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I. PARATHËNIE

Pas hapave në studimin e gjendjes së klasës punëtore në Shqipëri (dy botime 
më 2015-2016), Instituti për Kritikë dhe Emancipim Shoqëror ka marrë përsipër 
të studiojë fshatarësinë shqiptare. Fshatarësia nuk përbën klasë shoqërore më 
vete, ndonëse kontradiktat dhe diferencat brenda saj dallojnë nga ato të klasave 
të qytetit. Për shkak të veçorive të forcave dhe marrëdhënieve të prodhimit 
në fshat, synimi ynë ka qenë të studiojmë procesin e proletarizimit të një pjese 
të fshatarësisë. Pra faktorët, tiparet dhe ritmin e këtij proletarizimi, të lidhur me 
marrëdhëniet klasore si brenda fshatit, ashtu edhe në krejt rrafshin shoqëror. 
Si edhe, gjendjen ekonomike dhe botëkuptimin ideologjik të fshatarësisë në 
proletarizim e sipër. 

Meqenëse në Shqipëri marrëdhëniet e mirëfillta kapitaliste të prodhimit janë 
vendosur vetëm pas rënies së socializmit burokratiko-despotik, procesin e 
proletarizimit të fshatarësisë shqiptare do ta shohim në periudhën pas reformës 
agrare të vitit 1991, proces i cili në ditët tona vazhdon me ritme më të shpejta. 

Herë pas here gjatë studimit do të përpiqemi të krahasojmë karakteristikat e 
punës, marrëdhëniet klasore brenda vendit të punës apo botëkuptimin ideologjik 
të fshatarësisë në proletarizim dhe klasës punëtore urbane.

Edhe ky studim, njëlloj si ai i gjendjes së klasës punëtore urbane, ka hasur 
vështirësi në procesin e mbledhjes së të dhënave dhe dëshmive. Vështirësia ka 
nisur që nga mangësitë e theksuara të statistikave zyrtare për kategorizimin e 
fermave, shpërndarjen e punëtorisë rurale etj. Vështirësi të tjera kanë qenë ato të 
komunikacionit. Ndryshe nga karakteri i përqendruar i fabrikave urbane, fermat, 
serat dhe të tjera ndërmarrje ekonomike agrare janë shumë të shpërhapura në 
territor. Po t’i shtosh këtyre edhe rrjetin e dobët të komunikacionit rural, vështirësitë 
e intervistuesve merren me mend kollaj. Në raste të veçanta, intervistuesit janë 
ndeshur edhe me presionin e pronarëve të ndërmarrjeve agrare apo mbikëqyrësve 
të tyre, çka i ka larguar punëtorët e fshatit. Sidoqoftë, në krahasim me klasën 
punëtore urbane, intervistimi i punëtorëve ruralë ka qenë më i lehtë si për shkak 
të natyrës së punës bujqësore, ashtu edhe për specifikat e marrëdhënieve klasore 
me pronarin në fshat. Cilësi këto të fundit që do të analizohen imtësisht në kapitujt 
në vijim.

Edhe për këtë studim duhet t’i shprehim mirënjohjen tonë Rosa Luxemburg 
Stiftung-ut, pa mbështetjen financiare të të cilit nuk do t’ia dilnim ta materializonim 
përpjekjen tonë. Sidoqoftë, mirënjohja kryesore u shkon atyre qindra fshatarëve 
që janë treguar të gatshëm e miqësorë jo vetëm për t’u intervistuar, por edhe për 
të na orientuar dhe diskutuar lirisht për shumëçka që i kalon kufijtë e ngushtë të 
një studimi dhe hidhet në sferën e praksisit. 
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II. HYRJE KONCEPTUALE

Proletari është subjekt, proletarizmi është gjendje, kurse proletarizimi është 
proces shoqëror. Specifikat e marrëdhënieve klasore në fshatin shqiptar na 
bëjnë të marrim në konsideratë proletarizimin si proces. Ndryshe nga punëtoria 
urbane, e cila u proletarizua thuajse menjëherë në fillim të viteve 1990, pavarësisht 
eksperimenteve të dështuara që në lindje të aksionarizmit punëtor, procesi i 
proletarizimit të fshatarësisë shqiptare vazhdon ende sot. Prandaj mund të flasim 
me siguri për subjekte shoqërore fshatare që kanë disa tipare prej proletari, tipare 
të cilat shtohen apo intensifikohen me kohën, por në masën e gjerë nuk mund të 
flasim ende për një gjendje proletarizmi të plotë. Pra për kthim masiv të fshatarëve 
në proletarë.

Si ta përkufizojmë gjendjen proletare? Ç’është proletariati? Materializmi historik 
na ndihmon të kuptojmë se proletari shënjon një subjekt të zhveshur tërësisht jo 
vetëm nga pronësia, por edhe nga zotërimi i mjeteve të prodhimit. I ndarë nga 
mjetet e prodhimit, proletarit i mbetet vetëm një rrugë për të siguruar mjetet e 
jetesës: të shesë (më saktë të japë me qira) fuqinë e tij punëtore. Gjendja e plotë 
prej proletari kërkon që ky i fundit të mos ketë asnjë burim tjetër të ardhurash veç 
pagës, çka e bën një subjekt kryekëput të gatshëm për të shitur fuqinë punëtore 
dhe nënshtruar disiplinës hierarkike të punës. Brenda vendit të punës proletari nuk 
ka mundësi të kontrollojë mënyrën apo intensitetin e punës. Ai është një subjekt, 
në parim së paku, i zhveshur nga të drejtat. Vetëm jashtë derës së vendit të punës 
ai nis të quhet njeri në kuptimin politik të fjalës.

Proletarizimi si zhveshje e plotë e njeriut nga mjetet e prodhimit dhe shndërrimi i 
punës në mall (fuqi punëtore) ndodh vetëm në kapitalizëm. Mënyrat parakapitaliste 
të prodhimit (ajo haraçore dhe feudale) i zhveshin klasat e nënrenditura në gradë 
të ndryshme nga pronësia e mjeteve të prodhimit, por zakonisht u lenë zotërimin e 
këtyre mjeteve. Prandaj mënyra e thithjes së tepricave nga klasat sunduese është 
politike, e bazuar te shtrëngimi i hapur. Kurse në kapitalizëm thithja e tepricave 
(mbivlerës), si rezultat i zhveshjes tërësore të shumicës së njerëzve nga mjetet 
e prodhimit, kryhet me mjete ekonomike; ose, siç quhet ndryshe, nëpërmjet 
shtrëngimit të tërthortë. 

Në kapitalizëm fshatarësia është një klasë e nënrenditur e llojit të veçantë. 
Arsyeja kryesore gjendet në specifikën e tokës si mjet prodhimi. Ndryshe nga 
fabrikat (makineritë e tyre), toka përbën një mjet prodhimi të paluajtshëm. Atë 
nuk mund ta transferosh, ndonëse mund të zhvendosësh makineritë që e punojnë 
atë. Produktiviteti i saj varet nga faktorë jashtënjerëzorë si cilësia gjeologjike e saj, 
klima etj., ndryshe nga fabrika produktiviteti i të cilës varet thuajse kryekëput nga 
faktorë shoqërorë si zhvillimi teknologjik, rrjetet e komunikacionit etj. 

Rrjedhimisht, fshatarësia është e lidhur me tokën më shumë sesa punëtoria 
urbane me fabrikën. Nëse punëtori është “i lirë” të zgjedhë midis punëdhënësve 
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nga njëra fabrikë në tjetrën, fshatari është mjaft më i ngulitur në territor. Prandaj 
edhe historikisht fshatarësia ka qenë një klasë që në mos pronësinë e plotë, të 
paktën ka pasur zotërimin e mjeteve të prodhimit. 

Procesi i punës në bujqësi dallon nga ai në industri e manifaktura. Si e nënshtruar 
më shumë ndaj cikleve natyrore, prodhimi bujqësor e përdor punën edhe në 
mënyrë sezonale. Për pasojë, punëtori rural, ndryshe nga ai urban, ka nevojë për 
siguri të mirash materiale që do t’i sigurojë jashtë procesit të prodhimit kapitalist 
agrar. Një pjesë syresh kanë edhe tokë të tyre – të cilën e punojnë kur nuk punojnë 
në tokën e pronarëve të ndërmarrjeve bujqësore – bahçe apo kafshë shtëpiake, 
prej të cilave mund të sigurojnë një pjesë të mjeteve të jetesës. Madje herë pas here 
edhe të tregtojnë tepricat. 

Në shumicën e rasteve, punëtoria rurale, ndryshe nga ajo urbane, nuk është 
tërësisht e zhveshur nga mjetet e prodhimit ose të jetesës, çka e bën shitjen e 
fuqisë punëtore njërin prej faktorëve të jetesës, por jo të vetmin.

Po ashtu, larmia e subjekteve dhe marrëdhënieve klasore në fshat ka bërë që 
historikisht kontradiktat klasore të kenë qenë më pak të dukshme se në qytet. Siç 
do ta trajtojmë më poshtë, në pjesën më të madhe të historisë fshatarët janë bazuar 
tek ekonomia natyrore, pra te prodhimi sa për të plotësuar nevojat bazike. Vetëm 
me vendosjen e marrëdhënieve kapitaliste në fshat, nis të ndryshojë mënyra dhe 
qëllimi i prodhimit. Edhe atëherë, krahas fermerëve kapitalistë dhe proletarëve të 
patokë (ose me pak tokë), gjithmonë ka ekzistuar një shtresë e gjerë fshatarësh 
që kanë dhe përdorin aq tokë sa për të plotësuar nevojat bazike, pa iu nënshtruar 
tregut, ose duke e përdorur atë vetëm në raste të veçanta.[1] 

Për t’i hyrë më në detaj ndarjes klasike të fshatarësisë në kapitalizëm, mund të 
përdorim skemën e paraqitur nga Lenini më 1920. Në fund të shoqërisë rurale 
gjendej proletariati bujqësor, që punon me mëditje në ndërmarrjet bujqësore 
kapitaliste. Pas tyre vijnë gjysmëproletarët, ose fshatarët parcelarë: “ata që 
sigurojnë mjetet e jetesës pjesërisht duke u pajtuar në punë me mëditje ... dhe 
pjesërisht duke punuar në një ngastër toke që është e tyrja ose e marrë me qira dhe  
 
 
 

1  “Për të siguruar vazhdimësinë në tokë dhe mbajtjen e familjes, fshatari shpeshherë 
e mban tregun disi larg, pasi përfshirja e pakufi në treg kërcënon zotërimin e burimeve të tij 
të jetesës. Kësisoj ai kapet pas rregullimeve tradicionale që i garantojnë akses në tokë dhe 
në punën e të afërmve dhe fqinjëve të tij. Për më tepër, ai e favorizon prodhimin për shitje 
vetëm brenda kontekstit të një prodhimi të siguruar për mbijetesë... Përkundrazi, fermeri hyn 
plotësisht në treg, ia nënshtron tokën dhe punën e tij konkurrencës së hapur, heton përdorime 
alternative për faktorët e prodhimit në kërkim të të ardhurave maksimale dhe favorizon 
produktin më fitimprurës në raport me atë që ka më pak rreziqe.” - Wolf, Eric R. (1999). Peasant 
Wars in the Twentieth Century. University of Oklahoma Press, f. xxii-xxiii.
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që u jep vetëm një pjesë të produkteve ushqimore të nevojshme për familjen.” Të 
tretët renditen fshatarët e vegjël, “që zotërojnë si pronë të tyre ose mbajnë me 
qira të tilla ngastra toke, të cilat u lejojnë të përballojnë nevojat e familjes dhe të 
ekonomisë së vet dhe të mos pajtojnë fuqi punëtore të huaj me mëditje.” Këto 
klasa përbëjnë shumicën e banorëve të fshatit. Mirëpo sipër tyre vijnë me radhë 
fshatarësia e mesme, e cila tepricën e prodhimit e shndërron në kapital të vogël 
dhe arrin të pajtojë herë pas here pak punëtorë me mëditje; klasa e fshatarëve të 
pasur, “që përbëhet nga sipërmarrësit kapitalistë në bujqësi, të cilët e drejtojnë 
ekonominë e tyre sipas rregullit të përgjithshëm duke pajtuar disa punëtorë me 
mëditje”; dhe pronarët e mëdhenj të tokave, të cilët “shfrytëzojnë në mënyrë 
sistematike fuqi punëtore me mëditje dhe fshatarësinë e vogël (pjesërisht shumë 
herë edhe fshatarësinë e mesme)...”[2] Me zhdukjen e elementëve të fundit të 
çifligarizmit në pjesën më të madhe të shoqërive të përparuara kapitaliste, pjesë e 
klasës së kapitalistëve të mëdhenj agrarë mund të quhen të gjithë ata që gjenden 
mbi pozicionin e fshatarësisë së mesme.

Shtresëzimi i larmishëm i mësipërm dhe mbizotërimi i marrëdhënieve fisnore në 
fshat ndikojnë që  diferencimi klasor të mos marrë përherë tiparet e kontradiktave 
klasore të hapura.[3] Madje, sidomos në përballje me klasat sunduese të qytetit, të 
lindë një solidaritet ndërklasor brenda fshatit.[4]

Megjithatë, marrëdhëniet kapitaliste të prodhimit kanë hyrë vonë në histori. 
Mënyrat haraçore dhe feudale të prodhimit[5] e kanë shoqëruar fshatarësinë  
gjatë pjesës më të madhe të historisë së saj. Në sistemet haraçore, fshatari mbetej 
zotërues i mjeteve të prodhimit (tokës, parmendës, qeve, kafshëve etj.), por e drejta 
për të shpërndarë tepricat e prodhimit të tij i takonte shtetit (me ndërmjetësimin e 
burokracisë paramoderne). 

2  Lenin, V. I. (1958). Vepra të zgjedhura në dy vëllime: Vëllimi II. Tiranë: Instituti i His-
torisë së Partisë pranë K.Q. të P.P.SH., f. 698-703
3  “Fshatarët e pasur dhe të varfër mund të jenë farefis, ose një fshatar mund të jetoj 
njëkohësisht edhe pronar, rentier, ndarës-produkti (share-cropper), punëtor për fqinjin e tij dhe 
krah pune sezonal në një plantacion atypari.” – Wolf, Eric R. (1999). Peasant Wars in the Twenti-
eth Century..., f. 289-290.
4  “Çintegrimi politik i fshatarësisë shtyhet në kohë ose fshihet nga vazhdimësia e dal-
limeve tradicionale midis qytetit dhe fshatit, e interesave politike specifike të përbashkëta të 
një pjese shumë të madhe njerëzish që merren me bujqësi, si për shembull politikat shtetërore 
të çmimeve të larta dhe të garantuara për produktet bujqësore, dhe e institucioneve dhe prak-
tikave tradicionale.” - Hobsbawm, Eric. (1998). Uncommon People: Resistance, Rebellion and 
Jazz. London: Weidenfeld & Nicolson, f. 163.
5  Samir Amin-i e dallon mënyrën haraçore të prodhimit nga ajo feudalja, ndonëse e 
dyta është zhvillim i të parës. Sipas tij, në mënyrën haraçore të prodhimit ka dy klasa: “fshatarë-
sia e organizuar në komunitetet dhe klasa sunduese, e cila monopolizon funksionet e orga-
nizimit politik dhe të vjeljes së haraçit ( jo në formë malli) nga komunitetet rurale.” Feudalizmi, 
nga ana tjetër, shënjohet nga ekzistenca e dy klasave, asaj të pronarëve të tokës (prona e të 
cilëve është e patjetërsueshme) dhe bujkrobërit qiramarrës. – Amin, Samir. (1976). Unequal De-
velopment: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism. Përkth. ang. B. Pearce. 
New York: Monthly Review Press, f. 15.
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Në sistemin feudal (karakteristikë më së shumti e Evropës mesjetare dhe 
Japonisë), çintegrimi politik bënte që rolin e shtetit ta luante një klasë sunduese 
fisnikësh (pronarësh të mëdhenj tokash), të cilët nëpërmjet të drejtave zakonore u 
linin fshatarëve mundësinë për të zotëruar mjetet e prodhimit. Kështu, fshatarët 
(bujkrobërit), pasi shlyenin detyrimet feudale në formë pune angari produktesh ose 
paraje, vendosnin vetë se si do ta përdornin pjesën tjetër të prodhimit (zakonisht 
aq i pakët sa nuk dilte për gjë tjetër përveçse për mbijetesë). E drejta zakonore 
mesjetare u garantonte fshatarëve mosdëbimin nga toka, përdorimin e kullotave, 
pyjeve etj., ndonëse nga ana tjetër u ndalonte gjuetinë, peshkimin apo aktivitete 
të tjera ekonomike mbështetëse ose i detyronte që këto të fundit t’i kryenin me 
pagesë në punishtet e zotërisë.[6] Duhet përmendur këtu se bujkrobërit kishin 
edhe kufizime të tjera të jetës së përditshme, të cilat ishin në dorë të zotërinjve 
feudalë.[7]

Sipas Robert Brenner-it, një prej figurave kryesore të materializmit historik 
bashkëkohor, në Anglinë e shekullit XIV mori hov procesi i emancipimit të 
fshatarësisë nga bujkrobëria feudale. Si rezultat i ashpërsimit të kontradiktave midis 
bujkrobërve dhe zotërinjve feudalë, fshatarët arritën të shpëtonin nga puna angari, 
por nga ana tjetër nuk arritën t’i vendosnin tokat në pronësinë e tyre.6 Kështu, 
pronari i madh i tokave (lendlordi), në pamundësi për të shfrytëzuar drejtpërdrejt 
fuqinë punëtore të fshatarëve, ndryshoi mënyrën e futjes në përdorim të tokës. Në 
vend që të taksonte fshatarët e ngulitur në toka, lendlordi nisi t’i dëbojë një pjesë 
syresh dhe t’ua japë tokat me qira të tjerë fshatarëve sipërmarrës, të cilët nga ana 
e tyre do të pajtonin si punëtorë bujqësorë me mëditje fshatarët e patokë. Futja 
e qiramarrësve midis lendlordit dhe fshatarëve shënon për Brenner-in lindjen 
e kapitalizmit agrar në Angli, për pasojë edhe të proletarizimit të fshatarësisë. 
Kapitalizmi agrar ndryshon mënyrën e prodhimit. Ai synon të prodhojë dhe shesë 
mallra për fitim dhe jo produkte për këmbim. (Kalimi nga raporti mall-para-mall’ 
në para-mall-para’ sipas Marksit.) Prandaj i duhet të rrisë eficiencën e prodhimit.7 
Ja se si e paraqet Brenner-i dallimin midis fshatarit parakapitalist (gjysmëpronar 
ose zotërues mjetesh prodhimi) nga sipërmarrësi fshatar në kapitalizëm: 

“... fshatarit nuk i duhet të jetë konkurrues sepse nuk ka nevojë të ruajë ‘vendin e 
vet’ në botën e tregut, si në tregun 

për qiramarrës, ashtu edhe në tregun për të mira. Ndryshe nga qiramarrësi, 
pronarit fshatar nuk i duhej të përftonte një nivel rente të barabartë me atë që 

6  Në ndryshim nga Anglia, në Francë “…fshatarësia jo vetëm e konsolidoi statusin e 
njerëzve të lirë, por ia doli të kapej pas tokës dhe të drejtave deri në periudhën e hershme mod-
erne. Marrja e tepricave të mjaftueshme për të mbajtur fisnikërinë u transferua nga niveli lokal 
në atë më të lartë përmes kristalizimit të shtetit territorial.” - Heller, Henry. (2011). The Birth of 
Capitalism. A Twenty-First-Century Perspective. London: Pluto Press, f. 42.
7  “Qiramarrësit ishin të detyruar të konkurronin jo vetëm në tregun e konsumatorëve, 
por edhe në tregun e aksesit në tokë.” - Wood, Ellen Meiksins. (2002). The Origin of Capitalism: 
A Longer View. London: Verso, f. 100.
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pronari i tokës (lendlordi) mund të marrë nga qiramarrësit e tjerë – përndryshe 
dëbohet në përfundim të kontratës së qiramarrjes. Ndryshe nga artizani i pavarur, 
atij nuk i duhet të prodhojë aq lirë sa për të nxjerrë fitim nga produktet që shet me 
çmim tregu – përndryshe falimenton. Gjithçka që i duhet për mbijetesë, fshatari 
... e siguron përmes autputit të mjaftueshëm për të mbajtur me bukë familjen dhe 
paguar taksat (zakonisht renta zakonore të fiksuara)...”[8]

Sidoqoftë, përvoja angleze nuk është përsëritur më në histori. Kapitalizimi i 
marrëdhënieve agrare u mundësoi anglezëve t’i shtrinin marrëdhëniet kapitaliste 
edhe në qytet, i cili prej mbiprodhimit bujqësor dhe dëbimit të një pjese të fshatarëve 
nga toka (të kthyer në proletarë qyteti) plotësoi dy kushtet e industrializimit të 
mëvonshëm. Prapëseprapë, pavarësisht zvarritjes shekullore të shkaktuar nga 
kapja e klasave sunduese parakapitaliste pas tokës dhe privilegjeve të tjera, 
marrëdhëniet kapitaliste në fshat janë vendosur dalëngadalë në të gjithë botën, 
ndonëse procesi i proletarizimit ka ecur me ritme dhe në distancë të ndryshme. 

8  Aston, T. H., Philpin, C. H. E. (Ed.). (2005). The Brenner Debate..., f. 60.
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III. FSHATARËSIA SHQIPTARE 

A. Këndvështrim historik

Historia moderne e fshatarësisë shqiptare nis me reformat e Tanzimatit më 1839. 
Më parë, fshati shqiptar, si të gjitha territoret e Perandorisë Osmane, gjendej brenda 
marrëdhënieve të një feudalizmi ushtarak (haraçor): sistemit të timareve. Ndryshe 
nga klasat sunduese të pjesës më të madhe të Evropës, ku zotërinjtë feudalë ishin 
pronarë të tokës, spahinjtë në krye të timareve ishin një klasë ushtarake e varur 
nga sulltani. Atyre u jepej një sipërfaqe toke për përdorim vetjak dhe u ngarkohej 
detyra që të mblidhnin taksat e fshatarëve të timarit të tyre dhe, në kohë lufte, 
të mblidhnin ushtarë për perandorinë. Spahinjtë nuk mund ta trashëgonin as 
privilegjet, as tokën, e cila konsiderohej pronë e sulltanit.[9]

Fshatarëve (rajave), nga ana tjetër, toka u jepej në zotërim përmes një kontrate 
tapie. Ndryshe nga spahiu, fshatari  “...gëzonte të statusin e qiramarrësit të 
përjetshëm... Qiramarrja e tokës i jepte atij të drejtën për t’ia lënë trashëgim 
zotërimin pasardhësve në linjë mashkullore. Ligji kërkonte që njësia fermere të mos 
ndahej kurrë. Shteti ua ndalonte rreptësisht agjentëve të tij – zakonisht spahinjve 
– okupimin dhe kultivimin e tokës që ishte e rezervuar për familjet fshatare.”[10] 
Moslëvizja e fshatarësisë nga toka, nga njëra anë, dhe taksat e angaritë e ndryshme, 
nga ana tjetër, përbënin pengesa kryesore për zhvillimin e kapitalizmit agrar në 
Perandorinë Osmane.

Dekadenca e gjatë politike dhe ushtarake e Perandorisë Osmane prej shekullit 
XVII në XIX i shtyu sulltanët të ndërmerrnin reforma modernizuese, të nisura me 
fermanin e Gjylhanesë më 1839. Disa prej ndryshimeve të reformave të Tanzimatit 
kishin për synim përmirësimin e gjendjes së fshatarësisë. Kështu, ... “u hoq sistemi 
i shitjes së të drejtës për të mbledhur të ardhurat shtetërore (iltizam)”[11], që në 
shekujt e fundit kishte nxitur thellimin e korruptimit dhe rritjen e barrës fiskale 
ndaj fshatarësisë. Nga ana tjetër, u hoq detyrimi i punës angari.[12] Megjithatë, për 

9  “Të gjitha territoret e punueshme dhe ato blegtorale të perandorisë konsiderohesh-
in pronë e sulltanit, me përjashtim të zotërimeve fetare, vakëfeve.” – Cit. në Anderson, Perry. 
(1979). Lineages of the Absolutist State. London: Verso, f. 365.
10  İnalcik, Halil. Quataert, Donald. (Ed.) (1994). An Economic and Social History of the 
Ottoman Empire. Volume I: 1300-1600. Cambridge: Cambridge University Press, f. 146.
11  İnalcik, Halil. (1978). The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy. 
Collected Studies. London: Variorum Reprints, f. 8.
12  Fermani sulltanor i 1838 ngrinte shqetësimin se “…në shumë pjesë të Rumelisë 
fisnikët i trajtonin rajatë në tokat e tyre si të ishin skllevërit e tyre personalë, duke i detyruar të 
punonin pa pagesë në fushat e çifligjeve të tyre dhe i detyronin të kryenin sa e sa shërbime të 
tjera personale. Ata nuk i lejonin rajatë të lëviznin nga toka në tokë ose nga vendi i punës në 
vend pune, si edhe ndërhynin në rregullimet e tyre martesore... tanimë këto praktika ishin të 
ndaluara.” – Po aty, f. 11.
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shkak të rezistencës së parisë lokale osmane, një pjesë e reformave mbeti në letër 
ose u prapësua.

Ndërkohë në fshat sistemi i timareve ishte në shpërbërje e sipër prej të paktën dy 
shekujsh. Dobësimi i autoritetit qendror dhe thellimi i korruptimit administrativ 
bënë që spahinjtë të shndërroheshin dalëngadalë në pronarë de facto të çifligjeve 
të tyre dhe t’i trashëgonin këto të fundit. Në këto kushte ata mund t’i impononin 
barrë më të rëndë fshatarësisë.[13] Po ashtu nisën t’i trajtonin fshatarët çifçinj sipas 
qejfit, duke i lejuar vetes, në kundërshtim me ligjet osmane, edhe dëbimin e tyre 
nga toka. Sipas L. S. Stavrianos-it, shndërrimi i spahinjve në çifligarë u përcaktua 
në një masë të madhe edhe nga raporti i varësisë ekonomike të Perandorisë 
Osmane ndaj vendeve të Evropës, që nisi të materializohej në fund të shek. XVI. Në 
këmbim të produkteve manifakturore më të përparuara teknologjikisht të Evropës 
Perëndimore, ekonomia osmane filloi të specializohej në prodhimin e të mirave 
bujqësore. “... kërkesa nga jashtë për produkte të reja bujqësore i dha një shtysë 
të fuqishme cenimit të sistemit të timareve, që toka të kontrollohej plotësisht dhe 
fshatarët të shfrytëzoheshin pa pengesa për prodhimin e mallrave të eksportit.”[14] 
Për pasojë, statusi i fshatarëve nisi të ndryshonte nga siguria në varfëri në pasiguria 
në varfëri edhe më të madhe. 

