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Të dashur miq,

Dear friends,

puna e IDMC gjatë vitit 2016 shënoi suksese të reja dhe
thelloi punën e nisur për ballafaqimin dhe ndërgjegjësimin
e shoqërisë dhe rinisë shqiptare mbi diktaturën komuniste
dhe pasojat e saj, të dukshme edhe sot e kësaj dite.

the year 2016 was a successful one for IDMC, whose work
has deepened in the process of dealing with the communist
past and of the communist dictatorship and to raise awareness
of the society and the young people about its consequences
until nowadays.

Aktiviteti një javor “Ditët e Kujtesës 2016“ ofroi për
aktorët që veprojnë në fushën e kujtesës një mundësi të
re për të prezantuar punën e tyre. Gjatë këtyre ditëve u
mbajt tryeza e rrumbullakët për kurrikulën arsimore dhe
nevojën e pasurimit të saj me ngjarjet që kanë ndodhur
gjatë diktaturës.
Përballjen me regjimin komunist ne e shohim si një detyrë
Ts QXN GXKHW Ws PE\OOHW EUHQGD NXÀMYH Ws 6KTLSsULVs 3sU
këtë arsye, IDMC bashkëpunon me një sërë institucionesh
ndërkombëtare në Europën Qendrore dhe Lindore, dhe
është pjesë e dy platformave të rëndësishme europiane të
kujtesës ku i jepet mundësia të prezantojë aktivitetet e saj
para një publiku të gjerë ndërkombëtar.
6sIXQGLSXQDHSDUDTLWXUQsNsWsUDSRUWYMHWRUGRNXPHQWRQ
para së gjithash angazhimin e personave të atashuar pranë
IDMC, të cilëve gjej rastin t’u shpreh mirënjohjen time. Pa
Fondacionin gjerman Konrad Adenauer puna jonë do të
ishte e pamundur, ata janë partneri dhe mbështetësi ynë
kryesor në këtë mision. Falënderoj gjithashtu personalitetet,
institucionet dhe shoqatat brenda vendit me të cilat
bashkëpunojmë që historia e diktaturës komuniste dhe e
viktimave të saj të mos bjerë në harresë.

The dialogue between generations and learning of the
history was offered in many education institutions where
the young people had the chance to talk with contemporary
witnesses. The partnership with the Association of History
Teachers supported many teachers to undertake different
extracurricular projects on memory in their local environment.
Consequently, participation of young people in the multimedia
competition “Ask your Grandparents 2016” was higher and
LQFUHDVHGVLJQLÀFDQWO\WKHUHSXWDWLRQRIWKH,QVWLWXWH
The weekly event “Memory Days 2016” offered a new
RSSRUWXQLW\IRUWKHDFWRUVZRUNLQJLQWKHÀHOGRIPHPRU\
to present their work. During these days a round table
about the educational curricula was held to underline the
importance of coming to terms with the dictatorship.
We see dealing with the communist regime as a task which
should not be limited within the borders of Albania.Therefore,
IDMC collaborates with many international institutions in
Central and Eastern Europe and it is part of two important
European platforms of memory having the chance to present
its activities to a wider international audience.
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Dialogu mes brezave dhe njohja e historisë u mundësua
në shumë institucione shkollore ku të rinjtë patën
rastin të bisedojnë me dëshmitarë të kohës. Vendosja e
marrëdhënieve me shoqatën e mësuesve të historisë bëri që
shumë mësues të ndërmerrnin me mbështetjen e Institutit
projekte të ndryshme ekstrakurrikulare për kujtesën. Për
rrjedhojë, pjesëmarrja e të rinjve në konkursin multimedial
“Pyet gjyshërit 2016!” ishte më e madhe dhe rriti ndjeshëm
reputacionin e Institutit.

To conclude, the work presented in this annual report
GRFXPHQWV ÀUVW DQG IRUHPRVW WKH FRPPLWPHQW RI SHUVRQV
DIÀOLDWHGZLWK,'0&ZKRP,WDNHWKLVRSSRUWXQLW\WRH[SUHVV
my gratitude. Without the German Foundation Konrad
Adenauer, our work would be impossible; they are our
valued partner and supporter in this mission. I thank also the
personalities, institutions and associations within the country
which cooperate with us that the history of the communist
dictatorship and its victims to not fall into oblivion.

Miqësisht/Sincerely
Dr. Jonila Godole
IDMC - Drejtore Ekzekutive / Executive Director
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MISIONI I INSTITUTIT
KUJTESA SI NJË MISION

MISSION OF THE INSTITUTE
MEMERY AS A MISSION

Instituti për Demokraci, Media & Kulturë (IDMC) është një organizatë
H SDYDUXU MRTHYHULWDUH GKH MRÀWLPSUXUsVH NULMXDU Qs 1sQWRU 
Roli kryesor i saj është të studiojë dhe promovojë zhvillimin e vlerave
GHPRNUDWLNHWsNXOWXUsVGKHWsPHGLDVQs6KTLSsULSsPHVQMsTDVMH
ndërdisiplinare.

