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Hyrje

Libërthi që keni përpara jush është pasqyrim i disa prej ligjëratave të 
mbajtura nga delegatët e organizatave studentore rajonale në konferencën 
“Përpjekjet studentore për arsim publik falas” të organizuar nga Instituti 
për Kritikë dhe Emancipim Shoqëror me mbështetjen e Olof Palme 
International  Center.

Ky publikim përmban kontribute të rëndësishme studimore dhe 
praktike të aktivistëve të organizatave studentore nga rajoni, të cilat 
përcjellin një dëshmi tepër të vyer të betejave të shumta studentore kundër 
reformave neoliberale në arsimin e lartë dhe përpjekjeve për autonomi e liri 
universitare. Përpjekje të shumta janë bërë ndër vite për arsim publik falas, 
cilësor, të pakushtëzuar nga burokracia universitare dhe ajo shtetërore, e 
mbi të gjitha të pavarur nga logjika tjetërsuese e tregut dhe e kapitalit.

Tematikat e punimeve të ndryshme që do të trajtohen në këtë libërth 
janë: reforma neoliberale në arsimin e lartë në Shqipëri; tentativat e 
njëpasnjëshme të qeverive maqedonase për të shtypur autonominë 
universitare; ndryshimet graduale të legjislacionit dhe strategjitë e qeverive 
për tërheqjen e shtetit nga fi nancimi i arsimit të lartë në Serbi; kapja e 
universitetit nga logjika tregtarizuese dhe futja e nocionit të vetëfi nancimit 
në Greqi, etj. 

Perspektiva e lëvizjeve studentore rajonale, në kushtet e një sulmi të 
pandalshëm dhe shumëpërmasor ndaj universitetit, duhet të jetë ajo e 
organizimit dhe e ndërtimit të një fronti të përbashkët rezistence kundër 
reformave neoliberale.

Pasqyrimi i referencave rajonale në konferencat studentore të 
organizuara në Lubjanë, Shkup, Tiranë dhe dokumentimi i tyre në këtë 
libërth, së bashku me ndërveprimin e vazhdueshëm, përbëjnë një hap të 
rëndësishëm në përvijimin e një beteje të përbashkët studentore. Qëllimi i 
këtij publikimi, në këtë aspekt, është njohja e gjendjes aktuale e arsimit të 
lartë në disa vende të rajonit dhe e përpjekjeve të shumta studentore për t’i 
rezistuar proceseve të ndryshme reformuese, synimi i të cilave është futja 
e logjikës së tregut, tërheqja e shtetit nga fi nancimi i arsimit publik dhe 
zvogëlimi i autonomisë universitare.    
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Arlind Qori, Lëvizja Për Universitetin, Shqipëri

Për Universitetin

Emërtimi i një lëvizjeje, sidomos studentore, vjen zakonisht si 
frymëzim kolektiv i momentit. Mirëpo, pandërgjegjshëm, hap terrene të 
reja kuptimore. Fjala është për lëvizjen studentore Për Universitetin, e nisur 
prej pak muajsh si foco rezistence ndaj reformës qeveritaro-biznesore në 
arsimin e lartë. Pse për universitetin dhe jo mbi apo rreth universitetit. 
Pjesëmarrja në lëvizjen studentore e jep një përgjigje: Sepse mbi dhe rreth 
universitetit mund të fl itet, mund të teorizohet bash si në etimologjinë e 
termit, në kuptimin e kundruesit nga pozita e spektatorit të distancuar nga 
objekti i të folurës. Ndërsa për universitetin nuk mund të fl itet pa vepruar, 
as të veprohet pa folur, duke nyjëtuar kësisoj dialektikisht teorinë dhe 
praktikën, të quajtur ndryshe praksis. 
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Das Kapital

Tentativat për të reformuar arsimin e lartë nuk mund të ndahen nga 
logjika e kapitalit, jo vetëm ngaqë jetojmë në/nën kapitalizëm, por edhe 
sepse përtej mbipërcaktimit të logjikave të shtetit apo ideologjisë, logjika 
ekonomike është bashkëshënjuese, në mos përcaktuese në instancë të 
fundit. Pra për të kuptuar gjendjen dhe tentativën e ndryshimit të saj, si 
përçudnueshëm ashtu edhe emancipueshëm, na duhet të mendojmë rreth 
logjikës së kapitalit dhe karakteristikave të përhapjes së tij në Shqipëri. 
Pikësëpari duhet thënë se në logjikën e brendshme të kapitalit, kudoqoft ë, 
është shtrirja e tij në daç në terma gjeografi kë, në daç në prekjen e fushave 
brendashoqërore paraprakisht të “të virgjëra”. Kapitali akumulohet 
fi llestarisht, më pas investohet (përfshin sektorë të caktuar ekonomikë), 
ngopet në to, kërkon sektorë të tjerë më fi timprurës etj. Po ashtu kapitali 
nuk ka preferenca, as kufi j moralë a politikë, por investohet aty ku masa 
dhe norma e fi timit mendohet se është më e lartë. Kapitali nuk pyet nëse 
prodhon këpucë, reklama apo revista rozë. E famshmja etikë biznesi është 
oksimoron, në mos prodhim ideologjik. 

Kësisoj kapitali shqiptar, i akumuluar këto dekada sidozot, ku historitë 
me gardhime moderne perëndimore u zëvendësuan me batakçillëqe nga 
më të larmishmet, është investuar në dhjetëvjeçarin e fundit gjithnjë e më 
tepër në arsimin e lartë. Kjo për shkak të “virgjërisë” së shtrirjes së kapitalit 
në ato fusha, kostos më të ulët të investimit fi llestar, kërkesës për produkte 
universitare dhe injektimit dhe rritjes indirekte të kësaj të fundit nga 
shteti. Dhjetë-pesëmbëdhjetë vitet e para të akumulimit dhe qarkullimit të 
kapitalit në Shqipëri, terreni universitar ka qenë i mbuluar nga institucione 
shtetërore/publike, keqadministrimi i të cilave refl ekton një prirje më të 
hershme të lënies pas dore të pasurive publike për t’i bërë vend futjes së 
kapitalit në to. 

Po ashtu, transferimi i kapitaleve në arsimin universitar ishte më i lehtë 
se tjetërkund. Në rast se ndërtimi i një fabrike kërkon blerje makinerish 
të kushtueshme, sidomos në kuadrin e hapjes botërore të tregjeve, hapja 
e një universiteti kërkon para aq sa për të paguar qiranë, për të blerë pak 
pajisje dhe për të paguar atë pak staf pedagogjik dhe administrativ që 
duhet. Po ashtu, investimi në fabrikë e shtyn në kohë kthimin e investimit 
në të ardhura, çka refl ektohet pas shitjes së produktit, ndërsa investimi në 
universitete i merr të ardhurat me t’u regjistruar studentët e parë, dhe lejon 
luhatshmëri më të madhe të investimit në paga, pasi numri i stafi t vendoset 
gjithnjë në përputhje me studentët e regjistruar (pagues) të secilit vit. Për 
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më tepër, nëse shqyrtohen degët universitare të hapura prej kapitalit, del se 
ato nuk janë prej shkencave “të forta” si inxhinieritë apo shkencat e natyrës 
ku investimet në mjete mësimore kushtojnë dhe kërkesa për t’u diplomuar 
në to është e pakët, por prej atyre “të buta”, sociale-humane, ku përveç 
lyerjes së mureve, blerjes së bankave e pajisjeve të zyrave, nuk kërkohet 
shumëçka tjetër. Pra në to kapitali konstant (infrastruktura, pajisjet) është 
më pak i rëndësishëm se kapitali i ndryshueshëm (pagat e punonjësve). 

Nga ana tjetër, investimi në universitete private pati avantazhin e 
plotësimit të një mbikërkese për arsimim (diplomim) që universitetet 
publike nuk kishin kapacitetet infrastrukturore, buxhetore dhe akademike 
për ta plotësuar. Nuk duhet harruar se deri në prag të hyrjes së kapitalit 
në krijimin e universiteteve private, numri i studentëve që nuk arrinin 
të hynin pas provimit në universitetet publike, sidomos në fakultetet e 
preferuara, ishte i konsiderueshëm. Meqenëse edhe rritjet e vitpasvitshme 
e rekrutimeve në universitetet publike nuk e zgjidhnin problemin e 
mbikërkesës për arsimim (diplomim), duke shtuar këtu edhe aradhen e sa 
e sa brezave “të djegur” të të shkuarës, universitetet private hynin në një treg 
“të virgjër” e me fi tim të sigurt, mjaft onte vetëm që të rregullohej kuadri 
ligjor që do t’u lejonte veprimtarinë në arsimin e lartë, dhe afërmendsh 
shteti s’mund t’ua refuzonte këtë privilegj. Jo vetëm kaq, por qeveritë njëra 
pas tjetrës kujdeseshin që, në emër të mbështetjes së biznesit dhe zhvillimit 
të arsimit të lartë, t’u lironin një pjese universitetesh private mjedise 
shtetërore me qira simbolike, çka e bënte edhe më pak të kushtueshme 
përfshirjen e kapitalit në to. 

Ç’i duhej shqiptarit mesatar diplomimi universitar? A kërkonte 
ekonomia shqiptare punonjës gjithnjë e më të kualifi kuar? Vështirë 
ta thuash, sidomos kur investimet më të mëdha private në Shqipëri 
kërkojnë një krah pune të nënkualifi kuar që shprehitë profesionale i 
fi ton gjatë procesit të punës. Atëherë si shpjegues mbeten tre elementë: 
Së pari, të punësuarit në administratë, ose në një varg hallkash private të 
afërta me shtetin si noteri e avokati. Së dyti, diploma vlente si shënjuese 
e një statusi shoqëror të lakmueshëm, ku tanimë mund të renditej vetja 
mes “intelektualëve” apo të përdorej diploma si pajë. Nëse fi llimisht kjo 
prirje prekte vetëm të ngeshmit ekonomikë që donin të dalloheshin prej 
sërës së vjetër, progresivisht ajo mori trajtën e ortekut, ku, së paku mes 
atyre që ua mbante xhepi blerjen e diplomës, të mosqenit i diplomuar 
nënkuptonte të ishe midis të paktëve që s’kishin shkuar asnjëherë në 
shkollë. Kësisoj, të mospasurit diplomë nisi të luante atë rol statusor që 
kishte dikur analfabetizmi: u falet fakirëve, por të tjerëve kurrsesi. Së treti, 
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të diplomuarit shprehte edhe një shpresë, sado utopike, të një jete më të 
mirë. Si gjithkund, të padiplomuarit bëjnë rëndom punët më të vështira, 
më pak të paguara e më të shfrytëzuara. A është vallë e pakuptimtë që në 
kushte të tilla të kërkohet me ngulm një diplomë, si pasaportë potenciale 
për një të nesërme më pak të mundimshme?! Edhe nëse kjo e nesërme është 
e papunë dhe të shtrëngon të bësh kamerierin, prapëseprapë kamerieri me 
diplomë është më i privilegjuar se i padiplomuari, pasi ka ende vend për 
shpresën e të mosqenit kamerier, në një botë tjetër, ëndrrash, më të drejtë.

T’i kthehemi rolit të shtetit dhe kërkesës për diplomim, që i bashkëngjitet 
atij të reklamës së vetë universiteteve për të prodhuar kërkesë edhe aty 
ku nuk ka paraprakisht, duke premtuar punësim të sigurt pasuniversitar, 
duke joshur me të qenit pjesë e një bashkësie të zgjedhurish që kanë të 
stampuar markën X a Y etj. Këta vjet roli i shtetit nuk është shprehur 
vetëm në favorizimin e kapitalit duke i ulur kostot, shpeshherë në kurriz të 
pasurive publike, por edhe në ushqimin e makinave të diplomimit privat 
me kërkesë të gjallë. Për mjaft  punonjës shtetërorë, ish-qeveria Berisha 
shtonte artifi cialisht kërkesat e shkollimit të tyre. P.sh. infermierëve u 
kërkohej medoemos arsimimi i lartë universitar, paçka se ishin me një barrë 
përvojë profesionale. Mësuesve u kërkohej masteri, pavarësisht cilësive 
të tyre mësimdhënëse. Punonjësve të administratës së lartë u premtohej 
rritje page deri në 10000 lekë të reja për mbarimin e studimeve master etj. 
Afërmendsh që ky lum i papritur kërkese për diplomim do të rridhte edhe 
në shtratin e makinave private të diplomimit. 

