
  



2  |  K A H  Q Y T E T I  I  Q Ë N D R U E S H Ë M  -  s f i d a  d h e  r e k o m a n d i m e  

 

KAH QYTETI I QËNDRUESHËM  
sfida dhe rekomandime 

 
Qëndrueshmëria e hapësirës, shprehjeve kulturore, qyteteve, sektorëve, hapësirave dhe e t; gjithë 
shoqërisë hasen gjithnjë e më tepër si tema edhe në hapësirat tona.   Projekti Act4City merret 
pikërisht me çështjen e angazhimit dhe rolin e organizatave kulturore të pavarura, si dhe me 
qytetarët/qytetaret në mendimet publike dhe kontributet për qytetin, i cili është i qëndrueshëm.  
Gjatë angazhimit në lidhje me këtë temë për zhvillim të qëndrueshëm të teorisë së republikave 
jugosllave (të cilat nuk duhet të llogariten si përjashtime), vërejtëm se mënyra në të cilën kjo temë 
udhëhiqet është e rrethuar me shumë probleme  të cilat vlen të  theksohen.  Pikërisht kjo hyrje e 
shkurtër merret me këto probleme dhe  kuptimi i pamjaftueshëm i çështjeve për qytet të 
qëndrueshëm, ndërsa në pjesën e dytë të këtij dokumenti ofrohen rekomandime për palë të 
ndryshme të tanguara (bartës të vendimeve, organizata nga fusha e kulturës dhe artit, organizata 
shkencore dhe arsimore dhe donatorë), ndërsa në bazë të përvojave të pilotuara gjatë kohëzgjatjes 
së këtij projekti Act4City. 
 

SFIA GJATË NDËRTIMIT TË QYTETIT TË QËNDRUESHËM 
 
Në kontekst të zhvillimit të qëndrueshëm, nga vetë krijimi i këtij termini, rol kryesor luan politika 
ekonomike e cila para së gjithash duhet të sigurojë të ardhura të vazhdueshme të investimeve dhe 
klimë të mirë për investim, e cila nënkupton mundësi për arritjen e shkallëve të larta nëpërmjet 
shfrytëzimit të resurseve natyrore dhe fuqisë së punës, së qasshme, të kualifikuar dhe të lirë. 
Çështjet sociale, kulturore dhe ekologjike në kontekst të zhvillimit të qëndrueshëm, ndërsa para së 
gjithash qasshmëria e të mirave publike, objekte dhe shërbime gjenden në plan të dytë.  
 
Si rezultat i kësaj, investuesit dhe interesat e tyre sipas rregullit llogariten si më të rëndësishmit nga 
interesat e grupit të qytetarëve, organizatave civile dhe qëndrueshmëria e proceseve natyrore, ata 
kanë qasje të privilegjuar drejt vendeve ku merren vendime, në mënyrë të konsiderueshme mund të 
ndryshojnë rregullativën ligjore ekzistuese ose të evitojnë pasojat për mos respektimin e të njëjtës, 
ndërsa disa kundërshtime interpretohen si kundërshtim i investimeve dhe zhvillimit ekonomik.  
 
Shumë politikanë e injorojnë faktin se udhëheqin me të mirat publike të cilat nuk u takojnë, dhe së 
këndejmi edhe proceset e marrjes së vendimeve nuk i zbatojnë në mënyrë transparentë dhe në to i 
favorizojnë interesat e mbështetësve të tyre. Diskutime publike, konkurse publike dhe forma të tjera 
të pjesëmarrjes së publikut në procesin e marrjes së vendimeve, mashtrohen. Me këtë krijohen 
hapësira të mbyllura dhe të hapura të vendimmarrjes të cilat janë në favor të interesave të anëtarëve 
të fuqishëm të shoqërisë (globale), me çka mundësohet përvetësimi i të mirave publike.  
 
Komisionet eksperte, formohen që të tregohet respektimi i procedurave, shumë shpesh janë të 
korruptuar ose jo mjaft profesionalë. Madje edhe kur kjo nuk është rast, pikëpamja partikulare mbi 
zhvillimin të cilin komisionet e këtilla e favorizojnë nuk e njohin llojllojshmërinë dhe gjithëpërfshirjen 
e problemeve profesionale dhe i promovojnë zgjidhjet njëdimensionale.  
 
