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nga kujtesa në aksion



KOALICIONI NDËRKOMBËTAR I VENDEVE TË 
NDËRGJEGJES është një rrjet mbarëbotëror 
i “Vendeve të ndërgjegjes” – siteve historike, 
muzeve dhe aktiviteteve përkujtimore – të 
cilat përmes forcës së vëndeve të kujtesës 
përfshijnë publikun në një kuptim më të thellë 
të së kaluarës dhe frymëzim për aksion në 
formimin e së ardhmes. Koalicioni i mbështet 
anëtarët e tij në shumë mënyra, përfshirë këtu 
financimin e drejtpërdrejtë për programe 
të angazhimit civil; përfshirjen e anëtarëve 
në një rrjet global të vendeve me natyrë të 
ngjashme, duke i ndihmuar të ndërtojnë 
praktikat më të mira dhe partneritete të 
reja; duke organizuar mundësi për zhvillimin 
e aftësive drejtuese dhe programe; duke 
ofruar trajnime për zhvillim dialogu; dhe 
në drejtimin e mbështetjeve strategjike 
për anëtarë të veçantë dhe gjithë lëvizjen e 
vendeve të ndërgjegjes. Për më shumë www.
sitesofconscience.org.

FONDI PËR MBËSHTETJEN E PROJEKTEVE 
është një program grantesh i mundësuar nga 
Koalicioni për t’u dhënë mundësi anëtarëve 
të rrisin kapacitetet e tyre përmes granteve 
10.000$ dhe konsultimeve kokë më kokë 
me stafin e Koalicionit dhe anëtarët e tjerë 
në mbështetje të dizajnimit e zbatimit të 
programeve e iniciativave të reja dhe novatore 
që përdorin mësimet nga historia për të nxitur 
aksion në lidhje me çështjet bashkohore. Në 
të shkuarën, anëtarët i kanë përdorur grantet 
për të krijuar programe për edukimin në lidhje 
me të drejtat e njeriut, dialogë publikë për 
çështje të reja, dhe projekte që  kanë pasur 
si synim të krijojnë mjete të reja vlerësimi 
të impaktit të programeve të Koalicionit të 
vendeve të ndërgjegjes. Në fund të grantit, 
disa prej përfituesve të grantit u kërkohet të 
prodhojnë doracakë bazuar në projektet tyre, 
të cilët u vihen në dispozicion anëtarëve të 
tjerë të Koalicionit.
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doracaku i fondit për mbështetjen e projekteve

Dialogët e Spaçit shpjegojnë rrjedhshëm 
se “trashëgimia e betonit” e Shqipërisë nga 
“kampet e izoluara të burgut te peizazhi i 
qyteteve socialiste”, ruan kujtesën traumatike 
të diktaturës komuniste dhe se kjo histori e 
padëshmuar, vijon sot e gjithë ditën të ndikojë 
marrëdhëniet sociale e politike. Studiuesit e 
përshkruajnë këtë ndikim të vazhdueshëm 
të së shkuarës ndaj së tashmes si “post-
kujtesë” (Hirsch 2008) –  një formë indirekte 
e njohjes për një traumë kulturore masive, 
që përcillet nga ata që e kanë përjetuar këtë 
traumë te brezi tjetër. Teksa rinia e sotme nuk 
i ka përjetuar drejtpërdrejt ngjarjet që patën 
përjetuar gjyshërit e prindërit e tyre, trauma e 
së shkuarës vijon të strukturojë marrëdhëniet 
shoqërore, të formësojë besimet dhe sjelljet 
e brezit tjetër. Në disa familje plagët e së 
shkuarës gjakojnë prej historive të dhimbjes 
e vuajtjes, të cilat tregohen e ritregohen 
vazhdimisht. Në të tjera, plaga përbën një 
vrimë të zezë heshtjeje, shtypjeje dhe mohimi. 

Në të dy rastet, kemi një krisje traumatike mes 
kujtesës individuale e kolektive. Në kushte 
normale, përvojat e një brezi kumtohen 
përmes teksteve të një kulture (si letërsia, filmi, 
muzika) dhe hapësirave sociale  (si shkollat, 
kishat, institucionet publike). Kur individët 
dhe familjet mund ta gjejnë veten  brenda  
teksteve dhe hapësirave të kohës së tyre dhe 
kur këto tekste dhe hapësira mundësojnë 
përçimin e historisë së kulturës te brezi tjetër, 
atëherë ka një vijimësi mes kujtesës individuale, 
kolektive dhe asaj kulturore. Ndërsa, në rastin 
e një krisjeje traumatike, këto linja përçimi 
shkëputen. Kur bëhet fjalë për një dhunë 
kulturore të përhapur gjerësisht, e vërteta e 
ngjarjeve ose dhunohet në mënyrë aktive 
ose manipulohet e shfrytëzohet nga pushteti 
politik.

Në dy dekadat që prej rënies së regjimit 
komunist dhe mbylljes së burgut të Spaçit, nuk 
ka ekzistuar ndonjë përpjekje e koordinuar për 
të kërkuar të vërtetën, as proces lustracioni 
apo hakmarrjeje dhe as dialog për një pajtim 
kombëtar. Pa qenë të aftë të tregojnë historitë 
e plota të ngjarjeve, secila familje jeton në 
realitetin e saj vetjak,  ose pa i njohur realitetet 
e përvojave të tjera, ose duke i mohuar ato. 

Në Shqipëri sot, kur gjysma e popullsisë është 
nën 30 vjeç, gjendet një brez i ri i formësuar 
nga histori të përkundërta: ata, familjet e 
të cilëve vazhdojnë ta mohojnë dhunën e 
regjimit të mëparshëm, pasi ishin të përfshirë 
në të; ata, familjet e të cilëve u persekutuan 
dhe kësisoj përçojnë plagët e kësaj dhune 
dhe shumë të tjerë, të cilët madje as nuk e 
dinë që kanë ekzistuar burgje si Spaçi. Kësisoj, 
brezi i tranzicionit ka trashëguar një të shkuar 
të fragmentarizuar e të shtrembëruar që në 
thelb mbetet e panjohshme për ta, ndonëse 
kjo e shkuar formëson mendimet, ndjenjat, 
qëndrimet, sjelljet e besimet e tyre.

Për 50 vjet diktaturë, kujtesa kolektive e 
një kombi u shtrembërua nga një strategji 
sistematike fshehjeje dhe mohimi. Në 
çerekshekullin e shkuar të tranzicionit, historitë 
nga vende si Spaçi, janë ende të padëgjuara. 
Pyetja që na shtrohet atëherë është si ta 
rilidhim dhe ripërtijmë pëlhurën e kujtesës 
ndërbreznore, që është ndërprerë nga dhuna 
e diktaturës? 

Kjo është pyetja së cilës doracaku i Dialogëve 
të Spaçit rreket t’i përgjigjet. Të treguarit e 
historisë së Spaçit është të sjellurit e njerëzve 
që përjetuan atë kohë bashkë me ata që e 
kanë të trashëguar vijimësinë e tij të dhunës 
kulturore. Të rilidhësh këta breza është të 
ripërtërish fijet që kanë lidhur një familje me 
një tjetër, një tërësi historish me një tjetër, 
është si të rivendosësh linjat e përçimit përmes 
të cilave përvojat e një populli bëhen kujtesa 
kolektive e një kulture. Pa dyshim, doracaku 
i Dialogëve të Spaçit na jep një model për 
të sjellë dëshmi, për të dëgjuar më në fund 
historitë që vendet si Spaçi kanë për të rrëfyer.

Prof. Dr. Lori Amy 
Tiranë, 23 Maj 2016

PARATHËNIE
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doracaku i fondit për mbështetjen e projekteve

HyRJE

Thuajse 50 vite qeverisjeje komuniste në 
Shqipëri, lanë gjurmë të forta në peizazhin 
shqiptar, që prej kampeve të izoluara të 
burgjve deri te pamjet e qyteteve socialiste 
dhe fushat ku bunkerët mbinë si kërpudha. 
Kaq është e qartë për syrin, edhe pas dy 
dekadash kapitalizmi të tregut të lirë dhe 
manie ndërtimesh. Prapëseprapë, kjo 
trashëgimi e prekshme dëshmon kujtesën e 
thellë traumatike dhe efektet e vazhdueshme 
sociale të epokës që përfaqëson.  

Që prej rënies së komunizmit, Shqipëria po 
përpiqet fort që të pajtohet me këtë periudhë 
të vështirë të historisë së saj të vonë. Çështjet 
e historisë dhe kujtesës komuniste janë 
trajtuar në skenën publike kryesisht si pjesë 
e skenarëve të pushtetit politik dhe akuzave 
të ndërsjella për gabime, dhe jo si një dialog 
i shëndetshëm për të kuptuar dhe për t’u 
përballur me të shkuarën. 

Në vitet e fundit, një numër studiuesish kanë 
sugjeruar që trashëgimia që reflekton kujtesën 
e së shkuarës traumatike, mund të bëhet mjeti 
i tejkalimit të një traume të tillë,  një trashëgimi 
e pajtimit. Duke trajtuar historitë personale 
dhe kolektive të epokës komuniste, përmes 
vendeve aq të fuqishme të kujtesës së Burgut 
të Spaçit, ky projekt synon të bëjë hapa të 
rëndësishëm përpara, drejt demistifikimit 
të së shkuarës komuniste, shfuqizimit të 
retorikave politike boshe që rrethojnë atë 
histori dhe të dhënurit njerëzve një platformë 
vetiake, të prekshme për një dialog historik të 
shëndetshëm. Në Shqipëri gjallojnë shumë 
njerëz të mirë dhe ide të mira, por që shpesh 
nuk dinë gjë për njëri-tjetrin e nuk bëhen dot 
bashkë. Ky projekt do t’i vijë në ndihmë ndarjes 
së informacionit, koordinimit të aktiviteteve 
dhe në fund një plani të përbashkët veprimi.  

Një temë e rëndësishme e këtij projekti do 
të jetë ajo se nuk ka një rrugë të vetme për 
të lexuar përvojën e komunizmit në Shqipëri, 
përvojat dhe perspektivat variojnë ashtu si 
njerëzit që kanë vuajtur, mbijetuar dhe rrojtur 
në shumë e shumë mënyra të ndryshme. 
Çelësi i ripajtimit është të ofruarit një hapësirë 
ku të gjithë këta zëra tregojnë historitë e tyre. 

Përmes grupeve të njerëzve me prejardhje 
të ndryshme, të cilët do të bashkohen dhe 
angazhohen në dialogun për të shkuarën dhe 
të ardhmen e Spaçit, ky projekt do të zhvillojë 
shkëmbimin e perspektivave, gjë që synohet 
të ngrihet deri në nivelin e diskursit publik 
për Spaçin dhe trashëgiminë komuniste në 
përgjithësi në Shqipëri.

syniMet 

Projekti  “Shkëmbejmë Përvojat, Formësojmë të 
Ardhmen: Dialogët për Spaçin ” u hartua si një 
mjet i nevojshëm për të mënjanuar mungesën 
e dialogut konstruktiv mes palëve të përfshira. 
Ky projekt u zhvillua nga 2014-2015 si një tërësi 
punëtorish dhe aktivitetesh me disa nga grupet 
kryesore të interesit të Burgut të Spaçit.