Sidoqoft ë, kërcime të tilla të kërkesës për diplomim do të arrinin pikën 
e ngopjes, çka refl ektohet kohët e fundit edhe në krizën ekonomike të mjaft  
makinave private të diplomimit, gjë që e përkeqëson edhe konkurrenca në 
rritje e tyre për të njëjtën kërkesë: studentin-konsumator. Në këtë kontekst 
mund të futet edhe tentativa e sotme e qeverisë Rama për rinxitjen e 
kërkesës për diplomim duke kaluar një pjesë të fondeve shtetërore nga 
universitetet publike drejt atyre private, çka në njërën anë kontribuon 
në rritjen e tarifave të universiteteve publike, e në anën tjetër në uljen e 
atyre private, pa prekur aspak masën ose normën e fi timit të tyre. Kjo e 
fundit refl ektohet edhe në faktin se sipas projektreformës aktuale, makinat 
private të diplomimit kanë dorë të lirë të zgjedhin, sipas interesit, nëse 
do të kthehen në fondacione apo do të vazhdojnë të jenë agjenci hapur 
fi timprurëse (madje edhe si të tilla mund të përfi tojnë grante kërkimi 
shkencor). 
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Shteti si metakapital 

Për t’iu kthyer sërish logjikës së kapitalit, në sferën publike qarkullon 
një mendim sipas të cilit e gjitha kjo nuk ka të bëjë fare me kapitalin, 
pasi kapitalizmi është një sistem abstrakt e i kulluar neoliberal, që nuk 
duhet të ngatërrohet me praktikat korruptive të kapitalistëve konkretë 
me qeverinë. Th uhet po ashtu se kërkesën për diploma private e 
ushqen vetë shteti përmes punësimeve abuzive në administratë etj. Një 
pretendim i tillë niset mbi një keqkuptim sa teorik, aq edhe historik 
i kapitalizmit. Kapitalizmi, pavarësisht përpjekjeve ideologjike për ta 
paraqitur si një skemë të kulluar morale bashkëveprimi në treg, është një 
sistem real dhe historik, që në thelb dhe shpërfaqje të vet ka të njëjtën 
logjikë: atë të akumulimit, investimit, riakumulimit dhe ekspansionit 
të kapitalit. Kurdoherë, që në gjenezë, një proces i tillë është ndihmuar 
nga shteti, revolta e neoliberalëve ndaj të cilit nuk ka prekur ndonjëherë 
mbështetjen që shteti i jep kapitalit në tërësi, por ato që neoliberalët 
i quajnë investime ekonomikisht të padobishme, praktikisht ato 
investime ku shteti u shërben qytetarëve dhe jo kapitalit. Prej Adam 
Smithit e këtej, ithtarët e kapitalit e kanë kuptuar se pa shtetin, që me 
burimet e përbashkëta ngre infrastrukturën e investimit dhe qarkullimit 
të kapitalit, ky i fundit nuk mund të ngrihet. Po ashtu, pa shtetin me 
uniformën e policit e xhandarit që e zbyth revoltën e të shfrytëzuarve 
brenda getove të tyre, kapitali nuk mund të riprodhohet politikisht. Pa 
shtetin si ulës të traut të doganës për të ruajtur kapitalin vendas deri në 
fuqizimin e tij, kapitali do të zhdukej. Pa shtetin si hapës tregjesh përmes 
marinës e ushtrisë, kapitali nuk mund të përhapej në terrene të reja. Pa 
shtetin si mbrujtës ideologjik i qytetarëve, sidomos në shkolla, revolta 
nuk do të sublimohej. E në fund, pa shtetin si kapitalist i përgjithshëm, 
kapitali konkret nuk ka shpresë të dalë nga krizat ciklike, çka tregohet 
prej kejsianizmit të vjetër ruzveltian deri te shpëtimi bushisto-obamist i 
bankave në krizën e fundvitit 2008. 

Edhe më konkretisht, cili shtet nuk e ushqen kërkesën e plotësuar 
nga oferta e kapitalit për mallra ose shërbime të caktuara?! Cili shtet nuk 
kryen investime publike dhe nuk ua jep ato për t’i realizuar kapitalit?! 
Cili supershtet nuk e ushqen kërkesën për armatime?! Po për studime 
strategjike apo produkte të caktuara të kërkimeve shkencore, të ofruara 
pikërisht prej universiteteve (edhe private)?! Kësisoj, teza se kapitali nuk 
ka nevojë për shtetin është në rastin më të mirë pretendim i farkëtuar në 
botën iluzore të ideologjisë.  
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T’i kthehemi projektreformës aktuale. Një shtet që funksionon sipas 
logjikës së kapitalit nuk kërkon vetëm që ta mbështesë atë, por edhe që 
të sillet sipas modelit të një ndërmarrjeje kapitaliste. Kësisoj shtetit tonë 
(kupto: qeverisë) i duhet të pakësojë, ose të paktën të mos rrisë shpenzimet. 
Sipas draft it në fj alë, ndërsa pjesa e mbështetjes së kapitalit të investuar 
në makina diplomimi shprehet në kalimin e fondeve shtetërore tek to, 
pjesa e sjelljes si një ndërmarrje kapitaliste paraqitet përmes mosrritjes 
së shpenzimeve për arsimin e lartë dhe tërheqjes graduale të shtetit nga 
fi nancimi i jetës universitare publike, çka do të kërkojë shndërrimin 
progresiv të universiteteve publike në agjenci tregtare. Po ashtu, shteti 
dhe universitetet publike do të kujdesen edhe për rritjen e të ardhurave, 
dhe këto të fundit pritet të shtohen kryesisht përmes rritjes së tarifave 
studentore. Të ardhurat=shpenzimet brenda një rrethi të mbyllur që 
nuk pranon ndërhyrjen e shtetit në fusha të tjera të ekonomisë që do të 
garantonin arsimim publik të palidhur drejtpërdrejt me kostot e studimit. 

Shteti neoliberal (në shërbim të kapitalit dhe i organizuar sipas 
parimeve të kapitalit) tërhiqet gjithnjë e më tepër nga aspektet sociale 
të ndërhyrjes së tij duke ua lënë të varfërve barrën e të zgjidhurit të 
problemeve që nuk i kanë shkaktuar ata, por janë strukturore. Po ky shtet 
heq dorë nga rimodelimi i ekonomisë drejt sektorëve fuqizimi i të cilëve 
garanton më shumë begati të përbashkët, dhe vihet në rolin e “rojës së 
natës” (kupto: policit që frikëson të mjeruarit) së lëkundjeve tronditëse 
të kapitalit. Një shtet me pavarësi nga kapitali do të synonte, së paku, 
t’i orientonte kapitalet drejt sektorëve prodhues, jo duke favorizuar 
me ulje taksash (athua se s’na bëri Berisha pararojë të taksave të ulëta) 
apo tejshfrytëzim të fuqisë punëtore, por duke shfavorizuar pikërisht 
investimet joprodhuese të kapitalit, si në rastin e makinave të prodhimit 
të diplomave, të cilat në Shqipëri ende konsiderohen pararojë e biznesit 
pasi në këtë vend edhe buka blihet me TVSH, ndërsa diploma private jo. 
Megjithatë në rastin e kapitalit diplomor, do të mjaft onte vetëm që shteti të 
mos u premtonte para publike dhe të mbikëqyrte seriozisht procesin e tyre 
mësimor dhe diplomues, dhe kapitalet shumë shpejt do të fl uturonin prej 
tyre duke hapur mundësinë që të shkojnë drejt sektorëve prodhues, ku jo 
vetëm do të punësonin më shumë, por edhe do të rrisnin mundësitë për 
organizime punëtore emancipuese të cilat lehtësohen nga ulja e papunësisë 
dhe masifi kimi i punëtorëve në vende pune.  

Gjithsesi, shteti neoliberal ka edhe funksione disiplinuese të popullsisë, 
e në rastin tonë të trupës studentore. Përmes rritjes së tarifave gjithnjë e 
më pak studentë të shtresave të ulëta do të kenë mundësinë të hyjnë në 
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universitete. Mungesa e të varfërve ose thuajse-të varfërve në universitete 
do të largojë mundësinë që studenti të shndërrohet në ndërmjetës i të 
varfërve dhe të shfrytëzuarve të tjerë, duke mos e identifi kuar fatin e vet 
nga pikëpamja klasore me atë  të fundmëve të shoqërisë. Studenti i sotëm, 
pjesërisht, është ende fëmija i të papunit ose i punëtorit të shfrytëzuar. 
Nga ana tjetër, studentëve që do ta përballojnë ekonomikisht aventurën 
universitare do t’iu lidhet pas qafe thesi i rëndë i kredisë studentore, e cila 
do të bëhet edhe më e rëndë në kushtet e një ekonomie neoliberale që për 
masën e gjerë studentore premton veç nënpunësim dhe keqpagim. Dhe 
subjekti më i urtë ndaj kreditorit është borxhliu, paçka se ky i fundit mund 
të jetë tmerri i gjithkujt tjetër. Studenti borxhli do të jetë konkurruesi 
ekonomik me bashkëstudentin, bashkëpunëtorin e ardhshëm, dyshuesi 
agresiv ndaj tjetrit bashkëvuajtës me të, dhe njëkohësisht i nënshtruari 
i pazë ndaj shtetit dhe sistemit ekonomik që i ka pushtuar të ardhmen 
përmes borxhit. Dhe nëse i lejojmë vetes një dozë hamendësimi, si nga ato 
me të cilat është plot projektreforma, mund të themi, duke marrë parasysh 
rrezikun e të ngjarit konspirativist, se një reformë e tillë disiplinuese ndaj 
trupës studentore nisi të ngjizej bash pasi qeveria aktuale ndjeu fuqinë 
tronditëse të vetorganizimeve masive rinore, sidomos studentore, kundër 
importimit të armëve kimike. 

Ideologiekritik 

Totaliteti kontradiktor i kapitalit nuk mund të nyjëtohet e të arrijë 
stabilitet të përkohshëm pa ideologjinë, funksioni i të cilës është të 
riprodhojë gjendjen e situatës duke e bërë të justifi kueshme. Ideologjinë 
mund ta përkufi zojmë përmbajtësisht si tërësinë e parimeve, vlerave, 
gjykimeve, përshtypjeve, imagjinatave që synojnë riprodhimin e kapitalit 
dhe shtetit. Në logjikën e ideologjisë shpërfaqet natyralizimi i një poli të 
qenies, e cila ka potencialin të ecë përpara drejt vetëpërmbushjes dhe një 
poli të mohimit, ekzistenca e të cilit shërben për të forcuar identitetin e të 
parës. Natyra të cilës i referohen ideologët nuk është thjesht një e dhënë 
e pandryshueshme, e rrënjosur gjenetikisht te njeriu si i tillë (si p.sh. 
rendja pas vetësigurisë, interesit vetjak), por edhe shprehëse e një lloj 
historicizmi të njëkahshëm aristotelian fundi i të cilit mund të parathuhet. 
Pra ideologjia e pranon ndryshimin, por këtë të fundit e konsideron si ecje 
të dalëngadaltë përgjatë të vetmes rrugë, ku në pararojë janë vende qenia e 
të cilave është më pranë esencës së mbrame, më pas një varg vendesh kush 
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më afër e kush më larg (mes tyre edhe Shqipëria), dhe kundër tyre një 
shkatërrimtari antinjerëzore e mishëruar jo vetëm në qytetërime, por edhe 
në sisteme të menduarit. 

Logjika e ideologjisë vërehet në  ligjërimin e parashtruesve të reformës 
në arsimin e lartë. Vetë ata, duke parë si përkryerje të kapitalit ekspansionin 
e tij deri në kufi jtë e totalitetit përtej të cilit s’ka asgjë dhe brenda të cilit janë 
shuar kontradiktat, marrin si pikë referimi pararojë modelin anglosakson, 
diçka që në imagjinatën ideologjike fqinjëron midis amerikanes dhe 
britanikes. Ata janë pararoja të cilën thuhet se po e ndjekin kokulura edhe 
vende me tradita publike, sidomos në arsimin e lartë, si Gjermania ose 
Franca. Në vargun e pafund të qenieve të papërmbushura gjendet edhe 
Shqipëria, që për ideologët shqiptarë ka shansin e madh të kapërcejë 
shkallët duke iu afruar pararojës. Si mundet Shqipëria? Ndoshta nuk ka 
pengesat e traditës antikapitaliste evropiano-kontinentale; ndoshta është 
nxënësi i bankës së fundit që ka shansin e madh të rendjes pas mësuesit; 
ndoshta është bash ky nxënës rrugaç i fundit të cilin përvoja katastrofi ke 
(kujto përdorimin ideologjik të së shkuarës komuniste në Shqipëri) e bën 
të jetë më i vendosur në ndjekjen e shpejtë të rrugës së vetme. Pra, logjika 
natyralisto-historiciste e ideologjisë kërkon të veprohet shpejt. 

Po ashtu ideologjia karakterizohet nga çsubjektivimi edhe i vetë 
propozuesve të reformës, të cilët në tekst e heqin përgjegjësinë nga vetja 
duke iu referuar gjithmonë një Tjetri të madh imagjinar të quajtur herë 
Përvojat më të mira botërore, herë Model anglosakson, po që në të vërtetë 
shënjon hiç më pak sesa rrugëtimin e kapitalizmit drejt ekspansionit total, 
çka s’ka pse ta kursejë arsimin e lartë. Ideologët nuk fl asin vetë, ata fl asin 
në emër të...ata nuk kanë faj për dështimin, se ata janë thjesht të thirrur 
(interpeluar) në rolin e përcjellësit të të vërtetave të mbrame ideologjike. 
Nëse diçka dështon, fajin s’e kanë ata, as Tjetri i madh si garant i të vërtetës 
ideologjike, por paaft ësia substanciale kulturore e një populli i cili, në rast 
të dështimit të anglosaksonizimit të arsimit të lartë, duhet të rrëfejë fajshëm 
foshnjërinë e tij, të pamerituarit e një dhurate të tillë. Kësisoj s’do ishte 
e çuditshme që, në rast dështimi, ndonjëri nga anëtarët e komisionit të 
reformës të fl asë për të si kryetari i bashkisë karrocierit te Koncerti në vitin 
36: “Kjo reformë është bërë sipas modelit të naltmadhnishëm anglosakson, 
por ju jeni qerrata popull që s’e vlerësoni.”