Reformat e Tanzimatit kërkuan ta vendosnin në hulli këtë proces që ecte përpara 
prej kohësh. Tentativa për të modernizuar shtetin dhe aparatin fiskal dështoi 
në shumë fusha prej rezistencës së çifligarëve dhe klasave të tjera sunduese.  
 
Mirëpo integrimi më i madh në ekonominë kapitaliste evropiane bëri që në fshatin 
osman, për pasojë edhe në tokat më pjellore të Shqipërisë, të riorganizoheshin disi 
marrëdhëniet e prodhimit. 

Fshati shqiptar i gjysmës së dytë të shekullit XIX kishte një panoramë klasore të 
shumëtrajtshme. Së pari, mjetet e punës ishin tejet të prapambetura krahasuar 
me hovin bujqësor të vendeve kapitaliste. “Kudo toka punohej kryesisht me 
parmendën e drunjtë të pajisur me një plor hekuri dhe të tërhequr nga penda e qeve 
dhe buajve. Parmenda me rrota përdorej aty-këtu vetëm në zonën e Shkodrës.”[15] 
Sidoqoftë, moskapitalizimi substancial i marrëdhënieve në fshat bënte që shumica 
e popullsisë fshatare të ishte zotëruese e një ngastre, ndonëse të pamjaftueshme, 
toke. Fshatarët që zotëronin tokën e tyre arrinin në 84-86% të popullsisë rurale. Si 
çifçinj, ata kishin detyrime gjithnjë e më të mëdha ndaj çifligarit, madje në një pjesë 
të mirë të rasteve duhet të merrnin me qira nga ai edhe mjetet e punës si kafshët, 
parmendën etj. “Në ligjin agrar të vitit 1858,... fshatarët mbeteshin si qiramarrës të 
thjeshtë dhe juridikisht të lirë, ndërsa ndarja e prodhimit vijoji të bëhej siç kishte 

13  Shih: Stavrianos, L. S. (1958). The Balkans since 1453. New York: Rinehart & Compa-
ny, Inc., f. 139, 140.
14  Po aty, f. 140.
15  Akademia e Shkencave, grup autorësh. (2002). Historia e popullit shqiptar. Vëllimi i 
dytë: Rilindja Kombëtare. Vitet 30 të shek XIX-1912. Tiranë: Toena, f. 37.
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qenë para Tanzimatit... krahas të tretës së prodhimit ose të qesimit në natyrë që i 
jepte pronarit, bujku ishte ngarkuar prej kohësh edhe me detyrimin e angarisë, të 
cilin kanuametë e vjetra nuk e kishin lejuar.”[16]

Fshatarët e patokë, argatët që detyroheshin të mbijetonin duke shitur krahun e 
tyre të punës si proletarë, përbënin vetëm 14-16% të popullsisë rurale.[17] 

Sidoqoftë, prona feudale kishte nisur të tjetërsohej pa u konsoliduar mirë. Çifligjet 
gjithnjë e më shumë prodhonin për tregun e qytetit, paraja kishte zëvendësuar 
detyrimet në natyrë dhe toka kishte hyrë në tregun e shitblerjes.[18] Ky dinamizëm 
i ri në përdorimin e tokës nxiti diferencimin e mëtejshëm klasor të fshatarësisë. 
Përveç çifçiut dhe argatit, në fshat nisi të dalë në pah figura e paraqendarit 
(fshatarit që, duke mos i dalë toka që zotëronte, merrte me qira ngastra të tjera 
nga çifligari). Më të suksesshmit prej tyre, ata që u shndërruan në fermerë, arritën 
që si qiramarrës brenda çifligjeve të rrisnin produktivitetin duke pajtuar argatë, 
ngjashëm si kapitalistët agrarë qiramarrës në fillimet e kapitalizmit anglez.[19] Me 
konsolidimin e pronës private – kthimin e qiramarrësve të suksesshëm në pronarë 
të mëdhenj toke – lindi fshatarësia e pasur pa origjinë çifligare.

Në malësitë e Veriut, nga ana tjetër, marrëdhëniet feudale nuk ishin vendosur 
dot asnjëherë. “...me gjithë kushtet e rënda në të cilat ishte vënë, bujku i këtyre 
krahinave nuk e njihte angarinë.”[20] Po ashtu, mbijetonin elemente të organizimit 
fisnor, duke prodhuar më pak diferencim klasor brenda fshatit.

Gjithsesi, deri në fund të periudhës osmane, marrëdhëniet kapitaliste në fshat 
kishin përparuar shumë pak. Prodhimi për tregun ishte i ulët dhe nënshtrimi i punës 
ndaj kapitalit agrar i pakët. Sigurisht që fshatarësia vuante nga pamjaftueshmëria 
e tokës, por ajo në pjesën më të madhe nuk ishte kthyer në argate. 

Kjo gjendje nuk ndryshoi themelisht deri në reformën agrare të vitit 1945. 
Ndonëse nga 1912 deri më 1945 prona çifligare nisi ta humbë dalëngadalë peshën 
e saj absolute, nëpërmjet ndarjes së saj nga trashëgimtarët dhe daljes në pah të 
fshatarëve të pasur, fshatari shqiptar në masë vuante jo thjesht nga mungesa e tokës, 
por mbi të gjitha nga pamjaftueshmëria e saj. Reforma agrare e viteve 1930, e nisur 
nga mbreti Zog, synonte të prekte vetëm një pjesë të vogël të tokës së çifligarëve, 
e cila pritej t’u shitej fshatarëve. Edhe pse mjaft modeste në synimet e saj, reforma 
mbeti pothuajse në letër. Taktika më e zakonshme bishtnuese e çifligarëve ishte 
ndarja e tokave bashkëfamiljarëve duke sajuar kontrata shitblerjeje ose dhurimi 

16  Po aty, f. 62.
17  Shih: Po aty, f. 39.
18  Shih: Po aty, f. 62.
19  Shih: Po aty, f. 66.
20  Po aty, f. 71.
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në data që i paraprinin ligjit të reformës agrare.[21] Në fund të procesit, të vetmet 
toka që me të vërtetë u shpërndanë ishin disa çifligje të shtetit.[22] 

“Më 1945 në fshatin shqiptar më shumë se ¾ e popullsisë agrare... vuanin nga 
mungesa e tokës. Prej tyre 21,540 familje (13.9%) nuk kishin fare tokë dhe ishin 
ose fshatarë bujq, ose fshatarë argatë. Të tjerët, 98,400 familje (63.4%) zotëronin 
gjithsej 55,475 ha, pra mesatarisht 0.6 ha tokë për familje (14.1% të tokës së 
punueshme).”[23] Kjo shpjegon edhe suksesin e komunistëve shqiptarë në 
mobilizimin e një pjese të konsiderueshme të fshatarësisë jo vetëm në Luftën 
Antifashiste Nacional-Çlirimtare, por edhe në vitet e para të konsolidimit të 
formacionit të ri shoqëror. Me reformën agrare të 1945, “...shpronësoheshin dhe 
tjetërsoheshin çifligjet e shtetit si edhe pronat e institucioneve fetare e gjithë tokat 
private që e kalonin madhësinë e parashikuar prej tij. Kjo madhësi qe caktuar: deri 
në 40 ha kur pronari kishte një ekonomi shembullore dhe e drejtonte vetë; 20 ha kur 
pronari e punonte ose e administronte vetë tokën; 7 ha kur pronari nuk e punonte 
vetë tokën, por që duhej ta punonte vetë jo më vonë se brenda dy vjetëve... Tokat... 
u shpërndaheshin falas, në formën e pronës private, fshatarëve pa tokë dhe me 
pak tokë. Çdo kryefamiljari i jepeshin deri më 5 ha. Shitja, blerja dhe dhënia me 
qira e tokës ndalohej.”[24]

Kështu për herë të parë në histori, fshatari shqiptar bëhej pronar i një hapësire 
të mjaftueshme toke. Mirëpo po në të njëjtin moment, duke ndaluar tjetërsimin e 
tokës, burokracia e re socialiste kishte vendosur ta mbante fshatarin midis sistemit 
të prodhimit të thjeshtë të mallrave dhe shoqërizimit të tokave, që do të merrte 
hov rreth 10 vjet më vonë.

21  Stavrianos-i u referohet disa raporteve të kohës që tregonin dredhitë dhe bru-
talitetin e çifligarëve për t’i shpëtuar reformës së pjesshme agrare: “... disa nëpunës qeveritarë 
shkuan në Myzeqe të Fierit për të shpronësuar ca toka, por panë se pronari i kishte ndarë ato 
midis familjarëve të shumtë duke paraqitur kontrata shitblerjeje dhe dhurimi. Kështu që nuk 
kishte mbetur gjë për të shpronësuar... Në Elbasan, njëfarë beu i ri kishte marrë vesh se kullotat 
do të përjashtoheshin nga shpronësimi. Prandaj kishte shpërngulur shpejt e shpejt fshatarët qi-
ramarrës, u kishte djegur shtëpitë dhe kishte rrafshuar të gjitha të mbjellat e tyre.” - Stavrianos, 
L. S. (1958). The Balkans since 1453..., f. 724.
22  “Qysh prej adoptimit të këtij programi në muajin maj 1930 e deri në maj të vitit 1938 
ishin shpronësuar vetëm 4698 hektarë tokë ose 11,600 dynym tokë shtetërore. Në rast se kjo 
sipërfaqe do të krahasohej me një total prej 130,000 hektarë tokë shtetërore dhe 255,000 hek-
tarë pronë private në Shqipëri, sipërfaqja e shpronësuar ishte me të vërtetë tepër e vogël.” – 
Fischer, Bernd J. (2000). Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri. Përkth. K. Hajdëri. 
Tiranë: Çabej , f. 189.
23  Shih: Akademia e Shkencave, grup autorësh. (2007). Historia e popullit shqiptar. 
Vëllimi i tretë: Periudha e pavarësisë. 28 Nëntor 1912 – 7 Prill 1939. Tiranë: Toena, f. 115.
24  Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste pranë KQ të PPSH. (1981). Historia e Partisë 
së Punës të Shqipërisë. Tiranë: 8 Nëntori, f. 197, 198. Sipas po të njëjtës histori zyrtare të PPSH, 
kriteret në hektarë të mosprekjes së pronarëve të pasur u ndryshuan shumë shpejt, duke ia 
mveshur përgjegjësinë “liberalizmit” të Sejfulla Malëshovës. Sipas PPSH, kulakëve, ose fsha-
tarëve të pasur, u lihej më shumë tokë se ç’duhej në pronësi.



20

Krahas pronës së vogël fshatare nisën të ngriheshin ndërmarrjet bujqësore 
shtetërore, ku fshatarët ishin punëtorë me pagë si ata të qytetit, dhe kooperativat e 
para. Këto të fundit kishin si kusht strukturor rrudhjen ekonomike dhe dobësimin 
politik të fshatarëve të pasur (kulakëve), gjë që u arrit nëpërmjet taksimit të fortë 
dhe shtrëngimit politik.[25] 

Sipas ideologjisë së kohës, procesi i kolektivizimit të bujqësisë vinte si iniciativë 
e vetë fshatarësisë, ndonëse të shumta janë dëshmitë që tregojnë se faktor 
kryesor në procesin e kolektivizimit ka qenë presioni shtetëror. Një pjesë e 
studimit të Sofokli Meksit mbi modelin stalinist shqiptar merret me reagimet e 
fshatarësisë ndaj procesit të kolektivizimit. Duke shqyrtuar letrat dhe ankesat që 
i drejtoheshin Komitetit Qendror të PPSH, vihet në dukje se “...letërshkruesit nuk 
mund tu kërkonin udhëheqësve të lejohej tërësisht prona private në fshat dhe të 
shkriheshin kooperativat. Por ata mund të kërkonin që kopshtet e tyre personale 
të mos u merreshin, dhe që të mos kolektivizoheshin brutalisht nga drejtuesit 
partiakë lokalë ‘sektarë‘, ose që të shtyhej kolektivizimi i fshatit të tyre për arsye 
objektive të njohura dhe pranuara nga vetë propaganda zyrtare (fshat malor/ 
mungesë krahë pune/ mungesë teknologjie bujqësore).”[26] Sipas tij, në shumë 
letra dëshmohet rezistenca pasive edhe e anëtarëve të partisë në fshat për të 
dhënë vullnetarisht tokat e tyre.[27] Por nëpërmjet presionit dhe propagandimit 
të atyre pak shërbimeve të reja që socializmi burokratiko-despotik u garantonte 
fshatarëve, si edhe përdorimit të ish-fshatarëve të shpërngulur në qytet si rripa 
transmisioni ideologjik në familjet dhe fshatrat e tyre, procesi i kolektivizimit eci 
përpara. 

Sigurisht që fshatarët nuk u shpronësuan krejtësisht. Krahas tokave të 
kooperativës, ku ata pritej të punonin bashkërisht, të shlyenin detyrimet ndaj 
shtetit dhe të ndanin tepricat midis tyre, shtrihej toka private e tyre, i ashtuquajturi 
oborr kooperativist. Lënia pas dore e punës në kooperativë dhe eficienca e lartë 
25  Shih: Po aty, f. 315.
26  Meksi, Sofokli.  Stalinizmi shqiptar: një vështrim nga poshtë. (Aspekte politike dhe 
shoqërore të sistemit stalinist shqiptar në vitet 1960-1961). Disertacion doktorature, Universi-
teti i Tiranës. http://www.doktoratura.unitir.edu.al/ëp-content/uploads/2016/04/Sofokli-Mek-
si-Tema-Dok1.pdf, f. 50.
27  Si rëndom në histori, fshatarët bënë rezistencë ndaj politikave agresive qendrore 
duke përdorur ato që James C. Scott-i i quan “armët e të dobëtit, si p.sh. zvarritja e punës, 
mosbindjet e vogla, simulimi, ironia etj. Shih: Scott, James C. (1985). Weapons of the Weak: 
Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press, f. 350. Më konkretisht 
rezistenca e fshatarësisë shqiptare mori këto trajta: “Disiplina e ulët e punës në kooperativa; 
produktiviteti i ulët; ruajtja, zgjerimi dhe zhvillimi i asaj sasie të pakët prone private që regjimi 
u kishte toleruar, në formën e kopshtit personal dhe bagëtive familjare; largimi nga kooperati-
va drejt qytetit ose sigurimi i një pune jashtë kooperativës; sabotimi i prodhimit dhe dëmtimi 
makinerive bujqësore shtetërore; vjedhja dhe shpërdorimi i pronës socialiste nëpër koopera-
tiva, mos-kujdesa dhe dëmtimi i bagëtisë dhe foragjereve; izolimi, kundërshtimi dhe lufta ndaj 
njerëzve të regjimit brenda fshatit si dhe përkrahësve të tyre në gjirin e vetë komunitetit, etj.” 
Meksi, Sofokli. Stalinizmi shqiptar..., f. 146.
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produktive e oborrit kooperativist e shtyu burokracinë socialiste që ta kufizonte 
gjithnjë e më shumë këtë oborr, derisa në fillim të viteve 1980 ta zhdukte fare. 
Pasi u detyrua të dorëzonte edhe lopën dhe ato pak dhen e dhi që kishte, në vitet 
’80 fshatarit i mbeti vetëm kopshti rreth e qark shtëpisë. Ky proces mori emrin e 
tufëzimit.[28] 

Në tërësinë e vet, procesi i kolektivizimit të dhunshëm të bujqësisë e reduktoi hap 
pas hapi pozicionin ekonomik dhe politik të fshatarësisë. Ndonëse “akumulimi 
fillestar socialist” shqiptar nuk pati pasojat katastrofike të Rusisë së viteve 1930 
– si për shkak të mbështetjes ekonomike nga vendet socialiste, ashtu edhe prej 
lidhjes më organike të PPSH me fshatarësinë sesa bolshevikët e viteve ’30 – vit pas 
viti fshatarësia shqiptare merrte disa trajta bujkrobërie. Vendin e çifligarit e kishte 
marrë shteti (burokracia socialiste), ku puna në kooperativë i ngjante disi punës 
angari dhe pasaportizimi vështirësonte lirinë e lëvizjes.[29] Sidoqoftë, burokracia 
socialiste nuk mund të konsiderohet si klasë e mirëfilltë çifligare, as fshatarët si 
çifçinj të rinj. Asokohe fshati përfitoi, ndonëse më pak se qyteti, shërbime sociale 
që nuk i kishte pasur kurrë më parë: të drejtën për pension, kujdes shëndetësor, 
arsimim. Të gjitha këto shoqëroheshin me njëfarë mobiliteti social relativisht 
të kontrolluar, ku herë pas here një pjesë e bijve të fshatarëve kishin mundësi 
të transferoheshin në qytet si punëtorë, punonjës intelektualë ose anëtarë të 
burokracisë.

B. Bashkëkohësia: Proletarizimi i fshatarësisë

Viti 1991 shënon pikën më të rëndësishme të kthesës së marrëdhënieve 
shoqërore në gjirin e fshatarësisë. Si rezultat i lëvizjeve të forta popullore, kryesisht 
nga klasa punëtore dhe studentët në qytetet e mëdha të Shqipërisë, PPSH e humbi 
monopolin e pushtetit politik dhe ideologjik. Megjithatë, duke shfrytëzuar frikën 
e fshatarësisë se forcat e reja opozitare kishin për synim t’i kthenin marrëdhëniet 
shoqërore në fshat përpara 1945, PPSH ia arriti që në zgjedhjet e para pluraliste 

28  Në fillim të procesit të kooperativizimit, oborri kooperativist shkonte nga 0.5 deri 
në 3 dynymë tokë. Në vitet ’60 sipërfaqja e tij u kufizua në 1 deri 1.5 dynymë. Ndërkohë që 
më 1981 u zhduk fare përveç kopshtit rreth e qark shtëpisë. Edhe numri i kafshëve shtëpiake 
u reduktua derisa u tufëzuan krejtësisht më 1981. Për më tepër, shih: Lelaj, Olsi. (2015). Nën 
shenjën e modernitetit: Antropologji e proceseve proletarizuese gjatë socializmit shtetëror. 
Tiranë: Pika pa sipërfaqe, f. 118-120.
29  Tezën e njëfarë ribujkrobërimit të fshatarësisë ruse gjatë procesit të kolektivizimit 
në vitet ’30 e ka artikuluar Moshe Lewin-i. Mirëpo rasti shqiptar është disi i ndryshëm nga ai 
rus. Lewin-i përmend se si fshatarëve rusë, ndryshe nga qytetarët, u imponohej puna angari 
edhe në ndërtimin e rrugëve apo prerja e pyjeve, ose paguanin çmime më të larta për mallra 
të caktuara se qytetarët.. Në Shqipëri një pjesë e këtyre detyrave kryhej nga puna “vullnetare”, 
e cila i përfshinte të gjithë, pa bërë dallime midis fshatit dhe qytetit, kurse çmimet e veçanta 
nuk ekzistonin. Për më tepër, shih: Lewin, Moshe. (1985). The Making of the Soviet System: 
Essays in the Social History of Interwar Russia. New York: Pantheon Books, f. 176



22

të 31 marsit 1991 të korrte fitore në saje të mbështetjes masive të fshatarësisë. 
Bllokut shoqëror opozitar të punëtorëve dhe intelektualëve të qyteteve i duhej 
të përfshinte një pjesë të fshatarësisë për t’i ndryshuar përfundimisht raportet e 
forcave. Prandaj, në korrik të 1991, Partia Demokratike iu bashkua të sapoformuarës 
(nga gjiri i PPSH) Parti Socialiste në hartimin e një reforme agrare (ligji nr. 7501) të 
ngjashme me atë të 1945, të bazuar në parime barazimtare. Tokat e kooperativave 
bujqësore ndaheshin sipas kriterit proporcional të numrit të anëtarëve të rritur të 
familjeve fshatare. 

Qëllimi fillestar i ligjit ishte krijimi i një fshatarësie të lirë, pronare toke, ndonëse 
pa të drejtën e shitjes së saj, që do të ishte baza e prodhimit të thjeshtë të mallrave 
– fazës pararendëse të kapitalizimit të plotë të marrëdhënieve të prodhimit. Sipas 
teoricienëve të materializmit historik, prodhimi i thjeshtë i mallrave, në fshat 
ose në qytet, presupozon pronësinë e vogël të mjeteve të prodhimit, ku pronari 
(dhe familja e tij) janë edhe punëtorët e vetëm të këtyre sipërmarrjeve. Ata nuk 
prodhojnë vetëm për të plotësuar nevojat e tyre imediate, por edhe për të shitur në 
treg tepricat. “Shqetësimi kryesor i prodhuesve nuk është zgjerimi, por riprodhimi 
i mjeteve të konsumit personal dhe produktiv, të cilat trajtohen si vlera përdorimi 
të domosdoshme. Për këtë qëllim, atyre u duhet të prodhojnë vlera përdorimi që 
mund të konvertohen në objekte të këmbimit në treg, për pasojë në mjete këmbimi, 
ose objekte konkrete që kanë cilësinë ‘abstrakte’ të të qenit të krahasueshme nga 
pikëpamja sasiore me mallrat. Shkurt, ata duhet të prodhojnë mallra që do t’iu 
mundësojnë të riprodhojnë mjetet e këmbimit dhe kushtet e tyre të mbijetesës.”[30]  

Në këto kushte, prodhuesi nuk është kthyer në proletar, për pasojë mungon 
elementi më i rëndësishëm i marrëdhënieve kapitaliste të prodhimit: shitblerja 
e fuqisë punëtore. Sistemi i prodhimit nuk i përgjigjet skemës para-mall-para’ 
(P-M-P’, ku P’>P), por asaj mall-para-mall’ (M-P-M’), ku mallrat janë ekuivalentë, 
por nuk ka mbivlerë sepse puna nuk është shndërruar në mall (fuqi punëtore).

Sidoqoftë, pronësia private mbi tokën, kapitalizimi progresiv i mjeteve të 
prodhimit dhe punës në sektorët jobujqësorë, si dhe presioni nga mallrat e 
kapitalit të huaj kanë kontribuar që të nisë, ndonëse me hapa të ngadaltë, procesi 
i kapitalizimit të marrëdhënieve shoqërore në fshat. Fragmetarizimi i tokës, 
prapambetja e mjeteve të punës, akumulimi i papërfillshëm i kapitalit brenda 
fshatit, shkatërrimi dhe amortizimi i infrastrukturës bujqësore (si p.sh. kanalet 
vaditëse) dhe rënia e kapaciteteve intelektuale në bujqësi kanë bërë që procesi i 
kapitalizimit të ecë shumë ngadalë. Po ashtu, emigracioni si rrugëdalje nga mjerimi 
i ka shtyrë një pjesë të fshatarëve të proletarizohen në vendet ku kanë shkuar, pa i 
ndryshuar marrëdhëniet shoqërore në fshatin e tyre. 

Me kalimin e viteve, sidomos në zonat më pjellore të vendit si Ultësira 

30  Chevalier, Jacques. (1982). There Is Nothing Simple About Simple Commodity 
Production. spe.library.utoronto.ca/index.php/spe/article/download/13578/10455, f. 93.



23

Perëndimore ose fushat e juglindjes e të jugperëndimit, procesi i kapitalizimit ka 
ecur më shpejt. Që marrëdhëniet shoqërore të kapitalizohen lypset që nga njëra 
anë të akumulohet mjaftueshëm kapital për t’u investuar dhe nga ana tjetër të 
ketë njerëz të papronë, ose pa mundësi për të prodhuar mjaftueshëm në pronat 
e tyre, të gatshëm për të shitur fuqinë e tyre punëtore. Akumulimi i kapitalit në 
fshat ka ndodhur në disa rrugë. Fillimisht, siç ndodh rëndom në fazën tranzitore të 
prodhimit të thjeshtë të mallrave, gara midis fshatarëve prodhon diferencim në të 
ardhura, të cilat dalëngadalë i shtrojnë udhën hendekut klasor. Pra kemi rastin e 
fshatarëve të suksesshëm që lindin nga marrëdhëniet e prodhimit dhe këmbimit 
brenda vetë fshatit. Tjetër burim i akumulimit fillestar të kapitalit për investim 
kanë qenë kursimet e emigrantëve nga fshati, të cilët, pas shumë viteve punë në 
Perëndim, kanë arritur të vënë aq para mënjanë sa për të zgjeruar tokën e tyre, blerë 
mjete më moderne pune dhe pajtuar fuqi punëtore. Përdorimi i pushtetit politik 
të elitave lokale, si kryetarë komunash etj., ka sjellë akumulim të paligjshëm, por 
substancial kapitali. 

Kapitali i investuar në bujqësi e ka pasur origjinën edhe jashtë fshatit. Për 
shembull, kapitali i akumuluar në sfera të tjera të prodhimit, në industri ose tregti, 
është zhvendosur brenda fshatit. E njëjta gjë vlen edhe për kapitalin e huaj që ka 
investuar direkt ose në bashkëpunim me kapitalin vendas agrar. Nuk përjashtohen 
as rastet e origjinës kriminale të kapitalit si jashtë, ashtu edhe brenda vendit. 
Ashtu siç nuk mund të lemë pa përmendur, sidomos vitet e fundit, edhe grantet 
qeveritare ose të institucioneve të huaja për ata që konsiderohen fermerë të 
suksesshëm, ndonëse një mbështetje e tillë presupozon një akumulim fillestar 
kapitali dhe sukses ekonomik të njëfarëkohshëm. Të dhëna zyrtare për ndarjen e 
origjinës së kapitalit nuk ka. Prandaj në intervistat me punëtorët dhe pronarët e 
fermave bujqësore kemi kërkuar të dimë më shumë për origjinën e tij.