Synimi final i këtij projekti ishte nxitja e ish-të 
persekutuarve, e institucioneve shtetërore e 
vendore, e komunitetit vendor dhe e shoqërisë 
shqiptare për ta parë ish-burgun e Spaçit si 
një burim për shërimin kolektiv dhe rritjen 
e ekonomisë vendase. Kjo do të shërbente 
për hapjen  e themeleve për një dialog të 
shëndetshëm e konstruktiv në Shqipëri, për të 
shkuarën komuniste. 

Projekti i Dialogëve për Spaçin, funksionoi si 
një platformë ku të gjitha grupet e ndryshme 
të interesit mund të uleshin për herë të parë 
bashkë, duke marrë në konsideratë kuptimin 
nga shumë perspektiva për çështjen dhe duke 
marrë rolin e një grupi pune aktiv në funksion 
të memorializimit të Spaçit. 

audienca Parësore

Duke marrë në konsideratë përmasat e sistemit 
të persekutimit në Shqipëri gjatë komunizmit, 
numri i njerëzve dhe grupeve të interesit, të 
përfshirë në këtë çështje, do të ishte shumë i 
madh. Për këtë arsye ishte e rëndësishme të 
përshtatej një strategji identifikimi për ata që 
do të merrnin pjesë në Dialogët për Spaçin. 
Kjo çoi në përzgjedhjen e kujdesshme të një 

dialogu si haPi i Parë drejt Procesit të MeMorializiMit 
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ose dy përfaqësuesve prej tri grupeve kryesore 
të mëdha të interesit:

1. Dëshmitarët e drejtpërdrejtë të vendit gjatë 
regjimit komunist: ish- të persekutuar.

2. Institucione qendrore dhe vendore, 
përgjegjëse për ruajtjen dhe 
memorializimin e Spaçit.

3. Përfaqësues nga palë të tjera të interesuara: 
ata që nuk kishin përvoja të drejtpërdrejta 
burgosjeje gjatë regjimit komunist, por që 
mund të kontribuonin dhe të përfitonin 
drejtpërdrejt nga dialogët, si: universitetet, 
gazetarët, artistët etj.

Numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve të 
përfshirë në Dialogët për Spaçin ishte 29.

Kohëzgjatja e projeKtit

Zbatimi i projektit nisi në prill të 2014-s dhe 
u finalizua në Mars të 2015-s. Tri punëtori 
dialogësh u mbajtën me disa muaj diferencë 
nga njëri-tjetri, me kontakt të vazhdueshëm 
mes organizatorëve e pjesëmarrësve ndërmjet 
punëtorive.

Si ta përdorni Këtë doracaK 

Ky doracak i Dialogëve është krijuar për të 
dhënë informacion fillestar për metodologjinë 
ku mbeshtetet proceset e dialogëve me fokus 
te trashëgimia e vështirë. 

Ju mund ta përdorni këtë doracak që t’ju vijë 
në ndihmë me:

•	 Të menduarin dhe të planifikuarin e 
aktiviteteve të mbështetura në dialogë.

•	 Hartimin e sesioneve dhe aktiviteteve 
që synojnë shkëmbimin e përvojave të 
ndryshme.

•	 Përdorimin e teknikave të dialogut, 
moderimit dhe vizionimi për të eksploruar 
larmin e  përvojave dhe  për të propozuar 
zgjidhje mbi bazën e saj. 

Ky doracak ofron shumë sugjerime praktike e 
konkrete për një sërë sesionesh dialogu dhe 
përvoja. Ju mund ta shtoni informacionin për 
këto sugjerime duke vizituar blogun tonë të 
projektit, në adresën spacdialog.org. 

Për më shumë informacion ju lutem na 
kontaktoni në   albania@chwb.org si dhe për 
të ndarë me ne historitë tuaja të suksesit. 

SHKËMBEJMË PËRVOJAT, FORMËSOJMË TË ARDHMEN: DIALOGËT PËR SPAÇIN
Skema e projektit

FAZA PËRGATITORE
Shkurt – Prill 2014

a. IDENTIFKIMI I 

PJESËMARRËSVE

b. WEBFAQJA

PËRCAKTIMI I 

KALENDARIT
RAPORTI 1 RAPORTI 2 RAPORTI FINAL

FAZA E ZBATIMIT
Maj – Dhjetor 2014

RAPORTIMI
Janar – Prill 2015

1.
TAKIME 

FILLESTARE

Takime 
konsultative 
individuale me 
institucionet 
qëndrore dhe 
lokale të 
identifikuar si 
partnerë kyç në 
projekt.

3.
KONCEPTIMI I

PUNËTORIVE

Në koordinim 
me partnerët, 
konceptohet 
përmbajtja, 
objektivat dhe 
kalendari i 
punëtorive që do 
të zhvillohen.

6.
SHQYRTIMI

PUBLIK

Parashtrimi 
rezultateve nga 
punëtoritë për 
shqyrtim publik.

8.
PËRFUNDIMI I

PROJEKTIT

Raportimi tek 
donatorët 
(procedurë e 
brëndshme e 
CHwB 
Shqipëria).

CHwB do të 
ketë rol 
koordinues, 
monitorues, 
dhe vlerësues 
gjatë të gjithë 
projektit.

4.
PUNËTORIA I
(Dokumentimi)

Objektivat:

• Diskutimi mbi 
gjëndjen 
ekzistuese.

• Grumbullimi i 
informacioneve 
historike mbi 
vendodhjen.

• Mbledhja e 
përvojave 
njerëzore lidhur 
me vendin.

• Përpilimi i 
raportit të 
punëtorisë I.

7.
PUNËTORIA  III
(Plan-veprimi)

Objektivat:

• Vlerësimi i 
realizuesh-
mërisë së 
propozimeve.

• Detajimi 
programatik 
(afatet, bartësit, 
partnerët, 
qëndruesh-
mëria, kostot, 
etj).

• Përpilimi i 
raportit final.

5.
PUNËTORIA II
(Vizionimi)

Objektivat:

• Përpunimi i 
informacionit 
të grumbulluar.

• Mbledhja e 
propozimeve 
mbi funksionet 

e ardhshme.
• Analiza e 

propozimeve.

• Përpilimi i 
raportit të 
punëtorisë II.

2.
DAKORDIMI

ME PARTNERET

Përcaktimi i 
partnereve, roleve 
dhe kontributi i 
secilit në proces, 
nëpërmjet takimeve 
dhe bisedave të 
mëtejshme.

Identifikimi i 
pjesëmarrësve 
bëhet gjatë këtij 
procesi.

Krijimi i një faqe 
web për pasqyrimin 
e informacioneve të 
mbledhura gjatë 
procesit.FIG 1:   

Skema e projektit 
të Dialogëve për 
Spaçin 
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FALENDERImE

Konsiderata jonë e thellë dhe e ngrohtë shkon për 29 pjesëmarrësit e përfshirë në Dialogët për 
Spaçin. Angazhimi i drejtpërdrejtë i grupeve të margjinalizuara si ish-të burgosur politik dhe banorë 
vendas, ishte shumë domethënës për Dialogët e Spaçit, pasi shumicën e kohës, ata drejtonin 
punën në grup, diskutimet gjatë punëtorive dhe shfaqnin ekspertizën dhe personalitetet e tyre 
të mëdha. Ne jemi mirënjohës gjithashtu, ndaj shumë njerëzve e profesionistëve mahnitës që 
takuam ndërsa punonim për Dialogët. Ata të gjithë na dhanë udhëzime të çmuara. Ky doracak 
është gjithaq fryt i kontributit të tyre të paçmueshëm.  
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PRAPAVIJA

FIG 2:   
Një pamje e 
përgjithshme e 
burgut të Spaçit, 
Mars 2013. 

chwB alBania

Fondacioni Trashëgimia Kulturore pa Kufij – 
Shqipëri (CHwB Albania) është një organizatë 
jo-qeveritare e pavarur, e vendosur në Shqipëri, 
e përkushtuar për shpëtimin dhe ruajtjen 
e trashëgimisë së luajtshme dhe asaj të 
paluajtshme të ndikuar nga koflikti, neglizhimi 
ose katastrofat natyrore. CHwB Albania është 
neutrale kur vjen fjala për palë në koflikt sepse të 
gjithë kanë të drejtën të gëzojnë trashëgiminë 
kulturore. Ne e konsiderojmë trashëgiminë 
dëshmi të njerëzimit, historisë dhe identitetit 
kulturor – tani dhe në të ardhmen. 

Në vitin 2014, CHwB Albania nisi projektin 
“Shkëmbejmë Përvojat, Formësojmë të 
Ardhmen: Dialogë për Spaçin”, mbështetur 
nga Koalicioni Ndërkombëtar i Vendeve të 
Ndërgjegjes (International Coalition of Sites 
of Conscience).  Ky projekt përfshiu një seri 

punëtorish që predikonin mbi kuptimin se nuk 
ka veç një mënyrë për të lexuar përvojën e 
Komunizmit në Shqipëri – perspektivat janë 
aq të ndryshme sa edhe njerëzit që kanë 
vuajtur, mbijetuar dhe e shkuan jetën në udhë 
të ndryshme.  Çelësi për interpretimin dhe 
përballjen me të kaluarën po mundëson një 
hapësirë për këta zëra që të rrëfejnë historitë 
e tyre. 

inforMacione të PërgjithshMe 
Për Burgun e sPaçit

Spaçi është i vendosur në rajonin malor të 
Mirditës, Shqipëria Veri-Qendrore. Më parë 
e qasshme nga një rrugë shumë e gjatë dhe 
e rrezikshme malore, tani shtrihet vetëm 
7 kilometra nga autostrada më moderne 
shqiptare, që lidh vendin me Kosovën. 
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FIG 3:   
Burgu i Spaçit në 
vitet 1970 ose 
1980. Foto: Arkivi i 
Ministrisë së Punëve 
të Brendshme 

Me të ardhur Komunizmi në pushtet në 
Shqipëri në vitin 1945, ata nisën industrializimin 
e vendit, çka përfshiu zgjerimin e minierës së 
bakrit dhe piritit në Spaç. Duke patur parasysh 
largësinë, regjimi e pa Spaçin si një “burg 
natyral”, duke i shtuar kompleksit të minierave 
një burg/kamp përqëndrimi në vitin 1968. 
Spaçi ishte një hallkë e vogël në makinerinë 
e madhe të shtypjes, por kushtet ç’njerëzore 
të minierës dhe profili i lartë i disa prej të 
burgosurve politikë të kampit i dha burgut një 
peshë të madhe simbolike. 

Historiku i sitit

1930 – 1960 Spaçi është një minierë aktive 
bakri dhe piriti

1968 – 1990    Spaçi hapet si “Reparti i riedukimit 
303” – duke kombinuar burgun 
me punën e detyruar në miniera  

1995 – 2012 Pas mbylljes, burgu nis e 
shkatërrohet ngadalë dhe 
çmontohet për skrap 

2007 – 2016 Nisin përpjeket institucionale 
për të mbrotjur sitin, ndjekur 
nga shumë nisma të shoqërisë 
civile për ta transformuar 
në një vend ndërgjegjeje 
dhe simbol të së kaluarës së 
vështirë komuniste. 
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MBi Metodologjinë

Dy dekadat e fundit, mungesa e dialogut 
konstruktiv për të shkuarën e afërt të Shqipërisë 
ka shërbyer për të shtypur kujtesën sociale 
traumatike të asaj periudhe. 

