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ABSTRAKTI
Synimi i punimit është të trajtohet tema në lidhje me rëndësinë që ka lëvizshmëria
studentore në diplomacinë kulturore përmes programeve studimore. Tema i adresohet
aspektit arsimor dhe institucional të cilat mundësojnë ndërkombëtarizimin e konceptit të
edukimit. Shumë shtete të mëdha si në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Mbretërinë e
Bashkuar e kanë vërtetuar rolin e tyre me ndikim kombëtar dhe ndërkombëtar. Përmes
programeve të pushtetit të butë dhe edukimit ndërkombëtar si kontribues kryesor janë krijuar
mekanizma të cilat përdoren për të promovuar politika kombëtare dhe interes për të
kontribuar në zhvillimet dhe investimet e vendit. Përmes këtyre politikave të përdorura nga
pushteti i butë, lëvizshmëria dhe përvojat e studentëve, marrëdhëniet intelektuale dhe
shoqërore në nivele akademike në kulturë, vlera dhe ide kanë ndikuar në zhvillimin dhe
imazhin e vendit në skenën globale.

ABSTRACT
The aim of the paper is to address the topic related to the importance of student
mobility in cultural diplomacy through study programs. The topic addresses the educational
and institutional aspect which enables the internationalization of the concept of education.
Many large states like the United States, Europe and the United Kingdom have proven their
role with national and international influence. Through soft power programs and international
education as key contributors have been established mechanisms which are used to promote
national policies and interest to contribute to the country's development and investment.
Through these policies used by soft power, student mobility and experiences, intellectual and
social relationships at academic levels in culture, values and ideas have influenced the
development and image of the country on the global stage.
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АБСТРАКТ
Целта на трудот е да се осврне на темата поврзана со важноста на мобилноста
на студентите во културната дипломатија преку студиски програми. Темата се
осврнува

на

образовниот

и

институционалниот

аспект

што

овозможува

интернационализација на концептот на образование. Многу големи држави како во
САД, Европа и Велика Британија ја докажаа својата улога со национално и
меѓународно влијание. Преку меки програми и меѓународно образование како клучни
соработници се воспоставени механизми кои се користат за промовирање на
националните политики и интерес на придонесување развој и инвестиции на земјата.
Преку овие политики користени од меката моќ, мобилноста и искуствата на
студентите, интелектуалните и социјалните односи на академско ниво во културата,
вредностите и идеите влијаеја на развојот и имиџот на земјата на глобалната сцена.
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1. HYRJE
Në periudhën e sotme komunikimi përdor disa strategji, teori dhe teknologji për një
komunikim sa më efektiv në diplomacinë publike. Nevoja e komunikimit është një shtysë e
interesit dhe sigurimit kombëtar përmes të kuptuarit, informimit dhe ndikim në publikun e
huaj, dhe zgjerimi i dialogut midis qytetarëve dhe institucioneve, dhe homologëve të tyre
jashtë vendit. Komunikimi theksohet si nje aspekt thelbësor i diplomacisë. Mirëpo kur flasim
për komunikimin në diplomacinë publike nënkuptojmë atë që ajo çka flitet dhe shkruhet
duhet të jetë e kuptueshme për auditoriumin, që tregon të vërtetën rreth të dhënave që jepen
qartazi dhe drejtëpërdrejtë. Kështu diplomacia publike ka marrë një rëndësi të madhe në
zhvillimin e politikës së jashtme. Vendet që zbatojnë Diplomacinë Publike bazuar në
‘mobilizimin e potencialit aktual të pushtetit të butë’1 (arsim, kulturë, sport etj.), arrijnë të
bëjnë që vendet dhe shoqëritë e tjera të adoptojnë politikat e tyre. Në një kontekst të tillë,
rregullat që duhet të ndiqen do të jenë: të miratohet një sjellje në përputhje me kulturën
pritëse dhe protokollin në tokat e huaja; krijimi i një komunikimi efektiv ndërkulturor; të
negociojë në një kontekst të komunikimit ndërkulturor; komunikojnë në mënyrë diskrete për
kulturën e tyre të origjinës; të identifikojë ndikimet e kulturës së vet brenda komunikimit
ndërkulturor; tejkalimi i barrierave kulturore dhe gjuhësore. Në dritën e globalizimit në
shekullin e njëzet-e-një, bizneset po kërkojnë punonjës me aftësi që do t'i bënin ata më
konkurrues në arenën ndërkombëtare. Prandaj, të diplomuarit në universitete duhet të kenë
aftësinë për të bashkëvepruar me njerëz nga kultura të tjera dhe prejardhje të ndryshme2 për
të qenë të suksesshëm në tregun ndërkombëtar të punës. Atyre u kërkohet të punojnë në ekipe
multikulturore dhe të flasin gjuhë të tjera. Kjo krijon sfida të reja për institucionet e arsimit të
lartë3. Universitetet duhet të përgatisin studentët e tyre për një mjedis të tillë të globalizuar,
duke mundësuar kështu që të diplomuarit e tyre të jenë më të punësueshëm. Ekziston një
presion në rritje mbi fakultetin dhe administratën e universiteteve për të ndërkombëtarizuar
kampuset, programet mësimore dhe klasat e tyre. Ata duhet të përgatisin studentët e tyre për
punën globale dhe qytetarinë globale. Institucionet, programet dhe kurset e tyre duhet të
pozicionohen për të ndihmuar globalizimin e mjedisit të arsimit të lartë dhe për t'i përgatitur
studentët për tregjet globale. Organizata e Bashkëpunimit Ekonomik dhe Zhvillimit (OECD)
1

Nye, S.J. (2005). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs
Fantini, A. E., Arias-Galicia, F., & Guay, D. (2001). Globalization and 21st century competencies: Challenges for
North American higher education, 2018, http://conahec.org
3 Rizvi, F. (2006). Internationalization of curriculum: A critical perspective. In The SAGE handbook of research in
international education, 2006
2
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përcakton një kurrikulë të ndërkombëtarizuar si një program i cili ka një "orientim
ndërkombëtar në kontekst, që synon përgatitjen e studentëve për shfaqje në një kontekst
ndërkombëtar dhe multikulturor, dhe i krijuar për studentë vendas, si dhe studentë të huaj4. ”
Një nga metodat më efektive të zhvillimit të një përvoje ndërkombëtare është që studentët të
bashkohen në një program shkëmbimi studentësh ose të studiojnë jashtë vendit për një ose dy
semestra. Programet e tilla i ndihmojnë studentët të jenë individë shumëgjuhësh me
kompetenca ndërkulturore dhe të zhvillojnë miqësi të qëndrueshme në vendet e tjera duke
kontribuar në paqen në botë5. Për shkak të këtyre përfitimeve, universitetet po përpiqen të
zgjerojnë programet e tyre të shkëmbimit të studentëve dhe të inkurajojnë studentët e tyre të
marrin pjesë në programe të tilla. Për shembull, Bashkimi Evropian po siguron mbështetje
financiare për Universitetet Evropiane në 37 vende për lëvizjen e studentëve përmes
programit Erasmus6, duke mundësuar shkëmbimin e studentëve në mbi 900 universitete
partnere. Për më tepër, shumë universitete ofrojnë kurse të gjuhës së dytë ose të tretë për t'i
bërë të diplomuarit e tyre në shumë gjuhë. Në disa universitete, kurse të tilla janë madje një
kërkesë për diplomim. Rekrutimi i studentëve më të ndryshëm ndërkombëtarë dhe etnikisht
është një përparësi për universitetet me një qëllim serioz ndërkombëtarizimi. Integrimi i
studentëve ndërkombëtarë me studentët vendas ndihmon në rritjen e përvojës ndërkulturore të
të gjithë studentëve.

1.1.Qëllimi i hulumtimit
Qëllimi i këtij hulumtimi është: të sigurojë ndikimin që ka komunikimi në
marrëdhëniet ndërkombëtare në diskursin teorik, diplomatik, arsimor dhe kulturor; dhe
hulumtojë kërkime të mëtutjeshme të shëmbimeve studentore. Fusha në të cilën do të
fokusohet studimi janë shkëmbimet arsimore. Studimi do të

fokusohet në edukimin

ndërkombëtar dhe rëndësia që mund të ketë në diplomacinë publike. Duke pasur parasysh
pushtetin e butë si një kontribues kryesor dhe fushë e diplomacisë publike e cila mund të
krijojë mundësi të prodhimit të vlerave dhe interesave politike të jashtme të vendit, zhvillim
kulturor dhe arsim. Edukimi ndërkombëtar në rolin e tij si aktor politik, tërhiqet fort nga
koncepti i pushtetit të butë. Rreth një dekade më parë, Jospeh Nye pushtetin e butë e

4

Organisation for Economic Co-operation and Development., Internationalizing the curriculum in higher education,
1996
5 Clinton, W. J. , Proclamation international education week. Washington, DC: The White House, 2000
6 European Union. Erasmus programme. http://www.erasmusprogramme.com. Accessed September, 2018
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përshkruajti si aftësia për të ndikuar tek të tjerët dhe për të arritur vetë-interesim
ndërkombëtar përmes tërhqjes dhe bindjes sesa përmes detyrimit, forcës ushtarake ose
sanksioneve ekonomike–të njohura si pushtet i fortë. Edukimi ndërkombëtar luan një rol të
rëndësishëm në diplomacinë publike veçanërisht në komunikimin ballë për ballë me shtetet
tjera e cila ndihmon në parandalimin e stereotipeve dhe lehtëson komunikimin ndërkulturor.
Programet shkëmbimore përdoren si mekanizma të politikës publike nga përvojat e lëvizjeve
të studentëve, ideve dhe marrëdhëniet sociale dhe intelektuale në nivele akademike për të
forcuar imazhin e vendit. Përkufizimet e diplomacisë publike sillen nga komunikimi në një
drejtim të shpejtë përmes një komunikimi masiv, deri tek modelet, bazuar në konceptin se
komunikimi i dyanshëm është metoda më e mirë për të ndryshuar dhe informuar pikëpamjet e
publikut. Analizat e komunikimit ndërkombëtar ose diplomatik arrihen në tre nivele si
kanalet komunikative, sinjale-mesazhe dhe sisteme ndërkombëtare ose rrjetet. Këto janë
qëllimet e diplomacisë publike: Informimi dhe manipulimi i opinioneve të huaja publike;
rritjen e këtij efekti; korrigjimi i keqkuptimit dhe vendosja e bazës për një dialog të thellë
ndër-shoqëror. Menaxhimi i Diplomacisë Publike, bazuar në komunikimin dhe ndërveprimin
reciprok, përfiton kryesisht nga elementët e fuqisë së butë si kultura, arsimi, sporti etj., për
krijimin e simpatisë së ndërsjellë. Synohet në këtë qasje që të krijohet mirëkuptimi i
ndërsjellë midis vendeve dhe shoqërive duke përdorur elemente të pushtetit të butë
intensivisht.7 Ndërsa në qasjen fleksibël, aktivitetet afatgjata fitojnë rëndësi, krijohet një
atmosferë për mirëkuptim reciprok duke përfituar nga mundësitë e arsimit, stilet e jetës,
sistemet politike dhe ekonomike dhe aftësitë artistike.8

1.2. Hipotezat
Teori të ndryshme tregojnë se edukimi ndërkombëtar po bëhet një trend përfaqësues
me një influence diplomatike që lidh vendet me aktor jo shtetëror për të kuptuar kulturën,
qëndrimet dhe sjelljen, për të krijuar dhe menaxhuar marrëdhënie të mira mes vendeve, dhe
gjithashtu të ndikojë në idetë dhe veprimet për të çuar interesat dhe vlerat e tyre para.
Gjithashtu konceptualizimi i edukimit ndërkombëtar i referohet një dinamike që
përfshin lëvizjen e individëve, opinionit dhe ideve përtej kufijve politikë dhe kulturorë. Pra,
7

Signitzer,B, Wamser,C., Public Diplomacy: A Specific Governmental Public Relations Functions”. Public
Relations Theory II. (Der.) Carl Botan ve Vincent Hazelton. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2006
8
Yagmurlu, A., “Halkla Iliskiler Yönetimi Olarak Kamu Diplomasisi”. Iletisim Arastirmalari Dergisi. Ankara,
2007
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edukimi ndërkombëtar si diplomaci publike ndjek dhe eksploron më afër strukturat
ndërkombëtare të cilat ju mundësojnë vendeve dhe institucioneve, rrjeteve dhe shtet kombeve
të lidhen, përfshihen, shkëmbejnë dhe bashkëpunojnë duke mbajtur marrëdhënie të mira
ndërkombëtare.
Mirëpo nëse fokusohemi në atë se programet shkëmbimore mund të përcjellin hapat
politike të një vendi tjetër nga i ashtuquajturi pushteti i butë, siç përmend dhe Nye, që
ndryshimet shoqërore dhe politike në botë kanë ndodhur në dy shekujt e fundit duke krijuar të
ashtuquajturin “aftësia e diktimit të veprimeve të tjetrit”. Organizatat ndërkombëtare, OJQ
dhe institucionet akademike janë mekanizma të diplomacisë publike të cilat mund të bëjnë
promovimin e kulturave, vlerave politike dhe politikat e jashtme përmes aktorëve jo shtetëror
dhe opinionit publik. Gjithashtu mund të ndikojë në thellësimin e dialogut dhe vendimarrjeve
në mes qytetarëve të tyre dhe qytetarët e huaj të shoqatave dhe organizatave ndërkombëtare.

1.3. Metodat e hulumtimit
Gjatë ketij studimi do përdoren metoda përshkruese dhe krahasuese. Në teknikën
hulumtuese dhe materialet të cilat do të përdoren, do të merren nga zyrat për ligje, programe
dhe strategji, si dhe marrja e të dhënave nga hulumtime të tjera të rasteve studimore. Studimi
do të përfshijë dy metoda atë teorik dhe praktike. Si studim praktik është anketa, ku janë të
parashtruara 15 pyetje, dhe janë përgjigjur gjithsej 50 studentë nga institucionet e arsimit të
lartë në Maqedoninë e Veriut. Prandaj dhe duke marrë si bazë pyetësorin historikisht edukimi
ndërkombëtar si diciplinë i atribuohet nismave ndërkombëtare dhe ndërkontinentale të së
kaluarës, të cilat synonin të arrinin arsimimin, mësimin dhe shkëmbimin intelektual.
Programet e suksseshme edukative në vendet si Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe shtetet
Evropiane, kanë vërtetuar rolin dhe rëndësinë e ndikimit të tyre në interesin kombëtar dhe
qëllimet ndërkombëtare të pushtetit të butë. Synimi përmes këtij pyetësori online do të
indentifikohen faktorët të cilët mund të shtyjnë në vendimin e studentëve për të studiuar
jashtë vendit dhe do të mblidhen të dhënat të cilat do të analizohen.

1.4. Struktura e tezës
Në kapitullin e parë të tezës do të shpjegohen qëllimi dhe fusha, hipotezat, metodat e
hulumtimit dhe struktura e tezës. Në kapitullin e dytë do përkufizohen konceptet teorike të
diplomacisë publike dhe zhvillimi i saj përmes komunikimit, duke pasur parasysh rolin e saj
6

në përgjithësi dhe objektivat e përdorura gjatë zhvillimit të saj. Në kapitullin e tretë do të
definohet arsimi i lartë në diplomacinë publike, dhe promovimi i shkëmbimeve arsimore,
duke konsideruar studentët si organizma kyç të diplomacisë së sotme, të cilët përmes
pushtetit të butë i japin një dimenzion tjetër diplomacisë publike. Në kapitullin e katërt do të
shpjegohen konceptet për lëvizshmërinë e studentëve.
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2. KONCEPTET TEORIKE
2.1.Koncepti i diplomacisë publike
Diplomacia publike është një fushë e Diplomacisë, e cila në vete përfshin
bashkëveprimin jo vetëm mes qeverive, por edhe mes individëve, apo organizatave
joqeveritare. Diplomacia publike synon promovimin e interesave kombëtare të një vendi, e
cila arrihet përmes informimit të audiencës së huaj, me qëllim të ndikojë në të. Edmund
Gullion në vitin 1965, për herë të parë përshkruan këndvështrimin e tij për diplomacinë
publike duke e përshkruar: ‘Diplomacia publike merret me ndikimin e qëndrimeve të
publikut në formimin dhe ekzekutimin e politikave të jashtme. Ajo përfshin dimensione të
marrëdhënieve ndërkombëtare përtej diplomacisë tradicionale; kultivim nga qeveritë e
opinionit publik në vendet e tjera; vendi me një vend tjetër; raportimi i punëve të jashtme dhe
ndikimi i saj në politikë; komunikimi, puna e të cilëve është komunikimi si për diplomatët dhe
korrespondentët e huaj; dhe procesi i komunikimeve ndërkulturore’. 9
Në kongresin amerikan për herë të parë koncepti i Diplomacisë publike u përmend në
raportin e Komisionit Mërfi, në vitin 1977, e cila u përcaktua si ‘dipomacia kulturore’,
‘diplomacia e re’ dhe si ‘dimensioni i katërt i politikës së jashtme’. Historikisht termi
‘diplomacia publike ka qënë prezente në marrëdhëniet ndërkombëtare në të gjithë kohërat,
por asaj thjesht i është dhënë një emër i ri për shkaqe të paqartësisë të saj’, duke u shprehur
kështu në kongresin amerikan kreu i komitetit për çështje të jashtme D. Fossell. Pitologu
amerikan Jospeh Nye studioj më detajisht konceptin e diplomacisë publike, duke thënë se
‘diplomacia publike është një ndër metodat më efikase të rritjes së potencialit të pushtetit të
butë’. 10
Hulumtimi sistematik i çdo teme të rëndësishme së pari kërkon një përkufizim të
zbatueshëm dhe të pranuar gjërësisht. Studiuesit dhe praktikuesit kanë përdorur një
shumëllojshmëri të përkufizimeve konfuze, jo të plota ose problematike të diplomacisë
publike. Përkufizimet e mëparshme paraqisnin vetëm deklarata të përgjithshme për qëllimet.
Malone në një deklaratë tipike do të përshkruante diplomacinë publike si ‘komunikim të
drejtpërdrejtë me popujt e huaj, me qëllim të ndikimit në të menduarit e tyre dhe, në fund të
fundit, në atë të qeverive të tyre’.11 Ky përkufizim nuk thotë kush e kontrollon këtë
9

F. Delaney,Robert, Gibson, John S., ed American Public Diplomacy: The Perspective of Fifty Years Medford Mass: The
Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy, Fletcher School of Law and Diplomacy/Lincoln Filene Center for
Citizenship and Public Affairs, 1967,
10
Nze Jr, Jospeh S The Power to Lead, Lidership e potere – hard, soft, smart power, Roma: LAterya, 2010
11
D Malone, Gifford, Managing Public Diplomacy, 1985
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komunikim, ndoshta për shkak të nocionit të mbajtur gjërësisht në vitet 1980 se vetëm
qeveritë përdorin diplomacinë publike. Përkufizimi sugjeron gjithashtu një proces ndikimi me
dy hapa: së pari, komunikimi i drejtpërdrejtë i krijuar për të krijuar një opinion mbështetës
publik në një shtet tjetër; dhe së dyti, presion nga publiku i informuar mbi qeverinë e saj për
të zbatuar politika miqësore ndaj vendit që përdor diplomacinë publike.
Përkufizimet e mëvonshme identifikuan aktorët dhe përmbajtjen. Tuch12 për
shembull, e përcaktoi diplomacinë publike si ‘një proces qeverie komunikimi me publikun e
huaj në përpjekje për të sjellë mirëkuptim për idetë dhe idealet e kombit të tij, institucionet
dhe kulturën e tij, si dhe qëllimet dhe politikat e tij kombëtare’. Frederick shtoi informacione
për përmbajtje specifike: ‘aktivitete, të drejtuara jashtë vendit në fushat e informacionit,
arsimit dhe kulturës, qëllimi i të cilave është të ndikojë në qeveri të huaja, duke ndikuar në
qytetarët e saj’. Studiuesit kanë aktualizuar përkufizimin e diplomacisë publike sipas
zhvillimeve kryesore në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe komunikimet.

Karakteristikat dominuese
1.Identiteti i aktorëve ndërkombëtarë
2.Mjedisi teknik

Diplomacia e vjetër publike
Shteti
Radio me valë të shkurtëra
Gazeta shtypi
Telefona fiks
3.Mjedisi mediatik
Linjë e pastër ndërmjet sferës së
lajmeve vendase dhe
ndërkombëtare
4.Burimi i qasjeve
Rezultati i avokimit politik dhe
teorisë propagandike
5.Terminologjia
Imazhi ndërkombëtarë
Prestigji
6.Struktura e rolit
Nga lart poshtë, aktorë të popujve
të huaj
7.Natyra e rolit
Objektiv mesazhin
8.Qëllimi i përgjithshëm
Menaxhimi i mjedisit
ndërkombëtarë
Tabela1. Diplomacia e vjetër publike dhe e re 13

Diplomacia e re publike
Shteti dhe joshteti
Satelitë, internet, lajme në kohë
reale
Telefona celularë
Linjë e turbullt e sferës së lajmeve
vendase dhe ndëkombëtare
Rezultati i markave korporative
dhe teorive lidhëse
Pushteti i butë
Brendi nacional
Horizontale, e ndihmuar nga aktorë
Ndërtimin e marrëdhënieve
Menaxhimi i mjedisit
ndërkombëtarë

Konceptet si ‘diplomacia e re’, ‘diplomacia publike’ dhe ‘diplomacia mediatike’,
përshkruheshin si koncepte të paqarta dhe të pasakta, dhe ishte e nevojshme që t'u jepeshin

12

Tuch, Hans N., Communicating With the World: U.S. Public Diplomacy Overseas. New York: St. Martins Press the
Institute for the Study of Diplomacy
13 Falk, Hartig, 2014. "New Public Diplomacy Meets Old Public Diplomacy – the Case of China and Its Confucius
Institutes," New Global Studies, De Gruyter, faqe 331-352, Dhjetor
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atyre kuptime më specifike. Rawnsley14 bëri dallimin në mes diplomacisë publike dhe asaj
mediatike: ku së pari, ai përshkruajti politikbërësit të cilët përdorin mediat për të adresuar
publikun e huaj; dhe së dyti ju drejtohen zyrtarëve të qeverisë. Bazuar në qëllimet dhe mjetet,
Profesori Eytan Gilboa15 bëri dallimin midis diplomacisë publike ku aktorët shtetërorë dhe joshtetërorë përdorin median dhe kanalet e tjera të komunikimit për të ndikuar në opinionin
publik në shoqëritë e huaja; diplomacia e mediave, kur zyrtarët përdorin median për të hetuar
dhe promovuar interesat reciproke, negociatat dhe zgjidhjen e konflikteve; dhe diplomacia
ndërmjetësuese e mediave, ku gazetarët përkohësisht marrin rolin e diplomatëve dhe
shërbejnë si ndërmjetës në negociatat ndërkombëtare.
Në fillim të këtij shekulli, studiuesit dhe praktikuesit kanë filluar të përdorin termin
‘diplomaci e re publike’ . Diplomacia e re publike paraqet një përpjekje për të rregulluar
diplomacinë publike me kushtet e epokës së informacionit. Rhiannon Vickers sugjeroi që
‘Diplomacia e re publike mund të karakterizohet si një mjegullim i dallimeve tradicionale
midis aktiviteteve të informacionit ndërkombëtar dhe vendas, midis diplomacisë publike dhe
tradicionale, dhe midis diplomacisë kulturore, marketingut dhe menaxhimit të lajmeve.’ 16
Politologu Joseph S. Nye, diplomacinë publike e paraqet në tre dimensione, e cila për
synim ka vendosjen e marrëdhënieve afatgjata, për të krijuar kushte të përshtatshme për
politikën e një shteti:17
a. Komunikimi i përditshëm, përmes së cilit sqarohet thelbi i vendimeve të politikës
së brendshme e të jashtme të një shteti. Në këtë dimension përfshihet edhe
përgatitja për luftën me krizat. Në rastin e ekzistencës së vakumit të informacionit
pas një çështjeje të caktuar, kontrollin mund ta marrin të tjerë lojtarë të arenës
ndërkombëtare.
b. Komunikimi strategjik, që nënkupton diskutimin e temave më të rëndësishme
politike për një vend të caktuar, që kanë lidhje me fushatat politike apo ato të
reklamave.
c. Zhvillimi i marrëdhënieve me individë të një shteti të huaj, me ndihmën e bursave,
programeve të shkëmbimeve ndërshkollore, seminareve, konferencave dhe aksesit
në kanalet e informimit publik. Ky dimension cilësohet hapi i fundit vendimtar i
14

Melissen, Jan, The New Public Diplomacy, 2005
Gilboa, Eytan,“Searching for a Theory of Public Diplomacy.” The ANNALS of the American Academy of Political and
Social Science, 2008
16
Vickers, Rihannon, The New Public Diplomacy: Britain and Canada Compared, f. 151
17
Nye Jr., Joseph S. and Owens, William A. , America's Information Edge. The Power Resource of the Future. Foreign,
1996
15

10

Diplomacisë publike, që nënkupton komunikimin individual, të bazuar në një
nivel të lartë besimi, duke krijuar marrëdhënie të ngushta.
Signitzer dhe Coombs e përkufizojnë diplomacinë publike si ‘një mënyrë me të cilën
qeveria dhe individët dhe grupet private mund të ndikojnë drejtpërdrejtë ose indirekt në
opinione dhe qëndrime publike, të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë në vendimet e politikës së
jashtme të një qeverie tjetër. Në kuptimin e tyre diplomacia publike po zgjeron fushën e saj të
veprimtarive diplomatike tradicionale: nga sfera e ‘politikës së lartë‘ për çështjet dhe aspektet
e larmishme të jetës së përditshme dhe nga sfera ‘e mbyllur’ e qeverive dhe diplomatëve mbi
aktorë të rinj dhe grupe të synuara, d.m.th individë, grupe dhe institucione të ndryshme, të
cilat po bashkohen me aktivitete të komunikimit ndërkombëtar dhe ndërkulturor dhe kanë
ndikim në marrëdhëniet politike midis vendeve arrin në përfundimin se qëllimi i diplomacisë
publike është shpjegimi dhe të folurit në favor të politikës qeveritare dhe përfaqësimi i një
kombi para publikut të huaj. Ai e përkufizon diplomacinë strategjike publike si ‘qeveri ndaj
njerëzve’, veprimtari diplomatike, e cila përfshin përpjekjet e qeverisë për të ndikuar në
opinionin publik dhe elitat në një vend tjetër dhe përmes kësaj edhe aktivitetet e politikës së
jashtme të një vendi të synuar.18
Ky përkufizim novator është i rëndësishëm sepse njeh aktorë të rinj dhe heq dallimin
midis diplomacisë publike dhe marrëdhënieve publike. Ripërcakton peisazhin e
ndërkombëtarëve në marrëdhënie duke shtuar aktorë jostatik dhe duke pasqyruar
ndërvarësinë në rritje midis të gjithë aktorëve.
Për të arritur objektivat lëndë e parë që i nevojiten diplomacisë publike janë kultura,
vlerat kombëtare, politika e jashtme dhe e brendshme e një vendi. Si objektiva të diplomacisë
publike mund të kemi:
-

Realizimin e interesave kombëtare dhe mbrojtja e qëllimeve të politikës së
jashtme kombëtare.

