do të jetë prioritet i PDSH-së.
III.

Përmirësimi i gjendjes dhe i të drejtave të mërgimtarëve
shqiptarë nga Maqedonia e Veriut

Përcaktimi i nevojave të pjesëtarëve të diasporës dhe propozimi i masave
konkrete, si dhe propozim për ndryshim të ligjeve të caktuara që kanë të
bëjnë me të drejtat e diasporës (Ligji për nënshtetësi, Ligji për regjistrim të
popullatës, Ligji zgjedhor etj.)
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IV.

Informimi i diasporës shqiptare në lidhje me situatën në
Republikën e Maqedonisë së Veriut

Përgatitja dhe promovimi i një “web” faqeje që do t’u kushtohet
mërgimtarëve (www.gurra-pdsh.org/diaspora), ku do të publikohen
informacione nga të gjitha sferat (arsimi, kultura, argëtimi, jeta, sporti, muzika
etj.). Këto përmbajtje do të prezantohen përmes fotografisë, tekstit, muzikës
dhe videos.

MARRËVESHJA E RE
PDSH-ja, pas shumë analizash të procesit të implementimit të
Marrëveshjes së Ohrit, pas shumë kritikash të modifikimeve substanciale, të
papërgjegjshme të kësaj marrëveshjeje dhe pas shumë hezitimesh të
përgjegjshme doli me vlerësimin se Marrëveshjes së Ohrit jo vetëm që i ka
skaduar afati, por ajo tanimë e ka humbur kuptimin e vet deri në atë shkallë,
sa që është bërë pengesë për zhvillimin e mëtejmë të shoqërisë mbi standardet
e reja. Shpjegimin për dështimin e këtij projekti duhet kërkuar në rrethanat
komplekse socio-historike.
A. HYRJE
Tashmë është e qartë se formacionet shoqërore, të çfarëdo provenience
ideologjike qofshin ato, ndërtohen dhe funksionojnë mbi parimin e kontratës
që në thelb është një marrëveshje e formalizuar juridikisht. Me kontrata të
kësaj natyre rregullohen marrëdhëniet e individit me shoqërinë, raportet
ndërmjet institucioneve me shoqërinë, individit me institucionet, të gjitha
relacionet komplekse, të brendshme dhe të jashtme të një shoqërie. Kontrata
është parimi që një shoqëri e shndërron në shtet. Në varësi nga cilësia e
kontratës, nga mënyra se si ajo rregullon marrëdhëniet ndërmjet grupeve të
ndryshme të interesit, atij ekonomik, financiar, kulturor, etnik, religjioz etj.
vlerësohet funksionaliteti i një shteti. Në shtetet demokratike legjitimiteti për
përfaqësim të interesit të një grupi fitohet përmes zgjedhjeve, që në esencë
janë kontrata që një parti politike ose një individ lidh me elektoratin. Nëse
pikat kryesore të kontratës nuk respektohen, atëherë shfaqet kriza në shoqëri.
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Kohët e fundit sociologët dhe politikologët kanë filluar ta përdorin
nocionin ,,shtete të dështuara” për ato formacione shoqërore që për shkaqe të
ndryshme nuk funksionojnë si duhet. Njëra nga shkaqet kryesore që e bën një
shtet jofunksional është injorimi, mohimi represiv dhe i vazhdueshëm i
interesit të një segmenti në shoqëri që ka kapacitete të mjaftueshme ta
kontestojë konceptin e shtetit, kontratën që, për interesa vetjake, qëllimisht
segregon, një grup tjetër shoqëror që ka interesa të veçanta në atë shoqëri.
