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Në një shoqëri postkomuniste si kjo e jona, çështja e ideve liberale është akoma më 

komplekse. Shumëkush e sheh liberalizmin si antipodin e socializmit. Në fakt ashtu është. Por, 

sidoqoftë, këtu duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Në thelb, në fazat e hershme socializmi 

përvetësoi idetë libertare kundër konservatizmit, pranoi sistemin industrial, synimet liberale 

të lirisë, arsyet, lëvzishmërinë, progresin, standartet më të larta të jetesës për masat dhe 

fundin e teokracisë. Por socializmi këto ideale kërkoi t’i arrinte me mjete konservatore, si 

dhuna, statizmi, planifikimi i centralizuar, komunitarizmi, madje edhe nacionalizmi.  Shpresoj 

që ndriçimi këtyre temave do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë se ku qëndron thelbi i 

sotëm i ideve liberale në një vend si Shqipëria, ku trashëgimia paternaliste e komunizmit 

është tepër e theksuar dhe ku problemet e zhvillimit të paqëndrueshëm dhe të varfërisë 

ndikojnë vazhdimisht për kthim në statizëm. 

*Pjesë nga referimi i Gramoz Pashkos 

në Colloqium Liberal, Tiranë 2005

INSTITUTI EUROPIAN PASHKO është një organizatë jofitimprurëse themeluar nga EEI / Inciativa Europiane për Edukim, si 
agregim i më shumë se 10 viteve veprimtari në mbështetje të: lirisë ekonomike, inovacionit, lirisë së shtypit, botimeve dhe debatit 

të ideve, kreativitetit dhe të trashëgimisë kulturore. / IEP udhëhiqet nga vlerat e aksionit afirmativ, europianizimit të shoqërisë 
shqiptare, reformizmit, liberalizmit ekonomik dhe politik, për nder të ideve të profesor Gramoz Pashko, emrin e të cilit mban ky 

institut, falë dashamirësisë së familjes Pashko. / GRAMOZ PASHKO, profesor, ekonomist liberal, figurë sui generis intelektuale, 
një nga liderët e lëvizjes demokratike të “Dhjetorit 1990” dhe themeluesi i universitetit të parë privat në Shqipëri në vitin 2002.  

/ IEP do të promovojë nëpërmjet pesë programeve vlerat e demokracisë liberale, ekonomisë së lirë të tregut dhe europianizimin. 

31 mars 2017 themelohet  Instituti Europian PASHKO 
16 Nëntor 2009 - Qendra UET / 26 Korrik 2010 - FLE / 23 Dhjetor 2014 - Botimet MAPO / 12 Shkurt 2015 - Botimet UET PRESS
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PASHKO, referencë e 
modernitetit shqiptar
Pse një institut? Pse europian?
Pse me emrin e liberalit të parë?

Në kohën tonë referencat fetare, etnike apo referencat 
me natyrë spirituale apo ideologjike gëlojnë në një 
botë që është shumë e çorientuar. Edhe revistat 

më prestigjioze të botës parashikojnë kohë të këqija për 
liberalizmin ose aspak kohë të mira për frymën liberale. Në 
këtë kuptim, të ndërtosh një institut europian me emrin e 
liberalit më të famshëm shqiptar të nëntëqindës, profesor 
Gramoz Pashkos, duket si një misionarizëm përmbys. 
Bashkë me ekipin e mrekullueshëm të kolegëve prej vitesh 
kemi ndërtuar një aksion non profit, në kuadrin e korporatës 
sonë Iniciativa Europiane për Edukim, e mbështetur 
kryesisht në agregimin e iniciativave të shumta non profit, 
nën çatinë dinjitoze të Institutit Europian PASHKO.

Në radhë të parë dy fjalë për simbolin e institutit 
tonë, profesor Pashko. Profesor Pashko, një figurë e 
jashtëzakonshme e viteve 1980, 1990, na krijon bazën 
solide për t’u mbështetur në një simbol, i cili qëndron në 
vetvete jashtë pushtetit, jashtë fuqisë ekonomike, jashtë 
fuqisë diplomatike, por brenda fuqisë së madhe të idesë. Ky 
ishte Gramoz Pashko, njeriu që e konceptoi demokracinë 
dhe kapitalizmin shqiptar, ende pa lindur ai. Po të shohësh 
sot, vizionet e profesor Pashkos gjatë vitit 1990, 1991 dhe 
më tej, duken më aktuale se kurrë, më për të tashmen 
se kurrë dhe më për të ardhmen se asgjë tjetër.  Në këtë 
kuptim referenca e Institutit Europian tek emri dhe simbolika 
e Gramoz Pashkos është një pikënisje e mirë për një 
misionarizëm laik, në funksion të lirisë së një shoqërie të 
drejtë, të meritokracisë, të një shoqërie të garës dhe të së 
drejtës. Gramoz Pashko, një nga simbolet themelore të 
transformimit themelor të Shqipërisë dhe njëkohësisht dhe 
vetë kapitalizmit shqiptar, të lirisë ekonomike dhe të lirisë 
në përgjithësi, dhe për një përkim jo të rastit edhe simbol 
i themelimit të sektorit të pavarur universitar, themelues i 
Universitetit të parë privat në Shqipëri, atij të New York-ut, 
mbetet për ne një mënyrë se si ne mund ta përthyejmë 
realitetin, i cili sado kompleks dhe i ndryshëm, afro dy ose 
tri dekada më tej se Gramoz Pashko të niste konceptimin 
ose vizionin për një shoqëri demokratike të lirë dhe të tregut 
të lirë dhe afro dhjetë vjet pasi ai është ndarë nga jeta në 
një aksident tragjik, mbeten tmerrësisht aktuale dhe mbeten 
tmerrësisht zgjidhje preferenciale. 

Si i tillë Instituti Europian PASHKO, të cilin kam kënaqësinë 
ta prezantoj përpara publikut dhe partnerëve, më krijon një 
ndjesi të veçantë: Pashko i pangjashëm me askënd tjetër, 
me veprimin e tij autentik gjatë tranzicionit shqiptar nga dita 
e parë dhe deri në ditën e fundit, duket si bashkëmoshatari 
apo si i ngjashmi i atyre që e duan lirinë, meritokracinë, të 

drejtën në një shoqëri aspak të përsosur dhe të sunduar 
nga e liga, nga zilia, nga prapambetja. 

Të gjashta programet e Institutit Europian PASHKO synojnë 
t’u japin jetë vlerave tona themelore, të cilat përbëjnë 
bazën e veprimit të të gjitha programeve tona dhe të 
veprimit tonë të përditshëm në kuadrin e këtij instituti. Këto 
vlera fillojnë nga aksioni afirmativ, pra nga mbështetja për 
këdo që është i aftë ose demonstron aftësi dhe kualitet, 
por që për një arsye a për një tjetër qëndron në buzë të 
rrugës, në garën e ethshme dhe shpeshherë të padrejtë 
të shoqërisë së lirë. Europianizimi është vlera e dytë e 
rëndësishme për veprimin tonë në kuadrin e projekteve 
të Institutit Europian PASHKO. Si dhe vetë emri i institutit, 
vlerat europiane dhe vetë procesi i europianizimit, që është 
në fakt perëndimorizimi i shoqërisë shqiptare, qëndron si 
një referencë kundrejt një Ballkani dhe një Shqipërie të 
çorientuar nën fluksin e shumë zhvillimeve globale, të cilat 
mund të përballohen vetëm me referencë europianizmin. 

Reformizmi është vlera jonë e tretë më e rëndësishme 
për të krijuar konturet e një shoqërie, për të cilën Gramoz 
Pashko dhe liberalët ëndërronin dhe ëndërrojnë kudo. 
Reformimi i shoqërisë shqiptare dhe çuarja e saj drejt 
demokracisë dhe tregut të lirë, është një vlerë tjetër 
themelore e veprimit të programeve tona. Më kryesorja 
e vlerave, të cilat ne përqafojmë duke luftuar fort çdo 
ekstremizëm të djathtë apo të majtë, duke konsideruar 
kundërshtarë socialë demokracinë e vjetër, nëpërmjet 
reformizmit ne besojmë se e gjithë shoqëria, përtej ndarjeve 
të majta e të djathta, mund të ecë përpara për të prodhuar 
një shoqëri më të mirë, më të zhvilluar dhe më të drejtë.

Dhe vlera jonë kryesore, liberalizmi, fryma së cilës i 
kushtohet veprimtaria e Institutit Europian PASHKO, është 
sipas nesh mundësia themelore që ka çdo shoqëri përfshirë 
këtu edhe një shoqëri me shumë probleme siç është 
shoqëria shqiptare, për të fituar kohën e humbur dhe për të 
përshpejtuar ecjen përpara dhe për të përshpejtuar ritmin e 
avancimit drejt një shoqërie, në të cilën asnjë problem nuk 
zgjidhet përfundimisht, por ku shumica e problemeve janë 
në rrugën e zgjidhjes.

Henri Çili
Themeluesi i Institutit PASHKO
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Liritë e fituara janë 
gjithmonë në rrezik, 
ndaj duhen mbrojtur

Themelimi i një instituti kërkimor dhe 
promovues të ideve të lirisë, është një 
moment reflektimi për rëndësinë që mbartin 

këto vlera në zhvillimin ekonomik, politik dhe 
shoqëror të një vendi. Historia e ka treguar 
qartë se kombet që përqafuan këto vlera, që 
respektuan iniciativën private dhe lirinë e individit, 
që shtetin e kanë kufizuar në rolin e tij më të 
natyrshëm të garantuesit të funksionimit të këtyre 
lirive, kanë qenë në pararojë të progresit të 
njerëzimit, kanë vendosur standardet më të larta 
që kërkohen të imitohen edhe nga pjesa tjetër e 
njerëzimit. 
Për Shqipërinë, që vjen nga një trashëgimi 
totalitariste dhe ku individi ishte në “duart e shtetit 
që nga lindja e deri në vdekje”, promovimi i këtyre 
vlerave merr një rëndësi edhe më të posaçme. Tri 
dekada lirie janë një përvojë modeste e rrugëtimit 
që ka kryer vendi. Sistemi politik e shoqëror ka 
krijuar premisa të mira për zgjerimin e lirive, por 
jo pak herë ato janë cenuar dhe abuzuar. Herë 
nga vetë shteti dhe herë nga grupe të fuqishme 
interesash, në jo pak raste edhe liritë themelore të 
një shoqërie demokratike janë nëpërkëmbur. Jemi 
në një shoqëri të lirë, po ku liria nëpërkëmbet dhe 
mbahet peng. E pikërisht për këto arsye ka një 
zhgënjim në rritje mes anëtarëve të shoqërisë 
për mënyrën se si po funksionojnë si liritë politike 
dhe ato ekonomike në vend. Momenti e kërkon 
që vlera të tilla të zënë shumë vend në hapësirën 

e debatit publik, që epërsitë e sistemit të lirisë të 
studiohen dhe të promovohen më gjerësisht. 
Për këto arsye, krijimi i Institutit Europian 
PASHKO (IEP) është një ngjarje e rëndësishme 
për interesin publik. Projektet dhe programet 
që do të zhvillojë IEP do të vënë pikërisht 
këto dimensione në qendër të punës së vet: 
liberalizimin e tregjeve dhe menaxhimin në 
kushtet e  tregut, zhvillimin e trashëgimisë e të 
kujtesës dhe edukimin  e shoqërisë si vlera të 
rëndësishme për t’u mbrojtur dhe për të ndarë me 
civilizimin botëror, raportet e shtetit me shoqërinë 
dhe aspekte të tjera që lidhen me krijimin e 
kushteve të përshtatshme për zgjerimin e lirive. 
Mbështetja që Iniciativa Europiane për Edukim 
i jep IEP, rrjeti ynë i bashkëpunëtorëve qoftë 
brenda dhe jashtë vendit, dhe vizioni që ne 
ndajmë me Bordin e Besimit, janë inkurajuese që 
ky mision do të përmbushet në mënyrë eficiente 
dhe se kontributi i punës sonë do t’i shtojë vlera 
përpjekjeve që po bën shoqëria jonë për të arritur 
standardet më të larta të një shoqërie të zhvilluar. 