Ideologjia shpreh në logjikën e saj edhe domosdoshmërinë e armikut 
si mohues i përparimit, si një mikrob patogjen, të huaj për trupin shoqëror. 
Këta, që në raste të tjera quhen orientalë, kësaj here janë majtisti ekstrem 
që kapet pas iluzioneve të bukura të idesë së universitetit, bajraktari i 
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vogël i jetës universitare, burokrati që nuk do të prishë terezinë, studenti 
kokëkrisur që u beson të parëve etj.  Të gjithë këta janë të huaj e të 
rrezikshëm, janë ata ekzistenca e të cilëve nuk konsiderohet si shprehëse 
e një kontradikte politiko-shoqërore themeluese, por si mohuese herë 
arkaike, herë ëndërrimtare (në të dyja rastet potencialisht shkatërrimtare), 
e ecjes së pandalshme kah përkryerja kapitaliste, që në këtë rast sendërtohet 
në shtrirjen e marrëdhënieve kapitaliste në krejt fushën e arsimit të lartë. 

Sidoqoft ë, ideologjia nuk shpërfaq vetëm logjikën, por edhe përmbajtjen 
e saj. Nëse e para është kushtetimore pasi ndërton subjekte ideologjike 
(duke çsubjektivuar në kuptimin real-emancipues), e dyta thjesht 
prodhon ndërgjegje të rreme. Kësisoj jo vetëm nga mbrojtësit e mbramë të 
projektreformës, por më herët e më gjerë akoma, procesi neoliberalizues i 
arsimit të lartë është mbështetur mbi nocione kyçe si ai i konkurrencës. Si 
çdo nocion ideologjik, edhe konkurrenca paraqitet si vlerë dhe shpjeguese 
e vetëmjaft ueshme. Edhe nëse e shkëpusim nga terreni fi nanciar ku e ka 
vendosur qeveria, konkurrenca vështirë se mund të merret në të gjitha 
rastet si shtytëse e përmirësimeve cilësore (në arsim). Parimi i konkurrencës 
është ai i të mirës relative dhe krahasimore, dhe jo i të mirës dhe ngritjes 
së përbashkët. Nga konkurrenca del fi tues më i miri dhe jo i miri, dhe më i 
miri mund të jetë edhe më pak i keqi nga të këqijtë. Si në një ndeshje boksi, 
në fund fi ton ai që ka dhënë më shumë grushte në raport me çka marrë 
dhe jo ai që ka dalë nga ndeshja më i shëndetshëm nga çka hyrë. Të paktën 
në parim, konkurrenca nuk di si t’i shpëtojë rrethanës së anekdotës së dy 
fshatarëve, ku të parit engjëlli i ofron t’i japë ç’t’i dojë zemra, por me kushtin 
që bashkëfshatarit të tij t’i japë dyfi shin. Afërmendsh, fshatari i parë i kërkoi 
t’i qëronte njërin sy. Kësisoj, edhe në kushte të favorshme të organizimit 
universitar, në vend të konkurrencës që do të rendiste krahasimisht 
universitetet, mund të përdoreshin kritere gjerësisht të pranuara të cilësisë 
akademike dhe institucionet të vlerësoheshin dhe të ndihmoheshin të 
arrinin pikërisht ato nivele, pavarësisht raporteve mes tyre. E kthyer në arsim, 
konkurrenca e përkeqëson edhe më situatën përtej refl ektimit të mësipërm, 
pasi në kushte të shfavorshme, sikundër projektreforma do t’i prodhojë për 
universitetet publike, fi timtar do të dalë ai që i përshtatet më mirë (për së 
keqi) riprodhimit të logjikës së tregut brenda vetes. 

Po ideologjikisht, neoliberalizuesit e arsimit të lartë parashtrojnë edhe 
parimin e barazisë, duke kërkuar që shteti, sipas fj alëve të kryeministrit 
tanimë, të mos i trajtojë universitetet publike si të nënës dhe ato private si të 
njerkës. Për ta, domethënia e publikes dhe e barazisë është feudale. Barazia 
si themeluese e publikes nuk nënkupton që çdo grupim minoritar, i llojit të 
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rendeve të para në Rendet e Përgjithshme të Francës pararevolucionare, duhet 
të ketë të drejta të barabarta me të gjithë të tjerët të marrë së bashku. Kësaj 
“barazie” i kanë thënë zakonisht privilegj. Barazi në sferën publike do të thotë 
se kjo e fundit është e hapur për të gjithë, nga ajo mund të përfi tojnë të gjithë, 
dhe nëse për hir të ngushtësive të caktuara kjo bëhet e pamundur, atëherë 
duhet zbatuar një procedurë e paanshme e ndarjes së përfi timeve si shorti apo 
merita. E shtruar në rastin e universiteteve, barazi nuk do të thotë që çdo privat 
minoritar i organizuar juridikisht të ketë të njëjtat përfi time me universitetet 
publike, por se universitetet publike duhet të jenë të hapura për gjithkënd (për 
të hyrë e studiuar, dhe jo diplomuar medoemos), dhe nëse kjo konsiderohet 
ekonomikisht e papërballueshme, atëherë i vetmi kusht pranimi duhet të jetë 
ai i rezultatit në provimin hyrës, çka nuk përjashton në nisje askënd.  

Nga ana tjetër, ndërtimi i studentëve si subjekte konsumatore që 
kanë të drejtën të zgjedhin universitetin në bazë të performancës duket 
se riprodhon logjikën korruptuese të përfaqësimit politik. Ndryshe nga 
format pjesëmarrëse të demokracisë, ku subjekti politik është i angazhuar 
për të krijuar kolektivitetet e duhura që rrisin fuqinë dhe të mirën e 
përbashkët, në demokracinë përfaqësuese subjekti zgjedh si shikues 
pasiv televizionesh: një herë në katër vjet ndërron kanalin në bazë të 
përshtypjeve të krijuara me ngushëllimin se ka shmangur të keqen më të 
madhe dhe me pesimizmin e një pështytësi të përditshëm në rrugë. Edhe 
studentëve tanimë nuk u kërkohet më të futen në universitetet publike 
dhe të angazhohen kolektivisht në përmirësimin e tyre, në fuqizimin e 
vetes si studentë etj., por thjesht si konsumatorë individualë të krijojnë një 
përshtypje paraprake mbi universitetet dhe të zgjedhin njërin prej tyre. Më 
pas...borxhi, konkurrenca, notat, bërja e vetes të shitshëm etj. 

Gjithashtu shndërrimi i universiteteve publike në agjenci tregtare 
dhe i studentëve në konsumatorë priten të transformojnë edhe raportet 
në klasë midis pedagogëve dhe studentëve. Në një universitet publik të 
papërshkuar nga logjika e kapitalit, pedagogët dhe studentët, të paktën 
në parim, janë bashkëplotësues, dhe pavarësisht raporteve pushtetore 
të rezistueshme në klasë, mund të ndajnë të njëjtin qëllim: dijësimin e 
drejtpërdrejtë të studentëve dhe atë të tërthortë (përmes pyetjeve, dhënies 
së këndvështrimeve jashtëskematike, hapjes së problematikave të reja 
përmes diskutimit etj.) të pedagogëve. Tanimë, raporti pedagog-studentë 
do kanalizohet varfërisht në logjikën antagoniste të shitësit dhe blerësit. 
Pedagogët duan të shesin sa më shtrenjtë (tarifat më të larta studentore 
nënkuptojnë rritje pagash për ta), ndërsa studentët të blejnë sa më lirë. 

Neoliberalizuesit e arsimit të lartë pretendojnë edhe se futja e logjikës 
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së tregut (kupto: kapitalit) në universitete do t’i përmirësonte ato cilësisht, 
me besimin mitik të zotit-treg që ka zëvendësuar zotin-diell: ku hyn tregu, 
s’hyn xherahu. Sidoqoft ë, këtu s’do të merremi me idenë se tregtarizimi 
i universiteteve është oksimoron, por me paralelet që marrin si shembuj 
neoliberalët. Rëndom thuhet se duhen krahasuar televizionet private, 
sidomos ato më të famshmet, me televizionin publik. Mirëpo nëse nuk 
marrim për tregues cilësie spektakolarizimin apo vulgaritetin, nuk kuptohet 
se pse televizionet private janë më të mira se ai publik, i cili afërmendsh 
është keq. Të paktën në televizionin publik, të keqadministruar sidozot, 
gjen edhe ndonjë emision për bletët. Mëtimi se televizioni publik është 
thjesht vegël propagandistike qeveritare që s’ofron informacion të vërtetë e 
të drejtpeshuar bëhet gjithnjë e më i tjetërbotshëm tanimë kur televizionet 
private nuk janë më pak propagandistike në linjën e tyre editoriale, 
proqeveritare ose proopozitare. Po prapëseprapë ato i ndjek publiku - do 
ia behin. Mirëpo kjo nuk shpjegon se pse publiku “shtrëngohet” t’i ndjekë, 
apo se si lidhet kjo ndjekshmëri me rënien progresive kulturore të masës së 
gjerë të popullsisë, se si kjo e fundit buron nga degradimi i institucioneve 
arsimore dhe kulturore edhe si rezultat i tregtarizimit të tyre, ç’lidhje ka ky 
i fundit me strukturimin ultrakapitalist të ekonomisë etj. 

Sidoqoft ë propozuesit e projektreformës e kanë një përparësi, dhe 
bëjnë ç’është e mundur për ta përdorur ideologjikisht: gjendjen aktuale 
të universiteteve publike. Kur problemet janë të mëdha, avantazhi i 
shformuesve është i madh, pasi gjithçka që ndryshon rrënjësisht nga e 
tashmja pranohet më lehtë si shpëtim, paçka se mund të përbëjë përkeqësim. 
Mjaft on të kujtojmë se si u vendos regjimi nazist në Gjermani pas krizës 
së madhe të kapitalizmit. Në emër të luft ës kundër judeo-bolshevizmit, 
judeo-spekulantëve fi nanciarë dhe korruptimit parlamentarist, ata ofruan 
si shpëtim shtetin total, kapitalisto-korporativist në ekonomi, dhe një 
udhëheqës të padiskutueshëm si sintezë e tyre. 

Megjithatë, neoliberalizuesit e arsimit të lartë e kërkojnë problemin 
aty ku nuk është (te shpërndarja e fondeve) dhe i zbulojnë problemet me 
përdorimin e formave më të ulëta të mendjes si hamendja, përshtypja 
ose opinionet. Po cilat janë problemet? Së pari, universitetet publike janë 
struktura gjysmë-ose më shumë- feudale, ku pushteti i të zgjedhurve 
formalisht është rëndom i padiskutueshëm dhe abuzues. Sidoqoft ë zgjidhja  
e projektreformës në fj alë është kundërthënëse, përderisa një problemi 
që buron nga mungesa e demokracisë i jep si zgjidhje zhdukjen fare të 
demokracisë (rasti i heqjes së të drejtës së studentëve për të marrë pjesë 
në procesin e zgjedhjeve të rektorëve dhe dekanëve), athua se për t’i bërë 
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ballë blerjes së votës në Shqipëri zgjidhje do të ishte heqja fare e të drejtës 
së votës. Propozuesit e saj pretendojnë po ideologjikisht se në vende me 
demokraci të pazhvilluar e drejta e votës është regresive, duke propozuar 
modele anakronike të despotizmave të ndritur, mendësi kryekëput 
kolonialiste prej “white’s men burden”. 

Aty ku ideologjia nuk keqparaqet, fsheh. Ky është rasti i kushteve të 
jetesës dhe studimit për studentët. Asnjë fj alë për to në krejt reformën, 
ku studenti thirret në emër vetëm si konsumator që duhet të paguajë 
më shumë dhe si subjekt në zhveshje nga të drejtat formale zgjedhëse. 
Problemet me kushtet e jetesës dhe të studimit prodhojnë një studentëri 
pasive e të dorëzuar, të cilës përkeqësimi i ngjan si normalitet progresiv 
i kudohasshëm, dhe mbi të gjitha skeptike ndaj çdo përpjekjeje kolektive 
rezistuese. Fundja projektreformuesit nuk do të guxonin të sillnin nëpër 
mend modele të tilla nëse trupa studentore do të kishte aktualisht një 
raport identifi kues me idenë dhe praktikën e universitetit. 

Për sa i përket cilësisë së mësimdhënies dhe raporteve pedagog-student, 
projektreforma ose hesht, ose jep zgjidhje burokratizuese, duke e kushtëzuar 
cilësinë e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor me plotësimin e disa kritereve 
të vendosura dhe të vlerësueshme burokratikisht. Nëse universitetet publike 
sot kanë probleme cilësie kjo nuk vjen nga moskonkurrenca e tyre në treg, por 
nga mbyllja brenda guaskës private feudale të pedagogëve, ku sfera publike e 
diskutimeve dhe debateve shkencore është e varfër dhe ku raporti me studentët 
nuk është ai i bashkësendërtuesve të dijes, por i transmetuesve të njohurive 
të gatshme për tru që konsiderohen të virgjër. Hapja e universiteteve ndaj 
shoqërisë (jo ndaj interesave private të të privilegjuarve biznesmenë) dhe ndaj 
njëri-tjetrit, integrimi i studentëve në veprimtaritë studimore, riformësimi i 
marrëdhënieve në klasë, nxitja e studentëve për vetorganizim shumëpërmasor, 
zgjerimi i demokracisë pjesëmarrëse etj., do të përbënin premisa nga ku mund 
të nisë rithemelimi i universiteteve si mirëfi lli publike, jashtë logjikës së forcës 
së kapitalit dhe të shtetit në shërbim të tij. 