The Institute for Democracy, Media & Culture (IDMC) is an
LQGHSHQGHQW QRQSURÀW DQG QRQJRYHUQPHQWDO RUJDQL]DWLRQ
founded in November 2014. Its main role is to study and promote
the development of democratic values, culture and media in Albania
through an interdisciplinary approach.

Instituti synon promovimin e dinjitetit dhe të drejtave të njeriut, si
element kyç i vlerave demokratike të Europës dhe Bashkimit Europian
(BE) dhe ndërgjegjësimin e të rinjve dhe shoqërisë mbi historinë e
BE dhe krimet e kryera nga regjimet totalitare përfshi këtu edhe
GLNWDWXUsQQs6KTLSsUL

The Institute aims to promote dignity and human rights, as key
HOHPHQW RI (XURSH DQG (XURSHDQ 8QLRQ  (8  GHPRFUDWLF YDOXHV
DQGDZDUHQHVVRI\RXQJSHRSOHDERXWWKHKLVWRU\RI(8DQGFULPHV
committed due to the totalitarian regimes, including the dictatorship
in Albania.

,'0&V\QRQWsSsUPEXVKPLVLRQLQTsNDPDUUsSsUVLSsUSsUPHV
 WUDMQLPHYHHGXNDWLYHNXUULNXOsVVKNROORUHGKHSURMHNWHYHNUHDWLYH
QsPXOWLPHGLDÀOPHYHQWHVHQVLELOL]XHVH
 ERWLPLW Qs SULQW GKH RQOLQH  GKH SsUNWKLPLW Ws OLEUDYH GKH
materialeve që mundësojnë një shkëmbim shkencor dhe kulturor,
si europian ashtu dhe botëror;
 NsUNLPLW VKNHQFRU GKH VRQGLPLW Ws RSLQLRQLW SXEOLN Qs IXVKsQ H
medias dhe edukimit mbi paqen.

,'0&DLPVWRDFKLHYHLWVPLVVLRQWKURXJK
 HGXFDWLRQDO WUDLQLQJ VFKRRO FXUULFXOXP DQG FUHDWLYH SURMHFWV LQ
PXOWLPHGLDÀOPDZDUHQHVVHYHQWV
 SXEOLFDWLRQ LQ SULQW DQG RQOLQH  DQG WUDQVODWLRQ RI ERRNV DQG
PDWHULDOVWKDWHQDEOHDVFLHQWLÀFDQGFXOWXUDOH[FKDQJH(XURSHDQ
and international one.
 VFLHQWLÀFUHVHDUFKDQGVXUYH\RIWKHSXEOLFRSLQLRQLQWKHÀHOGRI
media and peace development.

THE IMPACT OF IDMC 2016

Rreth 2000 persona ndoqën aktivitetet e IDMC për vitin 2016, duke
UHÁHNWXDU GKH PsVXDU Qs IXVKsQ H EDOODIDTLPLW PH Ws VKNXDUsQ GKH
kujtesës, edukimit politik, multimedias, letërsisë etj.

Around 2000 people took part in the activities of IDMC in 2016,
UHÁHFWLQJDQGOHDUQLQJLQWKHÀHOGGHDOLQJZLWKWKHSDVWDQGPHPRU\
political education, multimedia, literature, etc.

Rreth 30 ngjarje publikePEORGKsQVsEDVKNXÀJXUDWsQMRKXUDQJD
të gjitha fushat, media, shkenca, politika, aktorë të shoqërisë civile dhe
organizatave ndërkombëtare në Tiranë si dhe ekspertë të huaj në fushën
e kujtesës. Këto aktivitete ishin të fokusuara kryesisht në debatin mbi
ballafaqimin e shoqërisë shqiptare me të shkuarën; në edukimin politik
të të rinjve; si dhe në fushën e multiedias dhe letërsisë. Duke përfshirë
të rinj gjimnazistë, studentët, gazetarë e deri te studiuesit e fushës.

Around 30 public events EURXJKWWRJHWKHUSURPLQHQWÀJXUHVIURPDOO
areas such as media, science, politics, civil society actors and international
RUJDQL]DWLRQVLQ7LUDQDDVZHOOIRUHLJQH[SHUWVLQWKHÀHOGRIWKHPHPRU\
These activities were mainly focused on the debate over the Albanian
society dealing with the past; in the political education of young people;
DV ZHOO LQ WKH ÀHOG RI PXOWLPHGLD DQG OLWHUDWXUH LQFOXGLQJ \RXQJ KLJK
VFKRROSXSLOVVWXGHQWVMRXUQDOLVWVDQGUHVHDUFKHUVLQWKHÀHOG

Rreth 100 referues shqiptarë dhe të huaj dhe dëshmitarë
të diktaturës në fushat e tyre ndanë me të rinjtë përvojën dhe
ekspertizën e tyre në fushat e mësipërme.