Prof. Asoc. Dr. Selami Xhepa 
President i Institutit Europian PASHKO
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Nevoja që të rinjtë të kenë një 
referencë tek idetë liberale, 
si ato të Gramozit

Kur miqtë e mi dhe miqtë e rinj të Gramozit 
më ftuan në aktivitetin e parë për të krijuar 
një çmim, për doktoraturën më të mirë me 

emrin e Gramoz Pashkos në fushën e mendimit 
të lirë ekonomik liberal, u ndjeva e mikluar dhe 
sigurisht e emocionuar që dikush në këtë qytet, i 
cili harron shpejt, nuk e paska harruar kontributin 
intelektual të bashkëshortit tim, profesor Gramoz 
Pashkos. 
Gramozi ishte një njeri që nuk kishte “asgjë në 
dorë”. Ai pati një pushtet shumë të shkurtër, 
vetëm gjashtë muaj si zëvendëskryeministër, nuk 
drejtoi struktura të mëdha, nuk krijoi interesa dhe 
agregime të fuqishme interesash, por ai kishte një 
gjë të fuqishme, idetë.
Gramozi ishte pasionant për punën e tij 
akademike, ishte pasionant me studentët, 
pasionant i ideve. Mendoj se ai i dha tranzicionit 
shqiptar një këndvështrim të ri, i cili ndoshta u 
pasua edhe nga të tjerë, pak ose shumë, thellë 
ose në mënyrë të cekët, por që shërbeu si një 
simbol dhe si një referencë për të ndërtuar një 
mënyrë të ndërtimit të shoqërisë pas përmbysjes 
së komunizmit. 
Vlerat liberale të Gramozit, vlerat e meritokracisë, 
të garës, të tolerancës, të demokracisë, me sa 
shoh, për kënaqësinë time, mbeten jo vetëm një 
nevojë, por edhe një referencë për shoqërinë 
shqiptare. 
Prandaj kam pasur shumë kënaqësi të 
bashkëpunoj me miqtë për ndërtimin e një 

Instituti Europian me emrin e Gramoz Pashkos. 
Si familjare e Gramozit kam pasur gjithashtu 
përulësinë të autorizoj emrin e tij për ndërtimin e 
një rrjeti programesh, siç është Instituti Europian 
PASHKO, Bursat “Pashko”, Klubi Studentor 
“Pashko”, çmimi për kërkimin më të mirë 
shkencorë “Pashko”, dhe Fellowsheep-i “Pashko”, 
duke besuar se të gjitha këto elemente jo vetëm 
nuk tradhtojnë, por edhe i shkojnë për shtat asaj 
që Gramozi ka bërë dhe do të donte të bënte dhe 
do të donte të bëhej në emër të tij apo frymëzuar 
nga idetë e tij. Nevoja që të rinjtë të kenë një 
referencë tek idetë liberale, që në këtë rast 
Gramozi i mishëronte më së miri dhe plot pasion, 
është një nevojë jetike e shoqërisë shqiptare. 
Në një shoqëri që ka akoma shumë punë për t’u 
dekomunistizuar, për t’u depunistizuar, një shoqëri 
që ka nevojë të reformohet dhe të shkojë drejt 
garës e meritokracisë, unë them se ky institut dhe 
emri i tij i vjen sadopak në ndihmë, një shoqërie 
komplekse ku kërcënimet ndaj lirisë, demokracisë 
dhe tregut  janë shumë të mëdha. 
Prandaj i uroj shumë sukses Institutit PASHKO në 
punën e tij, për misionin që i ka vendosur vetvetes.

Mimoza Pashko
Bashkëshortja e Gramoz Pashkos
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Themelimi i Institutit Europian PASHKO si pjesë e grupit 
të Iniciativës Europiane për Edukim, është një realizim 
i rëndësishëm dhe rezultat i një dekade investimi të 
suksesshëm të Universitetit Europian të Tiranës në 
fushën e edukimit. Instituti do të shërbejë si dimensioni 
kërkimor i universitetit dhe do të mobilizojë burime dhe 
ekspertizën e saj të brendshme dhe të huaj në kryerjen 
e kërkimeve dhe analizave që synojnë përmirësimin 
e politikave publike me qëllim shëndoshjen e mjedisit 
ekonomik, social dhe politik të vendit.
Misioni ynë është të kontribuojmë në ndërtimin e një 
shoqërie të shëndetshme, të pasur dhe demokratike, një 
shoqëri ku liria e individit dhe sipërmarrjes janë vlerat 
thelbësore për prosperitetin e njeriut dhe të kombit.
Realitetet komplekse në të cilat jeton sot shoqëria jonë, 
ku forcat e globalizimit dhe ndryshimeve teknologjike 
po transformojnë rrënjësisht vetë natyrën e qytetërimit, 
kërkojnë një qasje inovative në lidhjen e kërkimit 
shkencor me edukimin dhe promovimin e një debati 
publik të mirinformuar, të paanshëm dhe në interesin më 
të mirë të publikut dhe interesave afatgjata të vendit. Në 
këtë frymë, Instituti Europian PASHKO do të kontribuojë 
me aktivitetin e vet të strukturuar në pesë drejtime 
madhore, që janë në thelbin e vet edhe si departamentet 
ose njësitë pëbërëse të institutit.
 
Në strategjinë e  kërkimit shkencor në dhjetë vitet e 
ardhshme, Instituti Europian PASHKO synon të plotësojë 
misionin e organizatës sonë, atë të arritjes së objektivit 
të Shqipërisë Inovative -2020. Në funksion të arritjes 
së këtij objektivi, puna kërkimore e institutit do të 
organizohet sipas këtyre fushave të mëdha kërkimore:

•  Politika, komunikimi dhe shoqëria, specifikisht në (a) 
zhvillimin kulturor dhe demokratizimin e shoqërisë; 
(b) teknologjinë, institucionet dhe komunitet, dhe (c) 

diplomacinë, gjeopolitikën dhe ndikimin e sigurisë mbi 
qeverisjen dhe politikëbërjen.

•  Ligji: Midis eficiencës dhe drejtësisë, me objektiva 
kërkimore që shtrihen në (a) harmonizimin e 
legjislacionit të biznesit me atë të BE-së dhe 
legjislacionin ndërkombëtar; (b) analizën  e politikave 
të sektorit publik në kontekstin e proceseve 
integruese; (c) legjislacioni dhe mjedisi i biznesit në 
vend.

•  Zhvillimi nëpërmjet edukimit synon të vendosë 
politikat e edukimit në funksion të zhvillimit të vendit, 
duke analizuar modelet dhe praktikat më të mira të 
politikave publike në fushën e edukimit, përsosjen e 
metodave të mësimdhënjes, me qëllim aftësimin më të 
mirë profesional dhe shkencor të studentëve, lidhjen e 
edukimit me politikat zhvillimore etj.

•   Ligji dhe institucionet publike në transformim, si një 
projekt kërkimor që fokusohet në analizën e sistemeve 
politike dhe evidentimin e nevojave të shoqërisë sonë 
për reforma kushtetuese që kërkohen në kontekstin 
e zhvillimeve demoktratike të shoqërisë, reformat e 
administratës publike dhe të qeverisjes vendore.

•  Axhenda e re e rritjes, është projekti që synon të 
analizojë transformimet strukturore të ekonomisë, 
duke evidentuar hallkat ku nevoja për politika më 
aktive publike mund të shtyjnë më fort zhvillimet 
ekonomike të vendit, të evidentojë burimet  e reja 
të rritjes dhe më posaçërisht politikat që nxisin 
inovacionin dhe transferimet e teknologjive novatore 
në sipërmarrjen e vendit.

•  Risku – loja e të gjithë aktorëve, në kontekstin e 
krizave financiare dhe të sofistikimit të lartë të 
tregjeve dhe instrumenteve financiare, është dhe 
një projekt kërkimor me interesa të mëdha jo vetëm 
akademike, por dhe në fushën rregullatore të 
funksionimit të tregjeve.

INSTITUTI EUROPIAN PASHKO
Një institut dedikuar 
promovimit të vlerave të lirisë 

PLATFORMA

Misioni ynë është të kontribuojmë në 
ndërtimin e një shoqërie të shëndetshme, të 
pasur dhe demokratike, një shoqëri ku liria e 
individit dhe sipërmarrjes janë vlerat thelbësore 
për prosperitetin e njeriut dhe të kombit.

Në foto anëtarët e Bordit të IEP: Ervin Bushati, Armand Shkullaku,    Selami Xhepa, Genc Ruli, Mustafa Nano
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•  Me projektin Nga Big Data në Big Business synojmë 
të vëmë kërkimin shkencor në funksion të zgjerimit 
të përdorimit të teknologjive të sotme dhe morisë së 
informacioneve të disponueshme, në ide inovatore 
biznesi, në politika më të mira dhe eficiensë më të lartë 
ekonomike.

Instituti Europian PASHKO adopton një qasje 
ndërdisiplinare në kërkimin shkencor, duke kombinuar 
ekspertizën e brendshme kërkimore sipas fushave të 
kërkimit, si dhe siguron edhe përfshirjen e ekspertizës 
së jashtme në projektet kërkimore, kur një gjë e 
tillë i shërben arritjes së objeitvave tona në mënyrë 
më efektive dhe të suksesshme. Qendra UET, që 
koordinon veprimtarinë kërkimore e shkencore dhe 
ndërkombëtarizimin e procesit kërkimor dhe mësimor të 
UET-it, është edhe njësia që menaxhon këtë komponent 
të aktivitetit të institutit.  
Programi për Liri Ekonomike është krijuar si pjesë e 
Institutit Europian PASHKO për të promovuar vlerat  e 
sipërmarrjes së lirë dhe konkurrencës së ndershme, si 
rruga më e mirë e zhvillimit dhe prosperimit të kombit 
tonë. Historia e botës së qytetëruar ka provuar tashmë 
pa asnjë ekuivok se shoqëritë e lira dhe demokratike 
kanë prodhuar stabilitet dhe prosperitet për qytetarët 
e tyre. Ndërsa ndërhyrjet e qeverisë në ekonomi dhe 
në jetën e qytetarëve përbëjnë një kërcënim të lirisë së 
individit dhe sipërmarrjes dhe misioni i programit është 
pikërisht që t’i kujtojë shoqërisë rreziqet që i vijnë nga 
kërcënime të tilla. 
Promovimi i kërkimit shkencor në funksion të zhvillimit 
të ideve liberale në fushën ekonomike është stimuluar 
nga PLE nëpërmjet akordimit të çmimit të përvitshëm 
“Pashko”, që i akordohet punimit më të mirë doktoral. Një 
numër aktivitetesh permanente të debateve publike mbi 
idetë liberale janë tashmë pjesë e portofolit të përvitshëm 

në aktivitetet e fondacionit, duke nisur nga Forumi Liberal 
i Dardhës, Forumi Ekonomik i Tiranës, si dhe një sërë 
tryezash debati mbi çështjet korrente që shqetësojnë 
opinionin publik apo për çështje që cenojnë lirinë e 
sipërmarrjes dhe të konkurrencës së tregjeve.
Impakti social i aktiviteteve të institutit është edhe kriteri 
themelor mbi të cilin ne gjykojmë mbi dobishmërinë 
e veprimtarisë sonë. Siç edhe e nënvizuam më sipër, 
qëllimi dhe misioni kryesor i institutit është të ndikojë në 
përmirësimin e politikave publike në funksion të ndërtimit të 
një ekonomie dhe shoqërie më të shëndetshme. Buxhetet 
vjetore të kërkimit shkencor dhe aktiviteteve të ndryshme 
të debatit publik tashmë arrijnë në gati 750 mijë euro, 
ndërkohë që në saj të një numri projektesh ndërkombëtare, 
instituti e ka dyfishuar këtë shumë financimi për aktivitetet e 
realizuara.
Në funksion të përmbushjes së këtij misioni, instituti jo 
vetëm që i dedikon burimet e saj financiare dhe njerëzore 
në projektet që përshkruam më sipër, por njëherësh 
mundëson që edhe grupet sociale me të ardhura të ulëta 
apo shtresat në nevojë, por që kanë aftësitë e duhura 
intelektuale dhe nxitjet e nevojshme për edukim dhe zhvillim 
talentesh, të përfitojnë mbështetjen e duhur financiare. 
Studentëve të ekselencës dhe me pamundësi ekonomike, 
instituti ofron bursën e studimeve “Pashko”, duke përfshirë 
jo vetëm mbulimin e tarifave të shkollimit pranë UET-it, por 
njëherësh edhe një mbështetje financiare për mbulimin e 
shpenzimeve të jetesës gjatë të tri viteve të studimit.
 Instituti Europian PASHKO në dhjetë vitet e ardhshme 
synon të konsolidojë profilin e vet si një institucion 
influencues në mjedisin publik vendas dhe në rajon, 
duke promovuar dhe mbështetur aktivisht reforma dhe 
iniciativa politike që zgjerojnë edhe më shumë hapësirat 
e lirisë ekonomike e sipërmarrjes, dhe që i kontribuojnë 
ndërtimit të një shoqërie më të lirë, më të pasur dhe më të 
shëndetshme.

Në foto anëtarët e Bordit të IEP: Ervin Bushati, Armand Shkullaku,    Selami Xhepa, Genc Ruli, Mustafa Nano Në foto drejtuesit e programeve të IEP: Alda Bardhyli, Ervis Iljazaj, Eda Gemi, Besart Kadia, Ketrina Çabiri Mijo
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Qendra UET 
kërkimi dhe inovacioni

PROGRAMI
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Vetëm njerëzit mund t’i 
ndryshojnë dhe pasurojnë 
institucionet dhe t’i transmetojnë 
ato te brezat e ardhshëm 

Jean MONNET
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Qendra UET synon të mbështesë 
dhe zhvillojë kërkimin shkencor, i cili 
ndihmon politikëbërjen dhe 
promovimin e aktiviteteve në bazë 
të analizave dhe rekomandimeve për 
qeverisjen qendrore e lokale

Qendra UET është themeluar në vitin 2009 
nga një grup lektorësh dhe kërkuesish 
në Universitetin Europian të Tiranës. 