Vijmë te kushti i dytë i kapitalizimit të marrëdhënieve të prodhimit dhe objekti 
i mirëfilltë i studimit tonë: proletarizimi i fshatarësisë. Siç do ta tregojë analiza e 
detajuar e të dhënave dhe ideve të fshatarëve të intervistuar, procesi i proletarizimit 
ka nisur dhe po avancon. Ky proces shtrihet nga proletarizimi i plotë në atë të 
pjesshëm. Meqenëse proletarizimi i plotë kërkon zhveshjen e punëtorit nga mjetet 
e prodhimit, ky fenomen vihet re te fshatarët pa tokë (zakonisht të emigruar pas 
vitit 1991 në fshat), tek ata që i kanë shitur tokat ose tek ata që, ndonëse i kanë 
ende në pronësi, nuk kanë mundësi t’i punojnë. Proletarizimi i pjesshëm, që siç do 
të shihet përfshin masën e fshatarëve të intervistuar, nënkupton shitjen e fuqisë 
punëtore në ndërmarrjet agrare kapitaliste krahas vazhdimit të punës në tokën që 
fshatari ka në pronësi.
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IV. KUADRI LIGJOR DHE POLITIKAT MBËSHTETËSE

Ligji nr. 7501 krijonte një pengesë serioze në kapitalizimin e marrëdhënieve të 
prodhimit në fshat: ndalonte shit-blerjen e tokës. Ajo u kapërcye përfundimisht në 
vitin 1995, kur u miratua ligji nr. 7983, “Për shitblerjen e tokës bujqësore, livadheve 
dhe kullotave”, me anë të të cilit akti i shitblerjes dhe i kalimit të pronësisë së tokës 
mes individëve apo mes individëve dhe sipërmarrjeve u njoh ligjërisht. Toka nisi të 
trajtohej si mall, çka i hapi rrugën akumulimit të saj. 

Me ligjin nr. 8752 të vitit 2001 kemi futjen e koncepteve të administrimit dhe 
menaxhimit të përdorimit të tokës si një burim me vlera ekonomike dhe mjedisore. 
Pranë Këshillave të Qarqeve u krijuan strukturat për administrimin, mbrojtjen dhe 
menaxhimin sa më të mirë të tokës. Interesant është fakti që këto struktura kanë 
në administrim si tokat bujqësore shtetërore, ashtu edhe ato private. Një nga 
qëllimet e këtij ligji është bërja e vlerësimit të tokës bujqësore që do të shërbejë 
për qëllime shpronësimi, taksash dhe tatimesh ( neni 12, pika dh). Tjetër qëllim 
është ruajtja e tokës bujqësore nga ndërtimet, dëmtimet dhe degradimi, si edhe 
nxitja për përdorimin e saj. Neni 14 përcakton qartë se dëmtimi i pjellorisë dhe 
mosmarrja e masave mbrojtëse përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen 
me gjobë.  Siç shihet, kemi një intensifikim të masave shtrënguese financiare ndaj 
fshatarësisë që ka në pronësi tokat bujqësore. Strukturat e ngritura për mbrojtjen 
e tokës bujqësore duhet ta krijojnë vetë buxhetin ose fondin për mbrojtjen e tokës 
nëpërmjet tatimit të tokës bujqësore (siç përcaktohet në ligjin nr. 9244 të vitit 
2004). Me ligjin nr. 9244 rriten detyrimet e pronarëve ose poseduesve të tokave 
bujqësore. Neni 16 i këtij ligji përcakton se pronari ose përdoruesi duhet të sigurojë 
qëndrueshmërinë e pjellorisë natyrore, ruajtjen dhe përmirësimin e strukturës 
së tokës, qarkullimin e kulturave bujqësore, administrimin dhe mirëmbajtjen e 
sistemit të kullimit e të ujitjes.

Në instancë të fundit, këto ligje kanë për qëllim si nxitjen e përdorimit të tokës, 
ashtu edhe bërjen të pamundur të mbajtjes së saj në zotërim pa e punuar, duke i 
shtyrë fshatarët, sidomos nga pamundësia financiare, ta shesin ose ta japin me 
qira atë.

Me ligjin nr. 9632 të vitit 2006 “Për sistemin e taksave vendore” kemi futjen e 
taksës mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihet edhe taksa mbi tokën 
bujqësore. Ndonëse kjo taksë ndryshon sipas zonave dhe kategorisë së tokës, 
vërehet që ka pasur pasoja negative te fshatarët, të cilët prej saj kanë hezituar të 
plotësojnë dokumentacionin e pronësisë së tokës.[31] Kjo ua ka pamundësuar si 
shitjen dhe dhënien me qira, ashtu edhe përfitimet e tjera që burojnë nga përdorimi 
i saj. Vlen për t’u theksuar se që nga viti kur ka hyrë në fuqi, kjo taksë ka ardhur në 
rritje. Me rëndësi është përjashtimi nga taksa e tokave bujqësore që mbillen me 
kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes.

31  Programi për Zhvillimin e  Zonës Funksionale të Kukësit, Europartners Develop-
ment, f. 26
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Me ligjin “Për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural” të viti 2007, i cili përbën bazën e 
kuadrit ligjor të të gjithë sektorit, hasim për herë të parë formulimin e një plani 
afatgjatë të mirëdetajuar për bujqësinë, në të cilin përcaktohen objektivat, masat 
dhe programimi i politikave bujqësore dhe të zhvillimit rural. Në letër, ato synojnë 
rritjen e të ardhurave për popullsinë rurale; rritjen e prodhimit nëpërmjet nxitjes së 
konkurrueshmërisë dhe të progresit teknik; stabilitetin e tregut me anë të garantimit 
të qëndrueshmërisë në prodhimin bujqësor; cilësinë dhe sigurinë ushqimore; 
uljen e varfërisë, kjo e fundit synohet të arrihet me zvogëlimin e pabarazive mes 
zhvillimit urban dhe atij rural, nxitjen e punësimit, duke mundësuar ngadalësimin 
e largimit të popullsisë nga fshati.

Kreu II i këtij ligji përcakton krijimin e Planit Kombëtar 7-vjeçar i cili duhet të 
përmbajë strategjinë bujqësore dhe strategjinë e zhvillimit rural. Përcakton 
poashtu edhe programin për bujqësinë dhe zhvillimin rural, qëllimi i të cilit është 
garantimi i efektivitetit të masave të politikave bujqësore dhe të zhvillimit rural. 
Burimet financiare sigurohen nga buxheti i shtetit, marrëveshjet me donatorët 
ndërkombëtarë dhe buxheti i bashkisë/komunës. Përfitues të këtij fondi supozohet 
të jenë fermerët, grupet e fermerëve, personat fizikë apo juridikë që kanë një 
veprimtari bujqësore, ata që ushtrojnë veprimtari në industrinë agro-ushqimore 
dhe ofruesit e shërbimeve për veprimtari bujqësore.

Me ligjin e 2007 vihet re një lloj ndërhyrjeje e shtetit në mbështetje të bujqësisë. 
Së pari, nëpërmjet masave për stabilizimin e tregjeve; me një fjalë mbështetjes 
së bujqësisë në kohë krizash. Së dyti, nëpërmjet  pagesave të drejtpërdrejta, 
nga qeveria te prodhuesit, kryesisht për të rritur konkurrueshmërinë dhe për të 
mbështetur të ardhurat në fermë, si ndihmë për zgjerimin e këtyre të fundit. 

Më 2016 politikat bujqësore dhe të zhvillimit rural të Ministrisë së Bujqësisë, të 
vëna në zbatim nga Agjencia e Pagesave (nëpërmjet dhënies së subvencioneve), 
përqendroheshin në:  Investimet për rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve 
për të garantuar furnizimin e qëndrueshëm të tregut;  përmirësimin e teknologjisë 
së kultivimit dhe të mbrojtjes së bimëve; prodhimin e perimeve në ambiente të 
mbrojtura;  mbarështimin e blegtorisë, bletarisë dhe akuakulturës; furnizimin e 
qëndrueshëm të tregut dhe rritjen e të ardhurave financiare për familjet e zonave 
rurale; nxitjen e kreditimit bankar e të investimeve në sektorin e përpunimit, 
ruajtjes dhe marketingut të produkteve bujqësore, blegtorale, shpendëve, 
akuakulturës, mjaltit dhe bimëve medicinale; rritjen e mundësisë së fermerëve 
për mjete të mekanizuara; nxitjen e formalizimit, kooperimit dhe organizimit të 
shoqërive të bashkëpunimit bujqësor (SHBB).[32]

I një rëndësie të veçantë  është dhe ligji nr. 38 “Për Shoqëritë e Bashkëpunimit 
Bujqësor” i vitit 2012, nëpërmjet të cilit synohet rritja e bashkëpunimit vullnetar 
mes fermerëve për përmbushjen e nevojave apo interesave te tyre në fushën e 

32  http://gazeta-shqip.com/lajme/2016/03/05/agjencia-e-pagesave-ne-mars-nisin-ap-
likimet-per-fermeret/
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prodhimit, përpunimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore e blegtorale. Shoqëri 
të tilla bashkëpunimi në fushën e bujqësisë, sipas këtij ligji, u nënshtrohen lehtësive 
fiskale dhe skemave mbështetëse. Zbatimi me sukses i këtij ligji do të çonte në 
konsolidimin dhe zmadhimin e fermave bujqësore, uljen e kostove të prodhimit, 
rritjen e produktivitetit, uljen e numrit të fermave të vogla dhe fragmentarizimit 
të tokës etj. Deri më tani, bazuar në analizën e strategjisë ndërsektoriale të 
2014, rezultatet kanë qenë të kufizuara  si pasojë e mungesës së interesit dhe 
shqetësimeve të fermerëve rreth rreziqeve nga pjesëmarrja në këto kooperativa.

Në plotësim të ligjeve, qeveritë shqiptare të këtyre viteve kanë hartuar edhe 
strategji të mbështetjes së zhvillimit bujqësor. Midis tyre mund të përmendim 
“Strategjinë Sektoriale të Bujqësisë dhe Ushqimit 2007-2013” dhe “Strategjinë 
Ndërsektoriale të Zhvillimit Rural e Bujqësor 2014-2020”, pas të cilave pati njëfarë 
hovi në produktivitetin e vreshtarisë, pemëtarisë dhe ullishtarisë. 

Si ligjet, edhe strategjitë shoqëruese kanë pasur për synim parësor zhvillimin e 
marrëdhënieve kapitaliste në fshat nëpërmjet përqendrimit të tokave[33], krijimin 
dhe zgjerimin e ndërmarrjeve bujqësore (fermave), modernizimin e mjeteve të 
punës, rritjen e eficiencës së prodhimit etj. – ana tjetër e medaljes së të cilave është 
zgjerimi dhe intensifikimi i proletarizimit të fshatarësisë. 

Të njëjtat synime kanë edhe programet ndërkombëtare të mbështetjes së 
bujqësisë. Kusht i një pjese të tyre, sidomos i fondeve IPA[34], ka qenë liberalizimi i 
tregut bujqësor, i theksuar sidomos pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Stabilizim-
Asocimit në vitin 2006. Me hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshje, Bashkimi Evropian 
dhe Shqipëria kanë shfuqizuar detyrimet doganore dhe tarifat, kufizimet sasiore 
për importet e produkteve bujqësore dhe të peshkimit, të produkteve bujqësore 
të përpunuara, që e kanë origjinën nga  vendet përkatëse, përveç disa produkteve 
specifike për të cilat vendosen tarifa të ulëta[35]. Marrëveshja përcakton se pesë 
vjet pas hyrje në fuqi të saj hiqen të gjitha tarifat doganore për importet. Në kushtet 
e pabarazive të thella në produktivitet, marrëveshjet e tregtisë së lirë favorizojnë 
më shumë vendet e fuqishme. 

Nëse i trajtojmë më në hollësi politikat kombëtare dhe ndërkombëtare të 

33  Për shembull, një nga objektivat e Strategjisë Ndërsektoriale të Zhvillimit Rural e 
Bujqësor 2014-2020 është “rritja e përmasës mesatare të fermës në të paktën 2,5 ha në vitin 
2020; dhe rritja e përmasës mesatare të fermave tregtare në 3,5 ha.” – Shih: http://www.akti.
gov.al/dokumenta/VKM_709_%2029_10_2014.pdf 
34  Ndër objektivat e IPARD-it (Instrumenti i Asistencës së Paraaderimit në Zhvillimin 
Rural),  si më të rëndësishmit mund të përmendim dhënien e asistencës teknike dhe financia-
re në implementimin e Politikës së Përbashkët Bujqësore dhe dhënia e kontributit në krijimin 
e një sektori bujqësor të qëndrueshëm. Këto objektiva do të realizohen bazuar në disa shtylla 
kryesore, ku më e rëndësishmja është ajo përmirësimit të  eficiencës së tregut: investime në 
fermat bujqësore për t’i ristrukturar sipas standardeve të normave evropiane, mbështetje në 
krijimin e grupeve prodhuese, rritje e konkurrueshmërisë, produktivitetit etj.
35  Neni 26, 27,  MSA.
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subvencioneve, sidomos në dritën e dëshmive të fshatarëve të intervistuar, 
mund të dalim në përfundimin se ato iu shkojnë kryesisht fermerëve (zakonisht 
sipërmarrës agrarë) që kanë shumë hektarë tokë apo atyre që kanë një plan 
strategjik për zhvillimin e sipërmarrjeve të tyre (siç është rasti i projekteve të GIZ-
it, të cilat subvencionojnë në mjete pune edhe fermerë të vegjël apo të mesëm). 
Fshatarët e intervistuar na kanë treguar edhe për manipulime në akordimin e këtyre 
fondeve mbështetëse mbi baza njohjeje apo përkatësie partiake. Fakt është se një 
pjesë e madhe e fermerëve kanë vetëm disa dynym tokë, çka e bën të pamundur 
subvencionimin e fermave të tyre. Rrjedhimisht politikat subvencionuese janë 
nxitëse të thellimit të diferencimit ekonomik në fshat dhe proletarizimit në rritje 
të fshatarësisë. 
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V. TË DHËNA BAZIKE DHE PËRKUFIZIME TEKNIKE TË BUJQËSISË

E nisim me disa përkufizime të thjeshta. Me bujqësi kuptohet veprimtaria 
ekonomike që ka për qëllim prodhimin e ushqimit për njerëzit, për blegtorinë, 
prodhimin e bimëve industriale etj., nëpërmjet kultivimit sistematik të bimëve 
dhe mbarështimit të kafshëve[36]. Sipas përkufizimit juridik, njësia ekonomike 
bazë për prodhimin bujqësor është ferma. Ajo nënkupton një hapësirë të caktuar 
toke apo një veprimtari bujqësore, që është në pronësi apo është marrë me qira 
dhe menaxhohet për të kultivuar bimë ose kafshë[37]. Klasifikimi i fermave bëhet 
mbi bazën e funksionit të tyre ekonomik: funksioni prodhues për vetëkonsum dhe 
funksioni sipërmarrës për shitje[38]. Ka edhe ferma që i kanë të dy këto funksione.

 
Për sa i përket fermave familjare, kemi fermën me anë të së cilës plotësohen 
nevojat bazike familjare ose vetëm një pjesë e tyre . Në këtë rast fermerit i duhet 
të bëjë një punë tjetër për të siguruar mjetet e jetesës. Më pas vijnë fermat që 
përbëjnë të vetmin burim të ardhurash për familjen fermere. Një lloj tjetër i 
fermës familjare është ajo që përbën një burim dytësor të ardhurash. Këtu burimi 
kryesor i të ardhurave familjare vjen nga aktivitete të tjera. Kemi gjithashtu ferma 
kapitaliste, të cilat karakterizohen nga përdorimi në shkallë të lartë i punës me 
mëditje, makinerive bujqësore dhe inputeve të ndryshme bujqësore. Në fund janë 
fermat shumëfamiljare dhe kooperativat bujqësore. Tipar dallues i të parave është 
prodhimi për plotësimin e nevojave të familjeve që kanë bashkuar vullnetarisht 
pronat e tyre, ndërsa kooperativat bujqësore janë kryesisht sipërmarrje të 
specializuara, të ndërtuara nga një grup fermerësh, që prodhojnë për nevojat e 
tregut dhe i sigurojnë të ardhurat nga tregtimi i produkteve.

Rritja e nevojave të tregut për prodhime bujqësore dhe pamundësia e fermës së 
vogël për t’u zgjeruar e bëjnë të vështirë vazhdimësinë e kësaj të fundit. Vendin e tyre 
e zënë zakonisht fermat me veprimtari  të përziera, fermat e mëdha, kooperativat 
ose sipërmarrjet e mëdha multinacionale të cilat e zgjerojnë sipërfaqet e tokës për 
prodhim bujqësor duke bërë të mundur rritjen e prodhimit, uljen e çmimeve dhe 
rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve.  

Fermat bujqësore në vendin tonë u formuan pas shpërbërjes së 600 kooperativave 
socialiste dhe 110 ndërmarrjeve bujqësore në fillim të viteve ‘90. Vendin e tyre 
e zunë 476,000 ferma familjare. Sipas të dhënave të INSTAT-it, megjithëse gjatë 
këtyre viteve numri i fermave bujqësore ka pasur vazhdimisht luhatje, ka një 
tendencë drejt uljes së numrit të fermave bujqësore familjare dhe rritjes së të 
mesmeve e të mëdhave. Edhe sipërfaqja mesatare e fermave bujqësore ka pësuar 
luhatje. Në vitin 2011 përmasa mesatare e fermës ishte 1.26 ha, në 2012 ajo ra në 

36  Ligji nr. 9817, 2007.
37  Mazniku, Luljeta. Canaj, Elidiana. (2008). Sociologji rurale. Tiranë: Kristalina-KH, f. 
127
38  Po aty, f. 135
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1.20 ha, ndërsa në 2014 vazhdoi të binte duke shkuar deri në 1.16 ha. Bazuar në 
objektivat e strategjisë së bujqësisë, në vitet e ardhshme kjo sipërfaqe pritet të 
rritet. Në 2017 përmasa mesatare e fermës të shkojnë në 2 ha dhe në 2020 pritet të 
jenë 2.5 ha (për fermat tregtare madhësia pritet të arrijë në 3.5 ha).  

Fermat me sipërfaqe më të madhe gjenden në Ultësirën Perëndimore, ndërsa 
ato me sipërfaqe më të vogël mbizotërojnë në qarqet e Dibrës dhe Kukësit.[39] 
Në vendin tonë shumica e fermave kategorizohen si të vogla familjare, produkti 
i të cilave shkon përgjithësisht për konsum vetjak. Ato karakterizohen nga 
fragmentarizimi i lartë, investimet e ulëta, përdorimi i teknologjive të vjetra, 
produktiviteti i ulët dhe kostot e larta të prodhimit.[40]

Më tej, sipas kategorizimit të INSTAT-it, ka gjithsej 32,659 ndërmarrje në 
kategorinë “bujqësi, pyje dhe peshkim”.[41] Prej tyre, 32,493 kanë të punësuar 1-4 
punëtorë; 80 ndërmarrje kanë  5-9 të punësuar; 66 kanë 10-49 të punësuar; kurse 
ndërmarrjet që kanë të punësuar mbi 50 punëtorë janë vetëm 20. Ndërkohë, sipas 
“Regjistrit të ndërmarrjeve, 2016”, nga 32,659 ndërmarrjet bujqësore, 31,372 janë 
fermerë të regjistruar me NIPT. 

Mungesa e të dhënave nga vitet e kaluara e bën të pamundur bërjen e analogjive 
apo të ndonjë vlerësimi mbi shkallën e zhvillimit të tyre. Megjithatë shihet qartë 
që numri i ndërmarrjeve të mesme dhe të mëdha, krahasuar me totalin, është 
shumë i ulët. Sidoqoftë, nëse bazohemi te politikat qeveritare dhe mbështetja nga 
jashtë, si edhe logjika e zhvillimit kapitalist, pritet që numri i tyre të rritet në vitet 
e ardhshme. 

Për sa i përket origjinës së pronësisë së këtyre ndërmarrjeve, 32,598 janë me 
pronësi shqiptare, 29 me pronësi të huaja e shqiptare bashkërisht dhe 29 me 
pronësi të huaja.[42] Fieri është qarku me numrin më të lartë të sipërmarrjeve 
bujqësore, me 9.084 të tilla. Pas tij vijnë Korça me 6.244 sipërmarrje, Elbasani me 
3,952, Berati me 3,544, Shkodra me 3,363, Vlora me 1,600, Gjirokastra me 1,534. 
Qarqet me numrin më të ulët janë Kukësi me 398 dhe Dibra me 413 ndërmarrje. 

Duke modifikuar disi kriteret e INSTAT-it për ndarjen e fermave, kemi konsideruar 

39  Jojiç, E. Huqi, B. Sallaku, F. Tota, O. Fortuzi, Sh. (2009). Fragmentarizimi i tokës dhe 
përdorimi i mekanikës bujqësore në kushtet e Shqipërisë. Durrës: Universiteti Aleksandër Mois-
iu.
40  Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Programi i Zhvil-
limit Rural 2014-2020.
41  Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë, INSTAT. Në mungesë 
të të dhënave specifike për ndërmarrjet bujqësore sipas numrit të të punësuarve (INSTAT-i 
ka vetëm të dhënat për numrin e ndërmarrjeve bujqësore ose fermerëve, pa i grupuar sipas 
numrit të të punësuarve), jemi të detyruar t’i paraqesim të dhënat e përziera me nënsektorë 
të tjerë si pyjet dhe peshkimi. Për pasojë, numri i ndërmarrjeve bujqësore sipas të punësuarve 
duhet konsideruar më i ulët nga sa paraqitet më lart.
42  Regjistri i ndërmarrjeve, 2016.
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si ferma të vogla ato që kanë nga 1 deri në 6 punëtorë, të mesme ato me 7 deri në 20 
punëtorë dhe të mëdha fermat me mbi 20 punëtorë. Kategoria e fermave familjare, 
të cilat herë pas here mund të përdorin ndonjë krah pune sezonal, nuk është objekt 
i studimit të proletarizimit të fshatarësisë. 

Nëse marrim shpërndarjen e popullsisë nëpër kuantilet e pasurisë, rezulton që 
rreth tetë në dhjetë persona që jetojnë në familjet urbane janë në dy kuantilet 
më të larta të pasurisë, ndërsa shtatë në dhjetë persona që jetojnë në familjet 
rurale janë në dy kuantilet më të ulëta të pasurisë. Po ashtu konsumi për frymë në 
zonat rurale është rreth katër të pestat e nivelit të zonave urbane. Infrastruktura 
dhe shërbimet publike si transporti, arsimi, energjia elektrike, uji i rrjedhshëm, 
kujdesi shëndetësor etj., si për sa i përket cilësisë ashtu edhe mbulimit, janë pak 
të zhvilluara në këto zona. Të gjitha këto të dhëna tregojnë diskriminimin social-
ekonomik të fshatit në raport me qytetin.

Faktor i rëndësishëm për standardet e jetesës në Shqipëri janë dërgesat e 
emigrantëve. Dërgesat e emigrantëve në zonat rurale – sipas analizës së strategjisë 
2013-2020 – thithin pothuajse 64% të volumit vjetor të dërgesave. Ato përbëjnë 
një pjesë të madhe të të ardhurave mujore, të cilat në vitet e kaluara arrinin deri 
në 40%. Megjithatë vitet e fundit vlera e dërgesave ka rënë me pothuajse 1/3 në të 
gjithë vendin. Është e rëndësishme të përmendet fakti që këto dërgesat përdoren 
për të mbështetur nevojat e familjeve dhe kryesisht konsiderohen si një rritje e të 
ardhurave familjare, ndërkohë rreth 20% e tyre përdoren për investime dhe për 
kursim. 

Nga 1,042,810 të punësuarit në Shqipëri në vitin 2016, 465,702 syresh i përkasin 
sektorit bujqësor, 412, 473 sektorit privat jobujqësor, kurse 154,635 vetë punojnë 
në sektorin publik. Ndonëse shifrat e mësipërme tregojnë rëndësinë parësore 
të bujqësisë në ekonominë e vendit, po ta krahasojmë me vitin 2000 (761,000 të 
punësuar) vërehet se numri i të punësuarve në bujqësi ka rënë me 39%.

Cilat janë produktet kryesore të bujqësisë shqiptare? E nisim me bimët e arave, ku 
futen të lashtat, perimet, foragjeret etj. Në periudhën 2000-2015 sipërfaqja e tokës 
e mbjellë me këto kultura ka pësuar rënie. Sipërfaqja e përgjithshme e mbjellë në 
vitin 2000 ka qenë rreth 419,300 ha, ndërsa në vitin 2015 është reduktuar në 413,100 
ha. Megjithatë, po të hyjmë në detaje, gruri është një prej kulturave që pothuajse 
është përgjysmuar për sa i përket sipërfaqes së mbjellë; perimet, bostanoret, 
fasulja, patatja dhe duhani kanë pësuar rënie, kurse misri është rritur krahasuar me 
vitin 2000. Ndërkohë, është rritur sipërfaqja e mbjellë e foragjereve, elbit, tagjirave 
etj. Me rëndësi për t’u theksuar është se në periudhën 2000-2015, pavarësisht uljes 
së sipërfaqes së mbjellë, hasim në një rritje të prodhimit të drithërave (ndonëse me 
ulje e ngritje të alternuara gjatë kësaj periudhe). Prodhimi i perimeve shënon rritje 
të konsiderueshme, po ashtu edhe patatet, fasulet, bimët medicinave e foragjeret. 
Rënie kanë pësuar duhani, lulja e diellit dhe soja.
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Rritja e përgjithshme e prodhimit të bimëve të arave, pavarësisht uljes së 
sipërfaqes së mbjellë nga 2008 në 2015, tregon se kemi një ndryshim jo pak të 
rëndësishëm në mënyrën e kultivimit të tokës. Kjo ka ardhur si pasojë e rritjes 
së investimeve,[43] rritjes së sipërfaqes së serrave në rastin e perimeve[44], 
inputeve bujqësore, cilësisë së farave, rritjes së njohurive të fermerëve dhe futjes 
së praktikave moderne të kultivimit, menaxhimit më të mirë të tokës, si edhe 
subvencioneve nga brenda dhe jashtë.

Nëse i referohemi sipërfaqes së serave[45] me perime, në harkun kohor 2005-
2015 kemi pothuajse dyfishim të saj. Në 2005 ekzistonin vetëm 650 ha sera, ndërsa 
në 2015 kjo sipërfaqe shkoi në 1,243 ha. Të dhënat tregojnë se rritja e sipërfaqes me 
sera ka sjellë edhe rritjen e prodhimit, i cili në periudhën 2005-2015 është rritur me 
rreth 45%. Edhe këtu në vend të parë është qarku i Fierit me 970 ha sera. 

