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i. Misioni 

Misioni dhe qëllimi i punës së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit është 

grumbullimi, studimi, analizimi, evidentimi i fakteve dhe informimi i publikut në lidhje me 

periudhën komuniste në Shqipëri, në të gjitha aspektet e tij. Sipas nenit 5, të Ligjit Nr. 10 242, 

datë 25.2.2010, i ndryshuar, detyrat e këtij instituti janë: 

a) studion dhe vlerëson objektivisht periudhën e regjimit komunist;  

b) analizon, studion dhe dokumenton krimet e kryera nga organet e diktaturës komuniste, si dhe 

pasojat gjatë dhe pas periudhës së komunizmit;  

c) identifikon aktet ligjore dhe nënligjore, sekrete dhe josekrete, të përgatitura apo të miratuara 

nga të gjitha institucionet, organet e autoritetet shtetërore dhe kushtetuese, të cilat kanë shërbyer 

si bazë e organizimit dhe e funksionimit të të gjithë aparatit të sistemit komunist;  

ç) studion dhe vlerëson ndërtimin, organizimin institucional dhe veprimtarinë antidemokratike e 

kriminale të strukturave shtetërore, veçanërisht të organeve dhe të strukturave të Sigurimit të 

Shtetit;  

d) studion dhe vlerëson veprimtarinë kriminale të Partisë Komuniste të Shqipërisë, më pas të 

Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të organizatave të tjera, të krijuara në mbështetje të ideologjisë 

së saj;  

dh) analizon shkaqet dhe rrugët e vendosjes së regjimit komunist, dokumentet, që vërtetojnë 

përfshirjen e personave shqiptarë a të huaj, që mbështetën ardhjen e këtij regjimi, si dhe të atyre, 

të cilët bënë rezistencë kundër këtij regjimi;  

e) grumbullon të dhëna, dokumente dhe dëshmi për ndriçimin e veprimtarisë së organeve dhe të 

strukturave të Sigurimit së Shtetit, të formave të persekutimit dhe formave të rezistencës kundër 

tyre, si dhe të të gjitha veprimtarive, që kanë çuar në dhunimin e të drejtave e të lirive themelore 

të njeriut në vitet e regjimit komunist;  

ë) evidenton personat, që kanë qenë pjesë e organeve apo autoriteteve vendimmarrëse, 

përgjegjëse për propagandën komuniste, për aktet administrative dhe vendimet, të cilat kanë 

çuar, në mënyrë të drejtpërdrejtë a të tërthortë, në veprime represioni, në jetën shoqërore dhe 

kulturore, përfshirë luftën e klasave, kolektivizimin, luftën kundër fesë, izolimin nga Perëndimi, 

pamundësinë për t'u informuar dhe censurën në art, kulturë e shkencë, si dhe kufizimin e 

furnizimit me ushqime, përmes tallonave të ushqimit;  

f) vë në dijeni publikun për krimet dhe rrjedhojat e tjera të luftës së klasave;  
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g) sistemon dhe boton kujtimet e të dënuarve politikë, qoftë të atyre që u burgosën, edhe të atyre 

që u persekutuan në kampet e internimit;  

gj) përpunon, në formë elektronike, të gjithë dokumentacionin për krimet e regjimit komunist në 

Shqipëri;  

h) publikon dhe përhap materiale të shkruara, në letër dhe në rrugë elektronike, si dhe organizon 

ekspozita, seminare, konferenca e diskutime për krimet e komunizmit dhe pasojat e tij në 

Shqipëri;  

i) bashkëpunon me institucionet kërkimore, kulturore, arsimore dhe institucione të tjera për 

shkëmbimin e informacionit e të përvojës, lidhur me objektin e punës së institutit;  

j) bashkëpunon me institucionet përgjegjëse të arsimit për përfshirjen, në planet dhe programet 

mësimore të shkollave të të gjitha niveleve, të informacionit të mjaftueshëm për krimet e 

komunizmit dhe të pasojave të tij në Shqipëri;  

k) bashkëpunon me institucionet homologe të huaja 

 

ii. Rekomandimet e Kuvendit të Kuvendit të Shqipërisë për ISKK, 04. 06. 2020  

 

Vitin e kaluar Kuvendi i Shqipërisë rekomandoi që Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e 

Komunizmit në Shqipëri për vitin 2020 të përmirësojë punën në këto drejtime:  

 

• Në funksion të transparencës dhe informimit, të bëjë publike në faqen online të institucionit, si 

dhe në raportin vjetor që paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë të gjithë vendimmarrjen e Bordit 

Drejtues dhe Këshillit Shkencor, sipas detyrave që i ngarkon ligji nr. 10 242, datë 25.2.2010 “Për 

Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri”, duke respektuar 

kufizimet e legjislacionit të fushës për mbrojtjen e të dhënave konfidenciale.  

• Të përditësojë në faqen online Rregulloren e Brendshme të Institutit me ndryshimet e bëra si 

rezultat i përmbushjes së rekomandimeve të KLSH-së dhe të publikojë procedurën e rekrutimit të 

Këshillit Shkencor. 

• Të përfshijë në raportimin vjetor burimet e tjera të të ardhurave të Institutit, përveç të ardhurave 

buxhetore, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.  

• Të shprehet në raport për ankesat kundër vendimeve të Institutit dhe vendimmarrjen e Bordit 

lidhur me to.  

• Raporti vjetor të paraqitet në Kuvend i shoqëruar me vendimin e Bordit për miratimin e tij.  

• Të rrisë aksesin në sektorin e edukimit shkollor të të gjitha niveleve, me gjetjen e formave sa 

më interaktive të përcjelljes së historisë së komunizmit, për një impakt sa më të fuqishëm tek të 

rinjtë. 
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iii. Zbatimi i rekomandimeve të Rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë të lëshuar me datë 

09/06/2020, për Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri 

Gjatë punës një vjeçare, ISKK është përpjekur që t’i përmbahet detyrimeve që vijojnë nga plani 

vjetor i propozuar nga Instituti dhe i miratuar nga Bordi Ekzekutiv i tij, po aq sa edhe 

rekomondimeve të Kuvendit për përmirësimin e punës në këto drejtime: 

 Në funksion të trasparencës dhe informimit, të bëjë publike në faqen 

online të institucionit, si dhe në raportin vjetor që paraqitet në Kuvendin e 

Shqipërisë të gjithë vendimmarrjen e Bordit Drejtues dhe Këshillit Shkencor , sipas 

detyrave që i ngarkon ligji nr.10242, datë25.2.2010 “Për Institutin e Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, duke respektuar kufizimet e 

legjislacionit të fushës për mbrojtjen e të dhënave kofidenciale. 

 

Pas datës 6 qershor 2020 në faqen zyrtare të ISKK janë të publikuara të gjitha vendimet e Bordit, 

që nisin nga data 24.12.2019,  me vendimin e zgjedhjes se Drejtorit të ri Ekzekutiv. 

 

 Të përditësojë në faqen online Rregulloren e Brendshme të Institutit 

me ndryshimet e bëra si rezultat i përmbushjes së rekomandimeve të KLSH-së dhe 

të publikojë procedurën e rekrutimit të Këshillit Shkencor. 

Një nga rezultatet e përmbushjes së rekomandimeve të KLSH është ndryshimi i varësisë së ISKK 

(amendimi i nenit të ligjit te ISKK që u votua në Kuvend, 22.10.2020). Me miratimin e këtij 

ndryshimi në parlament, puna për pasqyrimin e këtyre ndryshimeve të rregullores është në 

proces. 

 

 Të përfshijë në raportimin vjetor burimet e tjera të të ardhurave të 

Institutit, përveç të ardhurave buxhetore, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre. 

ISKK ka një kontratë shërbimi me Fondacionin Konrad Adenauer për botimin e librit “Fjalori 

Enciklopedik i Viktimave të Terrorit Komunist” (9 vëllime deri tani), ku Fondacioni Konrad 

Adenauer merr përsipër shtypshkrimin dhe faqosjen e botimit të tij, pa i kanalizuar shpenzimet 

për këtë lloj shërbimi në llogaritë e ISKK. Ky Fondacion ka ndjekur të njëjtën procedurë në 

gjithë bashkëpunimet me ISKK. Burime të tjera të ardhurash që të derdhen në llogaritë e ISKK 

në bankat e nivelit të dytë, nuk kemi. 
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 Të shprehet në raport për ankesat kundër vendimeve të Institutit dhe 

vendimmarrjen e Bordit lidhur me to. 

Ky është një rekomandim që gjen zbatim me hartimin e këtij raport vjetor të ISKK. 

 

 Raporti vjetor të paraqitet në Kuvend i shoqëruar me vendimin e 

Bordit për miratimin e tij. 

Ky rekomandim zbatohet për herë të parë me dërgimin e këtij raporti vjetor në Kuvend, i cili 

shoqërohet dhe me vendimin e Bordit, dhe do të vijojë të zbatohet në të ardhmen. 

 

 Të rrisë aksesin në sektorin e edukimit shkollor të të gjitha niveleve, 

me gjetjen e formave sa më interaktive të përcjelljes të historisë së komunizmit, për 

një impakt sa më të fuqishëm tek të rinjtë. 

Rritja e aksesit të ISKK tek të rinjtë, ka qenë një prioritet i ISKK, veçanërisht gjatë dy viteve të 

fundit,  jo vetëm me projekte arsimore të drejtëpërdejta (siç janë bisedat dhe leksionet nëpër 

shkolla apo propozimi për përfaqësimin e ISKK në procesin e kurrikulave), por edhe me projekte 

të cilat tërheqin vëmendjen e të rinjve përmes formave të tërthorta, përmes botimeve dhe 

konferencave, e sidomos përmes projekteve dixhitale, siç është Muzeu Virtual i Kampeve dhe 

Burgjeve dhe përmes përdorimit të rrjeteve sociale. 

Secili nga projektet e realizuara gjatë vitit ka një lloj impakti të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë 

tek të rinjtë, por në këtë raport po i referohemi projekteve, të cilët sugjerojnë forma direkte, ose 

alternative dhe interaktive qasjeje ndaj këtij brezi, që janë: 

- Botimi i ISKK “Kundër rrymës”, i bazuar mbi historinë e Sabiha Kasimatit të 

përshtatur për fëmijë nga ilustratorja lituaneze Lina Itagaki,i cili u promovua gjatë 

Konferencës ‘Ditët e Kujtesës’ me pjesëmarrjen e artistes në prani të nxënësve të 

shkollave dhe mësuesve të tyre--është një risi në vetvete, sepse e komunikon historinë 

përmes artit, duke e bërë më interesante, veçanërisht për grupmoshat më të reja. 

 

- Realizimit workshop-it “Historia e komunizmit përmes objekteve” 

Ndërkohë që u pezulluan aktivitetet në shkolla gjatë gjithë pjesës së parë të vitit, përmes 

realizimit të workshop-it “Historia e komunizmit përmes objekteve”, ne trajnuam një 

grup të rinjsh, të cilët  pritet t’i përcjellin këto njohuri tek grupe të tjerë të rinjsh dhe 

impakti të zgjerohet. Dhe përmes inkurajimit të bashkëpunimit të tyre në grupe vullnetare 

për mbledhjen e objekteve muzeale të komunizmit apo për mbledhjen e fotografive dhe të 
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formave të tjera të dëshmive materiale dhe gojore. Ne synojmë nxitjen e interesit të të 

rinjve në përgjithësi drejt kësaj periudhe.  

Metodologjia e zgjedhur në workshop (përdorimi i fotos, teknologjisë dhe historisë 

personale që janë mënyra tërheqëse për të rinjtë), rrit edhe interesin e tyre për vetë 

historinë e komunizmit. Ndërkohë,aspekti praktik i workshop-it dhe diskutimi, garantuan 

një përfshirje të plotë të tyre dhe sintetizim me lëndën. 

- Filmit dokumentar “Muzeu Virtual i Kampeve të Maliqit” 

Ky projekt, që në krye të herës është konceptuar si një mënyrë për të rritur aksesin tek të 

rinjtë, për shkak se: e para, filmi, multimedia, janë një nga mediat më të dashura për të 

rinjtë; e dyta, në këtë produksion, aplikohen programe të reja dixhitale, që është 

arkitektura grafike 3D; e treta, ngarkimi në Youtube dhe site të tjera, ofron mundësi të 

pafundme aksesimi.  

Anëtarët e grupit të produksionit janë artistë të rinj në moshë, që i bën ata njëkohësissht 

aktorë dhe përfitues në këtë projekt. Shfaqja e filmit në evente të ndryshme artistike, 

festivale filmi apo aktivitete të të drejtave të njerit që kanë audienca të mëdha të rinjsh, 

zgjeron edhe më tej aksesin e veprimtarisë së Institutit, dhe si e tillë, edhe një njohje me 

historinë e komunizmit.   

- Pjesëmarrja në ekspozitën ndërkombëtare “European Gulag”, projekt i Platformës 

Europiane të Kujtesës 

Prezantimi i kampeve të detyrueshme të punës të Shqipërisë Komuniste në një ekspozitë 

të përbashkët evropiane përmes fotos, foto-dokumentit në shqip dhe anglisht, dhe videos,  

bën të njohur historinë e komunizmit në Europë, sidomos tek të rinjtë, të cilët janë më të 

prirur pas multi-medias si mjet komunikimi.  Ky projekt synon te prezantoje fenomemin 

‘gulag’ në të gjitha vendet europiane përmes një ekspozite lëvizëse, duke e zgjeruar 

rrethin e informimit dhe interesit tek të rinjtë përtej hapësirës shqiptare.  

- Katalogimi i Arkivës 

Katalogimi i Arkivës, i cili filloi gjatë vitit 2020, i paraprin digjitalizimit të saj që pritet të 

fillojë implementimin e tij si projekt në vitin 2021. Digjitalizimi i Arkivës, pritet të 

përmirësojë në mënyrë të ndjeshme akesin publik mbi gjithë informacionin e prodhuar 

nga ISKK, duke filluar në studimet shkencore, botimet, dokementet, dhe projektet 

dixhitale, edhe duke nxitur në të njejtën kohë iniciativa tek brezat e rinj të studjuesve apo 

aktorëve kulturorë, apo duke inkurajuar bashkëpunimin e tyre, siç ka ndodhur së fundmi 

me Degën e Arkitekturës grafike, në Fakultetin e Inxhinierisë, në UT.   
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Nga ana tjetër, sot më shumë se kurrë, studentët si dhe studiuesit kanë nevojë për një 

akses jo vetëm të shpejtë, por edhe të saktë, për burim materialesh më të besueshme për 

të mbështetur punën e tyre, gjë që e ofron ky projekt. 