-

Forcimi i ndikimit të synuar në audiencën e huaj, vendosja e një mirëkuptimi apo
njohjeje më të madhe midis popujve.

-

Formimi i opinioneve pozitive përballë audiencës së huaj, me qëllim realizimit të
objektivave të politikës së jashtme e të brendshme të një shteti.

-

Krijimi i kushteve të favorshme dhe arritja e mbështetjes nga opinioni publik i
shteteve të tjera me veprime konkrete të shtetit të dhënë në arenën ndërkombëtare.

18

Signitzer, Benno H. and Coombs, Timothy , Public Relations and Public Diplomacy. Conceptual
Convergences. Public Relations Review, 1992
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-

Ndërtimi i marrëdhënieve afatgjata dhe të besueshme me audiencën e huaj.

-

Arritja e një njohjeje më të mirë të vlerave dhe instituteve të shtetit përkatës
jashtë.

-

Zgjerimi i dialogut ndërmjet qytetarëve të shtetit përkatës me partnerët e huaj.

-

Përmirësimi i imazhit të vendit. Një rëndësi të veçantë kanë mjetet e realizimit
praktik të qëllimeve të diplomacisë publike, ndër të cilët përmendim.

-

Përvijimi i mesazhit që do të përcillet jashtë kufijve.

-

Informimi i auditorëve të huaj, duke përfshirë grupe të veçanta dhe individë.

-

Një pasqyrim/sqarim i argumentuar i politikës së jashtme dhe të brendshme të një
shteti, përmes një dialogu të hapur.

-

Analiza e mënyrës të interpretimit së ‘mesazhit’ të transmetuar në audiencat e
huaja, studimi i tendencave të opinionit publik të huaj, etj.

-

Ndikimi mbi ata që formojnë opinionin publik të huaj.

-

Krijimi dhe zhvillimi i instrumenteve të komunikimit dhe bindje, kontaktet direkte
midis instituteve publike, mjeteve të informimit publik, grupeve dhe individëve
nga shtete të ndryshme.

-

Shkëmbimi ndërkombëtar aktiv, krijimi i strukturave të sponsorizuara kulturore
shtetërore, programeve arsimore dhe informuese.

-

Tërheqja e studentëve në programet e shkëmbimit, organizimit të seminareve dhe
takimeve me përfaqësues të shtetit, biznesit, komuniteteve kulturore dhe
shkencore.

-

Propaganda e vlerave të një shteti përmes kinematografisë, televizionit, radios,
muzikës, sportit, videolojërave, teatrit, turizmit, komunikimit në internet.

Jospeh Nye si një hulumtues i diplomacisë publike dhe komunikimit, shprehet:
‘politika në epokën e informimit nuk është më çështje se cila ushtri është fituese, por se cila
çështje është treguar më së miri.’
Kissinger përcakton se diplomacia është një metodë për të ndihmuar në mbrojtjen e
interesave kombëtare përmes ndërveprimeve me shtetet e tjera19. Pra diplomacia publike
mund dhe duhet të shihet si një shtrirje e këtyre funksioneve diplomatike duke bërë të
mundur që shtetet të arrijnë aktorë jo-shtetërorë në vendet e huaja. Ky zhvillim domethënës
në historinë e komunikimit njerëzor mund të ndikojë thellë në rrjedhën e punëve
ndërkombëtare.
19

Berridge, G.R., Keens-Soper, Maurice, Otte, T.G, Diplomat Theory from Machiavelli to Kissinger, 2001
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Qeveria

Diplomacia Tradicionale

Qeveria

Punët e

Punët e

jashmte

jashtme

Aktorët jo-shtetëror

Diplomacia Publike

Aktorët jo-shtetëror

Tabela 2. Diplomacia Publike dhe Diplomacia Tradicionale, ( Kevin Mulcahy dhe Harvey Feigenbaum)

Lloj i diplomacisë, që si term për herë të parë është përmendur në artikullin The
American president with a laudable desire (Presidenti amerikan me dëshirë të
lavdërueshme) të gazetës Time të datës 15 janar 1856. I pari e ka përkufizuar Geoff R.
Berridge në veprën e tij Diplomacia, kurse kuptimin e sodit ia ka dhënë Edmund Gullion më
1965 duke i shqyrtuar reaksionet e publikut ndaj veprimeve politike dhe ushtarake të SHBAsë në Vietnam dhe Kongo. Diplomacia që synon përfitimin e zemrave dhe mendjeve të
huaja (winning foreign hearts and minds), gjetjen e mbështetjes publike, që rëndësi u kushton
deklaratave të qarta dhe publike, diplomacin transparente dhe gjerësisht e shpërndarë, e
kundërta e diplomacisë së fshehtë, luftë psikologjike (Holbrook). Përpjekje të mbështetura
nga qeveria për komunikim të drejtpëdrejtë më publikun e huaj me qëllim përkrahjen ose
tolerimin e synimeve strategjike të saj. Diplomaci që ngërthen trinomin: identitet (gjendja
aktuale e vendit), imazh (perceptimi i jashtëm) dhe komunikim (transformimi). Sipas Stanton
H. Burnett-it, diplomacia publike nuk ka të bëjë me mënyrën e punës që një diplomat bën,
por me publikun të cilit i drejtohet, nuk është e drejtuar kah diplomati i rangut të njëjtë në
ministrinë e huaj, por kah publiku. Richard Ross thotë se është mënyrë për t’i bërë për vete
popujt tjerë. Signitzer dhe Coombs këtë lloj të diplomacisë e perceptojnë si “mënyrë përmes
të cilës qeveria dhe ndërmarrësit publikë, si edhe grupet, ndikojnë në mënyrë të drejtëpëdrejtë
ose të tërthortë në qëndrimet ose opinionin e publikut, që më pas bëjnë trysni mbi vendimet e
politikës së jashtme të një vendi tjetër.” Në vitet 1950 ky term ka zëvendësuar shprehjet
informim ndërkombëtar dhe propagandë. Shtetet e Bashkuara nga viti 1917 kanë Komitetin
për Informim Publik, kurse nga 1999-a, Nënsekretar të Shtetit për Diplomaci dhe Punë
Publike (Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs). Edhe organizatat
mbishtetërore kanë makinerinë e tyre të diplomacisë publike: Stefanie Babst nga zyra e
sekretarit kryesor për diplomaci publike pranë NATO-s, pohon se ky subjekt përkundër
13

konkurrencës me miliona porosi të tjera ende gëzon mbështetje në opinionin publik të
Europës dhe të SHBA. Në Europë varianti gjerman i diplomacisë publike shfaqet si politische
Öffentlichkeitsarbeit (lidhje politike me publikun), ai francez si politique d’influence, kurse
Holanda ka filluar ta profesionalizojë si publieksdiplomatie. Izraeli që nga vitet 1970
ka hasbara-në që shenjon teknikat për përhapje të informatave pozitive tek bashkësia
ndërkombëtare, strategjinë ‘qeveria për njerëzit’ (G2P) dhe ‘njerëzit për njerëzit’ (P2P).
Turqia e ka shfrytëzuar këtë vegël në ish-republikat sovjetike dhe në vendet e Azisë së
Mesme. Kjo diplomaci përfshin prezencën në mediat tradicionale, ngjarjet kulturore,
konferencat, ligjëratat që e afirmojnë një shtet në vendet tjera, aktivitetet sportive, turizmin,
operacionet psikologjike ushtarake, diplomacinë qytetare, kulturore, por edhe fuqinë e
butë (soft power), që disa e ndërlidhin me diplomacinë e re publike (new public diplomacy),
shfrytëzimin e blogjeve, të podcasteve, të facebookut, twitterit, porosive të celularit, lojërat e
kompjuterit, spin doktorët ose “drejtuesit e perceptimit” e të ngjashme. Rol në diplomacinë
publike kanë edhe OJF-të, mediat globale (CNN, BBC, Al-Jazeera, CCTV, France 24, Russia
Today, TRT), industria filmike (e Hollywoodit, Bollywoodit, ajo turke e serialeve),
agjencionet si USAID-i amerikan, TIKA, qendrat dhe institutet kulturore (“Këndi amerikan”,
British Council, Instituti “Goethe”, Qendra Kultuore Franceze, “Junus Emre”), programet e
shkëmbimit (Erasmus +, ASSE, NSE, ISEP, “The International Visitor Leadership Program”
(IVLP), “Congress-Bundestag Youth Exchange” [CBYX]) etj. Pas Luftës së Dytë Botërore
në SHBA në saje të programeve për shkëmbime kulturore dhe akademike janë shkolluar rreth
700,000 veta, në mesin e tyre edhe liderët botërore si Enver Sadat, Helmut Schmidt,
Margareth Thatcher. Sipas Joseph Nye Jr. diplomacia publike ka tre përmasa: (1) komunikimi
dhe informimi në baza ditore, (2) planifikimi strategjik dhe “markëzimi” (brendimi) i një
shteti, dhe (3) krijimi i lidhjeve dhe institucionalizmi afatgjatë. Sipas Kugelmanit, për të qenë
i suksesshëm në këtë lëmë duhet pasur tre cilësi: inkluzivitetin, sinqeritetin dhe respektin ndaj
identitetit dhe vlerave të kombit tjetër. Diplomacia publike shqiptare është kryesisht e
përqendruar te opinioni publik i vendeve anëtare të BE-së (p.sh. slogani kosovar “Young
Europeans”). Ndër ‘aktorët’ më me ndikim të saj janë Ismail Kadare, Majlinda Kelmendi,
Dua Lipa etj.20
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2.2.Komunikimi global
Nevoja për komunikim buron në çdo projekt apo qëllim. Pra në thelb ekziston në
pritje nga një grup për ndryshim të politikave ose një strukturë. Nevoja për komunikim është
shfaqur për shkak të rritjes së globalizimit dhe ndikimeve që ato kanë, prandaj dhe si fushë
studimi komunikimi është një urë që bën lidhje ndërvepruese ndërmjet shteteve, bizneseve
dhe njerëzve. Ajo që ne e quajmë ‘komunitet’ dikur ishte e kufizuar në dialogun ballë për
ballë midis njerëzve në të njëjtën hapësirë fizike, një dialog që pasqyronte shqetësime
reciproke dhe një kulturë të përbashkët. Sot, as bashkësia dhe as dialogu nuk kufizohen në një
vend gjeografik. Media moderne ka zgjeruar ndjenjën tonë për vendin duke rialokuar
hapësirën dhe kohën. Në të kaluarën, marrëdhëniet personale mbështeteshin në takimin në një
kafene, nënshkrimin e një kontrate së bashku, shtrëngimin e duarve ose bashkëveprimin në
sheshin e fshatit. Me ardhjen e aparatit të faksit, telefonat, botimet ndërkombëtare dhe
kompjuterët, marrëdhëniet personale dhe profesionale mund të mirëmbahen pavarësisht nga
koha dhe vendi. Sot ne madje mund të flasim për shoqërinë civile globale, atë pjesë të jetës
sonë që nuk është as treg, as qeveri, por që përmbyten prej tyre. Para se teknologjitë e kalimit
kufitar të përhapen, shoqëritë e ndryshme civile të globit kishin vështirësi të bashkoheshin në
aleanca më të gjëra. Sot teknologjitë e reja nxisin komunikimin midis shumëllojshmërisë më
të gjerë të organizatave joqeveritare dhe jofitimprurëse të planetit në fushat e të drejtave të
njeriut, mbrojtjen e konsumatorit, paqen, barazinë gjinore, drejtësinë raciale dhe mbrojtjen e
mjedisit. Komunikimi ndërkombëtar si një fenomen është ndoshta i vjetër sa vetë shoqëria
njerëzore dhe ka ndodhur që kur njerëzit u organizuan në bashkësi dhe filluan të shkëmbejnë
ide dhe produkte.21 Sidoqoftë, fenomeni i komunikimit global siç e dimë sot është në thelb
rezultat i përparimeve teknologjike. Ndoshta filloi me zhvillimin e teknologjisë së përparuar
të transportit, siç është motori me avull dhe motori i djegies së brendshme.22 Aktualisht ajo
është e udhëhequr nga përhapja në mbarë botën e teknologjive të përparuara të informacionit
dhe komunikimit
Poashtu luan një rol të rëndësishëm pasi që nga lashtësia, komunikimi profesional është
përdorur si indikator për komunikim efektiv të përvojave njerëzore, duke marrë parasysh këtu
mënyrën e sjelljes, shkëmbimit dhe interpretimit të mesazheve. Në periudhën e sotme
komunikimi përdor disa strategji, teori dhe teknologji për një komunikim sa më efektiv të
botës biznesore.
21
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Politikisht, komunikimi global merr përkufizimin si dëmtues i kufijve dhe sovranitetit
tradicional të kombeve. Prandaj dhe misioni i komunikimit global është të përgatisë partnerë
për ndryshime. Në thelb duhet të ndiqen disa rregulla të cilat janë në përputhje me vendin
pritës, krijimi i një komunikimi efektiv ndërkulturor, negocimi në kontekst të komunikimit
ndërkulturor dhe komunikim diskret.
Duke pasur parasysh dhe duke u bazuar në kontekstin historik, kanalet e komunikimit
kanë luajtur role të rëndësishme në përkeqësimin e tensioneve. Bota e komunikimit sot
shfaqet me pasiguri, lëvizje të fuqishme, sulme terroriste dhe gjuhë të urrejtjes. Shpërndarja e
shpejtë e informacionit nga mjetet teknologjike nga njëra anë e globit në anën tjetër, vendet,
institucionet dhe shoqëria përballen me realitete që sjellin pasoja në aspektin negativ, por
duke u parë në aspektin pozitiv gjithashtu mund të sjellin promovim të paqes, të krijojë besim
midis shoqërive, kombeve dhe popujve dhe të forcojë mirëkuptimin.
Rritja e demokracisë dhe arritja e pavarësisë nga shumë ish koloni të fuqive të mëdha
evropiane gjithashtu çoi në një rritje të numrit të shteteve të kombeve që morën pjesë në
aspektet politike, kulturore dhe socio-ekonomike të komunikimit ndërkombëtar. Gjatë kësaj
periudhe SH.B.A. u shfaq si fuqi politike mbizotëruese dhe punësoi gjithnjë e më shumë
media, jo vetëm për qëllime të sundimit ekonomik dhe ushtarak, por edhe kulturor. Me
rëndësi të veçantë ishte periudha e Luftës së Ftohtë që shërbeu edhe një herë për të theksuar
rëndësinë e komunikimit politik ndërkombëtar siç është propaganda. Organizatat politike dhe
kulturore ndërkombëtare si Kombet e Bashkuara (KB) dhe Organizata Shkencore dhe
Kulturore Arsimore e Kombeve të Bashkuara (UNESCO) kontribuan më tej në debate
ndërkombëtare për çështje të komunikimit, ndërsa lëvizjet revolucionare nëpër botë
mobilizuan rrjetet globale të komunikimit për të arritur qëllimet e tyre.
Komunikimet globale jo vetëm që po sfidojnë legjitimitetin, sovranitetin dhe
autoritetin e shtetit komb, por gjithashtu kanë implikime të gjera për komunikimin
ndërkombëtar: zhvendosjen e paradigmave, teorive dhe fokuseve të interesit.23 Kufijtë e
shteteve të kombeve janë bërë poroze pasi globalizimi i teknologjisë e ka bërë praktikisht të
pamundur për qeveritë që të rregullojnë dhe kontrollojnë rrjedhën ndërkufitare të
informacionit dhe komunikimit. Në këtë mënyrë komunikimi global po dëmton gjithnjë e më
shumë autoritetin dhe legjitimitetin e shteteve të kombeve.
Komunikimi global po fuqizon gjithashtu grupe dhe zëra të margjinalizuar dhe shpesh
të harruar në bashkësinë ndërkombëtare, i cili më tej paraqet një sfidë për autoritetin e
23
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shteteve të kombit brenda kufijve të të cilëve ata jetojnë. Shumë forma interaktive të
komunikimit global kanë krijuar gjithashtu hapësira të mëdha morale për të eksploruar
bashkësi të reja ose alternative të afrimitetit dhe identitetit.

2.2.1

Rrjedha e lirë e informacionit

Vlen të përmendet dhe ‘rrjedhja e lirë e informacionit’ e cila u shfaq gjatë Luftës së
Ftohtë, kur bashkësia ndërkombëtare u karakterizua nga ndarja bipolare midis kapitalizmit
dhe socializmit.24 Në debatet fillestare mbi komunikimin ndërkombëtar, parimi i rrjedhës së
lirë shoqërohej, nga njëra anë me antipatinë e liberalizmit dhe kapitalizmit perëndimor ndaj
rregullimit shtetëror dhe censurimit të mediave dhe kërkesat e tyre për një rrjedhë të
pakufizuar të informacionit25. Marksistët, nga ana tjetër, argumentuan për rregullime më të
mëdha shtetërore për të kontrolluar rrjedhën e lajmeve dhe transmetimit të materialeve në
shoqëritë e tyre.
Diskursi i ‘rrjedhës së lirë të informacionit’ është ngulitur thellësisht në diskutimet
mbi demokracinë.26 Në një demokraci, roli i mediave masive besohet të jetë që të informojë
elektoratin për çështje publike, të zgjerojë bazën e pjesëmarrjes në procesin politik dhe të
vëzhgojë sjelljet e qeverisë. Përkrahësit e një rrjedhe të lirë informacioni bazohen në
argumentet e tyre mbi ligjërimin liberal të të drejtave të individëve për lirinë e idesë dhe
shprehjes. Sistemet e lirisë së shprehjes dhe informacionit vlerësohen si parimet kryesore të
demokracisë dhe parakushtet për media për të promovuar demokracinë.
Gjatë viteve 1940 dhe 1950 parimet e 'tregut të lirë të ideve' dhe ‘rrjedhës së lirë të
informacionit’ jo vetëm që u bënë përbërës thelbësorë të politikës së jashtme amerikane, por
u miratuan edhe në Kartën e Kombeve të Bashkuara, Deklaratën Universale për të Drejtat e
Njeriut dhe deklarata të tjera të lidhura me UNESCO-n. Sidoqoftë, ndërsa debatet e rrjedhës
së lirë ishin kryesisht një çështje Lindje-Perëndim në periudhën menjëherë pas Luftës së Dytë
Botërore, vitet 1960 panë një ndryshim në strukturat globale të energjisë, pasi shtetet e reja të
pavarura afrikane dhe aziatike hynë në debate mbi komunikimin ndërkombëtar. Pabarazitë në
rrjedhën e komunikimit dhe informacionit për më tepër besohej se paraqesin kërcënime për
pavarësinë e tyre politike dhe sovranitetin kombëtar, vlerat kulturore dhe zhvillimin
24
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socioekonomik. Në thirrjen për një Urdhër të Ri për Informimin dhe Komunikimin në Botë,
Masmoudi27 komenton në lidhje me këtë se parimi i lirisë ndaj informacionit u bë liria e
agjentit informues, dhe si një instrument i tillë i dominimit në duart e atyre të cilët
kontrollojnë median.
Studiuesit gjithashtu vërejnë se Perëndimi, e veçanërisht Shtetet e Bashkuara, vërtet
kanë përfituar nga nocione të tilla si 'tregu i lirë i ideve' dhe 'rrjedha e lirë e informacionit',
dhe se këto koncepte evoluan ndërkombëtarisht në bashkëpunim me ekonominë globale
amerikane dhe perëndimore zgjerimi dhe shërbeu për të justifikuar këtë zgjerim.28 Ndërsa
pjesa më e madhe e burimeve të mediave në botë ishin përqendruar në Perëndim, qeveritë e
vendeve perëndimore dhe ndërmarrja private perëndimore duhej të përfitonin më shumë nga
mungesa e kufizimeve në rrjedhën e komunikimit. Mediat dhe organizatat e lidhura me
komunikimin përdorën parimin e rrjedhës së lirë për të argumentuar kundër pengesave
tregtare në shpërndarjen ndërkombëtare të produkteve dhe shërbimeve të tyre, si dhe kundër
përpjekjeve për të penguar mbledhjen e lajmeve brenda territoreve të vendeve të tjera.
Bizneset perëndimore, nga ana tjetër, kanë përfituar nga reklamimi dhe marketingu i
njëkohshëm i produkteve dhe shërbimeve të tyre në tregjet e huaja. Për më tepër, industritë
perëndimore të informacionit dhe argëtimit kanë shërbyer për të mbrojtur mënyrën e jetës
perëndimore, si dhe vlerat e kapitalizmit dhe liberalizmit në skenën ndërkombëtare.
Ayish, nxjerr përfundimin se natyra në ndryshimin e ligjërimeve mbi rrjedhën e lirë të
informacionit pasqyron natyrën në ndryshim të politikës globale dhe ekonomisë globale.
Shërben për të ilustruar marrëdhëniet e ngushta midis marrëdhënieve ndërkombëtare dhe
komunikimit global.

2.3. Qeveritë dhe individët si aktorë komunikimi
Diplomacia publike si term në gjithësi është komunikim, pra komunikim i një aktori
me qytetarët e vendeve të huaja. Si pasojë e ndryshimeve të mjedisit socio-politik vendas dhe
ndërkombëtar, politikat e diplomacisë publike janë kërkues të një qasje relative, të rrjetëzuara
dhe bashkëpunuese për rezultate më efektive dhe afatgjata. Diplomacia publike tani përfshin
pjesëmarrjen e aktorëve shtetëror dhe joshtetëror, sepse ministritë dhe sekretarët e punëve të
27
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jashtme merren direkt me aktorë jo-shtetërorë.
Tradicionalisht diplomacia përkufizohet si ‘proces me të cilin qeveritë, duke vepruar
përmes aktorëve zyrtarë, komunikojnë me njëri-tjetrin’29. Në një interpretim më bashkëkohor,
diplomacia publike përcaktohet si ‘metoda e vendosur për të ndikuar në vendimet dhe sjelljen
e qeverive dhe popujve të huaj përmes dialogut, negociatave dhe masave të tjera të shkurtra të
luftës ose dhunës’30. Ideja që krijohej termi i diplomacisë publike ishte ta diferenconte atë
nga diplomacia tradicionale që zhvillohet midis agjencive shtetërore. Edhe pse tema që
praktikon diplomacinë publike ishte supozuar se ishin institucionet shtetërore, fjala ‘publik’ u
përdor për të sqaruar se publiku në krahasim me diplomatët e huaj do të trajtoheshin në këtë
lloj të ri të fushës së diplomacisë. Përkufizimet e hershme i japin një kuptim ndryshe duke
mos menduar për publik të gjerë, por për individë ose grupe të kufizuara njerëzish.
Përkufizimi i diplomacisë publike është bërë në atë aspekt ku përsëri qeveritë janë
paraqitur si dhënës mesazhi, dhe mediat dhe publikët e huaj si kanale ndërmjetësuse të
komunikimit. Këtu shfaqet mundësia e ndërveprimit ndërmjet dhënësit dhe marrësit të
informacioneve dhe është mjaft i kufizuar dhe i kontrolluar nga aktori i diplomacisë publike.
Ata që kundërshtojnë idenë për t'iu referuar aktiviteteve të aktorëve jo-shtetërorë si
diplomaci publike kanë dy lloj rezervash. Lloji i parë dhe më i zakonshëm i rezervimit është
se diplomacia publike është një lloj diplomacie që kërkon status për ta praktikuar atë. Lloji i
dytë i rezervimit, i cili nuk është kryesor, është se publiku në diplomacinë publike nënkupton
agjencitë shtetërore si subjekt të iniciativës. Për të adresuar këto dy rezerva, duhet të veçojmë
termin diplomaci publike në përbërësit e saj.
Lloji i parë i rezervimit ka të bëjë me fjalën diplomaci në diplomacinë publike.
Studiuesit që refuzojnë të njohin aktivitetet e aktorëve jo-shtetërorë si diplomaci publike e
bëjnë këtë veçanërisht në bazë të asaj që kërkon fjala diplomaci. Për këta studiues, aktivitetet
e aktorëve jo-shtetërorë nuk janë diplomaci publike ose ndonjë kombinim tjetër që përfshijnë
diplomaci për atë çështje, pasi aktivitetet e aktorëve jo-shtetërorë ‘kanë pak lidhje me
funksionet dhe objektivat e diplomacisë’31, në një mënyrë e ngjashme, McDowell pretendon
se fjala ‘diplomaci’ përfshin ‘një rol për shtetin’, ndërsa fjala ‘publik’ i referohet njerëzve dhe
jo shtetit, sepse diplomacia publike ‘zhvillohet në publik’. Ai pranon që aktorët jo-shtetëror
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kryejnë veprimtari të ngjashme pa drejtimin e qeverisë, por argumenton se këto aktivitete nuk
mund të konsiderohen si diplomaci publike nëse nuk ka drejtim qeveritar për të arritur
qëllime të veçanta.