Qendra UET synon të kontribuojë në progresin 
dhe demokratizimin e shoqërisë shqiptare 
nëpërmjet projekteve kërkimore të orientuara 
nga zhvillimi i politikave, inciativave për 
ngritjen e kapaciteteve dhe programeve të 
përbashkëta në fushat e politikave sociale, 
ekonomike, të edukimit, mjedisit, zhvillimit 
të qëndrueshëm, të drejtave të njeriut, 
teknologjisë së informacionit, inovacionit 
social dhe sipërmarrjes duke u përqëndruar te 
mirëqeverisja dhe demokracia. 
Arsimi i lartë, kërkimi shkencor dhe inovacioni 
janë elemente thelbësore të zhvillimit social, 

ekonomik, politik e kulturor të një vendi, në 
kushtet e një shoqërie dhe ekonomie të bazuar 
kah dijes. Këto transformime shumëdimensionale 
të shoqërisë bashkëkohore nxisin debatin në 
lidhje me rolin e universitetit apo sferës akademike 
në krijimin dhe tejçimin e dijes, kërkim shkencor 
bazik e të aplikuar, si dhe marrëdhëniet me sfera të 
tjera si qeveria, biznesi, shoqëria civile dhe media. 
Qasja metodologjike e Qendrës UET bazohet 
te parimet themelore të kërkimit, të orientuara 
për nga politikëbërja me vëmendje të lartë ndaj 
çështjeve etike, si dhe ndarjen e shkëmbimin 
e dijeve dhe zhvillimin e partneriteteve, me 
qëllim përafrimin e prioriteteve të kërkimit të 
bazuar në nevojat e shoqërisë shqiptare me 
ato rajonale e më gjerë.
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Ketrina Çabiri Mijo

Drejtor, Qendra UET

Qendra UET synon të luajë një rol vendimtar në 
politikëbërjen dhe qeverisjen në Shqipëri duke nxitur, 
promovuar dhe përforcuar lidhjen midis kërkimit 
shkencor dhe zhvillimit të politikave. Ky program i 
Institutit Europian PASHKO synon të mbështesë dhe 
zhvillojë kërkimin shkencor që ushqen politikëbërjen 
dhe promovojë aktivitete të tjera që mundësojnë 
analizën e politikave, ekspertizën dhe rekomandimet 
për qeverisjen lokale e qendrore, grupet e interesit 
dhe aktorëve të tjerë. Në këtë kuadër, Qendra UET, 
si një program i IEP, gjendet pikërisht në ndërlidhjen 
mes universitetit dhe shoqërisë civile e aktorëve 
të tjerë në shoqëri. Qendra UET, tashmë si pjesë 
e Institutit Europian PASHKO, lehtëson procesin e 
ndërkombëtarizimit të Universitetit Europian të Tiranës, 
i cili inkurajon dhe mbështet fuqimisht lëvizshmërinë e 
stafit dhe studentëve në rajon, në Bashkimin Europian 
dhe më gjerë. Përveç kësaj, UET mbështet qarkullimin 
e stafit në sferat Triple Helix, si sektorin qeveritar 
dhe të biznesit. UET është shumë e përkushtuar 
në ndërkombëtarizimin e programit të studimit. 
Në këtë drejtim, UET bashkëpunon me sukses me 
Qendrën UET, me qëllim për të zhvilluar projekte 
ndërkombëtare, partneritete strategjike dhe të lehtësojë 
aplikimet për grante kërkimore. Në veprimtarinë e 
saj,Qendra UET është e orientuar kah prioriteteve 
dhe nevojave të shoqërisë, ekonomisë dhe sferës së 
politikëbërjes shqiptare dhe synon të kontribuojë në 
zhvillimin e tyre përmes veprimtarisë së saj kërkimore, 
si dhe projekteve të tjera për ndërtim kapacitetesh 
dhe mbështetje të të rinjve, grupeve të skajuara dhe 
profesionistëve e kërkuesve të rinj, duke bashkëpunuar 
me Universitetin Europian të Tiranës dhe partnerët e tij.

Qendra UET synon të kontribuojë 
përmes iniciativave për politikat 
dhe projekteve zhvillimore në 
demokratizimin e institucioneve, 
reformat politike dhe zhvillimin 
ekonomik kah shtetit të së drejtës
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IMPAKTI I QENDRËS UET 
NË SHOQËRI
Ky program ndihmon 
për të kapërcyer hendekun 
midis dijes dhe procesit 
politikëbërës në Shqipëri

Qendra UET ndihmon për të kapërcyer 
hendekun midis dijes dhe procesit 
politikëbërës në Shqipëri: (i) duke e 

bërë hulumtimin një urë lidhëse ndërmjet 
mendimit akademik për politikat dhe 
proceseve politikëbërëse; (ii) ndërtimin e 
rrjeteve kërkimore ndër dhe multidisiplinare 
për të nxitur debatin publik, si dhe për të 
gjeneruar ide dhe alternativa të reja politike; 
(iii) hartimin dhe zbatimin e veprimeve dhe 
iniciativave të arsimit, kërkimit dhe zhvillimit 
që kontribuojnë në qeverisjen e mirë dhe 
demokracinë; (iv) mbështetjen e grupeve të 
marxhinalizuara dhe nxitjen e pjesëmarrjes 
së qytetarëve në proceset vendimmarrëse 

dhe zhvillimit të politikave.
Duke konsideruar këtë, Qendra UET 
angazhohet në fushat e mëposhtme të 
veprimtarisë:

• zhvillimi i kërkimeve shkencore në 
kuadër të qeverisjes së mirë dhe 
demokracisë, që lidhen me zhvillimin e 
politikave;

• sigurimin e konsulencave, publikimeve, 
propozimeve të politikave, 
projektligjeve ose reformave të tjera 
dhe strategjive për qeverinë, duke 
kryer hulumtime dhe duke ofruar 
ekspertizë;
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• informimin e grupeve komunitare, si 
dhe grupeve të interesit për debatet 
e politikave dhe procesin e hartimit 
të politikave përmes sigurimit 
të burimeve, informacionit dhe 
analizës;

• publikimin dhe shpërndarjen e 
gjetjeve të hulumtimit, me qëllim 
promovimin e debatit mbi politikat 
në sferën publike;

• forcimin e kapaciteteve për 
të mësuar, si dhe aksesin në 
informacion dhe vendimmarrje 
të grupeve komunitare lokale, 

të të rinjve dhe grupeve të 
margjinalizuara;

• organizimi i trajnimeve, seminareve, 
shkollave verore, kurseve edukative 
për të rinjtë në disiplinat e ekonomisë, 
politikës, vullnetarizmit, ligjit, arsimit, 
komunikimit dhe pjesëmarrjes;

• dhënien e bursave, granteve, 
donacioneve për studiuesit e rinj 
që kryejnë kërkime në fushat e 
politikave të lartpërmendura dhe 
lehtëson publikimin e dokumenteve 
të politikave, kërkimin shkencor, 
artikujve akademikë dhe librave.
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PROGRAMI 
Për liri ekonomike
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Liria ekonomike është një mjet 
i domosdoshëm drejt arritjes 
së lirisë politike 

Milton FRIEDMAN
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Programi për Lirinë Ekonomike 
është unik në llojin e vet në Shqipëri, 
i cili mbështet projekte kërkimore dhe 
debate publike që frymëzohen nga 
idetë liberale të lirisë ekonomike

Programi për Lirinë Ekonomike u krijua në 
vitin 2010 dhe është unik në llojin e vet në 
Shqipëri si një organizatë jofitimprurëse 

që mbështet projekte kërkimore dhe debate 
publike që frymëzohen nga idetë liberale të 
lirisë ekonomike. PLE zhvillon iniciativa publike 
që përmbajnë dhe promovojnë politika liberale 
të tregut. Misioni dhe vizioni i organizatës ka 
qenë promovimi i zgjidhjeve liberale në lidhje 
me problemet që ekzistojnë në shoqërinë 
dhe ekonominë shqiptare, si dhe qendra e 
mendimtarëve liberalë në vend. Programi për Liri 
Ekonomike siguron dhe organizon konferenca 
ndërkombëtare, forume dhe debate publike si 
platforma për dialog me të gjithë adhuruesit dhe 
kundërshtarët e këtyre ideve për të promovuar 

një shoqëri më të mirë dhe të ndershme. 
Programi ka pasur një bord të besuar që nga 
fillimi i tij dhe deri më tani ka pasur dy drejtorë 
dhe më shumë se dymbëdhjetë anëtarë të 
stafit, si dhe dhjetëra të trajnuar. Programi ka 
trajnuar më shumë se 100 studentë në fjalimet 
publike në tri vitet e fundit dhe ka organizuar tri 
debate kombëtare midis universiteteve private 
dhe publike. Në dëshirën e saj për të nxitur 
idetë liberale ka botuar librat e pesë autorëve 
shqiptarë, si dhe ka përkthyer dhe botuar libra 
nga gjuha angleze. PLE është bërë një institucion 
i rëndësishëm për studiuesit e rinj në ekonomi 
me çmimin vjetor “Pashko”, ku më shumë se 40 
studentë të doktoraturës kanë aplikuar vetëm në 
dy vitet e fundit për një grant prej 10 000 eurosh. 
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Besart Kadia

Drejtor ekzekutiv i IEP, 
si dhe drejtues i Programit 
për Liri Ekonomike

Në të njëjtën kohë, tradita e saj e shkëlqyer në 
organizimin e konferencave për liberalizëm, ka 
bashkuar tetë folës ndërkombëtarë, politikanë 
shqiptarë, 30 akademikë në veprimtarinë tonë vjetore 
të Forumit të Tiranës për Lirinë Ekonomike. Programi 
ka botuar për herë të parë në Shqipëri studimin 
mbi 10 njerëzit më të pasur. PLE ka një qasje të 
larmishme se si promovon idetë e saj. Aktiviteti vjetor 
Forumi i Tiranës për Lirinë Ekonomike ka treguar 
interes nga më shumë se 600 njerëz në katër vitet e 
fundit. Ndërkohë, aktiviteti “Rrethi Liberal i Dardhës” 
ka trajnuar më shumë se 120 gazetarë, politikanë, 
akademikë dhe studentë në tri vitet e fundit. Në të 
njëjtën kohë, hulumtimi ynë mbi njerëzit më të pasur 
në Shqipëri citohet nga më shumë se 30 agjenci 
mediatike në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. 
Programi është zgjedhur si Koordinator Kombëtar 
Zyrtar për Shqipërinë i një prej lëvizjeve më të 
mëdha liberale në Europë. Në bashkëpunim me 
Qendrën Ekonomike Austriake organizon çdo vit 
Iniciativa të Tregut të Lirë, ku marrin pjesë politikanët 
liberalë, gazetarë dhe ekonomikë nga SHBA-ja dhe 
Europa. Ekspertiza jonë dhe përkushtimi ndaj lirisë 
ekonomike na kanë bërë partnerë në një nga rrjetet 
më të mëdha liberale në botë, Atlas Network, një 
organizatë jofitimprurëse që lidh një rrjet global të më 
shumë se 400 organizata të tregut të lirë në mbi 80 
vende në ide dhe burime të nevojshme për të çuar 
përpara çështjen e lirisë. Ne jemi gjithashtu partnerë 
ndërkombëtarë të CapX, një shërbim i ri dixhital, 
i cili auditon dhe agregon lajmin më të mirë mbi 
kapitalizmin popullor nga e gjithë bota.

Duhet të rrisim numrin e 
milionerëve në vend e jo t’i 
shohim me mëdyshje. 
Është në interesin tonë, është 
në interes të të papunëve e të 
varfërve, është në interes të së 
ardhmes së Shqipërisë
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Për t’i ardhur në ndihmë 
debatit publik, Programi për 
Liri Ekonomike organizon seminare, 
konferenca, konkurse, si dhe 
publikime librash mbi teoritë 
liberale për të inkurajuar debatin 
dhe edukimin e brezave të rinj

Në dy dekadat e fundit, ekonomia 
shqiptare është liberalizuar sipas 
formulave të hapjes së tregjeve 

të sugjeruara nga teoritë ekonomike 
të kohës apo edhe nga institucione 
ndërkombëtare. Përfitues të këtyre 
reformave kemi qenë të gjithë nga 
pak, megjithëse ekonomia shqiptare 
ka akoma rrugë për të bërë për t’u 
shndërruar në një ekonomi tregu që 
mirëfunksionon. Pikërisht dy dekada 
më pas, e inkurajuar edhe nga kriza 
financiare e vitit 2008, studime dhe 
libra të shumtë janë publikuar jashtë 

kufijve të vendit për të ridiskutuar rolin 
e tregut dhe privatizimeve në ekonomi 
dhe për të riparë peshën që duhet të 
ketë shteti për të adresuar shumë prej 
problemeve sociale dhe ekonomike. E 
teksa testet dhe debatet në botë vijnë 
me qindra, fatkeqësisht në Shqipëri 
debati mbi përfitimet e ideve liberale 
në qeverisjen e politikave ekonomike 
mbeten të marxhinalizuara dhe gati të 
huaja. Një kontradiktë e fortë ekziston 
kur mendon se Shqipëria ka qenë një 
ndër implementueset e para të reformave 
liberale, por, nga ana tjetër, shoqëria 
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jonë është shumë pak e informuar mbi 
përfitimet dhe kostot që kanë pasur 
këto reforma. Për këtë arsye është e 
nevojshme që diskutimi mbi rëndësinë 
e ideve liberale në ekonomi, por jo 
vetëm, të përfshijë sa më shumë grupe 
studentore, gazetarë e ekonomistë 
vendas për të adresuar këtë dobësi të 
debatit publik këtu. 
Nga ana tjetër, duhet theksuar se 
jo vetëm publiku shqiptar, por edhe 
ai perëndimor e ka të vështirë të 
përkufizojë saktë se çfarë do të thotë 
të jesh liberal apo të arsyetosh si 

liberal në vendime ekonomike apo dhe 
politike. Ndërkohë, në një mënyrë ose 
tjetër, në jetën tonë të përditshme ose 
në preferencat tona politike apo të 
rregullimit të tregut, ne mund të jemi 
shfaqur si liberal dhe të kemi qenë të 
gatshëm për t’i mbrojtur idetë tona. 
Për t’i ardhur në ndihmë debatit publik, 
Programi për Liri Ekonomike organizon 
seminare, konferenca, konkurse, si dhe 
publikime librash mbi teoritë liberale për 
të inkurajuar debatin dhe edukimin e 
brezave të rinj mbi traditën dhe shkollën 
e mendimit liberal vendas e të huaj.
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Botimet periodike MAPO
PROGRAMI
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Asnjë qeveri nuk duhet të jetë pa 
censurë dhe kur shtypi është i lirë, 
askush nuk duhet të ketë frikë 