Nëse ky segregim vazhdon dhe imponohet me dhunë, atëherë
kriza është e paevitueshme dhe këto shtete pandalshëm shndërrohen në
formacione të dështuara shoqërore. Njëri nga faktorët kyç që ka kapacitet
(de)stabilizues në të gjitha shoqëritë është ai etnik. Shpërfillja e interesit të
këtij faktori ndikon që elementë të këtij grupi shoqëror të tregojnë jolojalitet
ndaj sistemit që shkakton distancë të rrezikshme etnike, ksenofobi që
përfundon me dyshime paranojake. Në këtë klimë, beteja ndëretnike
mugullon në zona ilegale, në institucione jo formale ku hartohen projekte
sekrete dhe merren vendime jo legjitime. Bie fjala, gjatë konfliktit të viti 2001
në Maqedoninë e Veriut u suspendua institucioni i Këshillit të Sigurisë
Nacionale ku merrnin pjesë edhe pjesëtarë të bashkësive të tjera etnike
dhe u formua një institucion jo legal, jo kushtetues, i ashtuquajtur ,,kreu i
shtetit” ku merrnin pjesë vetëm pjesëtarë të komunitetit maqedonas. Ky
anashkalim i Kushtetutës ndodh në shoqëritë ku komuniteti tjetër etnik
perceptohet vazhdimisht si armik, i cili duhet të mbikëqyret, ose si kolonë e
pestë, armik i brendshëm që duhet mbajtur në kontroll.
B. RISHFAQJA E NACIONALIZMIT
Nacionalizmi ishte faktori që hyri në garë historike me ideologjinë
komuniste. Në fund, për shkak të thjeshtësisë së ofertës (nacionalizmi
ofron atë që je, atë që e ke, ndërkaq komunizmi, si ideologji totalitariste
ofronte risi, njeriun e ri, atë që ende nuk je, apo ende s’e ke), garën historike
e fitoi nacionalizmi. Pjesa dërmuese e komunistëve radikalë u bënë
nacionalistë ekstremë.
Proceset shoqërore, ekonomike, politike që u zhvilluan kohët e fundit
dëshmuan përfundimisht se nacionalizmi luajti një rol të rëndësishëm historik,
të paktën në dy drejtime:
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 në humbjen e kredibilitetit të ideologjisë komuniste dhe
 në shpërbërjen e formacioneve federative shoqërore dhe
krijimin e shteteve kombëtare.
Nacionalizmi i popujve të Evropës Lindore u shfaq në skenën
historike me një energji dhe vitalitet të pandalshëm, kështu që fare lehtë,
si ideologji e re, e afërt me mendësinë e shtresave të gjera shoqërore, e
zëvendësoi atë komuniste që ishte ashtëruar dhe molisur. Pakënaqësia e
akumuluar në periudhën burokratike, represive komuniste, ndikoi që elitat e
ndryshme, me ambicie të shfrenuara, me frymëzim dhe bindje të paluhatshme
të fillojnë t’u japin formë kauzave të tyre kombëtare. Meqë ky artikulim nisi
në kohë të njëjtë, antagonizmi ndërmjet elaborateve nacionale (serbe, kroate,
sllovene, boshnjake, maqedonase etj.) ishte i paevitueshëm. Nga ana tjetër,
mitizimi i interesit kombëtar krijoi një situatë ku nuk mund të zhvillohej një
debat racional. Ashtu si ndodh zakonisht, nëse një problem nuk zgjidhet në
mënyrë racionale, atëherë vijnë pasojat iracionale, lufta, pastrimi etnik,
vrasjet, dhunimet, shkatërrimet, tragjedia që mund të evitohej lehtë.
C. KONTRATA SHOQËRORE DHE SHTETET
FEDERATIVE
Zëvendësimi i ideologjisë komuniste me atë nacionaliste ndodhi në të
gjitha shtetet e Evropës Lindore, por lufta shpërtheu vetëm në Jugosllavi dhe
pjesërisht në BRSS (Rusi), pra në shtetet federative dhe jo në ato kombëtare.