Në kontekstin specifik të Burgut të Spaçit, 
sfidat që u identifikuan ishin:

1. Mungesa e informacionit për Burgun e 
Spaçit, në kohën që filloi projekti

2. Mungesa e komunikimit mes një grupi të 
gjerë të interesit, dhe

3. Një cikël degradimi/harrese që duhej të 
ndalej. 

Metodologjia dhe qëllimet duhej gjithashtu 
të adresonin nevojën për një model të 
përshtatshëm për t’u përballuar dhe kuptuar 
një vend trashëgimie të vështirë dhe nevojën 
për të ndërtuar besim dhe marrëdhënie 
afatgjatë mes grupeve të interesit. Në këtë 
mënyrë, projekti do të lehtësonte formimin  
e një platforme aktive e të qëndrueshme të 
grupeve të interesit, dijeve dhe ideve për të 
shërbyer si një themel për hapat e tjerë të 
ruajtjes së sitit dhe procesin e ardhshëm të 
memorializimit. 

Përgatitja

Përcaktimi i qëllimit tuaj

Ka zakonisht dy lloje qëllimesh që vendosen 
në fillim të projekteve të ngjashme: qëllimet 
e procesit dhe qëllimet e rezultateve. Kultura 
e punës së organizatës sonë dhe specifikat e 
kontekstit vendor – kur projekte të rëndësishme 
shpesh zabtohen me një mungesë totale të 
përfshirjes dhe transparencës – na bënë që 
t’u jepnim përparësi  qëllimeve të procesit më 
shume se qëllimeve të rezultateve. . 

Për shembull, një qëllim i rezultateve të 
Dialogëve për Spaçin ishte inkurajimi i 
komunitetit vendor për ta parë Burgun e Spaçit 
si një burim të shëresës kolektive dhe rritjes 
ekonomike vendore. Ky ishte një rezultat ideal, 
që shpresonim ta arrinim  (ose t’i afroheshim) 
afër fundit të projektit. Sidoqoftë, në mënyrë 
që të arrinim atje, e dinim që do të duhej të 
zhvillonim një proces të shëndetshëm bazuar 
mbi dialogun. Prandaj, u fokusuam në disa 
qëllime të procesit, që do të na udhëhiqnin 
sesi mund dhe kur mund të arrinim qëllimin 
e rezultatit. Këto qëllime të procesit përfshinin 
hapa, si identifikimi i “bashkësive” të ndryshme 
të ndikuara nga Burgu në Spaç dhe projektimi i 
një sërë punëtorish për të përfshirë një spektër 
të gjerë përfaqësuesish nga secili prej këtyre 
bashkësive. 

Për të përmbushur qëllimet e procesit në 
udhën drejt rezultateve të dëshiruara, ne i 
kushtuam rëndësi krijimit të një mjedisi të 
përshtatshëm për dialog, një mjedis bazuar 
mbi parimet e mëposhtme:

Formimi i një grupi gjithëpërfshirës: Njerëz 
të moshave, gjinive, formimeve dhe kulturave 
të ndryshme shpesh kanë perspektiva të 
ndryshme. Sigurohuni që në procesin e 
dialogëve të përfshihet një spektër sa më i 
gjerë i grupeve të interesit.

Ekspertiza të ndryshme rreth tryezës:  Secili 
ka një ekspertizë dhe asnjë nuk duhet t’i 
frikësohet “këshilltarëve” apo “profesionistëve” 
me përvojë. Të dytët mund të pyeten për 
të ndihmuar në krijimin e atmosferës së 
duhur për shkëmbim në mënyrë që procesi 
të “zotërohet” nga të gjithë, veçanërisht nga 
grupet e interesit vendore. 

mETODOLOGJIA

QËLLIMET E REZULTATEVE DHE 
QËLLIMET E PROCESIT  

Qëllimet e rezultateve nuk të thonë sesi të bësh 
përpara, thjesht të mësojnë se ku po shkon. Shumë 
njerëz vendosin vetëm qëllime të rezultateve, të 
cilat nuk i arrijnë kurrë. Për ta kthyer rezultatin në 
aksion, duhen qëllimet e procesit. Qëllimet e procesit 
të thonë se çfarë duhet të bësh çdo ditë ose çdo 
javë për të arritur qëllimet e rezultateve. Qëllimet 
e procesit janë veçanërisht vendimtare kur zbulon 
terrene të reja ose gjatë përpjekjes për të arritur një 
rezultat që mbështetet fort mbi një process të caktuar 
për të arritur atje. 
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FIG 4:   
Imazhe të 
kompozimit të 
pjesëmarrësve 
në punëtoritë e 
Dialogjeve për 
Spaçin

Ish të burgosur 
politikë në Spaç

Dialogët 
për Spaçin

Studentë
(Universiteti 

i Tiranës)

Përfaqësues të 
shoqërisë civile

Institucione 
qendrore/
kombëtare

Institucione
vendore

2 Ish të burgosur 
politikë në Spaç

6 niveli lokal (komuna, 
banorë, muze vendorë)

11 niveli qendror/
kombëtar

(ministri, institute)2 studentë nga 
Universiteti i Tiranës

8 përfaqësues të shoqërisë civile 
(CHwB-Albania, organizata të tjera, 
individë aktivë)
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Proces i lehtësuar i të mësuarit në grup të 
lehtësuar:  Procesi duhet të jetë mbi të gjitha 
për të ndihmuar njerëzit të zbulojnë horizonte 
të reja, të mësojnë dhe të ndryshojnë.

Ushqeni dijen e grupit dhe kuptimin e vendit/
temës: Për të siguruar një mjedis të të mësuarit 
aktiv për të gjithë, përfshini pjesëmarrësit 
në mënyra të shumëfishta, psh, praktikisht, 
emocionalisht, dhe intelektualisht. Përfshini 
një sërë aktivitetesh si pjesë e metodologjisë 
suaj, siç është diskutimi mes pjesëmarrësve, të 
theksuar nga prezantime të shkurtra, sesione 
të vogla të grupeve të punës, prezantime nga 
pjesëmarrësit vetë dhe vizita  në vend. 

Zgjedhja e formatit të duhur për 
sesionet ndëraktive të dialogut

Për të trajtuar sfidat specifike për Spaçin, 
ne kombinuam dy metodologji kryesore: 
dialogun dhe vizionimin. 

Teknikat e vizionimit  janë përdorur së bashku 
me përbërës të tjerë të lidhur me dialogun. 
Qëllimi ishte frymëzimi dhe mobilizimi i të 
gjithë grupeve të interesit për të kontribuar 
aktivisht për krijimin e një të ardhmeje të 
dëshiruar për Spaçin, çka do të shpjerë 
procesin e memorializimit përpara.

ÇFARË ËSHTË DIALOGU?  
(Burimi: Përtej Bollivudit, një manual dialogu)

Dialog vjen nga fjalët greqisht “dia” dhe “logos,” ose “përmes fjalësh.” Është një mënyrë komunikimi 
që fton njerëz me përvoja të ndryshme dhe shpesh me perspektiva të ndryshme për t’u përfshirë një 
një bisedë të hapur drejt qëllimit të shprehur të mësimit personal dhe kolektiv. 

Dialogu kërkon që pjesëmarrësit të shkojnë përtej supozimeve sipërfaqësore ku bazohen besimet 
dhe veprimet e tyre dhe që të tregohen mendjehapur, duke pezulluar gjykimet e tyre për opinionet 
e të tjerëve. 

Dialogu pranon se mënyrat e njohjes të një subjekti të dhënë janë nga më të ndryshmet. Kjo i jep 
vlerë të barabartë njohurive të nxjerra nga përvoja personale dhe dija e fituar nga studimi. Dialogu 
supozon që është e mundur për dy perspektiva në thelb të ndryshme të bashkëjetojnë në të njëjtën 
kohë.

Procesi i dialogut kërkon nga pjesëmarrësit të krijojnë dhe ushqejnë një kulturë të hapjes dhe besimit 
të ndërsjellë. Dialogu i lehtësuar i referohet një procesi ku prin një moderues neutral. Moderuesit 
përdorin një kombinim të pyetjeve, teknikave, aktiviteteve dhe rregllave bazë për të siguruar që të 
gjithë pjesëmarrësit mund të komunikojnë me siguri dhe integritet. 

Meqë dialogu është një mënyrë komunikimi jo-hierarkike, moderuesit gjithashtu mbështesin 
barazinë ndërmjet gjithë pjesëmarrësve. 

DIALOGU VS. MËNYRAT E TJERA TË KOMUNIKIMIT 
(Burimi: Përtej Bollivudit, një manual dialogu)

Biseda: Shkëmbimi i informacionit dhe ideve me qëllim për të shprehur pikëpamjet e dikujt pa 
ndonjë synim për të ndikuar dëgjuesin. 

Diskutim: Shkëmbimi i informacionit dhe ideve me qëllim për të kryer një detyrë të veçantë  

Debat: Shkëmbimi i informacionit dhe ideve në përpjekje për të përafruar të tjerët në një marrëveshje 
ose pozicionin apo besimin e dikujt

Dialogu: Shkëmbimi i ideve, informacionit, përvojave dhe supozimeve me qëllimin e të mësuarit 
personal ose kolektiv
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Këshilla për një diskutim të 
shëndetshëm dhe konstruktiv

Një mjedis i shëndetshëm është jetik 
për një proces efikas të dialogut, dhe kjo 
mbështetet kryesisht në aftësiste lehtësuese 
ose moderuese. Për sa kohë që dikush 
është entuziast, miqësor, dëgjues i mirë dhe 
i aftë për të menduar me kokën e tij, nuk ka 
nevojë për trajnime të veçanta apo përvojë 
në moderimin e diskutimit në grup. Elementi 
tjetër i rëndësishëm është të qenit i aftë për të 
krijuar një atmosferë miqësore, bashkëpunimi 
dhe besimi ku të gjithë ndjehen rehat për të 
shkëmbyer mendime dhe ide. Duke parë temat 
e vështira që u trajtuan gjatë Dialogëve për 
Spaçin, kjo atmosferë e besimit të ndërsjellë 
ishte thelbësore në mënyrë që pjesëmarrësit 
të ndanin lirisht mendimet dhe opinionet e 
tyre. Si një moderues/lehtësues, gjeni në vijim 
disa këshilla për të përgatitur dhe menaxhuar 
sesionet tuaja.

Jini personi më i përgatitur në tryeze: 
Kontrolloni qëllimet e procesit, familjarizohuni 
me subjektin e diskutimit dhe përpiquni të 
mendoni përpara në kohë për drejtimet që 
diskutimi mund të marrë, teksa në të njëjtën 
kohë kushtojini rëndësi dinamikave të grupit 
dhe se çfarë janë duke thënë pjesëmarrësit.

Mbani një ton të qetë dhe të hapur: Një 
atmosferë e relaksuar do t’i bëjë pjesëmarrësit 
të ndihen lirshëm për të shprehur ndjenjat dhe 
idetë e tyre dhe të dëgjojnë ato të të tjerëve. 
Humori ndihmon, gjithashtu, kur përdoret i 
menduar mirë dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse, 
në vend të veçimit të njerëzve të caktuar.

Krijoni hapësirë për mendimet e të gjithëve:  
Mbani shënim se kush ka folur dhe kush 
jo;  të gjithë e meritojnë një mundësi për 
të shkëmbyer mendimet e tyre. Mos lejoni 
kërkënd të dominojë. Vendosja e rregullave 
në fillim të çdo sesioni do ta bëjë diskutimin 
më të lehtë.