Thomas JEFFERSON
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Botimet MAPO synojnë të jenë një zë 
profesional, me linjë editoriale liberale, i 
angazhuar drejt civiles apo platformave që 
kanë të bëjnë me reformizmin, liberalizmin, 
europianizmin dhe partneritetet me grupe 
interesi që janë pjesë e kësaj fryme

Botimet MAPO janë krijuar 10 vjet më 
parë, dhe gjatë gjithë kësaj kohe kanë 
qenë pjesë si e problematikës ashtu dhe 

e zgjidhjeve në tregun shqiptar të medias. Pas 
një periudhe angazhuese dhe shterruese si 
njësi ekonomike e bilancit, MAPO u shndërrua 
në fondacion në vitin 2014. Fondacioni operon 
si donacion / mecenat duke siguruar në 
treg një zë më liberal dhe të angazhuar drejt 
civiles apo platformave që kanë të bëjnë me 
reformizmin, liberalizmin, europianizmin dhe 
partneritetet me grupe interesi që janë pjesë 
e kësaj fryme. Botimet MAPO kanë kredon e 
një enti mediatik, kulturor, politik e shoqëror 
që u mëshon fort vlerave të europianizmit, 
reformizmit, affirmative action (në kuptimin e 

oportuniteve për të talentuarit e pamundur) 
dhe liberalizmit (mundësisë së zgjedhjes, 
sipërmarrjes së lirë, lirisë së individit, fjalës së 
lirë etj.). MAPO akordon prej tre vjetësh çmimin 
kombëtar letrar “Kadare” me vlerë prej 10 mijë 
eurosh, qëllimi i të cilit është nxitja dhe lëvrimi 
i prozës shqipe. Në vitin 2015 fitues u shpall 
shkrimtari Rudolf Marku me “Tre divorcet e 
zotit Viktor N.”, në vitin 2016 Shkëlqim Çela me 
“Embriologji”, në vitin 2017 Musa Ramadani 
me “Profetin nga Praga”. Me qëllim të botimit 
të autorëve fitues të çmimit “Kadare”, është 
krijuar sigla MAPO Editions. Gazetarët e 
MAPO-s kanë marrë disa çmime të rrafshit 
kombëtar e ndërkombëtar nëpërmjet një pune 
kurajoze dhe cilësore. 

Botimet Mapo synon të jetë një zë 
liberal dhe i angazhuar drejt civiles 
apo platformave që kanë të bëjnë me 
reformizmin, liberalizmin, europianizmin 
dhe partneritetet me grupe interesi 
që janë pjesë e kësaj fryme

Botimet MAPO janë krijuar 10 vjet më parë, 
dhe gjatë githë kësaj kohe ka qenë pjesë, si 
e problematikës ashtu dhe e zgjidhjeve në 
tregun shqiptar të medias. Pas një periudhe 
angazhuese dhe shterruese si njësi ekonomike 
e bilancit, MAPO u shndërrua në Fondacion 
në vitin 2014. Fondacioni operon si donacion/
mecenat duke siguruar në treg një zë më liberal 
dhe të angazhuar drejt civikes apo platformave 
që kanë të bëjnë me reformizmin, liberalizmin, 
europianizmin dhe partneritetet me grupe 
interesi që janë pjesë e kësaj fryme. Botimet 
MAPO ka kredon e një enti mediatik, kulturor, 
politik e shoqëror që i mëshon fort vlerave të 
europianizmit, reformizmit, affirmative action 
(në kuptimin e oportuniteve për të talentuarit 

e pamundur) dhe liberalizmit (mundësisië së 
zgjedhjes, sipërmarrjes së lirë, lirisë së individit, 
fjalës së lirë etj). MAPO akordon prej tre vjetësh 
çmimin kombëtar letrar ‘Kadare’ me vlerë prej 
10 mijë eurosh qëllimi i të cilit është nxitja dhe 
lëvrimi i prozës shqipe. Në vitin 2015 fitues u 
shpall shkrimtari Rudolf Marku me ‘Tre divorcet 
e zotit Viktor N.’, në vitin 2016 Shkëlqim Çela 
me ‘Embriologji, në viti 2017 Musa Ramadani 
me ‘Profetin nga Praga” Me qëllim të botimit 
të autorëve fitues të çmimit ‘Kadare’, është 
krijuar sigla MAPO Editions. Gazetarët e MAPO 
kanë marrë disa çmime të rrafshi kombëtar e 
ndërkombëtar nëpërmjet një pune kurajoze dhe 
cilësore. Ndër vite MAPO numëron dy çmime 
‘Teodor Keko’ për gazetarinë  e Kulturës; një 
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Ervis Iljazaj 

Drejtor, botimet MAPO

Ndër vite MAPO numëron dy çmime “Teodor 
Keko” për gazetarinë  e Kulturës; një çmim “At’ Zef 
Pllumi” për publicistikë; një çmim (I) për gazetarinë 
investigative në Shqipëri, dhënë nga zyra e BE-së 
në Tiranë; një çmim (II) nga OSBE-ja për gazetarinë 
investigative; çmimin “Vangjush Gambeta” për 
gazetarinë ekonomike; dhe një çmim të rrjetit 
investigativ ballkanik BIRN.  
Fondacioni MAPO akordon prej dy vjetësh çmimin 
kombëtar letrar “Kadare” me vlerë prej 10 mijë 
eurosh, qëllimi i të cilit është nxitja dhe lëvrimi i 
prozës shqipe. Synimi i produktit të njësive që 
përbëjnë Botimet MAPO është një gazetari e lirë 
dhe e pavarur, duke frymëzuar pjesëmarrrje dhe 
debat, dhe duke i lënë hapësirë mendimit ndryshe. 
MAPO është një pjesëmarrës aktiv në komunitetin e 
gazetarëve, duke u angazhuar me Institutin Shqiptar 
të Medias dhe me agjenci të tjera të partneritetit 
gazetaresk. Botimet MAPO promovojnë vlerat e 
etikës dhe lirisë në shtypin e shkruar dhe atë digjital, 
si dhe inkurajojnë talentin nëpërmjet meritokracisë. 
Gjithashtu Botimet MAPO janë mbështetës i shumë 
veprimtarive kulturore e sportive si “media partner” 
dhe sponsor, por sidomos si promovues i vlerave që 
kanë të bëjnë sa me traditën aq dhe me novacionin. 
Së fundmi, Botimet MAPO janë zgjeruar me MAPO 
Image, një agjenci e lajmit përmes fotografisë dhe 
shërbimeve fotografike në përgjithësi. Bashkë 
me gazetën MAPO, website mapo.al, revistat e 
përmuajshme MAPO dhe Madame MAPO, por edhe 
edicionin special e të zgjeruar MAPO Weekend, 
marka MAPO bëhet një sigël e njohur, e kërkuar dhe 
pikë referimi në tregun mediatik shqiptar.

Si shumë media të tjera në botën 
perëndimore, që kanë filozofi dhe 
linjë editoriale, edhe MAPO është 
një media që këndvështrimin e saj 
për shoqërinë e ka zgjedhur:  
LIBERALIZMI

Ervis Iljazaj 

Drejtor i botimeve 
MAPO

çmim ‘At Zef Pllumi’ për publicistikë; një çmim (I) 
për gazetarinë investigative në Shqipëri, dhënë nga 
zyra e BE në Tiranë; një çmim (II) nga OSBE për 
gazetarinë investigative; çmimin ‘Vangjush Gambeta’ 
për gazetarinë ekonomike; dhe një çmim të rrjetit 
investigativ ballkanik BIRN.  
Fondacioni MAPO akordon prej dy vjetësh çmimin 
kombëtar letrar ‘Kadare’ me vlerë prej 10 mijë eurosh 
qëllimi i të cilit është nxitja dhe lëvrimi i prozës 
shqipe Synimi i produktit të njësive që përbëjnë 
Botimet MAPO është një gazetari e lirë dhe e pavarur 
duke frymëzuar pjesëmarrrje dhe debat, dhe duke 
i lënë hapësirë mendimit ndryshe. MAPO është një 
pjesëmarrës aktiv në komunitetin e gazatarëve duke 
u angazhuar me Institutin Shqiptar të Medias dhe 
agjensi të tjera të partneritetit gazetaresk. Botimet 
MAPO promovojnë vlerat e etikës dhe lirisë në 
shtypin e shkruar dhe atë digjital, si dhe inkurajojnë 
talentin nëpërmjet meritokracisë. Gjithashtu Botimet 
MAPO janë mbështetës i shumë veprimtarive 
kulturore e sportive si ‘media partner’ dhe sponsor, 
por sidomos si promovues i vlerave që kanë të bëjnë 
sa me traditën aq dhe me novacionin. Së fundmi, 
Botimet MApao është zgjeruar me MAPO Image një 
agjensi e lajmit përmes fotografisë dhe e shërbimeve 
fotografike në përgjithësi. Bashkë me gazetën MAPO, 
ëebsite mapo.al, revistat e përmuajshme MAPO 
dhe Madame MAPO, por edhe edicionin special e 
të zgjeruar MAPO Ëeekend, marka Mapo bëhet një 
sigël e njohur, e kërkuar dhe pikë referimi në tregun 
mediatik shqiptar

Si shumë media të tjera në botën 
perëndimore, që janë ideologjike, 
edhe MAPO është një media që 
këndvështrimin e saj për shoqërinë 
e ka zgjedhur:  Liberalizmi
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Botimet MAPO nisi dhe është sot një 
e përditshme informativo-analitike, 
me një qëndrim politik liberal dhe 

reformator i shpre hur qartazi. Në një botë 
ku çdo ngjarje bën xhiron e vet mediatike në 
pak minuta, MAPO është përpjekur të bëjë 
dekriptimin e realitetit, pa pasur kompleksin 
ta interpretojë atë sipas këndvështrimit të vet. 
Editorialet dhe opinionet e saj mbajnë vulën 
e pothuajse të gjithë analistëve më të mirë të 
medias shqiptare. MAPO dallohet si gazetë 
opinioni dhe reference, por ia ka dalë të ruajë 
balancën mes informacionit dhe OP-ED-it.

Përtej përmbajtjes, Botimet MAPO janë 
përpjekur të komunikojnë me lexuesin 
edhe përmes inovacionit në formë. Fotoja 
e madhe, së bashku me karikaturën e 
Kapexhiut, të shumëfishuara çdo ditë 
përtej tirazhit të gazetës nga mediat 
vizive dhe online, janë dy nga elementet 
më shenjuese të këtij komunikimi vizual. 
Në gjurmët e traditës së gjatë të medias 
ndërkombëtare, MAPO vjen të shtunën me 
një edicion special dhe një agora idesh, 
përmes të cilit gërmohet më thellë mbi 
ngjarjet që përkufizuan javën.

IMPAKTI MAPO NË SHOQËRI

MAPO është më shumë se një 
gazetë, duke u bërë tashmë një 
logo dhe një markë. Nën strehën 
e saj bano jnë disa ente të 
komunikimit, imazhit dhe kulturës 
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Por MAPO është më shumë se një gazetë, 
duke u bërë tashmë një logo dhe një markë. 
Nën strehën e saj bano jnë disa ente të 
komunikimit, imazhit dhe kulturës, më e fundit 
prej të cilave MAPO Image, një agjenci e 
fotografi së.
Një marke të komunikimit publik mund t’i 
kërkohet shumë më shumë se kaq; madje 
të gjitha gjërat. Një botë që s’ua premtojmë, 
megjithatë, as mund t’ua japim. Sa i takon 
MAPO-s ka tri gjëra, sa të mira aq edhe 
thelbësore: etike, estetike dhe emancipuese.
Në përpjekjen për t’u përshtatur me erën 

e re informative, ku ekskluziviteti është 
një gjë e rrallë, MAPO ka lëvizur drejt 
interpretimit dhe këndvështrimit të realitetit, 
me vetëdijen se gazetarët mund të mos 
e kenë më sot monopolin e përcjelljes së 
informacionit, por nuk diskutohet se ata 
kanë ende pushtetin për të nxjerrë PSE-
të e ngjarjeve të rëndësishme. Sepse, 
në fund të fundit, po ndryshon platforma 
mediatike, por jo gazetaria si profe sion. 
Por edhe sepse, siç themi shpesh mes nesh: 
“MAPO nuk është shumë e madhe, por e 
tillë ndihet.”

www.pashkoinstitute.org / botimetmapo
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Botimet UET PRESS
PROGRAMI
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Duhet të bëni kujdes prej librave, 
çfarë është brenda tyre, fjalët, 
kanë fuqinë të na ndryshojnë

Cassandra CLARE
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UET PRESS është kthyer 
në institucionin e vetëm të një 
profili të lartë kulturor në vend, i 
cili gjeneron ide nën aureolën 
e jashtëzakonshme të traditës 

Enti botues i Institutit Europian PASHKO, 
UET PRESS, e ka filluar aktivitetin e saj 
në ditët e para të krijimit të Universitetit 