 

 

iv. Konkluzione 

 

Pra, gjatë vitit 2020, veprimtaria e ISKK konsistoi në: 

 

- Analizimin e rolit të ideologjisë komuniste në sistemin ligjor dhe evidetimin e akteve 

joligjore, mospërputhjeve midis vetë strukturave dhe nënstrukturave ligjore dhe 

mosrespektimit të tyre, si formë e kontrollit absolut të pushtetit.  

 

- Informimin publik mbi krimet e komunizmit përmes rikrijimit të trashëgimisë materiale 

të komunizmit, përmes projekteve dixhitale. 

 

- Informimit mbi kampet e punës së detyruar dhe mënyrës së funksionimit të këtyre 

kampeve. 

 

- Ndërkombëtarizimin e historisë së komunizmit në Shqipëri, përmes projekteve 

ndërkombëtare të bashkëpunimit si pjesë e rrjetit të Platformës Europiane të Kujtesës. 

 

- Evidentimin e rasteve të reja të persekutimit, dënimeve me burg dhe internim, përmes 

zgjerimit të databases dhe numrit të ri të Fjalorit Enciklopedik të Viktimave të 

Komunizmit. 

 

- Në analizimin dhe dokumentimin e funksonit të strukturave ushtarake pas instalimit të 

pushtetit komunist, eleminimin e rezistencës dhe kundërshtarëve politik në peridhën 

1945-1946. 

 

- Interpretimin përmes dokumentave, korespondencës zyrtare dhe shtypit, të kontrollit të 

pushtetit komunist në familjen shqiptare, përmes vendimeve dhe propagandës.  

 

- Evidentimin e viktimizimit të të miturve në emër të luftës së klasave, dhe paligjshmërinë 

e këtyre akteve edhe brenda kornizës ligjore të kohës. 

 

- Informimin mbi platformat dhe metodat e funksionimit të ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

- Analizimin e rolit të Sigurimit të Shtetit në fabrikimin e grupeve armiqësore: “Grupi i 

agjentëve polakë”. 
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- Në analizimin e situatës së informimit mbi komunizmin nëpër shkolla, dhe propozimin e 

politikave të reja. 

 

-  Sensibilizimin publik dhe institucional mbi trashëgiminë materiale të periudhës 

komuniste dhe rëndësinë e saj. 

 

- Vitalizimin e kësaj trashëgimie materiale përmes dokumenimit filmik dhe teknikave 

dixhitale dhe ekspozitës. 

 

- Evidentimin e rasteve të reja të persekutimit, dënimeve me burg dhe internim, përmes 

zgjerimit të databases dhe numrit të ri të Fjalorit Enciklopedik të Viktimave të 

Komunizmit. 

 

- Evidentimin e dhunës fizike dhe psikologjike në hetuesi dhe burgje, përmes dëshmive të 

të mbijetuarve. 

 

- Interpretimin e marrëdhënieve gjinore dhe të statusit real të gruas në shtetin komunist, në 

kontekstin e luftës së klasave dhe propagandës. 

 

- Hartimin e një strategjie të re edukimi për përfshirjen e historisë së komunizmit në 

shkolla, përmes një projekti pilot, të gjërë dhe multi-disiplinor. 

 

- Prodhimin e mjeteve didaktike, si një qasje e re ndaj nxënësve të shkollave. 

 

- Informimin dhe analizimin e procesit të reformave komuniste mbi pronën, në vitet 1945- 

1946. 

 

- Evidentimin e rasteve të rezistencës morale dhe fizike në burgje dhe kampet e punës 

përmes konferencave promemorie dhe botimeve. 

 

- Evidentimin e rolit absolut të medias si mjet propagande në shtetin komunist. 

 

- Analizimin e marrëdhënies armiqësore të shtetit komunist me klerin. 

 

- Sensibilizimin e komuniteteve të artistëve lidhur me dramën e komunizmit. 

 

- Evidentimin e akteve të dhunës dhe keqatrajtimit të të burgosurve politikë në kampin e 

punës së Maliqit; shfrytëzimi i të burgosurve politikë si krahë pune. 

 

- Identifikimin e viktimave të reja si pasojë e dhunës në kampet e punës. 
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- Zgjerimin e hartës së veprave të ndërtuara me punën e të burgosurve politikë përmes 

dokumenteve dhe dëshmive. 

 

- Evidentimin e akteve të paligjshme të ish Sigurimit të Shtetit në rekrutimin e 

informatorëve nën presion dhe në trajtimin në hetuesi. 

 

- Evidentimin e rasteve të reja të ekzekutimeve në kufi. 

 

- Zgjerimin e aksesit publik të ISKK përmes debateve  mediatike dhe përformancës 

publike. 

 

- Forcimin e partneritetit ndërkombëtar me institicione homologe të huaja. 

 

- Ndërkombëtarimin e historisë së komunizmit në Shqipëri përmes bashkëpunimin me 

artistë të huaj në projekte të veçanta. 

 

- Zgjerimin e marrëdhënieve me institucionet akademike dhe organizatave të tjera brenda 

vendit. 
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II. AKTIVITETET 

 

1. WORKSHOPE/ KONFERENCA 

 

1.1 Workshope/ Konferenca të organizuara nga ISKK 

 

1.1.1 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
“Historia e komunizmit përmes objekteve”            

                          workshop  

KOHA E 

REALIZIMIT 

 27 - 28 Gusht 2020 

 

PËRMBAJTJA 
Përshkrimi i projektit 

 

Aktiviteti konsiston në një workshop dy-ditor trajnimi që Instituti i 

Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri e zhvilloi në 

ambjentet e tij me objekt trashëgiminë materiale të komunizmit në 

Shqipëri. Duke respektuar rregullat e distancimit të detyrueshëm social në 

kushtet e COVID-19, ky aktivitet u zhvillua me një numër të kufizuar 

pjesëmarrësish prej tetë vetësh, kryesisht të rinj të diplomuar Master në 

Histori dhe në Antropologji, studentë të filmit dhe multi-medias, dhe 

specialistë të ISKK. 

 

Qëllimi i këtij workshop-i ishte informimi dhe edukimi i të rinjve mbi 

historinë dhe tipologjinë e komunizmit në Shqipëri dhe në regjimet tjera 

totalitare, përmes trashëgimisë materiale, kryesisht objekteve, duke filluar 

nga kolektivet tek personalet, të cilët jo vetëm që e bëjnë më të prekshme 

dhe më të besueshme historinë, por shërbejnë edhe si bazë për ngritjen e 

muzeve. Përmes këtij trajnimi, ky projekt synoi të përfshijë të rinjtë e 

trajnuar në projektet aktuale dhe të ardhshme të ISKK mbi këtë temë, por 

edhe të inkurajojë iniciativat e tyre të pavarura, sa në planin studimor aq 

edhe në atë praktik.  

 

Baza ligjore:  

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj 

institucionit në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e 

Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të 

cilit ISKK:  

 

a) studion dhe vlerëson objektivisht periudhën e regjimit komunist;  

h) publikon dhe përhap materiale të shkruara, në letër dhe në rrugë 

elektronike, si dhe organizon ekspozita, seminare, konferenca e diskutime 

për krimet e komunizmit dhe pasojat e tij në Shqipëri;  
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i) bashkëpunon me institucionet kërkimore, kulturore, arsimore dhe 

institucione të tjera për shkëmbimin e informacionit e të përvojës, lidhur 

me objektin e punës së institutit. 

 

Programi i workshop-it:  

 

27 Gusht, 2020  

 

- Prezantimi i konceptit dhe qëllimit të projektit  

                   (Luljeta Lleshanaku, drejtuese e projektit) 

- Kultura materiale si trashëgimi dhe kujtesë; rëndësia, mbledhja 

dhe ruajtja e tyre e objekteve.  

                   (Dr. Armanda Hysa) 

 

28 Gusht, 2020 

 

- Mënyrat e komunikimit të artefakteve në muzetë e memories: nga 

Holokausti tek Komunizmi.   

                     (Luljeta LLESHANAKU) 

- Një narrativë e shkurtër e historisë së komunizmit në Shqipëri. 

                     (Dr. Çelo HOXHA) 

- “Ta mbash apo ta hedhësh?”- rëndësia e objekteve të dorës së dytë 

në rikrijimin e realitetit komunist  

                      (Luljeta LLESHANAKU) 

- Roli i fotografisë private, në rikrijimin e dramës kolektive; 

prezantimi i projektit “Para dhe Pas” si ekspozitë online 

                      (Luljeta LLESHANAKU) 

 
Pamje nga workshop-i “Historia e komunizmit përmes objekteve 
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Metodologjia:  

 

Në këtë workshop është përdorur metoda ndërdisiplinore, me një qasje të 

përshtatshme për grup-moshën. 

 

Për të zhvilluar aftësinë e pjesëmarrësve, për të vëzhguar si edhe për një 

orientim të saktë në kryerjen e punës kërkimore (gjetjen e informacionit, 

nxjerrjen e informacionit nga burimet, krahasimin e dëshmive dhe 

zgjedhjen e asaj që është thelbësore nga ajo që është e parëndësishme), në 

workshop janë përdorur gjërësisht materiale vizuale (fotografi, objekte, 

etj.), vizita virtuale nëpër muze ose në vende historike, duke përdorur në 

të njejtën kohë disa burime informacioni - të shkruara dhe vizuale, 

materiale fizike, dokumentarë, si: foto nga objektet kolektive dhe 

personale trashëguara nga kampet e Aushvitz-it në fondet e muzeve të 

ndryshëm nëpër botë; foto nga objektet e ekspozuara në Muzeun Tuol 

Sleng Genocide Museum, në Kamboxhia, objekte të Muzeut “Gulag 

history” në Moskë, nga pavioni i genocidit komunist në Muzeun 

Kombëtar në Tiranë dhe nga dy muzetë Bunk’Art; fotografi të realizuara 

nga fotografë të huaj në Shqipëri para rënies së regjimit komunist, 

fotografi zyrtare, fotografi dhe objekte private të periudhës 1945-1991  në 

Shqipëri,etj. Po ashtu, si materiale mbështetëse u përdorën edhe 

dokumente origjinalë si letra, vendime, ditarë, dhe gazeta të kohës.   

 

Baza ligjore:  

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj 

institucionit në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e 

Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të 

cilit ISKK:  

 

h) publikon dhe përhap materiale të shkruara, në letër dhe në rrugë 

elektronike, si dhe organizon ekspozita, seminare, konferenca e diskutime 

për krimet e komunizmit dhe pasojat e tij në Shqipëri; 

j) bashkëpunon me institucionet përgjegjëse të arsimit për përfshirjen, në 

planet dhe programet mësimore të shkollave të të gjitha niveleve, të 

informacionit të mjaftueshëm për krimet e komunizmit dhe të pasojave të 

tij në Shqipëri;  

 

 

1.1.2 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
 

Konferenca “Ligjshmëria gjatë regjimit komunsit, 1944-1990” 

 

KOHA E 

REALIZIMIT 

                            25 – 26 Nëntor,  2020 
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PËRMBAJTJA 
 

Përshkrimi i projektit 

 

Objekti i kësaj konference ishte analizimi i veprimtarisë së shtetit 

komunist brenda kuadrit ligjor të kohës, për të krijuar një ide të qartë mbi 

modelin totalitar të qeverisjes dhe pasojat e rënda të këtij modeli në të 

gjithë aspektet e jetës në Shqipëri: politike, sociale, ekonomike.   Fazat e 

evoluimit të ligjit socialist; kontrolli i socializmit shtetëror mbi çdo sferë 

të jetës shoqërore në shërbim të një qëllimi të vetëm; mendësia 

revolucionare në hartimin dhe zbatimin e ligjit; baza ligjore ose 

ilegjitimitti  përtej akteve të dhunës dhe persekutimit; mospërputhjet e 

kushtetutës me kodin penal; abuzimet dhe aktet e paligjshme në zbatimin 

e vetë ligjshmërisë së kohës; baza ligjore e reformave socialiste në 

ekonomi, përgjegjësia shtetërore dhe ajo individuale në këtë drejtim—

ishin disa nga perspektivat e sjella në këtë konferencë.  

 

Më konkretisht, përmes kumtesave u argumentua mospërputhja në 

praktikë e organizimit institucional të pushtetit dhe marrëdhëniet ndër- 

institucionale me formën e organizimit që përcaktonte kushtetuta dhe 

strukturat e tjera ligjore; spekulimet ligjore për dënimin e kundërshtarëve 

politikë; injorimi i kushtetutës dhe koncepteve kushtetuese në 

vendimmarrjet e rëndësishme në sistemin qeverisës; mungesa e bazës 

ligjore, sidomos në vitet e para, në reformat me karakter konomik, etj.   

 

 

Programi: 

 

Konkretisht, ligjërat e paraqitura në këtë konferencë janë:  

 

E mërkurë, 25. 11. 2020 

Dr. Çelo Hoxha – Konstrukti ligjor i diktaturës komuniste në Shqipëri 

Prof. As. Dr. Engjëll Likmeta – Aspekte të legjislacionit dhe mendimit 

juridik në fushën e së drejtës penale në Shqipërinë moniste  

Alfred Duka – Spekulimet ligjore për ekzekutimin e kundërshtarëve 

përgjatë diktaturës  

Dr. Entela Nikaj - Refuzimi i “Parimit të ndarjes së pushteteve” në 

periudhën komuniste të shtetit shqiptar 

Prof. Dr. Afrim Krasniqi – Baza dhe konceptet kushtetuese në 

vendimmarrjet mbi sistemin qeverisës. Analizë krahasimore e vitit të parë 

(1945) dhe të fundit (1990) të regjimit komunist.  
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Dr. Erind Mërkuri - Supremacia dhe kontrolli kushtetues gjate regjimit 

komunist 

Dr. Ardian Elezi - Lufta e Klasave, genocidi i shqiptarëve, i pahetuar  

Dr. Erjon Dervishi - Legjitimiteti i rremë i qeverisë komuniste dhe 

mbështetja pa kushte e Federatës “Vatra” në vitet 1945-1950. 