Individët si aktorë komunikimi
Në ditët e sotme, publiku dhe organizatat joqeveritare (OJQ), kërkojnë transparencë
në përgjegjshmëri të përfaqësuesve të huaj. Duke pasur parasysh përparimet në teknologjitë e
reja, lidhja, qasja e lehtë në informata, mbulimi i mediave dhe platformat e mediave sociale
lehtësojnë komunikimin, pjesëmarrjen dhe angazhimin me audiencë të ndryshëm, të cilët më
parë nuk u morën parasysh nga diplomatët. Kështu, diplomacia publike është bërë një
element kryesor në arritjen e qëllimeve të politikës së jashtme.
Studiues të ndryshëm i japin diplomacisë publike një përkufizim ndryshe duke mos e
kufizuar atë vetëm me aktorë shtetërorë, pasi që rolin më të madh që i japin komunikimit me
botën e jashtme janë aktorët jo-shtetërorë. Aktorë të tillë jo-shtetërorë përfshijnë organizata
joqeveritare, korporata shumëkombëshe, shoqata të industrisë dhe organizata ndërkombëtare,
të cilat mund të kontribuojnë në programe të caktuara që promovojnë interesa të ndërsjella
dhe rrisin emrin e vendit që ata përfaqësojnë. Këta aktorë jo-shtetërorë janë bërë gjithashtu
palë të interesuara dhe partnerë të qeverive për të çuar përpara çështje të reja që më parë nuk
ishin konsideruar nga diplomatët, siç janë bioteknologjia, ushqimet e modifikuara
gjenetikisht, mjedisi dhe ndryshimi i klimës. Ata gjithashtu marrin pjesë në konventa
ndërkombëtare, forume dhe negociata së bashku me aktorët e shtetit për të arritur qëllime të
përbashkëta.
Sidoqoftë, pjesëmarrja e aktorëve jo-shtetërorë në diplomacinë publike është e
rëndësishme për të mbajtur një dialog sepse këta aktorë janë ekspertë për çështje specifike,
dhe ato kanë zgjeruar rrjetet lokale dhe globale. Shumë prej tyre gjenerojnë besim, disa prej
tyre kanë fituar një reputacion pozitiv jo vetëm në mesin e mbështetësve të tyre, por edhe mes
diplomatëve, dhe disa të tjerë kanë arritur legjitimitet për shkak të mjeteve të tyre të bindjes
dhe aftësisë për të kryer veprime. Për më tepër, aktorët e shtetit po merren gjithnjë e më
shumë me aktorë jo-shtetërorë kur hartojnë dhe zbatojnë politika ose marrëveshje.
Për shkak të ndikimit të tyre në aktorët shtetërorë, burimet ekonomike dhe
teknologjike, strategjitë dhe instrumentet e angazhimit, aktorët jo-shtetërorë janë bërë aktorë
të shkathët të diplomacisë publike. Korporatat shumëkombëshe, grupet e industrisë dhe OJQ-
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të janë në gjendje të ndikojnë në politikë-bërësit dhe diplomatët dhe të përfshihen në dialog
me qeveritë dhe publikun.32
Diplomati kanadian Mark McDowell33, argumenton: ‘diplomacia publike duhet të jetë
diplomaci, ajo duhet të sjellë një rol për shtetin, të punojë me partnerë të shoqërisë civile, të
financojë, të bashkërendojë, ose të drejtojë, ndërsa pranon se publiku i referohet njerëzve dhe
jo shtetit pasi diplomacia publike zhvillohet në publik. Ai pranon që aktivitete të ngjashme
ndodhin pa drejtim të qeverisë, por insiston që në mënyrë ideale ato nuk mund të quhen
diplomaci publike pa drejtim të përgjithshëm të qeverisë për qëllime të veçanta.
Profesoresha Teresa La Porte34 shtron pyetjen nëse diplomacia publike duhet të
përcaktohet nga subjekti që e praktikon atë ose nga objekti i veprimit. La Porte propozon që
megjithëse përcaktohet tradicionalisht nga subjekti, diplomacia e re publike duhet të
përcaktohet nga objekti i veprimit, ligjshmëria (besimi dhe mbështetja nga qytetaria) dhe
efektiviteti (kënaqësia efektive e qytetarisë). Për të dalluar diplomacinë publike nga format e
tjera të komunikimit ndërkombëtar, ajo sugjeron që aktori i diplomacisë publike duhet të jetë
minimalisht i institucionalizuar dhe objektivat e tij janë politik.
Profesori Manuel Castells35 pretendon se diplomacia publike është diplomacia e
publikut, d.m.th., projeksioni në arenën ndërkombëtare të vlerave të publikut; dhe nga
publiku ai nënkupton ‘çfarë është e zakonshme për një organizatë të caktuar shoqërore që
kapërcen privatin.’ Ai argumenton se meqenëse nuk ka nevojë për një term të ri për të thirrur
praktikat tradicionale të diplomacisë, diplomacia publike nuk është diplomaci qeveritare.
Castells vlerëson ‘publikun’ si subjekt të diplomacisë publike; por përkufizimi i tij për
'publikun' përfshin aktorë jo shtetërorë që përfaqësojnë interesa të njerëzve në sferën publike.
Diplomacia publike ‘kërkon të ndërtojë një sferë publike në të cilën mund të dëgjohen zëra të
ndryshëm, pavarësisht prejardhjes së tyre të ndryshme, vlerave të dallueshme dhe interesave
shpesh kontradiktore.’
Për më tepër, aktorët jo-shtetërorë janë partnerë kryesorë për zbatimin e programeve
të diplomacisë publike. Sidoqoftë, disa nga këta aktorë jo-shtetërorë promovojnë idealet e
tyre dhe ndjekin interesat e tyre, veçanërisht korporatat shumëkombëshe që duan të
32
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avancojnë agjendën e tyre, të ndryshojnë politikat dhe të formojnë qëndrime në mesin e
politikëbërësve, ndërsa OJQ-të përpiqen të fitojnë më shumë mbështetës për shkaqet dhe
donatorët, forcojnë rregulloret dhe ndryshojnë qëndrimet midis publikut.
Në pesë bazat e forcës ose ndikimit, janë vetitë e aktorëve ose komunikuesit që i japin
atij mundësinë e ushtrimit të ndikimit të tij (forca kompensuese, shtrënguese, legjitime,
referenciale dhe ekspertizës). Është e qartë se është forca referente që është me të vërtetë e
dobishme në rastin specifik të marrëdhënieve ndërkombëtare. Bazuar në identifikimin e
marrësit me aktorin, identifikimi manifestohet si një ndjenjë identiteti ose dëshirë për
bashkim. Po aq e dobishme mund të jetë forca e ekspertizës, nëse ka. Më saktësisht, njohuritë
superiore që i atribuohen aktorit kanë një efekt në strukturën konjitive të marrësit. Me
përjashtim që pushteti i tillë përcaktohet nga konteksti i situatës dhe institucionit.
Mund të argumentohet se nocioni i fuqisë së ndikimit të komunikuesit mund të
zëvendësohet nga disponueshmëria për ndikimin e marrësit. Këtu përsëri, ekzistojnë dy
modele (ose për të shmangur): modeli joracional, sipas të cilit individët janë viktima të lehtë
të çdo forme të sugjerimit të fortë dhe modelit racional, sipas të cilit njeriu përdor arsyen dhe
shpirtin e tij kritike për të ndërtuar mendimet dhe besimet e tij. Ka disa që sugjerojnë për çdo
kriter bazën motivuese të qëndrimeve, me reputacion se kanë shërbime të ndryshme për
individë të ndryshëm. 36

2.4. Roli i pushtetit të butë
Studies të shkencave politike dhe historianë janë marrë me shekuj të tërë me studimin
e pushtetit. Definimi i pushtetit ka pasur një rëndësi të madhe ku studiuesit e argumentuan atë
me shkeuj të tërë. Në ndërkohë, studiuesi Robert Dahl37 pushtet i quajti aktorët, me të cilët
nënkuptonte grupet, qeverisjet, komb-shtetet dhe bashkësitë e individëve.
Mirëpo një ndër definicionet që ka pasur influencë më të madhe në shkencat
shoqërore është ai i definuar nga Max Weber38, duke e përcaktuar atë si mundësinë e një
aktori brenda një marrëdhënie shoqërore të jetë në gjendje të kryejë vullnetin e tij pavarësisht
rezistencës. Definiconi i tij mori shumë kritika nga studius të tjerë që e kundërshtuan atë. Një
ndër to ishte dhe Talcott Parson i cili iu kundërvu konceptit të dhënë nga Weber, duke e
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argumentuar pushtetin si aftësi për të siguruar kryerjen e detyrimeve nga njësitë në një sitem
të organizimit kolektiv, ku detyrimet legjitimohen duke iu referuar qëllimeve kolektive, dhe
ku në rast të rishqyrtimit, ekziston supozimi i sanksioneve negative.
Pavarësisht argumentimeve të shumta që janë bërë nga studiuesit për definimin e
termit të pushtetit, disa nga konceptet e përdorura nga ato jane39:


Pushteti si qëllim i shteteve ose liderëve;



Pushteti si masë e ndikimit ose kontrollit mbi rezultatet, ngjarjet, aktorët dhe
çështjet;



Pushteti si fitore në konflikt dhe arritja e sigurisë;



Pushteti si kontroll mbi burimet dhe aftësitë;



Pushteti si status, të cilen e posedojnë disa shtete ose aktorë dhe të tjerë.

Pushteti mbetet një nga lëndët kritike në shkencën politike, përfshirë sferën e
marrëdhënieve ndërkombëtare. Disiplina e marrëdhënieve ndërkombëtare përfshin një numër
konkurruese të mendimit, por për shumë kohë, disiplina e ka trajtuar fuqinë si prerogativë
ekskluzive të realizmit. Ekziston ende një tendencë midis studiuesve dhe praktikuesve për të
parë fuqinë kryesisht përmes thjerrëzave realiste. Për të përsëritur, pesë supozimet themelore
të realistëve në lidhje me sistemin ndërkombëtar janë se ai është ‘anarkik; të gjitha fuqitë e
mëdha kanë një aftësi ushtarake ofenduese; shtetet nuk mund të jenë kurrë të sigurta për
qëllimet e shteteve të tjera; mbijetesa është qëllimi kryesor i shteteve; dhe shtetet janë aktorë
racional.’40
Realistët i shohin shtetet e kombit si aktorët kryesorë në sistemin ndërkombëtar. Hans
Morgenthau shpalli në mënyrë të njohur që ‘politika ndërkombëtare, si gjithë politika, është
një luftë për pushtet dhe pavarësisht nga qëllimet përfundimtare të politikës ndërkombëtare,
pushteti është gjithmonë qëllimi i menjëhershëm’.41 Sipas autorit, 'afërsia e luftës për pushtet
në të gjitha marrëdhëniet shoqërore në të gjitha nivelet e organizimit shoqëror' e bëri arenë e
politikës ndërkombëtare një domosdoshmëri të politikës së pushtetit.
Sidoqoftë, një nga vështirësitë me elementët e qasjes së pushtetit kombëtar është
çështja e shëndërrimit të energjisë; kjo është ‘aftësia për të kthyer fuqinë e mundshme, të
matur nga burimet, për të realizuar fuqinë, e matur nga sjellja e ndryshuar e të tjerëve’42. Nuk
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është vetëm posedimi i burimeve të energjisë që ka rëndësi, por aftësia për t'i kthyer ato në
ndikim aktual. Hart argumentoi se: ‘me qasjen e kontrollit mbi burimet, jo gjithmonë është e
sigurt që aktorët do të jenë në gjendje të përdorin burime që janë nën kontrollin e tyre; disa
lloje burimesh janë jashtëzakonisht të vështira për t'u matur; dhe, së fundi, përqendrimi në
fuqinë kombëtare përjashton konsiderimin e rolit të aktorëve jo-shtetërorë dhe çështjeve të
ndërvarësisë, koalicioneve dhe veprimit kolektiv.’43
Themelore për konceptimin relacional të pushtetit është aftësia për të demonstruar një
ndryshim në rezultatet. Përkundër këtyre zhvillimeve, qasja ‘elemente të fuqisë kombëtare’,
është akoma e ngulitur thellësisht në literaturën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Për më
tepër, Nye sugjeron që qasja e fuqisë relacionale ka të ngjarë të duket shumë e
jashtëzakonshme për politikanët dhe udhëheqësit. Ideja e pushtetit si zotërim i burimeve,
mban më shumë tërheqje për politikëbërësit sepse e bën fuqinë të duket më konkrete, e
matshme dhe e parashikueshme sesa përkufizimi i marrëdhënies.
Studiuesi Nye ndan pushtetin në dy forma: pushtet i fortë dhe i butë. Pushteti i fortë
është një ndër format më të lashta të përdorura, e cila ka të bëjë me idenë e një sistemi
ndërkombëtar anarkik, ku vendet nuk pranojnë asnjë autoritet superior dhe gjithçka fokusohet
në politikën e pushtetit. Ajo konsiderohet si një ndër aftësitë për të arritur qëllimet përmes
veprimeve detyruese ose kërcënimeve, e ashtuqujatura ‘karrota’ dhe ‘shkopinj’ nga politika
ndërkombëtare. Pra historikisht pushteti i fortë ka pasur diapazonin e njëjtë me madhësinë e
popullsisë, territoreve, gjeografisë, resurseve natyrore, forcës ushtarake dhe forcës
ekonomike.
Ndryshe nga pushteti i fortë, pushteti i butë ka aftësinë të përshtasë pëlqimet e të
tjerëve, duke mos e përdorur forcën, detyrimin ose dhunën, por përmes pasurive jo-materiale
si personaliteti, kultura, vlerat politike, institucionet dhe politika që shihen si të ligjshme ose
që kanë autoritet moral.44 Thelbësore për pushtetin e butë është legjitimiteti.
Joseph Nye është një ndër studiuesit dhe krijuesit e konceptit të pushtetit të butë, ai
cek gjithashtu se forca bashkë-optimale, resurset e pushtetit të butë, tërheqja kulturore,
ideologjia dhe institucionet ndëkombëtare nuk janë të reja, po pushteti i butë rritet në njohjen
e saj teorike dhe praktike, dhe kështu teoria ka nevojë për një hulumtim gjithpërfshirës.
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Aktorët: duke ju

OJQ-të(Organizatat ndërkombëtare); Sektori privat; Rrjetet;

adresuar individëve

Shoqëria civile; Ndërmarrje ndërkombëtare; etj.

dhe organizatave
Sferat: paraqesin
zhvillimin e pushtetit

Politika e jashtme; Politika e brendshme; Kultura &
Historia; Arsimi dhe Shkenca; Biznesi; Industritë krijuese;
Teknologjia; Turizmi; Sporti; Mjedisi, etj.

të butë
Instrumentet:

mjetet Ligje dhe politika; Marrëveshjet (vendase, rajonale,
me të cilat pushteti i ndërkombëtare); Programet (p.sh. në shkëmbime të huaja,
diplomaci kulturore, markë kombe, etj); Ngjarje;
butë vepron
Konferenca; Ekspozita; Koncerte; Simpoziume; Publikime;
etj.
Tabela 3. Kategorizimi i resurseve të pushtetit të butë (Joseph Nye)

Në librin e vet ‘Soft Power – The Means to Success in World Politics’, Joseph Nye
koceptit për pushtetin e butë i jep formë përfundimtare. Ai e përkufizon pushtetin e butë si
‘aftësinë për të arritur rezultate të dëshiruara nëpërmjet atraktivitetit në vend të shtrëngimit
ose pagesës’45. E gjitha kjo arrihet nga tërheqja e kulturës së vendit, idealeve dhe politikave
të saj.
Kohëve të fundit, bota ka përjetuar një rritje drastike të ndërlidhjes dhe komunikimit
për shkak të përmirësimeve të zgjeruara në teknologji. Kjo epokë e re e informacionit ka
krijuar një teknologji që ka lehtësuar komunikimin e njerëzve në të gjithë botën dhe na ka
lejuar të përdorim informacione si kurrë më parë. Si përgjigje, pushteti po orientohet më
shumë drejt pushtetit të butë, duke reflektuar më tej peizazhin evoluues të politikës dhe
marrëdhënieve ndërkombëtare. Pushteti i butë, i cili është i rrënjosur në komunikim, është
dhënë kështu si një mjet praktik i diplomacisë dhe një strategji e qëndrueshme për aktorët.
Për shkak të ndryshimeve të lartpërmendura socio-ekonomike dhe teknologjike,
vendosja ndërkombëtare mund të favorizojë më shumë përdorimin e diplomacisë së pushtetit
të butë. Kjo nga ana tjetër është bërë baza e argumentit në favor të praktikimit të diplomacisë
publike, siç u përmend më parë. Këta faktorë mund të sugjerojnë që forma e paracaktuar e
pushtetit brenda politikës botërore po zhvendoset dhe diplomacia e pushtetit nuk është më
përgjigja automatike46.
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Një faktor tjetër që rrit përdorimin e diplomacisë me pushtetin e butë është
demokratizimi në rritje i vendeve. Qytetarët tani kanë një sasi të konsiderueshme të pushtetit
politik dhe ndikim mbi vendimmarrësit. Kur një shoqëri sheh një rritje të pushtetit politik të
qytetarëve të saj, vetë qytetarët bëhen më shumë pengesë për të përdorur detyrimin në
marrëdhëniet diplomatike47. Një kulturë që është demokratike i inkurajon liderët të adoptojnë
parime më liberale, të cilat gjinden brenda diplomacisë së pushtetit të butë, kështu që
politikanët bëhen më të kufizuar për përdorimin e kësaj forme të diplomacisë, dhe përdorimi i
pushtetit në marrëdhënie ndërkombëtare është i kufizuar. Nga ana tjetër, kjo lidhet me një
avantazh tjetër të diplomacisë së pushtetit të butë, e cila mund të përdoret nga aktorët joshtetërorë, përveç qeverisë. Kur marrëdhëniet diplomatike kryhen përmes pushtetit të butë
dhe mbështeten në tërheqjen e bashkëpunimit të kombeve të tjera, nuk ka nevojë në dërgimin
e qytetarëve në një luftë. Kjo i jep diplomacisë së pushtetit të butë një tërheqje të lartë etike
dhe epërsi morale ndaj pushtetit të fortë sepse nuk inkurajon nënshtrimin e viktimave ndaj
kërcënimeve të dëmtimit48
Një karakteristikë e fundit e komunitetit tonë global që ka ndikuar në rëndësinë e
diplomacisë së fuqisë së butë është rritja në organizatat ndërkombëtare. Për shkak të këtyre
organizatave që veprojnë në një shkallë globale, kombet janë përfshirë më fort në rrjetet e
bashkëjetesës dhe bashkëpunimit. Normat e liberalizmit dhe fuqisë së butë po përfaqësohen
më shumë ndërsa zhvillohen këto rrjete bashkëpunuese, që do të thotë se veprimet që nuk i
konsiderojnë këto institucione dhe marrëdhënie kanë pasoja shumë më të larta. Pritjet e
vendeve po përkulen më shumë drejt respektimit të organizatave të tilla ndërkombëtare, duke
rezultuar që taktika e diplomacisë me forcë të fortë të konsiderohet jolegjitime. Shkalla
minimale e sjelljes civile në marrëdhëniet diplomatike në politikën ndërkombëtare është duke
u ngritur dhe vendet duhet të veprojnë në mënyrë të duhur në mënyrë që të ruajnë respektin
dhe legjitimitetin.
Ndoshta një situatë e pafavorshme e quajtur e diplomacisë së pushtetit të butë është
mungesa e mbështetjes institucionale dhe financiare, që është rezultat i faktorëve të shumtë.
Strukturat burokratike shpesh mund të jenë pengesë e prodhimit të një diplomacie efektive të
fuqisë së butë. Programet Amerikane për këtë formë të diplomacisë janë përhapur në shumë
departamente dhe janë të fragmentuara në agjensi të ndryshme, duke e bërë integrimin dhe
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koordinimin mjaft të vështirë. Pushtetit të butë i mungon një politikë gjithëpërfshirëse që do
të integronte instrumentet e saj të ndryshme të transmetimit, lehtësimin e fatkeqësive,
programeve të shkëmbimit dhe diplomacisë publike
Besueshmëria dhe prestigji janë elementët më të rëndësishëm për vendet. Për sa kohë
që një vend ka këto vlera, ai mund të shprehë politikat e veta për vendet e huaja dhe shoqëritë
dhe të bëhet një qendër tërheqëse. Në komunikim, burimi i mesazhit është po aq i
rëndësishëm sa edhe mesazhi. Në diplomacinë publike, vendet janë burimet. Mesazhet në
kuadër të diplomacisë publike janë aq të besueshme sa vendet janë të sigurta dhe me cilësi të
lartë. Nuk do të ishte e mjaftueshme të përqendrohemi vetëm në mesazh ndërsa krijohet
diplomaci publike. Perceptimi i vendeve si burime që përcjellin mesazhin te grupi i synuar
gjithashtu kërkohet të ndryshohet. Kështu, elementët e fuqisë së butë duhet të përdoren siç
duhet. Metoda strategjike e komunikimit së bashku me konceptin e fuqisë së butë mund të
krijojnë një sukses të përhershëm në diplomacinë publike.
Vendet mund të mobilizojnë kapacitetet e pushtetit të butë dhe t'i përdorin ato në
mënyrë efektive vetëm me vizionin e diplomacisë publike. Nga ana tjetër, në rendin
ndërkombëtar, fuqia konkurruese e vendeve që nuk arrijnë të zhvillojnë politika të
diplomacisë publike me fuqi strategjike dhe të përdorin mjete dhe metoda efektive të
diplomacisë publike, do të dobësohet.

2.5. Diplomacia kulturore
Diplomaci mes kulturave, është e përqendruar tërësisht në marrëdhëniet dhe temat

kulturore, diplomaci që i shfrytëzon elementet kulturore, realizuar nga “ambasadorët
joformalë” ose “diplomatët kulturorë”. Tërësi e veprimtarive që bazohen dhe shfrytëzojnë
shkëmbimin e ideve, vlerave, traditave dhe aspekteve të tjera kulturore ose identitare, përfshir
forcimin e marrëdhënieve, arritjen e bashkëpunimit socio-kulturor, promovimin e interesit
kombëtar dhe përtej. Diplomacia kultuore realizohet përmes sektorit publik, atij privat dhe
shoqërisë civile. Parimet e këtij lloji të diplomacisë janë respekti dhe njohja e diversitetit dhe
trashëgimisë kulturore, shkëmbimet globale ndërkulturore, drejtësiabarazia dhe ndërvarësia,
mbrotja e të drejtave njerëzore ndërkombëtare, paqja dhe stabiliteti global. Diplomacia
kulturore e mësuar dhe e zbauar në të gjitha nivelet ka mundësinë unike për të ndikuar
opinionin publik global si dhe ideologjinë e individëve, bashkësive, kulturave dhe kombeve,
për të avancuar mirëkuptimin ndërfetar dhe ndërkulturor, si dhe për të promovuar pajtimin
mes popujve. Kjo formë e diplomacisë e realizuar nga aktorë individualë, bashkësinorë apo
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shtetërorë përfshin programe të shkëmbimit kulturor, garat sportive etj.49
Republika e Maqedonisë së Veriut ka padyshim potencial për zhvillimin e
diplomacisë së saj kulturore. Modeluar, në pjesën më të madhe, sipas përvojave dhe traditës
së ndërtimit të marrëdhënieve kulturore në rajon dhe lagje, Republika e Maqedonisë së Veriut
ka vendin e saj të njohur në hartën kulturore brenda rajonit të cilit i përket, por edhe shumë
më gjerë, në Evropë dhe në botë. Kryesisht falë njohjes së folklorit të saj, traditës së
jashtëzakonshme folklorike, artit të shenjtë me famë botërore, ndaj shprehjes bashkëkohore të
njohur letrare, muzikore, skenike dhe artistike, Republika e Maqedonisë së Veriut tashmë ka
imazhin dhe përfaqësimin e saj në shumë publikime të huaja.
Sipas organizimit të brendshëm50 të këtij departamenti, bashkëpunimi ndërkombëtar
është nën juridiksionin e dy sektorëve: Sektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe
Bashkëpunim me UNESCO, i cili përbëhet nga tre departamente, bashkëpunim dypalësh,
bashkëpunim shumëpalësh dhe Departamenti i Bashkëpunimit i UNESCO-s i Republikës së
Maqedonisë së Veriut; E dyta është Sektori për Integrime Evropiane, i cili përbëhet nga katër
njësi: Departamenti për Zhvillim Kulturor dhe Politika Kulturore; Departamenti për
Integrime Evropiane dhe Zbatimi i Rregulloreve në Fushën e Kulturës; Pika e Kontaktit
Kulturor - Programi i Komunitetit Evropian; Njësia për koordinimin e projekteve IPA dhe
llojet e tjera të ndihmës së huaj.
Një nga konceptet kryesore është promovimi ndërkombëtar i kulturës. Ajo çka në të
vërtetë vlerësohet dhe në dimenzion ndërkombëtar është ruajtja dhe mbrojtja e trashëgimisë
kulturore. Komiteti i Trashëgimisë Botërore ka spallur trashëgimi natyrore dhe kulturore
rajonin e Ohrit Zonë të mbrojtur si pasuri të Organizatës Arsimore, Shkencore dhe Kulturore
të Kombeve të Bashkuara (UNESCO).51
Agjensia Kombëtare e Programeve Arsimore Evropiane dhe për Lëvizshmëri është
një institucion publik në Maqedoninë e Veriut e krijuar nga qeveria, e cila supozohet se kryen
shkëmbime dhe bashkëpunime studentore. Një aktivitet i ngjashëm është edhe Agjensioni për
Rini dhe Sport. Përfshirja e studentëve në programet evropiane është në rritje, dhe kjo ka
rezultuar në rritjen e lëvizshmërisë së studentëve.
Bashkëpunimi ndërkombëtar kulturor në RMV është një segment shumë i
rëndësishëm i bashkëpunimit të përgjithshëm me vendet e huaja, dhe kështu diplomacia
Dağ, Ahmet E, Pajaziti, Ali, Fjalor i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe i Diplomacisë, Shkup, Prishtine,
Tirane, 2019
49
50
51
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kulturore zë një vend në rritje në politikën e jashtme të përgjithshme të vendit me vendet e
huaja. Parimet themelore që karakterizojnë diplomacinë kulturore të vendit janë: respektimi i
diversitetit kulturor, hapja ndaj kulturave të tjera dhe gatishmëria për dialog ndërkulturor,
përmes shkëmbimit të përmbajtjes kulturore dhe zbatimit të projekteve dhe programeve të
përbashkëta, brenda kornizës dypalëshe dhe shumëpalëshe kontraktuale dhe funksionale.
Republika e Maqedonisë së Veriut, që nga pavarësia e saj, është në rritje të
vazhdueshme në përfundimin e një numri marrëveshjesh bilaterale me vendet e tjera, të cilat
modelojnë një kornizë ligjore dhe sigurojnë një marrëdhënie të pasur institucionale midis
vendeve, dhe gjithashtu ratifikojnë konventa të shumta ndërkombëtare të UNESCO-s dhe
Këshillit të Evropës.
Në Draft Strategjinë Kombëtare të Kulturës, ndër supozimet më të rëndësishme,
parimet dhe qëllimet e bashkëpunimit ndërkombëtar kulturor, dmth diplomacia kulturore,
janë renditur disa pikat të rëndësishme:


Përdorimi i Forcimit të marrëdhënieve me organizatat ndërkombëtare, të tilla si:
UNESCO, Këshilli i Evropës, Bashkimi Evropian, Organizata Ndërkombëtare e
Frankofonisë, Forumi i Kulturave Sllave, Aleanca e Qytetërimeve dhe të tjera;



Kryerja e një politike të qëndrueshme ndërkulturore që do të realizohet përmes
takimeve të koordinuara por të drejtpërdrejta të shtetarëve, diplomatëve,
profesorëve, artistëve dhe ekspertëve brenda manifestimeve të rëndësishme
profesionale dhe artistike.