Europian të Tiranës, në vitin 2007. Botimet e 
saj të para janë, kryesisht, revistat shkencore 
të universitetit. Në UET PRESS janë bashkuar 
figurat më të njohura të publicistikës shqiptare, 
politikanë, diplomatë, artistë, historianë, të cilët 
u kanë dhënë botimeve UET PRESS jo vetëm 
diversitet e interes, por edhe kanë ofruar për lex-
uesin shqiptar këndvështrime e realitete të ndrys-
hme. UET PRESS tashmë ka krijuar biografinë e 
vet për të dalë në mjedisin publik shqiptar në një 
rol të dyfishtë, jo vetëm si një botues serioz dhe i 
plotë me një strategji të caktuar dhe transparente 
në lidhje me botimet shkencore në vend, por edhe 

si një botues, i cili rrezaton më gjerë, ka ndikim në 
jetën publike dhe editorialet shqiptare nëpërmjet 
politikave editoriale të rëndësishme për të bërë të 
mundur pikërisht kalimin në një momentum të ri të 
botimeve shqiptare, në një botë që ndryshon më 
shumë, sidomos që ndryshon shumë shpejt, e aq 
më shumë në format e komunikimit. UET PRESS 
është një antenë e botimeve më të mira vendase 
apo të huaja, të cilat i duhen jo thjesht studentit e 
kërkuesit shqiptar, por edhe mjedisit shqiptar në 
tërësi. Veprimtaria e UET PRESS-it është gjithnjë 
në rritje. Këtë e dëshmon numri i madh i titujve të 
rinj dhe atyre në proces botimi. Me këtë dinamikë 
zhvillimi, sigla e UET PRESS-it është bërë dhe 
një logo e rëndësishme e tregut të botimeve që 
sjellin rrymë cilësore në mendimin intelektual. 
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Alda Bardhyli

Drejtor, UET PRESS

UET PRESS ka një rol shumë të rëndësishëm në 
spektrin e botimeve universitare, duke u kujdesur 
të sjellë në shqip tekstet më të mira që garantojnë 
cilësi të procesit mësimdhënës. Përveç përkthimit të 
teksteve universitare, një kolanë të rëndësishme të 
UET PRESS-it e përbëjnë botimet e autorëve shqiptarë, 
pedagogë dhe specialistë të fushave përkatëse, që 
përdoren si tekste bazë dhe si literaturë plotësuese. 
Parimi përzgjedhës i teksteve të kësaj kolane është 
ai i origjinalitetit dhe i kritereve të rrepta akademike 
mbarëbotërore për botimin e veprimtarisë kërkimore. 
Një linjë tjetër e veprimtarisë së UET PRESS-it është 
botimi i katër revistave shkencore, organe të fakulteteve 
dhe qendrave të kërkimit shkencor në UET. Ato pasu-
rojnë debatin akademik dhe ofrojnë prurje cilësore të 
autorëve shqiptarë dhe të huaj në lëmin e shkencave 
politike, ekonomisë, financave, drejtësisë, antropolog-
jisë, komunikimit etj. Autorët e UET PRESS-it kanë fit-
uar çmime kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe janë 
përkthyer në disa gjuhë të huaja. Ben Blushi, autor i 
“Otellos” është fitues i Çmimit Europian të Letërsisë për 
vitin 2014, si dhe është përkthyer në disa gjuhë; Blendi 
Fevizu është përkthyer në maqedonisht dhe anglisht; 
Ferit Duka është përkthyer në maqedonisht. Sfida më 
e madhe, për të cilën ende jemi në fazën e ideve dhe të 
rrahjes së mendimeve është prodhimi i librit elektronik. 
Prodhimi i librit elektronik për UET PRESS është shumë 
i domosdoshëm, veçanërisht për fusha specifike të 
dijes, për të cilat interesohen edhe pak lexues.

UET PRESS ka zgjeruar hartën e 
botimeve të saja në vite jo vetëm 
në botimet akademike, shkencore, 
por dhe librave historikë apo 
letrarë, që na orientojnë dhe na 
ndihmojnë në debatin publik.

1. Kolana Kurrikulum – Botimet Universitare
2. Kolana Thesis / 3. Kolana Monografi, esse, studime / 
4. Kolana Albume / 5. Revistat shkencore në UET / 
6. Scripta manent
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IMPAKTI I UET PRESS NË SHOQËRI
Duke besuar në rolin 
emancipues të librit, si një 
gjendje e rëndësishme për 
zhvillimin e shoqërisë dhe 
mendimit, UET PRESS 
kontribuon në debatin publik 

Si një ent botues i krijuar në një ambient 
universitar, UET PRESS ka zgjeruar 
hartën e botimeve të saj në vite, jo 

vetëm në botimet akademike, shkencore, por 
dhe librave historikë apo letrarë, që jo vetëm 
na orientojnë, por dhe ndihmojnë në debatin 
publik. Duke besuar në rolin emancipues 
të librit, si një gjendje e rëndësishme për 
zhvillimin e shoqërisë dhe mendimit, UET 
PRESS prej kohësh ka ndërtuar strukturat 
e saj të debatit publik, përmes takimeve 
të hapura apo promovimeve, që në qendër 
kanë jo vetëm debatin mbi librin, por dhe 
përfshirjen e eksponentëve të njohur të jetës 
intelektuale të vendit, rreth çështjeve të 

ndjeshme të momentit. Këto debate kanë një 
rol të rëndësishëm në zhvillimin e mendimit 
kritik në vend, por dhe krijimin e një filozofie të 
re mendimi kultural. Librat kanë qenë gjithnjë 
pararojë në histori, e zhvillimeve thelbësore të 
një vendi, ndaj UET PRESS kërkon t’i shohë 
botimet e saj jo thjesht në raport me tregun, 
por dhe ndikimin që kanë në edukimin e 
lexuesit të ri të Shqipërisë bashkëkohore. 
Si një vend me një demokraci ende të 
brishtë, ne jemi angazhuar për të dhënë 
kontributin tonë, jo vetëm në botime 
cilësore, të munguara ndër vite, por dhe në 
krijimin e hapësirave që prodhojnë debate 
dhe gjenerojnë ide. 
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Tema të ndryshme përsa i përket letërsisë së 
një vendi të dalë nga kornizat e sociorealizmit, 
sfidat e letërsisë bashkëkohore, historia dhe 
mënyra sesi duhet ta lexojmë e shkruajmë atë, 
kanë qenë shpesh pjesë e tryezave tona ku janë 
përfshirë profesionistë të fushës. Klubi i letërsisë 
bashkëkohore shqipe, një klub mendimi i munguar 
në qytet, ka krijuar strukturën e një grupi elitar, 
ku çdo muaj jo vetëm prezantohet një shkrimtar 
apo një libër i letërsisë shqipe, por dhe analizohen 
çështje të ndjeshme përsa i përket letërsisë. 
Përmes këtij klubi ne kemi një pasqyrë, ku mund të 
shohim proceset në të cilat kalon proza e re shqipe, 
emrat më të spikatur të kësaj letërsie, por dhe idetë 
më reformuese të një brezi të ri krijuesish që po 

krijojnë modelet e reja të një letërsie. Një vëmendje 
të veçantë në këtë klub ka zënë dhe letërsia e 
traditës, duke dashur ta shohim traditën si një vlerë 
të shtuar që na ndihmon për të përsosur qëllimet 
tona.  Botimi i një libri nuk e quan të përfunduar 
misionin tonë. Duke ftuar autorët në një bisedë më 
të thelluar mbi librin, ne kemi sjellë një shembull të 
ri leximi, duke e bërë më të lehtë rrugën e lexuesit 
drejt tij. Çështje të ndryshme të bashkëkohësisë 
sot, kanë qenë pjesë e debateve tona, duke e 
bërë mendimin e ri shqip të eci në të njëjtën rrugë 
me mendimin e sotëm bashkëkohor. UET PRESS 
është kthyer në institucionin e vetëm të një profili 
të lartë kulturor, i cili gjeneron ide nën aureolën e 
jashtëzakonshme të traditës. 

www.pashkoinstitute.org / uetpress



32

PROGRAMI 
Zhvillim i Qëndrueshëm 
Kulturë-Trashëgimi-Turizëm
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Unë gjithmonë e kam shprehur 
që jam në favor të garantimit të të 
ardhurave minimale për çdo person

Friedrich HAYEK
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Programi Zhvillim i Qëndrueshëm, 
Kulturë-Trashëgimi kërkon të provokojë 
debatin mbi temat komplekse dhe 
multidimensionale që konturojnë 
marrëdhëniet midis kulturës dhe turizmit, 
turizmit dhe mjedisit, kulturës dhe 
mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm

Në një vend historikisht të trazuar si Shqipëria, 
kultura, turizmi dhe mjedisi janë burim unik 
dialogu, pasi ofrojnë një repertor dinamik 

për mësimin, eksplorimin, eksperimentimin, 
interpretimin e së kaluarës, së tashmes dhe 
ndërtimin e vizionit për të ardhmen.
Rikonceptimi i karakterit unik të lidhjes së mjedisit 
historik dhe natyror me gjuhën, letërsinë, artin 
dhe trashëgiminë kulturore është thelbësore për 
zhvillimin e kapitalit social, konturimin e identitetit 
individual dhe formësimin e fabulës së memories 
sonë kolektive. 
Ruajtja e trashëgimisë kulturore e natyrore dhe 
ridimensionimi i tyre si “pronë” e përbashkët e të 
gjithë shqiptarëve, brenda së cilës sintetizohen 
vlerat e saj unike, ka impakt në përmirësimin 
e kushteve të përditshme të jetesës dhe në 

reduktimin e varfërisë shpirtërore e ekonomike. 
Dhe është pikërisht ky aspekt dinamik i raportit 
kulturë-mjedis që i jep kuptim qëndrueshmërisë 
së zhvillimit të turizmit. Në të vërtetë, aktivitetet 
turistike kërkojnë menaxhim racional të të gjitha 
burimeve, në mënyrë të tillë që të plotësohen 
nevojat ekonomike, sociale dhe estetike duke 
ruajtur integritetin kulturor, proceset ekologjike dhe 
diversitetin mjedisor. Ndërsa është i qartë impakti 
i kulturës, turizmit dhe mjedisit në zhvillimin e 
qëndrueshëm ekonomik, roli i tyre, gjithsesi, shkon 
përtej kufijve tradicionalë, duke i kthyer ato në 
pjesë integrale të zhvillimit njerëzor, ku mirëqenia, 
liritë, të drejtat themelore të njeriut, ruajtja dhe 
respektimi i trashëgimisë kulturore dhe mjedisit 
ilustrohen dhe pasurohen nga eksperiencat e 
udhëtimeve dhe shkëmbimeve kulturore. 
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Eda Gemi

Drejtor, Programi 
Zhvillim i Qëndrueshëm 
Kulturë-Trashëgimi-Turizëm

Qasja jonë e sheh “takimin” midis kulturës, turizmit dhe 
mjedisit si një bosht tredimensional mbi bazën e të cilit 
ndërtohet Zhvillimi i Qëndrueshëm. 
Programi Zhvillim i Qëndrueshëm, Kulturë, Trashëgimi 
në kuadrin e Institutit Europian PASHKO kërkon 
të provokojë debatin mbi temat komplekse dhe 
multidimensionale që konturojnë marrëdhëniet midis 
kulturës dhe turizmit, turizmit dhe mjedisit, kulturës 
dhe mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Katër janë 
aspektet kryesore të qasjes sonë që lidhin në mënyrë 
dinamike kulturën, turizmin dhe mjedisin me zhvillimin 
e qëndrueshëm. Së pari, fokusohemi tek aktivizimi 
i kulturës dhe i trashëgimisë kulturore dhe natyrore 
në favor të turizmit dhe zhvillimit. Së dyti, adresojmë 
problemet dhe sfidat që lidhen me përdorimin e 
turizmit kulturor dhe rritjen e ndërgjegjes mjedisore si 
mekanizma për të nxitur zhvillimin ekonomik. Së treti, 
potencialet dhe realitetet e produkteve turistike dhe 
mjedisore trajtohen si një formë dinamike e dialogut 
ndërkulturor dhe e shkëmbimeve kulturore dhe 
ekonomike. Së katërti, vëmendja përqendrohet te roli i 
agjendës së mbrojtjes së mjedisit dhe biodiversitetit në 
zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. 
Të katër këto “koordinata” janë pjesë e një rrugëtimi, 
e një trajektoreje të shtrirë në kohë dhe hapësirë, e 
cila sintetizon si ekspertizën ashtu dhe vlerën e shtuar 
që projekti ynë aspiron t’i ofrojë tezës së zhvillimit të 
qëndrueshëm në Shqipëri. Pa dyshim, ky rrugëtim 
dinamik kërkon hulumtime, reflektime, ndërmjetësime 
dhe koordinim për të siguruar që perspektiva e 
zhvillimit të qëndrueshëm të funksionojë si një 
platformë krijuese dhe interaktive nëpërmjet kulturës, 
turizmit dhe mjedisit. 