Në kategorinë e drufrutorëve[46], nga viti 2000 deri në 2015 shënohet dyfishimi 
i numrit të rrënjëve. Rritje ka pasur edhe prodhimi (nga 2000 deri në 2015 është 
më shumë se trefishuar) dhe rendimenti për rrënjë. Në zërin e agrumeve kemi një 
rritje me mbi 300% të numrit të rrënjëve të mbjella; prodhimi pothuajse është 
dhjetëfishuar, kurse rendimenti është trefishuar. 

Në lidhje me sektorin e blegtorisë[47], sipas të dhënave të INSTAT-it, numri i 
krerëve të lopëve në periudhën 2001-2015 ka pësuar një rënie prej rreth 200,000 
krerësh.[48] Rënie kanë pësuar edhe bagëtitë e tjera si delet, dhitë dhe kuajt. 
Sakaq, ka pasur një rritje të konsiderueshme të numrit të derrave, pulave dhe 
bletëve. Në raport me qarqet, numrin më të lartë të lopëve e ka Fieri; të derrave e 
kanë Lezha dhe Shkodra; kurse të pulave Durrësi dhe Korça.

Nga ana tjetër, kapacitetet ujitëse të bujqësisë janë ende mjaft larg optimales. 
Nga 740,369 ha tokë bujqësore që ka Shqipëria, vetëm 225,025 mbulohet nga 
kapacitetet ujitëse. Siç do të shihet nga intervistat, përmbytjet vazhdojnë ende të 
jenë një problem i madh për fermerët pasi kanë një ndikim jo vetëm afatshkurtër, 
por edhe afatgjatë në produktivitetin e tokës bujqësore. Shqetësim janë edhe 
ujitja dhe kullimi.
43  Megjithatë, sipas Strategjisë së Bujqësisë 2013-2020, investimet në bujqësi janë të 
ulëta. 
44  Sipas INSTAT-it, në harkun kohor 2005-2015 kemi një dyfishim të sipërfaqes të 
serrave me perime.
45  Këtu futen serat me ngrohje me xham dhe plasmas dhe serat diellore me xham dhe 
plasmas.
46  Në këtë kategori futen, pemët frutore, ullinjtë, agrumet, vreshtat dhe pjergulla.
47  Për sa i përket blegtorisë jemi fokusuar vetëm te gjedhët (lopët), derrat dhe 
shpendët (pulat).
48  Në 2001 numri i krerëve të lopëve ka qenë 708,000, ndërsa në 2015 ka zbritur në 
504,159.
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Një tjetër faktor i rëndësishëm në prodhimin bujqësor janë mjetet e mekanikës 
bujqësore. Gjatë viteve të fundit ka pasur një sërë nismash nga ana e institucioneve 
ndërkombëtare si BE-IPARD, USAID, GiZ[49] etj. për të ndihmuar në mekanizimin 
e fermave bujqësore. Sipas të dhënave të INSTAT-it, gjatë periudhës 
2000-2015, numri i mbjellësve të lashtave është më shumë se dyfishuar; 
traktorët me rrota janë rritur me 41%; traktorët motokorrës janë pothuajse 
pesëfishuar; ndërsa numri i autokombajnave ka pësuar rënie. Po pavarësisht 
rritjes së numrit të makinerive bujqësore (2000-2015), shkalla e mekanizimit 
mbetet ende e ulët, gjë që ndikon  në mënyrë të drejtpërdrejtë në nivelin e 
punësimit dhe shfrytëzimit të fuqisë punëtore. Ajo ndikon gjithashtu edhe në 
prodhimtarinë dhe rendimentin e  fermave bujqësore. Një studim i Universitetit 
Bujqësor të Tiranës[50] tregon se makineritë bujqësore përdoren gjerësisht nga 
fermat me 1.1-2 ha dhe në ato më të mëdha se 2 ha. 

Zhvillimi i marrëdhënieve kapitaliste në fshat pritet të rrisë kapacitetet 
eksportuese të bujqësisë. Me rëndësi është fakti se ka qarqe që kanë produktivitet 
të konsiderueshëm  në një kulturë të caktuar; si Berati, i cili ka nivelin më të lartë 
të eksportit të domateve në sera, dhe Fieri në eksportin e shalqinit. Produktet e 
Fierit dhe Lushnjës janë të certifikuara dhe eksportohen në dhjetë vende të BE. 
Nga ana tjetër, sektori me nivelin më të ulët të eksporteve është blegtoria. Zhvillimi 
i ngadaltë i këtij sektori vjen edhe si pasojë e sasisë së madhe të kapitalit të 
nevojshëm për investim. 
49  GIZ është një projekt i qeverisë gjermane dhe asaj daneze i cili ka në fokus, përveç 
ndihmës dhe nxitjes së zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të vendeve kandidate për t’u 
futur në BE dhe sektorin e bujqësisë. Mbështetja në këtë sektor, duke përdorur fondet e 
BE-së (IPARD), bëhet me synim rritjen e prodhimtarisë, aftësimin dhe rritjen e fermerëve dhe 
sipërmarrjeve të vogla e të mesme në mënyrë që të jenë në gjendje të përthithin asistencën 
financiare të projekteve më të mëdha të IPARD. Mes formave të ndryshme të asistencës, vlen 
për t’u theksuar ndihma në mekanizimin e fermave bujqësore. 
50 Jojiç, E. Huqi, B. Sallaku, F. Tota, O. Fortuzi, Sh. (2009). Fragmentarizimi i tokës...
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VI. METODA E INTERPRETIMIT TË INTERVISTAVE

Qëllimi i 179 intervistave që kemi kryer me punëtorët e bujqësisë ka qenë 
evidentimi i shkallës së proletarizimit të tyre, faktorëve që i kanë shtyrë në këtë 
drejtim, gjendjes së përgjithshme ekonomiko-shoqërore të fshatarëve dhe disa 
elementëve të botëkuptimit të tyre politik. Të intervistuarit i kanë përkitur pjesës 
minoritare të fshatarësisë shqiptare, atyre që janë në procesin e shkëputjes nga 
ekonomia familjare dhe futjes në hullitë e punës së shndërruar në mall. Edhe 
brendapërbrenda tyre, jo pa qëllim nuk kemi ndjekur me rigorozitet ndarjet 
formale të numrit të të punësuarve sipas madhësisë së ndërmarrjeve bujqësore[51] 
për të përcaktuar shpërndarjen e numrit të fshatarëve të intervistuar. U kemi 
dhënë më shumë peshë punëtorëve të ndërmarrjeve të mesme dhe të mëdha 
për shkak se procesi i proletarizimit të tyre ka shkuar më larg dhe tiparet e jetës 
dhe botëkuptimit proletar në to hamendësohen të jenë më të spikatura. Kështu 
numri i punëtorëve të intervistuar në fermat e vogla (me deri në 6 të punësuar) 
është 57, i të intervistuarve në fermat e mesme (7-20 të punësuar) është 77 dhe i të 
intervistuarve në fermat e mëdha (mbi 20 punëtorë) është 45 punëtorë. 

Shpërndarja gjeografike e të intervistuarve ka pasur për synim të respektojë 
numrin dhe madhësinë e ndërmarrjeve kapitaliste. Prandaj numrin më të madh 
të intervistave, 70, e kemi realizuar në qarkun e Fierit, i cili edhe nga të dhënat 
e mësipërme rezulton si më i përparuari në produktivitet dhe punësim bujqësor. 
Pastaj me radhë kemi kryer 26 intervista në qarkun e Beratit, 23 në atë të Durrësit 
(ku përfshihen edhe fshatrat e Krujës), 25 në atë të Vlorës (në zonën e Sarandës), 22 
në të Korçës dhe 13 në të Shkodrës.

Nëse i ndajmë intervistat sipas produktit, pjesa më e madhe e tyre u takojnë 
bimëve të arave (104 intervista, 77 prej tyre në sera), pastaj blegtorisë (46 intervista), 
drufrutorëve (28 intervista) etj.  

Qasja krahasimore do t’i kapërcejë kufijtë e madhësisë së ndërmarrjeve dhe 
do të përpiqet të evidentojë, sidomos për sa i përket intensitetit të shfrytëzimit 
dhe respektimit të të drejtave, edhe dallimet gjinore midis të intervistuarve. 
Për të kuptuar nivelin e proletarizimit, me rëndësi do të jetë edhe ndarja e të 
intervistuarve në punëtorë me ditë pune, sezonalë dhe me kohë të plotë. Lidhur 
ngushtë me këtë të fundit do të evidentohen dallimet midis punëtorëve të sektorit 
të mirëfilltë bujqësor dhe atyre të ndërmarrjeve blegtorale, të cilat priren të 
përdorin më shumë punën me kohë të plotë. 

Po ashtu, këtë studim e kemi konceptuar si vazhdim të hulumtimit të gjendjes 
proletare. Për pasojë, në pika të ndryshme do të vendosim paralele krahasimore 
midis punëtorëve të fshatit dhe atyre të qytetit, gjendjen e të cilëve e kemi trajtuar 
në dy studimet e mëhershme. 

Ndonëse intervistat e fshatarëve punëtorë zënë vendin më të rëndësishëm, gjatë 
51  Shih të dhënat e sipërcituara të INSTAT-it!



41

vizitave në ferma kemi arritur të intervistojmë edhe një pjesë të pronarëve të tyre. 
Më saktësisht 40 syresh. Qëllimi i intervistimit të tyre nuk ka qenë vetëm evidentimi 
i specifikave të marrëdhënieve klasore në fshat, por edhe njohja e procesit të 
akumulimit të kapitalit agrar, madhësia e këtij kapitali, ndikimi i subvencioneve 
nga brenda dhe jashtë për investimin e tij, prodhimit për tregun e brendshëm ose 
të jashtëm etj. 

Qëllim i intervistave nuk ka qenë vetëm mbledhja e të dhënave sasiore (në formë 
pyetësori), të cilat pastaj do të mund të përgjithësoheshin, viheshin në korrelacione 
dhe krahasoheshin me njëra-tjetrën sipas kategorive studimore që zgjedhim. 
Kemi synuar njëkohësisht “thithjen” e mendimeve më të artikuluara të fshatarëve 
punëtorë, të cilat na kanë shërbyer, ndër të tjera, për të rrokur botëkuptimin e 
tyre politiko-shoqëror. Qasjet kritike nuk mund të ndalen vetëm në evidentimin, 
klasifikimin dhe krahasimin e thatë të të dhënave dhe përshtypjeve. Ato duhet që, 
nëpërmjet angazhimit intensiv me të intervistuarin, bashkëbisedimin e hapur dhe 
marrëdhënien dialektike me të, të nxjerrin në pah marrëdhëniet shoqërore në fshat 
dhe midis fshatit dhe botës jashtë tij. Fshatarët nuk është se thjesht janë marrë në 
pyetje, ndonëse diçka e tillë ka qenë e pashmangshme. Ata janë nxitur të shprehin 
botën e tyre, problemet ekonomike e shoqërore, përfytyrimin e tyre mbi drejtësinë 
dhe ëndrrat për një shoqëri të drejtë. Gjatë interpretimit nuk do të harrojmë t’u 
heqim këtyre shprehjeve mbulesën e heshtimit ideologjik.  
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VII. INTERPRETIMI I INTERVISTAVE

A. Faktorët e proletarizimit

1. Pronësia e tokës bujqësore

Kushti i parë i proletarizimit është zhveshja e plotë e punëtorëve nga pronësia dhe 
zotërimi i mjeteve të prodhimit. Puna në bujqësi ka specifika që lidhen sa me mënyrën 
e prodhimit, aq edhe me historinë e marrëdhënieve klasore në fshat. Më 1991 
fshatarët shqiptarë e kanë nisur rrugën si pronarë relativisht të barabartë të tokave. 
Kapitalizimi i ngadaltë i marrëdhënieve ekonomike në fshat ka bërë që një pjesë e 
madhe e fshatarësisë të ruajë akoma pronësinë mbi tokën familjare. Prandaj vetëm 
rreth 21% e të intervistuarve janë përgjigjur se nuk kanë në pronësi tokë bujqësore 
(Figura 1). Nëse i krahasojmë të dhënat sipas sektorëve, rezulton se përqindja më e 
lartë e proletarëve (fshatarë pa tokë) është në sektorin e bimëve të arave – 38% e të 
intervistuarve (Fig. 2). Pak më poshtë vijnë blegtoria me 32% dhe drufrutorët me 30%.  

Figura. 1: A keni në pronësi tokë bujqësore?

Nga diskutimi me këta fshatarë kemi vënë re se një pjesë syresh janë të shpërngulur 
nga zona të tjera të Shqipërisë. Nevoja për t’iu shmangur papunësisë i ka shtyrë 
të shndërrohen në proletarë ruralë. Zakonisht ata i kanë ende në pronësi tokat 
në fshatin e origjinës, por ato janë djerrë dhe pa ndonjë perspektivë ripërdorimi 
ose shitjeje. Prandaj kur i pyesim, na thonë që zëre se nuk kanë fare tokë. Këtë 
karakteristikë e kemi vënë re të spikasë më shumë në zonën e Sarandës në 
ndërmarrjet bujqësore të drufrutorëve (kryesisht mandarina), ku kemi intervistuar 
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një numër punëtorësh të shpërngulur ndër vite kryesisht nga zonat verilindore, 
por edhe nga ato të Kavajës, Lushnjës, Librazhdit etj.[52] Po në Sarandë kemi 
intervistuar një punëtor vendas që pyetjes sonë iu përgjigj: “Po kemi pasur tokë në 
pronësi (2.5 ha), por e kemi shitur nga vështirësitë ekonomike.” – çka tregon edhe për 
forcat e brendshme të shpronësimit dhe diferencimit klasor. 

Figura 2: Ndarja sipas sektorëve e fshatarëve që nuk kanë tokë bujqësore në pronësi 

Mirëpo shumica dërrmuese e atyre (78%) që nuk kanë tokë në pronësi shprehen 
se nuk kanë pasur asnjëherë tokë. Si ka mundësi që të ketë fshatarë që nuk kanë 
pasur asnjëherë tokë? Një pjesë e mirë e shpjegimit gjendet në kriteret moshore që 
u vendosën nga reforma agrare e vitit 1991 (ligji nr. 7501). Sipas saj, pronarë toke 
konsideroheshin vetëm anëtarët e familjes fshatare që kishin mbushur moshën 
18-vjeçare. Sot këta të fundit janë 44 vjeç e lart. Rrjedhimisht, shumica (62%) e 
atyre që përgjigjen se nuk kanë pasur asnjëherë tokë janë më pak se 44 vjeç. 

Siç pritet, fshatarët e patokë janë më të prirë të jenë punëtorë agrarë me kohë të 
plotë; 41% e atyre që nuk kanë tokë punojnë me kohë të plotë, ndërsa po të njëjtin 
status pune kanë 35% e fshatarëve që kanë në pronësi një ngastër toke. Edhe midis 
këtyre të fundit, ka disa fshatarë që deklarojnë se tokën e tyre nuk e punojnë fare 
për shkak të produktivitetit të ulët të punës dhe mungesave teknologjike dhe 
lehtësirave të tjera infrastrukturore. Kështu që, ndonëse nominalisht pronarë, ata 

52  Një prej punëtorëve të shpërngulur nga Kaçinari i Mirditës na tregon që jo vetëm 
nuk ka tokë, por edhe se has vështirësi mjaft  më të mëdha se vendasit për ta bërë rrugën në 
këmbë nga Shëndellia ku banon në Xarë ku punon në fermën e mandarinave. E kuptojmë që 
varfëria e këtij punëtori është e skajshme kur na thotë se jeton në një barakë llamarinash. 
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mund të konsiderohen praktikisht si fshatarë pa tokë. Të tjerë fshatarë (6 vetë), që 
punojnë me kohë të plotë, na tregojnë se tokën e tyre e punojnë pjesërisht, duke 
angazhuar më së shumti anëtarët e familjes që nuk janë në marrëdhënie pune 
me mëditje. Tregues i avancimit të ngadaltë të marrëdhënieve kapitaliste dhe 
proletarizimit në fshat është fakti që shumica e të intervistuarve, pavarësisht nëse 
janë pronarë toke ose jo, apo nëse e punojnë tokën e tyre, nuk punojnë me kohë 
të plotë. Çka do të thotë se për të mbijetuar kanë nevojë për të nxjerrë të ardhura 
jashtë shfrytëzimit të drejtpërdrejtë kapitalist të fuqisë punëtore. 

Njësia ekonomike bazë në fshat është familja. Ndryshe nga proletariati urban, 
pasja e tokës i mundëson familjes fshatare t’i diferencojë llojet e punës. Ndodh 
shpesh që njëri prej familjarëve të punojë me mëditje, edhe me kohë të plotë, 
kurse pjesa tjetër e familjes të punojë me rendiment të ulët në tokën familjare. 
Nëse anëtarët e familjes punëtore urbane që gjenden jashtë tregut kapitalist të 
punës kryejnë veprimtari të vogla ekonomike si shitja ambulante ose mbeten të 
papunë, në fshat është e rrallë të gjesh anëtarë të rritur të familjes që nuk kryejnë 
punë bujqësore. Kjo ndodh jo vetëm për masën dërrmuese të fshatarësisë që 
është ende në kuadrin e mënyrës së thjeshtë të prodhimit të mallrave (punimit të 
tokës familjarisht dhe shitjes së tepricave), por edhe për fshatarët që kanë hyrë në 
procesin e proletarizimit. Kështu brenda të njëjtës familje bashkëjetojnë proletari 
i mirëfilltë, gjysmëproletari (punëtori me kohë të pjesshme) dhe të vetëpunësuarit 
në tokën familjare. 

Karakteri proletar i krejt familjes fshatare vihet re më shumë te fshatarët e patokë. 
Rreth 41% e tyre deklarojnë se bashkëfamiljarët e tyre, njëlloj si ata, punojnë me 
pagë në ndërmarrjet bujqësore. Kurse midis familjeve pronare të një ngastre toke, 
kjo shifër shkon te 30%. Midis të punësuarve në ndërmarrjet kapitaliste agrare 
kemi vënë re se midis tyre ka edhe një numër të vogël bashkëfamiljarësh (9 vetë) 
të cilët janë pjesë e klasës punëtore urbane, duke punuar kryesisht në fasoneri e 
ndërtim. 

2. Raporti me tokën bujqësore

Siç e vumë në dukje më sipër, shumica dërrmuese e fshatarëve punëtorë 
janë pronarë të një ngastre toke. Nga intervistat kemi kuptuar se sipërfaqja e tokës 
në pronësi të fshatarëve punëtorë është mjaft e larmishme. Ka fare pak syresh (3 
të intervistuar) toka e të cilëve nuk shkon më shumë se disa qindra metra katrorë, 
çka i referohet thjesht kopshtit rretheqark shtëpisë. Në këto kushte, ata mund të 
konsiderohen shumë të afërt me fshatarët pa tokë. Sidoqoftë, shumica dërrmuese 
e fshatarëve punëtorë zotërojnë tokë aq sa, në rast se do ta punonin familjarisht 
dhe me intensitet të plotë, për t’u garantuar vetëm një pjesë të ushqimit familjar. 
Më konkretisht, rreth 37% e tyre kanë nën katër dynym tokë familjarisht. Nëse si 
prag të sipërm vendosim 10-dynymëshin (1 hektar), pesha e fshatarëve që kanë 
më pak se kjo sipërfaqe toke arrin në 73%. Mjaft më të pakët janë ata që kanë në 
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pronësi midis 1 dhe 2 hektarë, kurse akoma më poshtë qëndrojë ata që kanë mbi 
dy hektarë tokë.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Shpërndarja e tokës sipas sipërfaqes 

Të pasurit mbi 1 dhe 2 hektarë ka rëndësi të veçantë sepse përbën kushtin e 
marrjes së subvencioneve. Fshatarët që kanë tokë të thjeshtë në pronësi duhet të 
dëshmojnë se janë pronarë të mbi 2 hektarësh për t’u subvencionuar. Në rast se 
kanë sera, sipërfaqja e tyre duhet të jetë mbi 1 ha. Siç e përmendëm në analizën 
e kuadrit ligjor dhe politikave mbështetëse, qëllim i subvencioneve ka qenë 
përqendrimi i tokave dhe i kapitalit agrar. Në kushtet ku shumica dërrmuese e 
fshatarëve kanë pasur mjaft më pak tokë se pragu i subvencionimit, këto politika 
u kanë dhënë përparësi vetëm atyre fshatarëve që për arsye koniunkturale janë 
pronarë të një hapësire të madhe toke ose kanë pasur kapitalet e nevojshme për 
të blerë a marrë me qira tokën e bashkëfshatarëve, apo në raste specifike atë të 
ish-fermave shtetërore. 

Por edhe plotësimi i kushtit sipërfaqësor të tokës nuk ka dashur të thotë se 
fshatarët kanë pasur mundësi të subvencionohen. Komplikimet burokratike, 
kërkesat shtetërore për regjistrim dhe pagim taksash, favoritizmat me bazë klanore 
ose partiake, si edhe nevoja e të pasurit një kapital fillestar për të investuar kanë 
bërë që jo të gjithë fshatarët ta shfrytëzojnë mundësinë për t’u subvencionuar, për 
t’i shpëtuar kësisoj pozicionit klasor të proletarit agrar. 

Subvencionimi i fshatarëve të pasur ka efekte te fshatarët e tjerë. Të parët kanë 
mundësi, nëpërmjet përparësive teknologjike dhe racionalizimit të menaxhimit, të 
prodhojnë më lirë dhe t’i mposhtin bashkëfshatarët e tyre në tregun e brendshëm, 
për të mos folur për të jashtmin. Kjo i shtyn fshatarët e vegjël që prodhimin e tokës 
që kanë në pronësi ta përdorin kryesisht për konsum familjar. Për shkak se kulturat 
e mbjella në tokën familjare, duke futur këtu edhe bagëtitë që kanë në pronësi, nuk 
mund të mbulojnë assesi të gjitha nevojat ushqimore të fshatarëve, ata shtyhen 
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në masë drejt gjetjes së të ardhurave që nuk burojnë nga vetëpunësimi. Siç do ta 
shohim më poshtë, përveç të ardhurave si punëtorë ruralë, për të siguruar mjetet 
e jetesës ata mbështeten edhe te dërgesat e bashkëfamiljarëve në emigracion apo 
pensionet e të moshuarve. 

Me interes për të kuptuar arsyet dhe shkallën e proletarizimit të fshatarëve të 
intervistuar është të dimë se çfarë bëjnë me tokën që kanë në pronësi. Shumica 
dërrmuese e të intervistuarve, rreth 67%, deklarojnë se tokën që kanë në pronësi 
vazhdojnë ta punojnë (Fig. 4). Arsyeja pse detyrohen të punojnë edhe në fermën 
kapitaliste sintetizohet më së miri nga një punëtor pemëtarie në Zemblak të 
Devollit: “Detyrohem të punoj diku tjetër sepse nuk më dalin te ardhurat që marr 
nga toka ime.” Po ky punëtor na thotë se një vit më parë qepët e prodhuara nga 
toka e tij u detyrua t’i hidhte sepse nuk gjeti treg ku t’i shiste. 

Interesant është fakti se në vend të dytë renditen përgjigjet e fshatarëve që nuk e 
punojnë fare tokën e tyre: rreth 18%. Nëse këta ia bashkojmë fshatarëve të patokë, 
del se rreth 43% e fshatarëve të intervistuar praktikisht janë të patokë, pra në 
kushte proletarizimi të thellë. Sigurisht që pronarët ndryshojnë nga jopronarët, 
por vetëm në potencialitet. Duke mos u përdorur si mjet prodhimi në aktualitet, 
toka ruhet vetëm në perspektivën e mjegullt të hyrjes në punë në të ardhmen e 
pacaktuar. Kësisoj pronarët që nuk e punojnë atë i ndan nga statusi i proletarit të 
plotë vetëm aspirata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Çfarë bëni me tokën që keni në pronësi? 

Pjesa më e madhe e atyre që punojnë të gjithë sipërfaqen e tokës që kanë në 
pronësi, punojnë me ditë pune në fermat kapitaliste (41%). Kështu që mund ta 
ndërthurin kalendarin e punës si proletarë dhe atë të punës si të vetëpunësuar. 
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E njëjta gjë vlen edhe për punëtorët sezonalë, pra që punojnë vetëm në periudha 
të caktuara vrulli të prodhimit bujqësor (27%). Specifik është rasti i punëtorëve 
me kohë të plotë në fermat kapitaliste, 36%. Nga dëshmitë e tyre rezulton se 
tokën familjare e punojnë në ditët e pushimit, por punimi i saj bazohet kryesisht 
në kontributin e anëtarëve të tjerë të familjes. Siç e vumë në dukje më herët, 
familja është njësia bazë ekonomike në fshat. Rrjedhimisht në të njëjtën familje 
gjen proletarë të mirëfilltë, proletarë të pjesshëm dhe të vetëpunësuar në tokën 
familjare. 

3. Të ardhurat 

Faktor ndikues në përparimin e procesit të proletarizimit të fshatarësisë është 
edhe ekzistenca e burimeve të të ardhurave jashtë punës në bujqësi. Rreth 66% 
e të intervistuarve shprehen se nuk kanë të ardhura të tjera veç kësaj pune (Fig. 
5). Diçka e tillë nuk na tregon drejtpërdrejt se sa vetë kanë vetëm pagën si mjet 
jetese, pasi një pjesë syresh e përdor tokën si për të garantuar një pjesë të ushqimit 
familjar, ashtu edhe për të shitur ndonjë tepricë. Mirëpo puna në bujqësi (brenda 
ose jashtë marrëdhënieve kapitaliste) tregon shumë për burimet ekonomike të 
familjes fshatare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Të ardhurat nga puna jashtë bujqësisë 

Te të ardhurat e tjera, shumë pak prej tyre deklarojnë se burim kanë qiradhënien e 
një pjese të tokës. Edhe në këtë rast ka interes të kuptohet se sa të ulëta janë qiratë 
e tokës bujqësore në fshat. Në rastin më të mirë, një prej të intervistuarve pohon 
se nga qiradhënia e tokës përfiton 60,000 lekë në vit. Një tjetër nuk i kalon 25,000 
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lekët, kurse të tjerët thonë se marrin qira mujore rreth 50 euro ose 1,000 lekë. Këto 
shifra tregojnë jo vetëm mangësitë e mëdha të investimit të kapitalit në fshat (i cili, 
siç do ta shohim më tutje, zakonisht mbështetet në blerjen ose marrjen me qira të 
tokave të ish-fermave shtetërore), por edhe nivelin fare të ulët të të ardhurave që 
sigurohen jashtë punës bujqësore.