Ndihmoni procesin e grupit: Udhëhiqni 
diskutimin sipas rregullave bazë por qëndroni 
neutral. Vëzhgoni sesa mirë janë pjesëmarrësit 
duke komunikikuar me njëri-tjetrin. Mbajeni 
grupin të fokusuar në përmbajtjen e diskutimit..

Lërini pjesëmarrësit të jenë protagonistët 
kryesorë të diskutimit: Një moderues i mirë 
nuk flet shumë pas çdo komenti apo pyetjeje. 
Pjesëmarrësve duhet t’ju mundësohet t’i 
përgjigjen menjëherë njëri-tjetrit. Të flasësh 
pak do të thotë që diskutimi po shkon mirë. 
Ndonjëherë qetësia është e dobishme edhe 
sepse njerëzit duan kohë për të menduar. Kur 
duhet të ndërhyni, bëjeni, por kini parasysh që 
shumë ndërprerje mbytin diskutimin.

Riorganizohuni ose ndahuni në grupe 
më të vogla: Kur mendoni që tryeza ka 
ngecur mbërthyer në një argument specifik, 

ÇFARË ËSHTË VIZIONIMI?

Koncepti i vizionimit është një element thelbësor në proceset 
përfshirëse të planifikimit. Procesi i vizionimit nidhmon një sërë 
grupesh interesi të bëhen bashkë dhe ndajnë të ardhmen e tyre të 
imagjinuar, për të formësuar mënyrën se si një vend apo organizatë 
rritet, zhvillohet dhe kontribuon për komunitetin. Një proces 
i suksesshëm vizionimi u jep të gjithëve interes në rezultatin e 
projektit, duke siguruar një mënyrë kohezive dhe të logjikshme për 
të bërë përpara.

Në kontekstin e Burgut të Spaçit, vizionimi përfshin më shumë se 
vetëm një koncept mbi mënyrën sesi hapësira do të duket në të 
ardhmen. Vizioni për një vend si Burgu i Spaçit duhet të shprehë 
gjithashtu rolin e këtij vendi në shoqëri, strukturën e tij institucionale 
ideale dhe temat kryesore interpretuese.

VENDOSJA E RREGULLAVE BAZË PËR DIALOG
(Burimi: “Rregullat bazë për dialog,” Dialogë komunitarë, aksesuar më 17 Maj 2016 nga: http://www.
communitydialogue.org/content/ground-rules-dialogue)

Për të inkurajuar dialogun e shëndetshëm, është e rëndësishme 
të vendosni rregulla bazë, përpara diskutimeve. Në vend që tu 
impononi rregullat si lehtësues, merrni kohë për ti diskutuar ato dhe 
për tu dakorduar si grup. Kjo mund të ndihmojë pjesëmarrësit të 
marrin më shumë përgjegjësi personale për respektimin e rregullave. 
Disa nga rregullat bazë të thjeshta, por të rëndësishme që përdorëm 
gjatë punëtorisë së parë ishin: 

Shpirti i punëtorisë duhet të jetë për dialogun dhe angazhimin e 
përbashkët për një të ardhme më të mirë për Burgun e Spaçit. 

Çdo opinion është i rëndësishëm dhe të gjithë pjesëmarrësit duhet 
të respektohen në të drejtën e tyre për të folur lirshëm dhe në 
mënyrë civile. 

Agjenda e punëtorisë duhet të respektohet.

Telefonat celularë duhet të mbahen pa zhurmë gjatë punëtorisë.

Më e rëndësishmja, të punojmë dhe të argëtohemi së bashku. 
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konsideroni një pushim ose ndarjen në grupe 
më të vogla. Kjo do të lejojë një ndryshim 
të fokusit dhe shqyrtim të mëtejshëm të një 
shumëllojshmërie pikëpamjesh. Në grupe 
më të vogla, njerëzit flasim më lehtësisht për 
lidhjen e tyre personale me subjektin.

Ndihmoni grupin të kuptojë: Lehtësuesit 
bëjnë të mundur që një gamë e gjerë 
pikëpamjesh të konsiderohet nga grupi. Duke 
u kërkuara pjesëmarrësve për të menduar 
pro-të dhe kontrat e mënyrave të ndryshme 
të të parit të një çështje ose zgjidhjes së një 
problemi, do të ndihmojë në identifikimin e 
bazave të përbashkëta. Në anën tjetër, kurrë 
mos kërkoni konsensus të sforcuar.

Përfundojeni në mënyrën e duhur: 10 minutat 
e fundit duhet të përdoren për një mbyllje të 
lumtur dhe konstruktive. Falenderoni të gjithë 
për kontributin dhe njihini sesa e vështirë 
është për të eksploruar çështje të vështira. Së 
fundi, lejoni pak kohë për vlerësimin e procesit 
të grupit, qoftë përmes ndarjes me zë të lartë 
ose një vlerësimi të shkruar.

Si ta bësh sa më ndërveprues 
aktivitetin / Zgjedhja e llojit të duhur 
të sesionit

Sesionet informuese: Qëllimi i këtij sesioni 
është që palë të ndryshme interesi të 
shkëmbejnë informacionet e fundit. Është një 
mënyrë e mirë për të zëvendësuar mungesën 
e komunikimit të përditshëm mes palëve. 
Mund të emërtohet në mënyra të ndryshme, 
por suksesi i tij qëndron në faktin që kërkon 
ndërveprim ballë-për-ballë, që është i 
rëndësishëm për diskutime të ndjeshme.

Sesione plenare: Një sesion plenar i referohet 
një mbledhjeje që është e hapur për të gjithë 
pjesëmarrësit, ku secili mund të kontribuojë 
me materiale të përgatitura ose ad-hoc. 
Qëndrimet e rëndësishme dhe rezolutat 
zakonisht trajtohen në diskutimet plenare. 
Sesionet plenare mund të gërshtohen me 
sesione të llojeve të tjera, sidomos për të 
lehtësuar përmbledhjen dhe mirëkuptimin 
e përbashkët të rezultateve nga aktivtetet e 
mbajtura në grupe më të vogla.

FIG 5:   
Pjesëmarrsit duke 
punuar në grupe 
të vogla gjatë 
punëtorisë së dytë 
të Dialogjeve për 
Spaçin
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Grupet e punës dhe prezantimet: Ndarja në 
grupe më të vogla mund të jetë një masë 
efektive për të arritur detyrat e vendosura dhe 
përmirësuar komunikimin dhe koordinimin 
ndërmjet pjesëmarrësve. Grupet e vogla 
gjithashtu lejojnë analiza më në thellësi 
të pikave specifike të interesit. Rezultatet 
nga grupet e punës mund dhe duhet të 
prezantohen nga anëtarët e grupit në një 
sesion plenar në mënyrë që të ushqejnë 
diskutimet dhe mirëkuptimin ndërmjet 
grupeve.

Sesionet e projektimit/hartave mendore:  
Ushtrimet me harta mendore janë të 
dobishme për të vizualizuar të mësuarin. Ato 
mund të jenë efektive për të përmbyllur një 
seri sesionesh, me grupet ose pjesëmarrësit 
që paraqesin mendimet ose vëzhgimet e tyre 
grafikisht.  

Sesionet shqyrtuese: Sesionet përmbledhëse 
(ose të shqyrtimit) mund të mbahen në një 
sesion plenar ose në grupe të vogla. Qëllimi i 
tyrë kryesor është njohja e pjesëmarrësve me 
informacionin e rëndësishëm të temave të 
dialogëve. Është thelbësore për pjesëmarrësit 
që të dinë që puna e tyre nuk fillon nga hiçi 
dhe se shpeshherë të tjerë janë rrekur të 
trajtojnë çështje të ngjashme.

Prezantimet multimediale: Pothuaj çdo 
telefon inteligjent ofron mundësinë e 

regjistrimit të videos dhe audios. Përhapja 
e kamerave të telefonave dhe e pajisjeve të 
regjistrimit dhe zgjerimi i mediave sociale 
bëjnë të nevojshme dhe relativisht të lehtë për 
të pasur një qasje më multimediale. Mjetet e 
ndryshme që përdoren gjatë një punëtorie 
mund të kenë impakt më të madh në mënyrën 
sesi njerëzit presin të gjejnë informacion dhe 
sesi e marrin dhe shpërndajnë atë. 

Sesione të projektimit të përbashkët, 
analizës dhe planifikimit: Këto lloje sesionesh 
ndihmojnë grupin për të gërshetuar dijet e tyre, 
pritshmëritë dhe mësimet e reja në analiza 
konkrete të përbashkëta, propozime ose 

FIG 6:   
Një diskutim gjatë 
një sesioni plenar në 
kuadër të Punëtorisë 
së parë të Dialogëve 
për Spaçin Rubik, 
Shqipëri.

FIG 7:   
Pjesëmarrësit duke 
përpiluar një hartë 
mendore gjatë 
sesionit përkates në 
kuadër të Punëtorisë 
së parë të Dialogëve 
për Spaçin Rubik, 
Shqipëri.
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mënyra për të ecur përpara në lidhje me temat 
e diskutuara. Komunikimi dhe koordinimi i 
mendimeve dhe aksioneve me palë të tjera të 
interesuar bën që të rriten gjasat që rezultatet 
të mbështeten nga të gjitha palët.   

Vizita në terren: Vizitat në vend janë një mënyrë 

e shkëlqyer për pjesëmarrësit dhe moderuesit 
për të përjetuar dhe diskutuar shembuj të 
rëndësishëm. Çelësi i një vizite të suksesshme 
në terren është të qenit e saj pozitive dhe 
përfshirëse. Suksesi do të varet gjithashtu nga 
zgjedhja e kohës dhe vendit të duhur, vëmendja 
ndaj detajeve logjistike dhe caktimi i balancës 

FIG 8:   
Një sesion 
multimedial me 
histori gojore nga 
ish të burgosur 
politikë në Spaç.

FIG 9:   
Vizitë në Burgun 
e Spaçit, Mirditë 
(majtas) dhe në 
Vendin e Dëshmisë 
dhe Kujtesës në 
Shkodër (djathtas) 
gjatë punëtorisë së 
parë dhe të dytë.

KËSHILLË: KOHËZGJATJA E DUHUR PËR NJË PUNËTORI TË 
DIALOGUT 

Koha e duhur për një punëtori të suksesshme në llojin e Dialogëve për Spaçin mund të variojë 
nga gjysmë dite në një javë. Një punëtori dy-tri ditore (gjatë javës ose në fundjavë) mund të 
jetë një mënyrë efikase për të gjeneruar filizat e një ndryshimi, duke i përfshirë të gjitha palët 
në prodhimin e një dialogu dhe mbështetjen e duhur për veprim. Gjatë procesit të Dialogëve 
për Spaçin, ne mbajtëm punëtori tri-ditore, që i nxorri pjesëmarrësit nga rutinat e përditshme 
për ti përqëndruar  ata te Spaçi, pa marrë shumë kohë nga jeta e tyre e zënë profesionale. 
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së duhur mes moderimit/prezantimit të vendit 
dhe inkurajimit të pjesëmarrjes aktive nga të 
pranishmit në vizitë. 

Mbani mend që këshillat për një diskutim të 
shëndetshëm janë të aplikueshëm për të 
gjithë këto sesione ndërvepruese. 

Rëndësia e praktikave të mira të 
komunikimit (para, përgjatë, pas)

Informacioni i vazhdueshëm dhe përfshirja 
janë elemëntë të rëndësishëm të një procesi 
efikas të dialogut. Komunikimi i objektivave 
të dialogëve në mënyrën e duhur dhe që nga 
fillimi do t’ju ndihmojë të gjeni mbështetjen 
nga palët kyçe, që do të kenë përqafuar kështu 
filozofinë e dialogëve (çka është gjithashtu një 
arritje e madhe).