Njëkohësisht, institucionet kulturore në rajonin tonë, janë të mbyllura në fusha të përkufizuara 
ngushtë në fushën e kulturës dhe artit, që ka për detyrë të mos ngrihet shumë pluhur, të plotësohet 
koha e lirë me përmbajtje të pranueshme dhe vetë aktorëve në këtë fushë të kulturës dhe artit t’u 
sigurojë minimumin e nevojshëm për të mbijetuar. Në programet e tyre nuk ka fillimin e çështjeve 
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më të gjera për qëndrueshmërinë e qyteteve dhe për mënyrën në të cilën jetojmë, punojmë, 
shpenzojmë dhe krijojmë.  

 
Fusha e kulturës dhe artit ende e kupton veten si tërësisht të ndarë nga çështja për natyrën dhe 
përmbajtjet kulturore rrallë problematizohen nëpërmjet mënyrave të ndryshme të veprimit ndaj 
natyrës nëpërmjet historisë dhe kulturës si dhe mënyrave të ndryshme sipas së cilave e ka formuluar 
kulturën. 
 

Zakonisht, në kërkim të praktikave më të mira në urbanizëm, mbrojtja, arkitektura, energjetika, 
ekologjia dhe fushat të tjera me rëndësi për zhvillimin shihet kah Perëndimit, edhe përpos faktit se 
trashëgimia jugosllave është shumë interesante nga aspekti i zhvillimit të qëndrueshëm. Si rezultat i 
kësaj, një numër i madh i organizatave të reja ekologjike, rinore dhe aktiviste nuk bashkëpunojnë me 
organizata amatore, sindikata, skaut, alpinistë dhe të tjerë të cilët janë themeluar para disa 
dekadave, ndërsa të cilët ende janë të anëtarësuar, kanë përvojë të vlefshme dhe disa resurse të cilat 
mund të bashkohen.   

 
Në një numër të madh projektesh aktiviste dhe të angazhuara është inkorporuar ideja për letargji të 
qytetarëve e cila llogaritet si e dhënë dhe me këtë edhe më tepër, në mënyrë plotësuese e 
çinkurajon çdo përpjekje për ndryshim. Dallimet ndërmjet qytetarëve dhe mënyrave të krijimit dhe 
kënaqjes së nevojave të tyre gjithashtu të ndryshme, nuk merren parasysh dhe interpretohen në 
mënyrë shumë stereotipe dhe të thjeshtësuar.  

 
Si rezultat i gjithë kësaj, në vend të zgjidhjeve themelore, shpesh prodhohen intervenime të 
përkohshme dhe sipërfaqësore, të cilat zakonisht paraqesin përpjekje për shërimin e plagëve të 
thella dhe të thyerave duke i ngjitur me fasha. Fashat, është evidente se nuk e zgjidhin problemin, 
por vetëm e krijojnë ndjenjën se po bëhet diçka. Njëkohësisht, procesi i reflektimit serioz, analizat, 
debatet dhe ndryshimet prolongohen për ndonjë kohë më të mirë.   

 
Prandaj, në rekomandimet të cilat vijojnë, theksohet nevoja çështjet për qëndrueshmërinë e 
zhvillimit të qyteteve të vendosen në atë mënyrë që do t’i përfshijnë mendimet për disa çështje 
fondamentale të organizatave, shoqërisë, ekonomisë dhe kulturës, të krijohen hapësira dhe resurse 
që të kërkohen përgjigje, dhe në kërkim të përgjigjeve të këtyre çështjeve të përfshihet rreth më i 
gjerë i qytetarëve dhe qytetareve nga të gjitha shtresat, statuset sociale, arsimin që e kanë fituar dhe 
përvojën jetësore.  

 
Me supozimin se për krijimin e politikave të ndryshme urbane duhet të marrin pjesë palë të 
ndryshme të tanguara, rekomandimet janë grupuar në katër grupe, përkundrejt disa aktorëve 
kryesorë të cilët marrin pjesë në vendimmarrjen publike, përfaqësimin dhe promovimin e idesë për 
qëndrueshmëri të zhvillimit urban. 
 