Shtrohet pyetja: A mund të prodhohet një universitet emancipues 
pa transformuar njëkohësisht strukturën ekonomike të dominuar nga 
kapitali dhe atë politike nga shteti metakapital? Mbase jo, por nisja e punës 
në universitet, transformimet fi llestare minimale në të, aty ku logjikat e 
kapitalit dhe shtetit nuk janë krejt mbytëse, mund të shërbejë edhe si foco 
nga ku të synohet shoqëria mbarë, edhe si farkëtuese subjektesh politike 
të organizuara dhe emancipuese që janë pjesë e shoqërisë dhe veprojnë 
brenda saj si agjentë transformues. 
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Qëndrim i Lëvizjës “Për Universitetin” 
ndaj procesit të reformimit dhe 
projektligjit të arsimit të lartë

Ne aktivistët e Lëvizjes Për Universitetin, të angazhuar prej më se një 
viti në hulumtimin e kritikën ndaj procesit qeveritar të ristrukturimit të 
arsimit të lartë si edhe në organizimin e formave të larmishme të rezistencës, 
gjykojmë se si procesi, ashtu edhe përmbajtja e dy draft reformave dhe tre 
projektligjeve janë tërësisht ilegjitime dhe me efekte shkatërrimtare për 
jetën universitare publike. Për më tepër ky proces bart damkën e shëmtuar 
të ndikimit të lobeve të fuqishme ekonomikisht dhe mediatikisht të 
universiteteve private.
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Historia
Reforma në fj alë është përshtatje në kushtet shqiptare e eksperimentit 

të dështuar të diktaturës së gjeneralit kilian Pinoçet në vitet ’70 të shekullit 
të kaluar që fuste për herë të parë konkurrencën e universiteteve private 
dhe publike për fondet shtetërore.Prej vitit të ardhshëm, për shkak të 
rezistencës masive dhjetëvjeçare të studentëve, sistemi universitar kilian 
do t’i kthehet publikut duke u garantuar falas nga shteti.Në Shqipëri një 
reformë e tillë ka një histori tentativash të dështuara nga qeveria e kaluar, 
përkatësisht draft reformat e vitit 2010 (Green Paper) dhe 2012 (Plani i 
Veprimit Kuadër).Në këtë kuptim, reforma e qeverisë aktuale, ndryshe 
nga ç’pretendohet, nuk është hop cilësor krahasuar me të shkuarën, por 
vazhdim besnik i hapave shkatërrimtare të qeverisë së shkuar.

Parime të përgjithshme
Në vend që të reformohet mënyra e qeverisjes dhe modeli i zhvillimit 

ekonomik nga kontributet e universitarëve, reformohet jeta universitare 
nga burokracia shtetërore dhe lobizmi privat. Ky reformim shkatërrimtar 
dëft on tërthorazi edhe katandisjen e jetës universitare publike. Në kushte 
të tjera, asnjë qeveri nuk do të guxonte të ndërmerrte një reformë të tillë.

Ndjekja e të gjitha shkallëve të arsimit duhet të konsiderohet e drejtë 
shoqërore themelore ku përparësi ka kontributi në emancipimin e 
shoqërisë.Nëse pretendohet se arsimimi universitar nuk i shërben vetëm 
shoqërisë, por edhe individit, e njëjta logjikë vlen edhe për arsimin fi llor.
Të diturit shkrim e këndim nuk prodhon vetëm një qytetar të edukuar, por 
edhe një inxhinier të ardhshëm.

Nëse ngrihet shqetësimi se pse shteti duhet të subvencionojë edhe 
arsimimin e studentëve nga familjet e pasura, përgjigjja mund të gjendet 
në idenë se për kompensim shteti duhet të taksonte më shumë prindërit e 
pasur të këtyre studentëve. Mjaft on që shteti të rivendosë tatimin mbi vlerën 
e shtuar (TVSH) për arsimin universitar privat (të hequr në vitin 2009 me 
propozim të asokohshëm të Partisë Socialiste në opozitë dhe me miratim të 
qeverisë së Partisë Demokratike) dhe të rrisë tatimet mbi fi timet e pronarët 
e universiteteve private dhe, kësisoj, do ta justifi konte edhe tarifi min më të 
ulët të fëmijëve të këtyre pronarëve që zgjedhin të ndjekin arsimin publik.
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Procesi i hartimit të reformës

Komisioni është ilegjitim nga pikëpamja e universitarëve. Ai është 
emëruar nga kryeministri dhe i përgjigjet atij dhe jo universitarëve. 
Komisioni ka punuar mbi parime të paracaktuara nga Ministria e Arsimit 
dhe Sportit, pra ka bërë punë teknike dhe jo kritike e konceptuale. Liria 
akademike nuk i pranon parakushtet dhe paravendosjen e parimeve.
Komisioni duhet të riformohet nga sekretarë që shkojnë fakultet më fakultet 
dhe mbledhin e sintetizojnë disa herë rresht pikëpamjet e universitarëve 
për reformimin e arsimit të lartë.

Organizimi

Jeta universitare publike vendoset në kontroll shtetëror, ku spikasin jo vetëm 
agjencitë burokratike qeveritare që do të përcaktojnë edhe kriteret e kërkimit 
shkencor dhe të cilësisë akademike, por edhe Bordi i Administrimit si organi 
më i lartë administrativ i universiteteve publike. Bordi Administrativ ka fuqi 
vetoje për krejt fi nancimin dhe një pjesë të konsiderueshme të administrimit 
të jetës universitare publike. Në pothuajse të gjitha universitetet publike, 
shumicën e këtij bordi do ta përbëjnë përfaqësuesit e qeverisë  (raporti 4 me 
3 për qeverinë). Që ky raport të përmbyset, universiteteve publike u kërkohet 
të nxjerrin vetë shumicën e fondeve, çka do të kërkonte tregtarizim të jetës 
universitare dhe rritje edhe më të papërballueshme tarifash për studentët. 
Autonomia e propozuar nga qeveria është ajo e një ndërmarrjeje tregtare që 
duhet t’i gjejë vetë fondet, çka do të vinte në rrezik lirinë akademike që nuk 
kërcënohet vetëm nga burokratizimi shtetëror, por edhe nga kolonizimi i 
kapriçove të tregut dhe i përfaqësuesve të tij.

Financimi

Financohen universitetet private drejtpërdrejt në kërkimin shkencor 
dhe me bursat e ekselencës.Këto të fundit mund t’i nxisin universitetet që 
në kushte konkurrence, për të përfi tuar fonde, të premtojnë nota të larta.
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Risia ligjore e universiteteve publike të pavarura, hallkë e ndërmjetme 
midis universiteteve publike dhe private, u jep mundësi universiteteve private 
që.në kushte mungese të theksuar kontrolli ligjshmërie. të kamufl ohen si të 
tilla dhe të kenë të njëjtat të drejta për të konkurruar për të gjitha fondet 
shtetërore që u shkojnë universiteteve publike. Vetë qeveria mendon 
se sistemi i drejtësisë është i pabesueshëm ngase i korruptuar.Qeveria 
është e dyshuar ngaherë si e kapur prej ndikimeve lobiste.Këtë ligj e kanë 
lobuar publikisht prej vitesh një pjesë e pronarëve dhe stafeve pedagogjike 
të universiteteve private. Logjikisht qeveria do të fi nancojë tërthorazi 
sipërmarrjet universitare private. Këtë ne e quajmë socializëm për të pasurit.

Konkurrimi midis universiteteve publike dhe këtyre të fundit dhe 
universiteteve publikeve të pavarura (privatët e kamufl uar) do të prodhojë 
një situatë ku universitetet më të dobëta do të fi nancohen më pak dhe, për 
pasojë, do të kenë tarifa më të larta studimi. Këtu gjendet paradoksi i një 
universiteti të keq dhe të shtrenjtë që sipas logjikës ekonomike konkurrenciale 
do të çojë në mbylljen e tyre si të ishin ndërmarrje të falimentuara. Kësisoj 
qeveria në vend që t’u kërkojë llogari drejtuesve universitarë për cilësinë e 
studimeve, do t’i shtyjë universitetet publike, bazuar më shumë në kritere 
jashtakademike, drejt falimentimit ekonomik dhe mbylljes.

Kushtëzimi i fi nancimit të universiteteve publike nga matja e cilësisë 
(jo vetëm të kërkimit shkencor, por edhe të mësimdhënies), mund t’i shtyjë 
studentët si vlerësues të mësimdhënies të gënjejnë në pyetësorë duke pasur 
parasysh faktin se sa më mirë të dalë universiteti i tyre në renditje, aq më 
shumë fonde shtetërore do të përfi tojë e, rrjedhimisht, aq më e ulët do të jetë 
tarifa e tyre. Kësisoj e ardhmja e universiteteve publike do të jetë e tashmja e 
universiteteve private: Mburrje dhe reklamim agresiv në vend të vetëkritikës.

Ulja e pritshme e fi nancimit shtetëror për universitetet publike (nga 
konkurrenca e publikeve të pavarura) do të kërkojë rritjen e tarifave të 
studimit, çka jo vetëm do ta reduktojë edhe më dimensionin publik të 
arsimit, por njëkohësisht do të ngushtojë hendekun e tarifave midis tyre 
dhe privatëve duke u shërbyer konkurrueshëm këtyre të fundit. Kësisoj 
jeta universitare do të kthehet përfundimisht në kalcifi kuese të hendekut 
klasor, të cilën do të mund ta përballojnë vetëm shtresat e privilegjuara dhe 
të paprivilegjuarit mjaft ueshëm aventurierë për të hyrë në borxhe.

Rritjes edhe më të madhe të tarifave, qeveria premton se do t’i përgjigjet 
duke dhënë bursa për studentët e varfër dhe të merituar.Mirëpo pa 
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përkufi zuar pragun e varfërisë, një premtim i tillë është spekulativ. Nëse do 
të fi nancoheshin të gjithë studentët që janë relativisht në nevojë, shkollimi 
universitar do të duhej të ishte falas për pjesën dërrmuese të tyre. Nëse 
bursat u premtohen vetëm atyre në varfëri të skajshme, atëherë prej tyre do 
të përfi tojë pakkush ose askush meqenëse të tillë të varfër shtrëngohen ta 
lënë shkollën shumë herët.

Rritjes edhe më të madhe të tarifave, qeveria do t’i përgjigjet duke u 
mundësuar studentëve të pamundur kredi bankare.Me këtë rast, përveçse 
do t’i zhysë studentët në borxhe të pashlyeshme në kushtet e papunësisë 
së madhe apo keqpunësimit rinor, qeveria do të fi nancojë indirekt edhe 
bankat private duke dalë garante e pagesës së interesave të borxhit. Sikur 
interesat që do t’u paguante këtyre bankave t’i hidhte drejtpërdrejt në 
arsimin publik, cilësia e këtij të fundit do të rritej.

Ulja e pritshme e fi nancimit shtetëror për universitetet publike (nga 
konkurrenca e publikeve të pavarura) do të kërkojë ristrukturimin e tyre 
në ndërmarrje me karakter gjithnjë e më të madh tregtar. Për të mbijetuar 
dhe rritur të ardhurat e tyre, universitetet publike do të shtrëngohen jo 
vetëm të komercializojnë kërkimin shkencor dhe kurrikulat, por edhe të 
kryejnë veprimtari fi timprurëse jashtakademike si reklamat, dhënia me 
qira e mjediseve etj.

Të drejtat studentore

Pjesëmarrja studentore në vendimmarrjen universitare reduktohet.
Praktikisht studentët s’do të kenë më ndikim vendimmarrës.

Megjithëse ndryshe nga projektet e mëparshme ku studentët 
përjashtoheshin tërësisht nga vendimmarrja universitare, në projektligjin e 
fundit është rikthyer e drejta studentore në zgjedhjet për dekanët dhe rektorët, 
përqindja e lejuar (10% e votave në zgjedhjen e dekanëve dhe rektorëve) 
është jo vetëm e papeshë në raport me të tërën dhe numrin e studentëve, por 
edhe më e ulët se niveli aktual i të drejtave të tyre zgjedhëse (20%). Studentët 
duhet të kenë 50% të të drejtave si bashkëthemelues të trupit të universitarëve.
Sa më e gjerë trupa zgjedhëse, aq më e pakompromentueshme nga ndikimi 
abuziv i qeverisë apo i burokratëve në fuqi.
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Universiteti që duam

Proces demokratiko-universitar reformimi: Reformimi i jetës dhe 
strukturës universitare është domosdoshmëri. Prandaj ne propozojmë që 
reforma të kthehet aty ku i takon, tek universitarët.Qeveria duhet të ketë 
të drejtën e emërimit të një komisioni sekretarësh me kompetenca vetëm 
teknike që duhet të mbledhë sugjerimet e studentëve dhe pedagogëve 
si individualisht, ashtu edhe të organizuar në bazë fakultetesh dhe 
universitetesh.Përfaqësuesit e universiteteve private duhet të përjashtohen 
nga çdo diskutim në lidhje me mënyrën e fi nancimit.