Sapo të gjitha palët të jenë të përfshirë, sfida 
dhe çelësi i procesit qëndron në të mbajturin  e 
tyre të përfshirë – jo vetëm përgjatë sesioneve 
dhe punëtorive të planifikuara, por ç’është më 
e rëndësishmja, mes tyre. 

Nëse sesionet/punëtoritë janë çastet kur 
prodhohet dhe shpërndahet informacioni, 

koha mes tyre do të lejojë moderuesit për të 
sistmuar dhe paraqitur të gjithe informacionin 
në mënyrë të tillë që të mbillet fara e 
konsensusit. Kjo është puna e “padukshme” 
që do të ndihmojë palët të marrin më të 
mirën nga kontributet e tyre dhe rezultat nga 
përfshirja e tyre në këtë proces. 

Ka shumë mënyra për ta arritur këtë, por 
ju mund t’u jepni prioritet vendimeve ose 
rezultateve kryesore të dialogëve përmes 
një pëmbledhjeje të shkurtër të arritjeve dhe 
diskutimeve kryesore. Kjo përmbledhje do të 
mbështesë përgatitjen e sesionit të ardhshëm 
ose punëtorisë, si dhe do të shërbejë si një 
pikë kalimi për diskutime të mëtejshme. 
Ftojini pjesëmarrsit që të komentojnë dhe të 
bëjnë sugjerime për përmbledhjen tuaj para 
se t’u dërgoni versionin përfundimtar. Kjo do 
të rezultojë në një proces të qëndrueshëm 
dhe gjithnjë në rritje të përftimit të dijeve 
drejtndryshimit të mendësive dhe arritjes së 
konsensusit, me qëllimin për të bërë përpara 
drejt realizimit të objektivave tuaja për procesin 
e dialogëve.
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Pushteti

Të drejtat

Motivacioni
+

Interesat

FIG 10:   
Qasja e bazuar në motivimin/interesin  do 

të ndihmojë moderuesin të tejkalojë situata 
bllokimi..

Kur dalin “të papritura”?

“Të papritura” do të dalin gjithnjë, e kur kjo të 
ndodhë, është e nevojshme të shkoni pas 
në fillimet e qasjes të dialogëve: qëllimet e 
procesit dhe rezultatet e tyre. Por mund të jetë 
e udhës përdorja e teknikave “të negocimit” që 
synojnë të zgjidhin problemin:

•	 Vendosni rregulla që do të lejojnë zgjerimin 
e bazës për mirëkuptim në mënyrë që të 
parandaloni “shpërthime” ose ndërprerje 
dhe të inkurajoni të dëgjuarit. Kjo do t’ju 
ndihmojë për të parandaluar konfliktet.

•	 Shfaqni respekt: Kjo do të forcojë besimin 
dhe ndarjen e informacionit.

•	 Përpiquni t’i mbani palët në tryezë të 
fokusuara në interesat e tyre sesa në 
pozicionet e tyre. .

•	 Pyesni veçmasi çdo partner për interesat 
e tyre, prioritetet dhe alternativat brenda 
caqeve që mund të pranohen nga të 
gjitha palët e ulura në tryezë. 

Moderuesi  duhet të jetë gjithashtu i 
vetëdijshëm se për të zgjidhur një situatë 
të papritur, ai/ajo mund të mbështetet në 
qasje të ndryshme -  thirrjes për pushtet, të 
drejtat dhe/ose motivimet/interesat. Nga këto 
mundësi, motivimi/interesi i përbashkët është 
më i përshtatshmi për të inkurajuar dialog të 
vazhdueshëm. 

Pushteti: Përdorimi i statusit, hierarkisë, etj. 
për të gjetur një zgjidhje për një çështje. 

Të drejtat: Duke e bazuar zgjidhjen te rregullat, 
kontratat, normat dhe standardet, psh, “Unë 
kam të drejtën të…”, “duket e drejtë të…”, 
“Fillimisht ramë dakord që…” 

Motivimi ose interesat: Përpjekja për të 
kuptuar dhe shtruar nevojat, dëshirat dhe 
dyshimet e secilës palë dhe përdorimi i tyre 
për të paqtuar/sjellë më afër interesat e ndarë. 

situata Potencialisht të 
Vështira gjatë dialogëVe 
Për sPaçin

Për shumicën e kohës, pjesëmarrësit 
në Dialogët për Spaçin mbajtën një 
qëndrim të ndjeshëm dhe e adresuan 
atë pa probleme të mëdha. Kjo tregon 
për profesionalizmin dhe karakterin e 
pjesëmarrësve dhe kujdesin e shfaqur 
në përzgjedhjen e tyre. Sidoqoftë, 
pati momente kur tensioni u rrit, dhe 
moderuesi duhej të tregohej vetëdijshëm 
për gjasat që ai të përshkallëzohej. Një 
burim i mundshëm konflikti ishte mes 
“ruajtësve” të Spaçit dhe pjesëmarrësve 
të kompanisë që ka filluar investimin 
për të rihapur minierat. Teksa kompania 
gojarisht shprehu dëshirën e mirë dhe 
gatishmërinë për të punuar për ruajtjen 
dhe përkujtimin e vendit, prezenca e 
tyre atje ishte fyese për shumë prej tyre 
që kanë punuar për ruajtjen e Burgut të 
Spaçit. Kur gjatë një mbledhje tensioni u 
shtua, moderuesi  ishte i aftë të drejtonte 
bisedën drejt interesave dhe qëllimeve 
të përbashkëta, sesa akuzat dhe fajësitë.
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PRAKTIKA
të gjitha haPat në një

Ky seksion do t’ju shpjerë përmes disa hapave 
praktikë në procesin e dialogut, duke sjellë 
shembuj nga përvoja e “Dialogëve për Spaçin” 
të Trashëgimisë Kulturore pa Kufij. Teknikat 
dhe shembujt e mëposhtëm synojnë vetëm 
t’ju drejtojnë në punën tuaj. Kjo listë nuk 
është shteruese, dhe jo çdo teknikë është e 
përshtatshme në çdo situatë. Çelësi i procesit 
është të bërit përpara bashkë  për të vënë në 
lëvizje projektin. Puna jonë na ka rrëfyer se 
ka tri faza për një grup në mënyrë që të ecë 
bashkë, të arrijë një plan konkret veprimesh 
që përmbushin një mision të përbashkët, 
vendosur brenda një kuptimi të përbashkët të 
kontekstit. Shkurt, këto faza janë: dokumentimi, 
vizionimi dhe planifikimi. Për t’i mbuluar të trija 
sistematikisht, CHwB organizoi tri punëtori. 
Sidoqoftë, numri i punëtorive është më pak 
i rëndësishëm sesa përparimi në mënyrë 
graduale ndërmjet të trija fazave. 

Shumica e aktiviteteve të mëposhtme, 
brenda natyrës së tyre, kanë pasur një pjesë 
të “grumbullimit” dhe të “analizimit”. Pjesa 
e “grumbullimit” u përqëndrua tek mbledhja 
e informacionit të nevojshëm që grupi të 
kuptonte sitin dhe qëndrimet e gjithësecilit, 
ndërsa ajo e “analizës” e përpunon këtë 
informacion për të ekstraktuar dhe interpretuar 
elementët që janë më të dobishëm për 
procesin e dialogëve në tërësi.

Faza 1: Dokumentimi 
/ Kuptimi 

Kjo fazë është për të 
parë, mësuar, njohur dhe 
gjetur mirëkuptuptimin 
e përbashkët si grup. 
Qëllimi madhor për këtë 
hap është që secili anëtar 
i grupit të dialogëve 
të ketë një nivel të 
ngjashëm të njohjes për 
vendin dhe historinë e tij 

– duke u dhënë atyre një 
bazë të përbashkët për të 
ecur përpara drejt fazës 
së vizionimit. 

Aktivitet: Vizitë në vend dhe përshtypje
Ky aktivitet përfshin një vizitë në vend 
ndjekur nga një sesion informues gjatë të 
cilit gjithësecili shpreh përshtypjet e tij. Edhe 
nëse anëtarët e grupit e kanë vizituar vendin 
më parë, është ndihmë për ata ta vizitojnë 
sërish me mendësinë e të qënurit një grup 
dhe me qëllimet e procesit të dialogëve 
ndërmend. Vizitat në vende të tjera mund të 
ndihmojnë në kontekstualizimin e procesit 
duke ofruar shembuj për t’u frymëzuar ose për 
t’u shmangur. 

KËSHILLË: LIDHENI ÇDO 
SESION ME REZULTATE TË 
PREKSHME
Për të mbajtur njerëzit e fokusuar 
dhe të angazhuar, sigurohuni të 
keni rezultate të prekshme (psh, 
një dokument, hartë ose ndonjë 
lloj përfundimi) nga çdo sesion 
i punëtorisë. Kjo i bën të gjithë 
pjesëmarrësit të jenë të përqëndruar 
në të njëjtin rrafsh dhe i ndihmon 
duke u dhënë një ndjenjë progresi. 

KËSHILLË: VENDI I PËRSHTATSHËM PËR MBAJTJEN E PUNËTORIVE  

Mbajtja e punëtorive në vende të ndryshme paraqet avantazhe të konsiderueshme. Mbajtja e 
punëtorisë jashtë qytetit ku më së shumti pjesëmarrësit jetojnë e punojnë, mund t’i largojë ata nga 
shpërqëndrimet ditore dhe t’i ndihmojë ata të fokusohen në detyrën që kanë marrë përsipër. Ndër të 
tjera, vendndodhjet e reja mund të frymëzojnë mënyra të reja të mendimit dhe ofrojnë mundësi të 
ndryshme për vizita të rëndësishme në vend. 

Punëtoritë e Dialogëve për Spaçin u mbajtën në tri vendndodhje të ndryshme. Punëtoria e parë u 
organizua në Rubik, Mirditë, rajoni ku ndodhet Burgu i Spaçit, jo larg vetë vendit. Punëtoritë e tjera 
u mbajtën në Shkodër dhe Gjirokastër, qytete të mëdha respektivisht në Veri dhe Jug të Shqipërisë. 
Organizimi i punëtorive të Dialogëve për Spaçin në tri qytete ndihmoi për të theksuar rëndësinë 
kombëtare të Burgut të Spaçit si një vend i ndërgjegjes. Po ashtu ofroi mundësi për të vizituar vende 
të rëndësishme të kujtesës në secilën vendndodhje, si një mënyrë për të krahasuar dhe përballur 
punën tonë me Burgun e Spaçit dhe vënë atë në një kontekst më të gjerë kombëtar. Si përfundim, 
lëvizja në vende të ndryshme ishte një mënyrë për të njohur pjesëmarrësit e Dialogëve për Spaçin me 
pjesë të Shqipërisë që disa prej tyre nuk i kishin vizituar kurrë – duke thyer me ngadalë paragjykimet 
për krahina të ndryshme të vendit. 
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Pyesni pjesëmarrësit për të ndarë mbresat 
më të thella duke i shkruar në letrat ngjitëse 
dhe vendosur ato në një hartë të vendit ose 
një dërrase të bardhe në ballë të dhomës. 
Këto shënime bëhen baza e diskutimeve 
të ardhshme, si dhe një mënyrë vizuale për 
regjistrim. 