Xhaferr Sadiku – Ligjshmëria e kolektivizimit të bujqësisë dhe luftës 

kundër 

Prof. As. Dr. Florian Bjanku – Statusi i pronësisë mbi tokën në Shqipëri 

dhe në vendet e Europës lindore dhe qëndrore gjatë dhe pas regjimit 

komunist  

 

Pamje nga konferenca online “Ligjshmëria gjatë regjimit komunsit, 1944-1990” 

 

E enjte, 26. 11. 2020 

Dr. Hasan Bello - Marrëdhëniet juridike të komuniteteve fetare me shtetin 

komunist shqiptar  

Heral Saraçi - Gjykatat Ushtarake si instrumenta represioni të pushtetit 

nacionalclirimtar. 

Florin Zyberaj – Korniza Ligjore e Gjyqit Special.  

Dr. Armanda Hysa – Represioni ideologjik mbi shkencën si përpjekje për 

legjitimimin e pushtetit komunist gjatë diktaturës. Rasti i etnografisë. 
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Dr. Ermela Broci – Muzeu ideologjik dhe farkëtimi i “njeriut të ri 

socialist” 

Dr. Klejdi Këllici - “Nuk i lejojmë!”: Shteti dual, martesat e shqiptarëve 

me të huajt dhe ligjshmëria socialiste 

Myrteza Sharra, Armando Boce, Arbër Bilbili - Ligjshmëria si çështje e së 

ardhmes. Propaganda tek fëmijët. 

 

Pamje nga konferenca online “Ligjshmëria gjatë regjimit komunsit, 1944-1990” 
 

Baza ligjore:  

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj 

institucionit në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e 

Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të 

cilit ISKK:  

 

a) studion dhe vlerëson objektivisht periudhën e regjimit komunist;  

c) identifikon aktet ligjore dhe nënligjore, sekrete dhe josekrete, të 

përgatitura apo të miratuara nga të gjitha institucionet, organet e 

autoritetet shtetërore dhe kushtetuese, të cilat kanë shërbyer si bazë e 

organizimit dhe e funksionimit të të gjithë aparatit të sistemit komunist; 

i) bashkëpunon me institucionet kërkimore, kulturore, arsimore dhe 

institucione të tjera për shkëmbimin e informacionit e të përvojës, lidhur 

me objektin e punës së institutit. 

 

PARTNERË Qendra e Studimeve Albanologjike 

Instituti i Studimeve Politike 
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1.1.3  

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 

 

Konferencë përkujtimore me rastin e 100 vjetorit të lindjes së Sami 

Dangëllisë, i burgosur politik 

 

KOHA E 

REALIZIMIT 

13 korrik 2020 

 

PËRMBAJTJA 
 

Përshkrimi i projektit 

 

Më 13 korrik , ISKK organizoi një takim përkujtimor me rastin e 100-

vjetorit të lindjes së Sami Dangëllisë, i cili ka vuajtur 43 vjet burg e internim 

për motive politike (38 vjet burg), një rast i pakrahasueshëm edhe në botë 

dhe që mund të konsiderohet si rasti më domethënës i dhunimit të lirive dhe 

të drejtave të njeriut në Shqipërinë komuniste. Takimi u  zhvillua në oborrin 

e ISKK,  duke ruajtur distancat e detyruara sociale, etj 

 

Qëllimi i projektit është të informojë publikun dhe të mbajë të gjallë 

kujtesën kolektive mbi natyrën kriminale të sistemit komunist. 

 

Baza ligjore:  

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

b) analizon, studion dhe dokumenton krimet e kryera nga organet e 

diktaturës komuniste, si dhe pasojat gjatë dhe pas periudhës së komunizmit; 

c) identifikon aktet ligjore dhe nënligjore, sekrete dhe josekrete, të 

përgatitura apo të miratuara nga të gjitha institucionet, organet e 

autoritetet shtetërore dhe kushtetuese, të cilat kanë shërbyer si bazë e 

organizimit dhe e funksionimit të të gjithë aparatit të sistemit komunist;  
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Pamje nga takimi përkujtimor për Sami Dangëllinë 

 

PARTNERË Shoqatat e Ish të Burgosurve Politikë  
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1.2 KONFERENCA NË BASHKËPUNIM 

 

1.2.1 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
        “Ditët e Kujtesës” 

 Konferencë e organizuar nga IDMC 

KOHA E 

REALIZIMIT 

13-20 shkurt, 2020 

 

PËRMBAJTJA 
 

Përmbajtja 

 

Në konferencën ndërkombëtare ‘DITËT E KUJTESËS 2020” (13-20 shkurt 

2020), të organizuar nga Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë 

(IDMC) në partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer (KAS), ISKK 

kontribuoi në dy sesione të ndryshme: 

 

Konferenca: "Edukimi i historisë dhe kurrikula shkollore pas 1990-ës". 

                             14 shkurt 2020 

 

Në 3 sesione me 15 kumtesa të ndryshme, konferenca solli në vëmendje 

trajtimin e historisë së sistemeve totalitare në arsimin parauniversitar, me 

ekspertë shqiptarë dhe të huaj, të cilët sollën edhe përvojat e tyre nga 

Shqipëria, Gjermania e Polonia. 

 

Z. Çelo Hoxha, drejtor i Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e 

Komunizmit (ISKK), në ligjëratën e tij me titull "Shkrimi i historisë përtej 

propagandës", e përqendroi diskutimin te shpjegimi i mangët i koncepteve të 

diktaturës. Ndër të tjera, ai tha se në kurrikulën shkollore nxënësve u duhet 

mësuar e vërteta e koncepteve si ‘puna vullnetare’, ‘prona socialiste’, 

‘kooperativa’, etj. Ai argumentoi se vetëm shpjegimi i saktë i koncepteve, me 

synimin për të qartësuar propagandaën nga realiteti, mund të sjellë dhe 

edukim më cilësor të brezave të rinj. 

 

Prezantimi i librit me ilustrime "Kundër rrymës" dhe i Vëllimit të  

VIII-të të  Fjalorit Enciklopedik i Viktimave të Terrorit Komunist 

          17 shkurt 2020, Tiranë  

 

Libri me ilustrime "Kundër rrymës" , që ishte një projekt i realizuar nga 

ISKK gjatë vitit 2019, u drejtohet kryesisht fëmijëve dhe të rinjve. Aty 

tregohet jeta e biologes dhe iktiologes, Sabiha Kasimati, përmes ilustrimeve 

nga perspektiva e peshqve, të cilët ajo i studioi aq intensivisht. Ky libër ka si 

qëllim të ndihmojë lexuesit e rinj, të kuptojnë terrorin e regjimit komunist në 

Shqipëri, si dhe t'i vetëdijësojë ata, se krijimtaria në shkencë dhe në jetë 

mund të lulëzojë vetëm në liri. 

 

https://idmc.us12.list-manage.com/track/click?u=7e2fd34ae83884d7abdecbd48&id=0b6c250cee&e=caa1452c63
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Pas prezantimit të librit, u mbajt një bashkëbisedim mes drejtorit të KAS në 

Shqipëri z. Tobbias Rüttershoff, autoreve lituaneze, Lina Itagaki dhe Vytene 

Muchick, si dhe historianit, Uran Butka. 

 

Më tej u prezantua vëllimi VIII-të i Fjalorit Enciklopedik të Viktimave të 

Regjimit Komunist, një prodhim i ISKK-së gjatë vitit 2019, me mbështetjen e 

KAS Tirana. 

 
 

 
Pamje nga aktiviteti i prezantimit të dy botimeve të ISKK 

 

Baza ligjore:  
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Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

f) vë në dijeni publikun për krimet dhe rrjedhojat e tjera të luftës së klasave; 

h) publikon dhe përhap materiale të shkruara, në letër dhe në rrugë 

elektronike, si dhe organizon ekspozita, seminare, konferenca e diskutime 

për krimet e komunizmit dhe pasojat e tij në Shqipëri; 

 i) bashkëpunon me institucionet kërkimore, kulturore, arsimore dhe 

institucione të tjera për shkëmbimin e informacionit e të përvojës, lidhur me 

objektin e punës së institutit;  

j) bashkëpunon me institucionet përgjegjëse të arsimit për përfshirjen, në 

planet dhe programet mësimore të shkollave të të gjitha niveleve, të 

informacionit të mjaftueshëm për krimet e komunizmit dhe të pasojave të tij 

në Shqipëri;  

 

PARTNERË Instituti për Demokraci, Media & Kulturë (IDMC)   

Fondacioni Konrad Adenauer (KAS) 

 

 

1.2.2 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 

 

Konferencë përkujtimore me rastin e  47- vjetorit të Revoltës së Spaçit  

 

KOHA E 

REALIZIMIT 

21 maj 2020 

 

PËRMBAJTJA 

Përshkrimi i projektit 

 

Për të sjellë në vëmendjen publike historinë e krimeve komuniste, dhe në 

mënyrë të vecçantë burgun e Spaçit, në përvjetorin e 47-të të Revoltës, 

Instituti i Studimeve të Komunizmit, u bë pjesë e grupit organizator të kësaj 

konference përkujtimore të mbajtur në ish burgun e Spaçit, në të cilën morën 

pjesë ish të burgosur dhe protagonistë të Revoltës, organizata të ish të 

përndjekuve politikë, media, etj. Në këtë takim, përveçse u risollën edhe 

njëherë përvojat në këtë kamp, u nderuan viktimat e Revoltës, si edhe u 

evidentua edhe njëherë nevoja e ruajtjes dhe e vitalizimit të trashëgimisë 

materiale komuniste, si formë e memories kolektive, dhe si pjesë e 

Drejtësisë Tranzitore, një reformë e detyrueshme për vendet postkomuniste 

evropiane.   

Burgu i Spaçit, i ndërtuar nga Ministria e Punëve të Brendshme në vitin 

1968, deri në fund të vitit 1990, shërbeu si kamp pune të detyruar për të 

burgosurit politikë. Në kulmin e tij, ky burg arriti në 3000 vetë, dhe njihet si 

një nga më famëkeqët në regjimin komunist për shkak të punës së rëndë në 

https://idmc.us12.list-manage.com/track/click?u=7e2fd34ae83884d7abdecbd48&id=4a931f6638&e=caa1452c63
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minierë, urisë, dhunës, kushteve të tmerrshme të jetesës dhe ridënimeve, të 

cilat janë tashmë të dokumentuara në shumë prej projekteve studimore dhe 

dëshmuese të Institutit t Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmmit. 

Për shkak të simbolikës së tij në historinë e diktaturës komuniste në 

Shqipëri, ish-Burgu i Spaçit, është shpallur monument kombëtar i kategorisë 

së dytë dhe është përfshirë në 50 objektet më të rëndësishme të Fondit të 

Monumenteve Botërore. 

Qëllimi i projektit është të informojë publikun dhe të mbaje të gjallë 

kujtesën kolektive mbi natyrën kriminale të sistemit komunist. 

 
Baza ligjore:  

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

f) vë në dijeni publikun për krimet dhe rrjedhojat e tjera të luftës së klasave;  

h) publikon dhe përhap materiale të shkruara, në letër dhe në rrugë 

elektronike, si dhe organizon ekspozita, seminare, konferenca e diskutime 

për krimet e komunizmit dhe pasojat e tij në Shqipëri;  

i) bashkëpunon me institucionet kërkimore, kulturore, arsimore dhe 

institucione të tjera për shkëmbimin e informacionit e të përvojës, lidhur me 

objektin e punës së institutit;  

 

PARTNERË Shoqata Antikomuniste e Ish të Burgosurve Politikë  

 

1.3 

PJESËMARRJE/ KONTRIBUTE NË KONFERENCA 

 

14 janar 2020 - Pjesëmarrje në 30 vjetorin e demonstratës së parë antikomuniste në Shkodër, 14 

janar 1990. Drejtori Çelo Hoxha mbajti një ligjëratë për rëndësinë e demonstratës së heshtur në 

raport me zhvillimet e tjera që pasuan përgjatë vitit 1990, të cilat çuan në protestat e studentëve 

më 8 dhjetor dhe krijimin e partisë së parë opozitare në Shqipëri, më 12 dhjetor, duke u vendosur 

kështu përfundimisht pluralizmi politik në Shqipëri. 

 

13 shkurt 2020 - Pjesëmarrje në ekspozitën ndërkombëtare "Totalitarizmi në Evropë", realizuar 

nga IDMC dhe ISKK. Ekspozita u u vendos në hapësirën mes Muzeut Kombëtar dhe Hotel 

Tiranës. Drejtori ekzekutiv ISKK, Çelo Hoxha, mbajti një fjalë lidhur me rëndësinë e ekspozitës. 

 

19 shkurt 2020 - Drejtori ekzekutiv ISKK, Çelo Hoxha, mori pjesë në vendosjen e pllakës 

përkujtimore në Kalanë e Gjirokastrës, në kujtim të të burgosurve politikë që vuajtën në burgun e 

Kalasë.  
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20 shkurt 2020 - Drejtori ekzekutiv ISKK, Çelo Hoxha, mori pjesë në promovimin e filmit 

dokumentar për kampet e internimit, kampet e punës së detyruar dhe burgjet, gjatë regjimit 

komunist, organizar nga Kujto.al dhe Fondacioni Konrad Adenauer, fakulteti filologjisë, UT. 

 

20 maj 2020 - Drejtori ekzekutiv ISKK, Çelo Hoxha, mori pjesë në përvjetorin e monumentit të 

viktimave të komunizmit. Aktiviteti i u oganizua nga Bashkia Shkodër, Shoqata Antikomunite e 

të Përndjekurve Politikë dhe Shoqata Drejtësi dhe Paqe. 

 

3 qershor 2020 - Takim i drejtoit ekzekutiv të ISKK, Çelo Hoxha dhe drejtoreshës së studimeve 

Luljeta Lleshanaku, me Këshilltaren e Parë dhe njekohesisht Zëvendës Shefe e Misionit e 

Ambasadës së Greqisë në Tiranë, Znj. Valia Pentarvani. 

 

18 shtator 2020 - Lektore në Spring School të lëndës "SOCIALISM AS A CULTURAL 

HERITAGE", organizuar nga Departamenti i Antropologjisë Sociale dhe Etnologjisë, Universiteti 

“Cirili dhe Metodi”, Shkup, RMV- Dr. Armanda Hysa, drejtore e Arkivit në ISKK. 