 

 

 

 
ACT4CITY - Independent cultural actors towards sustainable Balkan cities  is funded by Balkan Arts and 
Culture Fund BAC. BAC is supported by the Swiss Government through the Swiss Agency for 
Development and Cooperation (SDC) and the European Cultural Foundation (EFC). 
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REKOMANDIME PËR AKTORËT TË CILËT JANË PËRFSHIRË NË FORMIMIN E 
QYTETEVE 
 
A. Përfaqësues të pushtetit / bartës të vendimeve 

Në kontekst të asaj që u përmend më lartë, kuptimi i qytetit të qëndrueshëm dhe roli i aktorëve të 
kulturës në këtë fushë, projekti Act4City formulon shtatë udhëzime kryesore për bartësit e 
vendimeve të cilët menaxhojnë me zhvillimin e qyteteve dhe shpërndarjen e resurseve publike, në to 
bëjnë pjesë: 

1. Çështjet për zhvillimin e qyteteve janë të komplikuara dhe është me rëndësi në kërkimin e 
përgjigjes të marrin pjesë grupe të ndryshme dhe individë, me qëllim të mblidhet një gamë e 
gjerë e njohurive. Trupat punues dhe komisionet, prandaj duhet të jenë interdisiplinare, të 
hapura, dinamike, dhe në faza të ndryshme të grumbullojnë gamë sa më të madhe të 
mendimeve me qëllim të arrihet zgjidhja më e mirë.  

2. Bashkëpunimi ndërsektorial është me rëndësi esenciale në politikat e qyteteve të 
qëndrueshme.  Prandaj është me rëndësi pjesëmarrja e aktorëve nga fusha e kulturës dhe 
artit  në gamë të gjerë të çështjeve me rëndësi për qytetin, siç janë planifikimi urbanistik, 
arsimi, ekonomia, ndërsa gjithashtu në çështjet për kulturën dhe artin, të cilat janë të 
përfshira në politikën e qytetit duhet të përfshihen edhe profesione të tjera - planifikues, 
inxhinierë të mjedisit jetësor, ekonomistë, pedagogë, punëtorë social dhe të tjerë. 

3. Qyteti i qëndrueshëm është ai qytet ku aktorë të ndryshëm mund të shprehin nevojat e tyre, 
interesat dhe zgjidhjet, dhe me rëndësi është të krijohet hapësirë për një gamë të gjere të 
konsultimeve, takimeve dhe diskutimeve gjatë procesit të marrjes së vendimeve. Diskutimet 
publike nuk duhet të jenë hapi i fundit para marrjes së ndonjë vendimi, dhe projektet të cilat 
aprovohen dhe zbatohen me jetën publike duhet të jenë transparente dhe të arsyetuara.  

4. Duhet të inkurajohen organizatat qytetare dhe institucionet nga fusha e kulturës dhe artit, 
por edhe më gjerë, të ndjekin procesin e marrjes së vendimeve dhe të përfshihen në to, me 
atë që programet e tyre, aktivitetet dhe intervenimet të cilat do t’i udhëzojnë drejt ndriçimit 
të çështjeve aktuale të cilat janë me rëndësi për qytetarët dhe qytetaret. 

5. Politikat kulturore të qyteteve dhe mekanizmat për financimin e organizatave dhe 
institucioneve nga fusha e kulturës, duhet të nxisin krijimin e përmbajtjeve dhe praktikave 
kulturore të cilat ngrenë çështje aktuale me rëndësi për publikun, të cilat ofrojnë përgjigje të 
mundshme dhe mënyra të ndryshme të shikimit të cilësisë së jetës, raporti ndaj natyrës, 
pozita sociale dhe politika ekonomike.  

6. Gjithashtu, politikat kulturore duhet t’i formulojnë mekanizmat për mbështetjen e 
organizatave nga fusha e kulturës dhe artit në bashkëpunim me sektorë të tjerë, dhe në 
veçanti t’i vlerësojnë eksperimentet të cilat çojnë drejt zgjidhjeve të reja për qytetin.  

7. Nevojitet të ndërtohen vazhdimisht kapacitetet e institucioneve dhe aktorëve të pavarur në 
kulturë për zgjidhjen e çështjeve për qytet të qëndrueshëm dhe aktivizëm qytetar, dhe është 
me rëndësi mekanizmat për financim të mos mbështetin vetëm projekte të caktuara 
afatshkurta, por edhe programe afatgjata dhe vend për takime. 
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 B.  Aktorë të pavarur në kulturë 

Në kërkim të hapësirës për qytetarët/ qytetaret aktivë/aktive dhe aktorët e pavarur në kulturë, 
projekti Act4City iu bashkëngjit idesë se është me rëndësi problematikën për menaxhim me 
shoqërinë të mos e mbikëqyrim vetëm si çështje eksperte për mbrojtjen e llojeve të kafshëve dhe 
llojeve bimore, prodhimin e energjisë dhe riciklimin, menaxhimin me normat e interesit, planifikimin 
hapësinor, ndërtimin dhe rregullimin e ligjeve, por edhe si çështje për jetën e përbashkët të njerëzve, 
makinat, bimët, kafshët dhe materia jo e gjallë në planet. Pikërisht gjatë shqyrtimit të këtyre 
raporteve dhe çështjeve për organizim në kulturë dhe art, mund të sigurojnë kontribut të 
rëndësishëm edhe atë në këto mënyra: 