Ulje progresive e tarifave deri në arsimim publik falas pas disa viteve.
Mbështetje në rritje buxhetore për përballimin e kushteve të jetesës dhe 
të studimit të studentëve, shumica e të cilëve përballen me vështirësi të 
mezikapërcyeshme. Diçka e tillë do ta bënte universitetin përfundimisht 
jopërjashtues në terma ekonomikë.

Përfshirje intensive e studentëve dhe organizimeve të tyre në 
mbarëvajtjen e jetës universitare.

Demokratizim i jetës universitare.Drejtuesit të kenë detyrimin të 
raportojnë dhe të mbajnë shënim kritikat e asambleve të pedagogëve dhe 
studentëve disa herë në vit.Këta të fundit duhet të kenë të drejtën që t’ua 
revokojnë drejtuesve të zgjedhur mandatin përpara afatit.

Rritje të llogaridhënies së universitarëve ndaj njëri-tjetrit dhe ndaj 
shoqërisë.Regjistrim dhe publikim i një pjese të leksioneve të pedagogëve 
për publikun e gjerë.Regjistrim dhe publikim i të gjitha aktiviteteve 
shkencore në universitete.

Llogaridhënie fi nanciare ndaj Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe 
transparencë fi nanciare.

Pavarësi nga qeveria dhe lobistët privatë, ndërvarësi nga shoqëria 
(grupet e organizuara të saj). Diskutimi intensiv me grupet shoqërore do 
ta rriste ndikimin e universitarëve në ristrukturimin e marrëdhënieve dhe 
institucioneve shoqërore dhe politike dhe, nga ana tjetër, do të fuste brenda 
jetës universitare kontributet më të mira të shoqërisë.
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SWP, Greqi

Lëvizja studentore në Greqi

Organizimet studentore dhe lëvizjet rinore në Greqi kanë qenë 
gjithmonë të lidhura me rrugëtimin e kapitalizmit. Deri në vitet ‘50 
studentët ishin të paktë në numër dhe kryesisht pjesë e elitës dhe e klasës 
sunduese, e të destinuar që më vonë të udhëhiqnin aparatin shtetëror ose 
të punonin si drejtues korporatash. 

Pas shkatërrimit që solli Luft a e Dytë Botërore, kapitalizmi po 
lulëzonte dhe ndërkohë që përhapej kishte nevojë gjithnjë e më shumë për 
punëtorë të arsimuar. Kështu që, në shumicën e vendeve e po ashtu në 
Greqi, universitetet morën një rol tjetër. Ata hapën dyert dhe qindra vetë 
nga klasa punëtore, vajza e djem të varfër, nisën të studionin në shkolla 
politeknike dhe universitete në fund të viteve ‘50 dhe në fi llim të viteve 
‘60. Rritja e shpejtë e kapitalizmit, zhvillimi ekonomik, veçanërisht në 
kryeqytet, nënkuptonte nevojën në rritje për edukim dhe trajnim të klasës 
punëtore.

Lëvizja studentore u shfaq në publikisht në vitin 1957. Kërkesat kryesore 
të organizimit të parë studentor ishin ato kundër rritjes së tarifave dhe për 
ushqim falas. Kërkesa bazë ishte rritja e fondeve për arsimin. Në këtë pikë, 
në vitin 1962 nisi një lëvizje e gjerë demonstratash kundër mungesës së 
fondeve. Konfl ikti mori një kthesë politike dhe thirrjet u përgjithësuan në 
një drejtim anti-monarkik.

Një slogan i famshëm ishte “pajë arsimit, jo Sofi së” (Sofi a, mbretëreshë 
e Spanjës, pas martesës mori një pajë nga shteti grek). Për herë të parë u 
shfaq zaptimi si një formë rezistence, e cila do të njihej më vonë si një nga 
metodat më efektive. Zaptimet në Shkollën e Kimisë në Athinë dhe Selanik 
morën si kundërpërgjigje nga policia sulme dhe dhunë të dukshme. 
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Tre vite më vonë, më 1965-ën, kjo betejë do të përgjithësohej. Konfi kti 
i popullit me Pallatin mori dimensione të pakontrollueshme, ndërkohë 
protestat dhe përballjet me policinë bëheshin të përditshme për dy muaj 
e gjysmë me radhë. Arsyeja ishte se Pallati nuk lejonte qeverinë e qendrës 
së Jorgos Papandreut të miratonte kabinetin, mbi të gjitha ministrin e 
drejtësisë. 

Në këto demonstrata, të cilat sollën rënien e qeverive njëra pas tjetrës, 
Sotiris Petroulas, një student u vra dhe bë simbol i lëvizjes rinore. Sotiris 
Petroulas studionte në Universitetin Ekonomik (tani ΑΣΟΕΕ). Në këtë 
pikë lindi kërkesa për azil, që do të thotë që në demonstratat në Propilaia 
dhe në universitete policia nuk mund të ndërhyjë pa mandat ligjor. 

Zgjerimi i lëvizjes studentore dhe lulëzimi i saj u ndërpre nga forcimi 
i shtetit ushtarak, Junta e 1967-ës. Kolonelët ushtarakë erdhën në pushtet 
dhe përforcuan një regjim censure, frike dhe terrrori. Torturat, burgosjet, 
vrasjet dhe dëbimet u drejtuan tek ata të cilët kundërshtonin regjimin. Në 
universitete, autoritetet “akademike” të zgjedhura nga junta, u vendosën 
në krye të unioneve të mësuesve dhe trupa studentore e policisë vepronte 
e pashqetësuar në auditore.

Në vitin 1972 Junta kishte nisur të hynte në krizë dhe kishte nevojë 
për “një shtysë të re” që të mbante veten në këmbë. Nisën diskutimet 
për një “demokratizim hap pas hapi” në çdo sferë, e po ashtu edhe në 
universitete. Kjo hapi një dritare të vogël për veprim nga poshtë. Po në 
vitin 1972 nisi vatra e parë e rezistencës që kërkonte zgjedhje të lira në 
universitete. Regjimi, i cili realisht nuk donte demokraci, sulmoi duke 
ndërprerë studimet për ata studentë që merrnin pjesë në rezistencë e duke 
i regjistruar ata në ushtri. 

Momenti kyç erdhi në nëntor të vitit 1973, fi llimisht me zaptimin e 
Shkollës Juridike dhe më vonë të Politeknikut në Athinë. Me shtysën e së 
majtës revolucionare, përplasja me regjimin kulmoi.

Ekzistonin dy linja mendimi në zaptimin e Universitetit Politeknik. 
Njëra linjë (ajo e organizatorëve të majtë reformistë tradicionalë, të cilët 
nuk donin të ndiqej linja “ekstreme” e zaptimit) ishte që lëvizja duhet 
të kishte kërkesa që kishin të bënin vetëm me arsimin dhe të ndalohej 
zaptimi pas negociatave. Përmbysja e regjimit kishte nevojë për një qasje të 
kujdesshme, prandaj ata pretendonin diçka që përkthehej si bashkëpunim 
edhe me politikanët e krahut të djathtë konservator. Linja tjetër, ajo e të 
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majtës revolucionare, me shpirtin e lëvizjes ndërkombëtare të ’68-ës në 
Francë, ishte të shkohej deri në fund: t’i bëhej thirrje popullit për revoltë, 
punëtorët të hidheshin në grevë dhe të përmbysnin regjimin e urryer. 

Qasja e dytë fi toi argumentimin brenda Universitetit Politeknik. Qindra 
mijëra njerëz nisën demonstratat jashtë Politeknikut. Zaptimi studentor 
u kthye në një revoltë të klasës punëtore. Junta e braktisi “demokracinë” 
dhe shfaqi fytyrën e saj të vërtetë. Në ditën e tretë të zaptimit tanke dhe 
forca speciale u lëshuan në rrugë dhe shtypën rebelimin. Një tank hyri 
në politeknikum ndërkohë që snajperistët vrisnin prej çative. Dhjetëra 
studentë dhe punëtorë u vranë. Përplasja zgjati dy ditë të tjera ndërkohë që 
njerëzit luft onin tanket me gurë. 

Rebelimi mund të ishte ndalur, por në fakt kjo shtypje e lëvizjes shënjoi 
rënien e kambanave për Juntën. Luft a e humbur me Turqinë, si rrjedhojë 
e provokimit të një grushti shteti të dështuar në Qipro, e ndjekur nga 
pushtimi turk dhe disfata e Greqisë në ishull, solli më në fund rënien e  
regjimit pas disa muajve, në vitin 1974. 

Metapolitefsi (ndryshimi i regjimit) ishte shpërthimi i lëvizjes 
studentore, e cila në fakt kërkoi çdo gjë prej qeverisë së djathtë të 
Konstandinos Karamanlisit që pasoi rrëzimin e Juntës. Kërkesa kryesore 
ishte demokratizimi. Mësuesit që kishin mbështetur Juntën të pushoheshin, 
të ndalohej autoriteti i profesorëve në universitete, legalizimi i azilit, e drejta 
profesionale, zgjedhje të lira sindikaliste. Ndërkohë, gjatë këtyre viteve, 
pati një shpërthim të klasës punëtore në fabrika dhe pothuajse në çdo 
vend pune, madje edhe në futboll. Lëvizja studentore qëndroi gjithmonë 
e lidhur dhe ndërvepruese me punëtorinë. Pati gjithashtu një radikalizim 
politik dhe ideologjik të përgjithshëm. 

Më 1979-ën, si reagim ndaj një projektligji në votim i cili përpiqej të 
impononte një realitet më strikt në universitete, nisi një valë zaptimesh të 
gjata; si pasojë qeveria e djathtë u detyrua të hiqte dorë prej tij. Gjatë kësaj 
beteje dy aktivistë, një burrë dhe një grua, u vranë dhe dhjetëra të tjerë u 
plagosën gjatë shtypjes së demonstratës së Politeknikut të 1980-ës nga policia 
(çdo 17 Nëntor, ditën në të cilën rebelimi u shtyp, mijëra njerëz marshojnë në 
Athinë dhe në gjithë vendin – një “traditë” që qeveritë dhe klasa qeverisëse e 
urrejnë si çdo gjë tjetër që ka të bëjë me periudhën e metapolift esit).

Lëvizja studentore korri një seri fi toresh me ligjin e 1981-it dhe qeveria 
e parë socialdemokrate e PASOK-ut detyroi votimin e ligjit për azil dhe 
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organizimin sindikal të lirë në universitete. Studentët vijuan të kishin 
një rol të rëndësishëm në lëvizje me të majtën që po forcohej e po bëhej 
dominuese në universitete. Pati një valë të dytë zaptimesh në universitete 
më 1987-ën dhe një valë të parë zaptimesh në gjimnaze, duke ndjekur 
kështu shembullin e studentëve francezë në vitin 1986. 

Në gusht të 1990-ës qeveria e re e djathtë e Mitsotakisit prezantoi 
një projektligj të ri me ndryshime në të gjitha nivelet e arsimit. Sërish 
“modernizimi” nënkuptone disiplinë dhe në të njëjtën kohë hapte 
mundësinë për lindjen e universiteteve private. Ligji i ri shfuqizonte 
dhënien e librave falas, kufi zonte azilin, e kështu me radhë.

Gjatë nëntorit nisën zaptimet në disa universitete dhe gjimnaze në Athinë 
dhe qytete të tjera. Në pak javë lëvizja nisi të përhapej. Më tepër se 2000 shkolla 
dhe pothuajse çdo universitet në të gjithë Greqinë u bënë pjesë e lëvizjes së 
zaptimeve dhe demonstratave. Lëvizja vazhdoi deri në Krishtlindje dhe jo 
vetëm nuk u reduktua, por çdo hap pas i qeverisë i jep një shtysë të mëtejshme 
studentëve dhe nxënësve. E djathta, duke mos qënë në gjëndje të kontrollonte 
situatën dhe të ndalte lëvizjen, dërgoi të rinjtë e Nea Demokratia-s nëpër 
shkolla që të shkatërronin zaptimet e studentëve. Në një nga këto sulme, në një 
shkollë në Patra, u vra profesori i majtë Nikos Teboneras. 

Vrasja e profesorit Nikos Teboneras ndezi të rinjtë dhe gjithë klasën 
punëtore duke çuar në  mobilizime të vazhdueshme dhe konfl ike me 
policinë. Ministri i Arsimit dha dorëheqjen dhe qeveria tërhoqi mbrapsht 
projektligjet e reja që donin të paraqisnin në parlament. Kjo lëvizje luajti 
një rol të madh në rënien e qeverisë së Mitsotakisit pas dy vjetësh, duke 
drejtuar një lëvizje të gjerë protestash. Pishtari kaloi nga të rinjtë, studentët 
dhe nxënësit e gjimnazeve, te punëtorët. Në vijim organizimet rifi lluan në 
vitin 1999 me një lëvizje të gjerë zaptimesh në gjimnaze dhe sërish më 
vonë në 2001-in. 