Burim pak më i gjerë të ardhurash jashtëbujqësore janë pensionet dhe ndihma 
ekonomike që marrin familjet fshatare. Duke marrë sërish në konsideratë karakterin 
familjar të njësisë ekonomike fshatare, të ardhurat nga pensionet e kanë burimin 
nga familjarët e moshuar në familjet me më shumë se një kurorë (prindërit – fëmijët 
e martuar – nipërit/mbesat). Deri më tash pensionet merren kryesisht nga fshatarët 
që kanë punuar në kooperativat bujqësore përpara 1991. Sipas ligjit të pensioneve, 
fshatarët e tjerë mund të përfitojnë pension vetëm nëse vetësigurohen. Mirëpo 
sipas të dhënave zyrtare, deri në vitin 2013 numri i kontribuuesve të vetësiguruar 
nga fshati ka qenë vetëm rreth 200,000 vetë.[53] Deri vonë ekzistonte mundësia që 
pjesa më e madhe e fshatarëve të mbeteshin pa pension pleqërie. Më 2014 është 
vendosur që për ata që nuk kanë derdhur kontribute në skemën e sigurimeve 
shoqërore të lidhet një pension social pas moshës 70-vjeçare, duke theksuar se një 
prej kategorive shoqërore më të prekura janë fshatarët. Sidoqoftë, niveli fare i ulët 
i këtij pensioni[54] dhe pragu i lartë moshor u imponon fshatarëve që jo vetëm të 
ruajnë familjen tradicionale dykurorëshe si rrjetë sociale, por edhe t’i rezistojnë 
procesit të proletarizimit duke mos e shitur tokën familjare dhe punuar në të për të 
nxjerrë një pjesë të mjeteve të jetesës. 

Edhe aktualisht niveli i pensioneve në fshat është më i ulët se ai i qytetit. Nga të 
intervistuarit tanë, vetëm njëri pohon se në familjen e tij të ardhurat nga pensionet 
janë rreth 20,000 lekë. Në të gjitha rastet e tjera, shifrat janë më të ulëta. Edhe më 
të ulëta janë ato të ndihmës ekonomike, e cila zakonisht sillet rreth 1,500-2,000 
lekëve në muaj. 

Një pjesë edhe më e vogël fshatarësh të intervistuar pohojnë se të ardhurat e tyre 
plotësohen edhe nga dërgesat e bashkëfamiljarëve në emigrim. Disa prej tyre nuk 
kanë pasur mundësi të na i jepnin të dhënat sasiore të dërgesave, por dy syresh na 
kanë deklaruar se marrin përkatësisht 2,000 dhe 6,000 euro në vit nga to. Çka 
tregon se në të shumtën e rasteve këto të ardhura janë më të rëndësishme 
për jetesën e familjes fshatare sesa pensionet dhe qiradhënia së bashku. 
Në këtë aspekt vlen për t’u përmendur edhe rënia e nivelit të dërgesave të 

53  Shih: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë: Dokumenti i politikave të pensione-
ve. https://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/04/Dokumenti_i_Pensioneve_Alb.pdf
54  6750 lekëshit në muaj të përfituesve urbanë i zbritet një pjesë të ardhurash që 
konsiderohen se fshatarët e nxjerrin nga shitja e produkteve të tokës dhe kafshëve shtëpiake, 
duke e katandisur pensionin social rural në nivele të papërfillshme. Për më tepër, shih: Ligji 
për sigurimet shoqërore (shtesa dhe ndryshime 2014), nr. 104, neni 5/1 http://www.issh.gov.
al/al/njoftime/LIGJ_104_2014_Sig_Shoq_RSH.pdf
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emigrantëve vitet e fundit me rreth 1/3[55], çka përbën një shtysë shtesë drejt 
proletarizimit të punës në fshat.

Burim tjetër të ardhurash janë pagat e bashkëfamiljarëve që punojnë në sektorin 
publik. Ata punojnë si mjekë, policë, mësuese, pastruese etj. Ajo që i veçon këto lloj 
punësh janë të ardhurat mjaft më të larta se burimet e tjera. Kështu, paga më e ulët 
që deklarojnë është 30,000 lekë në muaj. 

Pak më i lartë është numri i anëtarëve të familjes që sjellin të ardhura nga puna 
në sektorin privat jobujqësor. Ata punojnë në fasoneri, ndërtim, por mbi të gjitha 
në punët e paspecializuara të sektorit të shërbimeve si dyqane apo lokale. Pagat e 
tyre priren të jenë më të ulëta se të punonjësve në sektorin publik. 

Për të kuptuar më mirë gjendjen ekonomike të fshatarësisë dhe shtysat për 
proletarizim i kemi pyetur të intervistuarit për të ardhurat familjare mesatare në 
muaj dhe numrin e anëtarëve të familjes. Larmia e madhe numerike e familjes 
fshatare e bën edhe më të domosdoshëm përdorimin e të ardhurave për frymë 
(krahasuar me ato mesatare familjare) për të kuptuar varfërinë e fshatarësisë. Nëse 
marrim për pikë referimi minimumin jetik prej 16,000 lekësh në muaj për frymë – të 
nxjerrë nga Avokati i Popullit mbi kriteret e varfërisë absolute[56] – vetëm 15% e të 
intervistuarve që i janë përgjigjur kësaj pyetjeje i kanë të ardhurat për frymë mbi 
këtë prag (Fig. 6). Nëse hamendësojmë se të gjitha familjet fshatare e sigurojnë 
ushqimin nga puna në tokën familjare (çka nuk ka se si të jetë e vërtetë në asnjë 
rast për të gjithë ushqimin), atëherë mund të vendosim si prag varfërie pjesën e 
minimumit jetik që shkon për shpenzime joushqimore: 8,913 lekë për frymë. Edhe 
në këtë rast, vetëm 39% e të intervistuarve i kanë të ardhurat familjare për frymë 
mbi këtë prag. Shumica e mbetur i kanë të ardhurat familjare për frymë më të ulëta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

55  Të ardhurat nga dërgesat e emigrantëve kanë zënë rreth 40% të të ardhurave 
mesatare të të gjitha familjeve fshatare. Për më tepër, shih:  Strategjia Ndërsektoriale për 
Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014-2020. http://www.akti.gov.al/dokumenta/VKM_709_%20
29_10_2014.pdf
56  Për më tepër, shih: Albanian Center for Economic Research. (2016). Llogaritja e 
minimumit jetik në Shqipëri. http://www.avokatipopullit.gov.al/sites/default/files/Raport-
Monitorimi/studimi%20per%20minimumin%20jetik.pdf
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Figura 6: Të ardhurat mujore për frymë 

Krahasuar me punëtorët e qytetit, niveli më i ulët i të ardhurave për frymë të 
punëtorëve të fshatit shpjegohet me prodhimin vetjak të një pjese të ushqimit prej 
tokës dhe bagëtisë familjare. Mirëpo ky faktor mund të luajë rol të dykahshëm. Nga 
njëra anë, sigurimi personal i një pjese të mjeteve të jetesës, të cilat nuk përfshihen 
në marrëdhëniet e tregut, i mbron fshatarët nga shfrytëzimi i skajshëm. Ndryshe 
nga punëtorët, ata kanë ç’të hanë edhe nëse nuk marrin pagë. Po, nga ana tjetër, 
pikërisht kjo siguri mund t’u shërbejë pronarëve të mjeteve të prodhimit ta rrisin 
intensitetin e shfrytëzimit të punës duke i mbajtur më të ulëta pagat, përderisa 
për të mbijetuar fshatari ka nevojë për më pak të ardhura. Këtë dikotomi do ta 
trajtojmë në mënyrë të zgjeruar më poshtë, kur të marrim në shqyrtim nivelin e 
pagave të punëtorëve bujqësorë. 

4. Prodhimi 

Proletarizimi i plotë ka si kusht mospasjen e të ardhurave të tjera përveç pagës 
në marrëdhëniet kapitaliste të prodhimit dhe sigurimin e mjeteve të jetesës vetëm 
nëpërmjet blerjes (pra përdorimit të pagës). Kushtet e atyre që deklaronin se nuk 
kishin tokë bujqësore ose nuk e punonin atë, ndonëse kishin në pronësi, i kemi 
analizuar më lart. Në vijim po analizojmë kushtet e të intervistuarve që kanë 
tokë familjare dhe e punojnë atë. Shkallën më të lartë të proletarizimit e kanë ata 
fshatarë që prodhimin e tokës së tyre e konsumojnë të gjithin brenda familjes. Kjo 
tregon se produktet e tokës nuk u sigurojnë të ardhura shtesë. Po ashtu, përderisa 
nevojat ushqimore janë shumë më të larmishme se produktet e tokës familjare, 
atyre u duhet paga ose të ardhura të tjera jashtëbujqësore familjare për të siguruar 
ushqimin dhe të tjera mjete jetese. Nga ata që e punojnë tokën familjare, shumica 
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absolute i përdor produktet vetëm për konsum familjar (Fig. 7). Te këta fshatarë 
bie në sy edhe niveli më i ulët i të ardhurave familjare për frymë. Një gjendje e 
tillë, e shkaktuar nga fragmentarizimi i tokës, prapambetja teknologjike dhe 
produktiviteti i ulët i punës, tregon shumë për varfërinë e fshatarëve. 

Më larg gjendjes së proletarizimit të plotë gjenden ata fshatarë të cilët arrijnë 
të shesin pjesën më të madhe të prodhimit të tokës së tyre. Mirëpo, siç pritej, 
numri i tyre është shumë i ulët. Te këta fshatarë vihet re edhe një nivel më i lartë 
të ardhurash që vijnë nga shitja e produktit bujqësor apo të atyre të përgjithshme 
për frymë.  

Midis këtyre dy kategorive gjenden fshatarët të cilët i konsumojnë dhe i shesin 
prodhimet e tyre në një masë të përafërt. Krahasimi i të ardhurave për frymë të tyre 
me ato të fshatarëve që shesin pjesën më të madhe të produktit është i vështirë 
për shkak të dallimeve serioze në llojin e produkteve bujqësore, çmimet e tyre etj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Çfarë bëni me produktin? 

Tri kategoritë e mësipërme mund të përdoren edhe për të kuptuar se ç’pjesë 
të ushqimit mbulon produkti bujqësor i tokave familjare. Pothuajse të gjithë ata 
(95%) që produktin e përdorin vetëm për konsum familjar tregojnë se me të mund 
të mbulojnë vetëm një pjesë të vogël të ushqimit. Pak më i ulët është ky numër tek 
ata që edhe e konsumojnë vetë, edhe e shesin prodhimin e tokave të tyre: 85%. 
Shumë më i ulët, 30%, është niveli i përdorimit për një pjesë të vogël të ushqimit të 
produktit të tokës tek ata që kryesisht e shesin atë. Këta të fundit, duke nxjerrë të 
ardhura më të mëdha nga shitja e produktit bujqësor, kanë mundësi të shpenzojnë 
më shumë. Po ashtu mbizotërimi i theksuar i shitjes së produktit ndaj konsumimit 
të tij bën që prodhimi të sigurojë një pjesë fare të vogël të ushqimit. Prandaj pjesën 
më të madhe të ushqimeve e sigurojnë duke e blerë jashtë ekonomisë bujqësore 
familjare. E njëjta gjë, por në logjikë të përmbysur, vlen për ata që e përdorin 
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produktin vetëm për ta konsumuar. Këtu shpenzimet për ushqim janë më të pakta. 
Prapëseprapë, niveli i ulët i produktivitetit të tokës bën që pjesën më të madhe të 
ushqimit ta sigurojnë jashtë ekonomisë familjare, duke i shtyrë më shumë drejt 
proletarizimit. Për ta thënë ndryshe: Produkti i fshatarëve të kategorisë së parë u 
siguron atyre vetëm pak ushqim, kurse vetëm pak nga fshatarët e kategorisë së 
tretë e sigurojnë një pjesë të vogël të ushqimit nga toka e tyre. 

5. Kafshët, shpezët dhe produktet e tyre

Shkalla e proletarizimit varet edhe nga mënyra se si sigurohen mjetet e jetesës, 
sidomos ushqimi. I proletarizuari tërësisht siç hyn në treg si shitës i krejt fuqisë së 
tij punëtore, ashtu bën edhe si blerës i të gjitha mjeteve të jetesës. Punëtorët ruralë 
kanë një specifikë sa të lidhur me gjeografinë ekonomike, ashtu edhe me historinë 
e marrëdhënieve shoqërore në fshat. Pjesa më e madhe e tyre arrijnë të sigurojnë 
një pjesë të mjeteve të jetesës jashtë marrëdhënieve të tregut, duke i prodhuar 
vetë. Më lart trajtuam produktet e tokës në pronësi familjare, kurse këtu është rasti 
të analizojmë rolin e kafshëve dhe shpezëve në sigurimin e ushqimit familjar dhe 
shitjen e mundshme të tepricave të produkteve të tyre.

Gati gjysma e të intervistuarve (53%) deklarojnë se kanë kafshë dhe shpezë 
në pronësi, ndonëse numri i atyre që nuk kanë qëndron shumë afër (Fig. 8). 
Megjithatë, ky raport duhet kontekstualizuar. Në të shumtën e rasteve, fshatarët 
i referohen mungesës së kafshëve që prodhojnë qumësht, sidomos lopës. Çmimi 
i lartë i këtyre të fundit (rreth 70,000 lekë e lart) e bën të pamundur blerjen nga 
fshatarët e varfër. Në këtë kontekst duhet të sjellim ndër mend faktin se rreth 69% 
e fshatarëve pa kafshë qumështi deklarojnë të ardhura për frymë nën minimumin 
jetik. Këto shifra tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e fshatarëve punëtorë nuk 
sigurojnë pothuajse fare ushqim jashtë marrëdhënieve të tregut. Kështu që paga, 
e ardhur prej shitjes së fuqisë punëtore, mbetet burimi kryesor i jetesës. Çka e rrit 
shkallën e proletarizimit të tyre.

Kjo shkallë është akoma më e lartë te 44% e këtyre fshatarëve, te të cilët mungesa 
e kafshëve shtëpiake të qumështit shoqërohet nga mospasja në pronësi e ngastrave 
të tokës bujqësore ose pamundësia për ta punuar atë. 
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Fig 8. A keni kafshë/shpezë?

Me interes është të kuptohet edhe se çfarë roli kanë kafshët/shpezët tek ata që i 
zotërojnë. Shumica dërrmuese e të intervistuarve (82%) na është përgjigjur se të 
gjithë produktin e tyre e konsumojnë në familje. Vetëm 18% pohojnë se një pjesë 
të tij e shesin. Ky raport i zhbalancuar tregon se sa pak punëtorë fshatarë arrijnë të 
nxjerrin të ardhura shtesë nga veprimtaria ekonomike brendafamiljare.

Po çfarë vendi zënë produktet e kafshëve/shpezëve në sigurimin e mjeteve të 
jetesës për familjen e punëtorëve fshatarë? Edhe në këtë rast, shumica dërrmuese 
(88%) pohon se produkti i tyre mbulon vetëm një pjesë të vogël të nevojave 
ushqimore të familjes. Për të kuptuar përkeqësimin e gjendjes ekonomike të 
këtyre familjeve mjaft on të kujtojmë se shumica syresh tregojnë se edhe produktet 
e tokës familjare (nëse kanë) u sigurojnë vetëm një pjesë të vogël të ushqimit.  

Vijmë tani te gjendja e fshatarëve që arrijnë ta shesin një pjesë të produktit 
të kafshëve/shpezëve të tyre. Për të kuptuar se ç’rol luajnë ato në ekonominë 
monetare të familjes, i kemi pyetur për të ardhurat që nxjerrin prej tyre. Të dhënat 
janë të larmishme, por vihet re se shumica e këtyre fshatarëve nuk kanë të ardhura 
më shumë sesa 10,000 lekë në muaj nga shitja e këtyre produkteve. 

6. Puna: kohëzgjatja dhe paga

Shkalla e proletarizimit në bujqësi përcaktohet nga kohëzgjatja e punës. Më të 
proletarizuar konsiderohen ata që punojnë me kohë të plotë, pastaj punëtorët 
sezonalë dhe në fund ata që punojnë herë pas here me ditë pune, kur pronarëve 
të mjeteve prodhimit u nevojitet punë shtesë në momente emergjence ose vrulli 
prodhimtarie. 
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Është e pritshme që për shkak të produktivitetit ciklik të një pjese të tokës, 
investimeve të ulëta kapitale në bujqësi, punës ekstensive dhe pasjes në zotërim 
nga ana e fshatarëve e një pjese mjetesh prodhimi ose jetese, punëtorët me kohë 
të plotë në bujqësi të jenë më të paktë sesa në industri dhe shërbime. Kështu, 
vetëm 36% e të intervistuarve punojnë me kohë të plotë (Fig. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Kohëzgjatja e punës

Shumica e punëtorëve me kohë të plotë (58%) janë të angazhuar në fermat 
blegtorale si stalla derrash, lopësh apo pulari. Siç e tregojnë edhe të dhënat e 
tjera, natyra e punës në blegtori kërkon punë të vazhdueshme në kujdesin për 
kafshët. Pjesa tjetër janë të shpërndarë në sera (bimë arash) ose ferma të bimëve 
medicinale.

Pjesa më e madhe e punëtorëve me kohë të plotë (58%) kanë të ardhura familjare 
për frymë mbi 8,913-lekëshin e shpenzimeve joushqimore të minimumit jetik. 
Numri i punëtorëve me ditë pune që është mbi këtë nivel është shumë më i ulët, 
vetëm 16%. Midis dy skajeve gjenden punëtorët sezonalë, 29% e të ardhurave 
familjare për frymë të të cilëve janë mbi 8,913 lekë në muaj. Pra puna me kohë 
të plotë u siguron të ardhura më të mëdha familjeve fshatare, duke përbërë një 
shtysë të fortë proletarizimi. Siç e trajtuam në nënkapitujt e mësipërm, të ardhurat 
nga produktet e tokës ose kafshëve/shpezëve familjare janë shumë të ulëta. 
Kështu që të punuarit me ditë pune ose me sezone nuk është çështje zgjedhjeje, 
por mundësish. Investimi i pakët i kapitalit dhe natyra ciklike e punës në bujqësi ia 
pamundëson shumicës së fshatarëve shndërrimin në proletarë të mirëfilltë. 

Si variojnë pagat në sektorin bujqësor? Marrim për pikë referimi pagën minimale 
prej 24,000 lekësh në muaj, të cilën mund ta krahasojmë më lehtë me pagat 
e punëtorëve me kohë të plotë në bujqësi. Rreth 31% e punëtorëve me kohë të 
plotë marrin më pak se paga minimale. Gjatë studimit të mëparshëm, te punëtorët 
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urbanë kemi hasur 22% të tyre që deklaronin se paguheshin nën pagën minimale 
(asokohe 22,000 lekëshe).[57] Nëse pagat e punëtorëve fshatarë me kohë të plotë i 
vendosim në raport me 22,000 lekëshin, atëherë niveli i tyre ulet në 17%. Sidoqoftë, 
punëtorët ruralë me kohë të plotë janë pakicë në raport me të gjithë punëtorët 
ruralë. Siç do ta shohim pak më poshtë, pagat e punëtorëve sezonalë dhe me ditë 
pune janë mjaft më të ulëta mesatarisht. 

Nëse marrim si pikë referimi një pagë mesatare prej 35,000 lekësh në muaj, pjesa 
më e madhe e punëtorëve ruralë (73%) marrin pagë më të ulët se kjo. Nëse nisemi 
nga numri mesatarisht më i madh i anëtarëve të familjes fshatare, vlera e këtyre 
pagave del edhe më e ulët pasi siguron më pak të ardhura për frymë. 

Po punëtorët sezonalë dhe ata me ditë pune? Krahasimi me pagën minimale 
është më i vështirë se në rastin e punëtorëve me kohë të plotë edhe sepse sezoni 
ka kohëzgjatje të ndryshme nga muaji, edhe se pagesa e tyre nganjëherë bëhet 
me ditë pune. Përveç kësaj, qëllimi i pagës minimale është të përcaktojë nivelin 
e të ardhurave të punëtorit në çdo muaj të vitit, jo vetëm atëherë kur gjen punë. 
Gjithsesi në ato raste kur kemi të dhëna mujore ose sezonale mund të bëjmë një 
krahasim të përciptë me pagën minimale 24,000-lekëshe. Kështu, vetëm 29% e 
tyre marrin në muaj ose sezon sa paga minimale ose më shumë. Rreth 24% e tyre 
marrin në muajt kur punojnë më pak se paga minimale. Kurse pjesa tjetër paguhet 
me ditë pune, e cila luhatet midis 1,000 dhe 1,500 lekë në ditë.

Gjendja e atyre që punojnë me ditë pune është edhe më e vështirë. Midis tyre 
jo më shumë se 12% arrijnë që nëpërmjet pagës për çdo ditë pune të arrijnë 
dhe tejkalojnë pragun e pagës minimale. Të tjerët, punëtorë në gjendje të plotë 
prekariati, punojnë pak ditë në muaj ose sezon. Çmimi i punës së tyre shkon nga 
500 deri në 1,500 lekë në ditë. 

Mundësia e një pjese të mirë syresh për të pasur produkte të tokës dhe kafshëve/
shpezëve e kompenson disi nivelin e ulët të pagës. Kjo mund të përdoret edhe nga 
pronarët si shtysë për t’i mbajtur pagat më të ulëta nga ç’do të ndodhte sikur këta 
punëtorë të mos kishin asnjë mundësi tjetër veç pagës për të siguruar mjetet e 
jetesë. 

Mirëpo në disa raste vlen edhe arsyetimi i anasjelltë. Sa më pak të ardhura jashtë 
punës në fermën kapitaliste të ketë punëtori, aq më i gatshëm është të pranojë 
pagë të ulët. Për ta ilustruar këtë rast, po u referohemi fjalëve të një punëtori sere 
luleshtrydhesh në Kafaraj të Fierit: “Jam i detyruar të punoj kudo që të jetë, qoftë 
edhe me 500 lekë sepse nuk kam asnjë të ardhur tjetër.”

Për të kuptuar më shumë rreth gjendjes ekonomike të fshatarëve punëtorë i 
pyetëm ata se për çfarë e shpenzonin pagën. Më saktësisht, të rendisnin produktet 
dhe shërbimet që blinin sipas masës së parave të shpenzuara. Shumica dërrmuese 
57  Instituti për Kritikë dhe Emancipim Shoqëror. (2017). Gjendja e klasës punëtore në 
Shqipëri II. Tiranë, f. 59
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e tyre, rreth 88%, deklarojnë se pjesa më e madhe e pagës u shkon për të mbuluar 
nevojat ushqimore.[58] Mbizotërimi i shpenzimeve për ushqim është një nga 
treguesit më të drejtpërdrejtë të varfërisë. Plotësimi i nevojave të tjera, si p.sh. 
veshmbathje, kujdes shëndetësor, ujë e drita apo orendi shtëpiake varion pa pasur 
nevojë për të bërë ndonjë dallim statistikor domethënës. 

Nga pikëpamja e regjistrimit dhe dhënies zë vuajtjes njerëzore, dëshmitë e disa 
fshatarëve janë goditëse. Ka syresh që na thonë se kanë vite pa drita. Midis tyre 
mund të veçojmë një punëtor mandarinash nga Xara e Sarandës, që thotë se prej 
vitesh duhet të zgjedhë midis pagimit të ujit dhe energjisë elektrike: “Paguaj 
vetëm ujin. Energjinë elektrike ma kanë prerë dhe kam dy vite me qiri.” Një tjetër, 
punëtor stalle derrash në Sop të Fierit, na tregon se ka një djalë të sëmurë 
nga këmbët të cilin detyrohet ta çojë në spital dy herë në muaj: “Përfundoj 
duke marrë borxh për të kuruar djalin.”

Rëndësi të veçantë marrin shpenzimet për investime, mjete pune ose fara për 
punimin e tokës familjare. Rreth 61% e atyre që kanë tokë familjare dhe e punojnë 
atë e shpenzojnë një pjesë të të ardhurave për produktivitetin e tokës së tyre, 
ndonëse për shumë pak syresh këto shpenzime zënë vendin e parë. 

Tjetër tregues i varfërisë së fshatarëve është niveli i shpenzimeve për shkollimin 
e fëmijëve dhe argëtim e kulturë. Jo më shumë se 34% e tyre arrijnë të shpenzojnë 
një pjesë të pagës për shkollimin e fëmijëve. Një punëtor sere nga Polizhani i Beratit 
na tregon: “Nuk shpenzoj gjë për shkollimin e fëmijëve. Vajzën nuk pata mundësi 
ta çoja në shkollë për shkak të të ardhurave, edhe pse notat i kishte shumë të mira.” 
Kurse një tjetër punëtor, nga Samatica e Beratit, na tregon se çfarë ka sakrifikuar 
për t’i mundësuar shkollimin fëmijëve: “Kam pasur tokë në pronësi, por e shita që 
të çoja vajzën në shkollë.” 

Më të rënda janë kushtet e një gruaje punëtore në Cërravë të Pogradecit. Është 
e divorcuar. Tokë nuk ka sepse nga ana e familjes së parë të gjithë tokën e kanë 
marrë vëllezërit e saj, kurse nga ana e familjes së dytë tokën që u takonte fëmijëve 
të saj ia kanë uzurpuar vëllezërit e ish-burrit. “Harxhoj shumë për arsimimin e 
fëmijëve.” – na tregon. “Vajzën e madhe e kam në shkollë të lartë me mesatare 9.7 
dhe nuk e mori dot bursën. I shkrova letër edhe ministres së Arsimit. Si t’ia bëj unë ta 
mbaj vajzën vetëm me rrogën time këtu?!” 

Edhe në rastet kur punëtorët pohojnë se shpenzojnë për shkollimin e fëmijëve, 
pjesa më e madhe i rendisin këto shpenzime nga fundi. Ky nivel mund të jetë më i 
lartë sikur të merreshin vetëm ato familje që i kanë fëmijët në shkollë. Mirëpo, po 
të marrim parasysh nivelin mjaft më të ulët se mesatarja të viteve të shkollimit në 
fshat, rezulton se varfëria më e madhe në fshat i bën familjet fshatare të sakrifikojnë 

58  Edhe në këto raste, gjejmë punëtorë të cilëve paga nuk u del për të mbuluar të 
gjitha shpenzimet ushqimore. Njëri prej tyre, nga Peshtani i Beratit, na thotë: “Pagën e shpen-
zoj për energji dhe ujë sepse edhe për ushqim marr borxh.”
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arsimimin e fëmijëve të tyre. Nga ana tjetër, vetëm 8% e të intervistuarve pohojnë 
se një pjesë të pagës së tyre e shpenzojnë edhe për argëtim dhe kulturë.  