Ruajtja e vazhdimësisë në ratifikimin e konventave ndërkombëtare të UNESCO-s
dhe Këshillit të Evropës dhe inicimin e procedurave për lidhjen / nënshkrimin e
marrëveshjeve bilaterale me vendet me të cilat nuk rregullohen marrëdhëniet, dhe
veçanërisht me vendet ku ka emigracion nga Republika e Maqedonisë.



Implementimi i marrëveshjeve bilaterale brenda proceseve integruese evropiane
përveç forcimit të aftësive profesionale dhe institucionale të kulturës maqedonase,
me ç'rast do t'i kushtohet më shumë vëmendje projekteve me një dimension
evropian.



Hapja e qendrave të informacionit kulturor në vendet me emigrantë të shumtë nga
Republika e Maqedonisë, si dhe në qendrat evropiane.



Përfaqësimi ndërkombëtar i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kontekstin e
politikës së përgjithshme ndërkombëtare të vendit me aktivitete të koordinuara të
të gjithë sektorëve.
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Hartimi i një strategjie për prezantimin ndërkombëtar të kulturës së Republikës së
Maqedonis



Përfaqësimi jashtë vendit bazuar në kritere të vlerës dhe analiza për konsumatorët
potencialë për një përfaqësim kompleks të vendit.



Pjesëmarrja e artistëve maqedonas në programet e ngjarjeve të njohura kulturore
si "Bienalja e Arteve të Bukura dhe Arkitektura" në Venecia dhe promovimi i
trashëgimisë kulturore dhe artit bashkëkohor në qytete që janë shpallur kryeqytete
të kulturës.



Mbështetje ndër-sektoriale për manifestimet komplekse që afirmojnë kulturën dhe
artin bashkëkohor maqedonas.



Prezantimi vjetor i kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në selinë e
organizatave ndërkombëtare dhe aktualizimi i praktikës së dhurimit të veprave të
autorëve të famshëm nga Republika e Maqedonisë së Veriut në organizatat
ndërkombëtare.



Sigurimi i mbështetjes (agjencive PR) për gjallërimin e audiencës në vendin ku
realizohet prezantimi ndërkombëtar i Republikës së Maqedonisë së Veriut.



Bashkëfinancimi me fonde nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për
projekte evropiane që janë pjesë e programit "Evropa Krijuese 2014-2020" dhe
sigurimi i mbështetjes së ekspertëve për plotësimin e aplikacioneve nga Republika
e Maqedonisë në fondet evropiane;



Mbështetje e qëndrueshme, afatgjatë dhe selektive e manifestimeve dhe
projekteve tradicionale kulturore ndërkombëtare në vend (Verën e Ohrit,
Mbrëmjet e Poezisë së Strugës, Mbrëmjet e Operës maj, Interfestin, Festivalin e
Kamerave të Filmit Vëllezërit Manaki, Teatrin Young Open, Dance Fest Shkup,
Ohër PENConferenca, projekti "Diversiteti", etj);



Inkurajimi i vetëqeverisjes lokale për përfshirje aktive në realizimin e programeve
për përfaqësim ndërkombëtar të Republikës së Maqedonisë së Veriut.



Zhvillimi i një nisme për prezantimin e një manifestimi "Kryeqyteti i Kulturës
Ballkanike";



Zhvillimi i një iniciative, në bashkëpunim me qytetin e Shkupit, për të nominuar
kryeqytetin tonë për titullin "Kryeqyteti Evropian i Kulturës".

Duke pasur parasysh që diplomacia publike definohet si “mjet me të cilin qeveritë,
grupet private dhe individët ndikojnë në qëndrimet dhe mendimet e popujve dhe qeverive të
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tjera në mënyrë që të ushtrojnë ndikim në vendimet e tyre të politikës së jashtme”52, merr
qasjen si instrument i përdorur nga shtetet, shoqatat e shteteve dhe agjensione nënshtetërore
dhe aktorë joshtetërorë për të kuptuar kulturat, qëndrimet dhe sjelljet, për të ndërtuar
marrëdhënie dhe të mobilizoje veprimet për të avancuar interesat dhe vlerat e tyre.53
Kapacitetet kulturore dhe jeta e gjallë kulturore e shoqërisë së Maqedonisë së Veriut
përfaqësojnë forcën dhe përparimin e vërtetë në marrëdhëniet ndërkombëtare të vendit.
Sidoqoftë, qasja e decentralizuar e qeverisë, që funksionon përmes departamenteve të
ndryshme dhe agjensive zbatuese, ka penguar formimin e një politike më të qartë, të integruar
dhe efikas në këtë fushë. Prandaj, për derisa lidhje të rëndësishme dhe nisma bashkëpunuese
përpara strukturës, politikave dhe strategjive qeveritare dhe aktorë të rëndësishëm kulturorë
në shoqërinë e vendit janë duke zbuluar potencialin e madh të diplomacisë kulturore të
Maqedonisë së Veriut, shumë më tepër duhet të bëhen për të përdorur këtë mjet për të
përmbushur kapacitetin e plotë.
Ministria e Punëve të Jashtme në Maqedoninë e Veriut ka përgjegjësi kryesore për të
gjitha format dhe aspektet e marrëdhënieve ndërkombëtare të vendit, i cili përfshin gjithashtu
marrëdhëniet kulturore ndërkombëtare, dhe fushat e tjera të ngushta të diplomacisë.
Pavarësisht nga kjo hierarki zyrtare brenda strukturës qeveritare, në fushën e diplomacisë
kulturore Ministria e Punëve të Jashtme në Maqedoni bashkëpunon ngushtë me Ministrinë e
Kulturës.
Për rrjedhojë, Ministria e Punëve të Jashtme përcakton vetëm politikat e përgjithshme
dhe strategjitë e huaja. Strategjitë e diplomacisë kulturore janë të integruara në punën e disa
departamenteve të ministrisë së jashtme, nga Drejtoria për Diplomaci Publike.
Ajo çka është më e rëndësishmë, aktorët e vërtetë të diplomacisë janë nismat dhe
organizatat qytetare. Pavarësisht nëse janë festivale të mëdha, nisma unike të qytetarëve
karnavalistë, organizata joqeveritare apo grupe joformale, këta përfaqësues autentikë të
kulturës dhe vlerave të Maqedonasit së Veriut, komunikojnë vazhdimisht dhe lirshëm me
kulturën, vlerat dhe frymën e Maqedonisë së Veriut me njerëzit dhe organizata në të gjithë
botën.
Duke pasur parasysh që diplomacia publike definohet si “mjet me të cilin qeveritë,
grupet private dhe individët ndikojnë në qëndrimet dhe mendimet e popujve dhe qeverive të
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tjera në mënyrë që të ushtrojnë ndikim në vendimet e tyre të politikës së jashtme”54, merr
qasjen si instrument i përdorur nga shtetet, shoqatat e shteteve dhe agjensione nënshtetërore
dhe aktorë joshtetërorë për të kuptuar kulturat, qëndrimet dhe sjelljet, për të ndërtuar
marrëdhënie dhe të mobilizoje veprimet për të avancuar interesat dhe vlerat e tyre.55

2.5.1. Imazhi i vendit
Imazhi dhe reputacioni i një vendi është shumë i rëndësishëm në të gjithë botën.
Vendet vlerësohen dhe krahasohen në bazë të zhvillimit ekonomik, stabilitetit politik,
mirëqënies sociale, zhvillimit të kulturës ndërkombëtare dhe atraktivitetit kulturor. Arsye të
ndryshme ndihmojnë nje vend në imazhin e tij për publikun e huaj, si ‘përfaqësimi kognitiv
që një person mban rreth një vendi të caktuar’56, që mund të ndikojë në investimet e huaja
direkte, prosperitet në industrinë e turizmit kombëtar, atraktivitetin e tregjeve të punës dhe
arsimimit. Globalizimi ka sjell që komunikimi, dija dhe kultura të jenë faktorët kryesorë për
arritje të kohezionit në mes njerëzve të ndryshëm në glob. Shtetet Perëndimore me arritjet e
tyre të zhvillim shtetit, kanë sjellur idenë për të fituar ‘mendjen dhe zemrën’ e publikut të
huaj. Në këto shtete të zhvilluara diplomacia publike ka marrë një shtrirje shumë të gjerë
përmes aftësive, teknikave dhe qëndrimeve që qeveritë përdorin drejtpëdrejt publikut të huaj.
Procesin komunikues qeveritar që përdorin shtetet përmes diplomacisë publike
gjithashtu është një tentativë për të sjellë dhe kuptuar idetë e vendit dhe idealet, institucionet
dhe kulturën, e gjithashtu qëllimet kombëtare dhe politikat aktuale. Ky proces mund të
arrihet përmes kanaleve të ndryshme si programet mediatike, radio, aktivitetet kulturore dhe
programet shkëmbyese midis shteteve.
Joseph Nye përmes pushtetit të butë përmend se shtetet krijojnë marrëdhënie që
përfshijnë elemente të cilat përdoren nga politikat e jashtme për reputacion të vendit 57.
Marrëdhëniet publike janë ato çka manipulojnë me perceptimet e imazhit të vendit përmes
strategjive të ndryshme, sikurse influencimi në qëndrimet e publikut të huaj përmes bindjes
dhe propagandës duke përdorur mediat digjitale.
Diplomacia publike i jep rëndësi të madhe imazhit të vendit duke promovuar politika
ndërkombëtare publike përmes organizatave, duke ndërtuar konsensus dhe lehtësuar të
54
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kuptuarit në publikun e huaj58. Për një kuptim më bashkëkohor të praktikës së diplomacisë
publike, Signitzer dhe Coombs përcaktuan tre arsye të ndryshme që sjellin nevojën e qeverive
për t'iu qasur publikut të huaj. Së pari, bota ku jetojmë sot është bërë më e larmishme,
komplekse dhe e ndërthurur. Në fakt, fluksi i informacionit ndahet menjëherë në mbarë
globin me zhvillimin gjithnjë e në rritje të teknologjisë së informacionit. Së dyti, me
tendencat e reja të bashkëpunimit në botë, globalizimi po luan një rol më të madh në
marrëdhëniet e popujve. Arsyeja e tretë ka të bëjë me nevojën urgjente që shtetet e kombit, si
dhe korporatat shumëkombëshe të komunikojnë përtej kufijve ndërkombëtarë për të arritur
objektiva të caktuar59.
Në përputhje me rrethanat, imazhi i vendit përbëhet nga 4 dimensione të ndryhme, ose
ndryshe të ndërlidhura ngushtë, ai funksional, normativ, estetik dhe emocional60.

Besime specifike në lidhje me
kompetencat dhe konkurrencën e një
vendi, efektivitetin dhe performancën e tij
politike dhe ekonomike
Besime specifike në lidhje me integritetin
e një vendi, normat dhe vlerat e tij
Besime specifike në lidhje me cilësitë
estetike dhe bukurinë / atraktivitetin e një
vendi si një vend kulturor dhe skenik.

Dimensioni
funksional

Dimensioni
normativ

Dimensioni
emocional

Ndjenjat e
përgjithshme
të tërheqjes
dhe
magjepsjes
për një vend

Dimensioni
estetik

Fig 1. Modeli 4 dimensional (4D Model) i imazhit të vendit ( Buhmann& Ingenhoff, 2015)

Modeli 4 dimensional, si ndërlidhje përcaktojnë imazhin e vendit si qëndrim subjektiv
ndaj një kombi dhe shtetit të tij, duke përfshirë besime specifike dhe ndjenja të përgjithshme.
Diplomacia publike është e rrënjosur në konflikte dhe ka të bëjë me nivele të
ndryshme të tensioneve midis shteteve dhe aktorëve të tjerë; një mjedis i qetë politik nuk
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është një kusht i domosdoshëm për t'u përfshirë në diplomaci publike61. Szondi identifikoi tre
faza të ndryshme në evolucionin e diplomacisë publike amerikane: Periudha e parë shtrihet
gjatë katër dekadave kur vlerat dhe normat amerikane dhe perëndimore u përhapën
intensivisht në të gjithë Evropën Lindore dhe një gamë e tërë metodash u përdorën për të
bindur njerëzit që linin pas hekurit perde. Rënia e Murit të Berlinit shënon fazën e dytë të
diplomacisë publike, kur dukshëm më pak përpjekje dhe burime iu kushtuan diplomacisë
publike që rezultoi në rënien e diplomacisë publike amerikane në të gjithë botën. Shkatërrimi
dhe shembja tragjike e Qendrës Botërore të Tregtisë më 11 Shtator 2001, shënon fillimin e
fazës së tretë.
Ai argumentoi se qëllimet, strategjitë, kushtet, udhëzimet

e komunikimit dhe

mesazhet duhet të ndryshojnë në një kontekst global. Diplomacia publike e shekullit XXI nuk
duhet të evoluojë përmes konflikteve apo tensioneve mes shteteve, dhe nuk duhet të bazohet
në bindje për të menaxhuar publikun, por duhet të përparojë në kohë paqeje dhe të drejtohet
për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e marrëdhënieve duke u angazhuar me publikun përmes
dialogut.
Edhe pse jo shumë shtete kanë mundësinë e financimit për të sjellë diplomacinë
publike, shtetet e ‘Botës së Tretë’ kanë marrë hapa për tu kyçur në marrëdhënie
ndërkombëtare publike të nivelit të autoriteteve qeveritare të huaja. Këtu diplomacia publike
është e lidhur përmes marrëdhënieve publike të nivelit qeveritar, ku agjensitë e brendit dhe
marketingut këshillojnë qeveritë në lidhje me imazhin e vendit, ato zhvillojnë idetë dhe
elementet për të prodhuar një brend kombëtar62, ku imazhi i vendit varet nga ajo çka aprovon
qeveria dhe gjithçka zhvillohet ne nivel qeveritar dhe jo jashtë saj.
Përkundër kësaj vendet Perëndimore arrijnë deri te publiku i huaj duke përdorur
diplomacinë publike si mjet për promovimin e demokracisë, për zgjerimin e mënyrave
veprimeve të ndërmarra dhe për të folur kundrejt instrumenteve politike. Kurse vendet të cilat
janë në ndjekje të mbijetesës ekonomike, përdorin marrëdhëniet ndërkombëtare për t’u
drejtuar drejtpërdrejt autoriteteve të qeverisë së huaj, jo qytetarëve të vendeve të huaja.
Shtete e mëdha shpesh janë hasur me sfida dhe ballafaqime të ndryshme në menaxhim
të imazhit të vendit të tyre kundrejt publikut të huaj. Prandaj dhe ato përdorin strategji të
shumta të cilat në mënyrë direkte arrijn deri tek publiku i huaj përmes strukturave qeveritare.
Ato përdorin gjithashtu organizata joqeveritare për ti përfaqësuar duke kontribuar pozitivisht
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në imazhin e shtetit përmes aktiviteteve dhe kanaleve të ndryshme të cilat arrijnë deri tek
shoqëria civile.
Ajo çka duan të arrijnë vendet Perëndimore për publikun e huaj është sigurimi i
interesit të tyre, dhe ato gjithmonë janë të prirur për të përdorur dialogun duke ndjekur
zhvillimet aktuale të globalizimit dhe botës politike. Kurse shtetet tjera më pak të zhvilluara
diplomacia publike zhvillohet në nivel qeveritar, dhe jo me publikun. Pra ato fokusohen duke
punuar në mënyrë direkte me qeveritë e huaja dhe jo me publikun. Arsyet janë të shumta që
një qasje e tillë zhvillohet, dhe këto indentifikojnë nevojën për mbijetesë ekonomike në një
vend ku besueshmëria e tyre për publikun e huaj zhvillohet ne atë nivel.
Sipas Kunczik ‘imazhet e kombeve kanë një ndikim të fortë në rrjedhën e kapitalit
ndërkombëtar’63. E kështu për vendet më pak të zhvilluara, ekzistenca e kritereve të caktuara
për pranueshmërinë për të marrë ndihmë në formë kredie nga institucionet monetare
ndërkombëtare i ka detyruar ata të krijojnë një imazh që mund t’ju besohet për të arritur në
vendet e zhvilluara. Mungesa e burimeve njerëzore dhe financiare mund të kufizojë
diplomacinë publike për vendet në zhvillim. Krijimi i imazhit të vendeve në zhvillim do të
varet kryesisht nga marrëdhëniet me publikun ndërkombëtar pasi i ndihmon ata në mënyrë
adekuate të përcjellin një imazh të mirë për qeveritë e vendeve perëndimore.
Prioritetet e diplomacisë publike mund të zhvendosen shkaku i prosperitetit
ekonomik. Kina si një shtet i zhvilluar ka arritur të dëshmojë drejtime të reja në diplomacinë
publike, ku diplomacia kineze kishte për qëllim të vendos bashkëpunim bilateral dhe
multilateral në nivel të qeverisë. Por me rritjen e fuqisë ekonomike nxiti vendin për të
menduar në aspektin e pushtetit të butë64. Jay Wang shprehet se diplomacia publike kineze
ndryshoj strategjitë e saj duke u bazuar në dy role: së pari diplomacia publike duhet të jetë një
kanal për mendime të nivelit të lartë strategjik dhe arsye mbrojtëse, dhe së dyti si një detyrë
për të lehtësuar ngritjen e Kinës në pushtet të butë.
Vendet më pak të zhvilluara janë më të shqetësuara për kredibilitetin dhe besimin ndaj
qeverive të huaja, sesa të arrijnë në publikun e tyre. Megjithatë, ekzistojnë disa objektiva
themelorë që kërkojnë kryesisht një bashkëveprim në nivelin qeveritar. Objektivat kryesore
kanë të bëjnë me ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të një kombi dhe zhvillimin
ekonomik. Këto synime janë realizuar përmes ‘diplomacisë standarde ose tradicionale, si një
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art tradicional të negociatave, përfaqësimit dhe analizave’.65
Komunikimi dhe informacioni janë thelbësore për përpjekjet bashkëpunuese në të
gjithë botën dhe shpesh luajnë role vendimtare në krijimin e kushteve për paqen, dinjitetin
njerëzor, drejtësinë dhe zgjidhjen e problemeve. Studiuesi Nye paraqet strategjitë
komunikuese përmes tre dimensioneve66: për “komunikimin e përditshëm dhe informativ”
është e rëndësishme që informacioni të jetë i saktë, perceptues dhe i qëndrueshëm, pasi që
këto i japin domethënie efikasitetit të mesazhit për të tërhequr opinionin e publik. Kurse
“plani strategjik dhe brendi nacional” bazohet në strategjitë dhe planifikimin afatgjatë, dhe
mesazhet mund të jenë më efektive nëse shteti ka reputacion dhe kredibilitet. Dhe dimensioni
i fundit ”ndërtimi i marrëdhënieve të mira dhe zhvillimi i tyre” vë në pah suksesin e
qëndrueshëm. Marrëdhëniet e mira me vendet e synuara dhe shoqërinë duhet të jenë të
themeluara përmes metodave dhe mjeteve të diplomacisë publike. Mjetet veçanërisht siç janë
aktivitetet arsimore, programet e shkëmbimit dhe trajnimet praktike krijojnë mundësi të
konsiderueshme për krijimin e marrëdhënieve të përhershme dhe afatgjata. Këto marrëdhënie
mundësojnë që vendet të afrohen, në mënyrë që të mund ta kuptojnë dhe bindin gjithnjë e më
shumë njëri-tjetrin.67
Shumë qeveri po bëjnë presion që "Ministritë e Punëve të Jashtme të Shekullit XXI"
të përshtaten me këtë mjedis në zhvillim. Për më tepër, Ministritë e Punëve të Jashtme (MPJ)
zhvillojnë aktivitete për qasje publike të ngjashme me ato jashtë vendit, por të drejtuara nga
një audiencë vendase, dhe ata bashkëpunojnë me qytetarët vendas në kryerjen e programeve
të diplomacisë publike (siç janë shkëmbimet), por ato jo domosdoshmërisht mund t’i
pranojnë ato si pjesë e konceptit të diplomacisë publike. Investimi në diplomacinë publike
është një alternativë jetike edhe pse më pak e drejtpërdrejtë për misionet e tyre për të ndikuar
në përfaqësuesit e tyre qeveritar jashtë vendit.
Deklarata teorike në favor të një “diplomacie publike të re ose Shekullit XXI"68 ka
theksuar më tepër nevojën për të ripunuar më shumë pikëpamje tradicionale të komponentëve
thelbësorë të diplomacisë publike në reagim ndaj një mjedisi në zhvillim. Mund të vërehen
interpretimet në ndryshim të qëllimeve të diplomacisë publike (nga hartimi i mesazheve
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statike dhe shpërndarja në shkëmbimin dhe ndërveprimin dinamik të rrjetit), aktorët (nga
shtetet te aktorët e shumtë), publiku (nga drejtuesit e opinionit pasiv dhe ndërkombëtar deri
tek audienca aktive, vendase dhe ndërkombëtare dhe publiku në përgjithësi), lidhjet e tyre
(nga të dallueshme në të lidhura), kulturën (nga pengesat kulturore midis ‘atyre’ dhe ‘neve’
deri tek përfshirja e diversitetit kulturor), dhe mjetet (nga shpërndarja e informacionit tek
aktiviteti i ndërtimit të marrëdhënieve ).69 Në thelb, mbështetësit e një imazhi bashkëkohor të
diplomacisë publike argumentojnë për rishfaqjen e ‘rrjetit publik’ mbi ‘komunikimin
qeveritar’. Ata preferojnë ‘qeverisjen’ mbi ‘qeveritë’ dhe ‘rrjetëzimin’ mbi ‘informimin’.70
Ky është konteksti në të cilin duhet të kuptohen evolucionet dhe qëndrimi ndaj dimensionit të
brendshëm të diplomacisë publike.
Studiues të shumtë bazohen në dy terma që janë shoqëruar me dimensione të
brendshme të diplomacisë publike si çështjet publike dhe shtrirja e brendshme. Mirëpo
studiuesi Nicholas Cull e paraqet diplomacinë publike si komponent esencial të politikave të
jashtme dhe mbështet gjashtë qasje të cilat ai i paraqet si thelbësore për publikun e huaj.


Sipas tij diplomacia publike71 fillon me ‘të dëgjuarit’, edhe pse për shumë qeveri
diplomacia publike është të flasin, mbledhjen dhe analizimin sistematik të
opinioneve të publikut të huaj. Për më tepër, lidhja më e rëndësishme në çdo
strukturë të diplomacisë publike është ajo që lidh dëgjimin me hartimin e
politikave dhe siguron që opininoni i huaj të peshohet në procesin e politikës së
jashtme. Teknologjia e re sot e bën më të lehtë degjimin për diplomatët publik.
Çdo informacion ose çështje monitorohet dhe përçohet në kohë reale në mbarë
botën, prandaj dhe nevoja për tu parë dhe dëgjuar qëndron e pandryshuar.