 

25-26 Nëntor 2020- Kumtesa me temë “Represioni ideologjik mbi shkencën si përpjekje për 

legjitimimin e pushtetit komunist gjatë diktaturës. Rasti i etnografisë.”, në Konferencën shkencore 

vjetore të ISKK, me temë “Ligjshmëria gjatë regjimit komunist, 1944-1990”- Dr. Armanda Hysa, 

drejtore e Arkivit në ISKK. 

 

20 shkurt 2020- Ligjëratë në promovimin e librit "Kundër rrymës, Një histori për Sabiha 

Kasimatin"  të Lina Itagaki, në shkollën e mesme Çajupi dhe Sami Frashëri, 20 shkurt 2020- 

Dr.Leka Ndoja, specialist në ISKK. 

27 shkurt 2020- Bashkëbisedim me gazetaren Elsa Demo, në sallën e "Delegacionit Europian", 

me rastin e përmbylljes së "Ditëve të kujtesës",  me pjesmarrjen e studentëve të gazetarisë të 

Universitetit Aleksander Xhuvani, në Elbasan- Dr.Leka Ndoja, specialist në ISKK. 

29 korrik, 2020- Ligjëratë onferencë nga rastin e 100 vjetorit të lindjes së Arshi Pipës, 

organizuar nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, Ministria e Kulturës -  Dr.Leka Ndoja, 

Specialist në ISKK. 

 

8 dhjetor 2020 - Muzeu Kombëtar i Përgjimeve "Shtëpia me Gjethe" ndau 8 çmime për punimet 

fituese të konkursit artistik "Mbresa". 15 nxënësve fitues të shkollave të mesme të Tiranës. Si 

çmime simbolike, iu dhuruan botime të ISKK.  
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2. STUDIME 

 

2.1 Studime shkencore 

 

2.1.1 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 

 

“Kontrolli mbi familjen: Transformimi i familjes shqiptare gjatë 

regjimit komunist dhe efektet sociale të tij” 

                      Studim sociologjik 

 

KOHA E 

REALIZIMIT 

Shtator 2020- mars 2022 

 

PËRMBAJTJA 
Përshkrimi i projektit: 

 

Studimi kërkon të evidentojë, përshkruajë dhe analizojë pikëpamjet 

ideologjike të regjimit komunist në Shqipëri, impaktin mbi familjen 

shqiptare, natyrën e marrëdhënieve të krijuara prej tij, si dhe pasojat 

shoqërore që rrjedhin prej tyre. Objekti do të vëzhgohet fillimisht në një 

plan krahasues, si një fenomen që lidhet me kontekstin historik ku zhvillohet 

dhe natyrën e marrëdhënieve sociale të shoqërisë shqiptare para instalimit të 

regjimit, por edhe në krahasim me shoqëritë e vendeve të bllokut komunist, 

modelet e të cilave u zbatuan në Shqipëri.  

 

Puna e deritanishme është përqendruar tek grumbullimi i bibliografisë dhe 

materialit arkivor. Gjatë vitit 2020 (më saktësisht periudha shtator-dhjetor, 

kur ky projekt ka nisur), jemi përqendruar në konceptualizimin e tematikës, 

qartësimin e objektit të kërkimit si dhe hartimin e pistave kërkimore të cilat 

pritet të na ofrojnë materialin e nevojshëm për të na ndihmuar në analizat që 

do të na ndihmojnë për të hedhur dritë mbi fenomenet që shqyrtojmë.  

Studimi ndahet ne disa faza:  

 

1. Studime mbi familjen gjatë periudhës komuniste në Europën 

Lindore 

 

Në funksion të këtij qendrimi, fillimisht është bërë kërkim literature e huaj, 

për të parë sesi janë trajtuar këto fenomene në vendet e tjera të bllokut 

komunist, kryesisht në Bashkimin Sovietik, prej nga edhe janë marrë 

modelet e zbatuara në Shqipëri. Literatura e siguruar trajton aspekte 

historike të politikave mbi familjen në këto vende, si dhe analiza 

sociologjike mbi këto fenomene, përfshi këtu edhe studime mbi sistemin e 

ankesave nga populli drejtuar strukturave drejtuese të partisë dhe organeve 

shtetërore. Të gjitha këto krijojnë premisat e hipotezave që do të ngrihen, si 

dhe aparatin konceptual themelor, nëpërmjet të cilit do të trajtohet realiteti 

shqiptar, pa harruar veçoritë dhe specifikat e tij, të cilat do të merren në 
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konisderatë mbi një analizë krahasimore të rastit të shqipërisë në raport me 

vendet e tjera.  

 

 Literatura e huaj, që po shfrytëzohet: 

 
1. “Women in the Stalin Era”, Edited by Melanie Ilic, PALGRAVE 

MACMILLAN™ 2001. 

2. “The early Soviet family in the documents of the All-Russia Communist Party 

Census of 1922”, Lyudmila Mazur, „Przeszłość Demograficzna Polski” 38, 2016, 

nr 1DOI: 10.18276/pdp.2016.1.38-04. 

3. “Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia”, Edited byLewis H. 

Siegelbaum, PALGRAVE MACMILLAN™, 2006. 

4. “The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices”, Oleg 

Kharkhordi, University of California Press, Ltd. London, England, 1999. 

5. “Russian Family Law Legislation: Revolution, Counter-Revolution, Evolution”, 

Nadezhda Tarusina and Elena Isaveva, BRICS LAW JOURNAL Volume IV 

(2017) Issue 4. 

6. “How Soviet Russia Liberated Women: The Soviet Model in Clara Zetkin’s 

Periodical Die Kommunistische Fraueninternationale”, Liberty P. Sproat, Brigham 

Young University, August 2008. 

7. “The Family in the U.S.S.R.: Documents and Readings”, edited by 

Rudolfschlesinger, Routledge 2000. 

8. Housing and the State in Soviet Union and Estern Europe, I. Tosics, Metropolitan 

research Institute, Budapest, Hungary, Elsevier Ltd. 2012.  

9. “Utopian Visions of Family Life in the Stalin-EraSoviet Union”, Lauren 

Kaminsky, Conference Group for Central European History of the American 

Historical Association, “Central European History”, 44 (2011), 63–91.  

10. “Letter-writing and the State: Reader correspondence with newspapers as a source 

for early Soviet history” Matthew Lenoe, États indépendants, vol. 40, n°1-2, 

Janvier-juin 1999. 

11. “THE PRACTICE OF DENUNCIATIONIN STALINIST RUSSIA”, University of 

Chicago, COUNCIL CONTRACT, 1994. 

12. “Signals from Below: Soviet Letters of Denunciation of the 1930s”, The Journal of 

Modern History, Vol. 68, No. 4, f. 831-866, v. 2014. 

13. Victim Talk: Defense Testimony and Denunciation Under Stalin Golfo 

Alexopoulos, LAW AND SOCIAL INQUIRY, v. 1999. 

 

2. Studime mbi familjen gjatë periudhës komuniste në Shqiperi 

Një pjesë e rëndësishme e literaturës së siguruar, është ajo e kohës së 

regjimit, e cila na vlen për të njohur dhe kuptuar projektin që ai regjim 

kishte mbi familjen. Nëpërmjet librave të botuar mund të kuptojmë natyrën e 

procesit të edukimit që shteti impononte ndaj shoqërisë, të zbulojmë 

qëllimet e tij si dhe të analizojmë mekanizmat nëpërmjet të cilit propaganda 

e kohës arrin të ndërhyjë tek individi.  

Literatura shqiptare e siguruar deri tani:  

1. Lidhjet martesore në shoqërinë tonë socialiste, Muharrem Xhafa, 8 Nëntori 1985. 

2. Gruaja dhe fëmija – Viktimat më të ndieshme të ideologjisë fetare, përshtatur nga 

Hulusi Hako, Naim Frashëri, Tiranë 1968. 

3. Lëvizja për emancipimin e gruas (1967-1970), Dilaver Sadikaj, Akademia e 

Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë 1982. 
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4. Familja socialiste (1988), Zana Alia, 8 Nëntori, Tiranë 1988 

5. Kë edukojmë, si edukojmë (Bashkëbisedime për Edukatën), Hamit Beqja, UT 

“Enver Hoxha”, Fak. i Historisë dhe i Filologjisë, 1987. 

6. Si sillemi, ç'zakone ndjekim (Rreth Edukatës Qytetare), Hamit Beqja, 8 Nëntori, 

 

Materiali arkivor i siguruar deri tani është përqendruar në AQSH duke 

shfrytëzuar dosjet e insititucioneve që janë marrë drejtpërdrejtë apo 

tërthorazi me çështje që lidhen me objektin e studimit. Deri tani janë 

siguruar një numër i rëndësishëm dosjesh nga Fondi i Bashkimit të Grave të 

Shqipërisë, Akademia e Shkencave dhe Komiteti Qendror i Partisë, duke 

përfshirë, raporte, vendime, procesverbale mbledhjesh, diskutime 

pleniumesh, plane zbatimi, letra ankesash nga populli etj. Të gjitha këto do 

të shërbejnë si material bazë për të njohur më mirë aktivitetin e strukturave 

të shtetit në funksion të edukimit, emancipimit, transformimit shoqëror të 

synuar, por edhe të njohjes së realitetit, problemeve, gjendjes reale, 

mendësive të popullsisë etj.  

Nga fondi i BGSH-së janë siguruar deri tani 42 dosje arkivore të tilla, të 

cilat u përkasin viteve: 1946 -1951 dhe 1976. 

Nga fondi i Akademisë së Shkencave, janë siguruar 18 dosje pas një 

kërkimit të të gjithë aktivitetit të saj që nga krijimi deri në vitin 1990, në 

sektorin e shkencave shoqërore. Materialet përmbajnë plane, projekte, 

diskutime, botime mbi problemet shoqërore të vendit si dhe udhëzime mbi 

mënyrën sesi duhen trajtuar dhe adresuar ato, gjë që na ndihmon të 

kuptojmë jo vetëm mendësinë e atyre që e kanë prodhuar propagandën dhe 

sistemin edukativ të kohëse, por edhe mënyrën sesi ata kanë ndikuar në 

shoqëri.  

Baza ligjore: 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të nenit 5 te Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e 

Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit 

ISKK:  

 

ë) evidenton personat, që kanë qenë pjesë e organeve apo autoriteteve 

vendimmarrëse, përgjegjëse për propagandën komuniste, për aktet 

administrative dhe vendimet, të cilat kanë çuar, në mënyrë të drejtpërdrejtë 

a të tërthortë, në veprime represioni, në jetën shoqërore dhe kulturore, 

përfshirë luftën e klasave, kolektivizimin, luftën kundër fesë, izolimin nga 

Perëndimi, pamundësinë për t'u informuar dhe censurën në art, kulturë e 

shkencë, si dhe kufizimin e furnizimit me ushqime, përmes tallonave të 

ushqimit; 
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2.1.2 

 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
Studim shkencor: “Fëmijët e ‘Armiqve të klasës’”: agresioni komunist 

ndaj të miturve 1944- 1990” 

 

KOHA E 

REALIZIMIT 

Nëntor 2020- dhjetor 2021 

 

PËRMBAJTJA 
Përshkrimi i projektit: 

 

Menjëherë pas marrjes së pushtetit, komunistët krijuan kampet e internimit 

me tela, në të cilat u deportuan familjet e kundërshtarëve politikë, familjet e 

të arratisurve dhe të dezerotrëve brenda radhëve të partizanëve.  Aspekti më 

i hidhur e kësaj historie ishte internimi i të miturve, një pjesë e madhe e të 

cilëve nuk arritën t’i mbijetonin urisë, të ftohtit, sëmundjeve dhe trajtimit 

mizor. Por, ndërsa kampet me tela u mbyllën në vitin 1953, internimet 

vazhduan deri ditën e rënies të regjimit, dhe bashkë me ta edhe internimi i të 

miturve. Forma po kaq të rënda persekutimi të të miturve për arsye politike, 

apo thjesht si fëmijë të “armiqve të popullit” ishin dhe burgosja apo 

shfrytëzimi si krah pune nën moshë. 

 

Duke pasur parasysh ndjeshmërinë ndaj kësaj teme dhe kryesisht interesimin 

e madh pranë institutit nga studjues, gazetarë dhe organizata shqiptare dhe të 

huja që merren e respektimin e të drejtave të njeriut, ISKK, gjatë muajve të 

fundit të vitit 2020 caktoi një grup pune të merret me një studim të posaçëm 

mbi këtë aspekt të krimeve te komunizmit. 

 

Qëllimi i këtij studimi është pikërisht evidentimi i viktimizimit të të miturve 

për arsye politike, si një akt jo vetëm në kundërshtim të plotë me të drejtat e 

njeriut por edhe me ligjet e vetë shtetit komunist.  

 

Ky studim do të realizohet përmes aplikimit të metodave statistikore dhe 

cilësore.  Faza e parë e këtij projekti konsiston në krijimin e databases së të 

dhënave ekzitueserast pas rasti, të intenimit të të miturve në kampet me tela 

(1945-1954), dhe në kampet e internimit (1954-1990), si edhe me burgosjet 

e kësaj grupmoshe me motivacion politik, përmes dokumenteve të 

Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Institutit të 

Integrimit të të Përndjekurve Politikë dhe Drejtorisë së Arkivave. Faza e 

dytë, qasja cilësore ndaj fenomentit, konsiston në përpunimin dhe analizimin 

e të dhënave cilësore dhe përvojave individuale dhe në grupe, të cilat vijnë 

kryesisht përmes dëshmive të të mbijeturave, memuareve dhe dokumenteve 

të paktë që gjenden në arkiva. 

 

Përmes evidentimit të rasteve dhe analizimit të fakteve, studimi synon të 

bëjë edhe një autopsi të natyrës së regjimit komunist, mekanizmit politik dhe 
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ideologjik të Luftës së Klasave, dhe kuadrit ligjor mbi të cilat u mbështet 

përndjekja ndaj të miturve. 

Baza ligjore: 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të nenit 5 te Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e 

Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit 

ISKK:  

 

e) grumbullon të dhëna, dokumente dhe dëshmi për ndriçimin e veprimtarisë 

së organeve dhe të strukturave të Sigurimit së Shtetit, të formave të 

persekutimit dhe formave të rezistencës kundër tyre, si dhe të të gjitha 

veprimtarive, që kanë çuar në dhunimin e të drejtave e të lirive themelore të 

njeriut në vitet e regjimit komunist;  

 

f) vë në dijeni publikun për krimet dhe rrjedhojat e tjera të luftës së klasave;  

 

 

2.2 Studime arkivore 

 

2.2.1 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
Përmbledhje dokumentesh: “Divizioni i mbrojtjes së popullit; roli i tij 

në shuarjen e rezistencës antikomuniste (1945-1946).” 

