
Shoqëria në lëvizje

Migrimi, integrimi dhe asimilimi

Nevoja për ta kuptuar dhe sqaruar qenien njerë-

zore, me të gjitha aspektet e saj, gjatë historisë 

së mendimit njerëzor ka nxitur zhvillimin e ideve 

filozofike dhe shkencore, duke shtuar këtu edhe 

tekstet e shpallura hyjnore si tekste që po ashtu 

i dedikohen njeriut, kësaj radhe nga aspekti hy-

jnor. Përskaj dimensionit fizik a anatomik, njeriu 

është hulumtuar edhe nga aspekti shpirtëror. Në 

këtë kontekst, sidomos kohëve të fundit është 

gjurmuar mjaft mirë, edhe pse akoma dhe ndo-

shta edhe kurrë përfundimisht, dimensioni indi-

vidual dhe social i tij. Sjellja e njeriut si individ me 

dinamikat e brendshme shpirtërore është lëndë 

kryesisht e psikologjisë, sjellja e tij në grup, në 

bashkësi a shoqëri është lëndë kryesisht e soci-

ologjisë dhe antropologjisë, ndërsa sjellja e tij si 

individ brenda një shoqërie të caktuar është bërë 

lëndë kryesisht e psikologjisë sociale.

Rehan Neziri / Kreuzlingen

s
i qenie e vetëdijshme, njeriu zotëron ndër 
të tjera edhe dinamikën e lëvizjes bren-
da vetë shoqërisë po edhe midis dy a më 

shumë shoqërive. Përderisa lëvizja brenda vetë 
shoqërisë duke u ngjitur në pozitat dhe statuset e 
ndryshme të shoqërisë në sociologji quhet mobili-
tet (lëvizje) vertikal, lëvizja nga një shoqëri në tjet-
rën, nga një bashkësi në tjetrën, quhet mobilitet 
horizontal. Kur është në pyetje ky i fundit atëherë 
kemi të bëjmë me disa terme kyçe, siç janë: emi-
grimi, imigrimi, integrimi dhe asimilimi. Përderisa 
emigrimi  shpreh largimin nga atdheu për shkaqe 
politike, ekonomike, fetare etj. për t‘u vendosur 
përkohësisht  apo përgjithmonë në një vend të 
huaj, imigrimi shpreh ardhjen dhe vendosjen në 
një vend të huaj për të jetuar e punuar përgjith-
monë aty, zënien vend në dhe apo tokë të huaj. E 
para pra nënkupton nisjen dhe largimin, kurse e 
dyta ardhjen, mbërritjen dhe vendosjen. Një sh-
kallë e ndërmjetme ose edhe kategori në vete do 
të ishte jeta nomade e njerëzve që vazhdimisht lë-
vizin dhe nuk zënë vend të caktuar për të jetuar aty 
më gjatë. Sot mund të flitet ndoshta edhe për jetën 
“nomade” të njerëzve afaristë, të cilët vazhdimisht 

ose një pjesë të madhe të jetës së tyre janë duke 
e kaluar në vende a shoqëri të ndryshme, si re-
zultat i globalizimit. Migrimi/Mërgimi shpreh çdo 
shpërngulje a ndërrim vendbanimi për një kohë të 
gjatë, pa marrë parasysh arsyet: politike, ekono-
mike, arsimore, ushtarake, fetare etj. 