Për elitën qeverisëse kjo përbënte një telash të përhershëm që 
duhej ndaluar. Ata miratuan ligje të reja që e kthenin në vepër penale 
zaptimin në gjimnaze dhe shumë nxënës që merrnin pjesë u përballën 
me akuza. Reformimi i sistemit të edukimit dhe kthesat neoliberale 
që po ndërmerreshin në të gjithë Evropën ishin një startegji bazike për 
kapitalistët, të cilët po përgatiteshin të sulmonin fuqishëm. Universitetet 
greke u detyruan të adaptonin marrëveshjen e Bolonjës. Që prej vitit 2006, 
qeveria e re e Nea Demokratia-s përgatiste sulmin e madh. 
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Sulmi kishte në qëndër ndryshimin e kornizës ligjore për arsimin e lartë 
me zbatimin e një ligji të ri dhe jo ligjin e ’81-it i cili i jepte mjaft  të drejta 
studentëve. Ky sulm synonte në radhë të parë reduktimin e pjesëmarrjes 
së studentëve në trupën administrative të universitetit. Studentët nuk 
mund të votonin më për dekanët e tyre. Qëllimi kryesor ishte reduktimi 
i sindikalizmit studentor. Ky qëllim ishte më së shumti politik, kështu që 
universitetet nuk do mund të ishin më vatra të rezistencës kolektive. 

Sulmi i dytë synonte revokimin e azilit, në mënyrë që policia të mund 
të hynte brenda universiteteve dhe të ndërhynte për t’i ndaluar së qenuri 
hapësira veprimi për të majtën, për të ndaluar asambletë studentore dhe 
zaptimet. Individualizimi, depolitizimi, mposhtja e kolektivietetit ishin 
pjesët kryesore të këtij sulmi. Gjithashtu, intensifi kimi i programit të 
studimit, kurset zinxhir, prezenca e detyrueshme dhe veprime të ngjashme, 
që studentët të mos kishin kohë për t’u marrë me organizime sindikale ose 
gjë tjetër përveç studimit intensiv. Pjesë e kësaj ishte dhe kufi zimi i viteve të 
studimit: 4+2 vjet u vendosën si limit i përfundimit të studimeve dhe si një 
mase disiplinore për të përjashtuar çdo student që do ta tejkalonte këtë limit. 
Së fundmi, qëllimi kryesor ishte kthimi i universitetit në terren të ri përfi timi 
për investitorët dhe kërkimi shkencor të udhëhiqej nga korporatat. Lidhja e 
dijes me tregun, nëpërmjet sponsorizimit të fi lantropëve, dhe reduktimit të 
fondeve shtetërore për universitetet dhe politeknikumet.

Ky lloj sulmi ishte shkatërrimtar dhe nënkuptonte provokim revolte për 
studentët. Pjesa fi nale e sulmit ishte rishikimi i “Artikullit 16”, i cili lejonte 
krijimin e universiteteve jo-publike, pra universiteteve private. Ky sulm i 
qeverisë u përball me një valë të paprecendentë zaptimesh dhe protestash 
të profesorëve dhe përfundoi me një fi tore të pjesshme të lëvizjes, po ashtu 
me mos-rishikimin e “Artikullit 16”. Opozita e rrugës fi toi.

Vala e zaptimeve e cila fi lloi në mars të 2006-ës eci e frymëzuar nga 
lëvizja e zaptimeve të studentëve në Francë (më herët studentët francezë 
ishin ngritur kundër ligjit mbi “punësimin për herë të parë” të Shirakut dhe 
arritën tërheqjen e tij). Në maj dhe qershor të 2016-ës numri i fakulteteve 
të zaptuara kaloi shifrën 200. Lëvizja studentore qëndroi ngushtësisht e 
lidhur me universitarët, me mësues të çdo dege dhe me lëvizjen punëtore 
si një trup i vetëm.

Në gjysmën e dytë të qershorit nisi një protestë e përgjithshme për të 
kërkuar arsim publik falas, ndërkohë që në tetor nisi një valë protestash e 
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mësuesve dhe zaptimesh studentore në mbi 1000 shkolla. Qeveria u detyrua 
të zmbrapsej duke e ngrirë miratimin e ligjit. Në janar zaptimet vazhduan 
dhe në mars të 2007-ës beteja përfundoi dhe rishikimi i “Artikullit 16” 
mbeti në letra. DAP (rinia e Nea Demokracia-s në universitete) luajti rolin 
e prishësit të protestës, ashtu si edhe sot përpiqet të prishë organizimet 
me propagandë false kundër “minoriteteve”. Kjo propagandë transmetohej 
24 orë çdo ditë të javës në media nga ministria e Giannakou-t. Studentët 
arritën ta hidhnin poshtë këtë propagandë duke depërtuar drejtëpërdrejtë 
në shoqëri. 

U krijuan grupe të cilat morën pjesë në asambletë e mësuesëve, u 
përhapën vendimet e marra nga shoqata e studentëve nëpër fabrika, 
duke kërkuar mbështetje, u organizuan gjithashtu diskutime të hapura 
nëpër lagje. Në të njëjtën kohë zaptimet u bënë qendra e vëmendjes së 
mbledhjeve të lagjeve nëpërmjet organizimit të eventeve, diskutimeve, etj. 
Zaptimet nuk nënkuptonin shkolla të mbyllura dhe studentë nëpër shtëpi, 
por hapësira të gjalla politike dhe qendra socializimi.  Në këtë mënyrë ata 
detyruan PSAP (të rinjtë socialdemokratë në universitete) të votonin në 
favor të zaptimeve, si një përpjekje për të treguar ndryshimet e tyre nga 
DAP. Në sajë të këmbënguljes dhe pjesëmarrjes masive u arrit të fi tohej 
baza e KNE (forumi rinor i partisë komuniste të Greqisë – KKE), e cila 
pas gati dy muajsh zaptime në fakultete tregoi mbështetjen duke hyrë në 
radhët e asamblesë studentore.

Pas një proteste të madhe kombëtare, me pjesëmarrje nga i gjithë vendi, 
çdo dy javë në Athinë nisi të bëhej një koordinim i hapur i Asamblesë së 
përgjithshme dhe zaptimeve. Ky ishte një nga sekretet e suksesit. Qindra 
studentë morën pjesë, ku diskutonin dhe vendosin së bashku për hapat e 
ardhshëm, duke qëndruar të bashkuar dhe me iniciativa të reja çdo herë. 
Këtu u arrit fi torja kundër disfatizmit dhe izolimit. Nëpërmjet koordinimit 
u arrit vetëbesim dhe zërat që insistonin që “nuk do i dilej dot” u izoluan. 
Beteja për arsim publik falas u kthye në një betejë kundër qeverisë duke 
lidhur të gjitha pjesët e shoqërisë së bashku. Gjithashtu, pas kësaj beteje, 
lindi bashkimi i të majtës antikapitaliste. 

Në vitin 2008 rinia u gjend sërisht në rrugë duke protestuar, duke 
zaptuar universitete dhe shkolla, si dhe duke organizuar demonstrata të 
përditshme pas vrasjes nga policia të Aleksis Grigoropoulosit, një nxënësi 
15-vjeçar. Që prej atëherë e deri më sot, gjatë 8 viteve të fundit të krizës, 
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të gjithë ministrat e Arsimit, të të gjitha qeverive u përpoqën të shtynin 
përpara sulmet neoliberale, por u përballën me rezistencë.

Modeli bazë i të gjitha sulmeve, që ende vazhdojnë, është ulja e fondeve 
për universitetet publike.  Universitetet kanë qenë gjithmonë të lidhura me 
realitetin e përgjithshëm social. Në dallim nga periudha e mëparshme, kur 
zhvillimi i kapitalizmit u karakterizua nga krijimi në masë i universiteteve 
për arsimimin dhe specializimin e punëtorëve të rinj, vitet e fundit të 
krizës janë përkthyer në bashkëpunimin e bankierëve, FMN-së dhe BE-së, 
në memorandumin e politikave të shtrëngimit. Mbyllja e universiteteve, 
shkurtimet buxhetore dhe sulmet duket sikur nuk kanë të sosur. 

Mënyra sesi universitetet funksionojnë, kur ata arrijnë të funksionojnë, 
është e lidhur me nevojat e tregut. Harta e fakulteteve ndryshon çdo herë 
në përputhje me rrethanat politike dhe ekonomike. Vitet e fundit të 
krizës universitetet kanë nënshkruar memorandumin Dechaus. Mungesa 
e vazhdueshme e fondeve dhe reduktimi i buxhetit për arsimin kanë sjellë 
një situatë ku institucionet operojnë me 20% të fondeve të para 8 viteve. 

Përballë nesh nuk shtrihet asnjë potencial ndryshimi i këtij skenari nga 
poshtë. Kërkesat e memorandumit do të vazhdojnë dhe mungesa e fondeve 
do të kulmojë. Premtimet e mëparshme të qeverisë së re të SYRIZA-s, për 
ndryshime në sistemin arsimor, u lanë në harresë.

Modeli i propozuar është një model “vetë-fi nancues” i institucioneve 
të arsimit të lartë, me hapjen ndaj kompanive private për kujdesjen dhe 
“donacionet” për kostot infrastrukturore (ndërtesat, profesorët, etj). Kjo 
i kalon kostot infrastrukturore nga shteti tek institucionet. Gavroglou 
(Ministri i Arsimit) veproi para pushimeve të Krishtlindjeve në marrveshje 
me Bankën Evropiane të Investimeve për një mini-memorandum për 
arsimin, me vlerë 138 milionë euro.

Kushtet e shkatërrimit në universitete, si mungesa e mësimdhënies, 
personelit administrativ dhe jo vetëm, puna e nënpaguar e pastruesëve (që 
punonin nën një kompani private nënkontraktore), auditorët e shkatërruar 
dhe pa ngrohje, blerja e detyrueshme e librave dhe pajisjeve laboratorike 
për studentët, rënia konstante e numrit të studentëve me të drejtë konvikti 
dhe mense falas, kanë shkaktuar një atmosferë shpërthyese.

Jeta e përditshme e studentëve është kthyer në një rrugë me pengesa e 
mbushur me shpenzime dhe kushte të vështira. Ky realitet i kombinuar me 
betejat dhe kthesat e së majtës këto vitet e fundit është arsyeja që gjithnjë e 
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më shumë studentë të përfshihen në lëvizjet studentore, që të mobilizohen 
në iniciativa me fokus universitetin (zaptime kundër mungesës së fondeve 
dhe kundër vendosjes së tarifave, mobilizimet për konvikt dhe mensë, libra 
falas, transport falas) duke u përpjekur për të ndryshuar situatën.

Kjo qartazi është gjithë periudha e mëparshme, që prej referendumit 
në 2015-ën deri në pjesëmarrjen e sivjetshme në asambletë. Pamundësia e 
institucioneve për të funksionuar mundëson një shtysë për “pushtimin” e 
universiteteve nga korporatat. “Universiteti i memorandumit” nënkupton 
shkatërrimin e arsimit publik dhe në anën tjetër nënkupton një universitet-
korporatë që i nënshtrohet interesave të pronarëve.

Përpjekjet për të miratuar Artikullin 16 të Kushtetutës, i cili lejon 
krijimin e universiteteve private, përpjekjet për të imponuar tarifat, 
vendosjen e programeve të studimit nga korporatat, vijnë së bashku me 
heqjen e të drejtave profesionale të të diplomuarve, nevojën konstante për 
specializim, “të mësuarit përmes praktikës” dhe “të mësuarit për gjithë jetën” 
nga iniciativa private. Ky është modeli që ata përpiqen të imponojnë. Këto 
përpjekje janë pjesë permanente e agjendës neoliberale prej shumë vitesh. 
Ata vazhdojnë me këto përpjekje, por vazhdimisht hasen me rezistencën që 
përpiqet të ndalojë implementimin e një sërë ligjesh të miratuara.

Kësaj rezistence qeveritë dhe dekanët i përgjigjen me shtypjen 
dhe kufi zimin e të drejtave sindikaliste. Nga vendosja e studentëve nën 
akuzë, siç ndodhi së fundmi në Kretë, deri te mbyllja e fakulteteve nga 
ana e dekanëve për të ndaluar asambletë dhe revoltën studentore. Qendra 
e këtij sulmi është shuarja e universiteteve si hapësira organizimi dhe 
rezistence. Fenomeni i forcave shtypëse policore që rrethojnë ndërtesat e 
universiteteve është shumë i përhapur vitet e fundit.

Ne kemi fuqinë ta ndalojmë dhe të krijojmë një perspektivë të re për një 
edukim ndryshe në një shoqëri të re. Lëvizja studentore ka treguar forcën e 
saj përgjatë gjithë këtyre viteve dhe mund të rikthehet sërish në qendër të 
vëmendjes duke përshtatur një strategji aleance me klasën punëtore kundër 
agjendës së sulmeve neoliberale dhe kundër racizmit dhe fashistëve. 
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Nga publikja te privatja: disa aspekte 
të arsimit të lartë të gjetura 

gjatë periudhës së konsolidimit të 
kapitalizmit

Përhapja e ideologjisë neoliberale dhe implementimi i saj në Jugosllavi 
u përqendrua kryesisht në promovimin e tregut të lirë, privatizimin e pronës 
private dhe në përhapjen e liberalizimit, si për shembull tërheqja e shtetit dhe 
fondeve shtetërore nga sfera e kujdesit për të mirën publike, dhe dorëzimi e 
saj iniciativës private. Edhe pse Jugosllavia socialiste nuk ishte imune ndaj 
tendencave neoliberale me të cilt përballeshin vendet kapitaliste, në realitetin 
politik dhe social të Republikës Federaliste Socialiste të Jugosllavisë ato u 
manifestuan në tjetër formë. Kështu, ndarja e Jugosllavisë, përveç luft ërave, 
u karakterizua edhe nga transformimi i ekonomisë dhe marrëdhënieve 
shoqërore në përgjithësi, nga marrdhënie socialiste në kapitaliste. 