 

 

KOHA E 

REALIZIMIT 

Nëntor 2020- dhjetor 2021 

 

PËRMBAJTJA 
Përshkrimi i projektit: 

 

Regjimi i ri komunist, imponoi politikën e luftës së klasave përmes disa 

valësh terrori: kërcënimi nga dënimet jashtëgjyqësore menjëherë pas 29 

nëntorit 1944, gjykatat e popullore, eliminimi i kundërshtarëve politikë para 

dhe sidomos pas zgjedhjeve të para. Në përgjigje të kësaj situate, u krijuan 

grupe të rezistencës aktive anti-komuniste ose grupe dhe individë të detyruar 

të jetonin në arrati për t’u mbrojtur. Këto grupe ishin në ndjekje të 

vazhdueshme nga Forcat e Ndjekjes ose Divizioni i Mbrojtjes së Popullit, që 

ishte një njësi e armatosur, e dalë nga lufta.   

 

Përmes dokumenteve AMPB, AQSH, AQFA, ky studim arkivor i nisur gjatë 

vitit 2020, synon të evidentojë rolin e “Divizionit të Mbrojtjes së popullit” 

në ndjekjen dhe eleminimin e elementëve dhe grupeve antikomuniste, 

kryesisht grupeve të të “arratisurve” gjatë periudhës 1945-1946. Në mënyrë 

kronologjike, dokumentohen operacionet e zhvilluara në Dibër, Kukës, 

Mirditë, Shkodër, Durrës, Elbasan, dhe trajtimi i familjeve dhe popullsisë së 
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këtyre zonave. Ky studim ofron të dhëna të rëndësishme edhe mbi 

dezertimet në radhët e ushtrisë, si formë pakënaqësie ndaj instalimit përmes 

forcës së regjimit të ri.  

 

Pjesa e parë e librit përmban vetëm dokumente të vitit 1945; pjesa e dytë e 

librit i kushtohet vetëm vitit 1946 . Deri tani janë mbledhur dokumente të 

natyrave të ndryshme, si: letra, relacione, njoftime, qarkore, urdhëra 

operacionale, aktivitete, raporte, urdhëra dite, shkresa, lista të arratisurish, 

porosi, telegrame, informacione, pjesë nga raportet e brigadave, 

procesverbale. Në fokus janë survejimet dhe çarmatosja e popullsisë, 

aksionet kundër grupeve të arratisurve deri tek asgjesimi i tyre. 

 

Në fund studimi do të mbyllet me një shtojcë mbi të arratisurit politikë sipas 

dokumenteve të Divizionit të Mbrojtjes së Popullit dhe statistikës së 

Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit, të shoqëruara me tabela dhe grafikë dhe 

informacione përkatëse për  secilin prej tyre.   

Baza ligjore: 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të nenit 5 te Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e 

Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit 

ISKK:  

 

c) identifikon aktet ligjore dhe nënligjore, sekrete dhe josekrete, të 

përgatitura apo të miratuara nga të gjitha institucionet, organet e 

autoritetet shtetërore dhe kushtetuese, të cilat kanë shërbyer si bazë e 

organizimit dhe e funksionimit të të gjithë aparatit të sistemit komunist;  

 

ç) studion dhe vlerëson ndërtimin, organizimin institucional dhe 

veprimtarinë antidemokratike e kriminale të strukturave shtetërore, 

veçanërisht të organeve dhe të strukturave të Sigurimit të Shtetit;  

 

f) vë në dijeni publikun për krimet dhe rrjedhojat e tjera të luftës së klasave;  

 

2.2.2 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
 

Studimi arkivor “Ligje dhe akte represive gjatë komunizmit në 

Shqipëri: 1945-1990”, volumi I 

 

KOHA E 

REALIZIMIT 

Nëntor 2020- dhjetor 2021 
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PËRMBAJTJA 
Përshkrimi i projektit: 

 

"Ligje dhe akte represive gjatë komunizmit në Shqipëri", është një seri e re 

botimesh arkivore, që bazohet në përmbledhje dokumentesh të ligjeve, 

akteve zyrtare dhe të barazvlefshme me të konstituarat nga organet 

ligjvënëse në shërbim të ideologjisë dhe regjimit komunist.  

 

Në vëllimin e parë të kësaj serie, parashikohet të botohet "Platformat e 

Sigurimit të Shtetit", bazuar në materialet arkivore të AIDSSH dhe në 

botimet zyrtare. Mbas deklasifikimit nga AIDSSH të "Platformave të 

Sigurimit" që kanë vepruar gjatë regjimit komunist në Shqipëri, bëhet i 

mundur dokumentimi dhe publikimi nga ana e ISKK e këtyre Platformave 

që nga zanafilla e tyre pas L2B. Platformat e Sigurimit fillimisht u hartuan 

më ndihmën e OZNA-s jugosllave dhe më pas të KGB-së mbas eleminimit 

të drejtuesit të parë Koçi Xoxe-s më 1948. Këto Platforma të cilat nuk kishin 

marrë miratimin në Parlament formë ligjore, vepronin në një kornizë 

ideologjike, partiake madje të nënshkruara nga Enver Hoxha deri në vitin 

1985 në funksionin e hartuesit. Gjatë dokumentimit dhe inicimit të një 

studimi komparativ me këto shërbime dhe ato perendimore receptuesit do të 

kuptojnë më mirë ndryshimin e formave të këtij Shërbimi që ishte i fshehtë 

në disa nivele duke lejuar krijimin e skenarëvë nga më të habitshmit për 

qasjen e krerëve të regjimit ndaj subjekteve të paracaktuar për t'u survejuar 

dhe të krijimit të "Legjendimeve" për grupe të caktuara vulnerabël si ndaj 

agjenturave të huaja dhe deri tek kontrolli i "lirisë së shprehjes" dhe deri të 

mendimit apo të bihevorizmit në aspektet e shoqërisë për kontrollin dhe 

përpunimin e saj të programuar. Do të shihen edhe gjurmët e "risive" të 

Platformave apo të trashëguara nga strukturat e këtyre shërbimeve që nga 

masoneria dhe Porta e Lartë apo te specifikat e Kodeve ndërvepruese mes 

subjekteve. Platformat do të shoqërohen me shembuj marrë nga "Historiku i 

Sigurimit të Shtetit, Tiranë, 1976, nga burime të deklasifikuara së fundmi 

nga CIA shoqëruar me shënime dhe analiza. 

Baza ligjore: 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të nenit 5 te Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e 

Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit 

ISKK:  

 

c) identifikon aktet ligjore dhe nënligjore, sekrete dhe josekrete, të 

përgatitura apo të miratuara nga të gjitha institucionet, organet e 

autoritetet shtetërore dhe kushtetuese, të cilat kanë shërbyer si bazë e 

organizimit dhe e funksionimit të të gjithë aparatit të sistemit komunist;  
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ç) studion dhe vlerëson ndërtimin, organizimin institucional dhe 

veprimtarinë antidemokratike e kriminale të strukturave shtetërore, 

veçanërisht të organeve dhe të strukturave të Sigurimit të Shtetit;  

 

f) vë në dijeni publikun për krimet dhe rrjedhojat e tjera të luftës së klasave;  

 

 

 

2.2.3 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
 

Monografia "Grupi i rezidenturës polake" 

 

KOHA E 

REALIZIMIT 

Nëntor 2020- dhjetor 2021 

 

PËRMBAJTJA 
Përshkrimi i projektit: 

 

Pas ardhjes në pushtet të Vladisllav Gomulkës, në vitin 1956, në Poloni 

filluan lëvizjet anti-komuniste. Ky është momenti që ndryshoi edhe 

marrëdhëniet zyrtare të Shtetit Shqiptar me Poloninë. Prej kontraditave të 

krijuara në kampin socialist midis shtetit tonë dhe pjesës tjetër të cilësuar 

tashmë “revizionite”, me prishjen e marrëdhënieve diplomatike me 

Bashkimin Sovjetik, u tërhoqën gjithë studentët shqiptarë nga nga vende e 

Paktit të Varshavës, përfshirë edhe Poloninë. Kjo ngjarje i parapriu 

arrestimit dhe goditjes në vitin 1975 të të ashtuquajturit “Grupi i agjentëve 

polakë”, ku pjesa më e madhe e këtij “grupi” prej 12 antarësh, kishin 

studjuar bashkë në Poloni në fund të viteve ’50, si: Ylli Alibali, Faik Gojani, 

Vedat Buzi, Spiro Nikolla, Shuaip Nurja.  

 

Por, përndjekja e një pjese prej tyre fillon më herët, që në vitin 1962, në 

fushatën kundër të gjitha grave të huaja, të cilat ishin martuar me shqiptarë. 

Në 1969,  Partia në pushtet dhe Sigurimi i Shtetit shënuan fillimin e një 

spastrimi të të ashquajtuarit “grupi i rezidenturës polake në Shqipëri” që çoi 

në një varg çështjesh hetimore dhe gjyqesh ku u goditën ish studentët tanë 

në Poloni, dhe ata të martuar me polake, siç ishin çifti Vaskë Orgocka dhe 

gruaja e tij Barbara që arrestohen që në vitin 1968, inxhinieri Faik Golani, 

Kiço Venetiku, etj.  

 

Qëllimi i projektit është që përmes zbardhjes së këtyre dosjeve, të njihemi 

nga afër me rolin e strukturave partiake dhe atë të Sigurimit të Shtetit, në 

fabrikimin e një serie aktesh armiqësore e agjenturore,me orientimet dhe 

qëllimet e kësaj fushate, si edhe me rolin e politikës së Jashtme të 

Shqipërisë. 
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Gjatë vitin 2020, puna për këtë monografi ka konsistuar në kërkimin arkivor 

për dosjet e AMPB, dosjet gjyqësore e formulare të "grupit polak", 1968-

1980. 

 

Baza ligjore: 

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të nenit 5 te Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e 

Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit 

ISKK:  

 

c) identifikon aktet ligjore dhe nënligjore, sekrete dhe josekrete, të 

përgatitura apo të miratuara nga të gjitha institucionet, organet e 

autoritetet shtetërore dhe kushtetuese, të cilat kanë shërbyer si bazë e 

organizimit dhe e funksionimit të të gjithë aparatit të sistemit komunist;  

 

ç) studion dhe vlerëson ndërtimin, organizimin institucional dhe 

veprimtarinë antidemokratike e kriminale të strukturave shtetërore, 

veçanërisht të organeve dhe të strukturave të Sigurimit të Shtetit;  

 

 

3. PROJEKTE 

 

3.1 Projekte informuese/sensibilizuese 

 

3.1.1 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
Përfaqësimi në ekspozitën ndërkombëtare “European Gulag”- projekt i 

Platformës Europiane të Kujtesës. 

 

KOHA E 

REALIZIMIT 

Mars-tetor 2020 

 

PËRMBAJTJA 

 

Përshkrimi i projektit: 

 

Pas hapjes së disa ekspozitave lokale dhe implementimit të disa iniviativave 

individuale me temë gulagët komunistë, në muajin shkurt 2020,  Platforma 

Europiane e Kujtesës ndërmorri një projekt të gjërë rajonal për realizimin e 

një ekspozitë të lëvizshme mbi këtë temë, në të cilën të përfshiheshin të 

gjithë vendet ish-komuniste, të përfaqësuara përmes organizatave që janë 

pjesë e këtij rrjeti. Platforma e Kujtesës dhe Ndërgjegjes Evropiane është një 

organizatë ndërkombëtare jo-fitimprurëse joqeveritare e themeluar më 14 

tetor 2011 në Pragë nga 20 anëtarë themelues nga 12 shtete anëtare të BE-së. 

Platforma aktualisht bashkon 62 institucione dhe organizata publike dhe 

private nga 20 vende - 14 Shtete Anëtare të BE (Suedia, Estonia, Letonia, 

Lituania, Polonia, Gjermania, Hollanda, Republika Çeke, Sllovakia, 
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Hungaria, Sllovenia, Rumania, Bullgaria, Franca) si edhe Ukraina, 

Moldavia, Islanda, Shqipëria, Kanada dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 

që jane aktive në kërkime, dokumentime, ndërgjegjësim dhe edukim rreth 

regjimeve totalitare në Europë. Krijimi i Platformës së Kujtesës dhe 

Ndërgjegjes Evropiane u miratua nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i 

Bashkimit Evropian. 

 

Qëllimi i projektit në fjalë është informimi mbi kampet e punës së detyruar, 

një praktikë e importuar nga Bashkimi Sovjetik nga ku edhe morën edhe 

emrin “gulag”. Njohja e historisë së njëri-tjetrit si pjesë e kujtesës evropiane, 

evidentimi i të veçantave të modeleve totalitare në këto vende, vetëdijësimi 

mbi të shkuarën komuniste në përgjithësi si formë e reflektimit mbi të 

sotmen dhe të ardhmen e Europës- janë synimet e këtij projekti. Më 

konkretisht, ekspozita pritet të hapet fizikisht në të gjithë vendet e Europës 

të përfshirë në projekt, por do të hapet edhe virtualisht, që të mund të bëhet e 

akesueshme për një audiencë shumë më të gjërë. 

 

Si organizatë e këtij rrjeti, ISKK iu përgjigj ftesës për pjesëmarrje në këtë 

ekspozitë ndërkombtare, me një koleksion të pasur materialesh,  të cilat 

konsistojnë në: 

 

- Histori përmbledhëse e sistemit të kampeve në Shqipëri, me të dhëna 

themelore historike dhe ngjarjet më të rëndësishme  

 

- Të dhëna statistikore mbi numrin e përgjithshëm të kampeve, dhe 

numrin e përgjithshëm të të burgosurve 

 

- Përshkrime fizike dhe specifikime të kampeve 

 

- Vendndodhje, emërtimet dhe historikun e kampeve  

 

- Disa biografi të të burgosurve dhe autorëve të krimit 

 

- Ikonografi, foto, skanime dokumentesh etj., me komente shoqëruese 

 

- Materiale pamore mbi gjendjen aktuale të këtyre kampeve 

 

- Filma dokumentarë të kampeve të realizuar me grafikën 3D, si: 

“Muzeu i Kampit të Tepelenës” dhe “Muzeu i Kampeve të Maliqit” 

 

- Video-regjistrime të dëshmive nga këto kampe 

  

Për përgatitjen e këtij materiali, grupi i punës iu referua kryesisht projekteve 

studimore të realizuara në vite nga ISKK, dokumenteve të Ministrisë së 

Brendshme, Arkivës të Shtetit, dokumenteve të CIA-s, raporteve të 

paraqitura në Kombet Baskuara, dëshmive të ish të burgosurve politikë, etj.  
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Skicat nga kampet dhe fotografitë, janë gjithashtu pronë e ISKK të 

grumbulluara në vite e të botuara në katalogje. 