Duhet theksuar se këto lëvizje, ndaç emigrimi 
ndaç imigrimi, apo edhe vetë migrimi si tërësi, nuk 
janë të kollajshme e të thjeshta, madje shpesh-
herë rezultojnë dhe me pasoja të pariparueshme 
mendore e shpirtërore. Njëherë e vështirë është 
shkëputja nga vendi i lindjes, duhet të ekzistojnë 
arsye të forta dhe para së gjithash një guxim i 
madh për ta braktisur vendin e lindjes. Faktorët 
për këtë mund të jenë të llojllojshëm, që nga 
shtrëngimi ekonomik e deri te përndjekja politi-
ke, fetare a kulturore. Vala e dytë e ndeshjes me 
vështirësi, dhe kjo është më e rënda sepse është e 
vazhdueshme, është momenti i vendosjes në sho-
qërinë a bashkësinë e re, sidomos nëse këtu kemi 
të bëjmë me bashkësi a shoqëri që dallojnë nga 
ajo e vendlindjes nga aspekti gjuhësor, kulturor, 
fetar, politik, arsimor, ekonomik etj. Sa më e lartë 
të jetë dallueshmëria midis shoqërisë që lësho-
het dhe shoqërisë ku vihet, aq më të mëdha janë 
sfidat dhe problemet me të cilat ndeshet migran-
ti apo mërgimtari. Andaj, për ta përshkruar këtë 
valë problemesh, që për dikë janë më të shkurtra 
e për dikë nuk mbarojnë kurrë, mund të flitet për 
integrimin si rrjedhojë e natyrshme e kësaj lëviz-
jeje, po edhe si masë lehtësuese në ballafaqimin 
me realitetin e ri. Këtu, natyrisht se mund të flitet 
edhe për asimilimin, si një proces që herë-herë 
shihet si një tmerr i vërtetë e herë-herë si një 
masë efikase për një jetë të qetë e të rehatshme. 

Integrimi dhe llojet e tij

Në kuptimin gjuhësor integrimi nënkupton lidhjen 
e pjesëve ose të anëve të diçkaje në një të tërë 
(tërësi), përfshirjen e diçkaje në një të tërë si pjesë 
përbërëse dhe e pandarë e saj; bashkimin a shkr-
irjen në një njësi të vetme; e kundërta quhet çinte-
grim. Ndërkaq në kontekstin tonë mund të flasim 
për atë që quhet integrim social e që nënkupton 
bashkimin e elementeve të ndryshme (bashkësive, 
grupeve të interesit, institucioneve etj.) Brenda 
një shoqërie për të krijuar një tërësi dhe harmoni 
kuptimore. Me këtë rast dallojmë disa lloje ose më 
drejtë disa shkallë të integrimit: përbashkësi ven-
di/hapësire, përbashkësi nën presion të jashtëm, 
përbashkësi funksionale dhe përbashkësi logjike 
apo kuptimore.
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1.  Përbashkësi vendi/hapësire kemi kur grupe të 
ndryshme, që nuk i bashkon gjuha, feja, kultura, 
tradita, arsimi, morali etj., jetojnë pranë njëri-tjet-
rit pa e plotësuar dhe kompletuar njëri-tjetrin. 
Këtu mungon qëllimi dhe kuptimi i përbashkët. 
P.sh. i këtillë është rasti i gjeneratës së parë të 
mërgimtarëve shqiptarë, turq etj. në vendet evro-
piane, të cilët kishin ardhur këtu me mendimin për 
të punuar një vjet-dy dhe të ktheheshin sërish në 
vendlindje. Edhe pse kjo te një pjesë dërmuese e 
tyre ka zgjatur me dekada, madje disa akoma ndo-
dhen këtu të pensionuar, ata sot e kësaj dite nuk e 
ndiejnë veten pjesë të kësaj tërësie, ata vërtet janë 
duke jetuar krahas njëri-tjetrit, pa ndarë ndonjë 
vlerë të përbashkët me vendasit, përveç raportit 
punëdhënës-punëmarrës, blerës-shitës etj...  Siç 
mund të vërehet, këtu kemi  vetëm një zhvillim 
jete krahas apo përbri njëri-tjetrit, pa i lidhur ata 
ndonjë kuptim a vlerë më e lartë e përbashkët e 
tyre. Për pasojë këtu lindin një sërë çrregullimesh 
shpirtërore, familjare dhe pastaj keqkuptimet, pa-
ragjykimet dhe llojet e ndryshme të diskriminimit 
ndaj njëri-tjetrit. 

2.  Përbashkësi nën presion të jashtëm kemi nëse 
grupe të caktuara që nuk kanë të përbashkët as 
fenë, as gjuhën, as traditën, historinë e kulturën, 
jetojnë në një shoqëri për shkak të presionit që 
vjen nga një autoritet i vetëm politik. P.sh. ish-Ju-
gosllavia, ish-BRSS, vendet e kolonizuara; jeta 
nëpër burgje etj. Edhe këtu mungon qëllimi dhe 
kuptimi i përbashkët. Mirëpo me kalimin e kohës, 

sidomos nëse ky presion zgjat shumë ose nëse ky 
presion shndërrohet në mirëkuptim dhe vullnet të 
mirë bashkëjetese, natyrisht se elementet në fillim 
të huaja për njëri-tjetrin me kalimin e kohës apo 
edhe të rrethanave të tjera mund të krijojnë vlera, 
ideale e kuptime të përbashkëta që mund të zgja-
sin sa jeta.