Aktivitet: Sesione multimediale
Sesionet multimediale janë një mënyrë e 
shkëlqyer për të prezantuar një tjetër burim 
kryesor në bisedim. Bashkë me dëshmitë 
dhe të dhënat nga ish të burgosurit politikë 
që ishin prezentë në Dialogët për Spaçin, 
pjesëmarrësit patën mundësi të shihnin, si një 
trup i tërë dhe në grupe të vogla, disa video 
dëshmi nga ish të burgosur politikë që kishin 
vuajtur në Spaç. Dëshmitë ishin nga njerëz që 
ishin burgosur në Spaç në kohë të ndryshme, 
çka u lejoi pjesëmarrësve për t’u njohur me 
burgun për një periudhë nga vitet 1960 deri 
në vitet 1990. 

FIG 11:   
Pjesëmarrësit 
përdorën fotografi 
të Burgut të 
Spaçit për të lënë 
përshtypjet e tyre 
pas vizitës së parë.

Vizita në terren 

Gjatë projektit Dialogët për Spaçin, 
grupi vizitoi Burgun e Spaçit, si dhe disa 
vende të tjera të shtypjes nga periudha 
komuniste, përfshirë burgje dhe qendra 
të investigimit/arrestimit në disa qytete 
të tjerë. Këto mundësuan një kontekst 
më të gjerë, si dhe një përzierje të 
shembujve të mirë dhe të këqij për t’u 
shënuar, sa i përket përdorimit të vendit 
dhe interpretimit.  

Video sesione Për dialogët 
Për sPaçin 

Për të regjistruar dhe analizuar 
detajet më thelbësore nga dëshmitë, 
pjesëmarrësve të Dialogëve për Spaçin 
ju kërkua që të mendonin për specifikat 
e mëposhtme të përmendura nga 
të intervistuarit: 1) Vendet/ hapësirat 
e përbashkëta/ vendndodhjet; 2) 
Ngjarjet / historitë; 3) Ndjesitë/ 
ndjenjat e shkaktuara nga mjedisi i ish-
burgut. Këto kategori ndihmuan në 
strukturimin e diskutimit të ardhshëm 
duke mundësuar pika krahasimore nga 
intervistat e ndryshme. 
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Aktivitet: Takimet individuale
Është e rëndësishme të keni persona lokalë 
të pranishëm gjatë gjithë kursit të procesit të 
dialogëve. Sidoqoftë, nuk do të jetë gjithmonë 
e mundur të përfshihen të gjitha palët e 
interesuara në të gjitha fazat. Prandaj, takimet 
ballë për ballë (ose si alternativë, prezantimet 
nga të  ftuar) me njerëz që janë jashtë grupit 
mund të ofrojnë një mënyrë për të arritur më 
shumë njerëz dhe përfshirë perspektivat e tyre 
në diskutimet në grup.

Aktivitet: Harta mendore
Harta mendore është një mënyrë grafike për 
të pasqyruar ide dhe koncepte. Mbështetur 
në të gjithë informacionin e mbledhur gjatë 
vizitave në terren dhe dëshimve, pjesëmarrësit 
e Dialogëve për Spaçin u ndanë në grupe 
të vogla dhe përpiluan harta mendore të 
Burgut të Spaçit, duke theksuar aspektet më 
të rëndësishme sipas tyre. Duke vendosur 
një fletë gjysmë transparente mbi një hartë 
të faqes, pjesëmarrës mund të skicojnë 
ngjarjet më të rëndësishme të tyre, ndjenjat 
dhe vendndodhjet direkt mbi vend. Hartat 
që rezultojnë janë të pasura, pasqyrime 
shumështresore për çka mësoi, kuptoi dhe 
vlerësoi grupi për vendin dhe historikun e tij.

Aktivitet: Analiza SWOT
Analiza SWOT është një mënyrë 
konvencionale për të parë pikat përparisitë 
(strengths) , dobësitë (weaknesses), mundësitë 
(opportunities) dhe kërcënimet (threats) e 
vendit dhe situatën strategjike ekzistuese. 
Ushtrimi shpesh inkurajon diskutime 
produktive dhe plot pasion si dhe mundëson 
shkëmbimin e pikëpamjeve dhe përvojave 
mes pjesëmarrësve. 

Gjatë punëtorive të Dialogëve për Spaçin, 
pjesëmarrësit u ndanë të grupe të vogla për të 
disktutuar këto elementë. Mandej secili grup 

FIG 12:   
Pjesëmarrësit  e 
punëtorisë së 
parë të Dialogjeve 
për Spaçin duke 
përgatitur analizën 
SWOT përparse 
prezantimin në 
sesion plenar.

KËSHILLË: TAKONI PARAPRAKISHT 
ÇDO PJESËMARRËS 
INDIVIDUALISHT 
Jo të gjithë janë komodë për të ndarë përvojat e 
tyre ose opinionet me një grup. Në mënyrë që 
mbledhjet të shkojnë sa më rrjedhshëm që të 
jetë e mundur, kontaktoni paraprakisht të gjithë 
ata që do të takoni, dhe tregohuni shumë të 
qartë për temat që do të diskutohen. 
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ja prezantoi përfundimet të tjerëve. Në fund të 
sesionit, të gjitha këto u hartuan në një analizë 
SWOT të përbashkët – duke treguar gjendjen 
ekzistuese të vetë Burgut të Spaçit, si dhe 
kontekstin më të gjerë social përreth tij. 

Faza 2: Vizionimi

Kur mëson për një vend, secili e sheh vendin 
dhe historinë e tij nga këndvështrimi vetjak, 
formësuar nga përvojat personale. Pas 
përcaktimit të një baze mirëkuptimi, hapi i 
ardhshëm në proces është ngjizja e një vizioni 
të përbashkët për vendin. Çelësi për një fazë 
vizionimi të suksesshme është përdorimi i 
larmisë së perspektivave të grupit, si dhe baza 
e dijeve të tyre të përbashkëta, për të hartuar 
një vizion për të ardhmen. 

Aktivitet: Analiza e vlerave
Pjesëmarrësit në Dialogët për Spaçin u ndanë 
në grupe të vogla në mënyrë që të identifikonin 
vlerat që ata ndërlidhnin me Burgun e Spaçit. 

FIG 13:   
Gjatë punëtorisë së 

dytë të Dialogëve 
për Spaçin, 

pjesëmarrësit 
paraqitën vlerat e 

ish-burgut të Spaçit 
sipas analizës në 

grupe.

Mandej, çdo grup u paraqiti rezultatet të gjithë 
të tjerëve. .

Me të mbledhur vlerat e shumta, ato u 
kategorizuan për të bërë bashkë ato të llojit 
të ngjashëm. Për qëllimet e punëtorive të 
Dialogëve për Spaçin, kategoritë ishin si më 
poshtë: vlera historike/dëshmuese, vlera 
politike/sociale, vlera kulturore, vlera lokale/
komunitare, dhe vlera shkencore. 

Është e rëndësishme të theksohet që këto 
kategori nuk janë reciprokisht ekzkluzive, as 
nuk janë të renditura sipas rëndësisë. Ato janë 
menduar vetëm si një mjet për të kuptuar 
vlerat kryesore që vendi mbart, në bazë të 
grupit të punës.

 
Aktivitet: Fjalët kyçe të vizionimit
Para se të shkruani një formulim të vizionit, 
fjalët kyçe mund të ndihmojnë të fokusojnë 
grupin në konceptet bazë që duhet të 
shprehen përmes formulimit të vizionit. 
Për Dialogët për Spaçin, secili pjesëmarrës 
propozoi tri fjalë kyçe, që i shënuan në 
letrat ngjitëse. Moderuesit dhe pjesëmarrësit 
mandej hartuan këto fjalë kyce në mënyrë që 
të formonin katër kategori të mëdha: kujtesë, 
optimizëm, persekutim, komb. Këto kategori 
përkufizuan thelbin e Burgut të Spaçit për 
pjesëmarrësit e për rrjedhojë dhe bazën për 
formulimin e vizionit. 

VLERAT E TRASHËGIMISË

Vendet e trashëgimisë mbartin disa lloje 
vlerash për ne sot. Mund t’i vlerësojmë ato 
për bukurinë (vlera estetike), për kontributin 
e tyre për turizmin lokal (vlera ekonomike) 
ose artet (vlera kulturore), ose për faktin 
se ngjarje të rëndësishme kanë ndodhur 
atje (vlera historike). Disa vlera merren të 
mirëqena nga të gjithë. Disa të tjera janë të 
lidhura me besime, opinione apo preferenca 
vetjake. Gjëja e rëndësishme është që një 
analizë e plotë e vlerave na ndihmon të 
krijojmë një balancë mes nevojave urgjente 
të një vendi sot dhe ruajtjes të vlerave të tij 
për të ardhmen. 

sPaçi në kulturën PoPullore sot

Përgjatë Dialogëve për Spaçin, një prezantim mbi “Spaçi në kulturën 
popullore sot” synonte të përmblidhte perceptimet për Burgun e Spaçit në 
media dhe arte, veçanërisht letërsi. Ky prezantim dhe diskutimi që e pasoi 
ishin të dobishëm për të vendosur procesin e Dialogëve për Spaçin në 
kontekstin më të gjerë të narrativës shqiptarë (ose mungesës së narrativës) 
mbi ish-burgun, trashëgiminë e periudhës së komunizmit dhe persekutimin 
politik në përgjithësi. 
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FIG 14:   
Gjatë punëtorisë së 
dytë të Dialogëve 
për Spaçin, 
pjesëmarrësit 
paraqitën vlerat e 
ish-burgut të Spaçit 
sipas analizës në 
grupe. 

FIG 15:   
Një mënyrë ilustrimi 
për gjetjet në lidhje 
me fjalët kyçe të 
lidhura me Burgun 
e Spaçit dhe për 
vizionimin
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Aktivitet: Formulimi i vizionit
Qëllimi i këtij sesioni është arritja e një 
qëndrimi të përbashkët për vizionin që do të 
udhëheqë procesin përpara. Ky sesion duhet 
të fillojë duke përcaktuar çfarë është formulimi 
i vizionit duke sjellë shembuj të mirë. Paskëtaj, 
në varësi të madhësisë së grupit, mund të 
jetë e udhës të bëhet ndarja në disa grupe 
të vegjël për draftet e para të formulimit të 
vizionit. Qoftë duke punuar në grupe të vogla 
ose duke hartuar vizionin të gjithë së bashku, 
përpiquni t’u jepni të gjithëve një mundësi për 
të shprehur vizionin e tyre dhe shkëmbyer 
mendime. 

Në fund të sesionit është e rëndësishme 
që grupi të jetë dakorduar për një draft të 
përbashkët për vizionin. 

Aktivitet: Vendosja e objektivave madhorë 
Ushtrimi final i fazës së hartimit të vizionit 
duhet të jetë formulimi i objektivave madhorë 
për atë çka mund të arrihet në vend. Para së të 
planifikoni aktivitete konkrete, është thelbësore 
të vendosni për objektivat që do t’i udhëheqin 
ato. 

FIG 16:   
Qetësia pas 
mbarimit të 

punëtorisë për 
vizionimin në kuadër 

të Dialogëve për 
Spaçin, Shkodër, 

Shqipëri.. 