Shkakun duhet kërkuar te fakti se shtetet federative ndërtohen mbi kontrata
komplekse, fragjile dhe të kushtueshme, ku parashikohen dhe garantohen të
drejtat dhe obligimet e ndërsjella. Këto kontrata që lidhen ndërmjet popujve
të ndryshëm nuk mund të jenë ideale dhe në vete përmbajnë interesa të
politikës reale (gjerm. real politik), të politikës që e përfill kryesisht interesin
e më të fortit. Nga ana tjetër vetë koha ndikon që segmente të caktuara të
kontratës shoqërore të jenë bërë anakronike dhe se duhet të ndërrohen me
zgjidhje më bashkëkohore. Nëse një formacion shoqëror federativ nuk
,,federon”, nuk i amortizon sfidat e kohës së re, nëse nuk pranon vlera të
reja, atëherë kontrata e lidhur ndërmjet popujve, në vend që të ngjesh
kohezionin e brendshëm shoqëror, nxit fërkime mbi baza etnike, që është faza
më e hershme e një konflikti ndër-etnik. Ky është proces determinues që nuk
mund të evitohet me retorikë të çfarëdo niveli. Sot Evropa po bashkohet,
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ndërkaq në shtetin ku janë instaluar institucionet e BE-së, zhvillohen proceset
diversifikuese mbi baza etnike (flamanë dhe valonë). Mirëpo, niveli
qytetërues, vetëdija demokratike e qytetarëve të këtij shteti ndikon që këto
diversitete, antagonizma të zgjidhen me korrigjime të vazhdueshme të
kontratës ndëretnike, ose, siç shprehen disa analistë, me ,,federim” të
federatës.
Shpërbërja e Jugosllavisë nga goditjet e nacionalizmave të popujve
konstituivë, vetvetiu hapi një problem që nuk u arrit të zgjidhet në mënyrë
racionale. Shpallja e referendumeve në çdo republikë ishte në funksion të
anulimit të kontratës federative dhe njëherësh të imponimit të kontratave të
reja, por, pa pëlqimin e bashkësive të ndryshme etnike që me pavarësimin e
republikave u shkëputën, pa vullnetin e tyre nga konteksti i më parmë.
Në Maqedoninë e Veriut ky proces u zhvillua lehtë-lehtë për shkak të
pozitës së pavolitshme të shqiptarëve, si në Shqipëri dhe në Kosovë, ashtu
edhe në Maqedoni, por kjo s’do të thotë se këto tema nuk do të hapen
në të ardhmen, veçmas nëse merret parasysh fakti se Kushtetuta e re e shtetit
të ri u ndërtua mbi konceptet e vitit 1989, kur arbitrarisht u degradua pozita e
shqiptarëve në shoqëri. Por, siç dihet nacionalizmi e zgjon nacionalizmin.
D. MARRËVESHJET PA SHQIPTARË
Popujt sllavë të jugut, ashtu si popujt e tjerë të Ballkanit ishin një kohë të
gjatë nën sundimin e huaj, të Perandorisë Otomane ose Austro-Hungareze.
Para dhe gjatë Luftës së Parë Botërore sllavët e jugut zhvilluan takime,
konsultime dhe përfundimisht u morën vesh që ta themelojnë Jugosllavinë.
Kjo kontratë fillimisht u arrit vetëm në mes të serbeve, kroatëve dhe
sllovenëve. Shteti i ri që nga fillimi pati probleme me lojalitetin e popujve të
pa përfshirë në kontratë, si dhe me ambiciet për hegjemoni të serbëve, popullit
dominues në shoqëri. Për ta ndrydhur këtë antagonizëm, të paevitueshëm për
formacionet multi-etnike shoqërore, qeveria e mbretërisë së SKS nxori
Proklamatën me të cilën i ngushtoi të drejtat demokratike dhe vendosi
diktaturën mbretërore. Mosrespektimi i kontratës, mos përfshirja e popujve të
tjerë në të, ndikoi që në vitin 1941 këtë shtet të sajuar të mos e mbrojë
askush, madje pushtuesi i ri, nazifashist, u prit me lule dhe entuziazëm nga
qytetarët në të gjitha krahinat e shtetit të përbashkët.