Around 100 albanian and foreign referents and witnesses of
the dictatorship shared with young people their experience and
expertise in the aforementioned areas.

Prezenca në dhjetra studio televizive, gazeta, emisione
radifonike dhe portale online e aktiviteteve të IDMC nxiti debatin
publik për të punuar më shumë me të rinjtë, përmes mjeteve kreative
dhe për t’i ndihmuar ata të jenë pjesë efektive e vendimmarrjes në
demokraci. (Për më shumë shih fq. 38-39).

Presence in dozens of television studios, newspapers, radio
broadcast and online portals of IDMC’s activities triggered the
public debate to work more with young people through creative
means and to help them to be effective part of the decision making in
GHPRFUDF\ 6HHPRUHSJ 
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IMPAKTI I IDMC PËR VITIN 2016

PROJEKTE / PROJECTS 2016 MEMORY ALIVE
Konkurse
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Konkurset luajnë një rol shumë të
rëndësishëm në motivimin e të rinjve për
t’u angazhuar në iniciativa jashtë-shkollore
që trajtojnë tema të ndryshme, e sidomos
tema të patrajtuara shumë në librat
shkollorë. Dhe veçanërisht kur të rinjtë
duhet të performojnë në mënyrë kreative
në këto konkurse, ato rezultojnë të jenë të
suksesshme edhe për tema që ndoshta nuk
janë shumë tërheqëse për ta, pavarësisht
rëndësisë që ato kanë për t’u trajtuar. Për
këtë arsye, IDMC përmes konkurseve
kreative kryesisht në Multimedia, përpiqet
të zgjojë interesin e të rinjve shqiptarë
për tema që synojnë ballafaqimin me të
shkuarën.

Competitions
The competitions play an important role
to motivate young people to be engaged
in extracurricular initiatives that treat
different topics, especially topics not
addressed in school textbooks. In particular,
when young people should perform in
creative ways in these competitions,
competitions result successful also for
topics which might not be very much
interesting for young people, despite
their importance to be addressed. For
this reason, IDMC through creative
competitions mainly in Multimedia tries to
grab attention of Albanian young people for
topics that aim dealing with the past.

Ask Your Grandparents Competition

)DNWLTsWsULQMWsQs6KTLSsULHQMRKLQ
shumë pak diktaturën ka ndodhur për
shumë arsye. Më së shumti, indiferencën e
të rinjve shqiptarë e ka ushqyer edhe brezi
që e ka përjetuar periudhën komuniste dhe
nuk e ka ndarë përvojën e tyre me brezat
e rinj dhe duke i lënë ata të painformuar.
Për këtë arsye, IDMC shpalli më 18 Maj
2016 konkursin e dytë kombëtar me titull
“PYET GJYSHËRIT” për të rinj mbi
YMHo7sULQMWsXIWXDQWsUHÁHNWRQLQ
përmes punimeve në Multimedia (Digital
6WRU\WHOOLQJ KLVWRULSsUYRMDGKHSsUMHWLPH
IDPLOMDUHJMDWsGLNWDWXUsVQs6KTLSsUL

The fact that many young people know
little of their country’s communist past
happened for various reasons.Youth’s
indifference to that period has been also
helped by the generation who experienced
WKHGLIÀFXOWFRPPXQLVPDQGGLGQRW
share it with younger generation. For
this reason, IDMC launched on 18 May
2016 the second national with title “Ask
Your Grandparents”, for young people
above 15 years old. It invited them to
UHÁHFWWKURXJKWRROVLQMultimedia (Digital
6WRU\WHOOLQJ VWRULHVDQGIDPLO\H[SHULHQFHV
during the dictatorship in Albania.

Përmes aktiviteteve të këtij lloji, IDMC
synon të mundësojë një shkëmbim dhe
përballje midis brezave, një proces ky i
munguar në dy dekadat e fundit. Edhe pse u
takon historianëve ta shkruajnë historinë e
një vendi dhe jo “gjyshërve”, bashkëbisedimi
PHWDsVKWsQMsVKÁHWLPLEXULPHYHWs
dorës së parë, i dëshmisë së kohës, për ta
njohur historinë më nga afër. Ky konkurs
ishte konkursi i dytë kombëtar i organizuar
nga IDMC pas konkursit “Lindur në
90-ën: Zbulo të shkuarën, krijo të
ardhmen” 2015.