Ky ndryshim nuk ndodhi brenda natës, dhe ne sigurisht mund t’i 
gjejmë rrënjët e tij në shumëllojshmërinë  e proceseve që kishin zënë vend 
para 1990-ës. Përmbajtja e këtijndryshimi ka mgjashmëri me reformat 
neoliberale që zunë vend në shoqëritë kapitaliste dhe karakterizohet 
nga çmontimi i të ashtuquajturit shtet social. E gjithë kjo në shërbim 
të globalizimit të kapitalit. Disa prej proceseve më të rëndësishme në 
Jugosllavi ishin padyshim transformimi gradual i pronës shoqërore 
brenda shtetit;i pronës private dhe i asaj të përzier; liberalizimi gradual 
dhe privatizimi i të mirave dhe shërbimeve publike ( i shërbimeve që më 
përpara i jepnin ndërmarrjeve dhe institucioneve shtetërore). Fusha e 
arsimit të lartë pati të njejtin fat. Analizat e legjislacionit dhe strategjive në 
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lidhje me arsimin e lartë, vendimeve të rëndësishme të marra nga qeveritë 
dhe autoritetete universitetit, buxheti shtetëror në periudhën mes vitit 1990 
dhe 2014, tregojnë disa nga tendencat që janë pjesë e neoliberalizimit të 
arsimit të lartë në kontekstin e brendshëm.

Së pari, ka pasur një tërheqje graduale të shtetit nga fi nancimi i arsimit 
të lartë, që rezultoi me stanjacion ose vetëm me një rritje të lehtë në numrin 
e studentëve të cilëve u fi nancohej univeristeti nga buxheti i shtetit, dhe 
reduktim tëbuxhetit për arsimin e lartë. Në anën tjetër, futja e kategorisë 
së studentëve me vetë-fi nancim, e pagesës sëstudimit dhe e tarifave të tjera 
universitare, u shoqërua me një rritje konstante të numrit të studentëme 
vetë-fi nancimtë pranuar në universitet. Edhe pse nuk është e qartë nëse 
këto kuota janë përmbushur ose jo, është e nevojshme të shqyrtohet masa 
e lartë e studentëve me vetë-fi nancim të regjistruar në universitet (dhe pse 
s’është rritur, për shembull, numri i atyre që fi nancoheshin nga buxheti 
i shtetit), duke pasur parasysh faktin sepër më shumë se njëzet vjetnuk 
kemi patur ndonjë ndryshim rrënjësor të kushtet në termat e kapaciteteve 
dhe infrastrukturës. Në këtë aspekt, është e rendësishme të përcaktojmë se 
deri në çfarë mase mungesa e fondeve shtetërore u zëvendësua me pagesat 
direkte të studentëve.

Një proces tjetër që po zinte vend gjatë kësaj periudhe mund të vihet 
re nëndryshimet ligjore, të cilat në fi llim i lejuan dhe më past i inkurajuan 
universitetet që të gjenin burime të tjera të ardhurash. Domethënë, sipas 
këtyre ligjeve universitetet lejoheshin të përfi tonin nga aktivitetet e tyre 
(të cilat fi nancoheshin nga shteti) përmes bashkëpunimit me industrinë 
dhe subjektet e tjera. Veç kësaj, analizat e dokumenteve përkatëse tregojnë 
se në çfarë niveli ndryshuanpolitikat arsimore shtetërore, duke kaluarnga 
koncepti i edukimit në shërbim të shoqërisë në atë tëplotësimit të nevojave 
të  tregut dhe kapitalit.

Grafi ku i mëposhtëm tregon ndryshimin e numrit të studentëve 
tëfi nancuar nga buxheti i shtetit, studentëve me vetë-fi nancim dhe 
studentëve gjysmë tëfi nancuar (1998), nga viti 1993 (kur u shfaq kategoria 
e studentëve me vetë-fi nancim) deri në vitin 2000.
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Tabela 1: Raporti mes fondit shtetëror, studentëve me vetë-fi nancim dhe gjysmë-
fi nancim të studimeve universitare nga viti 1993 deri në vitin 2000

Tabela tregon që numri i studentëve me vetë/fi nancim është rritur 
çdo vit, veçanërisht gjatë periudhës para futjes së kategorisë së studentëve 
gjysmë të fi nancuar. Ky numër arriti kulmin e tij në vitin shkollor 1997/’98. 
Gjithashtu, numri i studentëve gjysmë të fi nancuar ka qenë në rënie 
pothuajse prej momentit  që kjo kategori u shfaq në vitin 1998.

Në të njëjtën kohë, kostoja e shkollimit u rrit. Megjithatë, në mënyrë 
që të kuptojmë se çfarë do të thotë ky fakt, do të krahasojmë çmimin e 
shkollimit me pagën mesatare neto që ishte në fuqi asokohe:
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Tabela 2:  Raporti i pagës mesatare neto dhe çmimit mesatar të shkollimit për 
student 1) Studentët e rinjme vetë-fi nancim 2) Studentët e rinj me gjysmë-fi nancim 3) 
Studentët me vetë-fi nancim në vitin e dytë ose më shumë të studimeve universitare 4) 
Rroga mesatare neto për vit.
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Tendenca e tërheqjes së shtetit nga fi nancimi i arsimit të lartë vazhdoi 
edhe pas vitit 2000. Një hulumtim i kryer nga Asociacioni i Universiteteve 
Evropiane, duke krahasuar buxhetet për arsimin e lartë në shtete të 
ndryshme, tregon senë Serbi,në periudhen prej vitit 2008 deri më 2014, 
shpërndarja e buxhetit, edhe pse formalisht e pandryshueshme ose në 
rritje, në të vërtetë bienëse e marrim në raport me infl acionin:

Evoluimi i 
fi nancimitpublik 2008-
2014

Vendi/Sistemi
Ndryshimi në bazë të 
infl acionit (Llogaritja 
përfshin vlerën e 
përkohshme të vitit 2014)

Ndryshimi formal 
(Jo në bazë të 
infl acionit)

Rritjamëshume se 40% Islandë
Rritjanëmes 20% dhe 40% Gjermani, Norvegji, Suedi Austri, Belgjikë (fr),

Gjermani, Norvegji, 
Poloni,
Serbi, Suedi

Rritjanëmes 10% dhe 20% Austri, Belgjikë (fr) Belgjikë (Flamane),
Holandë

Rritjanëmes 5% dhe 10% Poloni Kroaci, Portugali
Nëmesrritjes 5% dherenies     
-5%

Belgjikë (Flamane), Islandë,
Holandë, Portugali

Slloveni, Sllovaki

Rënianëmes 5% dhe 10% Kroaci, Slloveni RepublikeÇeke, 
Spanjë

Rënianëmes 10% dhe 20% RepublikaÇeke, Serbi, 
Sllovaki, Spanjë

Itali

Rënianëmes  20% dhe 40% Irlandë, Itali, Lituani, 
Mbretëri e Bashkuar

Hungari, Irlandë, 
Lituani,
Mbretëri e Bashkuar

Rëniamëshumë se 40% Greqi, Hungari Greqi
Tabela 1: Evoluimi i fi nancimitpublikpërarsimin e lartënëvitet 2008-2014

Dokumentet e analizuara na mësojnë se gjatë këtyre 24 viteve shteti 
është tërhequr gjithnjë e më shumën gafi nancimi i arsimittëlartë, duke 
arritur deri aty sa t’i lejojë institucionet e arsimit të lartë ta kompensojnë 
këtë duke gjetur mënyra alternative fi nancimi. Përveç kësaj, që nga futja e 
kategorive të studentëve të vetë-fi nancuar (dhe gjysmë-fi nancuar), shteti 
ka rritur numrin e studentëve të vetë-fi nancuar që mund të regjistrohen 
në universitete, ndërsanumri i studentëve edukimi i të cilëve fi nancohet 
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nga buxheti ka ndryshuar në një masë shumë të vogël. Sidoqoft ë në 
marrjen e këtyre vendimeve qeveria duhet të merrte parasysh numrin e 
të punësuarve,  infrastrukturën dhe kapacitete të tjera të institucioneve të 
arsimit të lartë. Gjë që në fakt nuk e ka bërë.

Në anën  tjetër,  universitetet kanë përdorur autonominë  e  tyre  
(fi nanciare) për të gjeneruar gjithmonë e mëshumë fi time, pjesërisht duke 
shpikur tarifat e ndryshme jashtëshkollore dhe çmime krejt arbitrare 
të tarifës së shkollimit. Në këtë mënyrë, shteti dhe universiteti duke 
funksionuar mbi bazën e një “aventurë të përbashkët”, e kanë transferuar 
rritjen e barrës fi nanciare nga shteti te studentët dhe familjet e tyre.                                                                                                                             

Megjithatë kur është fj ala për aksesin në universitet, fi nancimi i 
institucioneve të arsimit të lartë nuk është e vetmja çështje problematike. 
Faktorët e tjerë qëndikojnë nëse dikush do të ketë mundësi të studiojë 
apo jo, janë analizuar në studimin “Dimensionet sociale të arsimit të lartë 
në Serbi - Studime bazë” publikuar në vitin 2012. Gjetjet e këtij studimi 
tregojnë se për një masë të caktuar shoqërore arsimi i lartë është bërë i 
paarritshëm. Ata që kanë më pak gjasa për të hyrë në sistemin e arsimit 
të lartë janë ata me status të dobët social, fëmijët e prindërve me arsim të 
ulët, ata që jetojnë jashtë qendrave universitare apo qyteteve të mëdha, ata 
të cilët nuk kanë një lloj të veçantë të arsimit të mesëm, personat me aft ësi 
të kufi zuara, si dhe ata prej minoriteteve etnike.

Meqë tendenca e dukshme e rritjes së tarifave të shkollimit vazhdon, 
nëse marrim parasysh situatën e tanishme ekonomike dhe rritjen e 
papunësisë, mund të supozohet se situata për sa i përket qasjes në arsimin 
e lartë do të jetë edhe më keq. Kjo tendencë e shtetit dhe universiteteve 
gjithashtu, është shpesh e justifi kuar nga mungesa  e fondeve në buxhet, për 
shkak të ekonomisë së shkatërruar. Megjithatë, ky arsyetim është ndjekur 
nga shumimi sporadik por mjaft  agresiv i idesë së investimeve personale në 
arsim. Kjo qasje individualiste për arsimin e lartë është në kontrast të thellë 
me idenë që arsimi të trajtohet si një dobi shoqërore. Ndërkohë që kjo e 
fundit i shenjon universitetet si vendin e shqyrtimit kritik të realitetit dhe 
çështjeve me rëndësi publike, ideja aktuale na udhëzon drejt universitetit 
të kthyer në treg dhe në shërbim të tij. 

Gjatë këtyre njëzet viteve, universiteti ka kaluar nga të qenit një 
hapësirë përmbushëse e nevojave të shoqërisë për edukim (siç tregojnë 
disa dokumenta strategjike aktuale), në servis për nevojat e shtetit. Nga 
ana e tij, shteti ka kontribuar në promovimin e tregut si një masë matëse 
e vlerës, madje edhe jashtë fushës së arsimit të lartë. Prandaj, në sistemin 
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aktual mungon një rishpërndarje e përshtatshme e cila do të siguronte që 
edhe fushat e studimit që nuk janë fi timprurëse në treg të vazhdojnë të 
ekzistojnë, në mënyrë që dhe njerëzit që punojnë në këto fusha të mund të 
punojnë dhe të kenë një jetë dinjitoze. Për këtë arsye, Universiteti ka për 
detyrë ta organizojë fi nancimin e vet duke ofruar shërbime të subjekteve 
të interesuara private.

Promovimi i përsosmërisë është në përputhje me këtë hap. Një 
universitet i tillë ka nevojë për kuadrot që të kalojnë me sukses fazat 
konkurruese, për shembull tejkalimin me sukses të provimeve hyrëse, 
përfundimi me sukses të shkollës së mesme dhe përmbylljen me sukses 
të studimeve të mëpasshme. Pas kësaj stërvitjeje, ata janë të gatshëm të 
përshtaten me sistemin dhe të arrijnë përfi timet maksimale prej tij. Ndaj 
është e nevojshme që të farkëtohen studentëve me ide liberale.

Por jo vetëm kaq - ata duhet të mësojnë (vetëm) ato  nevoja të tregut, 
dhe atë që është e dobishme për kryeqytetin, sipas premtimit, që do të 
jenë vetë studentët që do të përfi tojnë prej kësaj. Në këtë mënyrë, rrethi i 
implementimit të ideve (neo)liberale në arsimim, është i përmbyllur.



|  36  |

Reformat neoliberale në arsimine lartë  dhe   
përpjekjet studentore  për arsim publik falas

Artan Sadiku, Plenumi i profesorëve, Maqedoni

Universiteti jemi ne!
 

Universiteti nuk është më një shembull i mërzitshëm i riprodhimit 
shoqëror. Studentët dhe profesorët, të mobilizuar rreth idesë së autonomisë 
së universitetit i ofruan shoqërisë një praktikë transformuese. Ata hapën 
një çarje në mes të hapësirës publike, të mbushur me trajtesa të çala për të 
shtruar rrugën e një politizimi të ri. Duke jetuar revoltën dhe rezistencën, 
zgjidhjen kolektive të sfi dave që sjell situata dhe solidaritetin përtej çdo 
linje tradicionale të identifi kimit të mundur mundësuan lindjen e një 
subjekti të ri politik të revoltës në Shkup. Një subjekt që u lexua mirë dhe 
u legjitimua nga e gjithë shoqëria.