Partia Demokratike Shqiptare

Faqe 60

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, në v.1942 në Bihaq dhe në v.1943 në Jajcë,
komunistët jugosllavë vendosën ta ringjallin Jugosllavinë që paraprakisht e
trajtonin si krijesë artificiale. Në kontratën e re u përfshinë të gjithë popujt
sllavë të jugut, serbët, kroatët, sllovenët, boshnjakët, malazezët, maqedonasit,
madje në një vend përmendet edhe Sanxhaku. Siç shihet në këtë kontratë nuk
përmendet Kosova dhe as shqiptarët. Arsyeja është e thjeshtë. Mbi baza të së
drejtës për vetëvendosje shqiptarët, në konferencën e Bujanit, e organizuar
nga Komiteti Krahinor i PKJ-së, më 31 janar 1943, patën vendosur bashkë me
delegatët serbë dhe malazezë të Kosovës që viset ku jetojnë shqiptarët t’i
bashkohen Shqipërisë. Ky vendim, kjo kontratë më vonë në mënyrë të
njëanshme do të anulohet në Mbledhjen e tretë të KAÇKJ-së (AVNOJ) të
mbajtur në Beograd, 7-10 gusht 1945.
Po ashtu në Maqedoninë e Veriut, në manastirin Prohor Pçinjski, më
2 gusht (Ilinden) të v.1944 mbahet Mbledhja Antifashiste për Çlirim të
Maqedonisë (ASNOM, Antifasisticko Sobranie za Osloboduvanje na
Makedonija) ku merren disa vendime, që ASNOM-i të jetë institucioni i vetëm
vendimmarrës, që gjuha maqedonase të shpallet gjuhë zyrtare, që Ilindeni të
shpallet ditë feste etj. Këto vendime i marrin 60 delegatë nga 116 sa ishin
zgjedhur për të marrë pjesë. Prej tyre asnjë nuk ishte shqiptar. Sipas modelit
të AVNOJ-it edhe ASNOM-i mban tri mbledhje radhazi ku merren vendime
edhe për shqiptarët pa prezencën e tyre. Vendimet e këtilla të njëanshme, pa
marrëveshje, pa kontratë, në vend që të sjellin paqe dhe mirëqenie, u
shndërruan në kode torturuese. Sipas të gjitha gjasave, mospërfilljet e
shqiptarëve kanë qenë në përputhje me vendimet dhe marrëveshjet
ndërshtetërore për shpërnguljen e shqiptarëve në Turqi.
Siç u theksua në hyrje, krizat në shoqëritë multietnike shfaqen kur një
popull, me kapacitet demografik, ekonomik, politik, kulturor, demokratik nuk
përfshihet në kontratën për ndërtimin e shtetit, por margjinalizohet
vazhdimisht duke shpikur forma të ndryshme për përtharje të perspektivave të
tij.
Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, që në vazhdimësi jetojnë si popullatë
shumicë në viset perëndimore të Maqedonisë së Veriut dhe që në mënyrë të
natyrshme ndërlidhen me viset e tjera shqiptare të Kosovës dhe të Shqipërisë,
në mënyrë të pakuptimtë janë anashkaluar në momentet e vendimmarrjeve
historike. Ky injorim, pothuajse kudo në botë shërben si pretekst që populli i
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margjinalizuar ta shfrytëzojë këtë shpërfillje për mosbindje qytetare ose për
jolojalitet ndaj shtetit.
Gjatë Jugosllavisë së dytë, udhëheqësia maqedonase, e mbështetur nga
qendra e pushtetit – Beogradi, ushtronte një politikë represive që i tejkalonte
masat që merrte regjimi i Millosheviqit në Kosovë. Me këtë rast do të
përmendim vetëm disa shembuj: ndalimi i emrave kombëtarë shqiptarë,
ndalimi i përdorimit të toponimeve në variantin shqiptar, imponimi i
paraleleve të përziera me qëllim që të shuhet arsimi në gjuhën shqipe, ndalimi
i përdorimit të flamurit, reduktimi drastik i numrit të nxënësve në shkollat e
mesme etj.
Por, përjashtimi i shqiptarëve nga kontrata ose shkelja e standardit
bashkëkohor që shteti të ndërtohet mbi parimin e marrëveshjes, u manifestua
edhe në raste vendimtare historike, si bie fjala në v.1989 kur, duke
shfrytëzuar ofensivën e nacionalizmit serb, u sollën një varg amendamentesh
që i suspenduan një varg të drejtash të shqiptarëve të garantuara me
Kushtetutën e vitit 1974. Ky guxim, kjo arrogancë, kjo gatishmëri që të
shfrytëzohet çdo oportunitet politik për t’i ngulfatur të drejtat dhe interesat
legjitime të bashkëqytetarëve të tyre shqiptarë, pranë të cilëve jetojnë me
qindra vjet, është faktori që në mënyrë ciklike i rrënon marrëdhëniet
ndëretnike, besimin e ndërsjellë dhe vetë shtetin.