Through activities of this kind IDMC
aims an exchange and confrontation
between the generations, a process which
has been lacking the last two decades.
Although it is up to the historians, not
the grandparents, to write the history of
a country, conversing with them is seen
DVDQH[FKDQJHZLWKÀUVWKDQGVRXUFHV
testimonies of the time, to know the past
from a closer inspection. This competition
was the second national competition
organized by IDMC, after the “Born in
the 90s: Explore the Past, Create the
Future” competition 2015.
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Konkursi “Pyet Gjyshërit” 2016

Fituesit e konkursit

Competition Awards

0s7HWRUQsNXDGsUWs',7Ê9(7Ê.8-7(6Ê6
XVKSDOOsQQsQMsFHUHPRQLWsYHoDQWsÀWXHVLWH
konkursit në fushën e multimedias.

,QWKHFRQWH[WRI0(025<'$<6DVSHFLDOFHUHPRQ\
was organized for the winners of the competition in
WKHÀHOGRIPXOWLPHGLD

Vendi i parë: Erlisa Kulla, “Treni i diktaturës”, 15 vjeç

1st Place:

Vendi i dytë: Adil Brahimi, “Ngjyrat e një diktature“,
20 vjeç

.HMVL6KNsPEL´+LVWRULDHJM\VKHVVLPHµ
16 vjeç

2nd Place: Adil Brahimi, “The Colors of Dictatorship”,
20 years old

.HMVL6KNsPEL´7KH6WRU\RI0\*UDQGPRWKHUµ
16 years old

Vendi i tretë: Andi Bora, “Historia e Hoxhë Ibrahim
Bardhylit”, 21 vjeç
Bora Malelli, “Të jetosh në burg pa
hekura”, 15 vjeç

'KLPLWsU=JXUR´8GKsWLPQsWs
shkuarën...”, 16 vjeç

3rd Place:  $QGL%RUD´7KH6WRU\RI,PDP,EUDKLP%DUGK\OLµ
21 years old
Bora Malelli, “Living in a Prison Without Bars”,
15 years old

'KLPLWsU=JXUR´7UDYHOLQJ,QWRWKH3DVWµ

16 years old

Çmimi i rrjetit: Arsiana Durmishaj, “Historia e Lizetës”,

Social Network Prize: $UVLDQD'XUPLVKDM´7KH6WRU\RI/L]HWHµ

Juria e konkursit:
Fatos Lubonja (Publicist, gazetar);
Persida Asllani (Drejtore e Bibliotekës Kombëtare);
Eol Çashku (Akademia e Filmit dhe Multimedias “Marubi”);
Eno Popi (Moderator, TV Top Channel);
=DPLU.RNRQR]L 8QLYHUVLWHWLL$UWHYH 

The jury:
Fatos Lubonja (Publicist, journalist);
Persida Asllani (Director of the National Library);
Eol Çashku (“Marubi” Movie and Multimedia Academy);
Eno Popi (Moderator, TV Top Channel);
=DPLU.RNRQR]L 8QLYHUVLWHW\RI$UWV 

Partnerët:
Fondacioni Konrad Adenuaer,
Ambasada Gjermane,
0LQLVWULDH$UVLPLW 6SRUWLW
0LQLVWULDH0LUsTHQLHV6RFLDOH 5LQLVs

Partners:
Konrad Adenauer Foundation,
German Embassy,
0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ 6SRUWV
0LQLVWU\RIWKH6RFLDO:HOIDUH <RXWK

Sponsori i çmimeve
Telekom Albania

Sponsor of the prizes
Telekom Albania

Erlisa Kulla, “The Dictatorship Train”, 15 years old

DOCUMENTARIES

Në epokën dixhitale, dokumentarët luajnë
një rol të rëndësishëm në edukimin e të
rinjve sepse ofrojnë mundësinë për t’i
njohur ata me tema të caktuara në një
formë ndryshe. Përmes tyre ata mund
të përcjellin dhe lexojnë një mesazh të
caktuar, të shohin fakte dhe të vërteta
të pathëna, mund të ngrenë pyetje e të
diskutojnë tema të patrajtuara më parë dhe
të ndërgjegjësojnë një shoqëri të tërë për
tema të ndryshme etj.

In the digital era, documentaries play a very
important role in educating young people
because they provide the opportunity
to familiarize them with certain topics in
a different way. Through documentaries
young people can transmit and read a
particular message, see facts and untold
truths, may raise questions and discuss
topics previously untreated and to raise
awareness in an entire society for various
topics etc.

6RWQsVKRTsULWsSHUsQGLPRUH
dokumentarët zënë një vend të
rëndësishëm në kurrikulën shkollore,
si pjesë e procesit mësimor për
ndërgjegjësimin dhe edukimin e të rinjve
UUHWKWHPDYHWsQGU\VKPH1s6KTLSsUL
është e vështirë ta gjesh këtë qasje të
adoptuar në shkolla. Prandaj IDMC ofron
përmes dokumentarëve të munguar një
mundësi për të njohur të shkuarën dhe për
t’u përballur me diktaturën shqiptare.