1. Në luftën për qytet të qëndrueshëm, aktorët në kulturë duhet t’i problematizojnë idetë për 
kulturën si të izoluar, padyshim edhe si të mirë të përgjithshme dhe të synojnë përmbajtjeve 
kulturore t’u ofrojnë përgjigje për çështjet aktuale me rëndësi për publikun dhe ofrojnë 
mënyra të ndryshme të shikimit të realitetit, të raportit ndërmjet kulturës dhe natyrës dhe 
cilësisë së jetës nga përmbajtjet më të qasshme globale ose tradicionale kulturore.  Prandaj, 
është me rëndësi këta aktorë t’i ndjekin debatet publike dhe të ofrojnë hapësira alternative 
për pjesëmarrje aktive të qytetarëve/qytetareve nga profile të ndryshme dhe shprehjen e 
qëndrimeve dhe mendimeve të ndryshme.  

2. Aktorët e pavarur në kulturë gjithnjë e më tepër janë në linjën e parë të  eksperimenteve në 
fushën e formave të reja të politikës. Siç janë ngushtuar shumë nga hapësirat për angazhim 
dhe politikë, aktorët në fushën e kulturës dhe artit duhet të përdorin pozitën e tyre 
shoqërore që të krijojnë mikrohapësira për politikë për qytetarë dhe qytetare nëpërmjet 
përmbajtjeve të angazhuara artistike, pjesëmarrjen e qytetarëve dhe qytetareve gjatë 
procesit të produksionit të përmbajtjeve kulturore dhe intervenime në hapësirën publike. 

3. Lufta për qytet të qëndrueshëm duhet të jetë ndërsektoriale dhe ndëresoriale, për çka 
nevojiten hapësira për dialog dhe mendim të përbashkët për zhvillim alternativ të qyteteve 
me qytetarë dhe qytetare, politikanë, ekologë, ekonomistë dhe profesionistë të tjerë. Kjo 
nuk do të thotë refuzim të ekspertëve specifikë, por mbrojtje të interesit publik dhe 
hapësirës për debat publik nga mbyllja në rrathë të ngushtë të ekspertëve të cilit do 
orientim.  

4. Gjatë debateve për qytet të qëndrueshëm, aktorët në fushën e kulturës dhe artit duhet t’i 
zgjerojnë në korniza gjeografike dhe kohore në kërkimin për politikat për qëndrueshmëri 
jashtë shoqërive moderne perëndimore, por të hulumtojnë edhe të vendosin në hapësirën 
publike trashëgiminë e periudhës jugosllave, si dhe politikat ekologjike, sociale dhe 
ekonomike të hapësirës jashtë evropiane si inspirim të mundshëm.  

5. Gjatë përfaqësimit të transparentëve dhe politikave publike përgjegjëse, organizatat e 
pavarura duhet edhe vetë të kontribuojnë për klimën e përgjegjësisë dhe transparencës, 
ashtu që për burimet dhe mënyrat e tyre të grumbullimit të mjeteve do të jenë më të hapur. 

 

C.   Donatorë 

Donatorët e jashtëm janë faktor i rëndësishëm që të nxiten jo vetëm projektet individuale, por edhe 
ruajtja e organizatave mbi punën e të cilave agjenda e tyre ka ndikim të madh.  Prandaj: 

1. Donatorët e huaj duhet t’u përgjigjen specifikave në nivel nacional dhe lokal, si dhe t’i 
mbështesin dhe përforcojnë iniciativat të cilat ekzistojnë tani më.  Politikat e donatorëve duhet 
të jenë pika e vërtetë e bashkëpunimit ndërmjet organizatave ekologjike nga koha e 
Jugosllavisë (klubet alpiniste, pylltarë, shërbimet e pyjeve, lëvizjet rinore) dhe organizatat 
joqeveritare sapo të formuara, nga fusha e ekologjisë, zhvillimit urban, kulturës.  
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2. Duke pasur parasysh se çështja për qytet të qëndrueshëm vlen për politikat ekologjike, 
ekonomike, sociale dhe kulturore dhe politika të tjera dhe kërkon qasje të integruar drejt 
politikave publike, politika e donatorëve dhe mekanizmat për mbështetje do të duhet të nxisë 
bashkëpunim ndërsektorial dhe ndëresorial, takime të ekspertëve të ndryshëm dhe ekspertë 
qytetar në iniciativa dhe zgjidhje për qytet të qëndrueshëm.  