PËRGATITJA E FORMULIMIT TË NJË VIZIONI 

Formulimi i një vizioni, parë si një “shprehje dëshire” tregon udhën drejt 
përmbushjes së një qëllimi afatgjatë. Si i tillë, formulimi duhet të jetë 
frymëzues, pozitiv, inkurajues, specifik, ambicioz dhe largpamës. Sa 
më shkurt, aq më mirë. Formulimi përfundimtar i vizionit nuk duhet 
të përpiqet të shprehë gjithçka të rëndësishme për vendin. Vizioni 
i përshtatshëm synon të frymëzojë të punësuarit dhe vizitorët dhe 
shërbejë si një dritë udhëzuese për të ardhmen. 

Vizioni mund të hartohet në grupe të vogla ose të gjithë së bashku. Në 
rastin e parë, diskutimi është më i thjeshtë, por në fund do të keni disa 
vizione të ndryshme, konkurrues, që mund të jenë të vështirë për t’u 
shkrirë në një. Në rastin tjetër, diskutimi dhe shkrimi mund të jenë pak 
më të vështirë, por në fund pikëpamjet mund të shkrihen në një vizion 
të vetëm. 

deklarat e Vizionit Për 
Burgun e sPaçit

Pjesëmarrësit e Dialogëve për Spaçin 
hartuan versione të gjata dhe të 
shkurtra të vizionit. Versionet e shkurtra 
ishin kryesisht pasqyrim i së shkuarës 
në shërbim të së ardhmes:

1. Prekim të shkuarën teksa ndërtojmë 
të ardhmen.

2. Le të përkujtojmë solemnisht që e 
kaluara tragjike të mos përsëritet.

3. Nuk mund të kuptojmë se kush jemi 
pa njohur nga kemi ardhur. 

Hartimet e gjata pasqyruan më thellësisht 
temat e kujtesës dhe persekutimit, duke 
nënvijëzuar rolin dhe rëndësinë e Spaçit 
si një vend model për ide dhe dialog, që 
do të përdorë koleksionet/ekspozitat 
për të frymëzuar njerëz.
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Në mënyrë që të përqëndronim objektivat 
tek disa tema kyçe, pjesëmarrësit në Dialogët 
për Spaçin, u ndanë në tri grupe pune. Grupi 
1 formuloi objektivat që ranë në kategorinë 
e “Edukimit, interpretimit dhe përfshirjes 
publike”; Grupi II u fokusua në “Ndërtesat dhe 
infrastrukturën”; Grupi III mbuloi “Kuadrin ligjor, 
menaxhimin dhe qasjen strategjike”. Ndërsa 
këto kategori nuk përjashtojnë njëra-tjetrën, 
ato mundësuan përcaktimin e objektivave 
specifikë, teksa pjesëmarrësit punuan në 
grupet që pasqyronin më mirë aftësitë dhe 
përvojat e tyre. 

Duke punuar në grupet e tyre, pjesëmarrësit 
vendosën 3-5 objektiva nën kategorinë e tyre 
të veprimit dhe i ndanë këto rezultate me të 
tjerët. Secili pati mundësinë të sugjeronte 
përmirësime ose shtesa para se i gjithë grupi 
të arrinte marrëveshje për listën përfundimtare 

të objektivave që duhet të formësonin punën 
e planit të veprimit.  

Faza 3: Planifikimi 

Ju keni përcaktuar një vision të përbashkët 
dhe keni vendosur objektivat për të ardhmen 
e vendit. Hapi i radhës është të bërit bashkë e 
një serë veprimesh konkrete që të udhëheqin 
procesin nga vizionimi te arritja e qëllimeve 
që janë vendosur. Këto hapa mund të merren 
në konsideratë kronologjikisht ose tematikisht, 
por sigurohuni që të merrni parasysh veprimet 
që mund të ndërmerren  për secilin objektiv në 
planin afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë..

FIG 17:   
Ilustrim i marrëdhënies mes 
objektivave dhe aktiviteteve 

SHQYRTIMI I MODELEVE TË NGJASHME

Ndërsa mendonim për të ardhmen e Burgut të Spaçit, ishte ndihmuese të shikonim përvojat e vendeve të 
ngjashme, sidomos përsa i përket përdorimit dhe qëllimit. Duke marrë shembuj nga mbarë bota, grupi krahasoi 
dhe vlerësoi qasjë të ndryshme për restaurimit, përvojës së vizitorit, edukimit, komunikimit, mbledhjes së fondeve 
dhe strukturës organizative, në mënyrë që të kuptonim metodat që mund të funksiononin për Burgun e Spaçit. 

SI TË FORMULONI OBJEKTIVAT?

Objektivat duhet të jenë të lidhura ngushtë 
me aktivitetet. Objektivat na thonë përse 
i zhvillojmë aktivitetet e planifikuara, 
kurse aktivitetet na ndihmojnë të arrijmë 
ndryshimin që duam të shohim.  

Veç kësaj, objektivat tuaj duhet të përdorin 
folje aktive dhe largpamëse si: zhvilloj, 
mundësoj, rris, zhvilloj, ngre, kontribuoj, 
inkurajoj, pakësoj. Mund të përdorni 
akronimin SMART si një guidë për të zhvilluar 
objektiva operacionalë që janë: 

 S – Specifikë 
 M  – Matshëm 
 A – Arritshëm 
 R – Realistë 
 T – Të Kufizuar në Kohë

OBJEKTIVAT
Çfarë duam të ndryshojmë apo të arrijmë?

AKTIVITETET
Pse i kryejmë aktivitetet e planifikuara?
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Rrahja e ideve 

Caktoni një grup të vogël pune për çdo 
objektiv, duke u kërkuar atyre të mbushin 
kuadrin e planit të veprimit. Në këtë pikë, 
pjesëmarrësit duhet të përpiqen të jenë 
praktikë, duke imagjinuar veprimet që do të 
duhet të ndërmerren në planin afatshkurtër, 
afatmesëm dhe afatgjatë, në mënyrë që të 
arrihen objektivat e përcaktuar. I tërë kuadri 
i planit të veprimit duhet të mbushet, sa më 
shumë të jetë e mundur. Sidoqoftë, theksi 
për momentin duhet të jetë në përshkrimin e 
vetë aksioneve, në mënyrë që plani të jetë sa 
më i gjerë të jetë e mundur. Mos shpenzoni 
shumë kohë duke debatuar për specifikat që 
mund të jenë të panjohura për këtë moment. 
Shfrytëzojeni sa më mirë kohën që keni.

Disa detaje mund të jenë të panjohura për 
të tashmen, por provoni  të përcaktoni  
çdo hap sa më mirë dhe sa më praktikisht. 
Veprimet mund të ripërcaktohen më vonë, 
por shfrytëzoni avantazhin e diversitetit të 
mendjeve dhe përvojës që keni në atë çast, 
për të  përcaktuar një udhë të qartë. 

Ka shumë mënyra për të hartuar një plan 
veprimi. Këtu do të përshkruajmë mënyrën 
që është përdorur gjatë procesit për Dialogët 
për Spaçin. Plani i Veprimit të Burgut të 
Spaçit është hartuar duke ndjekur katër hapa 
kryesorë: strukturimin, rrahje e ideve në grup, 
paraqitja në sesion plenar dhe formulimi.

Strukturimi

Çfarë lloj informacioni duhet të përmbajë 
plani i veprimit? Hapi i parë është dakordësia 
e grupit  mbi një kornizë të përgjithshme që 
duhet përmbushur. Secili duhet të bjerë dakord 
mbi detajet që nevojiten dhe sesi duhen 
hartuar. Për Burgun e Spaçit, u vendos që secili 
veprim duhej të përmbajë gjashtë elementë 
kyçë të informacionit: 1. një përshkrim i 
vetë veprimeve; 2. institucionin, entitetin, 
organizatën ose personin që duhet të nisë 
veprimin; 3. zbatuesin; 4. mbikqyrësin; 5. afatin 
kohor, që mund të jetë afatshkurtër (1-3 vite), 
afatmesëm (4-6 vite) ose afatgjatë (>6 vite); 
dhe 6. burime të mundshme financimi për atë 
veprim specifik.

FIG 18:   
 Pjesëmarrësit 

prezantojnë 
elementët e Plan-

Veprimit për Burgun 
e Spaçit, në kuadër 

të punëtorisë së 
tretë të Dialogëve 

për Spaçin. 

KËSHILLA: PËRCAKTONI 
PARAPRAKISHT ‘KUADRIN’   
Në mënyrë që të arrini një përqëndrim 
maksimal të grupit tek çështjet 
përmbajtësore, moderuesit duhet të 
krijojnë paraprakisht një ide të ‘kuadrit’ 
të plan-veprimit (çfarë zërash duhet të 
plotësohen nga pjesëmarrësit). Kuadri 
paraprak mundet mandej të aprovohet 
ose përshtatet shpejt nga pjesëmarrësit, 
duke iu lejuar kështu që të fokusohen 
në plotësimin e tij me propozimet e 
tyre për plan-veprimin.

KËSHILLA: NJERËZIT E 
DUHUR, NË VENDIN E 
DUHUR, NË KOHËN E DUHUR  

Për këtë sesion, mund të jetë e dobishme 
të ndani pjesëmarrësit në grupe pune sipas 
ekspertizës së tyre. Ata që punonin në plan-
veprimin për Burgun e Spaçit u ndanë në tri 
grupe pune (një për çdo objektiv), bazuar mbi 
profilin vetjak profesional ose institucional. 
Në këtë mënyrë, njerëzit ishin në gjendje për 
të kontribuonin në përputhje me kapacitetet 
dhe përvojën e tyre.
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FIG 19:   
“Ekstrakt nga Plan-
Veprimi për Burgun 
e Spaçit”, i përgatitur 
në punëtorinë 
përmbyllëse 
të Dialogëve 
për Spaçin dhe 
i përpiluar pas 
punëtorisë nga 
moderuesit. Për 
të parë plan-
veprimin e plotë 
shkarkoni Raportin 
e Punëtorisë 3 
të Dialogëve për 
Spaçin në lidhjen: 
http://chwb.org/
albania/resources/
publications/

Paraqitja në sesion plenar dhe diskutimi

Pas sesionit të hartimit të ideve, secili grup 
paraqiti punët e tyre për të tjerët. Edhe 
pse grupet kanë punuar ndarazi bazuar në 
interesin/ekspertizën e tyre, kjo tashmë u jep 
të gjithëve një mundësi për të diskutuar dhe 
propozuar veprime dhe sugjeruar ndryshime 
apo shtesa. 

Formulimi pas punëtorisë 

Moderuesit duhet të punojnë për të hartuar 
të gjitha pjesët nga grupet e punës në një 
plan-veprim koherent, që ndjek kornizën e 
përgjithshme për të cilën është rënë dakord 
që në fillim. Plan-veprimi në formën e tij 
përfundimtare i dërgohet grupit të punës për 
aprovim.
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FIG 20:   
 U mëndësuan 

mënyra të 
ndryshme të 

përpilimit nga 
qytetarët të 

pyetësorit mbi 
Plan-Veprimin e 

Spaçit.

FIG 21:   
Një infografikë përmbledhëse e rezultateve nga 

shqyrtimi publik për Plan-Veprimin e Burgut të Spaçit.

SHQYRTIMI PUBLIK PËR SPAÇIN

Pasi u finalizua drafti i Plan-Veprimit të Burgut të Spaçit, u 
organizua një shqyrtim publik. Në mënyrë për të arritur në nevojat 
shumë specifike dhe opinionet që vinin nga ish të përndjekurit 
politikë, një pyetësor u vendos në Institutin për Integrimin e ish 
të Përndjekurve Politikë. Ky vend fizik u plotësua nga një version 
online i pyetësorit, si dhe një adresë e-mail.