Kjo arrogancë në raport me shqiptarët u shfaq në mënyrë edhe më
të padurueshme me rastin e hartimit dhe miratimit të aktit më të lartë juridik
të një shteti, të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, kontratës
bazike që duhej t’i rregullonte relacionet komplekse në shoqëri. Deputetët,
subjektet politike shqiptare dhe populli shqiptar në përgjithësi, nuk u pajtuan
me këtë kontratë që do të duhej t’i rregullonte marrëdhëniet ndërmjet dy
bashkësive më të mëdha etnike, kështu që 10 vjet radhazi Maqedonia e Veriut
u bë model tipik i një shoqërie konfliktuale që në vitin 2001 përfundoi me
konflikt të hapur.
Shkaku i luftës ka mundur të jetë i çfarëdo natyre, por masivizimi i tij
spontan dhe i rrufeshëm ishte indikator se marrëdhëniet ndëretnike paskan
qenë përkeqësuar tej mase, mirëbesimi i ndërsjellë nuk paska ekzistuar dhe
se distanca etnike paska qenë ekstreme.
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Në vend që të analizohen shtruar shkaqet e kësaj dukurie që kishte
kapacitet për t’i rrënuar bazat e shtetit, subjekti politik maqedonas,
institucionet e shtetit, sistemi informativ, shkaqet e këtij konflikti më me
ëndje i kërkonin në teoritë e ndryshme të komplotit.
Ata asnjëherë nuk e analizuan tërësinë e procesit historik, përjashtimin
arrogant të shqiptarëve gjatë hartimit të kontratës për bashkëjetesë. Projekti
maqedonas, prej ASNOM-it e këndej ishte injorimi total i kontributit të
shqiptarëve në këtë segment të përkufizimit të konceptit të shtetit. Të drejtat
që ofronin ishin në funksion të përtharjes të kulturës shqiptare.

E. KONFLIKTI I VITIT 2001 DHE MARRËVESHJA E
OHRIT
Konflikti i vitit 2001 ishte i rrezikshëm për të dy palët, jo vetëm për
shkak të rrethanave të pavolitshme gjeostrategjike, por edhe për shkak se
iniciatorët e konfliktit nuk kishin plan politik, ndërkaq kreu i shtetit s’dinte
si ta menaxhojë situatën. Kjo situatë ndikoi që këto kontradikta të shndërrohen
në mosdurim dhe urrejtje ndëretnike.
Palët në konflikt, duke mos pasur kurajë për korrigjim të vlerësimeve, të
paragjykimeve gjithnjë e më tepër e rëndonin dhe e thellonin krizën. Në atë
kohë vetëm PDSH-ja pati guxim, vlerësim të saktë të situatës dhe ide se si
duhet të dilet nga ky qark vicioz. Në dallim nga faktorët politikë maqedonas
që konfliktin e shpjegonin me teori të ndryshme të konspiracionit ose me
argumente që i demonizonin shqiptarët, si dhe në dallim nga nxitësit e luftës
që përdornin argumente folklorike, të pakuptimta për faktorin ndërkombëtar,
PDSH-ja hapi kapitullin që kishte të bënte me kritikën e mënyrës së
krijimit dhe të ndërtimit të shtetit. Duke u ndërlidhur në paralajmërimet më
të hershme për mundësinë e konfliktit ndëretnik në Maqedoninë e Veriut, duke
sugjeruar arritje në një marrëveshjeje të domosdoshme historike ndërmjet dy
bashkësive më të mëdha etnike, PDSH-ja e shtroi nevojën që shteti të
ndërtohet mbi baza të një kontrate shoqërore ku në mënyrë precize do të
garantoheshin të drejtat dhe obligimet. Ky ishte rrafshi i vetëm ku mund