 

Për materialet filmike janë përdorur projektet filmike të serisë së Muzetë 

Virtualë të Kampeve dhe Burgjeve në Shqipërinë Komuniste, Arkiva e 

video-regjistrimeve, pamje filmike nga Arkiva Qëndrore e Filmit Shqiptar, 

etj,  

  

Baza ligjore:  

 

Sipërmarrja dhe realizimi i mundshëm i këtij projekti, përputhet me detyrat e 

ngarkuara ndaj institucionit në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për 

“Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, 

sipas të cilit ISKK:  

 

h) publikon dhe përhap materiale të shkruara, në letër dhe në rrugë 

elektronike, si dhe organizon ekspozita, seminare, konferenca e diskutime 

për krimet e komunizmit dhe pasojat e tij në Shqipëri; 

i) bashkëpunon me institucionet kërkimore, kulturore, arsimore dhe 

institucione të tjera për shkëmbimin e informacionit e të përvojës, lidhur me 

objektin e punës së institutit;  

k) bashkëpunon me institucionet homologe të huaja 
 
  

PARTNERË Platforma Europiane e Kujtesës 

 

3.1.2 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
Prodhimi i filmit dokumentar “Muzeu virtual i Kampeve të Maliqit 

(1947-1951)” 

KOHA E 

REALIZIMIT 

Janar- dhjetor 2020 

 

 

PËRMBAJTJA 
 

Përshkrimi i projektit 

 

Ky projekt konsiston në realizimin e një filmi dokumentar, objekti i të cilit 

është rikrijimi i kampeve të punës së detyruar në Maliq përmes teknikave 

dixhitale: filmimeve në cilësinë 4K dhe grafikës 3D. Ky muze virtual, 

bazohet në karakteristikat e një muzeu, në mënyrë që të plotësojë, të zgjerojë 

njohuritë mbi këtë temë përmes personalizimit, interaksionit dhe pasurisë së 

përmbajtjes. 

 

Duke qenë se në fokus nuk është vetëm një kamp i vetëm, por tre kampe të 

tillë (Vloçisht, Orman –Pojan dhe Nishavec, të ndërtuar njëri-pas tjetrit sipas 
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kursit të tharjes së kënetës), projekti  “Muzeu virtual i Kampeve të Maliqit, 

zgjati dy vjet: gjatë vitit 2019, u realizua pjesa e parë e filmit, dhe gjatë vitit 

2020,  pjesa e dytë dhe përfundimtare e tij. E gjithë përmbajtja ndërtohet 

mbi informacionin e marrë nga të mbijetuarit, që e kanë përjetuar këtë 

përvojë dhe dëshmitarët okularë të ngjarjeve në këto vende, për të krijuar në 

mënyrë imagjinare, idenë dhe emocionin mbi të shkuarën komuniste. Më 

konkretisht, skenari i këtij filmi është bazuar në rrëfimet me shkrim ose në 

formë video-regjistrimesh, të disa prej vuajtësve në Kampet e Punës së 

Detyruar në Maliq: At Zef Pllumi, Beqir Ajazi, Ejëll Çoba, Sami Repishti, 

Avdyl Banushi,Makensen Bungo, Skënder Stefanllari, Lavdosh Beqo, Cezar 

Malile, Gani Kupi, Faik Selenica, dhe nëlibrin  “Gjurmë nga Kampi i 

Maliqit” të Ylber Merdanit.  Konsulent projekti, është z.Kastriot Dervishi. 

Ideja e projektit dhe skenari: Luljeta Lleshanaku.Ekipi i produksionit: 

grafika 3D e realizuar nga Klit Burda; regjia dhe produksioni filmik të 

realizuara nga Elton Baxhaku & Barraka Production. 

Puna kërkimore për realizimin e këtij projekti, përveç mbledhjes dhe 

analizimit të dëshmive të të mbijetuarve si edhe dokumentacionit të paktë 

nga arkivat, u përqëndrua edhe në gjetjen e hartave dhe projekteve 

industriale të cilat ndihmojnë për përcaktimin e vendndodhjes së këtyre 

kampeve, në kushtet kur tashme nuk ekziston asnjë gjurmë fizike e tyre, gjë 

që përbënte edhe sfidën më të vështirë në këtë projekt.  

 

Një tjetër sfidë jo e vogël, ka qenë edhe rikrijimi përmes metodave dixhitale 

i tipologjisë së kampeve të punës gjatë kësaj periudhë përmes objekteve, 

pasi filmi  të fut në një dimension materiale dhe realitete fizike të cilat nuk 

ekzistojnë më, dhe mungesa e plotë e gjurmëve materiale krijon vështirësi 

për kontekstualizimin e ngjarjes.  

 

Për këtë produksion, ISKK ka  shfrytëzuar edhe materiale filmike të Arkivit 

Qëndror Shtetëror të Filmit. 

 

Procesi për realizimin e filmit, ka ndjekur këto hapa: puna kërkimore për 

dokumente lidhur me kampet në arkiva; punë kërkimore në shtypin e 

shkruar; mbledhja dhe hulumtimi i gjithë dëshmive të të mbijetuarve mbi 

kampet e Maliqit; mbledhja dhe analizimi i literaturës mbi këtë tema; 

mbledhja e dokumentacionit mbështetës, si harta dhe dokumente nga puna 

në Maliq; mbledhja e materialeve filmike nga AQSHF; hartimi i skenarit; 

produksioni: filmimet në terren & arkitektura grafike në 3D; post-

produksioni. 

 

Ky film dokumentar, është pjesë e serisë së muzeve virtualë të burgjeve dhe 

kampeve gjatë regjimit komunist në Shqipëri, një projekt afatgjatë i ISKK, i 

cili filloi gjatë vitit 2018 me realizimin e filmit të parë dokumentar, Muzeun 

Virtual të Kampit të Tepelenës. 
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Filmi u promovua më datë 23 shkurt 2021, në kuadër të konferencës “Ditët e 

Kujtesës” të organizuar nga IDMC & Fondacionin Konrad Adenauer në 

Tiranë.  

 

Qëllimi i projektit është informimi dhe sensibilizimi publik  mbi kampet e 

punës së detyruar, burgjet politike, dhunën dhe keqtrajtimin e të burgosurve 

në Shqipërinë komuniste. 

 

Baza ligjore:  

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

f) vë në dijeni publikun për krimet dhe rrjedhojat e tjera të luftës së klasave; 

g) sistemon dhe boton kujtimet e të dënuarve politikë, qoftë të atyre që u 

burgosën, edhe të atyre që u persekutuan në kampet e internimit; 

gj) përpunon, në formë elektronike, të gjithë dokumentacionin për krimet e 

regjimit komunist në Shqipëri; 

h) publikon dhe përhap materiale të shkruara, në letër dhe në rrugë 

elektronike, si dhe organizon ekspozita, seminare, konferenca e diskutime 

për krimet e komunizmit dhe pasojat e tij në Shqipëri. 

 

PARTNERË Fondacioni Konrad Adenauer 

Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit  

 

3.2 Projekte dëshmuese 

 

3.2.1 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
 

Pasurimi i arkivës audio-vizuale të dëshmive të ish- të përndjekurve 

politikë me 37 orëve video-regjistrime të reja  

KOHA E 

REALIZIMIT 

Janar- dhjetor 2019 

 

PËRMBAJTJA 
 

Përshkrimi i projektit: 

 

Arkiva audio-vizuale e ISKK,është  një projekt afatgjatë i nisur që në vitin 

2012, i cili bazohet në marrjen e dëshmive në formën e video-regjistrimeve 

të mbijetuarve nga burgjet dhe kampet e diktaturës, dhe që plotëson 

vakuumin e madh të krijuar nga mungesa dokumentacionit në trashëgiminë 

e Komunizmit. Ky faktor dhe distanca e gjatë kohore nga ngjarjet, e bëjnë 

këtë projekt një nga prioritetet tona. 
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Gjatë vitit 2020, ISKK realizoi rreth 37 ore intervrista në formë video-

regjistrimesh, 22 orë prej të cilave u realizuan në Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës, me ish të burgosur të emigruar prej vitesh, me të cilët nuk kemi 

pasur një mundësi bashkëpunimi më parë. Për shkak të rrethanave të krijuara 

nga pandemia dhe pamundësisë së intervistimit me kamera, një pjesë e 

madhe e intervistave gjatë vitit, janë realizuar përmes SKYPE.  

 

Me miratimin e strukturës së re të ISKK dhe krijimit të Sektorit të Edukimit 

si një sektor më vete në ISKK, planifikohet që arkiva të përdoret gjërësisht 

në projektet tona edukuese në shkolla gjatë vitit 2021 e në vazhdim. Në 

kontekstin e edukimit mbi krimet e komunizmit,  dëshmia personale 

mendojmë se rrit efektivitetin e procesit të të mësuarit. Konkretisht, 

përdorimi i dëshmive të të mbijetuarve  në shkolla, ndihmon në: 

 

1. Konkretizimin e historisë 

 

Historitë personale të treguara nga të mbijetuarit e burgjeve komuniste i 

paraqesin ata si qenie njerëzore, me të gjithë elementët e identitetit të tyre, 

me detaje që na afrojnë me vendin dhe kohën, duke e bërë më të besueshme, 

realiste, historinë për brezin e ri, duke e bërë të pakonceptueshmen të 

prekshme, por edhe duke ngacmuar vëmendjen dhe ndjeshmërinë e tyre.   

 

2. Përcjellja e mesazheve morale 

 

Një mesazh moral i dhënë nga një person që përjetoi mizoritë e Komunizmit 

ka një impakt shumë më të fuqishëm kur jepet përmes kontakteve personale 

midis një të mbijetuari dhe studentëve. 

 

3. Vetë-ndërgjegjësimi 

 

Takimi me një të mbijetuar dhe dëgjimi i dëshmisë së tij ose të saj, është një 

mënyrë për të inkurajuar ndërgjegjësimin, si dhe vetë-përgjegjësinë. 

 

4.  Memorizimi i historisë 

 

Përballja e drejtëpërdejtë e studentëve me vetë historinë përmes dëshmuesit, 

vuajtësit direktë, jo vetëm që ndikon në sensibilizimin e tyre, por edhe në 

memorien e tyre. Rrëfimi me nota individuale, detaje, ngarkesë emocionale, 

është shumë herë më intim se sa një copë historie në tekstet shkollore, në 

media apo në forma të tjera literature.  

 

Procesi i realizimit të video-regjistrimeve, kalon nëpër këto faza: 

Përzgjedhja dhe kontakti me të intervistuarit; Informimi i të intervistuarit 

mbi natyrën e projektit, dhe se çfarë kërkohet prej tij; Intervistimi (disa 

orësh, me ose pa ndërpreje) 

 



36 
 

Baza ligjore 

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

f) vë në dijeni publikun për krimet dhe rrjedhojat e tjera të luftës së klasave; 

g) sistemon dhe boton kujtimet e të dënuarve politikë, qoftë të atyre që u 

burgosën, edhe të atyre që u persekutuan në kampet e internimit; 

e) grumbullon të dhëna, dokumente dhe dëshmi për ndriçimin e veprimtarisë 

së organeve dhe të strukturave të Sigurimit së Shtetit, të formave të 

persekutimit dhe formave të rezistencës kundër tyre, si dhe të të gjitha 

veprimtarive, që kanë çuar në dhunimin e të drejtave e të lirive themelore të 

njeriut në vitet e regjimit komunist. 

 

PARTNERË Shoqatat e Ish të Përndjekurve Politikë  

 

Instituti i Integrimit të Ish të Përndjekurve Politikë 

 

3.2.2 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
Transkriptimi i rreth 65 orëve video-regjistrime dhe përgatitja e tyre 

për shtyp 

KOHA E 

REALIZIMIT 

Janar-dhjetor 2019 

 

 

PËRMBAJTJA 

 

Përshkrimi i projektit 

 

Dëshmitë e realizuara në formë audio-vizuale, njëkohësisht transkriptohen, 

përgatiten për shtyp dhe botohen në serinë e botimeve “Zërat e kujtesës”. 

Gjatë vitit 2020, të detyruar edhe nga izolimi i pandemisë, iu dha më tepër 

hapësirë transkriptimit të intervistave. 

 

Konkretisht, gjatë vitit u arrit transkriptimi i 65 orëve video-regjistrime dhe 

përgatitja e tyre për shtyp. Transkriptimi i dëshmive, bëhet duke respektuar 

të gjithë kriteret e kërkuara në këtë kategori. 

  

Pas dixhitalizimit të arkivës, dëshmitë e transkriptuara, do të mund të jenë të 

aksesueshme gjërësisht nga publiku, duke shërbyer njëkohësisht edhe si 

bazë kërkimore për studjuesit, por, edhe për median dhe krijimtari artistike, 

filma dokumentarë, etj. 

 

Qëllimi i projektit është evidentimi i krimeve të komunizmit përmes rrëfimit 

gojor të të mbijetuarve dhe publikimi i tyre. 
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Baza ligjore 

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

f) vë në dijeni publikun për krimet dhe rrjedhojat e tjera të luftës së klasave; 

g) sistemon dhe boton kujtimet e të dënuarve politikë, qoftë të atyre që u 

burgosën, edhe të atyre që u persekutuan në kampet e internimit; 

e) grumbullon të dhëna, dokumente dhe dëshmi për ndriçimin e veprimtarisë 

së organeve dhe të strukturave të Sigurimit së Shtetit, të formave të 

persekutimit dhe formave të rezistencës kundër tyre, si dhe të të gjitha 

veprimtarive, që kanë çuar në dhunimin e të drejtave e të lirive themelore të 

njeriut në vitet e regjimit komunist. 