Jepni mendimet tuaja!

Instituti pēr Integrimin e Ish tē
Perndjekurve Politikē, Tiranē

spacdialog.org/shqyrtim publik

kontakt@spacdialog.org

apo

apo

Share your thoughts!

Institute for the Integration of the
Politically Persecuted, Tirana

spacdialog.org/public-consultation

kontakt@spacdialog.org

or

or

MBledhja e reagiMeVe Për 
Procesin

Gjatë zhvillimit të dialogëve, është e rëndësishme 
për të kontrolluar si po shkon procesi, si brenda 
ashtu edhe jashtë grupit. Komunikimi i suksesshëm 
dhe debati publik janë të nevojshëm për të arritur 
një angazhim më të gjerë mbi rezultatet. Një 
mënyrë për të bërë këtë është përmes një procesi 
të hapur të konsultimit publik.

33 përgjigje të detajuara

KONSULTIMI PUBLIK I SPAÇIT
NË NUMRA

20 kanë vuajtur personalisht, ose të afërmit 
e tyre kanë vuajtur, në burgun e Spaçit. 

Propozimet që bënë më shumë përshtypje...

Objektivi1: Edukim, 
interpretim 
dhe përfshirje
publike

52

Objektivi III. Korniza
ligjore, menaxhimi dhe
përqasjet strategjike

Objektivi II. Ndërtesat
dhe infrastruktura

28

11

Gjithë të tjerat
nga Objektivi I

Realizimi i një fushate
ndërgjegjësimi për çështjen
e ruajtjes së ish burgut të Spaçit

21

23
8

Përfshirja e historisë
së ish-burgut të 
Spaçit në tekstet 
shkollore

Gjithë të tjerat
nga Objektivi II

Pastrim i integruar me
ndërhyrjet restauruese
i godinave dhe territorit
në ish-burgun e Spaçit

19

9

Rinisja e proçedurve 
administrative për 
muzealizimin e ish-burgut 
të Spaçit

Gjithë të tjerat
nga Objektivi III

6 5

33 mendojnë që vende persekutimi si Spaçi 
duhet të ruhen për brezat e ardhshëm  

0 mendojnë që duhet të shkatërrohen

0 mendojnë që nuk duhet bërë gjë

Mendime mbi ruajtjen...

DIALOGJET PËR SPAÇIN
SHKËMBEJMË PËRVOJAT FORMËSOJMË TË ARDHMEN

• A
LB

AN
IA

N HUMAN RIGHTS PRO
JEC

T •

AHRP

Instituti për Integrimin
e Ish të Përndjekurve Politikë

KOMU
NA OROSH
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Përdorni median dhe internetin për të publikuar 
vizionin gjerësisht, dhe për ta mbajtur atë gjallë 
duke ndarë/raportuar rregullisht arritjet dhe 
progres për publikun.

FIG 22:   
Pamje nga blogu 

i projektit të 
Dialogëve për 

Spaçin.

Procesi dhe rezultatet e Dialogëve për Spaçin 
u postuan rregullisht në një blog të projektit 
(spacdialog.org) të krijuar për këtë qëllim, si 
dhe në webfaqen e CHwB-Albania dhe rrjetet 
sociale. Këto mjete ndihmuan projektin për të 
arritur te publiku i gjerë, sidomos te audiencat 
e reja.
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Për të përmirësuar metodologjinë dhe 
organizimin, është e rëndësishme të keni një 
pamje të saktë të përvojës së pjesëmarrësve. 
Prandaj, çdo punëtori duhet të përfundojë 
me një vlerësim individual dhe anonim nga 
pjesëmarrësit. Gjatë kryerjes së një serie 

punëtorish, përpiquni të përdorni të njëjtën 
metodologji vlerësimi për secilën, gjithashtu 
duke u lejuar pjesëmarrësve për të vlerësuar 
çdo sesion. Më poshtë është një ekstrakt i 
pyetjeve dhe rezultateve nga punëtoria e parë 
e Dialogëve për Spaçin:

VLERËSImI

page       faqe28

workShop evaluation
vlerëSimi i punëtoriSë

Punëtoria I u përmbull me vlerësimin e saj nga vetë 
pjesëmarrësit. Më poshtë pasqyrohen rezultatet e dala nga 
ky proces.

Workshop I closed with an evaluation conducted by 
participants themselves. Below are the results that came 
out of this process.

OrGANIzIMI

1. Informacioni i dhënë përpara punëtorisë ishte:

Shumë mirë

Mirë

Neutral

Dobët

Shumë dobët

2. Pritja në fillim të punëtorisë ishte:

Shumë mirë

Mirë

Neutral

Dobët

Shumë dobët

3. Akomodimi ishte:

Shumë mirë

Mirë

Neutral

Dobët

Shumë dobët

8

1

1

1

7

1

3

8

1

3

OrGANIzATION

1. Information provided before the workshop was:

Very good

Good

Neutral

Poor

Very poor

2. The beginning / introduction to the workshop was:

Very good

Good

Neutral

Poor

Very poor

3. The accommodation was:

Very good

Good

Neutral

Poor

Very poor

8

1

1

1

7

1

3

8

1

3
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PËRFuNDImE
Procesi i Procesit

Gjatë punëtorisë së vizionimit të Dialogëve për 
Spaçin, njëri nga grupet e përshkroi Spaçin si 
“një bibliotekë e tërë e palexuar kurrë”. Duke 
reflektuar në atë moment, ne tani shohim që 
“kjo bibliotekë kujtese” përfaqëson historitë e 
Spaçit dhe vendeve të ngjashme, histori që 
Lory Amy i ka përshkruar në paradhënien e 
saj si një e pa-njohur dhe e pa-dëgjuar për 
brezin e ri të Shqipërisë.  Kur ne filluam 
Dialogët për Spaçin, hymë në këtë bibliotekë, 
një botë e panjohur, mbushur me histori të 
pathëna dhe të padëgjuara. U përballëm me 
sfidën se kush do të merrte pjesë, për shkak 
të numrit të kufizuar të vendeve rreth tryezës 
së dialogut. 

Si do ta dinim kë duhet të përfshinim? A 
hynin të gjithë ata për herë të parë në këtë 
bibliotekë kujtese, apo a kishte kënd që mund 
të na udhëzonte drejt saj? 

Ne donim personalitete dhe përvoja që do t’i 
shtonin dhe thellësi dhe larmishmëri grupit, 
bashkë me institucionet që mund të merrnin 
përgjegjësi për ta çuar këtë vend përpara. Por 
ne gjithashtu e dinim që njerëzit që kishin 
nevojë për njerëz që do të adresonin qetësisht 
krisjet ndër-breznore dhe ndërfamiliare në 
kujtesë të shkaktuara nga historia e vonë 
e Shqipërisë. Kur punëtoritë filluan, ne u 
përballëm me një sërë sfidash të reja: si të 
moderonim diskutime të vështira mbi një 
vend me ngjyrime të forta emocionale, të 
cilat në mund të mos i kishim përkapur kurrë 
plotësisht. Si moderues, disa nga ne vinin nga 
jashtë Shqipërisë; disa të tjerë shqiptarë, por 
që nuk vinin nga familje që ishin persekutuar 
nga regjimi; të gjithë ne ishim shumë të rinj për 
të provuar shtypjen e diktaturës komuniste.  
Ne duhej të ishim të respektueshëm dhe të 
ndjeshëm ndaj gjithkujt, teksa në të njëjtën 
kohë të përpiqeshim të bënim përpara me 
procesin e krijimit të një vizioni dhe plan-
veprimi të përbashkët për Spaçin. 

Po ashtu duhej të bënim njerëzit të kuptonin 
që qasja e duhur, ajo e bazuar mbi dialog, 
do të na udhëhiqte drejt rezultateve të mira. 
Shpeshherë, njerëzit presin rezultate të 

shpejta, të dukshme, por ne ishim fokusuar 
në ndryshim të vazhdueshëm, mendor dhe 
emocional. 

si na forMësoi dialogu 

Dialogët për Spaçin patën një efekt të gjatë 
në të gjithë ata që morën pjesë. Përvoja na 
ndihmoi të kuptojmë kufijtë e perspektivave 
tona dhe të mësojmë si të hyjmë plot kujdes 
në dialog. Na hapi karshi ish-të përndjekurve 
politikë dhe të persekutuarëve si një grup 
me motivime,formime dhe prejardhje 
të ndryshme, për t’u larguar kështu nga 
portretizimet klishe të medias vendore. Këta 
njerëz na shfaqën larmishërminë e përvojave 
në Spaç, duke ndërlikuar një narrativë të 
vetme të viktimizimit.

Të gjitha mënyrat që Dialogët për Spaçin 
na prekën dhe formësuan vazhdojnë të 
ndikojnë mënyrën tonë të të menduarit 
për Spaçin dhe si e përcjellim atë tek të 
tjerët. Dialogët na kanë ndihmuar ta shohim 
procesin e Spaçit në kontekstin e punës në 
organizatën tonë lidhur me trashëgiminë 
dhe të drejtat e njeriut dhe ta lidhim procesin 
tonë me një bllok më të gjerë të punës me 
kujtesën që rrethon të kalurën komuniste të 
Shqipërisë. Teksa ne shkojmë kah fazës së 
ardhshme të memorializimit të Spaçit si një 
vend i ndërgjegjes, grupi ynë është zgjeruar 
duke përfshirë individë dhe institucione që 
kanë identifikuar veten e tyre si grup interesi 
në Spaç, veçmas atyre që ne përzgjodhëm 
me kujdes për Dialogët për Spaçin. Kjo fazë 
do të hapë një sërë sfidash të reja: lundrimin 
në ndërliqësinë e lidhjeve personale dhe 
politike në Shqipëri dhe adresimin e nevojave 
dhe dëshirave të ndryshme të grupit sesi 
të portretizohen historitë e Spaçit dhe të 
Shqipërisë nën diktaturë.

të lexuarit e BiBliotekës

Kur ballafaqohemi  me vështirësinë e të 
dëshmuarit të historive të Spaçit, vihemi përballë 
thyerjes traumatike mes kujtesës individuale 
dhe kolektive të detajuar në parathënie. Po 
rrekemi të lexojmë nga “biblioteka e kujtesës”, 
por nuk e dimë domosdoshmërisht sesi ta 
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interpretojmë atë, apo edhe thjesh ta gjejmë 
atë. Si mund të zbulohet e vërteta kur kaq 
shumë është fshehur e deformuar? Kjo është 
rëndësia e dialogut. Dialogu na mundëson 
zbulimin dhe interpretimin e bibliotekës së 
kujtesës. Na lejon të kuptojmë të kaluarën nga 
një tjetër përspektivë - të endim sërish bashkë, 
siç shkruan Amy, “pëlhurën ndërbreznore 
të kujtesës që është ndërprerë nga dhuna e 

diktaturës”. Dialogët për Spaçin përfaqësojnë 
disa hapa të parë në rrugëtimin e gjatë drejt 
shërimit ndërbreznor. Ata nuk kishin për qëllim 
vetëm shërimin e krisjeve të kujtesës, por 
shpresa jonë është që ata kanë shtruar udhën 
dhe vendosur një metodologji për t’u ndjekur 
në punën me kujtesën.

Doracak i përgatitur nga: 
Mirian Bllaci 
Jonathan Eaton 
Nedi Petri

Përkthimi në gjuhën shqipe : 
Xhafer Rakipllari
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