Si elemenet tjetër themelor është ‘avokimi’ që nënkupton prezantimin e
drejpërdrejtë të politikave dhe informacionit. Në diplomacinë publike avokimi
përkufizohet si një përpjekje nga një aktor vendas për të menaxhuar mjedisin
ndërkombëtar duke ndërmarrë një veprimtari të komunikimit ndërkombëtarë për
të promovuar në mënyrë aktive një politikë, ide të veçantë ose interesant e
përgjithshme të aktorit në publikun e huaj. Të dëgjuarit dhe avokimi janë të
besueshëm kur perceptohen si burim i afërt i politikës së jashtme dhe kështu janë
në gjendje të futen në politikë ose të flasin për të me një autoritet të vërtetë.
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Si faktor tjetër në diplomacinë publike të Culls është ‘diplomacia kulturore’ e cila
nënkupton lehtësimin e eksportit ose pjesëmarrjen në kulturë. Aktorët e
diplomacisë kulturore tërheqin besueshmërinë nga integriteti, duke përfshirë
shkëmbimin e ideve dhe informacionit nëpërmjet gjuhës së artit dhe aspekte të
tjera kulturore, e cila ndihmon kombeve dhe opinionit të njerëzve për të ndërtuar
marrëdhënie të mira72.



‘Diplomacia shkëmbyese’ bazohet në shkëmbimin e ndërsjellë të qytetarëve,
veçanërisht studentëve me një partner të huaj. Ideja është që të krijohet një rrjet
njerëzish me ndikim jashtë vendit që do t’i lidhin ata me vendin e tyre pritës dhe
do ta vlerësojnë vendin e tyre për atë kohë që ato janë duke kaluar në atë vend.



Dhe si një element të fundit numëron ‘transmetuesit ndërkombëtarë’ duke
përdorur radion, televizionin dhe internetin, për të

tërhequr publikun e huaj

përmes transmetimit të drejtpërdrejtë të lajmeve.
Duke u bazuar në këto elemente të Diplomacisë publike e gjithë struktura e
Diplomacisë Publike funksionon me politikat, kulturën dhe vlerat e shoqërisë që e drejton atë,
faktorët që studiuesi Nye i emëron fuqia e butë e një aktori. Këta faktorë të fuqisë së butë
duhet të merren parasysh gjithashtu në çdo vlerësim të diplomacisë publike të një aktori, duke
pasur parasysh strukturat më të mira të diplomacisë publike në botë të cilat jo vetëm mund të
bëjnë politika të mira, por gjithashtu mund të ushqejnë opinionin ndërkombëtarë në procesin
e politikave dhe të bëjë politika akoma dhe më të mira.
Diplomacia vazhdimisht është adaptuar në ndryshimin e sistemeve ndërkombëtare, në
shtete dhe shoqëri. Për dekada të tëra ministri të jashtme dhe veprime qeveritare janë
fokusuar në projektimin e imazheve kombëtare për qëllime të ndryshme. Rritja e ekonomisë
dhe integrimi i shoqërisë ka rritur nevojën për të projektuar një brend kombëtar në mjedis
konkurues global. Por krahas kësaj shfaqet një perspektivë tjetër për diplomacinë publike e
cila e shikon atë në drejtim të një mënyre tjetër të politikës ndërkombëtare. Sa i përket
organizimit të funksionit të diplomacisë publike, informacionet politike zakonisht gjenden në
një seksion politik të Ministrisë së Jashtme, domethënë afër aparatit të lartë politikëbërës, ose
me sekretarin politik të një ambasade; komunikimi kulturor, në të kundërt, është disi i
mbrojtur nga presionet e përditshme të politikës së jashtme dhe zakonisht i besohet një
seksioni kulturor të ministrisë së jashtme ose një ambasade (ose një seksioni ndërkombëtar të
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një ministrie të arsimit ose kulturës), një instituti kulturor jashtë vendit, ose një lloj organi
gjysmë autonom, siç është Këshilli Britanik ose Instituti Gjerman Goethe73.
Në ditët e sodit, institucionet shumëpalëshe po rrisin përdorimin e diplomacisë
publike dhe mjete tjera komunikuese për të promovuar mirëkuptim dhe marrëdhënie të
qëndrueshme me audiencën. Në 2004, Komisioni për Diplomaci Publike u krijua sipas
Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), duke pasuar Komisionin për
Informacion dhe Marrëdhënie Kulturore, e cila reflektonte rëndësinë e dhënë të informacionit
dhe rritjen e ndërgjegjësimit nga anëtarët themelues të NATO-s. Delegacioni i Bashkimit
Evropian në SHBA themeloi seksionin e shtypit dhe Diplomacisë Publike për të rritur
ndërgjegjësimin për politikat e BE-së në Shtetet e Bashkuara. Me lëshimin e statutit të tij të
parë në 2008, Shoqata e Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) deklaroi se organizata do të
praktikojë më shumë diplomaci publike, ose siç drejtuesit e saj iu referuan asaj:’diplomacia e
popullit’74.
Qëllimi i diplomacisë publike për organizatat ndërkombëtare është të sigurojë një
perceptim pozitiv të aktiviteteve të tyre midis formuesve të opinioneve, mediave dhe
anëtarëve të publikut, të cilët do të mbështesin rrjedhimisht përfshirjen e vazhdueshme të
qeverive të tyre në aktivitetet e organizatës. Kjo do të përfshijë bindjen e audiencës së tyre se
aktivitetet që ndërmarrin janë relevante dhe japin përfundime. Diplomacia publike ka një rol
të rëndësishëm në organizatat ndërkombëtare, pasi që shfaq fuqinë alternative, për qasje në
krijim shtet. Një gamë e madhe e qeverisjes së mirë, edukimit, trajnimeve dhe promovimit të
programeve ekonomike luajnë një rol mjaft domethënës duke sjellë vendet në prag të
anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Në shtetet ku intervenimi ka qënë më i vështirë dhe shoqëria civile ka qënë më pak
aktive për pjesëmarrje, organizatat ndërkombëtare e kanë pasur më të vështirë, siç është rasi i
Kosovës dhe Bosnja Hercegovinës. Pa kaluar në një kritikë të detajuar të përpjekjeve
perëndimore për ndërtimin e kombit në vende të cilat synojnë Bashkimin Evropian, pjesë e
problemit kanë qenë dështimi i demokracisë, respektimi i të drejtave të njeriut dhe ekonomia
e dobët të cilat dalin nga kushtet sociale dhe kulturore.
Qeveritë dhe diplomatët kanë humbur në mënyrë progresive monopolin mbi
marrëdhëniet ndërkombëtare. Përfshirja e organizatave ndëkombëtare në diplomacinë publike
nuk është vetëm pranimi i zhvillimeve për marrëdhënie të mira ndërkombëtare, por lidhet me
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mënyrat efektive për zhvillim dhe implementim të strategjive.
Mjedisi diplomatik i shekullit XXI po ndryshon për shkak të zgjerimit të numrit dhe
shumëllojshmërisë së aktorëve ndërkombëtarë, zhvillimit të agjendave të reja ndërkombëtare
të sigurisë dhe ringjalljes së agjendave të vjetra politike75. Dhe kjo diplomaci e re do të kishte
formën e një ‘diplomacie integruese’ të një larmie aktorësh, e karakterizuar nga rritja e
rrjeteve të politikave ndërkombëtare.
Aktorët e rinj të diplomacisë si OJQ-të, udhëheqësit fetarë, intelegjencat shtetërore, të
famshmit dhe sektorët privat paraqesin supremaci shtetërore në botën diplomatike. Pasi që
paraqiten si sipërmarrës, njohës dhe përfaqësues jozyrtarë ata kanë aftësi për të naviguar
midis botës zyrtare dhe jozyrtare, të krijojnë koalicione përtej kufijve dhe të veprojnë kur
qeveritë dështojnë të veprojnë76. Një shembull konkret është Agjencioni për Zhvillim
Ndërkombëtar i Shteteve të Bashkuara (USAID) të cilët mbështesin angazhimin e sektorit
privat në Maqedoninë e Veriut, nxitje për unitet social, ndërgjegjësim të qytetarëvepërgjegjësi qytetare, avancim të ndërmarrjeve që për të arritur këtë, USAID ndihmon
qeverinë e Maqedonisë së Veriut të përafrojë legjislacionin kombëtar me kërkesat e BE-së
dhe Komunitetit të energjisë dhe të respektojë Direktivën e BE për Efiçiencën e Energjisë.
Poashtu dhe Korpusi i Paqes në Maqedoninë e Veriut (Peace Corps) e cila përmes
vullnetarizmit punon me komunitetet e Maqedonisë së Veriut në projekte për arsim dhe
zhvillim ekoonomik të komuniteteve. Gjatë peirudhës së shërbimit në Maqedoninë e Veriut,
Vullnetarët mësojnë të flasin gjuhë lokale, përfshirë gjuhën shqipe dhe maqedonase.
Diplomacia publike përfshin individë, grupe dhe isntitucione të ndryshme të cilët
përmes komunikimit ndërkombëtar dhe ndërkulturor kanë ndikim në marrëdhëniet politike
mes dy ose më shume vendeve. Dhe pjesëmarrësit e mediave, korporatave shumëkombëshe,
OJQ-të dhe organizatat me bazë besimi, janë aktorë të rinj aktivë të cilët veprojnë
tradicionalisht në veprimet e qeverive77. Dhe këto aktorë kanë një avantazh të madh në
adresimin e sfidave të diplomacisë publike dhe plotësojnë ndjeshëm përpjekjet e diploamcisë
publike të qeverive të tyre përkatëse.
Për shkak të ndikimit të tyre në aktorët e shtetit, burimet ekonomike dhe teknologjike,
strategjitë dhe instrumentet e angazhimit, aktorët jo-shtetërorë mbeten si palë të rëndësishme
të diplomacisë publike. Korporatat shumëkombëshe, grupet e industrisë dhe OJQ-të janë në
75

Brian Hocking; Jan Melissen; Shaun Riordan; Paul Sharp, “Futures for diplomacy: Integrative Diplomacy in the 21st
Century,” (Netherlands Institute of International Relations “Clingendael,”, 2012
76
John Robert Kelley, “The New Diplomacy: Evolution of a Revolution,” Diplomacy & Statecraft, 2010
77
Signitzer, B.,Coombs, T., “Public Relations and Public Diplomacy: Conceptual Convergence,” Public Relations Review,
1992

40

gjendje të ndikojnë tek politikë-bërësit dhe diplomatët, dhe të përfshihen në dialog me
qeveritë dhe publikun. Për më tepër, aktorët jo-shtetërorë janë partnerë kryesorë për zbatimin
e programeve të diplomacisë publike. Sidoqoftë, disa nga këta aktorë jo shtetërorë
promovojnë idealet e tyre dhe ndjekin interesat e tyre, veçanërisht korporatat
shumëkombëshe që duan të avancojnë agjendën e tyre, të zbusin rregulloret, të ndryshojnë
politikat dhe të formojnë qëndrime midis politikëbërësve, ndërsa OJQ-të përpiqen të fitojnë
më shumë mbështetës për shkaqet dhe donatorët, të përforcojnë rregulloret dhe të ndryshojnë
qëndrimet mes publikut.
Organizatat ndërkombëtare paraqiten si fenomen i diplomacisë publike që kanë për
qëllim përpjekjet për komunikim të drejtuara nga nivele qëndrore nga qeveritë e huaja78.
Organizatat politike si BE, ASEAN dhe të tjera, pavarësisht strategjive specifike që kanë për
diplomacinë publike, janë përpjekur të promovojnë mirëkuptim dhe marrëdhënie të
qëndrueshme mes tyre dhe audiencës së tyre duke kryer diplomaci publike79. Prandaj
organizatat shumëpalëshe ofrojnë një bazë të fortë për intensifikimin e përpjekjeve të tyre për
të marrë një rol më të spikatur në botën e diplomacisë publike.
Objektivat e diplomacisë publike të organizatave ndërkombëtare janë audienca e
brendshme (popullata brenda shtetit anëtar), audienca e jashtme (qeveritë e huaja dhe
popullata e huaj), ose të dyja bashkë janë kontestuese dhe ngren debate.
Qëllimi i diplomacisë publike të organizatave ndërkombëtare argumentohen
perceptime pozitive si siguri të aktiviteteve të tyre mes audiencës vendase brenda
organizatave. Mirëpo, organizatat rajonale si NATO dhe BE, perceptojnë diplomacinë
publike si një domosdoshmëri ekzistenciale dhe përqëndrojnë përpjekjet e tyre si në qasjen e
tyre publike ashtu edhe në audiencën e tyre të jashtme80. Pra, kur qeveritë kombëtare
praktikojnë diplomacinë publike ato janë më të fokusuar në interesin e tyre kombëtar. Pra,
kur qeveritë e përbashkëta kryejnë diplomaci publike, theksohen interesat më të gjera të atyre
shteteve, rajoneve dhe botës.
Është vështirë të pretendohet se BE zhvillon një diplomaci të suksesshme publike në
një mënyrë të unifikuar, pasi ka mungesë të konsensusit politik mbi objektivat dhe interesat e
përgjithshme të BE-së midis shteteve anëtare të saj. NATO dhe organizatat e tjera
ndërkombëtare duhet të përmbushin misionet e tyre dhe të ruajnë legjitimitetin e tyre, të
respektojnë ekuilibrin e ndryshuar të ndikimit bazuar në informa
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3. ARSIMI I LARTË DHE DIPLOMACIA PUBLIKE
Ekzistojnë një numër mekanizmash të përshkruara në literaturë përmes të cilave
arsimi i lartë mund të çojë në ndikim për vendin pritës në vendin e lindjes së studentëve.
Aktivitetet që bien nën termin diplomaci publike janë mjete efektive të përdorura me qëllimin
e ndërtimit të pushtetit të butë midis qytetarëve të vendeve të tjera. Në vitet më të fundit, roli i
arsimit dhe shkëmbimit akademik në ndërtimin e marrëdhënieve ndërkombëtare është
karakterizuar nga termi i pushtetit të butë. Në vend që të përdorë pushtetin, pushteti i butë
varet nga forca e ideve dhe kulturës, për të ndikuar në miqësinë dhe prirjen e të tjerëve.
Arsimi i lartë është një mjet ideal për pushtet të butë. Për shumë vende drejtuese ose
aspiruese të destinacionit, arsimi nuk është vetëm eksporti kryesor, por edhe një shtyllë e
rëndësishme në politikën tregtare, lidhjet ndërkulturore dhe diplomacinë81. Në të njëjtën
kohë, sistemi arsimor mund të përdoret si një instrument i pushtetit të butë në sferën e
politikës dhe gjeopolitikës82. Çdo shtet është në gjendje të tregojë arritje të konsiderueshme
në nivelin e prosperitetit me ndihmën e mekanizmit të zbatueshëm të sistemit arsimor. Vende
si Singapori, Indonezia, Malajzia dhe vendet e tjera të Azisë Lindore mund të shërbejnë si një
shembull i mrekullueshëm i kësaj83. Të diplomuarit që studiuan në vendet e huaja bëhen jo
vetëm personel shumë i kualifikuar në vendet e tyre, por ata gjithashtu mund të bëhen një i
ashtuquajtur "kal i Trojës"84.
Ndërsa hyjmë në një periudhë të angazhimit të përshpejtuar global, diplomacia
arsimore vend për vend po kapërcehet nga marrëdhëniet institucion më institucion dhe një
grup i gjerë aktorësh. Kjo e bën skenarin e diplomacisë arsimore edhe më të ndërlikuar për
ata që janë në pritje. Kjo gjithashtu do të thotë që qeveritë nuk janë aktorët kryesorë. Ndërsa
qeveritë mund ta shohin veprimtarinë ndërkufitare të kolegjit dhe universitetit si një pjesë të
rëndësishme të përpjekjeve të tyre diplomatike, institucionet po veprojnë gjithnjë e më shumë
përtej sovranitetit, bazuar në strategjitë dhe motivimet e tyre.
Në kontekstin e diplomacisë publike, pretendohet se shkëmbimi arsimor
ndërkombëtar është një mënyrë për të përmirësuar imazhin e një vendi dhe për të hedhur
politikën e tij të jashtme në një dritë të favorshme. Në këtë kuptim, studentët e shkëmbimit
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zgjidhen në mënyrë që ata të jenë në gjendje të kuptojnë vendin pritës dhe të zhvillojnë
simpati me sistemin politik, kulturën dhe vlerat e tij85. Shkëmbimet janë mënyra më e
mirëfilltë për qeveritë për të zhvilluar marrëdhënie të qëndrueshme me publikun e huaj, të
cilat gjithashtu do të punojnë për zbatimin e suksesshëm të politikës së jashtme86. Ky punim
mbështet që duhet pasur kujdes me përgjithësimin që studentët e shkëmbimit do të
përfundojnë në mënyrë të pashmangshme një program shkëmbimi me një imazh më pozitiv të
vendit pritës. Në tërësi, ka një mori faktorësh që ndikojnë në këtë proces të fitimit të
simpatisë dhe, për këtë arsye, është e vështirë të argumentosh kategorikisht se ‘afërsia e bën
zemrën të rritet më e dashur’. Për më tepër, do të konsiderohet se zbatimi i suksesshëm i
politikës së jashtme mund të lidhet përfundimisht më shumë me konvergjencën ose
divergjencën e interesave midis kombeve, sesa me zhvillimin e një imazhi pozitiv përballë
qeverive të tjera ose publikut të huaj.
Vendet kryesore të Anglosferës si Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe
Australia kanë njohur për ca kohë potencialin e pushtetit të butë të bursave dhe nismave të
tjera të arsimit të lartë për të arritur një publik ndërkombëtar. Shumë nga studentët
ndërkombëtarë në bursa janë udhëheqës të mundshëm të cilët përfundimisht kthehen në
vendet e tyre për të marrë pozicione të larta në sektorët publik dhe privat, ku ata
kontekstualizojnë dhe shpërndajnë njohuritë e marra përmes arsimit të tyre universitar.
Programi Fulbright, Programet Chevening dhe Bursat e Planit Colombo janë disa nga
shembujt përmes të cilave qeveritë përdorën arsimin e lartë si një model të ndihmës për
zhvillimin, si dhe përhapjen e normave të tyre përmes shkëmbimit arsimor.
Vitet e fundit më shumë vëmendje i është kushtuar trendeve në ndërkombëtarizimin e
arsimit të lartë dhe lidhjes që ka kjo me konkursin për ndikimin global. Disa studiues
përqendrohen veçanërisht te "ndikimi i kapitalit njerëzor me cilësi të lartë, rrjeti njerëzor
lokal dhe global dhe kapaciteti intelektual me vlera të larta", elementet e pushtetit të butë në
formimin e "një rrjeti jo-material rajonal dhe pozicioni drejtues, i cili do të zgjasë ndikimet
politike, kulturore dhe shoqërore në rajon dhe më gjerë ”87. Të tjerë pranojnë zhvillimin e
qendrave të arsimit si një mjet thelbësor të politikave për shtetet për të pohuar pushtetin e
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butë në një treg global gjithnjë e më konkurrues88. Kurse disa studiues argumentojnë se
Universitetet tradicionalisht janë ngritur mbi konfliktin e dhunshëm dhe ideologjik që ndodh
rreth tyre për të ofruar "një perspektivë të paanshme mbi çështjet historike, politike, kulturore
dhe ekonomike, ku një shkëmbim idesh, informacioni, artet dhe kultura nga njëra anë dhe
efekti kaskadë i arsimit nga ana tjetër lehtësojnë performancën akademike të pushtetit të
butë.89” Kjo do të thotë që universitetet mund të shërbejnë si ura neutrale potencialisht të
rëndësishme midis kombeve ndryshe jomiqësore, duke vënë në shprehje pushtetin e butë në
një mënyrë delikate por të thellë.
Të konsideruara së bashku, këto tre elemente reciprociteti, diskutimi dhe ndërveprimi
ndërkulturor, janë thelbësore për përdorimin e shkëmbimeve arsimore ndërkombëtare si
instrumente diplomatike. Nëse sillet në diskutimin e diplomacisë publike, përbërësi i
reciprocitetit i referohet idesë së procesit të dyanshëm të komunikimit në rrugë, ose, me fjalë
të tjera, theksi vihet te dialogu sesa tek monologu. Komponenti i diskutimit tregon se
shkëmbimet arsimore ndërkombëtare mund të menaxhohen dhe të formësohen në mënyrë që
t'u shërbejnë interesave të caktuara, gjë që në rastin e qeverive është thelbësore për
përmbushjen e objektivave diplomatike. Më në fund, shkëmbimet arsimore ndërkombëtare
përfshijnë në mënyrë të pashmangshme ndërveprimin ndërkulturor, i cili është padyshim një
instrument i fuqishëm për të gjeneruar mirëkuptim dhe për të çmitizuar imazhet.

3.1.Roli i shkëmbimeve studentore
Edukimi ndërkombëtar është një kontribues i madh i pushtetit të butë dhe si një fushë
e diplomacisë publike krijon avantazhe për të prodhuar vlera dhe për të promovuar interesat
dhe politikat e huaja të një vendi në zhvillim ekonomik dhe investime.
Programet ndërkombëtare arsimore në Shtete e Bashkuara u bazuan në filozofinë se:
“Arsimi ndërkombëtar ishte një forcë për paqe dhe mirëkuptim reciprok dhe në fund të fundit
si mjetet me të cilat Shtetet e Bashkuara mund të ndërtonin dhe ruanin ndikimin e saj në botë.
Përmes këtij ndikimi, udhëheqësit botërorë të trajnuar në Shtetet e Bashkuara do të ishin më
të prirur për të kuptuar dhe simpatizuar me Shtetet e Bashkuara kur kryejnë punët e tyre
ndërkombëtare”.90 Pra sipas kësaj ideologjie ‘paqja dhe mirëkuptimi’ do të mbështesnin
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sigurinë dhe politikat e huaja. Sipas Wang, arsimi ndërkombëtar ishte bërë qasje e
diplomacisë publike për administrimin e reputacionit kombëtar dhe marrëdhënieve
ndërkombëtare.91
Me globalizimin arsimi dhe marrëdhëniet ndërkombëtare sjellin një dimension të ri të
komunikimit ndërkombëtar, ku përmes institucioneve arsimore dhe shoqatave, dhe me
mobilizimin e studentëve në kontekst global, kanë aftësi të zhvillojnë dhe të mbajnë lidhje të
ngushta ndërshtetërore. Këto institucione përmes bashkëpunimit shkencor dhe mobilitetit
akademik kontribuojnë në forcimin e marrëdhënieve ndërkombëtare midis kombeve dhe
rajoneve përmes gjenerimit, shpërndarjes dhe shkëmbimit të njohurive të fituara. Arsimi i
lartë është një ndër institucionet i cili ka potencial dhe luan rol kyç në zbatimin e diplomacisë
publike, ku përmes shkëmbimeve akademike mund të promovohet dialogu ndërkulturor rreth
ideve dhe interesave për të ndërtuar marrëdhënie të mira ndërkombëtare.
Programet shkëmbyese arsimore ndërkombëtare kanë pasuar një rritje të madhe të
studentëve, sipas statistikave të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, ku
nga viti 2011 me 3.9 milion, numri është rritur ne 5.3 milion studentë në 2017.92 Duke i’u
adresuar ndryshimeve kjo sjell rritje dhe zhvillim ekonomik të vendeve.
Arsimimi si mjet i diplomacisë publike është një investim afatgjatë dhe rezultatet nuk
janë të realizuara në periudhë afatshkurtë si mjetet tjera të diplomacisë publike, siq është
media.93 Investimet e bëra në shkëmbim arsimor ju mundësojnë shteteve të krijojnë njohje të
mirë mes shoqërive, përpjekje për të tejkaluar kufijtë dhe kulturat për njohuri të reja dhe të
larmishme në bazë të eksperiencave të tyre. Jo më pak rrjetet sociale si mjet të diplomacisë
publike e kanë bërë më të lehtë dhe më të shpejtë komunikimin mes programeve të ndryshme
ndërkombëtare, ku studentët ose shoqëritë mund të shkëmbejnë dhe zgjerojnë idetë, kulturën
dhe njohuritë e tyre.
Shtetet e Bashkuara përmes praktikave të shkëmbimeve arsimore, programeve
arsimore dhe organizatave joqeveritare, kanë arritur diplomaci publike me publikun e
jashtëm.94 Një ndër të është programi arsimor Fullbright, që për qëllim ka mirëkuptim
reciprok në mes njerëzve dhe kombeve, megjithëse programi e ka të vështirë të fsheh
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interesat hegjemoniste95 të Amerikës në përpjekejet për të zhvilluar marrëdhëniet njerëz me
njerëz. Që nga krijimi i programit Fullbright të vitit 194696, arsimimi ka qënë një komponent
kryesor për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacinë publike. Kështu diplomacia
publike mund të definohet si një mënyrë përmes së cilës diplomatët joshtetëror të një kombi
dhe kulture të mund të ndikojnë dhe përmirësojnë marrëdhëniet me një komb ose kulturë
tjetër. Në mënyrë të ngjashme, Këshilli Britanik përshkruan rolin e tij si një organizatë
ndërkombëtare për mundësi arsimimi dhe marrëdhënie kulturore, por rrallë nxjerr në pah
mendimin e saj se përmes shkëmbimit akademik përmes univerziteteve dëshiron të ushtrojë
pushtetin e butë, e veçanërisht mbi vendet që Britania dikur kolonizonte.
Shërbimi Akademik i Shkëmbimit Akademik, DAAD, luan një rol të ngjashëm, por
më pak të synuar. Vende të tjera evropiane, si Suedia dhe Hollanda, kanë ndjekur shembujt
britanikë dhe gjermanë dhe kanë krijuar agjencitë e tyre për të promovuar diplomacinë
publike përmes arsimit. Qeveria Australiane pranon me gatishmëri se ka përfituar shumë nga
programet e saj të ndihmës jashtë shtetit për arsimin, siç është Plani Colombo, dhe së fundmi,
nisma të tilla si Australiane. Para rënies së saj, Bashkimi Sovjetik gjithashtu ofroi një numër
të madh bursash studentëve nga vendet në zhvillim në përpjekje për të marrë mbështetjen e
tyre në kontekstin e Luftës së Ftohtë.97
Përveç faktit se secili shtet drejtohet nga interesat e tyre, ekziston një masë e mirë e
ndërsjellë e zgjidhjeve dhe përfitimeve për të gjithë shtetet e përfshira; megjithëse përfitimet
ndryshojnë midis partnerëve. Edhe pse qeveritë mund të duken pasive në disa programe
arsimore, duke lejuar studentë të huaj në universitetet e tyre, kombet ndërtojnë rezervate veta
të vullnetit të mirë, përmes lidhjeve të miqësisë që janë krijuar.98
Motivimi i zakonshëm përmbas fuqisë së butë siç dihet është interesi vetanak dhe
mbizotërimi përmes tërheqjes, pavarësisht nëse përfitimet janë politike, ekonomike apo për
reputacion. Gjithashtu është e rëndësishme të theksohet se marrëdhëniet ndërkombëtare sot
diktojnë që shtetet duhet të luftojnë për të drejtën për të përcaktuar vlerat që rregullojnë
rendin e ri botëror. "Ky lloj lidershipi nuk është i mundur pa avancuar zhvillimin njerëzor
bazën e formimit të ekonomisë së re të bazuar në njohuri."99 Qeveritë atëherë kërkojnë t'u
kushtojnë vëmendje sistemeve të tyre arsimore nëse janë ambiciozë në arritjen e këtij qëllimi
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që nga rritja ekonomike dhe sociale e një vendi varet shumë nga sistemi i tij arsimor.
Programet e arsimit ndërkombëtar janë një mjet i mirë në të cilin vlerat e një kombi
shpërndahen pozitivisht.
Për të pasur diplomaci publike të mirë duhet që aktorët të cilët përfshihen përmes
mjeteve të cilat mundësojnë dhe nxisin angazhimin dhe bashkëpunimin në nivel individual,
institucional dhe të komunitetit, duhet të kenë aftësi të mira komunikimi, aftësi të kuptojnë
kulturat, qëndrimet dhe sjelljen, të ndërtojnë dhe menaxhojnë marrëdhëniet, të ndikojnë në
ide dhe të mobilizojnë veprimet duke u përpjekur pët të përparuar interesat dhe vlerat e
tyre.100
Një sfidë tjetër e lidhur me shkëmbimet arsimore ndërkombëtare lind nga shqetësimet
globale të sigurisë. Megjithëse është ironike, ndërsa nga njëra anë inkurajon shkëmbimet e
arsimit si një mjet të diplomacisë publike; duhet të kërkohet një ekuilibër delikat pasi siguria
kërkon një kontroll të plotë të studentëve të huaj, një kompromis i dyerve të hapura me kufij
të sigurt. Nga pikëpamja kjo është ironike sepse një nga rezultatet kryesore të pritura të
pushteit të butë që përhapet në shkëmbimet arsimore është ajo e sigurisë së shtuar kombëtare,
si dhe ndërkombëtare; dhe nëse nuk shqyrtohet siç duhet, sigurimi i arsimit përmes
shkëmbimeve mund të ofrojë baza pjellore për pasiguri pasi shumë terroristë veprojnë nën
maskën e aktiviteteve të tjera në kombet e huaja.
Edukimi është mjet për humanizëm dhe merr në konsideratë lulëzimin njerëzor dhe
mirëqënien e planetit. Studentët duhet të jenë qendra e diplomacisë kulturore, përmes së cilës
ju mundësohet studentëve angazhim në veprim përmes pushtetit të butë për të vendosur
dialog ndërkulturor. Studentët për studime jashtë vendit duhet të zhvillojnë një ndërgjegje
humaniste që shkon përtej të mësuarit për botën. “Të mësuarit global duhet të jetë jo vetëm
në botë, por edhe për të. Udhëtimet arsimore duhet t'i lënë botës një vend më të qartë, më të
fortë dhe më të qëndrueshëm. Ata zhvillojnë dhe mbështesin marrëdhëniet me njerëzit nga
vendet pritëse përmes zhytjes kulturore dhe edukimit. Studentët që studiojnë jashtë vendit
inkurajohen të pretendojnë në mënyrë aktive rolin e tyre të diplomacisë kulturore dhe në këtë
mënyrë të shkaktojnë një zhvendosje nga fuqia e butë formale, e përqendruar tradicionalisht
në ambasada dhe trupa diplomatike, në veprim joformal të butë në jetën e përditshme jashtë
vendit. Me zhvillimin e fundit të një bollëk mundësish për studime jashtë vendit, pushteti i
butë mund të konfigurohet nga studentët dhe arsimtarët që kalojnë kufijtë kombëtarë. Si
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pasojë, ata janë agjentët e mundshëm të një ndryshimi paradigme në lidhje me diplomacinë
kulturore dhe arsimin ndërkombëtar: ata janë diplomatët e rinj të sotëm jozyrtarë të kulturës.