Në tërësi, punëtorët e fshatit mbeten në gjendjen e përpjekjes për të plotësuar 
nevojat më bazike të jetesës, me shumë pak mundësi të tjera. 

Përfundimet e mësipërme vërtetohen edhe nga mënyra se si punëtorët e 
konsiderojnë pagën e tyre. Mbi 75% e të intervistuarve e konsiderojnë pagën 
të pamjaftueshme (Fig. 10).59 Midis të paktëve që e konsiderojnë pagën të 
mjaftueshme ose të mirë ka më shumë syresh që paga u shkon afër ose mbi pagën 
minimale, siç është p.sh. edhe një pagë 50,000 lekëshe në muaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Si e konsideroni pagën?

Është interesant fakti që përqindja më e ulët (rreth 61%) e tyre gjenden në 
sektorin e blegtorisë, aty ku puna është me kohë të plotë. Kurse në sektorët e tjerë, 
si bimë arash dhe pemëtari, ku puna sezonale ose me ditë është më e përhapur, 
numri i punëtorëve që e konsiderojnë pagën të pamjaftueshme është mjaft më i 
madh: përkatësisht 79% dhe 86%. 

Pyetja për mjaftueshmërinë e pagës u referohej nevojave objektive të punëtorëve 
fshatarë. Prandaj punëtorët i kemi pyetur edhe nëse mendojnë se paga që marrin 
është e duhura në krahasim me punën që bëjnë. Shpërndarja e përgjigjeve është 
e përafërt me pyetjen mbi mjaftueshmërinë e pagës. Vetëm se vihet re që në 
disa raste, edhe punëtorë që i konsiderojnë pagat të mjaftueshme ose të mira, 
mendojnë se nuk paguhen aq sa duhen në raport me punën që bëjnë. 

59  Nëse u referohemi përgjigjeve të punëtorëve urbanë për të njëjtën pyetje, do të 
vëmë re se numri i atyre që e konsiderojnë pagën të pamjaftueshme është më i vogël: 58%. 
Diçka e tillë tregon nivelin edhe më të ulët të pagave në bujqësinë kapitaliste. Për më tepër, 
shih: Instituti për Kritikë dhe Emancipim Shoqëror. (2017). Gjendja e klasës punëtore..., f. 61-63.
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B. Kushtet e punës

Pas analizimit të përparimit të procesit të proletarizimit dhe gjendjes ekonomike 
të fshatarëve punëtorë, ngrihet pyetja se cilat janë kushtet e punës së tyre, a u 
respektohen të drejtat bazike në punë etj. Pyetja e parë në këtë lëmë ka qenë rreth 
pasjes ose jo të një kontrate pune. Vetëm 29% e tyre pranojnë se kanë një të tillë. 
Në pak raste kemi hasur edhe në punëtorë që nuk e dinë nëse kanë ose jo kontratë, 
apo se çfarë është kontrata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Kontratat e punës

Edhe në këtë rast kontratat hasen mjaft më shpesh në sektorin e blegtorisë (59% 
e punëtorëve të këtij sektori kanë kontratë), aty ku puna është rëndom me kohë të 
plotë. 23% e punëtorëve të bimëve të arave shprehen se kanë kontratë, kurse nga 
punëtorët e drufrutorëve nuk gjetëm askënd që të na pranonte diçka të tillë. 

Po t’i vendosim kontratat në lidhje me kohëzgjatjen e punës, pothuajse të gjitha 
ato hasen aty ku puna është me kohë të plotë. Kështu 72% e atyre që punojnë 
me kohë të plotë kanë kontratë pune. Ndërsa të tillë kanë vetëm 4% e punëtorëve 
sezonalë dhe atyre me ditë pune. Siç vihet re, gjendja e prekariatit në punë, përveç 
problemeve të mëdha me pamjaftueshmërinë e pagave, shoqërohet edhe me 
mospasjen e themelit të çdo të drejte në punë: kontratës.

Këtu është rasti të bëjmë një krahasim me gjetjet e studimit mbi gjendjen e klasës 
punëtore urbane. Rreth 75% e këtyre punëtorëve kanë kontratë pune.60 Nivel ky, 
ndonëse mjaft më i lartë se përqindja e fshatarëve të intervistuar që deklarojnë se 
kanë kontratë pune, njëkohësisht edhe shumë i afërt me kategorinë e fshatarëve 
që punojnë me kohë të plotë. Në këtë kuptim, sa më shumë të ketë përparuar 

60  Shih: Instituti për Kritikë dhe Emancipim Shoqëror. (2017). Gjendja e klasës 
punëtore..., f. 31
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proletarizimi i fshatarësisë – tregues i të cilit është edhe puna me kohë të plotë – 
aq më të mëdha janë gjasat që punëtorët të kenë kontrata pune. 

Nëse i vendosim të dhënat në raport me madhësinë e fermës (të përcaktuar si 
më sipër nga numri i të punësuarve), rezulton se nivelin më të lartë të kontratave 
të punës e kanë fermat e mëdha (ato me mbi 20 punëtorë). Nëse mesatarja e 
punëtorëve që kanë kontratë shkon 29%, në fermat e mëdha 65% e punëtorëve 
deklarojnë se kanë një të tillë. Në fermat e vogla (deri në 6 punëtorë) dhe të mesme 
(nga 6 në 20 punëtorë) niveli kontraktueshmërisë është përkatësisht 21% dhe 14%. 
Niveli mjaft më i lartë i kontratave në fermat e mëdha tregon se kapacitetet më 
të mëdha financiare të firmës, rrjedhimisht edhe siguria dhe masa më e madhe 
e fitimit, e bëjnë më të lehtë për kapitalin që t’u lëshojë pe punëtorëve të drejtën 
bazike të kontratës formale të punës. Po ashtu, rreziku potencial i inspektimit nga 
autoritetet shtetërore do t’i prishte më shumë punë, në raport me përfitimet e 
mëdha, një ferme të tillë sesa të voglave dhe të mesmeve. 

Mungesa e konsiderueshme e kontratave të punës vjen si nga karakteri i luhatshëm 
i investimeve të kapitalit në bujqësi, ashtu edhe nga fragmentarizimi në kohë i 
punës dhe njohuritë më të pakta ligjore mbi të drejtat themelore të punëtorëve. 
Varfëria më e madhe në fshat, nga ana tjetër, i shtyn punëtorët të pranojnë 
çfarëdolloj pune. Po ashtu, mosproletarizimi i plotë, pasja e pak mundësive për 
të nxjerrë të ardhura ose produkte jashtë procesit të punës me pagë apo aspirata 
se një ditë do të kenë mundësi të kthehen në fermerë të vetëmjaftueshëm, ose 
sipërmarrës të vegjël bujqësorë, i shtyn fshatarët ta shohin punën me pagë si më 
kalimtare, krahasuar me klasën punëtore urbane. 

Lidhur ngushtë me kontratën e punës është e drejta bazike e punëtorëve për të 
pasur sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Të pyetur nëse kanë të tilla, rreth 60% 
e tyre tregojnë se nuk janë të siguruar, ose së paku nuk e dinë nëse janë të siguruar 
(Fig. 12). Edhe këtu mbizotërojnë punëtorët e ndërmarrjeve blegtorale (rreth 65% e 
këtyre punëtorëve janë të siguruar). Kurse nga pikëpamja e kohëzgjatjes së punës 
mbizotërojnë punëtorët me kohë të plotë (rreth 75% e tyre). Midis punëtorëve me 
ditë pune ose sezonalë, të marrë së bashku, vetëm 8% pohojnë se janë të siguruar 
(nga pronari). 

Këta të fundit janë edhe në kushtet më të vështira ekonomike. Një punëtor i 
pasiguruar nga një fshati Sop i Fierit na tregon se jo vetëm që nuk ka mundësi ta 
paguajë energjinë elektrike prej pesë vitesh, por shpenzimet shëndetësore i siguron 
duke hyrë në borxh te bashkëfshatarët. Të njëjtën gjë na thotë një bashkëfshatar 
i tij në një stallë derrash: “Nuk kam lekë t’i bie nga mbrapa sigurimit shëndetësor.” 
Po ashtu, një punëtor nga sera e mandarinave në Xarë na thotë se dikur ka qenë i 
vetësiguruar: “Sigurimet i kam paguar deri në vitin 2008. Tani nuk ke të hash bukë e 
jo më të paguash sigurimet apo energjinë.”
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Figura 12: Jeni të siguruar?

Nëse i vendosim të dhënat mbi sigurimet në raport me madhësinë e fermës 
bujqësore, sërish na del se punëtorët në fermat e mëdha janë më të mbuluar sesa 
të tjerët. Konkretisht, vetëm 18% e të intervistuarve që punojnë në ferma të mëdha 
pohojnë se janë të pasiguruar. Niveli i pasigurimit në punë për punëtorët e fermave 
të vogla dhe të mesme është përkatësisht 56% dhe 74%. Edhe në këtë rast vlen 
argumenti i mësipërm mbi avantazhet e kapitalit të madh në raport me të tjerët. 

Më përgjithësisht, të dy zërat e fundit, pasja e kontratës dhe e sigurimeve 
shoqërore/shëndetësore, tregojnë se, ndonëse ka efekte përkeqësuese në humbjen 
e autonomisë ekonomike të fshatarit, përparimi i procesit të proletarizimit u 
siguron një pjese më të madhe syresh disa të drejta elementare në punë. Numri 
mjaft i ulët i të vetësiguruarve në fshat – si të atyre që janë të vetëpunësuar, ashtu 
edhe të punëtorëve sezonalë dhe me ditë pune – na thotë se së paku një pjesë e 
punëtorëve me kohë të plotë janë duke fituar disa të drejta bazike, që për të tjerët 
thuajse nuk ekzistojnë. 

Kushtet e punës lidhen fort edhe me shpeshtësinë e aksidenteve në punë. Duke 
u nisur nga përvoja e punëtorëve urbanë[61], i pyetëm punëtorët e fshatit nëse 
ata vetë ose bashkëpunëtorë të tyre janë aksidentuar në punë. Numri i punëtorëve 
që dëshmonin për aksidente ishte jashtëzakonisht i ulët: 2%. Arsyeja nuk qëndron 
te ndonjë përkujdesje e veçantë e pronarëve, por te fakti që puna në bujqësi, 
ndonëse e lodhshme, është shumë pak e mekanizuar. Për pasojë është shumë e 
vështirë që punëtorët që mbjellin tokën apo vjelin e korrin produktet me duar dhe 
vegla të thjeshta pune të aksidentohen si në rastin e minatorëve apo punëtorëve të 
fasonerive. E njëjta gjë vlen edhe për punëtorët e pularive apo stallave të derrave 

61  Në studimin mbi punëtorët urbanë rreth 29% e tyre dëshmojnë se janë aksidentuar 
në punë. Në sektorë si minierat aksidentet arrijnë jo rrallë deri në vdekje. Për më tepër,shih: 
Instituti për Kritikë dhe Emancipim Shoqëror. (2017). Gjendja e klasës punëtore në Shqipëri. 
Tiranë, f. 24-27.
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e lopëve. Në këtë kuptim, prapambetja teknologjike shkon në favor të ruajtjes së 
punëtorëve nga aksidentet.

Mosndodhja e aksidenteve nuk tregon se puna në bujqësi është e pëlqyeshme. U 
kemi kërkuar punëtorëve të intervistuar të na thonë se si iu duket puna që bëjnë, 
duke e filluar renditjen nga alternativa më e keqe, puna e padurueshme, për të 
vazhduar pastaj me punën shumë të lodhshme, të lodhshme dhe normale (Fig. 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Si e konsideroni punën?

Për ta ilustruar punën shumë të lodhshme, po i referohemi dëshmisë së 
një punëtori të ri, që pjesën e parë të ditës punon çoban dhish, kurse pasdite 
vazhdon shkollën: “Puna është shumë e lodhshme. Punoj me orar dhe pa orar, 
si dhe paguhem pak.” Ja ç’thotë një punëtor nga Shendëllia e Sarandës: “Ne si 
punëtorë duhet të lodhemi shumë që të na mbajë në punë pronari, edhe pse jemi 
bashkëfshatarë.”

Nëse marrim në konsideratë karakterin vërtet të vështirë të punës në bujqësinë e 
prapambetur teknologjikisht, por edhe faktin se fshatarët janë më të mësuar brez 
pas brezi ta durojnë atë, numri i atyre që e konsiderojnë punën normale duhet 
relativizuar. Punë normale për ta nënkupton punë të papërballueshme për shumë 
të tjerë që nuk kanë punuar ndonjëherë në bujqësi. 

Po të marrim në analizë të dhënat e kombinuara të atyre që e konsiderojnë punën 
të padurueshme dhe shumë të lodhshme, do të vëmë re dallime të forta midis 
sektorëve. Rreth 43% e punëtorëve të fermave që prodhojnë bimë arash përgjigjen 
se puna u duket e padurueshme ose shumë e lodhshme. Pothuajse e njëjta 
përqindje haset edhe te punëtorët e fermave drufrutore. Kurse midis punëtorëve 
të blegtorisë numri është mjaft më i ulët, më pak se 20%. Siç duket, puna me tokën, 
në të shumtën e kohës me shpinë të kërrusur dhe pa mbrojtje nga dielli e shiu, 
është mjaft më e vështirë se puna në blegtori.
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C. Marrëdhëniet klasore në punë 

Kushtet e punës përcaktohen, ndër të tjera, nga raporti i forcave brenda vendit 
të punës; pra nga marrëdhëniet klasore midis punëtorëve dhe pronarit të mjeteve 
të prodhimit. Këto marrëdhënie jemi përpjekur t’i kuptojmë duke iu shtruar 
punëtorëve pyetje si p.sh. frika nga pronari. Është mbresëlënëse që vetëm 6% e tyre 
shprehen se kanë frikë prej tij (Fig. 14). Kur ua kemi shtruar këtë pyetje punëtorëve 
urbanë kemi vënë re sikletin e tyre në përgjigje kur na e mohonin frikën ndaj tij. 
Kësaj simptome i kemi shtuar kryqëzimin e përgjigjes mbi frikën me të tjera që 
tregonin raportet e pushtetit në vendin e punës, çka na bëri të mendonim se frika 
nga pronari ishte më e madhe nga ç’pranohej. Ata kishin frikë të shprehnin frikën 
e tyre. 

Me punëtorët ruralë e kemi hasur rrallë këtë tipar. Të vetmet raste që na bëjnë 
të dyshojmë është mbipërfaqësimi i burrave tek ata që pranojnë se kanë frikë 
nga pronari. Nga 11 vetë që e kanë pranuar diçka të tillë, vetëm njëra është grua, 
ndonëse gratë përbëjnë rreth 37% të të intervistuarve. 

Një ndër arsyet e mosfrikës gjendet te natyra e punës në bujqësi. E bazuar mjaft 
në ciklet natyrore dhe e organizuar në një masë të konsiderueshme sipas mënyrës 
tradicionale të të punuarit, bujqësia na paraqet një panoramë gri të raporteve 
pushtetore. Ferma bujqësore – tokë, serë, hapësirë e mbjellë me pemë etj. – është 
mjaft më e gjerë dhe e hapur sesa ndërmarrja manifakturore. Në shumë raste 
punëtorët i kemi intervistuar brenda fermave, në punë e sipër ose gjatë pushimeve 
që bënin. Siç e vinim re, puna ishte e vështirë, por ritmi i saj ishte pjesërisht në 
duart e punëtorit. Aty nuk kishte vend për disiplinën milimetrike të fabrikës. 

Po ashtu, fakti që punëtorët fshatarë në një pjesë të madhe ruajnë në pronësi dhe 
përdorin tokën ose mjete të tjera prodhimi e jetese, i bën ata më të pavarur ndaj 
pronarit. Duke mos qenë tërësisht të proletarizuar, ata kanë më shumë rrugëdalje 
se punëtorët urbanë. Në këtë lëmë nuk duhet lënë pa përmendur fakti që pjesa më 
e madhe e punës është sezonale ose ditore, çka e zbeh disi pushtetin e pronarit. 
Në fund, ferma bujqësore është mjaft më e lidhur me territorin dhe popullsinë sesa 
fabrika urbane. Toka nuk mund të transferohet si makineritë. As fuqia punëtore 
nuk mund të lëvizë aq kollaj nga një fshat në tjetrin, ose krahinë në tjetrën, siç 
ndodh në qytete. Qyteti është i dendur, fshati i përhapur në territor. Rrjedhimisht, 
punëtorët bujqësorë janë më pak të konkurrueshëm dhe të zëvendësueshëm se 
ata urbanë. 

Për ta ilustruar argumentin e mësipërm, po sjellim në vëmendje parehatinë e 
një pronari ferme të madhe (mbi 100 punëtorë) bimësh medicinale në Cërravë 
të Pogradecit. Ai ankohet se punëtorët mund t’i rekrutojë vetëm nga 4-5 fshatrat 
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përreth, çka e vështirëson gjetjen e fuqisë së mjaftueshme punëtore në pikun e 
mbledhjes së bimëve. 

Jo pa qëllim njërin prej faktorëve që ndikojnë më fort në mospasjen frikë nga 
pronari e lamë për në fund. Fjala është për përkatësinë e pronarit dhe punëtorëve 
në të njëjtën bashkësi rurale. Në 78% të rasteve, pronari i fermës bujqësore dhe 
punëtorët e intervistuar janë banorë të të njëjtit fshat. Siç e cekëm në hyrjen 
teorike, ndarjet klasore në fshat zakonisht janë më të zbehta se në qytet. Kjo jo 
vetëm për shkak se pjesa më e madhe e fshatarëve punëtorë janë edhe pronarë të 
ndonjë ngastre toke, por edhe se klasat rurale së bashku ndajnë disa interesa që i 
kundërvënë ndaj klasave të qytetit. Po ashtu, stigmatizimi i kahershëm që vjen nga 
qyteti i bën bashkë fshatarët kulturalisht dhe emocionalisht. Për të mos përmendur 
këtu edhe ngushtësinë e bashkësisë fshatare dhe lidhjet e forta farefisnore brenda 
tij, të cilat u shkojnë tejpërtej ndarjeve klasore. Kjo bën që të ketë gjasa që pronari 
të jetë kushëriri, krushku, miku apo fqinji i një pjese të punëtorëve. 

Veçoria e marrëdhënieve të mësipërme shfaqet edhe nga përgjigjet e pyetjes se 
si reagon pronari kur nuk është i kënaqur me punën e fshatarëve. Plot 66% e tyre 
dëshmojnë se në raste të tilla ai i këshillon me dashamirësi. Sigurisht që mjaft prej 
këtyre përgjigjeve duhen marrë me doreza. Jo edhe aq prej faktit se punëtorët 
kanë frikë të thonë të vërtetën sesa prej ngurrimit për t’u shprehur “të huajve” që 
i intervistojnë pakënaqësitë e drejtpërdrejta ndaj bashkëfshatarit të tyre pronar. 
Të flasësh keq për “tëndin” përpara “të tjerëve” bie ndesh me kodin etik të fshatit. 
Këtë përfundim e vërteton edhe fakti se përqindja e punëtorëve që dëshmojnë 
për këshillën dashamirëse të pronarit është më e madhe aty ku pronari është 
bashkëfshatar sesa në rastet kur ai vjen nga jashtë fshatit: përkatësisht 71% dhe 
61%.

Sidoqoftë, jo të gjithë punëtorët ngurrojnë të tregojnë se në rast pakënaqësie në 
punë pronari i kapërcen kufijtë e këshillës dashamirëse. 15% e të intervistuarve 
dëshmojnë se në këto raste pronari nuk ngurron t’i heqë nga puna ose t’i kërcënojë 
me të. Këtu nuk ka fare dallim midis pronarëve nga fshati dhe atyre që vijnë nga 
jashtë. Ajo që vihet re është pesha më e madhe që ka heqja ose kërcënimi me heqje 
nga puna në sipërmarrjet më të mëdha bujqësore (kryesisht tek ato me mbi 10 
punëtorë), sidomos ato të pemëtarisë në zonën e Sarandës. Siç e kemi vënë re më 
parë, aty punëtoria është më heterogjene si rezultat i lëvizjeve të popullsisë, duke 
e zbehur solidaritetin ndërklasor. Gjasat janë të mëdha që të ardhurit në fshat të 
mos kenë tokë bujqësore, duke e dyfishuar heterogjenitetin. Kësisoj sa më pranë 
proletarizimit të plotë të jenë fshatarët, aq më i fortë është pushteti i pronarëve 
mbi ta. 

Nga ana tjetër, ka raste të rralla (rreth 6% e të intervistuarve) kur punëtorët 
tregojnë se si reagim për pakënaqësinë nga puna e tyre pronari shkon deri aty 
sa t’u mbajë një pjesë të pagës. Kurse në 12% të rasteve, punëtorët përgjigjen se 
pronari thjesht i qorton. Për ilustrim mund të përdorim fjalët e një punëtori stalle 
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derrash në Sop të Fierit: “Në varësi të gabimit, pronari edhe na ndëshkon duke na 
mbajtur pagën apo hequr nga puna dhe ka pasur raste që kanë ndodhur.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Çfarë ndodh nëse pronari nuk është i kënaqur me punën tuaj?

Në këtë rast ka vend të bëjmë një krahasim gjinor. Nëse në njërën anë vendosim 
përgjigjen “pozitive” të këshillës dashamirëse dhe në tjetrën grumbullojmë heqjen 
nga puna, mbajtjen e një pjese të pagës dhe qortimin, del se gratë priren më shumë 
nga justifikimi i pronarit si dashamirës. Kështu 82% e grave dëshmojnë se në rast 
pakënaqësie pronari mjaftohet vetëm me këshilla dashamirëse. Në rastin e burrave 
të njëjtën përgjigje e japin vetëm 58% e të intervistuarve. Rrjedhimisht, vetëm 18% 
e grave dëshmojnë se pronari i kërcënon t’i heqë nga puna, u mban rrogën ose i 
qorton. Ndërsa te burrat arrihet niveli 39%. Nuk kemi mundësi të vëmë në dyshim 
vërtetësinë e të gjitha dëshmive të grave, por nga përshtypjet gjatë intervistave 
kemi vënë re se ato kanë nguruar më tepër. Çka na bën të dyshojmë se frika ndaj 
pronarit është disi më e madhe nga ç’rezultoi në fillim dhe kjo frikë ndihet më 
shumë në rastin e grave, të cilat në fshat mbeten, edhe më shumë se në qytet, 
subjekte shoqërore më të shtypura për shkak të pabarazive tradicionale.  

Marrëdhëniet e punës jo vetëm në raport me pronarin, por edhe brendapërbrenda 
punëtorisë, dalin në pah edhe nga intensiteti i organizimit të punëtorëve brenda 
vendit të punës. Numri i punëtorëve që pranojnë se ka pasur raste organizimi të 
atypëratyshëm është shumë i ulët: vetëm 7% (Fig. 15). Edhe në këto pak raste 
mbizotërojnë dëshmitë nga sektori i pemëtarisë së zonës së Sarandës. Në Xarë 
një punëtor i ardhur nga Gramshi na thotë: “Jemi organizuar një herë për rritjen 
e rrogës (kërkuam ta rrisnin nga 1,500 në 2,000 lekë/dita). Por na morën me sy te 
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keq dhe s’na morën më në punë.” Një tjetër punëtor, prej të njëjtit fshat, na tregon: 
“Jemi organizuar, por nuk ka funksionuar. Kemi protestuar për të rritur pagën ditore 
nga 1,500 lekë në 2,000 lekë.” Një tjetër shok i tyre e rrëfen kështu ngjarjen: “Jemi 
organizuar që të na rritej paga 500 lekë muajt e dimrit sepse puna është e lodhshme 
shumë, është ftohtë, lagështirë. Kemi qëndruar 15 ditë në grevë, ama nuk na e 
plotësuan si kërkesë.” Mospasja sukses e tentativave të pakta organizative, përveç 
arsyeve të tjera të sipëranalizuara, ka bërë që punëtorët të shkurajohen për të 
rezistuar aktivisht. 

Në fermën e mandarinave në Xarë kemi takuar 7 punëtorë që tregojnë për faktin 
se si janë organizuar për të drejtat e tyre. Ferma në fjalë ka mbi 20 punëtorë, 
duke u futur te të mëdhatë. Punëtorët e saj përbëjnë mbi gjysmën e dëshmive të 
vetorganizimit punëtor për të drejta, duke na lënë të kuptojmë, si më sipër, se sa më 
e madhe të jetë ferma, aq më pak të vështirë e kanë punëtorët për t’u solidarizuar 
dhe organizuar me njëri-tjetrin. 

Po ashtu, një punëtor sere luleshtrydhesh në Kafaraj të Fierit na tregon se çfarë i 
ka shtyrë të organizoheshin në vitin 2015 për të kërkuar rritje page: “Në këtë zonë 
paga ditore ka qenë 1,000 lekë, por ne vijmë nga fshatra të tjerë për të punuar këtu 
dhe shpenzojmë për udhëtimin. Prandaj paga ditore nga 1,000 lekë shkonte 700 ose 
800, shumë pak. Ndaj jemi organizuar në 2015 dhe e rritem pagën nga 1,000 në 1,200 
lekë. Nuk u konfliktuam me pronarët e serave. Ama të gjithë nuk shkuam në punë 
ditën tjetër. Po mendojmë të organizohemi edhe një herë, por na kërcënojnë se mund 
të na heqin nga puna.”

Dallimet gjinore dalin në pah edhe në çështjen e organizimit. Nga 
13 punëtorë që kanë pranuar se janë organizuar të paktën një herë 
për të kërkuar rritje page apo të drejta të tjera, vetëm 2 janë gra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



68

Figura 15: Jeni organizuar ndonjëherë? 

Pyetjes nëse kanë sindikatë në vendin e tyre të punës i janë përgjigjur pozitivisht 
vetëm 2 nga 179 punëtorët e intervistuar. Të dy ata punojnë në serën Agrocon, 
në pronësi të një prej biznesmenëve më të mëdhenj në Shqipëri, Samir Manes. 
Sidoqoft ë, shtatë punëtorë të tjerë të kësaj firme na kanë thënë se në serën ku 
punojnë nuk ka sindikatë. Kjo na shtyn të mendojmë se ka gjasa që dy punëtorët 
që janë shprehur pozitivisht të kenë gënjyer nga frika ose sindikata aty të ekzistojë 
vetëm në mënyrë fiktive. Nga ana tjetër, 6 të tjerë thonë se as që e dinë se çfarë 
është sindikata. 