ZHVILLIM I QËNDRUESHËM

Ky program synon ruajtjen 
e trashëgimisë kulturore e 
natyrore dhe ridimensionimin 
e tyre si “pronë” e përbashkët 
e të gjithë shqiptarëve
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Impakti i Programit të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm nëpërmjet Kulturës, Turizmit 
dhe Mjedisit i Institutit Europian PASHKO, 

sintetizohet në një platformë tredimensionale.
Së pari, ka si qëllim të nxisë debatin publik për 
mënyrën se si e kaluara formon të ardhmen, 
si lidhja me “vendin-tokën” krijon identitet, si 
ndikon trashëgimia kulturore, në mënyrën se si 
ne mendojmë dhe sillemi sot dhe se si ndihmon 
në artikulimin e ndjenjës së komunitetit dhe 
përkatësisë. Aftësia për të ruajtur, promovuar 
dhe riinventuar trashëgiminë kulturore nëpërmjet 
zhvillimit të formave të reja të shprehjes dhe 
krijimtarisë kontemporane është një nga aspektet 
më dinamike të qasjes sonë.   

Së dyti, nëpërmjet programeve dhe projekteve 
hulumtuese dhe zhvilluese aspiron të prodhojë 
dije, të promovojë etikën dhe vlerën e kulturës, 
turizmit dhe mjedisit në audienca të ndryshme, 
si dhe në sipërmarrjen dhe ekonominë e 
zhvillimit të qëndrueshëm. Kultura, turizmi dhe 
mjedisi mund të shndërrohen në një katalizator 
të fuqishëm për zhvillimin ekonomik, relacional 
dhe intelektual, i cili është i rëndësishëm për 
progresin ekonomik dhe kohezionin social të 
Shqipërisë.
Së treti, krijimi i partneriteteve strategjike me 
institucione të ndryshme ka si qëllim rritjen e 
ndikimit të aktiviteteve tona dhe mundësimin 
e angazhimit në politikat kombëtare dhe 

IMPAKTI I ZHVILLIMIT TË 
QËNDRUESHËM NË SHOQËRI

Synojmë të nxisim debatin 
publik për mënyrën se si e 
kaluara formon të ardhmen

ZHVILLIM I QËNDRUESHËM
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ndërkombëtare për kulturën, turizmin dhe 
mjedisin. Nuk mund të flasim, gjithsesi, për 
zhvillim të qëndrueshëm nëse vendimmarrësit 
nuk zhvillojnë politika dhe qëndrime që vijnë 
si rrjedhojë e kuptimit dhe përbrendësimit 
të marrëdhënies komplekse midis kulturës, 
turizmit dhe mjedisit.  
Praktikisht, Programi për Zhvillimin e 
Qëndrueshëm përqendrohet te zhvillimi i 
aktiviteteve në vijim:
nisma, projekte hulumtuese, studime, botime dhe 
risi teknologjike. 
Konsulencë dhe asistencë teknike në planifikimin 
dhe menaxhimin e projekteve kulturore, turistike 
dhe mjedisore. 

EDUKIM 
• Informim dhe shkëmbim 

informacioni 

• Ndërmjetësim dialogu dhe 
promovim 

• Legjislacion, zbatim dhe 
qëndrueshmëri 

• Ngritje kapacitetesh dhe 
trajnime

• Ngritja e vetëdijes së 
opinionit publik
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PROGRAMI 
ABC - konsulencë 
për biznesin social



39

Ne mund të krijojmë një botë pa 
varfëri, sepse varfëria nuk është 
krijuar nga njerëz të varfër. 
Është krijuar dhe mbështetur 
nga sistemet ekonomike 

Muhammad YUNUS
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ABC - program konsulence për biznesin 
social, i cili synon të ndryshojë mentalitetin 
në realitetin shqiptar, duke kooperuar 
me aktorë, fondacione apo organizma 
ndërkombëtarë që mbështesin këtë linjë 
të biznesit social si një nga format e luftës 
kundër varfërisë nëpërmjet punës

Biznesi social është një terminologji 
jo e re tashmë në realitetin 
shqiptar dhe shumë e përhapur 

në një botë të kapitalizmit integral, 
të globalizmit dhe të iniciativave të 
shumëfishta. Ideja e veprimtarive 
ekonomike dhe të zhvillimit të 
qëndrueshëm, të cilat në instancë të 
fundit ofrojnë shërbime kryesisht për 
shtresa sociale në nevojë ose me kosto 
të ulët ose me kosto të subvencionuar, 
është tashmë e pranuar nga shumë 
ekonomistë. 
Ne e shohim biznesin social si një 
mënyrë për të nxitur investime sipas 
parimit europian të ekonomisë sociale 

të tregut për të fuqizuar shtresa të 
marxhinalizuara në punësim. 

Biznesi social, si një koncept i ri në 
ekonominë e vendit tonë, ndryshe nga 
bizneset konvencionale, ka si qëllim 
kryesor jo maksimizimin e fitimit, por 
maksimizimin e përfitimit të shoqërisë 
dhe / ose mjedisit. Menaxhimi i 
mbetjeve, mbledhja dhe përpunimi 
i qumështit, artizanati, trajnimi 
profesional, agjencitë e punësimit, janë 
disa nga rastet potenciale të biznesit 
social në Shqipëri që ABC konsulencë 
ka ekspertizën dhe eksperiencën e 
nevojshme  për të ofruar në Shqipëri.
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Drejtor, ABC - konsulencë 
për biznesin social

Ka shkuar akoma më larg, sa edhe çmime 
“Nobel” janë dhënë për ekonomistë, 
aktivistë të lëvizjeve të biznesit social. 

Instituti Europian PASHKO, në frymën 
e liberalizmit, e cila nuk ka asnjë 
kontradiksion me mbështetjen dhe 
zhvillimin e biznesit social, ka ndërtuar 
një grup konsulence që shkojnë për nga 
konsultimi, modelimi dhe përkrahja e atyre 
iniciativave, të cilat krijojnë një impakt të 
fortë në shoqëri, impakt në komunitete, 
ndihmojnë pjesëtarë të shtresave në 
nevojë, pa mbështetjen e duhur, për të 
kapërcyer pragun e tyre të varfërisë dhe 
për t’u integruar në tregun normal me një 
profesion e një shërbim apo me një projekt 
për jetën dhe komunitetin e tyre. 

Ndër vite, ekspertët e angazhuar në 
projektet tona jofitimprurëse kanë 
mbështetur të tilla iniciativa dhe ky 
program i ri i Institutit Europian PASHKO 
synon ta gjeneralizojë këtë situate, duke 
kooperuar me aktorë, fondacione apo 
organizma ndërkombëtarë që mbështesin 
këtë linjë të biznesit. Qëllimet dhe 
përfitimet e kësaj linje projektesh të këtij 
programi të institutit do të jenë në shërbim 
të financimit të projekteve të reja të 
Institutit Europian PASHKO. 

Ne e shohim biznesin social 
si një mënyrë për të nxitur 
investime sipas parimit europian 
të ekonomisë sociale të tregut 
për të fuqizuar shtresa të 
marxhinalizuara në punësim. 

social business 
CONSULTING

Eda Gemi
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Historia dhe biografia e iniciativave 
jofitimprurëse e Institutit 
Europian PASHKO në këtë drejtim 

merr shkas me dhënien e titullit Doctor 
Honoris Causa dhe botimit e librit të 
nobelistitit të famshëm Muhammad 
Yunus, Ndërtimi i biznesit social, i 
cili ishte në Universitetin Europian të 
Tiranës me rastin e krijimit të degës 
së Fondacionit të tij. Botimi i librit 
të Muhammad Yunus dhe fjalimi i tij 
brilant mbajtur në UET gjatë dhënies 
së titullit Doctor Honoris Causa nxiti 

tek ne idenë e krijimit të një linje 
konsulence për biznesin social. Kudo 
ku ka një komunitet në vështirësi, ka një 
potencial. 

Këto komunitete përtej vështirësive 
që kanë janë shumë atraktivë për të 
testuar dhe aplikuar modele të zhvillimit 
dhe daljes nga varfëria në vend të 
mbështetjes me asistencë, në vend të 
mbështetjes sociale që jo vetëm nuk 
e zgjidhin problemin e varfërisë por e 
zgjasin atë pambarimisht. 

social business 
CONSULTING

IMPAKTI ABC NË SHOQËRI
Me anë të projekteve të ndryshme 
programi ABC ka arritur të ndikojë 
pozitivisht në jetën e njerëzve në 
komunitet, duke i përfshirë ata në 
praktika të ndryshme nëpërmjet 
punësimit dhe integrimit
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Në këtë kuadër, programi i IEP, ABC – 
Konsulencë për biznesin social, synon 
të identifikojë dhe të mbështesë ide, 
iniciativa të kësaj natyre të cilat do të 
fuqizonin komunitete lokale jo nëpërmjet 
lëmoshës, apo ndihmës, por nëpërmjet 
krijimit të praktikave “KNOW-HOW” për 
të krijuar një biznes fitimprurës dhe me 
impakt social në komunitetin përkatës. 
Gjatë projekteve tona në kuadër të 
këtij programi ne kemi vizituar shumë 
biznese nga më të voglat deri tek ato 
më të mëdha, të cilat operojnë në tregun 

shqiptar duke nxjerrë prej tyre elementë 
apo indikatorë, të cilët shërbejnë për 
të mbjellë në komunitete në vështirësi 
ide në formatin më të vogël të biznesit 
social të cilat priren për nga rentabiliteti, 
si dhe rë ndryshojnë jetën e njerzve në 
komunitetin ku ato zhvillohen. Kudo 
në të gjithë Shqipërinë shumë ide të 
kësaj natyre kanë ndryshuar jetën dhe 
fatet e njerzve, një formë që Instituti 
Europian PASHKO ka mbështetur ka 
qenë edhe dhënia e Bursave PASHKO 
për ekselentët në nevojë.
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“E dashur Moza, e dashur Flonja, Të dashur miq, 
dashamirës, bashkëpunëtor të mikut tonë të 
cilin e nderojmë sot, Gramoz Pashko. Për mi-

kun, për miqësinë nuk flitet me gjuhën e fjalëve, por flitet 
me gjuhën e mendimit, me gjuhën e zemrës. Sot ne këtu, 
të gjithë ndihemi krenarë që patëm një mik si Gramoz 
Pashko, që njohëm një personalitet si Gramoz Pashko. 
Unë ndihem shumë i privilegjuar dhe e i nderuar, krenar 
me njohjen dhe miqësinë time me Gramozin, njërin 
nga intelektualët më të shquar të kombit dhe të vendit, 
dallëndyshen ndoshta edhe më të vetmen, të shpirtit, të 
mendimit, të botës liberale, në një vend, në një shtet, në 
një shoqëri, e cila ngjante si dy pika uji me atë që kishte 
përshkruar George Orëell në veprat e tij. Të gjithë ata që 
kanë pasur miqësi dhe e kanë njohur, sigurisht e sjellin 
në mendjen e tyre gjithnjë Gramozin, karakterin, virtytet e 
tij, por në të gjitha aspektet, në të gjitha pamjet, kjo figurë 
poliedrike, ishte një liberal i vërtetë frymëzues, një shpirt 
i lirë. Në vitet 90, para se të fillonte lëvizja studentore, 
u përpoqa të takoj ata intelektualë, jo të shumtë për hir 
të së vërtetës, që kishin shprehur ndonjë mendim disi 
ndryshe. I vetmi që më bindi se ishte shpirt i lirë, ishte 
Gramoz Pashko. Të dy ishim pedagogë, intelektualë, të 
dy ishim kalorës në fushat tona, por të dy kishim kuptuar 
se saga e poshtërimit me konformizmin tonë duhej të 
merrte fund, se ne duhej të rifitonim dinjitetin njerëzor që 
na mungonte. Ne nuk ishim të varfër, nuk ishim të “qysh-
kosur”, të dy kishim shëtitur, por në atë takim të paharruar 
përjetë për mua, në Hotel Dajti, të dy  po i shprehnim hapur 
njëri -tjetrit, si me askënd tjetër, atë çka ne donim. Ne donim 
të ishim njerëz të lirë. Ne nderojmë sot jo vetëm një ndër 
themeluesit më kryesorë të Partisë Demokratike, të partisë së 
parë opozitare.
Unë dua të theksoj këtu se selia e parë e Partisë Demokra-
tike shqiptare që do të themelohej pas 45 vitesh diktaturë, 
ishte shtëpia  e Gramoz e Mimoza Pashkos.
Pra, me të gjithë përkushtimin e tij, ato ditë dhjetori që 
në fakt ndanë epoka dhe sisteme, Gramoz Pashko do të 
ishte ndër themeluesit kryesorë të partisë, të programit të 
saj minimal dhe të programit të saj të plotë. Në interv-
istën që ju sapo ndoqët këtu, unë rrëfeva një copëz të 
vërtete lidhur me ekonominë. Çfarë duhej të bënim ne? Ne 
duhej të përmbysnim një sistem  i cili ishte i falimentuar, por 
duhej të ndërtonim një tjetër sistem për të cilin, përveç se 
për të drejtat e njeriut, nuk dinim asgjë tjetër. Sistemi që ne 
do të ndërtonim nuk mund të mbijetonte as 5 ditë pa bazën 
e tij ekonomike. Gramoz Pashko ishte arkitekti i programit 
të ekonomisë së tregut të PD-së dhe opozitës shqiptare në 
vitet 90.
Unë isha i sinqertë kur tregoja në atë intervistë se në atë 
kohë i thërrisja ekonomistët në takim, –  madje njëri prej 