3. Politikat e donatorëve dhe mekanizmat për mbështetje duhet të nxisin përfshirjen e zhvillimit 
të qëndrueshëm si prioritet në të gjitha fushat e planifikimit publik dhe zhvillimin e qyteteve: 
Me politika ekonomike, sociale, urbane, ekologjike, arsimore, kulturore dhe politika të tjera. 

4. Për shqyrtimin e alternativave dhe arritjen e zgjidhjeve konkrete dhe ndryshime në 
menaxhimin me qytetin drejt qytetit të qëndrueshëm, nevojiten politika donatore të 
identifikojnë rëndësinë e projekteve dhe iniciativave të cilat kanë komponentë eksperimentale 
dhe pioniere dhe të cilat pilotojnë praktika dhe procese të cilat në mënyrë potenciale afatgjate 
mund të jenë zgjidhje sistemore.  

5. Në nxitjen e aktorëve të cilët janë të përfshirë në qytetin e qëndrueshëm dhe angazhimin e 
qytetarëve qytetareve, me rëndësi është donatorët përpos ekspertë dhe financim të projektit 
të identifikojnë nevojën për programe afatgjate për mbështetje dhe hapësira publike që të 
sigurohet vazhdimësi në veprimin për të mirë publike.  

6. Përfundimisht, me qëllim të inovohen praktikat për menaxhim me qytetin, nevojitet politikat 
donatore, përpos nxitjes së aktiviteteve në praktikë, të identifikojnë edhe rëndësinë e 
hulumtimeve të detajuara dhe gjithëpërfshirëse të praktikave të deritanishme, të cilat 
rezultojnë me rekomandime për aktivitete të ardhshme dhe politika të bazuara mbi fakte. 

 

D.  Institucione dhe organizata shkencore – arsimore  

Si organizata të cilat janë të fokusuara në krijimin e njohurive të reja dhe qarkullimin e njohurive 
ekzistuese, institucionet shkencore dhe arsimore luajnë rol të rëndësishëm jo vetëm në krijimin e 
profesionistëve përgjegjës dhe të vetëdijshëm, por gjithashtu edhe në formulimin e debateve publike 
në lidhje me tema të caktuara. Së këndejmi, është me rëndësi këto institucione të kontribuojnë për 
qëndrueshmërinë  e qyteteve sipas mënyrës si vijon: 

1. Në programet arsimore duhet të jenë të pranishme pikëpamjet interdisiplinore për çështjet e 
zhvillimit të qytetit. Pa marrë parasysh nëse këto institucione edukojnë arkitektë, urbanistë, 
ekologë, sociologë, artistë, gazetarë ose ekonomistë, është me rëndësi të gjitha strukturat të 
njihen me kontributet kryesore në profesionin e tyre në lidhje me çështjet për qëndrueshmëri, 
si dhe me pikëpamjet kryesore të profesioneve të tjera në lidhje me çështjet e njëjta. Prandaj 
propozohen seminare, punëtori, interdisiplinore, kampe verore dhe aktivitete të tjera arsimore 
dhe jashtë arsimore të dedikuara për çështjet e zhvillimit të qëndrueshëm të qyteteve.  

2. Gjatë hulumtimit të zhvillimit të qëndrueshëm, me rëndësi të madhe është kërkimi i zgjidhjeve, 
të mos anashkalohen çështjet për shkaqet e problemit, historia e zhvillimit të ideve dhe 
raportet sociale dhe politike të cilat qëndrojnë mbrapa disa ideve, që të mos jetë zgjidhja si 
grim dhe të kontribuojë drejt ruajtjes afatgjate të status kuo. 

3. Trashëgimia jugosllave dhe botërore (jashtë evropiane) dhe përvoja në fushën e zhvillimit të 
qëndrueshëm duhet të marrë vend më të rëndësishëm në programet hulumtuese dhe 
arsimore, sepse paraqet përvojë jashtëzakonisht të vlefshme në kërkim të zgjidhjeve për 
zhvillim të qëndrueshëm, si dhe pasojat negative nga zgjidhjet e pranuara të cilat janë më pak 
të dukshme në vendet më të zhvilluara. 