 

 

3.3 Projekte arkivore 

 

3.3.1 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
Pasurimi i database-i mbi viktimat e komunizmit  

KOHA E 

REALIZIMIT 

Janar-dhjetor 2019 

 

PËRMBAJTJA 

 

Përshkrimi i projektit 

 

Ky është një projekt të cilin ISKK e ka nisur që në fillimet e aktivitetit të saj, 

në vitin 2011. Projekti konsiston në mbledhjen e të dhënave zyrtare mbi të 

gjithë individët e dënuar për motive politike në Shqipëri, në Shqipëri, format 

e dënimeve, kohëzgjatjen e dënimeve, dhe vendimet me të cilat janë 

mbështetur këto dënime, si edhe të dhëna të tjera biografike. Në këtë 

database, përfshihen: të ekzekutuarit, të vdekurit në burgje; të burgosurit; të 

internuarit në kampet me tela; të internuarit në kampet e punës; të dëbuarit. 

 

Informacioni i mbledhur në këtë databaze shërbin si bazë e hartimit të 

Fjalorit Enciklopedik të Viktimave të Komunizmit, një seri botimesh që ka 

arritur vëllimin e nëntë.  

 

Pas procesit të dixhitalizimit që parashikohet të realizohet në vitin 2022, e 

gjithë kjo arkivë do të bëhet e aksesueshme edhe online. Nga ana tjetër, 

statisikat e deritanishme, përveçse të paplota, janë të pa-aksesueshme nga 

publiku. 
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Në këtë database, përfshihen: të ekzekutuarit, të vdekurit në burgje; të 

burgosurit; të internuarit në kampet me tela; të internuarit në kampet e 

punës; të dëbuarit. 

 

Për hartimin e këtij database, grupi i punës i referohet: dokumenteve të 

marra nga Instituti i Integrimit të Ish- të Përndjekurve Politikë; dokumenteve 

të Ministrisë së Drejtësisë; dokumenteve të arkivës së Ministrisë së 

Brendshme; dokumenteve arkivore në Drejtorinë e Arkivave të Shtetit; 

dokumenteve të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit; studimeve akademike; shtypit zyrtar të periudhës 1944-1991; 

fletores zyrtare; arkivave të huaja; arkivave të shoqatave shqiptare në ekzil; 

arkivës së Ministrisë së Jashtme; dëshmive të ish të persekuarve politike dhe 

bashkvuajtjsve të tyre; dokumenteve në Bibliotekën Kombëtare; studimeve 

akedemike të universiteteve të huaja mbi këtë temë. 

 

 

Baza ligjore 

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

c) identifikon aktet ligjore dhe nënligjore, sekrete dhe josekrete, të 

përgatitura apo të miratuara nga të gjitha institucionet, organet e 

autoritetet shtetërore dhe kushtetuese, të cilat kanë shërbyer si bazë e 

organizimit dhe e funksionimit të të gjithë aparatit të sistemit komunist; 

e) grumbullon të dhëna, dokumente dhe dëshmi për ndriçimin e veprimtarisë 

së organeve dhe të strukturave të Sigurimit së Shtetit, të formave të 

persekutimit dhe formave të rezistencës kundër tyre, si dhe të të gjitha 

veprimtarive, që kanë çuar në dhunimin e të drejtave e të lirive themelore të 

njeriut në vitet e regjimit komunist; 

gj) përpunon, në formë elektronike, të gjithë dokumentacionin për krimet e 

regjimit komunist në Shqipëri; 

i) bashkëpunon me institucionet kërkimore, kulturore, arsimore dhe 

institucione të tjera për shkëmbimin e informacionit e të përvojës, lidhur me 

objektin e punës së institutit. 

PARTNERË Shoqatat e Ish të Përndjekurve Politikë  

 

Instituti i Integrimit të Ish të Përndjekurve Politikë 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave 

 

AIDSSH 

 

 

 

https://www.facebook.com/AutoritetiDosjeve/?hc_ref=ARTcKD9NFGOSQZFNYaYBYWnjOvSGlMeiZBANrdQmvv8z-C62-WGDoXZORKNKnI4fQF4
https://www.facebook.com/AutoritetiDosjeve/?hc_ref=ARTcKD9NFGOSQZFNYaYBYWnjOvSGlMeiZBANrdQmvv8z-C62-WGDoXZORKNKnI4fQF4
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3.3.2 

 

TITULLI I 

PROJEKTIT 
Katalogimi i Arkivës 

KOHA E 

REALIZIMIT 

Janar-dhjetor 2019 

 

PËRMBAJTJA 

 

Përshkrimi i projektit 

 

Duke pasur tashmë një arkivë të veten dokumentacioni dhe botimet e veta, 

dhe e nxitur nga kërkesat në rritje të studjuesve, medias, studentëve për 

akses në dokumentacionin e ISKK, gjatë vitit 2020, Drejtoria e Arkivës 

filloi katalogiminin e materialeve të arkivës. Qëllimi kryesor i organizimit të 

informacionit të prodhuar nga ISKK por edhe informacionit të mbledhur nga 

burime të tjera arkivore po aq sa edhe nga bibliotekat dhe koleksionet 

private, është që të lehtësojë aksesin publik ndaj kësaj arkive, po aq sa edhe 

të lehtësojë edhe punën e studjuesve të vetë Institutit. Ndërkohë, katalogimi 

ndihmon edhe në ruajtjen dhe mirëmenaxhimin e këtij forndi, në 

kontribuimin me të dhëna në rrjetet e arkivore, dhe një promovim më të 

shpejtë dhe efikas të gjithë punës së Institutit.  

 

Për hartimin e skemës dhe metodologjisë së katalogimit, grupi i punës i 

është referuar standardeve arkivore të institucioneve të ngjashme, në 

ndjekjen e një strukture hierarkike dhe skedimit nga fondi tek njësitë: 

Arkivi, Fondi Viti, Nr i dosjes, Titulli i dosjes dhe Numri i faqes.  

 

Konkretisht, gjatë vitit 2020, janë sistemuar të gjithë dokumentet e 

mbledhura nga AQSH e të hyra në arkiv për vitin 2020, e që janë mbi 1000 

faqe, Puna për sistemimin dhe katalogimin e dokumenteve që kanë hyrë në 

arkiv para vitit 2020, ka filluar në vitin 2021, dhe konsiston në përpunimin e 

këtij materiali aerkivor:  
 

- Byroja Politike, Plenume, viti 1945, 

- Komiteti Qendror i PPSH-së, Komiteti Qendror i PPSH-se: raporte të 

brendshme, letra, korrespondencë, viti 1944-1946 

- Komiteti Qendror i Rinise 

- Arkiva Britanike 

- Fletore zyrtare: 1944-145, 1946, 1947, 1948, 1949, 1953, 1954, 1962 

- Ministria e Arsimit dhe Kulturës 

- Kisha Ortodokse Autoqefale Shqiptare (1951- 1954)  

- Fondi i Divizjonit te Mbrojtjes, Ministria e Brenshme (viti 1945-1946) 

- MSHP(Ministria e Shtypit dhe e Propagandes), Viti 1944-1946 

- Vendime të Këshillit të Ministrave (1945) 

- Dosjet e Gyqeve politike: 1945-1946 

- Komiteti Qenderor (Byroja); 1956, 1960, 1967 

- Presidiumi K.Popullor 

- Prokuroria e Pergjithshme: 1951, 1952, 1953, 1954 
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- Gazeta BASHKIMI: 1950,1951,1952 

- Gazeta LIRIA: 1992, 1993, 1994 

 

Katalogimi, përveçse i paraprin hapit tjetër që është digjitalizimi i arkivës, 

lehtëson edhe mundësitë e përdorimit të informacionit në sallë, meqenëse 

kërkesat për shfytyëzimin e literaturës dhe dokumentacionit janë në rritje, 

ndërkohë që biblioteka e Institutit ka një kapacitet shërbimi të kufizuar fizik 

(me kapacitet vetëm pesë kopje për botim). 

 

Baza ligjore 

 

Realizimi i këtij projekti, përputhet me detyrat e ngarkuara ndaj institucionit 

në bazë të Ligjit Nr. 10 242, datë 25.2.2010, për “Institutin e Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri”, sipas të cilit ISKK:  

 

e) grumbullon të dhëna, dokumente dhe dëshmi për ndriçimin e veprimtarisë 

së organeve dhe të strukturave të Sigurimit së Shtetit, të formave të 

persekutimit dhe formave të rezistencës kundër tyre, si dhe të të gjitha 

veprimtarive, që kanë çuar në dhunimin e të drejtave e të lirive themelore të 

njeriut në vitet e regjimit komunist; 

gj) përpunon, në formë elektronike, të gjithë dokumentacionin për krimet e 

regjimit komunist në Shqipëri; 

i) bashkëpunon me institucionet kërkimore, kulturore, arsimore dhe 

institucione të tjera për shkëmbimin e informacionit e të përvojës, lidhur me 

objektin e punës së institutit. 
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4. BOTIME 

 

 

“Fjalori i Viktimave të Terrorit Komunist”, volumi IX 

(gërmat “x-xh-y-z-zh”) 

Përgatitën: Çelo Hoxha, Kolë Kamsi, Brunilda Doçi, Juliana Kurti, Daniela Runa, Florin 

Zyberaj 
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“I lumi Dom Shtjefën Kurti, dëshmitar i kishës martire” volumi II - 

monografi 
Autorë: Nikolin KURTI, Alfred Duka, Nikollë LOKA 

 
 

 

"Partia Komuniste Shqiptare gjatë Luftës II Botërore" (1941-1944)" 
Autor: Luan DODE 
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"Revolta në Zhapokikë, 1948" 
Autor: Xhezo CANA 

 
 

 

"Doracak termash të diktaturës komuniste" 
Autor: Kastriot DERVISHI 
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"Sytki Hoxha, një jetë i burgosur" 
Autor: Qemal VELIJA 

 

 

“Ramize Gjebrea: një jetë për një tjetër kohë" 

Autori: Vasfi BARUTI 
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"Në kërkim të ditëve premtuese" - refleksione 

Autori: Sami REPISHTI 

 

 

"Karuseli i totalitarizmit" - shënime mbi kujtesën dhe kulturën 
Autor: Islam SPAHIA 
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"Zërat e kujtesës", vëllimi VI 
Autor: Luljeta LLESHANAKU 

Përgatitën për shtyp: Juliana UZNOVA, Daniela RUNA 

 
 

 

“Suzana Biçaku Maliqi: Gjineshtra në vullkanin e kuq” 
Autor: Denis GILA 
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"Saga e familjes Traboini nën terrorin komunist" 
Autor: Kolec MIRASHI (Traboini) 

 
 

 

"Hazis Sharra, luftëtari antifashist që ra nga plumbat e komunistëve" 
Autor: Enver MEMISHAJ 

 
 

 

 

 



48 
 

 

 

5. MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI  

 

Shtator 2020- Nënshkruhet një memorandum mirëkuptimi për zhvillimin e aktiviteteve të 

përbashkëta ndërmjet Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit dhe Institutit të Studimeve të Krimeve 

dhe Pasojave të Komunizmit.  

 

Memorandimi rregullon marrëdhëniet midis palëve me qëllim zbatimin e projekteve dhe 

aktiviteteve të përbashkëta për studimin dhe vlerësimin objektiv të periudhës së regjimit komunist 

në Shqipëri dhe pasojave të tij; informimin e publikut nëpërmjet organizimit të ekspozitave, 

seminareve, konferencave e diskutimeve për krimet e komunizmit dhe pasojat e tij në Shqipëri. 

Aktivitetet do të realizohen në mjediset e Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të 

Komunizmit, Tiranë dhe të Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit, Tiranë ku nëpërmjet dokumenteve 

arkivore, fotografive, objekteve, filmave dokumentarë dhe kronikave filmike do të japim 

interpretime, fakte apo studime të ngjarjeve të periudhës së komunizmit në Shqipëri. 

 

 

6. PARTNERITETE 

6.1 Partnerë vendas 

 

- Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave 

 

- Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë 
 

- Ministria e Arsimit dhe e Shkencave të Shqipërisë 

 

- Autoriteti për Informimin mbi Dokumentimin e Ish-Sigurimit të Shtetit 

 

- Muzeu historik “Shtëpia e gjetheve” 

 

- Instituti për Demokraci, Media dhe Komunikim 

 

- Universiteti i Tiranës, Departamenti i Historisë 

 

- Instituti i Shkencave Politike 

 

- Minisria e Kulturës së Shqipërisë 

 

- Qendra Musine Kokalari 

 

- Biblioteka Kombëtare 

https://arkiva.gov.al/
https://arkiva.gov.al/
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- Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit 

 

- Shoqatat Antikomuniste e Ish të Përndjekurve Politikë, etj. 

 

 

5.1 Partnerë ndërkombëtarë 

 

- Fondacioni “Konrad Adenauer”, në Tiranë (partner kryesor) 

 

- Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Gjermani) 

 

- Albanian Human Rights Project (AHRP), SHBA. 

 

- European Solidarity Centre, (“Permanent Exhibition Section”, Gdansk, Poloni.) 

 

- Federal Foundation for the Reappraisal of the SED Dictatorship, Berlin.  

 

- “European Rememberance” network, Berlin. 

 

- The Platform of European Memory and Conscience  

 

 

III. MENAXHIMI BUXHETOR 

 

a. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 
 

    Për vitin  2020 Instituti i  Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit është strukturuar 

në dy drejtori dhe në një sektor përkatësisht: - Drejtoria e Studimeve Shkencore, Drejtoria e 

Arkivës dhe Sektori i Buxhetit, Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.  

Struktura, marrëdhëniet dhe detyrat e këtyre drejtorive, rregullohen përveç legjislacionit dhe 

akteve nënligjore në fuqi edhe nga rregullorja e brendshme e institucionit, e cila ka përcaktuar në 

mënyrë të detajuar funksionet, përgjegjësitë dhe proçedurat për kryerjen e veprimtarisë së secilës 

prej këtyre drejtorive dhe sektorit. 

 Emërimi i personelit të institucionit, është bërë në zbatim të ligjit nr.10242 datë 25.02.2010 “Për 

krijimin e  Institutit të  Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri” neni 13 i 
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tij si dhe në bazë të VKM-se nr.191, datë 23.02.2011 “Për miratimin e strukturës dhe organikës 

së Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit ne Shqipëri”. 