tyre ka qenë Genc Ruli – dhe në mënyrë më normale 
më përgjigjeshin: Do të pyesim Gramozin. Ne duhet të 
jepnim përgjigje, duhet të jepnim shpjegime. Pra, në këtë 
aspekt dhe në këtë koncept, ai është themeluesi i ekono-
misë së tregut në Shqipëri. Por Gramozi ishte një intelektual 
trim, i guximshëm. Promotor i pavdekshëm i energjisë, i 
guximit dhe heroizmit të lëvizjes sonë ishte Azem Hajdari, 
por në çdo moment kritik, dua t’ju rrëfej këtu, se unë do ta 
shoqëroja me Gramoz Pashkon, sepse duhej një kombinim.
Në një sërë momentesh, ndër më kritiket, kur regjimi 
realisht donte të përballej me ne, ishte Gramoz Pashko. 
Një nga meritat tona më të mëdha ishte se ne bëmë 
betejën tonë, duke shmangur përballjet katastrofike, të 
cilat  kërkonin trimëri shumë herë më të madhe sesa var-
ianti tjetër. Por në çdo rast, Gramoz Pashko do të ishte 
ndër më të vendosurit, që në ditët e para të themelimit 
të opozitës. Ai ishte një intelektual, njeri i pasionuar pas 
dijes. Në një moment të caktuar të një mendimi ndryshe, 
– edhe kjo dëshmi e faktit se ai është liberali më i madh 
i këtij vendi dhe i këtij kombi -, ai do rikthehej dhe do 
themelonte Universitetin e parë privat, një nga universi-
tete më të mira të vendit.
Mbaj në mendje si diçka të çmuar një bisedë që ai më 
bëri për universitetin, pasioni i madh , përkushtimi i 
madh, në fushën e dijes. Në këtë bisedë, më lindi mendi-
mi se ai ishte rikthyer te vetja e tij, ishte rikthyer te shpirti 
i tij liberal, tek doktrina që e frymëzoi atë dhe, pa marrë 
parasysh asnjë sakrificë, iu përkushtua për ta shndërruar 
në një doktrinë për vendin dhe kombin e tij. Këto janë 
disa nga aspektet e tij. Aspektet më të mëdha të tij  i njeh 
Flonja, i njeh Moza, i njohin njerëzit e tij më të dashur. 5 
vjet më parë ai u nda nga ne. Të gjithë ne që e kemi njohur, 
kemi punuar me të, të gjithë familjarët, miqtë humbën në 
thellësinë e detit, jo vetëm një mik, një shok, një engjëll, 
siç ishte djali i tij, por të gjithë ne, në thellësitë e Adriatikut 
humbëm një pjesë të jetës sonë. Një mik është gjithnjë 
një pjesë e çmuar, e dashur, e ëmbël, e jetës, e shpirti, e 
mendimit, e zemrës tënde. I tillë ishte Gramoz Pashko për 
të gjithë ne këtu. 
Vdekja është një fenomen i pashmangshëm, fizikisht 
është e njëllojtë për të gjithë, por dallon.
Flonja dallon shumë nga ato që ai la nga veprat, kujtimet 
që ka lënë pas. Në fakt ato janë pjesë e pavdekësisë së 
njeriut. Në këtë kontekst, miku im, babai juaj i nderuar, 
bashkëshorti juaj, ka lënë kujtime, ka lënë vepra të pash-
lyeshme. Edhe njëherë le të nderojmë mikun tonë me 
krenari të madhe, të bindur se vepra e tij do të nderohet 
gjithmonë.

*Fjala e Kryeministrit Sali Berisha, mbajtur në ceremoninë përkujtimore për 
5 vjetorin e vdekjes së Gramos Pashkos. Tiranë, 21 Korrik 2011

Pashko, arkitekti dhe themeluesi i ekonomisë së tregut në Shqipëri
Nga SALI BERISHA

Gramoz Pashko, bartës apostolik i liberalizmit
Nga LULZIM BASHA

Si kryetar i PD-së, dua t’ju sjell në vëmendje 
rolin e jashtëzakonshëm të Gramoz Pashkos në 
themelimin e forcës së parë opozitare, partisë 

së parë të lirisë në Shqipëri, Partisë Demokratike, dhe 
kontributin e tij në hartimin e identikitit të parë programor 
të kësaj partie, atë që njihet sot si program i partive. 

Atëherë njihej si program maksimal dhe minimal, dy 
shtyllat me të cilat forca e parë e lirisë antikomuniste pas 
50 vitesh diktature doli përpara qytetarëve shqiptarë. 
Kontributi i tij vazhdoi dhe në fakt mori përmasa të 
pacekshme nga asnjë foltore dhe të pashterueshme në 
çdo termim kohor dhe jo më si ky që më është dhënë 



45

A nuk ke dhe ti përshtypjen se këto ditë do të pish 
një kafe me profesor Pashkon; do të kalosh 
nga Pashkot për një gotë verë a xhin, në katin 

e gjashtë, afër “Rrugës së Elbasanit”, do të takohesh 
më në fund për atë drekën e lënë prej kohësh me të 
në telefon a nga një takim rastësor në rrugë. Patjetër, 
dreka te “Tajvani”, ku ai do të zgjedhë verën dhe do 
të sugjerojë menynë me manitë e tij prej aristokrati të 
hollë? A nuk e ke dhe ti ndjesinë për një temë debati të 
hapur dikur me të, për ekonominë, kulturën, politikën, 
tregun apo gjithçka tjetër, di ta vazhdosh sërish aty ku 
e ke lënë, duke përftuar kënaqësinë e bisedës intelek-
tuale që më pak kënd e gjen në Tiranën tonë? 
Aq të gjalla janë të gjitha këto për ne, miqtë e pafund 
të Gramoz Pashkos, sa nuk na besohet ajo që ka 
ndodhur. Një fatalitet i dyfishtë, një orë të ligë e cila 
u përsërit dy herë brenda një dite në jetën e profesor 

Pashkos, duke i rrëmbyer me fanatizëm kjo e dyta, çdo 
mundësi që ora e parë e ligë i dha pas aksidentit në 
bregdetin e Joint. 
Gramoz Pashko i ngjan atyre personazheve koz-
mopolitë të qytetit, që janë aq të rrallë si të tillë: 
eruditë nga kultura, historikë për nga simbolika dhe 
domethënia, pozitivë për nga qasja që kanë ndaj 
ngjarjeve dhe personazheve, tolerantë nisur nga një 
njohje e thellë e natyrës njerëzore dhe pranimi i saj. 
Miku i të gjithëve, Pashko, ishte aplikim i idesë që në 
Shqipërinë tonë mund të gatuhen personazhe të tilla 
si ai, me një ekzistencë universal, të cilat i kapërcejnë 
pengesat dhe kufizimet e kohës dhe njeriut dhe janë 
të gjithë brenda tyre, sit ë gjithë të jashtëzakonshmit e 
zakonshëm të qytetit. 
Profesor Pashko është “profesori”, jo thjesht sepse 
jeta e tij më e madhe dhe më e vlefshme ishte në kat-

Gramoz Pashko, një bisedë e papërfunduar
Nga HENRI ÇILI

sot për ta përshëndetur. Sepse, ai mbante mbi supet 
e tij që në momentet e para të artikulimit të tij publik e 
deri në momentet e fundit të jetës së tij biologjike barrën 
apostolike të liberalistit në një tokë shkretëtire sa i përket 
këtij koncepti, të liberalizmit si filozofi, si mënyrë jete 
që e ktheu në një art. Pata fatin ta njoh, por nuk mund 
dhe nuk dua të flas këtu që pata mundësinë dhe fatin të 
jem një mik i tij. Miqtë e tij në këtë sallë më kanë treguar 
episode të ndryshme, që nga njëra anë ilustrojnë atë zell 
prej idealisti me të cilën iu përvesh detyrës në dukje të 
pamundur për të inspiruar në shpirtin shqiptar vlerat e 
liberalizmit dhe në atë terren të djegur, shkretëtirë ku ky 
filiz filloi të merrte jetë. Për shembull, faktin se në ballafa-
qimet e para me qytetarët e një Shqipërie të shkatërruar 
nga një centralizim dhe kolektivizim absurd kur fliste për 
tregun e lirë dhe ekonominë e tregut ballafaqohej me 
pyetje nga më të ndryshme: “Ku do i gjejmë ushqimet, 
po miellin kush do na e sjellë, privati? Po privati nga do 
i marrë?”. Kjo ishte toka e djegur e kolektivizmit dhe 
centralizmit, sepse shqiptarët nuk arrinin më të kuptonin 
shtyllat e lashta të tregut të lirë të marrëdhënies midis 
njerëzve të lirë, sepse gjithçka si ajo kotherja e bukës 
së gojës që kishte mbetur në ato vite të diktaturës dhe 
tmerret e shtypjes dhe presionet vinin nga një zot dhe ky 
ishte shteti. Shteti ishte zot i gjithçkaje dhe sesi në vitet e 
para të lirisë së tregut profesor Pashkos i shndrisnin sytë 
kur shihte një dyqan të hapur apo një restorant apo kaf-
ene. E kam me të treguar nga miqtë, bashkëpunëtorët, 
dishepujt e tij, ishte kulti i lirisë që e entuziazmonte dhe 
i jepte forcën dhe energjinë për të vazhduar betejën 
e liberalizmin në një vend, në një tokë, në një shoqëri 
që edhe sot është deficitare ndaj vlerave superiore të 
lirisë dhe mungesës së saj. Gjatë turit të krijimit të 23 
vjetorit të PD shfaqen disa episode të filmit të krijuar nga 
themelimi i partisë dhe shfaqet dhe profesor Pashko 
dhe më ka mbetur ndërmend një shprehje që thoshte se 
“është hapur rruga që ne shqiptarët të ecim pa u ndalur 
drejt Europës vertikalisht”. I dallohej qartë padurimi, ai 
padurim që ia kam hasur edhe unë gjatë viteve që e njo-
ha fizikisht. Padurimi klasik i liberalit, mungesa totale e 
durimit për të arritur atë që liberali e konsideron legjitime, 
faqe Zotit dhe kujtdo tjetër, maksimumi i perfeksionit 

në kushtet e lirisë. Asgjë tjetër nuk pranohet. Dhe ky 
padurim, ky emocion, kjo përqasje është dhe mbetet sot 
e gjithë ditën çelësi i vërtetë i përparimit kaq të shpejtë të 
kësaj shoqërie nga ku ishim 23 vite më parë dhe ku jemi 
sot. Nuk ka asnjë recetë tjetër, asnjë dhuratë tjetër, asnjë 
çelës tjetër, veç lirisë dhe padurimit për ta kthyer këtë liri 
në të mira materiale dhe jo materiale, që ua bëri të mun-
dur shqiptarëve këtë kapërcim epokal në këta 23 vite. 
Në këtë kuptim, barra apostolike që mbajti sa ishte gjallë 
besoj se vazhdon sot, përmes dishepujve të tij, përmes 
liberalizmit si filozofi të gjallë mes nesh, si forcë mes 
nesh që funksionoi përmes viteve që kemi lënë pas, dhe 
përmes liberalizmit që kërcënohet sot në atë qasje anti-lib-
erale dhe neglizhimi pa të keq i standardeve të lirisë duke 
rrezikuar shumëçka është arritur falë kësaj lirie. Lirisë për të 
mos paguar taksa të paarsyeshme, lirisë për të kërkuar llog-
ari përpara qeverisë, lirisë për të pasur një qeveri të vogël, 
të lehtë, të përballueshme për tatimpaguesit, lirisë për të 
shpenzuar më shumë për vendin, qytetarët, shërbimet, për 
shoqërinë dhe më pak për administratën dhe qeverinë. 
Lirisë në çdo aspekt të saj. Unë shpresoj dhe besoj se ky 
çmim do të vlejë për të evidentuar fare qartë përmes brezit 
të rinj, nxënësve më të vonë të Pashkos, të rinj të lirisë, 
studentët më të rinj të lirisë, për të armatosur me vlerat e 
saj, me vlerat e liberalizmit, me përvojën pozitive të krijuar 
në Shqipëri përmes këtyre vlerave do të jenë të gatshëm të 
përballen me sfidat e mëdha që liberalizmi has në Shqipëri 
dhe kudo në botë. Ju them si kryetar i PD-së, që unë dhe 
PD-ja do ta mbajmë një sy hapur dhe do ta vëzhgojmë 
me kujdes këtë çmim, protagonistët e këtij çmimi, sepse 
kemi besim të madh se mes këtyre studentëve të rinj të 
lirisë do të jenë jo vetëm dishepujt e rinj të Pashkos dhe 
stampës së liberalizmit të tij, por edhe energjia përkus-
htimi, frymëzimi dhe drejtimi i ri i Partisë Demokratike 
në dekadat që vijnë. Beteja për liri, e cila në muajin 
domethënës si shkurti e një datë si 20 shkurti është një 
betejë jo me kokën pas por me kokën para dhe jam i 
sigurt që shqiptarët dinë, duan dhe do ta bëjnë edhe më 
mirë në ditët, dhe javët që na presin.