të zgjidhej ky konflikt, ngaqë variantet e mëparshme, ku faktori shqiptar
ishte mënjanuar nga të gjitha marrëveshjet, detyrimisht dështuan. Pra, PDSHPartia Demokratike Shqiptare
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ja, duke i ikur ligjërimit të njollosjes, argumentoi se Kushtetuta e RMV-së,
koncepti i shtetit është gjenerator i krizës dhe se pa korrigjimin e kësaj
kontrate, të Kushtetutës, nuk mund të zgjidhet kriza. Faktori ndërkombëtar e
kuptoi drejt këtë qasje të PDSH-së ndaj krizës dhe e mbështeti fuqimisht
kërkesën për negociata. Siç dihet, pas shumë hezitimesh të faktorit politik
maqedonas, negociatat filluan në vilën presidenciale në Ohër, nën udhëheqjen
e negociatorëve (pala maqedonase parapëlqente t’i quajë ,,olesnuvaçi”lehtësues). Që në seancën e parë, pala maqedonase mbajti qëndrim, sa
anakronik po aq edhe dogmatik, duke trajtuar shtetin si pronë etnike. U pa
qartë se ata, të verbëruar nga një nacionalizëm posesiv, nuk kuptonin fare
nevojën për një marrëveshje të arsyeshme për parimet mbi të cilat do të
ndërtohet shteti i përbashkët, pra për domosdoshmërinë e lidhjes së një
kontrate, përmes së cilës do të krijoheshin kushte për identifikim, lojalitet
të të gjithë qytetarëve ndaj shtetit. Ishte e padurueshme klima politike,
intelektuale, refraktare që krijonte pala maqedonase. Ata ishin të
pavetëdijshëm se prej fillimit mbanin pozicione antishqiptare. Kjo ishte e
mishëruar në konceptet e tyre politike. Për ta ishte krejtësisht e
kuptueshme që të mohojnë kërkesën e shqiptarëve për përdorim të plotë të
gjuhës shqipe, për përfaqësim adekuat në institucionet dhe për shfrytëzim të
barabartë të oportuniteteve të sistemit. Për ta, njëherësh ishte krejtësisht
normale që pala shqiptare të tregojë përgjegjësi, konstruktivitet dhe korrektësi
ndaj interesit maqedonas. Gjatë tërë procesit të bisedimeve u pa qartë dallimi
në mendësinë e të dy palëve: asaj refraktare, mohuese të përfaqësueseve
maqedonas dhe asaj kooperuese, afirmative të përfaqësuesve shqiptarë. Pas
shumë debatesh, presionesh nga brenda dhe jashtë, veçmas pas përkeqësimit
të situatës në zonat e krizës, u nënshkrua Marrëveshja e Ohrit që në vete
ngërthente një varg kontradiktash, inkonzistencash, segregimesh, që
paralajmëronin se marrëveshja, kontrata e parë e arritur mes këtyre dy
komuniteteve do të jetë e pazbatueshme. Mjerisht koha tregoi se dyshimet
ishin të sakta. Kjo ndodh gjithmonë kur njëra nga palët kontraktuese nuk
tregon vullnet për respektimin e saj. Te pala maqedonase, në të gjitha
segmentet e shoqërisë, sot e kësaj dite dominon bindja se konflikti i
vitit 2001 ishte fryt i komplotit të jashtëm, se Kushtetuta s’është dashur të
ndërrohej fare, se shqiptarët janë mercenarë për interesa të huaj, se në këtë
konflikt janë të përzier faktorët islamikë (prandaj u vranë ata 7 pakistanezë)
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etj. Në këtë humnerë të dyshimeve u tret edhe vullneti i faktorit maqedonas,
fillimisht për arritje të marrëveshjes dhe pastaj për zbatimin e saj.