Today in Western societies, documentaries
occupy an important place in school
curriculum, as part of the learning process
for raising awareness and educating young
people about different topics. In Albania
LVKDUGWRÀQGWKLVDSSURDFKDGRSWHG
in schools. Therefore, IDMC aims to
offer through lacked documentaries an
opportunity to know the past and to
confront the Albanian dictatorship.
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DOKUMENTARËT
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Takime me
dëshmitarë të kohës

Meeting
contemporary witnesses

Projekti Memory Alive i nisur
që në vitin 2015, synon të mbajë
gjallë kujtesën permes aktiviteteve
sensibiluese në fushën e artit dhe
kulturës. Fillimet e tij, projekti i kishte
PHUHDOL]LPLQHQMsÀOPLGRNXPHQWDU
të ideuar dhe drejtuar nga pedadoget
e Departamentit të Gazetarisë, Dr.
-RQLOD*RGROHGKH]QM+ROWD6KXSR
me titullin intrigues Kujtesa e një vendi
që harroi të harronte. Dokumentari
X[KLUXDQsT\WHWHWs6KTLSsULVs
me fokus kujtesën që të rinjtë
kanë në lidhje me të shkuarën nga
VWXGHQWHW5DVKHOD6KHKX)MRQD0HoD
Erina Laska, Juna Cucka, Preveza
Dervishllari.

The project Memory Alive
initiated on 2015, aims to keep
memory alive through awareness
DFWLYLWLHVLQWKHÀHOGRIDUWDQG
multimedia. This project started
with a creation of a documentary
with conception and direction of
the lecturers of the Department of
Journalism, Dr. Jonila Godole and
0V+ROWD6KXSRZLWKLQWULJXLQJWLWOH
Memory of a Country that Forgot to
Forget. The documentary was shot
in 8 cities across Albania focusing
on the young people’s memories on
WKHSDVWE\VWXGHQWV5DVKHOD6KHKX
Fjona Meça, Erina Laska, Juna Cucka,
Preveza Dervishllari.

Gjatë viteve 2015-2016 ky dokumentar
është shfaqur jo vetëm në të gjitha
qytetet ku u kryen xhirimet, por
edhe në qytete të tjera, shkolla dhe
institucione të ndryshme. 6KIDTMD
e dokumentarit është shoqëruar
gjithmonë me një bashkëbisedim me
dëshmitarë të diktaturës, me studiues,
shkrimtarë dhe gazetarë të interesuar
për temën, si dhe me vizitat në vendet
e kujtesës në këto qytete.

During 2015-2016 this documentary
is screened not only in all the cities
where it was shot, but also in other
cities, in schools and other different
institutions. The screening of the
documentary is always followed by
a discussion with witnesses of the
dictatorship, researchers, writers
and journalists interested on the
topic, as well with visits on the sites
of memory in these cities.

24 February 2016,Tirana –
Meeting with pupils and teachers of
´6DPL)UDVKsULµKLJKVFKRROLQ7LUDQD
After the screening Memory of a
Country… documentary, the pupils
had the chance to learn about the
nature of totalitarian communism
and its consequences by the people
who personally or as a family
experienced the painful ways of
dictatorship. Guests were Mr. Gëzim
Peshkëpia, a former political prisoner,
and Mrs. Rozi Kostani, whose family
was persecuted during family.
Her family’s story brought a
panorama of Albania’s foreign politics
at the time, respectively the realtions
between Albania and former
Yugoslavia.

18-19 mars 2016, Berat – Në
EDVKNsSXQLPPH8QLYHUVLWHWLQH
Beratit, në ambientet e tij u shfaq
dokumentari me pjesëmarrjen masive
të qytetarëve të Beratit. Para shfaqjes
VsÀOPLWHNVSHULHQFDJMHUPDQHX
soll në fokus nga z. Walter Glos,
drejtues i fondacionit gjerman Konrad
$GHQDXHUQs6KTLSsUL.U\HWDULL
%DVKNLVsVs%HUDWLW]3HWULW6LQDM
theksoi rëndësinë e madhe të këtyre
aktiviteteve për mbajtjen gjallë të
kujtesës kolektive. Të pranishmit
diskutuan me ish të internuar në
rrethin e Beratit, znj.Vera Bekteshi
dhe z. Gëzim Peshkëpia. Pjesë e
aktivitetit ishte edhe vizita në vendet
HNXMWHVsVQsT\WHWLQH%HUDWLWKLVWRULD
e bulevardit “Republika”, e kishave,
xhamive dhe kalasë gjatë diktaturës.