Organizimi sindikal është në nivele mjaft  të ulëta edhe te punëtorët e qytetit. 
[62] Mirëpo ajo që vihet re te punëtorët ruralë është niveli mjaft  i ulët i çfarëdo 
organizimi, qoft ë edhe të atypëratyshëm, në punë. Faktorët kontekstualë nuk janë 
të vetmit shpjegues të mosorganizimit. Edhe aty ku ka pasur tentativa organizimi, 
punëtorët janë zmbrapsur prej ndëshkimeve të menjëhershme të pronarëve. 
Kështu që edhe solidariteti ndërklasor në fshat funksionon deri në njëfarë pike. Ai 
mund ta ndihmojë punëtorin të mos hiqet nga puna menjëherë në rast pakënaqësie 
për intensitetin dhe cilësinë e saj. Po kur vjen rasti për t’iu kundërvënë drejtpërdrejt 
interesave të pronarit, solidariteti ndërklasor zmbrapset dhe vendin e tij e zë luft a 
e klasave. 

Sidoqoft ë, mosorganizimi konkret nuk do të thotë se fshatarëve u mungon 
ndërgjegjësimi se organizimi, madje edhe ai sindikal, është i nevojshëm për të 
siguruar të drejtat e tyre bazike. Prandaj kur u shtruam pyetjen se a do të dëshironin 
që një ditë të organizoheshin sindikalisht, rreth 73% e tyre u përgjigjën pozitivisht. 

62  Rreth 12% e punëtorëve urbanë të intervistuar në studimin e mëparshëm kanë 
deklaruar se janë të organizuar sindikalisht. Edhe ata ishin pothuajse të gjithë nga industria 
nxjerrëse dhe përpunuese (miniera e Bulqizës dhe rafineria e Ballshit). Shih: Instituti për Kri-
tikë dhe Emancipim Shoqëror. (2017). Gjendja e klasës punëtore..., f. 48-53.
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Për shembull një punëtor ferme mandarinash në Xarë na tha: “Sigurisht që do të 
bëhesha pjesë e një organizate që më mbron. Madje kemi plan të organizohemi 
përsëri që të na rritin rrogën, por nuk biem të gjithë në një mendje.”

Sa më sipër tregon se faktorët e mosorganizimit duhen kërkuar më shumë jashtë 
sferës së ndërgjegjes klasore, te kushtet e punës dhe jetesës. Këtë përfundim mund 
ta mbështesim edhe te fakti që dallimet gjinore në dëshirën për t’u organizuar 
sindikalisht janë fare të vogla (74% e burrave dhe 70% e grave të intervistuara).  

D. Ideologjia

“A nuk do qorri sy, që të mos duam ne barazi?!”

“Do doja të kishim për të ngrënë të gjithë, se fundja njerëz jemi, dhe që fëmijët e mi 
të mos i shante kush. Ndaj e dua barazinë.”

Ashtu si çdo klasë tjetër e nënrenditur, fshatarët gjenden nën efektin e asaj që 
quhet ideologji sunduese. Pra të botëkuptimeve, vlerave, qëllimeve, imagjinatës 
dhe përfytyrimeve të të mundshmes origjina e të cilave gjendet tek aparatet 
ideologjike të klasës sunduese. Mirëpo ideologjia nuk është bllok betoni, as ka 
koherencë logjike. Në të çarat e saj ka vend për ide që bien në kundërshti me 
karakterin riprodhues të ideologjisë sunduese. Për ta shpalosur më teorikisht 
idenë, “agjentët shoqërorë nuk janë bartës pasivë të ideologjisë, por përvetësues 
aktivë të saj, të cilët i riprodhojnë strukturat ekzistuese vetëm nëpërmjet luftës, 
kontestimit dhe penetrimit të pjesshëm brenda këtyre strukturave.”[63] 

Prandaj fshatarëve punëtorë u kemi drejtuar pyetje që kanë pasur për synim 
të zbulojnë diçka prej botëkuptimit të tyre politiko-shoqëror dhe deri në ç’pikë 
ai është kongruent me ideologjinë sunduese. Për shembull u kemi kërkuar të 
na thonë se ç’mendojnë për konceptin e barazisë, a besojnë në të. Koncept ky i 
anatemuar fort prej aparateve ideologjike të klasës sunduese. Ndonëse barazia 
paraqitet si e padrejtë ose, në rastin më të mirë, e parealizueshme, diçka më pak se 
gjysma e punëtorëve tregojnë se besojnë në të (Fig. 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 

63  Paul Willis, i cituar në: Scott, James C. (1985). Weapons of the Weak..., f. 319
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Figura 16: A besoni te barazia? 

Përgjigjet negative duhen interpretuar në të gjitha nuancat e tyre kuptimore. 
Një pjesë e konsiderueshme e të intervistuarve kur thotë jo nuk e merr pyetjen 
në kuptimin normativ (a duhet të ekzistojë barazia?) apo dëshiror (a do të donit 
të jetonit në një shoqëri të barabartë?), por faktik (a ekziston barazia sot?). Për 
shembull, një punëtor pularie në Korçë e bën dallimin midis faktit dhe asaj që duhet 
të ishte: “Nuk besoj te barazia, por mirë do ishte sikur të kishte.” Një punëtor sere 
bimësh medicinale në Pogradec përgjigjet në valë të ngjashme, por duke ia vënë 
theksin më shumë faktit se si vuan nga mungesa e barazisë: “Barazi nuk ka. Do doja 
të kishte, por ja që e vuaj mbi vete mungesën e saj.” Ka të tjerë, si për shembull një 
punëtor stalle derrash në Sarandë, që përdorin metafora për t’ia kundërvënë faktit 
të pabarazisë drejtësinë e barazisë: “S’besoj te barazia: njëri ka lekë me thasë, tjetri 
s’ka.” Me tone më të forta shprehet një punëtor nga Xara, i cili evidenton shtypjen 
e mirëfilltë, duke dëshmuar ndjeshmëri më të lartë klasore: “Fukarain e shtypin, 
ç’barazi?!”

Nga ana tjetër, ka komente dorëzuese të cilat nuk kanë peshë normative, por e 
marrin si të mirëqenë mesazhin ideologjik sundues se barazia është e pamundur. 
Si shembull mund të marrim përgjigjen e një punëtori pularie në Fier: “Nuk ka 
barazi në botë.”

Nuk mungojnë rastet, gjithsesi, ku ideologjia sunduese ka depërtuar thellë në 
ndërgjegjen politiko-shoqërore të fshatarëve punëtorë. Për shembull, një punëtor 
pularie në Krujë na thotë në mënyrë niçeane: “Barazia është predikim komunist, 
nuk ekziston. E gjithë jeta është luft ë.” Është interesante të shohim se ky punëtor 
58-vjeçar ka pagë të mirë 45,000 lekëshe në muaj, është me arsim të lartë dhe 
deklaron të ardhura familjare për frymë mbi minimumin jetik. Po ashtu sensi i 
konformizmit shprehet edhe në faktin se kur pyetet për tri partitë kryesore politike 
(PS, PD, LSI), ai përgjigjet se të trija janë të mira. Në raste të tjera, si ai i një punëtori 
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stalle lopësh në Libofshë të Fierit, barazia ekonomike refuzohet në mënyrë 
specifike si vlerë: “Nuk besoj te barazia, sidomos tek ajo ekonomike.” Edhe në këtë 
rast i intervistuari i përket një shtrese të mirëpaguar punëtorësh, duke marrë rreth 
70,000 lekë në muaj.

Ndër të tjera, kemi shumë dëshmi punëtorësh që tregojnë se pse duan të jetojnë 
në një shoqëri të barabartë. Për shembull, një punëtore 35-vjeçare ferme bimësh 
medicinale në Pogradec, e cila ndonëse paguhet rreth 35,000 lekë në muaj 
deklaron të ardhura familjare për frymë mjaft të ulëta – rreth 8,750 lekë – e kërkon 
aq me ngulm barazinë saqë përdor krahasimin e cituar në fillim të kapitullit mbi 
dëshirën e qorrit për sy. Spikat në këtë aspekt dëshmia e një punëtoreje 44-vjeçare 
nga Divjaka, e lodhur nga puna dhe varfëria, e cila, ndonëse nuk na tregon se 
sa paguhet dhe sa janë të ardhurat familjare për frymë, e dëshiron barazinë. E 
dëshiron atë jo vetëm për të plotësuar nevojat bazike familjare, por mbi të gjitha 
për t’iu shmangur stigmatizimit shoqëror që pësojnë ajo dhe fëmijët e saj: “Do doja 
të kishim për të ngrënë të gjithë, se fundja njerëz jemi, dhe që fëmijët e mi të mos i 
shante kush. Ndaj e dua barazinë.”

Po t’i ndajmë të dhënat mbi barazinë sipas kriterit gjinor, do të vëmë re se te burrat 
ajo është vlerë më e përhapur se te gratë. Më konkretisht 47% e burrave dhe 39% 
e grave i përgjigjen pozitivisht pyetjes (Fig. 17). Po ta krahasojmë të njëjtën pyetje 
me pjesëtarët e klasës punëtore urbane, vihet re se aty 5% më shumë gra se burra 
besojnë te barazia si vlerë64. Një prej shpjegimeve të mundshme për këtë dallim 
është se në studimin e punëtorisë urbane një pjesë e grave punëtore i përkisnin 
sektorit të call center-ave, ku punëtoret janë zakonisht me arsim të lartë ose duke 
e ndjekur atë. Prandaj, për arsye kulturore e kanë më të thjeshtë të identifikohen 
me një vlerë si barazia. Kurse në fshat, siç është e pritshme, tradita është ushqyese 
e fortë e pabarazive shoqërore. Në këto kushte, edhe niveli prej 39% i identifikimit 
të grave me barazinë mund të konsiderohet mbresëlënës. Sigurisht që pyetja i ka 
shtyrë të intervistuarit ta konceptojnë barazinë më tepër në aspektet ekonomike 
dhe jo në ato kulturoro-shoqërore, ku ideja se burri, babai, të vjetrit, prindërit 
peshojnë më shumë është më e rrënjosur. 

 
 
 
 
 
 

64  Shih: Instituti për Kritikë dhe Emancipim Shoqëror. (2017). Gjendja e klasës 
punëtore në Shqipëri II. Tiranë, f. 84.
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Figura 17: Shpërndarja gjinore e besimit te barazia 

Ideologjia e klasës sunduese nuk përcillet vetëm nëpërmjet vlerave ose 
përfytyrimeve sistemore, por edhe legjitimimit të aparateve politike që kanë për 
funksion të riprodhojnë marrëdhëniet e prodhimit. Fjala është për nivelin se deri 
ku partitë kryesore politike janë të legjitimuara në sytë e klasave të nënrenditura. 
Skeptikët ndaj tezës së çlegjitimitetit të partive politike u referohen përqindjeve 
të pjesëmarrjes në zgjedhje, duke e konsideruar këdo që voton për partitë 
sistemore si pranues jo vetëm të aparatit politik, por edhe të formacionit shoqëror 
në përgjithësi. Mirëpo arsyet pse anëtarët e klasave të nënrenditura votojnë janë 
komplekse dhe ato nuk tregojnë medoemos pëlqimin e tyre për partitë në fjalë. 
Dihet që një pjesë e votave blihen, merren me presion ose miklime të ndryshme, 
hidhen për inerci ose shprehin demoralizimin aktual të klasave të nënrenditura të 
cilat, në mungesë shprese, i dorëzohen asaj që e konsiderojnë “e keqja më e vogël”.

Prandaj i pyetëm fshatarët punëtorë nëse vërenin dallime midis tri partive 
kryesore (PS, PD dhe LSI) duke i parë nga këndvështrimi i të drejtave dhe interesave 
të tyre bazike. Duke iu referuar analizës së mësipërme, nuk duhet të çuditemi nga 
fakti se rreth 75% e të intervistuarve mendojnë që të tri partitë në fjalë janë njëlloj 
të këqija (Fig. 18).[65] Një pjesë e intervistave janë kryer në muajt e fundit përpara 
zgjedhjeve të përgjithshme, çka tregon se edhe atëherë kur entuziazmi fiktiv 
elektoral është në maksimum, një pjesë e konsiderueshme njerëzish nuk u besojnë 
as parullave dhe as elitës partiake. Paçka se me gjasë një pjesë syresh kanë shkuar 
të votojnë në ditën e zgjedhjeve.[66] 

65  Kemi hasur edhe pak raste, si p.sh. ai i një punëtori ferme sherebelësh në Vlashaj 
të Durrësit, i cili thoshte se ishte me atë parti që ishte pronari. “Jemi me atë parti që është 
pronari, se ai na ndihmon ne.” Po ashtu një punëtor blegtorie në Kameras të Krujës na thotë: 
“S’kam besim te partitë, vetëm te pronari.” Këto dëshmojnë për prirjet e herëpashershme 
paternaliste të marrëdhënieve të punës në fshat.
66  Një prej arsyeve të votimit qëndron në traditën politike. E mbani mend punëtoren 
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Figura 18. A ka dallime midis tri partive politike kryesore? 

Është mbresëlënës fakti se po t’i krahasosh këto përgjigje me ato të punëtorëve 
urbanë, niveli i identifikimit të të trija partive si njëlloj të këqija është pothuajse 
identik: 74% te punëtorët urbanë.[67] Kjo tregon se në përgjithësi hegjemonia e 
klasës sunduese dhe e përfaqësuesve të tyre politikë nuk është e plotë. Më saktë, 
ajo nuk bazohet në mbështetjen aktive të klasave të nënrenditura, por më tepër në 
pasivitetin e tyre dhe pranimin se situata, ndonëse e keqe, nuk mund të ndryshojë. 

Ndikimi i ideologjisë sunduese shfaqet edhe në raportin që kanë klasat e 
nënrenditura me përvojat që kanë pasur në rende të tjera shoqërore. Prandaj 
i kemi pyetur fshatarët punëtorë nëse kanë punuar në kooperativat e kohës së 
socializmit dhe si iu duket puna dhe gjendja ekonomike e sotme në krahasim me 
të atëhershmet. Fatmirësisht 64 nga 179 të intervistuarit kishin punuar edhe në 
kooperativat bujqësore, kështu që mund të bëhen krahasimet e duhura. Të pyetur 
nëse puna e sotme është më keq ose më mirë se në kooperativat e socializmit, 
kemi gjetur më shumë syresh që mendojnë se ajo është më e keqe (Fig. 19). 

 
 
 
 
 
e divorcuar nga Cërrava e Pogradecit që nuk kishte ku të gjente para për të mbajtur vajzën në 
universitet; atë që i kishte shkruar edhe ministres së Arsimit për bursë, por pa marrë përgjigje? 
Ja si e përshkruan arsyen pse voton: “Besoj tek e majta dhe e votoj PS sepse gjithmonë e kam 
votuar, por të gjitha partitë janë njësoj.”
67  Shih: Instituti për Kritikë dhe Emancipim Shoqëror. (2017). Gjendja e klasës 
punëtore..., f. 86-87.
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Figura 19: Si është puna e sotme në krahasim me të shkuarën kooperativiste? 

Se pse shumica relative e punëtorëve i konsiderojnë më të këqija kushtet e punës 
sot mund të ilustrohet me fjalët e një punëtori pemëtarie në Zemblak të Devollit: 
“Në kohën e Enverit punoje tetë orë dhe ikje në shtëpi, kurse tani nuk kemi as 
orare.” Po të marrim parasysh se puna në kooperativë ka qenë mjaft e vështirë për 
fshatarësinë, fakti që shumica relative e të intervistuarve shprehen se tani kushtet 
e punës janë më të këqija tregon jo vetëm gjendjen e mjerueshme të fshatarësisë 
në proletarizim, por edhe dështimin e ideologjisë sunduese për të depërtuar në 
ndërgjegjen e kësaj klase të nënrenditur. 

Nëse i krahasojmë të intervistuarit që janë përgjigjur se puna e sotme është më 
e keqe me ata që janë përgjigjur se puna e sotme është më e mirë, vihet re se te të 
parët ka më pak punëtorë që marrin pagë më të madhe se ajo minimale krahasuar 
me të dytët. Konkretisht, vetëm 24% e atyre që mendojnë se sot punojnë më keq 
paguhen sa ose mbi pagën minimale 24,000 lekëshe në muaj. Tek ata që shprehen 
se puna është më e mirë niveli dyfishohet në 48%. Po ashtu tek ata që mendojnë 
se puna e sotme është më e keqe ka më pak punëtorë të ardhurat familjare për 
frymë të të cilëve janë sa ose mbi 8,750 lekëshin e minimumit jetik (pa shpenzimet 
ushqimore). Këto të dhëna tregojnë se edhe brenda fshatarësisë në proletarizim, 
më të varfrit kanë më shumë simpati për të shkuarën socialiste.

Për të pasur një ide më të plotë, i kemi pyetur fshatarët punëtorë edhe për të 
krahasuar gjendjen ekonomike të sotme me atë të kohës së socializmit. Këtu 
raportet përmbysen. Shumica absolute mendon se sot gjendja e tyre ekonomike 
është më e mirë (Fig. 20). 
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Figura 20: Gjendja ekonomike krahasuar me të shkuarën socialiste 

Pse ndodh kjo kokëposhtje? Nga shqyrtimi kritik i studimeve për kushtet e punës 
dhe të jetesës së fshatarësisë gjatë socializmit burokratiko-despotik mund të bëhet 
dallimi midis kushteve të punës dhe gjendjes ekonomike. Ankesat më të mëdha të 
fshatarëve ndaj procesit të kooperativizimit dhe tufëzimit nuk kishin të bënin me 
intensitetin e lartë të punës në kooperativë, por me mungesën e incentivave për 
të punuar në të dhe me pamundësimin në rritje për të nxjerrë të mira nga oborri 
kooperativist. Të dëshpëruar nga zvarritjet në punë dhe pa kapacitetin shtrëngues 
për t’i detyruar fshatarët të punonin fort në kooperativa, regjimi i shkuar kërkoi ta 
zgjidhte problemin tërthorazi, duke prekur ekonominë autonome fshatare. Prandaj 
ua ngushtoi deri rreth e qark shtëpisë tokën që fshatarët mund të mbillnin për 
veten e tyre dhe ua morën të gjitha bagëtitë. Sidomos në vitet 1980, kur nisi procesi 
i tufëzimit, fshatarët ankoheshin për mungesa ushqimore, edhe për bulmetet që 
deri vonë i prodhonin vetë dhe u siguronin ushqimin familjar. Po ashtu, zhveshja 
e fshatarit nga prona private mbi tokën u përjetua si goditje e madhe, sidomos 
në aspektin psikologjik. Dëshira shekullore për tokë, e arritur për pak kohë pas 
reformës agrare të 1945, u kufizua shpejt. Madje u zmbraps aq shumë, saqë u hoqi 
fshatarëve edhe atë pak ngastër toke familjare që shumica e tyre e kishin zotëruar 
prej shekujsh. 

Në këtë kuptim, 1991 i bëri fshatarët shqiptarë pronarë të tokës dhe të bagëtive e 
kafshëve të tjera shtëpiake. Tanimë, sado të varfër të ishin, ata mund të prodhonin 
një pjesë të ushqimeve vetë. Qumështi, për shembull, nuk mungonte më. 
Përparimet teknologjike dhe rënia e barrierave doganore solli në përgjithësi një 
lirim të çmimeve ushqimore, duke e bërë ushqimin më të bollshëm për shumicën 
e njerëzve, sidomos krahasuar me krizën ekonomike dhe racionimin e fortë të 
fundviteve 1980. 
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Sidoqoftë, edhe niveli jo i papërfillshëm i punëtorëve fshatarë që mendojnë se 
janë më keq ekonomikisht se në të shkuarën shpërfaq ciflosjen e hegjemonisë 
ideologjike të klasës sunduese aktuale. Për shembull një punëtor sere, të cilit i 
duhet të ecë 30 minuta nga fshati i vet në Kafaraj të Fierit ku punon, i krahason 
kështu dy kohët: “Atëherë hanim të gjithë. Tani ai që ka të shkel me këmbë.” Një 
punëtor mandarinash në Mursi të Sarandës shprehet se “përpara 1991 ishe i 
siguruar në punë dhe ushqim, tani fukaraja është lënë si mos më keq.”

Për ta mbyllur pjesën e ideologjisë, i kemi pyetur fshatarët për të na treguar 
se çfarë ëndërrojnë për të ardhmen. Mënyra se si imagjinohet e ardhmja shpreh 
atë rrymë utopike në ndërgjegjen e klasave të nënrenditura që mund ta thyejë 
pjesërisht hegjemoninë e klasave sunduese. Ashtu sikundër dëshpërimi për të 
ardhmen është mekanizmi kryesor i përforcimit të kësaj hegjemonie.

Një pjesë e konsiderueshme e të intervistuarve nuk kanë thënë asgjë kur janë 
pyetur për ëndrrat për të ardhmen, duke treguar boshllëkun dhe tëhuajësimin 
shoqëror. Rreth 16% shprehen tërësisht të dorëzuar. Thonë se nuk ka vend për 
ëndrra, se “ëndrrat kanë vdekur”, “nuk kemi shpresë”, “fukarallëku na ka vënë për 
fund”, se “dikur kishim, por tani nuk kemi asgjë” etj. Një punëtor nga Kosmaçi 
i Shkodrës e lidh mungesën e ëndrrave për të ardhmen me karakterin klasor të 
shtetit: “Nuk ëndërroj. Shteti është për vete ose për ata që nuk kanë nevojë. Mua që 
kam nevojë më le pa gjë.” Ka edhe syresh që bëjnë dallim midis së tashmes dhe 
socializmit të atëhershëm: “Kishim ëndrra në kohën e Enverit, sot jemi bosh.”

Nganjëherë ëndrrat janë aq bazike, saqë përtej realizimit të tyre mungon 
çfarëdolloj shprese. “Ëndërroj vetëm që të kem një kothere bukë. Nuk kam shpresë 
për asgjë tjetër.” – na është përgjigjur një punëtor nga Kalushi i Kavajës.

Pjesa më e madhe syresh kanë një ëndërr që nuk shpreh ndonjë ngulm utopik 
apo transformimi shoqëror, por dorëzimin se në këtë vend nuk mund të gjejnë 
më asgjë. Prandaj duan të ikin nga Shqipëria. “Vetëm kurbeti mund të na i zgjidhë 
hallet.” – na thotë një punëtor nga Ngurrëza e Vogël në Lushnjë. “Të ardhmen e shoh 
të zezë. Emigrimi është e vetmja mundësi.” – vazhdon një punëtor mandarinash në 
Mursi. 

Megjithatë, pjesa më e madhe e të intervistuarve (49%) ëndërron diçka më të 
mirë për të ardhmen. Shumica e tyre ëndërrojnë gjëra të thjeshta: të kenë shëndet, 
punë më të mirë, të paguhen më shumë etj. Shumë prej tyre theksojnë se duan 
që të paktën fëmijët t’i shpëtojnë fatit të tyre, sidomos duke u arsimuar. Ka prej 
tyre që ëndërrojnë që shteti të vërë dorë, siç ka që shpresojnë te partitë politike. 
Nuk mungojnë as fshatarët që ëndërrojnë që shteti t’u rilidhë energjinë elektrike, 
të cilën ua ka ndërprerë se nuk kanë pasur mundësi ta paguajnë. Po ashtu gjen 
fshatarë të patokë që ëndërrojnë të kenë një ngastër toke. Më domethënës këtu 
është rasti i një punëtori i një sere mandarinash në Xarë të Sarandës, i ardhur nga 
Mirdita, i cili ëndërron që një ditë të ketë një copë tokë “që të mos skllavërohem te 
tjetri”. 
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Me interes janë edhe ato ku punëtorët ëndërrojnë të jenë autonomë ekonomikisht. 
Një punëtor 22-vjeçar fidanishteje në Divjakë dhe një punëtore 44-vjeçare sere 
luleshtrydhesh nga Kafaraj e Fierit ëndërrojnë që një ditë të kenë bizneset e tyre. 
Më tutje u shkon imagjinata atyre që duan të zënë vendin e pronarëve, si në rastin 
e një punëtori 30-vjeçar sere luleshtrydhesh po në Kafaraj, i cili ëndërron të bëhet 
pronar sere dhe të ketë punëtorët e vet. “Të vijë dita e të mos kërkoj unë punë, por 
të vijnë të tjerët të më kërkojnë.” – shprehet në të njëjtën gjatësi vale një punëtor 
mandarinash nga Xara.

Më të rinjtë ëndërrojnë që të kenë mundësi të shkollohen. “Ëndërroj që një ditë 
të bëhem doktor.” – na thotë një punëtor nektarinash në Kafaraj. Kurse një grua e 
re, punëtore në një serë në Hamallaj të Durrësit, e shpreh kështu ëndrrën e saj për 
t’u shkolluar: “Do doja të vazhdoja studimet. As të mesmen nuk e mbarova dot se 
familja më martoi.”

Ëndrrën më revolucionare e shpreh një punëtor i vjetër, 66-vjeçar, që punon në 
një stallë derrash në Levan të Fierit. Ai ëndërron të ndryshojë sistemi shoqëror. 

Siç mund të vihet re, modestia e ëndrrave të fshatarëve nuk tregon për ndonjë 
potencial të madh utopiko-revolucionar të tyre. Po ndoshta ky është pretendim 
shumë abstrakt, që më tepër ka të bëjë me pritshmëritë e intelektualëve sesa me 
potencialin real të imagjinatës së klasave të nënrenditura. Karakteri subversiv i 
ëndrrave të tyre qëndron pikërisht te modestia e tyre. Fakti që ëndërrojnë punë, 
pagë të mirë, energji elektrike, arsim për fëmijët etj. tregon se mënyra kapitaliste e 
prodhimit ka dështuar së realizuari pretendimet ideologjike që e shoqërojnë atë. 
Për ndryshimet e mëdha nuk mjaftojnë ëndrrat, por gjithsesi nuk mund të nisin 
pa to. Zhgënjimi nga e tashmja e vazhdueshme dhe transformimi i ëndrrave me 
sy hapur në përfytyrime të së mundshmes krijojnë premisat që organizimi politik i 
klasave të nënrenditura i çon drejt përfundimit të tyre revolucionar. 