3.  Përbashkësia funksionale. Secila shoqëri ka ne-
vojë për funksione (role dhe statuse) të ndryshme 
që do ta garantojnë vazhdimësinë e jetës së saj. 
Andaj ajo ka: bujq, mjeshtër, biznesmenë, arsimt-
arë, shkencëtarë, politikanë, juristë etj. Kjo do t’i 
ngjante një motori makine i përbërë nga pjesë të 
ndryshme. Nëse hiqet një pjesë, prishet apo çrre-
gullohet funksionimi i sistemit të motorit. Edhe ky 
është një integrim i mangët, jo i plotë, sepse sho-
qëria nuk është statike apo mekanike, herë-herë 
çrregullohet baraspesha e funksioneve dhe e ele-
menteve të saj…

4.  Përbashkësia logjike apo kuptimore. Integrimi i 
vërtetë i elementeve të një shoqërie arrihet nëse 
ata i kanë të përbashkëta vlerat, normat, ligjet, be-
simet, moralin etj., pra nëse ata bashkohen rreth 
një kuptimi, synimi a ideali të përbashkët. Pjesët 
e motorit e kryejnë funksionin e tyre ndoshta pa 
defekt, mirëpo mund të mos ndiejnë asgjë ndaj 
njëra-tjetrës. Ajo që e pengon fërkimin dhe nxeh-
jen e tyre është vaji… Tullat e murit i lidh llaçi apo 
betoni… Edhe elementet e shoqërisë i lidh besimi, 
morali, vlerat, ligjet dhe normat e përbashkëta. 
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“migrimi” për shkaqe ekonomike, siç është ajeti 
10 i sures el-Xhumu’a: “E kur të kryhet namazi, 
atëherë shpërndahuni në tokë dhe kërkoni bega-
titë e All-llahut, por edhe përmendeni shpeshherë 
All-llahun, ashtu që të gjeni shpëtim”. 
Kur është në pyetje integrimi, Islami e realizon 
integrimin më të plotë të mundshëm kuptimor 
në shoqërinë islame ndër të tjera edhe përmes:  
a.  vlerave universale që i ka dhe që vlejnë për të 

gjitha kohët dhe vendet, 
b.  krijimit të bashkësisë botërore (Ummeti islam, 

në të cilin nuk bëjnë pjesë vetëm muslimanët),
c.  krijimit të bashkëjetesës për të gjithë ba-

norët e Ummetit në bazë të parimit „Te‘arufit“,  
respektivisht njohjes dhe respektimit reciprok që 
kërkohet nga secili individ i shoqërisë, ç.  ndar-
jes së punës, roleve dhe detyrave në shoqëri, etj. 

Kur‘ani e mbështet ndarjen e punëve (funksioneve, 
roleve dhe detyrave), gjegjësisht integrimin funk-
sional në shoqëri me ajetin 32 të sures ez-Zuhruf: 
“A thua ata e përcaktojnë mëshirën e Zotit tënd? 
Ne kemi përcaktuar ndër ta gjendjen e jetës në 
këtë botë; Ne kemi dalluar disa në shkallë më të 
lartë se të tjerët, që të shfrytëzojnë njëri-tjetrin për 
shërbime. E mëshira e Zotit tënd është shumë më 
e dobishme se ajo që ata grumbullojnë”. 