3.2.Studentët si ambasador kulturor
Duke qënë se po jetojmë në një epokë të globalizimit, pushteti i butë dhe diplomacia
publike po bëhen mjete të rëndësishme në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe po bëhen
përparësitë kryesore në agjendat qeveritare. Në këtë kontekst, çdo qeveri duhet të marrë
parasysh imazhet e vendeve të tyre në pjesë të tjera të botës. Një imazh i saktë dhe një
opinion publik pozitiv ndaj një vendi do të lehtësojë marrëdhëniet midis vendeve dhe
shoqërive. Kuptimi i pushtetit të butë mund të zbatohet në mënyrë të dobishme për studentët
që studiojnë jashtë kur konceptohet si qarkullim i aftësive, i zbatuar në një mënyrë të butë për
një shtytje para të kuptimit ndërkombëtar. Kjo qasje për të studiuar jashtë është e lirë nga
objektivat e marrjes së rezultateve të planifikuara dhe të interesuara nga të tjerët. Përkundrazi,
ai ka në qendër të tij misionin humanist të kontribuojë në një komunikim më harmonik midis
popujve, ndërsa interesat e tjerë kombëtarë zhvendosen në periferi. Programet e studimit
jashtë vendit vendosen më pas brenda një kornize kulturore ose diplomatike qytetare, larg,
megjithëse jo plotësisht të pavarur, nga synime të tilla si rritja e sigurisë sonë kombëtare dhe
formësimi i lidershipit tonë ndërkombëtar. Kështu, studentët për studime jashtë vendit luajnë
rolin e tyre ambasadorial kulturor për të përmirësuar komunikimin dhe për të ndërtuar
marrëdhënie midis individëve. Të gjitha rezultatet e tjera pozitive janë pasoja periferike dhe
jo objektiva të drejtpërdrejtë të programeve ndërkombëtare të arsimit.
Sipas studimit të bërë nga 50 studentë të pyetur rreth përshkrimit të ambasadorëve
studentor 98% (49) prej tyre u përgjigjën se studentët që studiojnë jashtë shfaqin
shumëllojshmëri dhe tregojnë se nuk kanë frikë të kërkojnë sfida të reja ose ta vendosin veten
në situata të vështira.
Unë besoj se të gjithë studentët, me përgatitjen e duhur, mund të bëhen ambasadorë
efektivë kulturorë, por nuk mund ta bëjnë këtë pa të. Trajnimi duhet të jetë pjesë e një
strategjie të qëllimshme për t'i përgatitur ata për të promovuar vullnetin e mirë dhe
mirëkuptimin përmes dialogut ndërkulturor. Përndryshe, ambasadori mbetet një element
retorik i aplikimeve për studime jashtë vendit që nuk është aktualizuar në praktikë.
Për të qenë ambasadorë kulturorë studentët duhet të udhëtojnë jashtë vendit
individualisht dhe jo si grup. Udhëtimet në grup modifikojnë ndërveprimin me kulturën
pritëse kur një grup studentësh udhëtojnë jashtë vendit sepse grupe të çdo kombësie priren të
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jenë më pak të hapur për ndërveprime me të huajt. Anëtarët e një grupi ndihen të mbrojtur
dhe për këtë arsye, ata kanë një motivim të zvogëluar për të dalë jashtë rrethit mbrojtës.
Unë argumentoj që për të shërbyer si ambasadorë efektivë kulturorë, studentët e
studimit jashtë vendit duhet të përfshihen në tre plane kryesore të veprimit: duke dëgjuar
homologët e tyre të huaj, duke thyer stereotipet për vendet e tjera dhe duke folur në gjuhën
lokal. Në këto mënyra, ata do ta vendosin konceptin e komunikimit ndër-kulturor në praktikë
në jetën e tyre të përditshme përmes dialogut me njerëzit e vendit pritës. Këto aftësi të buta i
pajisin ata të luajnë një rol aktiv në diplomacinë kulturore si ambasadorë studentë.
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4. POLITIKAT PUBLIKE
DHE SHKËMBIMET STUDENTORE NË
MAQEDONINË E VERIUT
4.1. Korniza institucionale arsimore në Maqedoninë e Veriut
Ministria e Arsimit dhe Shkencës shprehu interesim të thellë dhe po mirëpret
objektivat e reformës në Deklaratën e Bolonjës, komunikatën e Pragës dhe proceset
shoqëruese të ndjekjes. Si kudo tjetër në Evropë, Procesi i Bolonjës në Maqedoninë e Veriut
pranohet si proces i vazhdueshëm dhe gjithashtu arritje e njëhershme. Ministria e Arsimit dhe
Shkencës dhe Institucioni i Arsimit të Lartë në Maqedoninë e Veriut ka prezantuar një
politikë për modernizimin e arsimit që korrespondon me qëllimet e Deklaratës së Bolonjës.
Shkurtimisht, objektivat kryesore të procesit të transformimit në arsimin e lartë janë:
modernizimi, diversifikimi, lëvizshmëria dhe atraktiviteti i të gjithë sistemit të arsimit të lartë.
Siç është përmendur tashmë, Republika e Maqedonisë së Veriut falë Ministrisë së Arsimit
dhe Shkencës i ka përmirësuar dhe akoma po vazhdon furishëm që ti përmirëson
marrëdhëniet me komunitetin arsimor evropian dhe botëror. Në të njëjtën kohë Ministria e
Arsimit dhe Shkencës dhe Institucionet e Arsimit të Lartë po punojnë në ndërtimin e
strategjive efektive në zbatimin e Rekomandimeve dhe Konventave Evropiane në Sistemin e
Arsimit të Lartë në Maqedoninë e Veriut. Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në të gjithë
Qendrën Informative për Njohjen dhe Lëvizjen e Arsimit të Lartë, si burimi kryesor i
informacionit mbi Arsimin e Lartë në Evropë dhe në të gjithë botën, promovojnë dimensionin
evropian në Arsimin e Lartë në Maqedoni dhe mbështesin bashkëpunimin evropian në
arsimin e lartë, veçanërisht në fushën e njohjes së kualifikimeve të arsimit të lartë,
akreditimin dhe sigurimin e cilësisë, si dhe lëvizshmërinë e studentëve, të diplomuarve dhe
profesionistëve.101
Ministria fuqimisht mbështet ndërkombëtarizimin e aktiviteteve në fushën e arsimit të
lartë dhe të gjitha proceset e reformimit të sistemit arsimor maqedonas në përputhje me linjat
e veprimit të Bolonjës dhe veçanërisht miratimin e një sistemi të gradave lehtësisht të
lexueshme dhe të krahasueshme, miratimin e sistemit bazuar në dy cikle ose strukturat
bachelor / master dhe krijimi i një sistemi krediti. Republika e Maqedonisë së Veriut ka
nënshkruar Konventën e Lisbonës për njohjen e kualifikimeve në lidhje me Arsimin e Lartë
në rajonin Evropian në 1997 dhe gjithashtu ka ratifikuar konventën në mars 2003. Ministria
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po pranon që të dy dokumentet, si dokumente me karakteristikat kryesore të përbashkëta:
bashkëpunimin dhe besimin midis sistemeve arsimore kombëtare dhe midis institucioneve të
arsimit të lartë në Evropë.
Sistemi arsimor në Republikën e Maqedonisë së Veriut pasqyron nevojat e shoqërisë
për rol edukativ, shkencor dhe të përhershëm të arsimit dhe shkencës për zhvillimin
ekonomik, shoqëror, teknologjik dhe kulturor të shoqërisë në tërësi. Si pasojë, Ministria e
Arsimit dhe Shkencës lehtëson zhvillimin e vazhdueshëm të sistemit të arsimit, edukimit
moral dhe shkencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut ekzistojnë rreth 20 institucione të arsimit të
lartë, nga të cilat 6 janë universitete shtetërore dhe 14 private. Procesi i reformave filloi më
intensivisht me procesin e miratimit të standardeve të Bolonjës në 2003, me zbatimin e plotë
në 2004, dhe shumëzimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit. Kjo
prodhoi debate mbi cilësinë e arsimit kundrejt sasisë dhe shpërndarjes së programeve të
studimit nga njëra anë, dhe de monopolizimin dhe mundësinë e arritjes së arsimit të lartë nga
ana tjetër. Përveç universiteteve ku procesi arsimor bazohet në gjuhën maqedonase,
ekzistojnë poashtu universitete shqiptare të financuara nga shteti dhe disa private, si dhe disa
universitete private turke.
Maqedonia e Veriut politikat i zbatoj lidhur me Bashkimin Evropian për të raportuar
dhe për të treguar transaprencë përmes reformave. E gjitha kjo ishte një përpjekje për të
përforcuar demokracinë dhe sundimin e ligjit, përfshirë këtu dhe çështjet e politikës dhe
legjislacionit. Duke qënë që programet evropiane janë të dizajnuara në at mënyrë që
bashkëpunimi të jetë në nivel, për Maqedoninë e Veriut ky do ishte një kontribut i veçantë që
do të sillte zhvillim në fushën ekonomike dhe sociale.
Politikat e arsimit të lartë në Maqedoninë e Veriut kanë të bëjnë me trendet evropiane
për reformat në këtë sferë sociale. Reformat e Bolonjës filluan si një ide për të krijuar arsim
të lartë gjithëpërfshirës, ku lëvizshmëria e programeve të studimit, studentëve dhe stafit
akademik mund të sigurojë përdorim më cilësor dhe praktik të njohurive. Në Republikën e
Maqedonisë, ky proces u përmirësua me tendencën për shpërndarje të programeve të arsimit
të lartë. Ajo çka më së shumti do mbështeste vendin ishin përpjekjet për të arritur një agjendë
evropiane për rritje, punësim, barazi dhe përfshirje sociale. Prandaj dhe përmes këtyre
programeve me lëvizshmërinë e lirë të studentëve duke pasur parasysh këtu shpërndarjen e
ideve dhe kulturave, do të ketë një bashkëpunim ndërkombëtar me shtetet Evropiane të cilat
do ti ndihmojnë vendit në proceset e zhvillimit.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut po përpiqet
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të forcojë bashkëpunimin ndërkombëtar në nivelet kombëtare, institucionale dhe të
projekteve. Përfshirja e shkollave, qendrave të trajnimit dhe universiteteve në shkëmbimin
ndërkombëtar të studentëve, instruktorëve dhe mësuesve, si dhe ekzekutimi i projekteve
ndërkombëtare, janë të një rëndësie jetike për forcimin e kapaciteteve të tyre, promovimin e
"produktit" kombëtar dhe ndërkombëtarizimin e vlerave globale në proceset e integrimit. 102
Bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare, OECD, Këshillin e Evropës dhe
UNESCO, është veçanërisht i rëndësishëm për zhvillimin e të gjitha sistemeve arsimore:
sistemi arsimor parashkollor, fillor, i mesëm, i lartë dhe i të rriturve. Republika e Maqedonisë
së Veriut në dy dekadat e fundit ka zbatuar një numër programesh të BE-së në fusha të
ndryshme të arsimit, përkatësisht në formën e projekteve të zhvillimit, veprimeve të
bashkëpunimit dhe iniciativave të lëvizjes.103
Lëvizshmëria e studentëve në Maqedoninë e Veriut sjell efekte pozitive në rritje
akademike, zhvillim të aftësive si dhe rritjen e perspektivave në karrierë. Maqedonia e Veriut
ka qasje në programe të shumta shkëmbimore që kanë të bëjnë me lëvizjen e studentëve.
Mirëpo sipas një hulumtimi104 të bërë ka disa faktorë të cilët tregojnë se lëvizshmëria ka
efekte negative shkak i mungesës së informacionit në lidhje me këto programe shkëmbimore,
mungesa e interesit të studentëve dhe frika për të shkuar jashtë të vetëm. Dhe duke u bazuar
në atë hulumtim shumë studentë të cilët kanë pasur qasje në programe të tilla kanë treguar se
përparimi në karrierë dhe procesi i të mësuarit ka ndryshuar ndjeshëm shkak i përvojës që
kanë fituar jashtë vendit.
4.1.1.

Kuadri ligjor në arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut u jep autonomi universiteteve dhe
institucioneve të arsimit të lartë. Ligji për Arsimin e Lartë thekson autonominë e universitetit
dhe hyrjen e hapur nga studentët e kualifikuar në bazë të një konkursi për vendet në
dispozicion. Tani ekziston një sistem i kuotave përmes së cilës një përqindje e caktuar e
vendeve u ndahet pakicave etnike. Qeveria e Republikës së Maqedonisë përcakton numrin e
vendeve të disponueshme të financuara nga shteti, por institucionet mund të pranojnë
studentë shtesë me pagesë sipas kapacitetit dhe licencës së tyre. Studimet mund të jenë të
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/republic-north-macedonia/mobility-andinternationalisation_es
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plota ose me kohë të pjesshme, ose duke mësuar në distancë. Diplomat dhe titujt specifikohen
në Ligj. Studimet universitare, të shkallës së parë, Bachelor ose ekuivalente zgjasin nga katër
në shtatë vjet, ndërsa arsimi i lartë "profesional", afatshkurtër mund të zgjasë më pak se dy
vjet. Në shkollat e larta profesionale, studimet universitare zgjasin nga një deri në tre vjet. Të
diplomuar, pas studimeve të nivelit të parë, p.sh. për një titull master ose për titull profesional
pasuniversitar, organizohen sipas semestrit, me minimum tre semestra për një diplomë
master. Ato bazohen në një sistem krediti. Studimet e doktoratës mund të ndërmerren pas një
diplome master ose niveli ekuivalent të arsimit, duke përfshirë tezën e mbrojtur për publicitet.
Studimet e doktorit të shkencave zgjasin minimumi dy vjet dhe përfshijnë një tezë.
Ligji për arsimin e lartë i kushton disa seksione çështjeve të sigurimit të cilësisë dhe
njohjes së diplomave dhe titujve. Kërkesat kryesore janë për licencimin e një institucionit
arsimor të lartë nga një bord i liçencimit, dhe vlerësimin periodik të menaxhimit, financimit,
akademik dhe aktiviteteve të tjera të tilla si kërkimi. Kjo e fundit do të realizohet përmes
vlerësimit të vetë dhe të jashtëm, dhe vlerësimit të përbashkët të cilësisë së personelit
akademik nga Agjencia e Arsimit të Lartë të Maqedonisë së Veriut. Përveç sigurimit të
cilësisë së arsimit të dhënë për studentët në nivelin universitar, mekanizmat e sigurimit të
cilësisë kanë për qëllim arritjen e standardeve evropiane dhe ndërkombëtare dhe janë
përqendruar kryesisht në zhvillimin e kurrikulës dhe vlerësimin e stafit. Ekzistojnë gjithashtu
plane për prezantimin e një sistemi transferimi të kredisë dhe modulizimin më të madh të
kurrikulës për ta bërë sistemin më fleksibël. Sidoqoftë, mekanizmat e financimit ende
bazohen në kritere sasiore sesa cilësore. 105

4.2. Programet shkëmbimore në Maqedoninë e Veriut
Sistemi juridik i Maqedonisë së Veriut ka një farë niveli të përgatitjes, është i
përgatitur mesatarisht. Ka pasur progres të mirë në zbatimin e strategjisë së reformës
gjyqësore, duke adresuar kështu Prioritetet e Reformës Urgjente dhe rekomandimet nga
Komisioni i Venecias dhe Grupi i Ekspertëve të Lartë për çështjet sistemike të Sundimit të
Ligjit. Akoma nevojiten përpjekje për të siguruar zbatimin sistematik të planit të përditësuar
të veprimit të strategjisë së reformës gjyqësore. Si rezultat i përpjekjeve të saj për reforma në
vitet e fundit, Maqedonia e Veriut ka krijuar mekanizma për të siguruar pavarësinë dhe
përgjegjësinë juridike, të tilla si rregullat për emërimet e bazuara në merita, kontrollimin e
105
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pasurive dhe konfliktet e interesit dhe procedurat disiplinore. Ai duhet të sigurojë përdorimin
e tyre të vendosur dhe të qëndrueshëm përpara se të parashikojë ndryshime të mëtejshme në
këtë fushë. Zbatimi efektiv i kornizës ligjore si dhe përpjekjet e rritura nga të gjithë aktorët
për të demonstruar shembullin e tyre do të kontribuojnë në rritjen e besimit të publikut në
gjyqësor.106
Maqedonia e Veriut pati sukseset dhe sfidat e saj, veçanërisht në drejtim të
përmbushjes së parakushteve të parashikuara administrative në lidhje me menaxhimin e
pavarur, dmth. menaxhimin e decentralizuar të fondeve të BE-së. Hapat e parë në këtë
drejtim u ndërmorën që në 2007 me miratimin e ligjit për themelimin e Agjencisë Kombëtare
të Programeve Arsimore Evropiane dhe Lëvizshmërisë.107
Duke zbatuar programet, Agjencia Kombëtare kontribuon në zhvillimin e shoqërisë së
bazuar në dije, me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, punë më shumë dhe më të mira dhe
kohezion më të madh shoqëror, në të njëjtën kohë duke siguruar mbrojtjen e mjedisit dhe
veçanërisht shkëmbimin, bashkëpunimin dhe lëvizjen në fushat e arsimit dhe trajnimit.
Përfituesit e programit janë: nxënësit, studentët, mësuesit, profesorët, arsimtarët dhe personeli
tjetër i angazhuar në çdo fazë të procesit arsimor, ndërmarrjet dhe organet e tjera ligjore duke
përfshirë subjektet tregtare, dhomat e tregtisë dhe shoqatat e tjera të organeve juridike në
fushën e industrisë, qendrat kërkimore dhe organet, si dhe shoqatat dhe fondacionet e
qytetarëve.
Në Maqedoninë e Veriut universitetet ju prezantojnë mundësitë për të realizuar
lëvizshmëri jashtë vendit. Programet më të njohura janë ato të Unionit Europian si Erasmus+
(Skema e veprimit e Komunitetit Evropian për Lëvizjen e Studentëve të Universitetit).
Një shkëmbim universitar ndodh kur universitetet si motra tregtojnë studentë, ose
përmes programeve të veçanta të tilla si Erasmus. Studentët ndjekin klasat universitare dhe
shpesh jetojnë në konvikte. Këto shkëmbime mund të zgjasin diku nga një semestër i vetëm
te një arsimim i tërë. Erasmus është një program shkëmbimi i Bashkimit Evropian. Ajo ka
mbështetur shkëmbimin dhe lëvizshmërinë evropiane të studentëve që nga viti 1987 dhe
konsiderohet si një nga programet më të suksesshme të lëvizjes ndonjëherë. Disa nga
objektivat kryesore të tij janë:
• për të përmirësuar cilësinë dhe për të rritur vëllimin e mobilitetit të studentëve dhe
stafit mësimdhënës në të gjithë Evropën, në mënyrë që të arrihen të paktën 3
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milion shkëmbime studentësh dhe mësuesish deri në vitin 2012,
• për të përmirësuar cilësinë dhe për të rritur sasinë e bashkëpunimit shumëpalësh
midis institucioneve të arsimit të lartë në Evropë,
• për të përmirësuar dhe rritur bashkëpunimin midis institucioneve të arsimit të lartë
dhe ndërmarrjeve dhe,
• përhapjen e inovacionit dhe praktikave të reja pedagogjike dhe mbështetjeve midis
universiteteve në Evropë.
Në 1987 kur Bashkimi Evropian kishte vetëm 12 shtete anëtare, rreth 3,000 studentë
morën grante lëvizjeje për të studiuar për një periudhë prej gjashtë deri në 12 muaj në një
universitet pritës në një shtet tjetër anëtar evropian. Numri i studentëve pjesëmarrës u rrit
ndërsa numri i vendeve anëtare u rrit dhe deri në vitin 2000 më shumë se 100,000 studentë
morën një grant ERASMUS çdo vit për të studiuar jashtë vendit. Lëvizshmëria e studentëve
brenda programit ERASMUS bazohet në një numër masash që synojnë të zvogëlojnë
pengesat për lëvizjen108:
• Institucionet e arsimit të lartë që shkëmbejnë studentët kanë marrëveshje
bashkëpunimi institucional.
• Studentët dërgohen me një marrëveshje mësimi që rregullon llojet e kurseve që ata
studiojnë në universitetin pritës dhe që mbështet njohjen pas kthimit të tyre.
• Studimi jashtë vendit matet brenda kornizës së Sistemit Evropian të Transferimit të
Kredive (ECTS), një sistem i akumulimit të pikës së kredisë që kontribuon në njohjen
e të gjitha kurseve nga universiteti i studimeve në vendlindje.
Qendra Kassel për Kërkime mbi Arsimin e Lartë dhe Punën ka kryer disa studime109
në lidhje me ndikimin dhe rezultatin e studimit të përkohshëm jashtë Evropës (brenda
programit ERASMUS). Rezultatet mund të përmblidhen si më poshtë:
• Lëvizshmëria ka një efekt “ngrohës” në arsimin pasues.
• Studentët e ERASMUS përmirësojnë aftësinë e tyre të gjuhës, zhvillojnë
personalitetin e tyre dhe kulturën e rritur.
• Studentët e ERASMUS e perceptuan studimin e tyre jashtë vendit si të dobishëm për
marrjen e punës së parë dhe të rëndësishme për punën.
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Teichler, U., Gordon, J., Maiworm, F., & Bradatsch, C. (2001). Das SOKRATES- Programm: Erfahrungen der ersten
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• Rezultatet gjithashtu tregojnë një ndikim të fortë të studimit jashtë vendit në lëvizjen
profesionale ndërkombëtare.