Ishte shpallja e qeverisë për reformën e arsimit, e cila synonte të 
fshinte autonominë e universiteteve në vend, gjë që ndezi reagimin e 
parë të studentëve. Në nëntor 2014 ndodhi veprimi i parë studentor, i cili  
hapi një çështje që ishte gati të bëhej çështja kryesore politike në vend. 
Lëvizja studentore, e organizuar nën Plenumin Studentor ngriti çështjen 
e autonomisë së universitetit, e cila ishte gati të anulohej nga ndërhyrja 
burokratike. Kjo e fundit do të kontrollonte shumicën e çështjeve në 
proçesin universitar si: vlerësimi për testimin dhe ndërprerja radikale (siç 
u prezantua fi llimisht) e të drejtës për të studiuar për shumë studentë, që 
nuk do kalonin masat burokratike të kontrollit dhe testimit.  

Studentët u ngritën përsëri. Ishte viti 1997 kur studentët u ngritën për 
herë të parë pas pavarësisë së Maqedonisë. Atë kohë, çështja lidhej me 
nacionalizmin dhe ksenofobinë, me ndalimin e studentëve shqiptarë për 
të studiuar në gjuhën e tyre në universitetin publik. Disa nga udhëheqësit 
e këtyre protestave, tani mbajnë poste ministrore në qeverinë ultra-
konservatore të VMRO-DPMNE-së dhe shumë të tjerë janë në pozita të 
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larta qeveritare. Rastësisht ose jo, ish-ministri i arsimit, Nikolla Todorov 
ishte një nga ata, që u ngjit në radhët e tyre politike për shkak të meritave 
të tyre në përhapjen urrejtjes dhe ndasive etnike gjatë rinisë së tij. 

Kjo ishte hera e dytë, që studentët u ngritën në Maqedoni, por këtë herë 
ishte tërësisht ndryshe. Më 17 nëntor 2014, mijëra studentë të organizuar 
përmes plenumeve studenore, dolën në rrugë për të shprehur zemërimin e 
tyre ndaj shpalljes së planit të qeverisë për të futur provime të jashtme në të 
gjitha universitetet e vendit. Propozimi i parë ishte në lidhje me testimin e 
njohurive të studentit nga agjensitë qeveritare, të cilat nuk janë institucione 
akademike dhe në bazë të rezultateve, nxënësit të cilët do të ngelnin, do u 
ndalohej vazhdimi i studimeve në ndonjërin prej universiteteve të vendit. 
Në fi llim u duk çmenduri për të qenë e vërtetë, por kur ministrat e qeverisë 
folën publikisht dhe këmbëngulën se qe për të mirën e studentëve, që të 
mos humbnin kohën e jetës së tyre, çmenduria e vërtetë tashmë do të qe 
rruga e mënyrës paqësore.

Protesta e parë qe kambana e alarmit për një qeveri që kishte tejkalar 
shumëçka me idetë e saj, mbi rregullimin dhe kontrollimin e shoqërisë dhe 
specifi kisht masat studentore. Për ata që jetonin në Maqedoni kjo politikë 
e ndërmarrë nuk qe surprizë, ishte thjesht e tepërt. Ne ishim dëshmitarë 
të një tendence të rregullit total, të kontrollit dërrmues dhe miratimit të 
gjobave të ashpra për të gjitha llojet e kundravajtjeve, ose shkeljeve nga 
më të voglat duke fi lluar nga rregullat e trafi kut, e deri tek sulmet në punë 
e shërbimet sociale. Th elbi i mekanizmit qeverisës së koalicionit drejtues 
së VMRO-DPMNE-së qe legalizimi i kufi zimit të lirisë së shprehjes, me 
anë të rregullimit masiv, vlerësimit dhe ndëshkimeve. Vlen të përmendet 
që, shumica e ligjieve që miratonin këto mekanizma janë votuar pa asnjë 
diskutim, në parlamentin e bojkotuar nga opozita dhe me një rekord prej 
më shumë se njëqind ligje të miratuara brenda një dite të vetme.

Projektligji qe i papranushëm në nivele të ndryshme, si kushtetuet-
shmërisht, politikisht dhe demokratikisht. Të gjitha këto qenë linjat e 
sulmit të ndjekura me kokëfortësi, nga qeveria e trupëzuar në fi gurën 
autoritare të Kryeministrit Gruevski. Si fi llim, projektligji përplaset me 
kushtetutën, e cila garanton të drejtën e arsimimit në kushte të barabarta 
për të gjithë. Me projektligjin, qeveria do të kishte një mjet mbërthyes 
dhe do të kontrollonte të drejtën e studimit për studentët dhe studentët e 
ardhshëm rrjedhimisht, duke shpërndarë frikë e pasiguri nga njëra anë, e 
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duke u bërë autoriteti përfundimtar i së drejtës për studim në anën tjetër. 
Së dyti, parashtronte një sulm direkt ndaj autonomisë së universitetit, 
sepse prishte proçesin akademik dhe shkencor të arsimimit dhe vlerësimit 
me anë të ndërhyrjes burokratike, të një dege ekzekutive të qeverisë në 
këto procese. Projektligji përfaqësonte një sulm të dyfi shtë ndaj potencialit 
emancipues të shoqërisë, ai ndëshkonte mësimdhënësit, duke u rishikuar 
aft ësitë mësimdhënëse dhe frikësonte studentët, duke u kufi zuar të drejtën 
e studimit. Nën petkun e rishikimit të cilësisë, qeveria tentoi të miratonte 
një mekanizëm të kontrollit dhe frikësimit në universitet, në të vetmen 
hapësire shoqërore që bashkon rininë dhe inteligjencien.

Në 10 dhjetor 2015 u zhvillua protesta më e madhe, me rreth 15 mijë 
studentë dhe qytetarë të tjerë që protestuan në solidaritet me ta. Përvoja e 
një mobilizimi të tillë bëri që studentët të ndërgjegjësohen, për një sërë të 
gjerë problemesh sistemore, që shkojnë keq në vendin tone prej kaq shumë 
kohësh.

Këto i mësuan në mënyrën më të mirë të mundshmë, më anë të 
përvojës direkte në rrugë dhe duke u mësuar të vetëmbrohen. Studentët 
u përballën me kapjen e pavarësisë së mediave nga qeveria, e cila ushtron 
kontroll të ashpër ndaj tyre, duke portretizuar studentët si pjestarë të 
partisë opozitare dhe Fondacionit Soros. Ata u përballën me mungesën 
e çfarëdolloj transparence, proçedure demokratike në vendimmarrje dhe 
arrogancën politike të drejtuesëve të vendit, të cilët fyen studentët.   

Protestat u kishin shfaqur studentëve realitetin e dhimbshëm, që 
testimi i jashtëm nuk ishte një plumb i vetëm, të cilin po përpiqeshin ta 
shmangnin, por një shumësi plumbash në armë që përfaqësonte sistemin 
anti-demokratik dhe autoritar, i cili qe rrënjosur prej vitesh në Maqedoni.

Kur i kishin hyrë përballjes, pasojat e konfrontimit u shpalosën në varësi 
të situates, që problemi që ata ngrinin sillte për studentët vetë dhe ata që u 
solidarizuan me ta. U bë tashmë një problem i thellë i demokracisë në vend, 
një problem i narcizizmit të elitave politike, të cilat janë në pushtet për mëse 
një dekadë dhe që janë vetëkënaqur në atë pike, sa besojnë dhe lajmet që 
ata vetë dërgojnë me mediat e tyre. Më pas kjo kthehet në një problematikë 
të kushteve sistemore, që lejojnë grupe të tilla të rriten me pushtet dhe të 
shtypin të gjithë shoqërinë, jo vetëm studentët. Ama studentët kanë lëshuar 
një entuziazëm të ri me përballjen e tyre. Ata kanë qenë agjenti i shumëpritur 
i ndryshimit, që do të lëvizte tërë shoqërinë drejt solidaritetit. 



|  39  |

Universiteti jemi ne!

Qe momenti për hartimin e një strategjie të përballjes, një strategji 
e konfrontimit dhe kontestimit, që mund të hapte një mijë hapësira për 
revoltë të një shoqërie në depresion, një  shoqërie që jeton në vendin më të 
varfër dhe më të pabarabartë në Evropë.

Ngritja e dytë e studentëve qe mjaft  e ndryshme nga ajo e vitit 1997. 
Kjo ngjarje solli një mesazh politik vendimtar për Maqedoninë. Ishte 
vërtet hera e parë në historinë e Maqedonisë, që një numër kaq i madh 
të rinjsh po mbushte rrugët, pavarësisht identifi kimit etnik, partiak 
apo fetar. Ky vend kishte parë çdo ditë incidente etnike, duke përfshirë 
rininë të përçarë në shkolla dhe universitete të ndara, kafene dhe lagje të 
ndara, duke pasqyruar në mënyrë perfekte formën dyjare nacionaliste në 
qeverisje. Tensionet etnike, që nxitnin incidente të përditshme, rrezikuan 
që paralelizmi i shoqërisë të shkonte drejt një konfl ikti masiv, që do të çonte 
drejt një gjakderdhjeje të re dhe një urrejtjeje të tejzgjatur. Por, potenciali 
emancipues i trupës studentore në vend, shpërtheu në mesazhe bashkimi 
dhe solidariteti të luft ës së përbashkët dhe vizionit për një të ardhme më 
të mirë. Kjo preku të gjithë qytetarët e tjerë të rehatuar në riprodhimin 
e gjatë, e të qendrushëm të retorikës etno-nacionaliste, drejt një situate 
të krijuar së fundmi, një situate të re që premtonte shumë më shumë se 
situate e vetëdijshme e së tashmes.

Pas një serie demonstratash dhe aksionesh kundër planeve të qeverisë, 
për të shtypur autonominë e universiteteve dhe nënshtrimin e tyre nën 
kontrollin burokratik, pasi u mund nga luft a speciale kundër studentëve 
dhe profesorëve, pas rezistencës ndaj kërcënimeve dhe sulmeve, qeveria 
gjithësesi ia doli ta miratojë reformën në parlament, në mënyrë vampireske 
në orën 3 pas mesnatës. Por, kjo nuk shkurajoi askënd prej lëvizjes; çdokush 
ishte i ndërgjegjshëm që luft a kishte hapur shumë fronte dhe që beteja qe 
shumë larg nga përfundimi i saj. Mobilizmi historik dhe angazhimi në çdo 
hapësirë të çliruar nga rezistenca, i hodhën gaz zjarrit të një ndjenje të 
përbashkët përkatësie, për të ardhmen e përbashkët dhe një dëshire që i 
bashkonte të gjithë.

Studentët deklaruan: “ZONË AUTONOME! Ne do të zaptojmë 
universitetin ! Ne do të thyejmë farsën qeveritare në universitet dhe do 
ta çlirojmë atë, duke e mbushur me leksione poltike, emancipuese dhe 
demokratike! Ne do të mundësojmë atë që sot na mungon aq shumë. 
Universiteti do të jetojë i lirë dhe krenar.”
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Reformat neoliberale në arsimine lartë  dhe   
përpjekjet studentore  për arsim publik falas

 Vendimi kolektiv i plenumeve si një formë e re politike e pjesmarrjes 
direkte në vendimarrjen demokratike dhe aksioni solidar ishte i 
pakthyeshëm.  

Shumë fakultete në Universitetin e Shkupit u zaptuan në 11 shkurt 
2015 dhe kontrolli studentor i Zonës Autonome u vu menjëherë në 
veprim. Studentët dhe disa profesorë nisën të vetëorganizojnë jetën brenda 
godinave të zaptuara. Potenciali i një komuniteti të ndryshëm, shpesh të 
teorizuar, por shumë rrallë të praktikuar tashmë po vihejnë provë. Shoqëria 
reagoi me një mbështetje masive, entuziazmi dhe solidariteti i saj u nxit 
automatikisht nga dita e parë që studentët shpallën zaptimin. Hapësirat 
e një universiteti të lirë u bënë hapësirat e një jetë të re të emacipimit dhe 
diskursit politik kolektiv. Një manifestim politik i pavarësise dhe lirisë zuri 
vend dhe e bëri veten pjesë të historisë së këtij vendi jodemokratik.

Ky zaptim pati para vetes një shumësi sfi dash. Qeveria, e cila pranoi 
shumicën e kërkesave, kërkoi një mbyllje të zaptimit. Ndërkohë studentët 
vazhdonin me diskurset e tyre entuzizmuese brenda Zonës Autonome, 
duke eksploruar potencialin dhe mangësitë e mundshme të aksioneve të 
tyre. Strategji të ndryshme u diskutuan dhe ndjeshmëria politike qe shumë 
e lartë ndërmjet studentëve. Gjërat qenë tashmë në dorën e tyre dhe nuk do 
t’i lëshonin më kaq lehtë. Një baner varej në mes të Aulës së Departamentit 
të Filozofi së: “No Justice, No Peace!”

Ky tekst u pasua nga tërheqja e plotë e qeverisë nga ligji duke sjellë 
mbylljen e zaptimit me fi tore nga studentët. 

Kopleksi Universitar në Shkup gjatë mobilizimit të dytë studentor 
më 10 dhjetor 2014