Ky refuzim për rregullim të raporteve ndëretnike përmes një marrëveshjeje
të qëndrueshme dhe funksionale u shfaq në disa faza:
• në fazën e parë refuzohej nevoja për negociata dhe kërkohej miratimi i
kërkesës për zgjidhje të krizës me mjete ushtarake, si e drejtë legjitime e një
shteti për mbrojtje. Në vazhdë të këtij vlerësimi Qeveria e Maqedonisë
importonte sasi të mëdha armatimi dhe ëndërronte që të kopjojë variantin
kroat për qërim të hesapeve me shqiptarët;
• në fazën e dytë, kur u pa se nuk mund të evitohen negociatat, u përpoqën që
ato të kenë profil të ulët, të quhen bisedime, ndërmjetësuesit të mos quhen
negociatorë, por lehtësues;
• në fazën e tretë, gjatë bisedimeve kërkonin me kokëfortësi që sa më shumë
t’i ngushtojnë kërkesat e shqiptarëve;
• në fazën e katërt, në atë të përmbylljes së negociatave, impononin formulime
dualiste për të drejtat në përgjithësi, pastaj teknikën e reduktimit të të drejtave
kushtetuese përmes ligjeve, të ligjeve përmes rregulloreve dhe, përfundimisht
përmes refuzimit që të përmenden masat ndëshkuese në rast se marrëveshja
nuk zbatohet. Kjo fazë konceptuale e marrëveshjes, e kontratës që do të
duhej njëherë e mirë t’i qetësonte antagonizmat ndëretnikë, përfundoi me
zgjidhje segreguese. Kjo më së miri shihet te e drejta për përdorim zyrtar
të gjuhës shqipe që në krahasim me gjuhën maqedonase është segreguar
shumëfish;
• në fazën e pestë përdorën metodën e opstrukcionit, të zvarritjes së
implementimit përfundimtar të Marrëveshjes së Ohrit. Afati përfundimtar ka
qenë viti 2004;
• në fazën e gjashtë, atë të nxjerrjes së ligjeve u modifikuan konceptet.
Bie fjala formulimi i qartë dhe i obligueshëm kushtetues se gjuha të cilën e
flasin më se 20% të qytetarëve po ashtu është në përdorim zyrtar u
modifikua në variantin hipotetik ,,mund” të përdoret.
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• Në fazën e shtatë u aktivizua mekanizmi i opstrukcionit burokratik, kështu
që kjo Marrëveshje u shndërrua në pseudo-marrëveshje, në një paravan pas të
cilit fshihet pozita e mjerë e shqiptarëve dhe cinizmi maqedonas.
F. MARRËVESHJA E RE – APLIKIMI I DEMOKRACISË
KONSENSUALE
Maqedonasit, për shkak të përqindjes së lartë të shqiptarëve në
strukturën demografike të shoqërisë, si dhe për shkak të paragjykimeve të
trashëguara nga e kaluara, vazhdimisht i perceptojnë dhe i trajtojnë shqiptarët
si element i huaj. Ky këndvështrim krijon një barrierë psikologjike që i pengon
ata të ballafaqohen me realitetin. Ngufatja, modifikimi i kërkesave të
shqiptarëve me manipulime llojesh të ndryshme të grupimeve para-politike
shqiptare që u legjitimuan në mënyrë të dyshimtë, është metodë pune që
gjithmonë ka dështuar dhe do të dështojë. Në sistemet demokratike këto
naivitete zbulohen lehtë, prandaj është e kotë që me kokëfortësi të
përsëriten gabimet e njëjta. Tashmë është e sigurt se nuk ka gjasa që shqiptarët
të zhduken nga këto hapësira, ashtu si imagjinojnë disa politikanë, është
e sigurt se shqiptarët nuk do të mund të asimilohen, përfundimisht është
e sigurt se ata nuk do të heqin dorë nga kërkesa që të jenë të barabartë në
shoqëri, nga kërkesa që sistemi t’u ofrojë oportunitete të njëjta të gjithë
qytetarëve.
Kërkesa për një marrëveshje të re është pasojë e modifikimit të
palejueshëm të Marrëveshjes së Ohrit, aq më tepër që afati i saj ka skaduar.