Migrimi dhe integrimi nga aspekti islam

Në literaturën islame, po edhe biblike, flitet për 
migrimin e dy njerëzve të parë në faqen e dheut, 
respektivisht për migrimin e Ademit dhe Havvasë 
a.s. nga parajsa (Xhenneti) në tokë. Flitet për mi-
grimin e një numri të konsiderueshëm të pejgam-
berëve të Zotit, në veçanti të pejgamberëve të dal-
luar siç janë Ibrahimi, Jakubi, Jusufi, Musai, Isai 
dhe Muhammedi a.s. Sociologu mysliman Ali She-
riati thotë: “Qytetërimet më të mëdha janë krijuar 
pas një dyndjeje masive”. Nga ana tjetër Kur’ani 
lavdëron shpërnguljen, më drejtë gatishmërinë 
për t’u dyndur për shkaqe fetare, të muslimanëve 
të Mekkes për në Medine dhe pritjen e ngrohtë që 
atyre ua kanë ofruar banorët e qytetit të Medinës. 
Kështu në suren en-Nahl, ajeti 41 thuhet: “Ata që 
migruan për hir të All-llahut, pasi që u torturuan, 
atyre gjithsesi do t‘u mundësojmë vendbanim të 
mirë edhe në këtë botë, po shpërblimi i botës tjetër 
është edhe më i madh, sikur njerëzit ta dinin (për 
atë shpërblim)”. Në suren en-Nisa’, ajeti 97 ndër-
kaq thuhet: “Engjëjt që ua morën shpirtin e atyre 
që ishin mizorë të vetvetes, u thanë: „Në çka ishit 
ju? - Ata thanë: „Ne ishim të paaftë në atë tokë!“ 
(engjëjt) u thanë: „A nuk ishte e gjerë toka e All-
llahut e të migronit në të?“ (e të praktikonit lirisht 
fenë e Zotit). Vendi i tyre është xhehennemi dhe sa 
vend i keq është ai!”. Në Kur’an motivohet edhe 
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Integrimi sot

Pjesëtarët e të njëjtës fe, të të njëjtit besim, moral e 
vlera, shumë më kollaj vijnë bashkë rreth një ideali 
dhe më kollaj e realizojnë integrimin e plotë dhe të 
njëmendtë. Në botën e sotme të globalizimit është 
e pamundur të kesh shoqëri apo shtete të pastra fe-
tare, kombëtare, kulturore  etj. Andaj aty lypen vlera, 
norma e ligje që do t‘i përafrojnë të gjitha elementet 
e ndryshme.
Nga ky aspekt integrimi sot është më i vështirë dhe 
njëkohësisht edhe më i lehtë se kurrë. Është më i 
vështirë, ngase popuj me dallime të mëdha fetare, 
gjuhësore, kulturore, historike etj., me apo pa vull-
netin e plotë të tyre, mbeten në pozitë që të jetojnë 
së bashku; dhe më i lehtë, ngase globalizimi i shken-
cës dhe i teknologjisë i amortizon fërkimet e mund-
shme dhe krijon gatishmërinë e bashkëjetesës së të 
kundërtave.
Kur është në pyetje integrimi i mërgimtarëve në një 
shoqëri, zakonisht nënkuptohet një proces i cili për-
bëhet nga afrimi, shkëmbimi i ndërsjellë, komuniki-
mi, gjetja e të përbashkëtave, përcaktimi i dallimeve 
si dhe marrja përsipër e përgjegjësisë shoqërore 
në mesin e mërgimtarëve dhe popullsisë shumicë 
vendase. Përkundër asimilimit (përshtatjes apo sh-
krirjes totale), integrimi nuk kërkon heqjen dorë nga 
identiteti personal me të gjitha dimensionet e tij.
Më lart përmendëm se integrimi është një proces, që 
nënkupton diçka që nuk mund të bëhet aty për aty, 
porse nevojitet kohë, e para se gjithash edhe vullnet 
dhe dëshirë për t‘u bërë pjesë e plotë dhe e barabartë 
e shoqërisë, njohje e gjuhës së vendasve për komu-
nikim, risocializim në shoqërinë vendase dhe madje 
riformim ose riformatim i personalitetit/identitetit.
Procesi i integrimit social të mërgimtarëve varet në 
njëfarë mase edhe nga hapja dhe afrueshmëria e 
shoqërisë pritëse ndaj imigrantëve dhe fëmijëve të 
tyre. Andaj nëse dëshirohet të arrihet një integrim i 
suksesshëm i tyre, lypet që t‘u lejohet atyre të kenë 
hise/pjesë në të mirat dhe aktivitetet e përbashkëta 
të shoqërisë, sidomos në tregun e punës dhe të 
banimit. Një vend pune i sigurt krijon të ardhura të 
qëndrueshme, prestigje sociale, vetë-realizim dhe 
marrëdhënie shoqërore. E pashmangshme është që 
ata të kenë edhe qasje të barabartë shansesh në in-
stitucionet arsimore dhe edukative, gjë që e përshpe-
jton integrimin. Një detyrë tjetër e shoqërisë pritëse 
është distancimi, gjykimi dhe dënimi i frikës ndaj të 
huajve (ksenofobisë), paragjykimeve, diskriminimit 
dhe racizmit. Kjo mund të arrihet si nga ana e sho-
qërisë civile përmes proceseve të ndërtimit të mendi-
meve si dhe nga ana e autoriteteve juridike të shtetit 
dhe përmes fushatave të edukimit nëpër shkolla dhe 
nëpër projekte të tjera.