E. Kapitali

Proletarizimi i fshatarësisë nuk mund të kuptohet pa bashkëpërcaktuesin e tij: 
kapitalin. Na ka interesuar veçanërisht njohja e origjinës së kapitalit, mënyra 
e sigurimit të tokës për investim, sipërfaqja e saj, subvencionet nga jashtë ose 
brenda, orientimi i prodhimit etj. Për t’i kuptuar më mirë këto procese kemi 
intervistuar 42 pronarë fermash bujqësore. 

Rreth 57% e tyre zotërojnë mbi 1 hektar tokë, çka tregon se investimet e kapitalit 
në bujqësi kërkojnë sipërfaqe jo të vogla toke. Ka pronarë kapitali që kanë investuar 
në sipërfaqe shumë të mëdha toke, si për shembull rasti i një pronari që zotëron 
123 hektarë tokë në Cërrave të Pogradecit, në të cilën mbillen bimë medicinale; 
apo i një pronari bimësh are që ka në zotërim 220 hektarë. Sidoqoftë pjesa më e 
madhe e fermave bujqësore nuk i kalon 15-20 hektarët. 
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Sasia e kapitalit të investuar, nga ana tjetër, na tregon se sa duhet të ketë qenë 
akumulimi fillestar i kapitalit përpara se të investohej. Tërthorazi na jep idenë 
edhe se sa larg ndodhet një fshatar punëtor – nga ata që kanë ëndërr të hapin një 
serë vetjake – për t’u shndërruar në sipërmarrës. Shumica syresh deklarojnë se 
kanë investuar mbi 1,000,000 lekë në fermat e tyre. Ka syresh që kanë investuar 
shuma mjaft të mëdha. Këtu veçojmë dy pronarë fermash në Divjakë të Fierit dhe 
Kameras të Krujës, të cilët deklarojnë se kanë investuar mbi 1 milion euro. Është e 
vështirë të bësh mesatare domethënëse të shumave të kapitalit të investuar, por 
në të gjitha rastet kapitali fillestar është aq i madh, saqë fshatarët punëtorë ose të 
vetëpunësuar e kanë të pamundur për ta akumuluar.

Pronarët e fermave i kemi pyetur edhe për mënyrën e sigurimit të kapitalit që 
kanë investuar. Rreth 33% e tyre deklarojnë se origjina e tij janë kursimet familjare 
(Fig. 21) Fakti që një pjesë e shumave janë shumë të mëdha për të qenë kursime 
të thjeshta, madje katër prej të intervistuarve kanë pranuar se më parë kanë pasur 
detyra shtetërore, na kanë bërë skeptikë për vërtetësinë e këtyre deklaratave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Origjina e vetëdeklaruar kapitalit 

Nga ana tjetër, të dhënat mbi origjinën e kapitalit prej punës në emigracion janë 
më të besueshme sepse edhe kur i kemi pyetur se çfarë pune kanë bërë më parë, 
të intervistuarit janë përgjigjur se në emigracion kanë qenë punëtorë fast food-i, 
pastiçerie etj. Edhe shumat që shumica prej tyre kanë deklaruar – midis 1,000,000 
dhe 4,000,000 lekë – janë të shpjegueshme prej punës shumëvjeçare në Perëndim. 
Sidoqoftë mbetemi skeptikë për një fermë në Divjakë, pronari i të cilës na ka thënë 
edhe se ka punuar në fast food më parë, edhe se kapitali i investuar në fermë ka 
qenë 1 milion euro. Ky dyshim theksohet prej faktit se ndryshe nga dy të intervistuar 
të tjerë – të cilët kanë investuar shuma të mëdha prej 10,000,000 lekësh dhe kanë 
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pranuar se kursimeve të tyre prej emigrantësh u kanë shtuar paratë e marra me 
kredi – pronari në fjalë nuk përmend kredi ose burime të tjera të ardhurash veç 
emigracionit.

Siç shihet në figurën e mësipërme, një pjesë më e vogël e të intervistuarve 
tregojnë se në origjinë të investimeve në bujqësi është kapitali i akumuluar në 
sektorë jashtëbujqësorë të ekonomisë. Në rastin e një pronari firme blegtorale në 
Kameras, kapitali i transferuar nga sektorë jashtëbujqësorë arrin në 1.5 milionë 
euro. 

Akoma më pak pronarë kanë pohuar se krejt origjina e kapitalit të tyre gjendet 
në kreditë bankare. Këtu shifrat nuk janë nga më të mëdhatë, duke u luhatur midis 
1,000,000 dhe 2,000,000 lekë. Ndoshta këto janë edhe rastet që punëtorëve të 
fshatit u duken më të afërtat për t’u imituar. 

Megjithatë, investimi në bujqësi shoqërohet shpesh me rrezik të madh për shkak 
të vështirësive infrastrukturore, teknologjike dhe konkurrencës nga jashtë. Kështu, 
pronari i një ferme në Goriçan të Beratit na thotë: “Kam investuar 19 milionë lekë. 
Kam dalë me fitim vetëm një vit (3 milion lekë). Ky është viti i tretë që po investoj, por 
jam penduar se kam më shumë borxhe se fitim.”[68] Kjo e shtyn që, kur e pyesim për 
pagat e punëtorëve, të na e presë shkurt: “Më mirë ua ul pagën atyre sesa vetes.” 
Një tjetër, nga Kosmaçi i Shkodrës, na tregon se fitimet e ulëta nuk e lejojnë t’i 
paguajë punëtorët më shumë: “Punëtorët asnjëherë nuk marrin atë që u takon. i 
paguaj 1,200 lekë dita. Unë kam qenë vetë punëtor.” 

Pas kësaj paranteze të shkurtër, kthehemi te raporti i burimeve të kapitalit. Nga 
pohimet e pronarëve mund të kuptojmë vetëm një pjesë të origjinës së kapitalit. 
Në vija të përgjithshme mund të konstatojmë se kursimet familjare, akumulimi 
në sektorë të tjerë të ekonomisë, të ardhurat nga puna në emigracion dhe kreditë 
përbëjnë rastet më të dëshmuara të origjinës së kapitalit. 

Mirëpo ne kemi arritur të intervistojmë vetëm një pjesë të pronarëve të fermave ku 
kemi intervistuar edhe punëtorë. Prandaj i kemi pyetur drejtpërdrejt punëtorët se 
me çfarë aktiviteti ekonomik ose administrativ janë marrë pronarët e tyre përpara 
se të investonin kapitalin. 22% e tyre na janë përgjigjur se pronari i tyre më parë ka 
punuar në fshat si ata, në tokën familjare. Këto janë edhe rastet e kulluara të lindjes 
së kapitalizmit agrar nga forcat e brendshme të konkurrencës në punimin e tokës 
dhe shitjen e mallit nga fshatarët. Pra se si kalohet nga prodhimi i thjeshtë i mallit 
në mënyrën kapitaliste të prodhimit. 

Rastet më të dyshimta për akumulim kapitali duke përdorur mjete jashtëkonomike 
(pushtetin politik) janë ato kur pronari i fermës përpara se të investonte kapitalin 
ka qenë funksionar shtetëror, si p.sh. kryetar komune, shef policie, drejtor në 
administratën lokale etj. Mbi 8% e punëtorëve kanë pohuar diçka të tillë. 
68  Pronari i një stalle lopësh në Ndërmenas të Fierit ankohet se “kjo punë ka shumë 
lodhje e shpenzime dhe pak fitim. Çmimi i qumështit është më i ulët se gjysmë litri ujë.”
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Nga ana tjetër, mbi 18% e punëtorëve kanë deklaruar se pronari i tyre më parë 
ka qenë në emigracion, duke konfirmuar shifrat e mësipërme të vetëdeklarimit të 
pronarëve. Edhe në sektorë të tjerë të ekonomisë shqiptare, sidomos aty ku kapitali 
i investuar nuk arrin shuma të mëdha, kapitali fillestar është akumuluar prej punës 
në emigracion. Diferenca e thellë e pagave midis një vendi periferie si Shqipëria dhe 
vendeve qendrore të BE u ka mundësuar punëtorëve më kursimtarë të akumulojnë 
njëfarë kapitali i cili, në kthim, u ka mundësuar të ngjiten në shkallaren shoqërore 
duke u shndërruar në pronarë mjetesh prodhimi.

10% e tyre deklarojnë se pronari i fermës ku punojnë e ka zhvendosur kapitalin 
nga sektorë të tjerë të ekonomisë.[69] Edhe në këtë rast përqindja e pohimeve nga 
punëtorët është mjaft e afërt me atë që kanë pohuar pronarët. Ndërkaq, shumica 
relative e të intervistuarve (31%) nuk kanë pasur njohuri për veprimtarinë e 
mëparshme ekonomike ose administrative të pronarit të tyre.

Po ashtu kemi hasur një rast në Hamallaj të Durrësit ku pronari i fermës së 
manaferrave është shtetas holandez dhe mallin bujqësor e prodhon për eksport. 

Toka, gjithsesi, mbetet mjeti kryesor i prodhimit, sidomos në një vend periferik 
ku teknologjia e përdorur nuk është nga më të përparuarat. Mënyra e sigurimit të 
tokës nga pronarët tregon jo vetëm ngulitjen e borgjezisë agrare në fshat, por edhe 
përparimin e procesit të proletarizimit të fshatarëve punëtorë. Kapitalizimi i plotë i 
marrëdhënieve të prodhimit në fshat do të kërkonte jo vetëm që investitori të ishte 
pronar i tokës, por edhe që ajo t’u ishte blerë fshatarëve. Kështu në njërën anë 
do të kishim kapital të akumuluar në përmasa të mëdha, kurse në tjetrën një fuqi 
punëtore të zhveshur tërësisht nga mjetet e prodhimit. Mirëpo, edhe nga intervistat 
me pronarët kemi arritur në të njëjtin përfundim si në intervistimin e punëtorëve. 
Vetëm një pjesë e vogël syresh e kanë blerë tokën ku kanë investuar: rreth 29%. Të 
tjerët, 26%, kanë shndërruar në fermë tokën familjare. Sipërfaqja e tokës në këto 
raste është më e vogël dhe sillet midis disa dynymëve dhe 2 hektarëve. 10% e kanë 
marrë me qira tokën, 5% me koncesion (ish-ferma shtetërore), kurse në pjesën e 
mbetur të rasteve kemi kombinime të pronës së trashëguar, të blerë dhe të marrë 
me qira. Të dhënat mbi shumat e investuara, sipërfaqen dhe mënyrën e sigurimit 
të tokës nuk na lejojnë të gjejmë rregullsi. Arsyet pse investohet më shumë, blihet 
ose merret me qira apo sigurohet një sipërfaqe më e madhe ose më e vogël toke 
janë koniunkturale.

Ajo që mund të themi është se në mjaft raste tokat me sipërfaqe të mëdha (si ajo e 
firmës Agrocon në Ngurrëz të Vogël ose i një ferme 100-hektarëshe në Divjakë) janë 
marrë me qira (koncesion) nga shteti pasi u kanë përkitur ish-fermave shtetërore. 
Lehtësia më e madhe e qiramarrjes nga shteti tregon se fragmentimi i lartë i 

69  Në rastin e një ferme luleshtrydhesh në Tri Urat e Lushnjës, punëtorët na thonë se 
pronari i tyre është drejtor i kompanisë së auditimit “Deloitte”, çka tregon se kapitali i ardhur 
nga veprimtaritë ekonomike jashtëbujqësore nuk buron vetëm nga pronarët e bizneseve jobu-
jqësore, por edhe nga borgjezia rrogëtare e qyteteve të mëdha.
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tokave e bën të vështirë koordinimin me disa pronarë fshatarë së bashku. Përveç 
kësaj, sipërmarrësve bujqësorë u bie shumë më lirë të merren vesh me zyrtarët 
shtetërorë sesa t’u hyjnë negociatave si palë të barabarta me disa fshatarë pronarë 
njëkohësisht.

Në kapitullin e katërt kemi theksuar se një pjesë e kapitalit të investuar mund të 
vijë prej subvencionimeve shtetërore. Pronarët e intervistuar i kemi pyetur nëse 
janë përfitues subvencionesh. Rreth 88% e tyre shprehen se nuk marrin asnjë 
mbështetje shtetërore (Fig. 22). Një pjesë syresh ankohen se jo vetëm që nuk 
marrin mbështetje financiare nga shteti, por as përfitojnë ulje çmimesh për inputet 
bujqësore apo ulje të interesit të kredisë për investime në bujqësi[70]. Madje ka 
raste kur pronarët e kapitalit ankohen se shteti nuk u plotëson as detyrimet 
minimale si p.sh. furnizimin me ujë për vaditje.[71] 

Në ato pak raste ku kemi hasur pronarë që marrin subvencione, rreth 10% e të 
intervistuarve, subvencionues nuk është vetëm shteti shqiptar, por edhe programet 
mbështetëse të institucioneve ndërkombëtare. Për shembull, një pronar baxhe në 
Balldren të Lezhës pranon që merr subvencione jo vetëm nga Agjencia për Zhvillim 
Bujqësor dhe Rural, por edhe nga programet e Bashkimit Evropian. Po ashtu, 
punëtorët e firmës Agrocon në Ngurrëz të Vogël tregojnë se në hapjen e serës ka 
luajtur rol edhe mbështetja financiare e USAID-it.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: A merrni subvencione? 

Për të kuptuar orientimin e prodhimit bujqësor në fermat kapitaliste i kemi pyetur 
pronarët se ku e çojnë prodhimin e tyre. Pjesa më e madhe e tyre prodhojnë vetëm 
70  Kemi rastin e një pronari ferme mandarinash që ankohet se kredia e marrë për të 
blerë një traktor ka pasur normë interesi të lartë. 
71  Një pronar sere në Arrëz të Beratit ankohet duke thënë: “Shteti nuk bën asgjë për ne. 
Çmimet e plehrave, plugimit, janë të larta. Ujë nuk kemi dhe marr pompë e paguaj naftën.”
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për tregun e brendshëm. Më poshtë renditen njëri pas tjetrit prodhimi edhe për 
tregun e brendshëm, edhe për eksport dhe ai vetëm për eksport (Fig. 23).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Për çfarë tregu prodhoni? 

Nëse të dhënat e mësipërme i vendosim në raport me sasinë e kapitalit të investuar, 
do të shohim se fermat që prodhojnë për eksport priren të kenë investime më të 
mëdha. Në to futet edhe investimi 1 milion eurosh në një fermë në Divjakë. Pjesa e 
mbetur zihet në të shumtën e rasteve nga investime mbi 4,000,000 lekë. 

Edhe në fermat që prodhojnë vetëm për tregun e brendshëm spikat një rast në 
Kameras ku pronari deklaron se ka investuar 1.5 milion euro. Mirëpo nëse i marrim 
të gjitha rastet në shqyrtim, vëmë re se pjesa më e madhe e tyre ka investuar më 
pak se 4,000,000 lekë. 

Për sa u përket firmave të përziera – pra që prodhojnë edhe për tregun e 
brendshëm, edhe për eksport, pjesa më e madhe e shumave të investuara gjenden 
midis dy kategorive të sipërpërmendura. 

Në fund i kemi pyetur pronarët nëse ka ndodhur ndonjëherë që në fermën e tyre 
të kenë ardhur për kontroll punonjësit e Inspektoratit të Punës. Ndonëse përgjigjja 
negative mund të ishte vetëdëmtuese, shumica e tyre thonë se nuk janë kontrolluar 
asnjëherë. Ky fakt shpjegon edhe rezultatet e mësipërme ku pjesa më e madhe e 
punëtorëve punojnë të pasiguruar dhe pa kontrata pune, pavarësisht se këto të 
drejta minimale ua siguron Kodi i Punës.
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Figura 24: A ju ka kontrolluar ndonjëherë Inspektorati i Punës? 
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VIII. PËRFUNDIME

Nëse e krahasojmë fshatarin e sotëm me atë të kohës së Tanzimatit, nuk mund 
të mos të na lërë mbresa një ngjashmëri e rëndësishme. Njëlloj si dy shekuj më 
parë, edhe sot në fshatin shqiptar mbizotëron prona e vogël. Më saktësisht, familja 
fshatare pronare e një ngastre të vogël toke e cila shërben për të plotësuar një 
pjesë të nevojave dhe shitur tepricat e vogla në tregun e qytetit më të afërt. 

Ngjashmëria mbaron këtu. Ndryshe nga dy shekuj më parë, pronësia e vogël 
e tokës është mjaft më e sigurt nga abuzimi politik me të. Çifligarët kanë shkuar 
përfundimisht në koshin e plehrave të historisë. Shteti, po ashtu, pas përpjekjeve 
të jashtëzakonshme për ta zhveshur familjen fshatare nga pronësia private e tokës 
– kooperativizmi me detyrim i socializmit burokratiko-despotik – ka hequr dorë 
nga çdo ëndërr a zhgjëndërr shpronësimi. Paradoksalisht, ai shtet që i shpronësoi 
fshatarët kolektivisht ishte edhe shkaku i konsolidimit të mëvonshëm të pronësisë 
së tyre mbi tokën. Duke shkatërruar çifligarizmin dhe pronësinë e madhe private 
mbi tokën bujqësore, shteti socialist mundësoi që me rënien e tij të mos kishte 
pretendentë seriozë për kthimin e historisë mbrapsht. Më 1991 nuk kishte tjetër 
alternativë historike përveç krijimit të një fshatarësie pronare toke, ndonëse të 
fragmentarizuar sa më s’ka.

Ndryshe nga çdo epokë tjetër e historisë së Shqipërisë, fshatari i pas-1991 gjendej 
i rrethuar nga një mjedis ekonomik në kapitalizim të shpejtë. Logjika e akumulimit 
të kapitalit, prodhimit të mallit dhe transaksioneve tërësisht komerciale e 
vendosnin fshatarin përpara presionit. Ekonomia e thjeshtë fshatare – i famshmi 
prodhim i thjeshtë i mallrave – vazhdon t’i japë ende frymë vetëpunësimit familjar 
fshatar, por gjithnjë e më pak me kalimin e kohës.

Shpërbërja e kapjes së fshatarit pas tokës nuk ka ndjekur logjikën e ushtrimit 
të drejtpërdrejtë të pushtetit politik. Si rezultat i fragmentarizmit të madh të saj, 
shkatërrimit të infrastrukturës bujqësore, prapakthimit intelektual të fshatit, 
konkurrencës së fortë nga jashtë dhe nevojës për kapitale gjithnjë e më të mëdha, 
fshatari shqiptar i njëzetegjashtë viteve të fundit ka pasur si rrugëdalje vetëm dy 
lloje proletarizimi: në njërën anë duke u shpërngulur përgjithmonë nga fshati dhe 
u kthyer në klasë punëtore ose prekariat urban, kurse në tjetrën duke iu nënshtruar 
dalëngadalë procesit të proletarizimit brenda vetë fshatit. 

Ndonëse mungojnë të dhënat për të kuptuar raportin numerik midis fshatarëve 
të vetëpunësuar në ekonominë e vogël familjare dhe atyre në proletarizim e 
sipër (si punëtorë fermash kapitaliste), mund të themi prej përvojës në terren 
dhe bisedimit me fshatarët se ende shumica e tyre nuk i kanë hyrë procesit të 
proletarizimit. Mirëpo, nga ana tjetër, gjithnjë e më të shumtë po bëhen ata që janë 
të detyruar ta braktisin ekonominë e vetëpunësimit familjar për t’iu nënshtruar 
shtysave për proletarizim. Pikërisht shkaqet, mënyrën dhe pasojat e proletarizimit 
të fshatarësisë kemi pasur si qëllim studimor në këtë punim. 
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Ajo që kemi kuptuar është se produktiviteti i ulët i punës familjare, në kushtet e 
fragmentarizmit të madh të tokës dhe mungesave të theksuara të infrastrukturës 
bujqësore dhe teknologjisë, ka bërë që gjithnjë e më shumë fshatarë t’i nënshtrohen 
procesit të proletarizimit. Toka familjare nuk prodhon sa duhet as për të plotësuar 
nevojat bazike. Tregu po ashtu është gjithnjë e më larg dhe produktet e tyre më të 
konkurrueshme nga brenda dhe jashtë për të shpresuar në të ardhura shtesë. 

Sidoqoftë, fshatarët punëtorë në masë të madhe nuk janë zhveshur akoma nga 
pronësia mbi tokën familjare. Të paktë janë ata që e kanë shitur tokën. Shumica 
e të papronëve janë shpërngulur nga zona më pak pjellore të Shqipërisë dhe 
nominalisht figurojnë si pronarë të një toke djerrë shumë larg vendbanimit të ri. 
Kapja pas tokës, qoftë edhe formalisht, tregon vijën e fundit të rezistencës ndaj 
proletarizimit të plotë dhe ëndrrën gjithnjë e më iluzore të kthimit pas te mënyra e 
prodhimit të thjeshtë të mallrave. 

Pasja dhe punimi i tokës familjare, krahas punës në fermën kapitaliste, është 
fenomeni më i përhapur i fshatarësisë në proletarizim. Edhe këta fshatarë vazhdojnë 
t’i nxjerrin një pjesë të ushqimeve prej tokës, kafshëve shtëpiake apo shpezëve. Më 
pak syresh ende kanë mundësi të nxjerrin në treg diçka prej tepricave. Edhe më të 
paktë bëhen këta fshatarë përpara vështirësive në rritje të ekonomisë familjare. 
Reduktimi i nxjerrjes së ushqimeve jashtë ekonomisë së mallit dhe i të ardhurave 
prej shitjes së tepricave përbën, bashkë me shpronësimin e drejtpërdrejtë, një prej 
faktorëve më të fuqishëm proletarizues. 

Pavarësisht shtysave për proletarizim, fshatari nuk gjen punë aq shpesh dhe 
me kohëzgjatjen që do. Investimi ende i pakët i kapitalit në bujqësi dhe karakteri 
sezonal i një pjese të prodhimtarisë bujqësore bëjnë që pjesa më e madhe 
fshatarësisë në shqyrtim të ketë ngecur në procesin e proletarizimit. Vetëm pak 
prej tyre kanë mundësi të gjejnë një punë bujqësore me kohë të plotë. Të tjerët 
janë të shtrënguar ta shesin fuqinë e tyre punëtore me sezone ose ditë pas dite, 
në varësi të nevojave të luhatshme të kapitalit. Çka, nga njëra anë, ndërton një 
fuqi punëtore fshatare në gjendje prekariati dhe, nga ana tjetër, mban gjallë, duke 
krijuar teprica orësh pune, punimin e tokës familjare. 

Ndonëse më i sigurt se punëtori urban për shkak të pronësisë së pjesshme mbi 
mjetet e prodhimit, fshatari punëtor është zakonisht më i varfër se ai urban. Këtë e 
shohim jo vetëm në niveli tejet të ulët të pagave (nën pagën minimale), por edhe në 
të ardhurat mujore për frymë të familjes fshatare (nën minimumin jetik). Për të mos 
folur për prapambetjen e infrastrukturës dhe shërbimeve publike. Prapëseprapë, 
veçori e fshatit deri vonë ka qenë pikërisht siguria në varfëri. Është ajo që ka shtyrë 
një pjesë të ikin nga fshati duke dashur t’i shpëtojnë varfërisë, kurse një pjesë 
tjetër e ka mbajtur në fshat pikërisht nga frika e humbjes së sigurisë. Po procesi 
i proletarizimit po i shton varfërisë pasigurinë, paçka se ikja nga fshati nuk është 
më e vetmja alternativë. Recensioni ose stanjacioni ekonomik në qytete dhe jashtë 
vendit kanë shoqëruar rritjen e investimeve të kapitalit në bujqësi, duke hapur 
rrugën e proletarizimit të fshatarit brenda fshatit. 
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Puna e fragmentuar, investimi i ulët i kapitalit dhe norma relativisht e ulët e fitimit 
të tij, shfrytëzimi ekstensiv dhe jo intensiv i punës dhe shpërfillja e mbikëqyrjes 
nga autoritetet shtetërore kanë bërë që puna në fshat të jetë në një masë të madhe 
jashtë kufijve të ligjit. Kontratat e punës mungojnë në masë, sigurimet shoqërore 
dhe shëndetësore po ashtu. Për të mos folur pastaj për të drejtën e organizimit, 
e cila mungon jashtëzakonisht shumë edhe në qytete. Megjithatë, për shkak të 
karakterit më të mbyllur të shoqërisë rurale, edhe marrëdhëniet klasore këtu 
pësojnë një përthyerje të lehtë. Solidariteti brendafshatar në pak raste është më i 
fortë se antagonizmi klasor. Kjo vihet re si në frikën më të pakët të punëtorëve nga 
pronari dhe lëshimet që ky i fundit u bën punëtorëve, ashtu edhe në hezitimin e 
fshatarëve për t’i fryrë ashpërsimit të marrëdhënieve klasore. 

Marrëdhëniet klasore janë të luhatshme. Ato reflektojnë jo vetëm raportin e 
forcave në prodhim, por edhe përbrendësimin e ideologjisë sunduese nga fshatarët 
punëtorë. Ndonëse kjo e fundit, e përzier me elementë të fortë tradicionalë, është 
ende e fortë në marrëdhëniet e drejtpërdrejta me pronarin e mjeteve të prodhimit, 
jashtë sferës së drejtpërdrejtë të prodhimit ndërgjegjja politike fshatare ka 
elementë subversivë. Në masë fshatarët punëtorë nuk u besojnë partive politike, 
ndonëse shumica syresh ende i voton ato. Shumë prej tyre aspirojnë të jetojnë në 
një shoqëri të barabartë, me drejtësi shoqërore. Më të vjetrit ndër ta, pavarësisht 
rezervave ndaj mënyrës së vjetër socialiste të prodhimit, evidentojnë përparësi të 
rëndësishme të saj ndaj kapitalizmit aktual: punë të sigurt, më pak të lodhshme, 
solidaritet brendafshatar, barazi etj. 

Megjithëse ëndrrat e tyre janë të varfra, njëlloj si kushtet e jetesës, ato tregojnë 
sa shumë u mungon fshatarëve punëtorë dhe se çfarë transformimesh të mëdha 
duhen kryer në marrëdhëniet shoqërore që edhe këto ëndrra të realizohen. Të 
mos duhet të zgjedhësh midis ujit dhe energjisë elektrike, të kesh për të ngrënë, të 
mund të blesh ilaçe e kurohesh, të kesh punë, të mund të çosh fëmijët në shkollë 
janë akoma ëndrra. Të paarritshme për shumëkënd. Utopike brenda këtij horizonti 
shoqëror të ngushtë deri në asfiksi. Po pikërisht si të tilla me tharm subversiv. 
Brenda një situate ku të kërkosh të marrësh frymë pak më shumë është akt 
revolucionar.  
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