Programi Erasmus në Maqedoninë e Veriut mbështetjen financiare për 2014-2020 e
ka rreth 35 milione euro. Nga statistikat e dhëna nga viti 2014 deri 2019 ka në rritje të
mjaftueshme të lëvizshmërisë së studentëve, për dallim nga viti 2014 ku vetëm 150 e tyre
kanë studiuar jashtë vendit, në vitin 2019 janë gjithsej 318 studentë110. Programi Erasmus ka
kontribuar dhe vazhdon të kontribuojë në rritjen e numrit të personave në Evropë të cilët janë
të përgatitur dhe të gatshëm të jenë të lëvizshëm ndërkombëtarisht pas diplomimit. Studime të
mëtejshme kanë treguar gjithashtu se lëvizja e studentëve dhe profesionistëve pas diplomimit
kontribuon në dimensione shumë vertikale (p.sh. statusi dhe të ardhurat) e suksesit
profesional, por ato kontribuojnë shumë në dimensionet horizontale (p.sh. detyrat
ndërkombëtare).111
Gjithashtu dhe programi CEEPUS (Programi i Shkëmbimit të Evropës Qendrore për
Studime Universitare) bazohet në përmirësim të vazhdueshëm. Organi më i lartë i
vendimmarrjes CEEPUS është Komiteti i Përbashkët i Ministrave që mblidhet një herë në vit
dhe merr të gjitha vendimet strategjike. Koordinimi, vlerësimi, zhvillimi i programit dhe
reklamimi janë detyrat kryesore të Zyrës Qendrore CEEPUS. Secili vend ka një Zyrë
Kombëtare CEEPUS të ngarkuar me zbatimin kombëtar. Për të shmangur ngritjen e organeve
të reja administrative, Zyrat Kombëtare CEEPUS janë integruar në strukturat tashmë
ekzistuese, zakonisht agjencitë kombëtare.112
Me CEEPUS, nuk ka transferim fondesh: në vend të tyre ekziston një monedhë e
brendshme prej "financim 1 mujor". Secili vend paguan studentët dhe mësuesit që vijnë nga
vendet tjera dhe duhet të garantojnë të paktën 100 muaj bursë në vit akademik. Marrëveshja
CEEPUS gjithashtu specifikon që këto grante të jenë grante gjithëpërfshirëse të lidhura me
koston lokale të jetesës. Deri më tani, përvoja ka treguar se ky sistem funksionon shumë mirë.
Aktiviteti kryesor i CEEPUS janë rrjetet universitare që operojnë programe të përbashkëta që
çojnë idealisht në Gradë të Përbashkët, veçanërisht programet e përbashkëta të doktoratës.
CEEPUS mbulon grantet e lëvizshmërisë për studentët dhe mësuesit në këtë kornizë.
Shtetet e Bashkuara gjithashtu ofrojnë programe të shumta studimi dhe shkëmbime
akademike profesionale për të nxitur mirëkuptim të ndërsjellë mes Shteteve të Bashkuara dhe
https://ec.europa.eu/assets/eac/factsheets/pdf/mk-erasmus-plus-2019-in-numbers.pdf
https://na.org.mk/national-agency-2/
112 https://www.ceepus.info/default.aspx?CMSPage=65#nbb
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Maqedonisë së Veriut. Të gjitha programet janë të shpallura në faqen e internetit së
Ambasadës së SHBA-ve, përmes së cilës mund të informohen studentët113, si:
 Sh.B.A. Udhëzuesi i Departamentit të Shtetit për Arsimin e Lartë
 Sh.B.A. Programet e Shkëmbimit të Departamentit të Shtetit
 Instituti i Arsimit Ndërkombëtar
 Programi Fulbright Scholar
 Programi i Bursave të Hubert H. Humphrey
 Studimi i Instituteve të Shteteve të Bashkuara për Studiuesit
 Këshillat Amerikanë për Arsimin Ndërkombëtar
 Instituti Veror i Transplantikëve të Benjamin Franklin
 Programi i Zgjidhjeve të Komunitetit
 Programi Global i Shkëmbimit Universitar (Global UGRAD)
Pjesëmarrja në programet amerikane për shkëmbim është në bazë të meritave dhe çdo
program ka kriteret e veta të përzgjedhjes së kandidatëve. Kandidatët vlerësohen në bazë të
faktorëve si përvoja akademike, potenciali për udhëheqje, njohja e gjuhës angleze, lëmia e
studimit apo hulumtimit, dhe gatishmëria për të vizituar dhe jetuar në Shtetet e Bashkuara.
Programet ofrojnë mundësi të barabarta për të gjithë aplikuesit dhe nuk diskriminojnë në bazë
të racës, ngjyrës së lëkurës, përkatësisë gjinore, fetare, kombëtare ose etnike, orientimit
seksual apo natyrës së aftësive të kufizuara114.
Një program tjetër i financuar nga Shtete e Bashkuara është YES programi
(Shkëmbimi dhe Studimi i të Rinjve) e cila është krijuar në vitin 2009. Byroja e Çështjeve
Arsimore dhe Kulturore të Departamentit të Shtetit të SH.B.A., së bashku me komunitetin e
shkëmbimit të SH.B.A.-së, njohën rëndësinë e shkëmbimit të të rinjve si një komponent
kryesor për të ndërtuar ura midis shtetasve të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve në botë,
veçanërisht ato me popullsi të konsiderueshme myslimane. Programi financohet nga
Departamenti i Shtetit të SHBA, Byroja e Çështjeve Arsimore dhe Kulturore (ECA) për të
siguruar bursa për studentët e shkollave të mesme nga vendet me popullsi të konsiderueshme
myslimane për të studiuar për një vit akademik në Shtetet e Bashkuara. Studentët PO
shërbejnë si "ambasadorë të të rinjve" të vendit të tyre të lindjes, duke promovuar
mirëkuptimin e ndërsjellë duke formuar marrëdhënie të qëndrueshme me familjet dhe
komunitetet e tyre pritëse. Pjesëmarrësit jetojnë me një familje nikoqire, ndjekin një shkollë
113
114

https://mk.usembassy.gov/sq/education-culture-sq/educational-exchange-programs-sq/
Po aty.
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të mesme amerikane, fitojnë aftësi drejtuese dhe përfshihen në aktivitete për të mësuar në
lidhje me shoqërinë dhe vlerat e SHBA; ato gjithashtu ndihmojnë në edukimin e amerikanëve
për vendin e tyre dhe kulturën.
Programi filloi zyrtarisht në Maqedoninë e Veriut në vitin 2009 me shpresë për të
zgjeruar komunikimin midis njerëzve të Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë së Veriut në
mënyrë që të promovojë mirëkuptimin dhe respektin e ndërsjellë. Që nga ajo kohë, 146
studentë nga Maqedonia e Veriut kanë përfunduar programin YES dhe tani marrin pjesë si
alumni.
Programi YES administrohet në partneritet me Departamentin e Shtetit të Sh.B.A-së
nga një konsorcium i organizatave jofitimprurëse të drejtuara nga Këshillat Amerikanë për
Arsimin Ndërkombëtar. Në Maqedoninë e Veriut, Këshillat Amerikanë për Arsimin
Ndërkombëtar menaxhojnë programin YES në partneritet me Ambasadën lokale të SHBA,
Zyrën e Punëve Publike.
Ambasada e Britanisë së Madhe gjithashtu ofron program shkëmbimor përmes
Bursave Chevening. Chevening ofron bursa të financuara plotësisht, duke ju lënë të lirë të
përqendroheni në arritjen e qëllimeve tuaja akademike dhe të shijoni përvojën e jetës. Ju do të
jetoni dhe studioni në MB për një vit, gjatë së cilës kohë do të zhvilloheni në mënyrë
profesionale dhe akademike, do të rritni rrjetin tuaj, do të përjetoni kulturën në Mbretërinë e
Bashkuar dhe do të ndërtoni marrëdhënie pozitive të qëndrueshme me Mbretërinë e
Bashkuar.115
Ambasada e Gjermanisë përmes programit DAAD (Shërbimi Gjerman për
Shkëmbimi Akademik) gjithashtu ofron bursa për të rinjtë e diplomuar në Maqedoninë e
Veriut. Bursat jepen çdo vit nga Parlamenti Federal Gjerman (Deutsche Bundestag).
Studentët kryejnë studimet për një periudhë pesë mujore në Berlin. Ata marrin pjesë në
ngjarje dhe seminare gjatë kësaj kohe dhe përfundojnë një punë me një anëtar të Bundestag.
Qëllimi i programit është të promovojë marrëdhëniet midis vendeve pjesëmarrëse dhe
Gjermanisë, për të forcuar vullnetin dhe tolerancën demokratike, për të thelluar një kuptim të
diversitetit kulturor dhe për të mbrojtur një jetë të qetë së bashku në botë. Programi është i
hapur për studentë të diplomuar të rinj shumë të kualifikuar, me mendje të hapur dhe të
përkushtuar me një interes të fortë në politikë nga vendet pjesëmarrëse të cilët janë të
gatshëm të luajnë një rol aktiv dhe të përgjegjshëm në formësimin e të ardhmes demokratike
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të vendeve të tyre116.
Agjencia Turke e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ndërkombëtar (TİKA) është
departamenti qeveritar i Turqisë përgjegjës për shumicën e ndihmës zyrtare të Turqisë për
zhvillimin e vendeve në zhvillim, duke përfshirë vendet që flasin gjuhë turke. Programet dhe
buxhetet e TİKA janë rritur ndjeshëm që nga fillimi i agjencive në 2002. Fushat e
veprimtarisë së TİKA janë të gjëra për të përfshirë arsimin, shëndetësinë, transportin dhe
infrastrukturën sociale dhe fizike. Në lidhje me Drejtorinë e Granteve Terra Viva, Turqia
financon projekte dhe trajnime në furnizimin me ujë dhe kanalizimet; energji; dhe bujqësia,
blegtoria dhe mjedisi. Maqedonia e Veriut është një ndër shtetet ku Turqia financon studentët
përmes programit TIKA117.
Zhvillimi i sektorit privat është një element kryesor për zhvillimin ekonomik pozitiv
në Maqedoninë e Veriut. Lidhur me këtë, një sërë aktivitetesh mbështetëse nga institucione
publike dhe private janë zbatuar në Maqedoninë e Veriut në bazë të 'Strategjisë Kombëtare
për Zbutjen e Varfërisë dhe Përjashtimit Social 2010-2020, e cila njeh forcimin e
ndërmarrësisë dhe veprimet te ekonomia informale si çështje me përparësi.
Nën mbështetje të ndryshme teknike dhe financiare për zhvillimin e sektorit privat
nga këto institucione, Agjencia Ndërkombëtare e Bashkëpunimit Japonez (‘JICA’) e ka
konsideruar zhvillimin e sektorit privat si një element thelbësor për zhvillimin ekonomik
gjithëpërfshirës. JICA do të konsideronte të fillonte më shumë kontribut për këtë përmes
ndihmës së mëtejshme teknike përveç përpjekjeve të mëparshme ose të vazhdueshme.
Maqedonia e Veriut, qëllimi kryesor i politikës së së cilës është pranimi në BE dhe
NATO, vendos zhvillimin ekonomik si përparësinë më të madhe. Janë ndërmarrë iniciativa
për të stimuluar industrinë vendase dhe për të tërhequr Investime të Huaja Direkte (IHD)
përmes masave preferenciale të taksave, demokratizimit dhe përmirësimeve në mjedisin e
biznesit. Kriza e Eurozonës shkaktoi një rënie të eksporteve dhe IHD, por ekonomia në
përgjithësi po rimëkëmbet falë efekteve të konsolidimit fiskal dhe huave të Bankës Botërore.
Mbështetja e JICA për Maqedoninë e Veriut kryesisht përqendrohet në118:
1) Zhvillimin e Infrastrukturës Mjedisore dhe Rritjen e Kapacitetit të Menaxhimit, dhe
2) Zhvillimin e Sektorit Privat.

https://www.daad.de/en/
https://www.tika.gov.tr/en/page/about_us-14650
118 https://www.jica.go.jp/north_macedonia/english/index.html
116
117

59

5. STUDIMI EMPIRIK
5.1.Koncepti i lëvizshmërisë studentore si mjet i diplomacisë
Institucionet e Arsimit të Lartë krijojnë një kornizë lëvizshmërie të studentëve, stafit
mësimdhënës dhe stafit administrativ kur ndërtojnë projekte të lëvizjes dhe arrijnë
marrëveshje për programet e shkëmbimit.
Menaxhimi i proceseve të përfshira në këtë kornizë të lëvizshmërisë gjeneron një sasi
të madhe informacionesh të përbashkëta dhe të dhënash midis institucioneve që shkëmbehen
nga stafi administrativ dhe studentët. Shumica dërmuese e universiteteve evropiane përdorin
një Sistem të Informacionit të Studentëve (SIS) që gjeneron të dhënat e studentëve në mënyrë
dixhitale. Sidoqoftë, shkëmbimi i të dhënave midis institucioneve ende përfshin shumë
dokumente fizike, gjë që e bën procesin më të komplikuar, sepse informacioni kopjohet dhe
procedurat janë më të ngadalta, pasi ato kërkojnë praninë fizike të studentit për t'i dorëzuar
dokumentet e nevojshme administratës.
Një nga ankesat më të shpeshta të bëra nga studentët është gjithmonë në lidhje me
proceset administrative dhe burokratike me të cilat duhet të merren në mënyrë që të jenë në
gjendje të shkojnë në një shkëmbim: letra motivimi, letra rekomandimi, transferimi i qëllimit
të tyre akademik, njohja dhe vërtetimi e krediteve të tyre të kursit dhe përmbajtjes akademike,
vërtetimi i rezultateve dhe notave të tyre akademike dhe qëndrimi në një universitet jashtë
vendit, miratimi i Marrëveshjes së tyre të Mësimit, etj. Të gjitha këto procese administrative e
bëjnë shumë të vështirë për studentin të thjeshtojë programin e tyre të shkëmbimit në kushtet
e menaxhimit të tij administrativ. Problemet kryesore nuk janë vetëm në lidhje me proceset,
por edhe në lidhje me mungesën e transferimit on-line të të dhënave akademike midis
universiteteve dhe institucioneve të tjera të përfshira në të gjitha ato procese. Ajo që është më
e rëndësishme është se këto nuk janë probleme të vogla për studentin që merr pjesë në një
program shkëmbimi, pasi çdo gabim i bërë në këto procese mund të rezultojë në mungesë të
vlefshmërisë ose nulitetit të programit të tyre të shkëmbimit, Marrëveshjes së Mësimit ose
rezultateve akademike të marra jashtë vendit.
Lëvizshmëria akademike është zhvendosur nga njerëzit (studentët, fakulteti,
studiuesit) në programin (binjakëzim, ekskluzivitet, virtual) dhe ofrues (degët e kampusit)
lëvizshmërinë, dhe tani në qendrat arsimore. Edukimi ndërkufitar gradualisht është
zhvendosur nga një kornizë bashkëpunimi zhvillimi në një model partneriteti dhe tani në një
model komercial dhe konkurrues. Më detajisht, lëvizshmëria ndërkombëtare e studentëve
stimulon zhvillimin e aftësive ndërkulturore dhe rrit kapacitetet e të mësuarit si të qenit
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krijues, kritik dhe i aftë të gjenerojë ide të reja119. Një tjetër pikë kryesore është se
lëvizshmëria jashtë shtetit mund të shihet si një udhëtim zbulimi i cili do të zgjerojë
horizontin e studentëve dhe i bën ata të ndërtojnë rrjete profesionale.
Në Maqedoninë e Veriut sipas të dhënave statistikore zyrtare shtetërore120 nga viti
2014 deri 2018 ka një rritje të numrit të studentëve që studiojnë jashtë vendit. Si faktor kyç
parqiten universitetet të cilat ju mundësojnë studimin jashtë për një semestër. Statistikat
shtetërore të cilat paraqesin regjistrimin e studentëve përgjatë vitit, tregojnë se numri i
studentëve të cilët kanë studiuar jashtë vendit është rritur. Pavarësisht varitetit të numrit të
studentëve i cili sa vjen dhe bie në RMV, numri i studentëve të interesuar për të kryer një
semestër jashtë vendit po rritet. Në faqen zyrtare shtetërore të RMV nuk është bërë asnjë
studim për studentët të cilët kanë kryer studime jashtë shtetit. Të dhënat statistikore janë
marrë nga faqja zyrtare e Institutit të statistikave të UNESCO121, të cilat tregojnë monitorim
ndërkombëtar të studentëve.

Viti i regjistrimit të
studentëve

Numri i përgjithshëm i
studentëve të
regjistruar në RMV

Numri i studentëve
jashtë vendit

%

2014

57746

3824

7%

2015

59359

4733

8%

2016

59865

5006

8%

2017

58083

5480

9%

2018

53677

5704

11%

Programet studimore shkëmbyese në RMV e kanë bërë të mundur dhe lëvizjen e
studentëve si programet Erasmus dhe CEEPUS (Central European Exchange Program for
University Studies), dhe programe të tjera të cilat janë një rrugë drejt zhvillimit profesional të
aftësive të tyre. Studentët gjatë kësaj eksperience vizitojnë shtete të ndryshme të cilat quhen
vende pritëse, dhe nga pyetësori i bërë nga 50 studentë në Maqedoninë e Veriut kishte një
larmi të shteteve, si Belgjik, Gjermani, Sloveni, Austri, Itali, Republik Çeke, Turqi, Kroaci
dhe vende të tjera.
Studentët kanë aftësi për të folur në gjuhë të huaja ose përpiqen të flasin rrjedhimisht
gjuhët. Studimet kanë treguar se një numër i madh i studentëve preferojnë përmirësim në

Weber-Bolsey, G., Përtej zhytjes. Tek E. Jones (Ed.), Ndërkombëtarizimi dhe zëri i studentit: Perspektivat e arsimit
të lartë, New York, 2010
119
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http://www.stat.gov.mk/PrethodniSoopstenijaOblast_en.aspx?id=29&rbrObl=5
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=172#
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gjuhë të huaja e cila është motiv kryesor për të marrë pjesë në programe shkëmbyese. Kjo i
lejon ata të ndërveprojnë me kulturën e vendit pritës dhe të thellojnë mirëkuptimin
ndërkulturor. Përtej lehtësimit të komunikimit, të folurit e gjuhës së vendit pritës u jep
mundësi besimeve, vlerave, mënyrave të të menduarit dhe perceptimeve. Lidhur me përvojën
e përdorimit të gjuhës në rrjetin e ri shoqëror, zhytja gjuhësore dhe ndërveprimi shoqëror në
të cilin do të përfshiheshin studentët ndërkombëtarë, në një farë mase do t'i ndihmonin ata për
të zbuluar një realitet të ri. Ky realitet quhet si "hapësira e tretë", ku studentët ka të ngjarë të
fitojnë një hyrje në një komunitet global dhe ta përdorin atë përmes të folurit të gjuhës
ndërkombëtare122. Sidoqoftë, studentët nga i njëjta vendlindje që janë bashkuar brenda të
njëjtit kontekst ndërkombëtar mund të mos arrijnë të njëjtat rezultate siç bëjnë studentët e
përzier, për shkak të rrezikut të mbetjes izoluese sesa të bashkëveprojnë me të tjerët.
Studiuesi Montgomeri rreth përvojës së studentëve ndërkombëtarë raporton dy raste që
ilustrojnë më tej këtë çështje. Rrjedhshmëria e gjuhës rrit potencialin e studentëve, dhe ato
përpiqen të rrisin aftësitë e veta nga niveli mesatar në atë dygjuhësor. Nga 50 studentë 90%
prej tyre studimin e kanë ndjekur në gjuhën angleze, por ja vlen të ceket që si mundësi të dytë
për komunikim kanë pasur gjuhën frënge, gjermane dhe italiane.
Për vendin e lindjes, studentët që studiojnë jashtë mund të sjellin disa përfitime kur të
kthehen në vendin e tyre të lindjes. Në fakt, nga studentët që ndoqën karrierën e tyre jashtë
vendit pritet që të transmetojnë njohuritë intelektuale të fituara dhe t'i përdorin ato për të
kontribuar në reformat e sistemit akademik të vendit123. Po kështu, ata mund të fitojnë
përvoja sociale përmes vendosjes së kontakteve shoqërore124. Përmes vendosjes së
kontakteve shoqërore me vendasit, studentët do të ishin transmetues të kulturës nga vendi
pritës në atë vendas dhe anasjelltas. Për të mbështetur këtë ide, Tremblay125 argumenton: "një
periudhë studimi jashtë vendit i lejon studentët të thithin zakonet kulturore dhe shoqërore të
vendit të tyre pritës dhe kështu të veprojnë si ambasador si për vendin e tyre pritës ashtu edhe
për vendin e tyre".
Sipas studimit, studentët kanë dhënë një përqindje të konsiderueshme prej 94% se
programet shkëmbyese i shohin si mundësi për zhvillim të horizontit të tyre, duke rritur
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kështu gamën e njohurive, të kuptuarit dhe përvojës. Paralelisht ato shikojnë se mundësia e
studimit jashtë do të rris mundësinë e një pune me të mirë, duke përfituar kështu eksperincë
akademike jashtë vendit, dhe duke pasur pavarësinë në një botë e cila është më pak e njohur
për ato.
Se si do ta definonin edukimin ndërkombëtarë, 50% e tyre i kanë dhënë rëndësi
zhvillimit të marrëdhënieve me individë nga një vend i huaj, me ndihmën e bursave,
programeve të shkëmbimit ndër-tregtar, seminareve, konferencave dhe qasjes në kanalet e
informacionit publik, që nënkupton komunikimin individual, bazuar në një nivel të lartë
besimi, duke krijuar marrëdhënie të ngushta, e cila do të pasonte me 63% të opcionit se
edukimi ndërkombëtar gjithashtu është një investues ku përvojat pozitive të marrëdhënieve
shoqërore mund të shëndërrohen në vlera me ndikim dhe ide novatore për imazhin dhe
interesat e vendit. Një pjesë e mirë e tyre rreth 70% mendojnë se pavarësia është ajo çka ju
ndihmon studentëve për të shprehur idetë dhe mendimet e tyre gjatë eksperiencës, liria e
fjalës është ajo ku një shoqëri mund të integrohet dhe adaptohet në një shoqëri tjetër
multikulturore.
* Pse keni zgjedhur të jeni pjesë e programit të shkëmbimit arsimor?
Doja të zgjeroja horizontet e mia
Doja të njihja kultura të tjera
Doja të përmirësoja mundësitë e mia për të gjetur një punë të mirë
Doja të përmirësoja aftësinë time për gjuhë të huaj
Mendoja se kursi im i preferuar do të ishte i një cilësie më të mirë jashtë vendit
Veçanërisht dëshiroja të studioja në një institucion me reputacion ndërkombëtar
Doja të përfitoja përvojë nga komunitete të huaja akademike
Doja të bëhesha më e pavarur
Doja të përjetoja metoda të ndryshme të mësimdhënies dhe të të nxënit

16%

8%

21%
11%

11%
8%

9%
9%

7%

Studentët me të mësuarit dhe njohuritë e tyre nga perspektiva të tyre i japin
domethënie të ndryshme shkëmbimit arsimor duke e përshkruar atë si:


një mundësi e mirë për investim në vete, zhvillim, përmirësim dhe ndërgjegjësim
në fusha të ndryshme.



një eksperiencë e cila të ndihmon për të qënë mendjehapur në bazë të kulturës dhe
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pranimit të kulturave tjera


një sfidë e re për tu bërë pjesë e larmishmërisë së komuniteteve ndërkombëtare,



një përvojë që ndërton vizionin global, fitimi i pavarësisë, përmirësim i mendimit
kritik dhe arritja në një nivel profesional



përmirësim të ndjeshëm të aftësive kërkimore, komunikuese dhe prezantuese



aftësi akademike dhe shkëmbim përvojash me studentët e vendeve tjera të huaja

Studentët luajnë një rol të rëndësishëm në lidership dhe kjo është ajo çka i motivon
ato për të qenë në këtë pozitë, aftësitë e tyre për të udhëhequr grupe të ndryshme në shoqëri,
universitete, shkolla, organizata joqeveritare, por qoftë edhe në punë vullnetarizmi ju
ndihmon që të ndryshojnë mënyrën e të menduarit ndërkulturor. Në ditët e sodit shikojmë
liderë të ri të cilët me punën e tyre arrijnë të krijohen marrëdhënie të mira mes vendeve,
popujve dhe shoqërive civile, në bazë etnike, racore e religjioze. Të paktën 80% e studentëve
kanë pasur mundësinë për të qënë në pozitën e liderit dhe 30% e tyre do kishin preferuar që të
kishin pozitën e liderit.
Benefitet që kanë programet shkëmbyese janë të mesuarit dhe njohuritë
ndërkombëtare të cilat shtyjnë studentët drejt pranimit dhe kuptimit të një vargu
perspektivash të ndryshme kulturore dhe të komunitetit, si dhe interesi në çështjet globale dhe
njohuri të përgjithshme. Kjo ju mundëson studentëve për të qenë student ambasadorë të cilët
përfaqësojnë jo vetëm universitetin ose shkollën që studiojnë, por edhe vendin e tyre, dhe
kështu me potencialin e tyre komunikues promovojnë imazhin e universitetit dhe shkollës,
por jo vetëm, gjithashtu edhe vendit të tyre nga i cili vijnë. Prandaj studentët mund të quhen
si ambasadorë kulturore dhe përfaqësues të rëndësishëm në marrëdhëniet ndërkombëtare, pasi
që kanë aftësitë për të ndërtuar marrëdhënie midis individëve. Dhe këto rezultate pozitive
janë pasojat periferike dhe objektiva të drejtpërdrejta të programeve ndërkombëtare të
arsimit.
Studentët janë dëgjues të mirë dhe kanë aftësi diplomatike. Në komunikimin
ndërkulturor, dëgjimi i jep pritësit mundësinë për tu shprehur dhe i jep mysafirit hapësirë për
zbulim. Kjo është aftësi aktive dhe nuk do të thotë të margjinalizohesh. Nëse studentët
shkojnë me zë të lartë dhe të guximshëm, dialogu i mundshëm bëhet monolog dhe ata
humbasin mundësinë për të zbuluar se tjetri para tij ose saj ka gjithashtu një perspektivë për
botën. Kur dikush di të dëgjojë do të thotë se ai është i gatshëm të njohë praninë e tjetrit që
gjithashtu ka diçka për të thënë, e cila edhe pse ndryshe, mund të jetë e drejtë. Ato përmes
shkëmbimit të ideve, vlerave, traditave dhe aspekteve të tjera kulturore midis popujve dhe
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shteteve, mund të rrisin mirëkuptimin reciprok dhe të forcojnë bashkëpunimin midis tyre.