*Fjala e Kryetarit të Partisë Demokratike gjatë lançimit të 
Çmimit PASHKO. Tiranë, 11 Shkurt 2014
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Askush më mirë se Gramoz Pashko nuk përfaqë-
son vlerat përmes të cilave u  rrëzua sistemi 
komunist në Shqipëri. Ai ishte guximtar, ishte 

kundër mosbesuesve, dyshuesve, hileqarëve, konspi-
rativëve, izolacionistëve, konformistëve dhe të nën-
shtruarve. Ai ishte për lirinë ekonomike, politike dhe 
shoqërore, pa kompromis.
Këto ide mund të jenë deformuar, sot ato mund të 
jenë në rrezik, por ato kanë mbetur të paprekura 
dhe gjithnjë frymëzuese brenda trashëgimisë që 
Gramoz Pashko ka lënë në shoqërinë shqiptare. Një 
trashëgimi që i mëson shqiptarët të mos kenë frikë 
nga liria. Të mos kenë frikë nga marrja e vendimeve 
për jetën e tyre, dhe të mos presin të pafuqishëm që 
këtë gjë ta bëjë shteti për ta. Që ata të kenë ide të 
vetat, të projektuara në të ardhmen dhe të pash-
qetësuar nga fantazmat e së shkuarës, edhe pse ato 
duken ende të fuqishme.
Përmes çmimit ‘Gramoz Pashko’ kemi dashur të bë-
jmë promovimin e mendimit liberal shqiptar, formatin 
politik, shoqëror dhe ekonomik të të cilit, Pashko me 
kontributin e tij e përmbledh më mirë, më plotë dhe 
më përpara se kushdo tjetër në Shqipëri. Askush nuk 
ndau ujërat me regjimin e vjetër qartazi si Gramoz 
Pashko kur tha se: kundërshtari ynë –Partia e Punës– 
mbështetet në pronën shtetërore, në luftën e klasave 
dhe në përçarjen kombëtare, ndërsa ne jemi kundër të 
triave, ne jemi për iniciativën e lirë dhe pronën private, 
për pajtimin dhe bashkimin kombëtar.
Gramoz Pashko ishte një nga mendjet që mbeten më 
të qartat për promovimin e ekonomisë së tregut në 
Shqipëri. I vetmi ekonomist me një projekt dhe vizion 
të ristrukturimit të thellë të ekonomisë, përpara se 
ekonomistët e tjerë të hynin në autopilot duke thjesht 

ekzekutuar marrëveshjet me FMN-në. Idetë e Pash-
kos, në fakt, mbollën farën e kapitalizmit në Shqipëri. 
Privatizimet e para e projektuan Shqipërinë në të 
ardhmen dhe në më pak se 5 vjet sektori privat arriti të 
përbëjë 75 për qind të ekonomisë kombëtare, kur në 
vitin 1990, sektori privat ishte 0.
Që të jemi të qartë, idetë e Pashkos nuk ishin dhe nuk 
janë për qaramanët, shpirtlodhurit, asistencialistët, 
nostalgjikët apo punistët e përhershëm. Ato ishin dhe 
mbeten vetëm për guximtarët, për ata që e kuptojnë 
ç’ishte dhe mbetet përgjegjësia e vendimit personal 
dhe çfarë ishte iniciativa e lirë. Për ata që duan realisht 
të shkojnë në Europë. Ato ide e nxorën Shqipërinë 
nga varri i ekonomisë së planifikuar dhe i dhanë asaj 
ekonominë e tregut, iu dhanë të gjithëve lirinë dhe 
përgjegjësinë për të zgjedhur, për të riskuar, për të 
humbur, por sidomos për të fituar.
Por kur dhuna, statizmi, planifikimi po bëhen gjithnjë 
e më prezente në jetën tonë, promovimi i ideve për 
ekonominë e tregut, për lirinë e individit, është një de-
tyrë patriotike që i shërben zhvillimit kombëtar. Sot që 
liria ekonomike është tkurrur në nivel proteste, sot kur 
ekonomia e tregut dergjet e shkelmuar nga korporatat 
politike, kur zotërinjtë, kur kapitalistët po zëvendëso-
hen me “shokët”, me “o vëlla”, “o flori”, është shumë 
e rëndësishme të promovojmë idetë e lirisë individuale 
dhe ekonomike. çmimi “Pashko” është një mision 
intelektual, është një mundësi e shkëlqyer për ta bërë 
këtë gjë, sidomos kur standardi i ideve të Gramoz 
Pashkos ishte dhe mbetet një sfidë për shoqërinë 
shqiptare. Prandaj jemi këtu sot. Të guxojmë!

*Shkrimi i Dritan Shanos botuar në gazetën Mapo. 
Tiranë, 20 Dhjetor 2014

Gramoz Pashko, zotëria që u zëvendësua nga ‘o shok’, ‘o vëlla’, ‘o flori’…
Nga DRITAN SHANO

edrën e universitetit. Ishte “profesor” që bën “nxënës”, 
duke dhe ai gjithaq “nxënës” për vete, sepse nxënës 
bëjnë vetëm ata që vetë kanë qenë të tillë. Profesorin 
me një karrierë më shumë se 25-vjeçare në universitet, 
e shihje të preokupuar me pasionin e një pedagogu të 
ri, duke përgatitur një kurs të ri për studentët e tij në 
Universitetin e Nju Jorkut. Duke qenë gjithaq një “nx-
ënës” i ideve të reja, pikërisht ai arrinte të bënte nxënës, 
pasues të ideve të tij, të koncepcionit të tij për shoqërinë, 
tregun, demokracinë, lirinë. 
Politikani Gramoz Pashko ishte personazhi i madh i tran-
zicionit shqiptar, edhe pa qenë politikani i madh i tij, edhe 
pa pasur në dorë dhe pa kontrolluar partira, organizata, 
degë, grupe parlamentare apo banda të armatosura apo 
gjysmë të tilla. Në fund të viteve ’80 dhe fillim të viteve 
’90 ai ishte “Reformisti i madh”, i kalibrit të Mazojevckit 
polka a liberalëve të tjerë të Lindjes, që konceptuan ndry-
shim dhe i përfytyruan atë, në një Shqipëri që i mendonte 
“kooperativat bujqësore” dhe “mbledhjet e organizatës 
bazë të partisë” të përjetshme. 
Me idenë e tij brilante ekonomike të “terapisë së shock-
ut”, të liberalizmit ekonomik , të cilat janë edhe sot e 
kësaj dite shans i humbur i reformizmit shqiptar. Gramoz 
Pashko i neveriti dhe i talli, duke nënqeshur ndoshta me 
një gotë verë, të gjithë ata që i quajtën idetë e tij të çmen-

dura. Shqipëria politike që imagjinoi Gramoz Pashko në 
fillesat e saj apo që skicoi ai me kolegët e studentët e 
tij në Vilën e Pashkove, natyrisht, u shndërrua në një lloj 
mostre e përçudnuar, që vetëm me kuptimin fillestar nuk 
ngjante. Kjo ndodhi sapo pasioni i tij kaloi nëpër organ-
izma dhe struktura, skema apo antiskema, duke bërë 
sot, pas 16 vjetësh Shqipërinë e imagjinuar nga Gramoz 
Pashko thjesht një kujtesë të “Rilindjes Demokratike 
Shqiptare  të fillimit të viteve ’90. Dhe si kujtesë që 
është, ajo mbetet e bukur, fine, tamam e ngjashme me 
shëmbëlltyrën e përjetshme të botës së ideve. Duke 
parë përgjithësisht një mungesë vullneti për t’u  përkulur 
të idesë së vet në terren, ai u strehua në strehën më të 
sigurt, në katedër. “Profesioni im nuk është politika, janë 
idetë” thoshte Pashko në një intervistë të para disa mua-
jsh. Pa e ditur se do të mbesë vetë, kaq shpejt një ide a 
përfytyrim, një kujtim a mbresë e gjallë për të gjithë ata 
që kanë njohur, atyre që kanë punuar me të. Pa llogaritur 
në mungesën e tmerrshme të një miku, duke na lënë me 
ndjesinë që ka qenë një privilegj i rrallë që e kam njohur 
atë, profesor Pashkon. i vetmi ngushëllim për këtë ditë të 
vështirë!

*Shkrimi i Henri Çilit botuar në gazetën Shekulli. 
Tiranë, 18 Korrik 2006

Premiera e filmit ANTAGONISTI

Figura shumëdimensionale e politikanit, ekonomistit dhe intelektualit Gramoz 
Pashko, 10 vite pas ndarjes së tij nga jeta, erdhi me filmin “Antagonisti”, 
për të hedhur dritë mbi figurën e Pashkos, nëpërmjet dëshmive të 
bashkëkohësve të tij, miqve dhe të afërmve. Ky film nga Roland Sejko, me 
skenar të Armand Shkullakut dhe me ide të Henri Çilit synon ti sjellë publikut 
imazhin e politikanit intelektual që i mungon sot shoqërisë
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Bursat Pashko
Në vitin e dhjetë të tij Universiteti Europian i Tiranës filloi një strategji të 
re për bursat sociale. Ato do të jenë sipas parimit të aksionit afirmativ. 
Universiteti mbështet me tarifë zero, edukimin për 10 studentë ekselentë 
dhe me rrethana familjare të vështira nga mjedise sociale të pafavorizuara. 
Në të njëjtën kohë për secilin prej tyre, UET merr përsipër t’i paguajë 
shpenzimet e jetesës për 36 muajt e studimit me 25 mijë lekë në muaj.
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NR. FLE QENDRA UET UET PRESS MAPO KULTURA BIZNESI

1 ÇMIMI PASHKO AXHENDA LIBERALE RESEARCH PROGRAMI 10 MË TË PASURIT E VITIT ÇMIMI KADARE START UP SOCIAL

2 FELLOWSHIP PASHKO DSSH KOLANA IDE / DEBATE NJERIU I VITIT RRJETI I KRITIKËS SHQIP START UP LOCAL

3 FORUMI I TIRANËS PËR LIRI EKONOMIKE DSSH JUNIOR KOLANA STUDIME 100 INFLUENCUESIT ONLINE             ANUARËT E FILOZOFISË NEW ARTIST MANAGEMENT

4 RRETHI LIBERAL I DARDHËS INOVATION WEEKEND KOLANA ALBUME GRUAJA E VITIT SUPLEMENTI MAPO LETRARE
GUIDA E KANTINAVE TË VERËS 

SHQIPTARE

5 SERIA E POLICY PAPERS WORKSHOP I DIPLOMATËVE TË RINJ KOLANA SCRIPTAMANENT 10 NJERËZIT MË INFLUENTË DITËT LETRARE TË RAZMËS WOMEN ENTREPRENEURSHIP   

6 FREE MARKET ROAD SHOW AKADEMIA E TË DREJTAVE TË NJERIUT ACTA SCENTARIUM PROJEKTI DSN - DJE, SOT, NESËR
KLUBI I LETËRSISË KONTEMPORANE 

SHQIPE
YOUTH ENTREPRENEURSHIP

7 BURSAT PASHKO NEW MANAGEMENT ACTA LIBERALES PROJEKTI UDHA E SHKRONJAVE
KOLONIA E ARTIT E SHQIPËRISË 

SË MESME
TEN BIG BIZNES INCINERATION

8 FUSHATA E VITIT PËR LIRI EKONOMIKE DESIGN THINKING TRAINING KOLANA CURRICULUM SHKOLLA KONTEKSTUALISTE E TIRANËS DESING AND ARCHICTURE MAPO EKONOMI

9 AXHENDA LIBERALE 2020 INTERNATIONAL PRESS FOTOGRAFITË E VITIT
WORKSHOOP NEW TRENDS IN MEDIA 

SHQIPËRI - MAQEDONI - KOSOVË
KOLANA LETRARE MAPO MAPO SHËNDETËSI

10 KLUBI STUDENTOR PASHKO SUPLEMENTI MAPO IDE REVISTAT SHKENCORE  VITI NË KARIKATURA                       SUPLEMENTI MAPO STUDENTI MAPO SPORT

PROJEKTET KRYESORE TË VITIT NGA 6 PROGRAMET E IEP
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NR. FLE QENDRA UET UET PRESS MAPO KULTURA BIZNESI
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GUIDA E KANTINAVE TË VERËS 

SHQIPTARE

5 SERIA E POLICY PAPERS WORKSHOP I DIPLOMATËVE TË RINJ KOLANA SCRIPTAMANENT 10 NJERËZIT MË INFLUENTË DITËT LETRARE TË RAZMËS WOMEN ENTREPRENEURSHIP   

6 FREE MARKET ROAD SHOW AKADEMIA E TË DREJTAVE TË NJERIUT ACTA SCENTARIUM PROJEKTI DSN - DJE, SOT, NESËR
KLUBI I LETËRSISË KONTEMPORANE 

SHQIPE
YOUTH ENTREPRENEURSHIP

7 BURSAT PASHKO NEW MANAGEMENT ACTA LIBERALES PROJEKTI UDHA E SHKRONJAVE
KOLONIA E ARTIT E SHQIPËRISË 

SË MESME
TEN BIG BIZNES INCINERATION

8 FUSHATA E VITIT PËR LIRI EKONOMIKE DESIGN THINKING TRAINING KOLANA CURRICULUM SHKOLLA KONTEKSTUALISTE E TIRANËS DESING AND ARCHICTURE MAPO EKONOMI

9 AXHENDA LIBERALE 2020 INTERNATIONAL PRESS FOTOGRAFITË E VITIT
WORKSHOOP NEW TRENDS IN MEDIA 

SHQIPËRI - MAQEDONI - KOSOVË
KOLANA LETRARE MAPO MAPO SHËNDETËSI

10 KLUBI STUDENTOR PASHKO SUPLEMENTI MAPO IDE REVISTAT SHKENCORE  VITI NË KARIKATURA                       SUPLEMENTI MAPO STUDENTI MAPO SPORT
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Cikël debatesh, studimesh, botimesh, forumesh për 
promovimin e lirisë ekonomike në partneritet me:

Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Nd 70, H1, Tiranë / info@pashkoinstitute.org / www.pashkoinstitute.org

nuk na duhet shtet,
na duhet TREG!
Fushatë sensibilizuese e Institutit Europian PASHKO / 2018

nuk na duhet shtet,
na duhet TREG!
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