18-19 March 2016, Berat – In
FROODERUDWLRQZLWKWKH8QLYHULVW\
of Berat, it was screened at the
8QLYHUVLW\WKHGRFXPHQWDU\ZLWK
the participation of the citiziens of
Berat. The German experience was
brought into focus by Mr. Walter
Glos, the head of Konrad Adenauer
Foundation in Albania. Mayor of
%HUDW0U3HWULW6LQDMHPSKDVL]HG
the importance of these activities in
keeping the collective memory alive.
The participants discussed with
former persecuted in Berat, Ms.Vera
Bekteshi and Mr. Gëzim Peshkëpia.
Part of the activity was also the
visit in the places of memory in
%HUDWWKHVWRU\RIWKH´5HSXEOLNDµ
boulevard, churches, mosques and
the castle during the dictatorship.
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24 shkurt 2016,Tiranë – Takim
me gjimnazistë dhe mësues të
JMLPQD]LW´6DPL)UDVKsULµQs7LUDQs
Pas shfaqjes së dokumentarit
Kujtesa e një vendi…, të rinjtë patën
shansin të mësojnë rreth natyrës
totalitare të komunizmit shqiptar
dhe pasojat e tij nga persona të cilët
vetë dhe familjarisht kanë përjetuar
eksperienca të dhimbshme gjatë
GLNWDWXUsV7sIWXDULVKLQ]*s]LP
Peshkëpia, ish-i burgosur politik, dhe
znj. Rozi Kostani, nga një familje e
persekutuar në kohën e diktaturës,
HFLODPHUUsÀPLQHVDMVROOLGKHQMs
panoramë të politikës së jashtme të
6KTLSsULVsVsDVDMNRKHSsUNDWsVLVKW
PDUUsGKsQLHWPHV6KTLSsULVsGKH
ish-Jugosllavisë.
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28-29 prill 2016, Gjirokastër –
Dokumentari Kujtesa e një vendi…
u shfaq më 29 prill në qytetin e
Gjirokastrës ku morën pjesë edhe
përfaqësues të shoqatës së ish
të përndjekurve. Për të njohur
nga afër përvojën njerëzore në
diktaturë, të rinjtë biseduan me
znj. Arjeta Kokalari, administratore
H6KRTDWsV´0X]HX0XVLQH
Kokalari” dhe z. Gëzim Peshkëpia,
ish i burgosur politik. Takimi
në Gjirokastër u shoqërua me
diskutime dhe debate të forta, të
FLODWOLGKHVKLQNU\HVLVKWPHÀJXUsQ
e diktatorit Enver Hoxha dhe
rolin e tij gjatë regjimit totalitar në
6KTLSsULGHULQsYLWLQ

28-29 April 2016, Gjirokastra –
The Memory of a country…
was screened in Gjirokaster,
on 29 April with participation
of the representatives of the
Association of the former
politically persecuted. To familiarize
themselves with the human
experience during dictatorship,
students asked questions to Mrs.
Arjeta Kokalari, the administrator
of Association “Musine Kokalari
Mueum” and Mr. Gëzim Peshkëpia,
a former political prisoner. The
meeting in Gjirokastra generated
VWURQJGHEDWHUHJDUGLQJWKHÀJXUH
of the dictator, Enver Hoxha, and
his role during the totalitarian
regime of Albania until 1990.

20 maj, Shkodër – Aktiviteti
pati në fokus bashkëbisedimin e
nxënësve të shkollës austriake
´3HWHU0DKULQJHUµQs6KNRGsUPH
znj. Alma Liço, e cila u internua në
moshën 10 vjeç bashkë me familjen
për 23 vjet në Dragot (Elbasan).
Pas shfaqjes së dokumentarit, ajo
ndau me të rinjtë eksperiencën e
saj gjatë diktaturës, nën moderimin
e shkrimtarit Parid Teferiçi.
Historitë personale të rrëfyera
nga ish të përndjekur politikë
janë “vendtakimi” i të rinjve me
historinë e errët të diktaturës
dhe ballafaqimi i tyre me vende
WsNXMWHVsVQsWRSRJUDÀQsH
persekutimit të madh komunist.
6KIDTMDHGRNXPHQWDULWXSDVXDPH
një vizitë në Vendin e Dëshmisë dhe
.XMWHVsVQs6KNRGsU

20 May 2016, Shkodra – The
activity focused on a conversation
of the high school students at the
Austrian school “Peter Mahringer”
LQ6KNRGHUZLWK0V$OPD/LoRZKR
was persecuteed with her family
for 23 years in Dragot (Elbasan)
when she was 10 years old. After
documentary screening, she shared
her experience of dictatorship.
Discussions were moderated by the
writer Mr. Parid Teferiçi. Personal
stories told by former political
persecutees resemble a “meeting
place” with the dark history of
dictatorship and confrontation
with the places of memory in the
topography of the great communist
oppression. The documentary was
IROORZHGE\DYLVLWWRWKH6LWHRI
:LWQHVVDQG0HPRU\LQ6KNRGUD