*Cila prej këtyre fjalive përshkruan rolin e studentëve në diplomacinë kulturore?

Studentët përmes shkëmbimit të ideve, vlerave,
traditave dhe aspekteve të tjera kulturore midis
popujve dhe shteteve, mund të rrisin mirëkuptimin
reciprok dhe të forcojnë bashkëpunimin midis tyre.

86%

Studentët mund të arrijnë një imazh pozitiv në
arenën ndërkombëtare përmes shkëmbimit
kulturor.

40%

Studentët përmes diplomacisë kulturore mund të
promovojnë imazhin publik të vendit në botë.

50%

Një shkëmbim arsimor mund të nxjerrë në pah frymëzimin, aftësitë dhe vetëeksplorimin nga e ashtuquajtura zona e rehatisë. Programet e tilla krijojnë mundësi për
pjesëmarrësit-studentët për të mësuar, për të përparuar dhe për të punuar me të tjerët për të
zgjidhur problemet e përbashkëta dhe për të siguruar një të ardhme të sigurt. Shkëmbimet
krijojnë liderë të ardhshëm të cilët instinktivisht vlerësojnë vlerën e bashkëpunimit,
mirëkuptimit dhe ndjeshmërisë ndërkombëtare.
Sipas studimit në RMV nga 50 studentët e anketuar 47 prej tyre shpresojnë se në të
ardhmen ato do të mund të sigurojnë një vend pune më të mirë në vendin e tyre pas kthimit.
Kurse një pjesë e tyre duan që pas zgjedhjes së një universiteti tjetër jasht vendit të kenë
reputacion ndërkombëtarë, dhe për të gjetur një punë jasht vendit.
*Pas përfundimit të programit shkëmbimor cilat janë shpresat tuaja për të ardhmen?
Kërkoni një punë në vendin e
lindjes

26%

40%

Kërkoni një punë në një vend
tjetër

13%
21%

Për të përmirësuar perspektivat
tuaja të tregut të punës
Duke dashur të shkoj në një
universitet me një reputacion
ndërkombëtar
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Programet shkëmbimore ju ndihmojnë studentëve të kenë përvoja të ndryshme të
ndërlidhura në nivele mjedisore, socio-kulturore dhe gjeopolitike, dhe ato janë të pajisur me
një bagazh të pasur për ti përdorur aftësitë duke u përfshirë në aktiviteteve të ndryshme
ndërkulturore dhe strategji të reja pune, gjithashtu aplikimin e metodave të reja në universitet,
në pune, në sistemet arsimore dhe duke kontribuar në to.
Drejtuesi i sotëm diplomatik i atribuohet globalizimit të tregut të lirë dhe shoqërisë së
dijes. Institucionet e Arsimit të Lartë gjithnjë e më shpesh pranojnë vartësinë e strategjive të
tyre të ndërkombëtarizimit ndaj përparësive të tregut. Gjithashtu, objektivat politike (dhe për
këtë arsye ushtarake) të vendeve dhe rajoneve po bëhen gjithnjë e më të dukshme. Zgjerimi i
ndikimit diplomatik mbetet vetëm një nga arsyet kryesore nga të cilat bazohen politikat
kombëtare të ndërkombëtarizimit. Të tjerët janë duke rekrutuar mësues dhe studiues me cilësi
të lartë, duke siguruar përparësi tregtare, duke përforcuar prestigjin akademik, reformat e
arsimit të lartë dhe, duke siguruar burime jo-publike të financimit.
Ndryshimi më domethënës në diplomacinë moderne është zhvendosja nga format e
"forta" në format e "buta". Kjo diplomaci kulturore, e planifikuar dhe sistematike, vë në
dispozicion të ofruesve të arsimit një gamë shumë të gjerë arsyesh, aktivitetesh, kanalesh si
dhe mjetesh intelektuale. Në kohë të rritjes së probabilitetit të luftës, mobilizimi i të gjitha
"burimeve të buta" është thelbësor. Një perceptim i thellë i këtij kërcënimi nuk është shumë i
zakonshëm në shoqëritë që jetuan mjaftueshëm në demokraci - besimi mbizotërues se
ndryshimet nuk mund të kthehen mbrapsht.

5.2. Tejkalimi i stereotipeve
Diplomacia publike e drejtpërdrejtë nga njerëzit në njerëz është një mjet i fuqishëm
për të ndihmuar në ndryshimin e perceptimit të njerëzve për vendet dhe kulturat e njëri-tjetrit.
Shkëmbimet ndërkombëtare arsimore dhe profesionale luajnë një rol të rëndësishëm dhe
jetësor në diplomacinë publike ose kulturore, veçanërisht sepse kontaktet ballë për ballë
midis popujve të vendeve dhe kulturave të ndryshme ndihmojnë në zvogëlimin e stereotipave
dhe në fund të fundit lehtëson komunikimin ndërkulturor.
Programet ndërkombëtare të shkëmbimit janë programe ku studentët shkojnë jashtë
shtetit ose për një kohë të gjatë ose në një afat të shkurtër, në mënyrë që të eksplorojnë
sistemin arsimor, kulturën dhe vlerat e vendit pritës. Në shkëmbim, ata marrin pjesë në
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kulturat dhe traditat e tyre, rrisin njohuritë e tyre dhe fillojnë të shohin gjërat nga një
këndvështrim tjetër. Është e padiskutueshme që shumica e studentëve që shkojnë jashtë
vendit fitojnë një kuptim të pasur të kulturave të tjera dhe përjetojnë stimulimin e përfundimit
të një pjese të arsimit të tyre në një qasje tjetër ndaj të mësuarit. Ata zhvillojnë ndjenjën e tyre
të vetëbesimit dhe krijojnë miqësi të reja që i lejojnë ata të shohin botën me sy tjetër.
Për të arritur mirëkuptim global, të rinjtë e sotëm duhet të fillojnë të shikojnë përtej
stereotipave kulturorë. Këto janë të dëmshme sepse ato janë baza me të cilën shumica e
njerëzve trajtojnë të tjerët. Përgjithësimi është i gabuar, veçanërisht kur nuk ka prova të forta
që vërtetojnë se informacioni është i saktë. Njerëzit duhet të ndalojnë së supozuari se një grup
ose klasë e caktuar do të veprojë në një mënyrë të caktuar, bazuar vetëm në vendin nga vijnë
ose në atë fe të tyre. Kjo është një pengesë e madhe drejt arritjes së paqes në botë sepse për sa
kohë që njerëzit vazhdojnë të besojnë stereotipet, gjithmonë do të ketë konflikte dhe
keqkuptime.
Gjatë shkëmbimeve ndërkombëtare, pjesëmarrësit mësojnë të bëjnë pyetje dhe të
verifikojnë informacionin që ata tashmë kanë nga burime të ndryshme. Të mësuarit rreth
fakteve të vërteta dhe korrigjimi i informacionit të rremë për të tjerët është një nga përfitimet
e udhëtimit, por gjithashtu korrigjimi i informacionit të rremë që të tjerët kanë për ne mund të
jetë kaq shumë argëtues! Si një Arab dhe një Musliman, ju mund të imagjinoni numrin e
stereotipave që njerëzit nga bota perëndimore mbajnë në mendjet e tyre. Dhe vetëm duke
bashkëvepruar me ta dhe duke komunikuar me ta, ata fillojnë të zbulojnë se media po u jep
atyre imazhe jashtëzakonisht të gabuara për kombet e tjera.
Sipas studimit të bërë, një studente e cila kishte kryer shkëmbim studentor jasht vendit
u përgjigj në këtë mënyrë:
“Pasi kam kaluar një semestër në Universitetin e Vjenës dhe kam
marrë gradën master në KU Leuven, unë kam qenë dëshmitar që
pavarësisht të gjitha kulturave, kombësive dhe madje racave të
ndryshme, vlerat tona themelore mbeten të njëjtat. Si një e tërë,
veçanërisht të rinjtë nga Evropa, Afrika, Azia dhe kontinentet e
tjera, ne vlerësojmë kulturën tonë, por ne vlerësojmë dhe
respektojmë kulturat e tjera, ne refuzojmë diskriminimin në bazë të
racës, etnisë, fesë, gjinisë, kastës, arsimit . Ne jemi të vetëdijshëm
për dallimet tona, por vendosim të përqendrohemi në qëllimet dhe
qëndrimet tona të përbashkëta.”
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Kurse një studente tjetër ka dhënë detaje për eksperiencën e fituar që ju ka ndihmuar
atyre mbi rëndësinë se si bota është e ndërlidhur në aspekt socio-kulturor:
“Një mikesha ime e kolegjit nga Portugalia që u transferua kohët e
fundit në Londër, ku ajo filloi revistën e saj, ajo shkruan për
ndikimin e grave në shoqëri dhe sistemin arsimor, duke u
përqëndruar

në

kulturat

evropiane,

duke

përfshirë

këtu

Maqedoninë dhe gratë shqiptare që tranzitojnë në një proces
emancipimi.”
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6. KONKULUZIONE DHE REKOMANDIME
6.1 Konkluzione
Studimi i paraqitur në këtë artikull heton në çfarë mase shkëmbimet studentore mund
të ndikojnë në karrierën akademike dhe profesionale të të diplomuarve në universitete. Duke
u nisur nga vëzhgimi se popullariteti i programeve të shkëmbimit në universitetet vendase
dhe të huaja është rritur ndjeshëm vitet e fundit, dhe se universitetet kanë bërë përpjekje të
gjera për të tërhequr studentë nga universitete të tjera, pyetja për përfitimet që mund të kenë
studentët nga kjo lëvizje sigurisht që meriton vëmendje më të afërt. Objektivi kryesor i këtij
punimi ishte të analizonte rolin e shkëmbimeve arsimore ndërkombëtare në diplomacinë
publike. Tre funksione kryesore zakonisht u atribuohen shkëmbimeve arsimore: (1) për të
gjeneruar mirëkuptim të ndërsjellë; (2) për të krijuar një imazh pozitiv të vendit pritës; dhe
(3) për të krijuar mbështetje për politikën e jashtme të vendit pritës. Argumenti i parë ishte që
shkëmbimet mund të eleminojnë dhe keqkuptojnë midis kombeve. Kjo është e mundur për
shkak të rolit të karrier bartësit të kulturës ’që kryhet nga studenti ndërkombëtar në
shkëmbimet arsimore’.
Në lidhje me këtë, ekziston një mundësi që një kuptim kaq i mirë që ndodh në nivelin
individual të mos përhapet në vendin e studentit. Kjo do të varet nga niveli i ndikimit që
ushtron studenti i shkëmbimit në vendin e tij të lindjes dhe, për shkak të kësaj, qeveritë
mbështesin identifikimin dhe përzgjedhjen e udhëheqësve të mundshëm për të marrë pjesë në
programet federale të shkëmbimit arsimor. Në kontekstin e diplomacisë publike, kuptimi më i
mirë lehtëson procesin e komunikimit ndërkombëtar dhe zvogëlon fërkimet ndërkulturore në
zbatimin e politikës së jashtme. Së dyti, u konstatua se është e vështirë të përgjithësosh për
aftësinë e shkëmbimeve arsimore ndërkombëtare për të përmirësuar në mënyrë të
pashmangshme imazhin e vendit pritës, pasi ekziston një varg i gjerë faktorësh që mund të
ndikojnë në këtë rezultat.
Proceset arsimore, megjithë ngurtësitë e natyrshme të sistemeve në të cilat ato futen,
paraqesin një dimension të përshtatshmërisë dhe reagimit ndaj ndryshimeve shoqërore. Në
këtë mënyrë, gjatë gjithë temës, janë analizuar proceset e ndërkombëtarizimit në një mënyrë
sociologjike, domethënë, në marrëdhëniet e tyre me shoqëritë bashkëkohore. Analizuat
treguan se transformimet shoqërore, ndërkombëtarizimi dhe lëvizja arsimore janë të pandara
nga ekonomia e pas organizimit, refleksiviteti, diferencimi i shoqërisë, rrjedhat dhe zgjerimi i
produktit të udhëtimit të organizatës shoqërore dhe ekspertizës profesionale (Urry dhe Lash,
1998), dhe mbi regjimet e lëvizshmërisë (Glick Schiller dhe Salazar, 2013), si dhe mbi
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marrëdhëniet e pushtetit. Në këtë mënyrë, rrjedhat shoqërore tregojnë sjellje që shoqërohen
me ndryshimet ekzistuese strukturore midis vendeve dërguese dhe pritëse të studentëve të
lidhura me nivelet e ndryshme të zhvillimit të shoqërive. Lëvizjet akademike që kanë të bëjnë
me sferën e arsimit duket se përsërisin ndryshimet midis rajoneve të zhvilluara kundrejt atyre
në zhvillim. Por jo vetëm midis vendeve dhe rajoneve, por gjithashtu, dhe kryesisht midis
studentëve: të jesh në gjendje të përdorësh përvojat që rrjedhin nga fenomenet e studiuara
këtu nënkupton vendosjen e një sërë burimesh, kryesisht ekonomike, megjithëse nuk janë të
disponueshme në mënyrë të barabartë në të gjithë sektorët socialë. Në këtë kuptim, përqindja
ende e ulët e studentëve ndërkombëtarë, megjithëse mund të kuptohet nga risia e këtyre
proceseve në kontinentin tonë, mund të shpjegohet edhe nga pabarazitë që kalojnë nëpër të
dhe që zbulojnë këto modalitete. Përveç kësaj, ka faktorë të tillë si distancat gjeografike dhe
vështirësitë e lidhjes që tregojnë një anë të procesit homolog në Evropë.
Një pikë e fundit që ne jemi të interesuar të rishikojmë në këtë rast është ajo që i
referohet vlerësimit të ndërkombëtarizimit si "përvoja" që ajo ofron. Këtu, siç kemi parë në
fragmentet e intervistave të sipërpërmendura, përvojat dhe të mësuarit që këto zhvendosje
supozojnë si cilësi akademike gjithashtu peshohen. Ky dimension na duket vendimtar, për aq
sa fitimi i përvojës supozon marrjen e një kapitali specifik, i cili tejkalon përmbajtjen e
trajnimit akademik, për t'u përfshirë në mësimin e përgjithshëm që merret duke jetuar jashtë
vendit: kontakti me kulturat e tjera, jetesa vetëm, fleksibiliteti gjatë lëvizjes, etj. Me një fjalë,
aftësi që lidhen me aftësitë emocionale ose të buta. Ndërsa janë të vështira aftësitë dhe
njohuritë që lidhen posaçërisht me fushën e shqetësimit akademik, të butat janë aftësitë që
lidhen me përvojën në një kontekst të ndryshimeve të forta dhe të vazhdueshme në treg.
Përndryshe, angazhimi për të studiuar dhe zgjedhja e karrierës përfshin pasigurinë se sa e
nevojshme ose jo

që profesionisti

mund

të jetë pas

diplomimit. Përvojat

e

ndërkombëtarizimit, duke futur një kapital në lidhje me aftësitë transversale dhe pak të
pranishëm në planet e studimit, ato të buta, do të jepnin përshtypjen më shumë të sigurisë,
pasi ato vlerësohen si nga shoqëria ashtu edhe nga ajo tregtare.
Universitetet në të dy vendet në zhvillim dhe ato të zhvilluara përdorin shkëmbimin e
studentëve si mekanizmin e parë për të rritur bashkëpunimin midis universiteteve. Është
përdorur gjithashtu për të tërhequr studentë ndërkombëtarë me kohë të plotë për rritjen e të
ardhurave nga shkollimi dhe për të joshur studentët e diplomuar për një program më të fortë
kërkimor. Prania e studentëve ndërkombëtarë të shkëmbimit në një universitet përmirëson
diversitetin në klasë dhe ndërveprimin e studentëve me kultura të ndryshme, duke zhvilluar
kompetencat ndërkulturore të studentëve dhe duke i ndihmuar ata të bëhen qytetarë globalë.
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Në planin afatgjatë, një program i tillë ndihmon tregtinë midis vendeve dhe kontribuon në
marrëdhënie të mira, në mirëkuptim midis kombeve dhe përfundimisht në paqen në botë.

6.2 Rekomandime
Kur bëhet fjalë për arsimin, interesi te studentët universitarë që duan të aplikojnë për
një semestër jashtë vendit gjatë studimeve universitare sa vjen e rritet, dhe universitetet duan
që të shohin aftësitë që ato zotërojnë, gjë që ju jep atyre mundësi për t'u përshtatur me çdo
institucion pasi ai tashmë mori përvojën e të mësuarit në mjedise të ndryshme.
Ky punim kërkon të hapë dhe informojë debatin për të pajisur akademikët në një
shoqëri të globalizuar me shpejtësi të ndryshuar, veçanërisht zhvillimet në inkurajimin e
lëvizjes globale të studentëve, dhe mënyrën se si ato mund të përgatiten për këtë fushë të re
dhe në rritje të arsimit ndërkombëtar. Rezultatet që dalin tregojnë për rëndësinë e studimit
jashtë vendit si një përvojë kryesore formuese për vetëdijen evolucionare të studentëve për
kulturën e tyre të të mësuarit dhe pritësit, duke zhvilluar kështu një dimension ndërkulturor
në përvojën e përgjithshme të studimit.
Për siguruesit e arsimit që dëshirojnë të rrisin lëvizshmërinë e studentëve, duket e
nevojshme të sigurohet një përgatitje efektive për studentët e përfshirë, duke përfshirë rritjen
e ndërgjegjësimit të studentëve për kulturën e tyre të të mësuarit dhe përgatitjen e studentëve
për takimet ndërkulturore para se të përfshihen në lëvizshmërinë e studentëve. Kjo mund të
arrihet duke u kërkuar studentëve të shkëmbimit që kthehen të paraqesin një video ose
prezantim të shkurtër që përshkruan përvojat e tyre të studimit dhe të jetuarit në shkëmbim te
studentët e mundshëm të shkëmbimit. Një mënyrë tjetër që institucionet mund të përgatisin
studentët do të ishte përmes një skeme shoku me studentë të kthyer të shkëmbimit.
Për më tepër, pasi motivimi i studentëve për të marrë pjesë në rritjen e lëvizshmërisë
shpesh lidhet me mënyrën se si ata i perceptojnë përfitimet afatgjata nga lëvizshmëria,
rekomandohet që të maksimizohet kapja e mësimit nga përvoja e studimit jashtë vendit
përmes një numri mekanizmash përfshirë përfshirjen e studentëve për të regjistruar përvojën
e zhvillimit të ndërgjegjësimit ndërkulturor dhe përdorimin e tij për të rritur vlerësimet nga
studimi jashtë vendit dhe për të rritur CV, ndarja e përvojës në internet me studentë të tjerë
dhe vizita e studentëve të shkëmbimit kur ata janë jashtë vendit. Vlerësimi i studentëve dhe
moderimi i notave në kthimin e studentëve është një fushë që duhet t'i kushtohet vëmendje,
dhe kjo mund të adresohet, si dhe festimi i larmisë në punën në grupe duke prishur grupe
studentësh nga i njëjti universitet dhe duke i integruar ata në një ndërkombëtar më të gjerë
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grupi studentësh.
Përmes këtyre programeve të rinjtë do të ekspozohen ndaj kulturave dhe feve të
ndryshme, dhe për shkak të dëshirës së tyre për të eksploruar dhe gatishmërisë për të
ndërmarrë rreziqe duke marrë parasysh moshën e tyre, ata do t'i lejojnë vetes të marrin një
vështrim të shkurtër të ndryshimeve që do t'i mundësojnë ata të adaptohen në mjedise
kulturore të ndryshme. Toleranca e tyre do të rritet ndërsa ata do të ndërveprojnë me njerëzit
e moshës së tyre dhe të shohin se si po jetojnë, dhe do të kuptojnë se pavarësisht nga të gjitha
ndryshimet, të gjitha qeniet njerëzore kanë shumë gjëra të përbashkëta.
Do të ishte e sigurt të thuhet se në shumicën e diplomacisë arsimore ka motive të
ndryshme për të kërkuar angazhim. Kërkimi për studentë që paguajnë tarifë është një arsye
kryesore për një aktivitet më të madh ndërkufitar. Institucionet dhe qeveritë në Maqedoninë e
Veriut duhet të krijojnë fonde të veçanta për shkëmbime studentore jasht vendit. Disa
universitete, megjithë arsimin e lartë më pak të zhvilluar kërkojnë marrëdhënie me
institucione të tjera që ata i konsiderojnë si më prestigjioze për të rritur shanset e tyre për një
gradë më të lartë në renditjen globale.
Institucionet përkatëse duhet që të krijojnë strategji për një angazhim të tillë, duke
kërkuar kështu ndërkombëtarisht bashkëpunim me institucione globale. Kështu rritet
motivimi i institucioneve arsimore për të ndjekur këto aktivitete, duke pasuruar programet e
tyre akademike, për të zgjeruar bazën e njohurive dhe përvojave për studentët e tyre, për të
dërguar dhe pritur studentë nga universitete ndërkombëtare, duke ofruar më shumë mundësi
që fakulteti i tyre të bashkohet me rrjetet ndërkombëtare të kërkimit, dhe në fund të fundit për
të zhvilluar një spektër të gjerë të aktiviteteve të përbashkëta që do të përfitojnë të dy
partnerët. Si me të gjitha marrëdhëniet e qëndrueshme, karakteri i palëve dhe korniza etike në
të cilën ato veprojnë janë të gjitha të rëndësishme. Vendet dhe institucionet që merren me
diplomaci arsimore kanë një detyrim të marrin në konsideratë përfitimet - jo thjesht për veten
e tyre por edhe për partnerët e tyre. Kjo do të jetë në frymën më të mirë të marrëdhënieve
ndërkombëtare dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë.
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SHTOJCË
Reasons for studying abroad : Exchange program
The questionnaire relates to the educational exchange programs and the affects it has
through students.
1. What is your field of study? *
2. In which exchange program did you participate? (Erasmus, YES, Fulbright,etc.) *
3. The country where you completed the study program? *
4. In what language have you studied during the exchange? *
English
French
German
Spanish
Other:
5. Why did you choose to be part of the educational exchange program? *
I wanted to broaden my horizons
I wanted to experience other cultures
I wanted to improve my chances of getting a good job
I wanted to improve my foreign language competence
I thought that my preferred course would be of a better quality abroad
I particularly wanted to study at an institution with an international reputation
I wanted to experience foreign academic communities
I wanted to become more independent
I wanted to experience different teaching and learning methods
Other:
6. How would you define international education? *
International Education includes all forms of education exercised in international and
national level.
Developing relationships with individuals from a foreign country, with the help of
scholarships, inter-trade exchange programs, seminars, conferences and access to public
information channels, which implies individual communication, based on a high level of
trust, creating close relationships
International education is an investment where positive experiences of social relationships
can be transformed into influential values and innovative ideas for country's image and
interests.
International education can contribute to country's economic development and investment
Other:
7. What does educational exchange mean to you? *
8. Have you ever been in a position as a leader or would you like to? *
Yes
No
Other:
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9. What do you think is the most important benefit of participating in a study program
abroad? *
International learning and knowledge propels students towards acceptance and
understanding of an array of different cultural and community perspectives.
Awareness and adoption of alternative, multi-faceted approaches to learning.
Enhanced interest in global issues as well as a broader general knowledge.
Career opportunities when you return to your home country.
10. Which describes best the meaning of student ambassador? *
Students that study abroad display diversity and show that they aren’t afraid to seek out
new challenges or put themselves in difficult situations.
Students who have studied abroad have shown that they have the curiosity and educational
acumen to be a leader in graduate school.
Advocates for education funding, policies or innovative approaches to education.
Graduate school admission employee that represents and promotes their college, school or
university.
Other:
11. What do you think would be the potential contribution to your country upon return? *
12. Do you think that exchange programs are adequately preparing you to be a cultural
exchange ambassador? *
Yes
No
Maybe
Other:
13. Which of these sentences describes best students role in cultural diplomacy? *
Students through cultural diplomacy can promote country’s public image in the world.
Students can reach out a positive image in the international arena through cultural
exchange.
Students through exchanging ideas, values, traditions and other cultural aspects b etween
peoples and states, can increase mutual understanding and strengthen cooperation between
them.
Other:
14. After finishing the exchange program what are your hopes for the future? *
Seek a job in home country
Seek a job in another country
To improve your labor market prospects
Wanting to go to a university with an international reputation
Other:
15. Has your experience helped you gain an appreciation for how the world is
interconnected on all levels (environmental, socio-cultural, and geopoliticaly)? If so, can
you cite specific examples? *
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