 Në Organikën dhe Strukturën institucionit tonë janë 15 punonjës. 

Gjatë vitit 2020 janë evidentuar zhvillimet e mëposhtme deri në plotësimin e të gjitha vendeve 

sipas strukturës:  

Bazuar në pozicionet vakante të miratuara  për shkak të largimeve, si dhe bazuar në dispozitat 

ligjore dhe nënligjore të legjislacionit të shërbimit civil apo Kodit të Punës, u krye procesi i 

rekrutimit dhe emërimit për pozicionet:   

- 1 (një) Drejtor Drejtorie (Drejtor i Drejtorisë së  Arkivës). 

- 1 (një) punonjës administrativ (sekretar/protokoll në Sektorin e Financës/Buxhetit 

dhe Shërbimeve  Mbështetëse). 

- 1 (një) punonjës administrative – Ngritje në detyrë (specialist i parë në Drejtorine 

e Studimeve). 

- 1 (një) punonjës administrativ (specialist në Drejtorine e Studimeve) 

 Për sa më sipër dhe në zbatim të ligjit nr.99/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, numri i 

punonjësve të ISKK për vitin 2020, ka qenë 15 punonjës. 

 

ORGANIKA E STRUKTURA E INSTITUCIONIT TË STUDIMEVE PER KRIMET E 

PASOJAT E KOMUNIZMIT NE SHQIPERI 

 

        POZICIONI NUMRI 

I.   DREJTORI EKZEKUTIV 1 

 SEKRETAR/ARKIVIST 1 

II.  DREJTORIA E ARKIVES/NENDREJTORI (4) 

 DREJTOR DREJTORIE/NENDREJTOR 1 

 SPECIALIST 3 

III. DREJTORIA E STUDIMEVE (5) 
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 DREJTOR DREJTORIE 1 

 SPECIALIST 4 

IV. SEKTORI I BUXHETIT, FINANCËS  

 DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE (4) 

 PERGJEGJES SEKTORI 1 

 SPECIALIST 2 

      SHOFER 1 

 PUNONJËS GJITHSEJ 15 

 

 

 

 Gjithashtu gjatë vitit 2020, ISKK në përputhje me detyrimet e përcaktuara nga ligji “Për 

deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe nëpunësve 

publik”, ka depozituar në kohë Deklarimin e Interesave Privatë Periodik/Vjetor dhe Deklarimin e 

Interesave Para Fillimit të Detyrës, sipas legjislaciont në fuqi. 

 

b. GJËNDJA FINANCIARE E ISKK PËR VITIN 2020 

    Mbështetur në Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, si dhe në zbatim të  

udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 9, datë 20.03.2018 ”Për proçedurat standarte të zbatimit të 

buxhetit”, procesi i planifikimit dhe zbatimit të buxhetit të vitit 2020, dhe situata buxhetore me 

treguesit e realizimit të buxhetit të Institutit të Studime të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, 

për periudhën Janar - Dhjetor 2020, paraqitet si në tabelën më poshtë: 
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Nr 

Emërtimi Plan vjetor 

2020 

Plani i 

rishikuar 2020 

Fakt              

12 mujori 

Në 

 % 

1 Shpenzime për Paga 19,830,000 18,830,000 14,248,936 75.67% 

2 Sigurime shoqërore   3,170,000 3,170,000   2,193,987 69.21% 

3 Mallra e Shërbime 11,600,000     8,600,000   5,476,476 63.68% 

4 Shpenzime për Investime   1,000,000      1,000,000      882.985 88.30% 

 Totali i Shpenzimeve 35,600,000   31,600,000 22,802,384 72.16% 

 

 Në Shpenzimet e përgjithshme, duke u bazuar në buxhetin e vitit 2020 në fund të këtij viti, kanë 

arritur në 22,802,384 lekë, nga 31,600,000  lekë që është buxheti i rishikuar për vitin 2020, duke 

u realizuar në masën 72,16% të planit vjetor ose me një mosrealizim prej afërsisht 8,797,616 

lekë. Shpenzimet korente në fund të vitit 2020, kanë arritur në shumën rreth 5,476,476 lekë ose 

rreth 63,68% e buxhetit të rishikuar, duke rezultuar me një mosrealizim prej afërsisht 3,123,524 

lekë.  

Gjithashtu,  në  tabelën  e  mëposhtme,  evidentohet  pesha  e shpenzimeve sipas artikujve në 

raport me totalin e shpenzimeve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikulli 

Emërtimi Realizimi 

vjetor 

2019   

Stuktura 

në %  

600 Shpenzime për Paga 14,248,936 62.49 

601 Sigurime shoqërore   2,193,987 9.62 

602 Mallra e Shërbime   5,476,476 24.02 

231 Shpenzime për Investime      882.985 3.87 

 Totali i Shpenzimeve 22,802,384       100 



53 
 

 

Shpenzimet në fondet e buxhetit në zërin “paga dhe sigurime shoqërore” rezultojnë me 

mospërdorim të fondit prej 4,581,064 lekë. si pasojë e mos plotësimit që nga fillimi i vitit të 

vendeve vakante të numrit të punonjësve të planifikuar dhe miratuar për vitin 2020, i cili ishte 15 

punonjës faktik nga 19 punonjes te miratuar per shkak te mosmiratimit te ndryshimit te 

Struktures dhe Organikes se ISKK nga Keshilli i Ministrave. 

 Sa i takon zërit “shpenzime për mallra e shërbime”, gjatë vitit 2020, rezulton me një realizim 

vjetor prej 5,476,476 lekë nga 8,600,000 lekë i planifikuar, pra i realizuar 63.68%, duke mos u 

realizuar kështu disa zëra të rendesishem te shpenzimeve operative sic jane konferencat 

ndërkombëtare 3 ditore  të planifikuara, pjesmarrja fizike ne panairin e librit, ekspozitat,  udhetimet 

e planifikuara brenda dhe jashte vendit, jane anulluar te gjitha per shkak te pandemise COVID-19 

dhe vetem  disa prej tyre jane realizuar  Online duke bere qe shpenzimet e planifikuara per to te 

mos realizohen. 

Ndërkohë, shpenzimet kapitale deri në fund të vitit 2020, janë realizuar në masën 882,985lekë  

pra në masën 88.30%, duke realizuar keshtu blerjen e pajisjeve kompjuterike dhe pajisje zyre të 

planifikuara  për  vitin 2020.  

Nga sa më sipër rezulton se, në përgjithesi të gjithë zërat e buxhetit janë realizuar në masën e 

planifikuar në Projekt Buxhetin Afatmesëm 2020-2022.  

Shpenzimet më të rëndësishme dhe të domosdoshme për ISKK janë realizuar me efikasitet, duke 

bërë që puna të vijojë me efektshmëri dhe duke plotësuar nevojat e punonjësve për një mjedis të 

përshtatshëm pune. 

 

Përgjegjës Sektori 

   Zoica GRAÇI                                                                                     Tiranë më 22.02.2021 
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IV. BORDI DREJTUES 

 

Vendime të Bordit Drejtues 

 

Bordi drejtues është organi drejtues më i lartë i ISKK, i cili drejton veprimtarinë e ISKK me 

vendimet që merr dhe sugjerimet që bën në mbledhjet periodike të tij. Gjatë vitit 2020 mori një 

sërë vendimesh, të cilat, edhe sipas rekomandimit të Kuvendit, janë pasqyruar në faqen zyrtare të 

ISKK.  

Vendimet janë: 

 

 Për miratimin e planit vjetor të punës së ISKK; 13 janar 2020. 

 Për miratimin e raportit vjetor të ISKK; miratimin e kritereve kualifikuese për punësimin 

e punonjësve të tij; autorizimin e drejtorit të ISKK për të prezantuar raportin vjetor në 

Kuvend; 28 shkurt 2020. 

 Për shkurtimin e shpenzimeve administrative për pagat me 1.000.000 lekë; shkurtimin e 

shpenzimeve operative dhe të projekteve me 3.000.000 lekë; 8 maj 2020. 

 Për miratimin përfundimtar të listës së librave për kolanën vjetore të botimit; ngarkimin e 

drejtorit ekzektuvi të ISKK për përcaktimin e ndarjes së honorarit/shpërblimit për autorët 

e librave që do të botohen gjatë vitit 2020; 17 korrik 2020. 

 Për shpërndarjen e deklaratës mbi qëndrimin e ISKK në lidhje me ndryshimin e Ligjit nr. 

10242, datë 24 shkurt 2010; 26 tetor 2010. 

 Për ngritjen e grupit të punës për rishikimin dhe ndryshimin e rregullores së botimeve dhe 

për hartimin e një rregulloreje të re për funksionimin e Këshillit Shkencor të ISKK; 27 

nëntor 2020. 

  

Baza ligjore: Ligji nr. 10242, datë 25 shkurt 2010, neni 10, 11. 

 

 

V. MARRЁDHЁNIET ME PUBLIKUN/ANKESA 

 

Një nga pikat e rekomandimeve të Kuvendit të Shqipërisë drejtuar ISKK për vitin 2020 ishte 

pasqyrimi në raportin vjetor i ankesa nga publiku nuk ka pasur. Më 9.3.2020, pranë ISKK është 

depozituar një kërkesë e nënshkruar nga Adrian Kati, drejtor ekzekutiv i Qendrës Shqiptare të 

Rehabilitimit të Traumës dhe Torturës, drejtuar Bordit Drejtues të ISKK, me anë të së cilës, i 

nënshkruari kërkonte regjistrimin për pjesëmarrje në konkurimin për postin e Drejtorit Ekzekutiv 

të ISKK, zotin Edmond Vrapi. Bashkangjitur kësaj kërkese ishte dhe një kërkesë e zotit Vrapi, i 

cili ia dërgonte Kuvendit të Shqipërisë dhe disa institucioneve të tjera, por jo ISKK. 

Kërkesa e zotit Kati u diskutua nga Bordi në mbledhjen e organizuar më 08. 05. 2020 dhe 

personit iu kthye përgjigje me email, me rekomandim të Bordit. Përgjigja ishte që kërkesa për 

regjistrimin e kandidaturës së propozuar ishte me disa muaj vonesë, sepse gara për konkurimin 

për postin e sipërcituar ishte mbyllur që më 23 dhjetor 2019, dhe posti i drejtorit të ISKK nuk 

ishte vakant. 
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VI. VIZIONI PËR VITIN 2021 

Me miratimin e strukturës së re dhe zgjerimit të ISKK me 4 punonjës të rinj, planifikohet të 

krijohet një sektor më vete brenda Drejtorisë së Studimeve, i cili do të merret me edukimin dhe 

informimin publik. Krijimi i një sektori të posaçëm për edukimin, mundëson jo  vetëm 

intensifikimin e aktiviteteve nëpër shkolla që është edhe një nga prioritetet e ISKK, por edhe një 

planfikim më të plotë strategjik, duke përfshire trajnimet e arsimtarëve dhe aktivistëve publikë, 

përgatitjen dhe testimin e mjeteve të reja didaktike, dhe përfshirjen e komuniteteve të tjera  që 

forcojnë impaktin përcjelljes së historisë së komunizmit tek të rinjtë, siç janë ish të burgosurit 

politikë, prindërit, ekpertët e arsimit dhe figurat publike.  Implementimi i formave inovative, 

reflekton në disa nga aktivitetet tashmë të parashikuara për vitin 2021, siç është njohja e të rinjve 

me arkitekturën komuniste nëpërmjet tureve nëpër qytetin e Tiranës në shoqërinë e një eksperti, 

trajnimi i mësuesve në interpretimin e historisë së komunizmit përmes lëndëve të artit nga një 

eksperte e huaj, përdorimi i multi-medias si mjet didaktik, konkurset në shkolla, etj.   

Një nga aktivitetet e rëndësishëm të parashikuar për vitin 2021 është edhe një konferencë 

ndërkombëtare, në fukus të së cilës do të jeta ekonomia socialiste: bazat, lulëzimi dhe 

falimentimi. Përmes kësaj konference, synohet të analizohet natyra e ekonomisë socialiste, 

sekuestrimi i pronës dhe kuadri ligjor mbi të cilin u realizuan reformat e para, prona kolektive 

dhe marrëdhëniet e individit me të, industria dhe bujqësia, efikasiteti i ekonomisë në lidhje me 

teknologjinë e kohës, marrëdhëniet tregtare me shtetet e tjera dhe impakti i politikës së jashtme 

të shtetit shqiptar në izolimin dhe atrofizimin e ekonomisë vendase, etj, për të përcaktuar pastaj, 

disa nga shkaqet e dështimit të plotë dhe të dhimbshëm të këtij modeli ekonomik në Shqipëri në 

fund të viteve ’80.  

Kërkimet të thelluara mbi tema specifike për periudhën komuniste, të cilat prekin disa nga pikat 

më domethënesë të terrorit kounist, do të jenë baza e aktivitetit studimor gjatë vitit 2021. Roli i 

pushtetit komunist mbi familjen shqiptare; grupet e ashtuquajtura agjenturore në fund të viteve 

’60 dhe fillimin  viteve ’70 dhe prapaskenat e tyre; përndjekja e të miturve (nisur nga të dhënat 

mbi kampet me tela, kampet e internimit dhe burgjet); platforma e Sigurimit të Shtetit, që 

botohet për herë të pare-- janë disa prej objekteve studimore.  

Katalogimi i arkivës si një hap drejt digjitalizimit, do të jetë një nga projektet e rëndësishme të 

ISKK gjatë vitit 2021. Ky projekt i përgjigjet njërit prej prioriteteve tona dhe njëkohësisht 

rekomandimve të rezolutave të Kuvendit të Shqipërisë për rritjen e aksesit publik në 

informcionin e prodhuar nga Instituti. Rritjes së aksesit, i shërbejnë njëkohësisht edhe projeket 

dixhitale të ISKK, siç është Muzeu Virtual i Kampeve dhe Burgjeve, dhe ekspozitat online. 

Konkretisht, pas muzeut të Kampeve të Maliqit, ka filluar puna kërkimore për Kampin e Bedenit, 
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Gosës, Thumanës dhe Aeroportit të Tiranës dhe po zgjerohet fondi i historive personale përmes 

fotove, për ekspozitën online.  

 

 

 

 

Përgatiti raportin: 

Drejtori Ekzekutiv i ISKK        

Çelo HOXHA                                                                                                 Tiranë, 23 mars 2021 

 

 