27 May 2016, Çorovoda,
Skrapar – Young people from
Corovode and representatives
RIWKH0XQLFLSDOLW\RI6NUDSDU
attended the event. After the
screening of the documentary
of IDMC, Mr. Nuri Musabelliu
told the young people
of Corovode his family’s
experience with political
persecution, whereas the
publicist Mustafa Nano helped
them deepen their knowledge
about the dictatorship.
Corovoda youth admitted to
having little interest in this
part of the Albanian history.
They also noted what they had
been taught at school about
it was not enough for a clear
understanding of Albania’s
dictatorship.
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27 maj 2016, Çorovodë,
Skrapar – Në këtë aktivitet
morën pjesë të rinj nga
Çorovoda dhe përfaqësues të
%DVKNLVs6NUDSDU3DVVKIDTMHVVs
dokumentarit të IDMC, z. Nuri
Musabelliu, ndau me të rinjtë
e Çorovodës, eksperiencën e
persekutimit të familjes së tij.
Gjithashtu, publicisti Mustafa Nano
i ndihmoi të rinjtë të thellonin
njohjen e tyre për diktaturën.
Në këtë diskutim të rinjtë nga
Çorovoda pranuan se interesi i
tyre për këtë pjesë të historisë
Vs6KTLSsULVsNLVKWHTHQsL
SDSsUÀOOVKsP$WDJMLWKDVKWXX
shprehën se ajo çfarë u ishte ofruar
në shkollë për këtë periudhë ishte
e paktë dhe e pamjaftueshme për
të kuptuar qartë diktaturën e
6KTLSsULVs
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DOKUMENTARI “FËMIJËT E DIKTATURËS” 2016

“CHILDREN OF THE DICTATORSHIP” DOCUMENTARY 2016

Interesi me të cilin u prit dokumentari Kujtesa e një vendi…,
WUHJRLQHYRMsQTsSXEOLNXVKTLSWDUNDSsUUHÁHNWLPLQ
HKLVWRULVsQsIRUPsÀOPLNH3sUNsWsDUV\H,'0&Qs
EDVKNsSXQLPPH8QLYHUVLWHWLQH$UWHYH'HJD5HJML
prodhoi më 2016 dokumentarin “Fëmijët e diktaturës”,
me regji nga Besnik Bisha. Ai ka në qendër fatin e katër
personave që lindën dhe kaluan fëmijërinë e tyre në burgje
apo vendet e internimit. Ata i përkasin brezave të ndryshëm
dhe sjellin për publikun shqiptar dhe të huaj një qasje
DXWRELRJUDÀNHQGDMVLVWHPLW'RNXPHQWDULV\QRQWsUULVs
ndërgjegjësimin e brezit të ri mbi pasojat e diktaturës dhe
krimeve të komunizmit, ku edhe foshnjet dënoheshin sipas
ligjeve të kohës si “armiq të popullit”.

The interest for Memory of a Country… documentary, shows
WKDWWKHQHFHVVLW\RIWKH$OEDQLDQSXEOLFWRUHÁHFWLQWKHÀOP
way. For this reason, IDMC, in collaboration with the Direction
%UDQFKDWWKH8QLYHUVLW\RI$UWVSURGXFHGRQWKH
“Children of the Dictatorship” documentary, directed by Besnik
Bisha. It has on focus four characters that were born and passed
their childhood in prisons or internment areas.They are from
different generations and bring to the Albanian and foreign
audience an autobiographical approach to the system.The
documentary aims to raise awareness of younger generation
about the consequences of the dictatorship and crimes of
communism, when often even newborns were punished
according to the law of the time as “enemies of the people”.

Dokumentari do të shfaqet gjatë vitit 2017 në institucione
edukative dhe takime publike për të rritur ndërgjegjësimin
e shoqërisë shqiptare mbi diktaturën. Dokumentari është
LSDMLVXUPHWLWUD6KTLSGKH$QJOLVKWdGRLQVWLWXFLRQL
interesuar të shfaq dokumentarin në aktivitete edukative
PXQGWsNRQWDNWRMs,'0&QsRIÀFH#LGPFDO

The documentary will be shown in 2017 in educational
institutions and public meetings to raise awareness on
dictatorship in the Albanian society. The documentary is
subtitled in Albanian and English. Any institution interested in
showing the documentary in various activities related to the
PHPRU\FDPSDLJQFDQFRQWDFWWKH,'0&DWRIÀFH#LGPFDO

Kujtesa e diktaturës komuniste – Një qasje
didaktike

Memory of the communist dictatorship
– A didactical Approach

.\PDWHULDOÀOPLNRIURQPXQGsVLQsWsQMLKHPLQJDDIsU
me disa projekte kreative si dhe me mendimin e të rinjve
dhe ekspertëve mbi rëndësinë e të kujtuarit dhe mënyrat
HÀNDVHSsUWDEsUsNsWs0DWHULDOLPXQGWsSsUGRUHWSsU
qëllime didaktike nga mësuesit në lëndën e historisë ose
projekte ndërlëndore.