Në pyetjen se kur një i huaj quhet i integruar në sho-
qërinë Zvicerane, Enti Federal për Migrim i Zvicrës 
përgjigjet: “Integrimi është një proces dinamik i cili 
e përfshinë si popullsinë vendase zvicerane ashtu 
edhe atë të huaj të ardhur në Zvicër. Se sa me rëndësi 
është integrimi, këtë më së miri e tregon edhe lig-
ji i ri për të huajt (neni 4 i Ligjit për të huajt, AuG). 
Integrimi mëton ta ruajë bashkëjetesën paqësore të 
banorëve vendas dhe atyre të ardhur. Kjo mund të ar-
rihet nëse secila banore dhe banor i Zvicrës i pranon 
dhe i njeh vlerat e kushtetutës dhe nëse njeriu e 
çmon dhe e respekton tjetrin. Integrimi është atëherë 
i suksesshëm, kur banoret dhe banorët në Zvicër – 
pavarësisht prejardhjes së tyre – i zotërojnë të njëjtat 
shanse. E kjo nënkupton që të huajt të arrijnë vlerat 
e krahasueshme (s’e di pse jo të barabarta apo të 
njëjta? – R.N.) me zviceranet e zviceranët në shkollë, 
në tregun e punës, në shëndetësi, në sigurinë soci-
ale, në raste të kundërvajtjeve etj. Për t’u arritur kjo 
nevojitet hapja e zviceranëve. Të huajt nga ana tjetër 
duhet t’i respektojnë vlerat bazë të kushtetutës, ta 
ruajnë sigurinë dhe rendin publik dhe të tregojnë se 
dëshirojnë të marrin pjesë në jetën ekonomike dhe të 
arsimohen në këtë drejtim. E një rëndësie të veçantë 
për të huajt është që ata sapo të vijnë në Zvicër, ta 
mësojnë sa më shpejt që të jetë e mundur njërën 
gjuhë të vendit. Të jesh në gjendje të merresh vesh 
mirë është një parakusht i rëndësishëm për qasje në 
tregun e punës dhe njëkohësisht e lehtëson bashkë-
jetesën. Ajo se çfarë duhet të kontribuojnë të huajt 
për integrim në Zvicër është përcaktuar me Dekretin 
për integrimin e të huajve (VIntA, neni 4-6).”

Dobitë e integrimit të suksesshëm

•  Përfitimi apo qasja e plotë në shanset, të drejtat 
dhe shërbimet që i gëzon edhe shoqëria shumicë

•  Mbrojtja dhe barazia e plotë e individëve të shoqërisë, 
sidomos e pakicave të imigruara, pa marrë parasysh 
prejardhjen e tyre fetare, nacionale, kulturore etj.

Disa dëme apo gabime me rastin e integrimit të të 

huajve në shoqëri

•  Kur kërkesat për integrim shndërrohen në kërkesa 
për asimilim

•  Kur përmes integrimit mëtohet të bëhet dallimi, 
etiketimi dhe stigmatizimi dhe jo barazimi a inte-
grimi i mërgimtarëve

•  Paraqitja e shoqërisë pranuese si homogjene dhe 
statike (kur dihet se me mërgimtarët dhe faktorët 
tjerë ajo ndryshon dhe bëhet heterogjene, po edhe 
mërgimtarët ndryshojnë në rrethanat e reja). 

Autori është magjistër i sociologjisë së fesë dhe imam  
në Kreuzlingen, CH
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