Modifikimet janë bërë në segmentet kryesore të Marrëveshjes së Ohrit, në
përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, në përfaqësimin adekuat të shqiptarëve në
sistem, që fshihet në mënyrë tinëzare me të dhëna të paverifikueshme
statistikore, në konceptin e decentralizimit, në funksionimin e mekanizmit të
konsensusit (vetos etnike), pastaj në mosrespektimin e ligjit për amnisti,
obligim që, megjithatë buron nga Marrëveshja e Ohrit, ashtu si edhe masat e
tjera për krijim të kushteve për mirëbesimi të ndërsjellë, siç ishte ideja e
risocializimit të ish pjesëtarëve të konfliktit të vitit 2001. Raportet shqiptaromaqedonase kategorizohen në tri periudha historike. Në të parën, ata ishin
në pozitë të njëjtë, të bashkuar kundër sunduesit të përbashkët, osmanëve
(Republika e Krushevës), serbëve (Jugosllavia e parë), në të dytën
maqedonasit janë në aleancë anti-shqiptare, kryesisht me serbët, në të tretën
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vazhdojnë strategjinë e periudhës së dytë, por të vetmuar, pa përkrahjen
doktrinare, financiare dhe ushtarake të aleatëve të mëparshëm. Këtë pohim
e vërteton fati i Marrëveshjes së Ohrit, e cila u shndërrua në
mosmarrëveshje etnike e radhës. Këto cikle shkaktohen nga ambiciet joreale
të maqedonasve që vazhdimisht përpiqen t’i margjinalizojnë shqiptarët dhe
ta përmirësojnë standardin e tyre jetësor në kurriz të shqiptarëve. Tanimë këtij
sistemi të ngritur mbi interesa të bashkësisë dominuese etnike i ka ardhur
fundi. RMV-ja moderne, evropiane duhet të pajtohet me realitetin e
brendshëm dhe të ndërtojë një sistem të barazisë së plotë. Kërkesa për
marrëveshje të re, krahas konstatimit se Marrëveshja e Ohrit dështoi në
implementim, ndonëse luajti rolin kyç në shuarjen e konfliktit, mbështetet
edhe në faktin e ekzistimit të realiteteve, standardeve të reja për zgjidhje të
kontesteve ndër-etnike në rajon, siç është Pakoja e Ahtisarit, ku parashikohen
garanci të plota për ruajtjen e trashëgimisë kulturore serbe dhe për barazinë e
tyre të plotë në sistem. Zakonisht marrëveshjet pa mekanizma për
implementim të tyre mbeten fjalë, retorikë që përkeqëson edhe më shumë
situatën brenda një shoqërie. Marrëveshja e re, kontrata e re që do t’i
përkufizojë të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të shqiptarëve dhe të
maqedonasve duhet të garantojë:
 Zbatimin e plotë dhe në afat të caktuar të pikave të marrëveshjes
(kontratës). Në këtë vijë duhet të nxirret një ligj i veçantë ku
parashikohen masa ndëshkuese për shkeljet dhe zvarritjet, për të
gjitha manipulimet që ndikojnë që një e drejtë të bëhet e
pashfrytëzueshme
 Barazinë e plotë të shqiptarëve në sistem, si në shfrytëzimin e
begative të sistemit ashtu edhe në vendimmarrje. Kjo fushë do të
kontrollohet me parimin e konsensusit të plotë. Këtu bën pjesë
edhe ndarja proporcionale e buxhetit. Nëse kjo ndarje nuk do të
ishte e barabartë, të drejtat e ofruara, ashtu si u theksua më lart, do të
shndërrohen në oferta të parealizueshme
 Përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe pa segregime fyese
 Përfaqësimin adekuat të kontrolluar
 Ligjin e ri për funksionim konsensual të qeverisë
 Decentralizimin e njëmendtë në vend të dekoncentrimit që krijon
iluzionin se mjetet buxhetore janë decentralizuar
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 Ndarjen e re territoriale që merr parasysh aspektin etnik, kulturor,
ekonomik, infrastrukturor
 Themelimin e institucioneve në funksion të zhvillimit të vlerave
kulturore shqiptare
 Respektimin e përpiktë të konceptit shekullar të shtetit
 Deetnizimin e simboleve të shtetit, të himnit, të stemës dhe të
simboleve të tjera shtetërore
 Përcaktimin strategjik dhe pa ekuivoke për integrim në BE.
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