This footage offers the opportunity to get familiarized
closely with some creative projects and the opinion
of young people and experts on the importance of
remembering and effective ways to do so. This material can
be used for didactic purposes by teachers in the history
course or inter-subject projects.

PROJECTS 2016 – TOPOGRAPHY OF TERROR

Vizita Studimore në Vendet e Kujtesës

Study Visits to Sites of Memory

Një shoqëri demokratike nuk mund të ecë
përpara nëse nuk njeh dhe përballet me të
shkuarën e saj. Në veçanti, të rinjtë e një vendi
VL6KTLSsULDTsXSsUEDOOPHQMsQGsUGLNWDWXUDW
më të egra në Europën Lindore, nuk kanë njohuri
të thella në të ashtuquajturat fenomene të
komunizmit në vendin e tyre.Vendet e kujtesës,
si burgjet politike, kampet e internimit dhe të
punës së detyruar duhet të sillen më shpesh në
vëmendjen e të rinjve të paktën për dy arsye
WKHOEsVRUH6sSDULVLQMsSsUNXMWLPLYLNWLPDYHWs
komunizmit, dhe së dyti, si njohje e përballje me të
VKNXDUsQGKHPHSDVRMDWHGLNWDWXUsVQs6KTLSsUL

A democratic society cannot go forward if it does
not know and face its past. In particular, the young
people in a country such as Albania, that faced one
of the harshest dictatorships in the Eastern Europe,
do not have in-depth knowledge in the so-called
SKHQRPHQRQRIFRPPXQLVPLQWKHLUFRXQWU\6LWHVRI
memory, such as political prisons, internment camps
of obligatory work should be brought more often
to the attention of young people, for two essential
UHDVRQV)LUVWRIDOOWRFRPPHPRUDWHWKHYLFWLPV
of communism, and secondly, to become familiar
and deal with the past and the consequences of the
dictatorship in Albania.

Për këtë arsye IDMC organizon vizita studimore
në vendet e kujtesës me të rinj, gjimnazistë,
student që vijnë apo jo nga familje ish-të
përndjekura politike. Në këto vizita studimore
IDMC iu jep shansin të rinjve të njihen me
diktaturën shqiptare përmes dëshmive të gjalla të
personave që kanë vuajtur dënimin në këto vende.
Njohja e të rinjve shqiptarë me historinë e shkuar
WsYHQGLWWsW\UHLQGLKPRQDWDWsUHÁHNWRMQsMR
vetëm mbi natyrën e regjimit totalitar shqiptar
të asaj kohe dhe pasojat e tij, por gjithashtu i
ndërgjegjëson ata mbi rrezikun e tendencave
totalitare edhe në ditët e sotme.Vetëm nëse një
shoqëri demokratike i njeh mirë këto tendenca,
është e aftë të parandalojë rikthimin e tyre.

Hence, IDMC organizes study trips in sites of
memory, with high school students and other
students or young people coming or not coming
from former political persecuted families. IDMC gives
the chance to young people to learn for the Albanian
dictatorship through the testimonies of those who
have suffered their punishment in these places. The
familiarity of Albania’s young people with the past of
their country helps them to meditate not only on
the nature of the Albanian totalitarian regime and the
legacies of the time, but it also raises their awareness
about the threats of totalitarian tendencies in present
times. Only by knowing these tendencies better, a
democratic society is able to prevent history from
repeating.
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PROJEKTE 2016 – TOPOGRAFI E TERRORIT
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18 shkurt 2016, Spaç, Rrëshen –%XUJXIDPsNHTL6SDoLWPHJMLWKs
historinë tragjike që mban në rrënojat e tij, vizitohet pak ose aspak
QJDT\WHWDUsWVKTLSWDUsQ[sQsVLWGKHVWXGHQWsW6WXGHQWsWsJD]HWDULs
GKHVWXGHQWsWs'HSDUWDPHQWLWWs+LVWRULVs 8QLYHUVLWHWLL7LUDQsV 
patën mundësi të vizitojnë arealin në të cilin ka qenë vendosur ishEXUJXGKHPLQLHUDH6SDoLWGXNHWKHOOXDULQIRUPDFLRQHWHQGHPLNHWs
marra në shkollë dhe auditor.Vizita u koordinua nga pedagogia dhe
KLVWRULDQLD'U(QULNHWD3DSDGKHQJDLVKLEXUJRVXULSROLWLNQs6SDo
z. Agim Hakcani. Ai i njohu të pranishmit me përvojën e tij personale,
duke qenë se ka kaluar 14 vjet të jetës së tij me punë të detyruar në
këtë burg.

18 February 2016, Rreshen – 7KHQRWRULRXVSULVRQRI6SDF
despite the tragic history that holds it has been visited a little bit
or it has not been visited at all from the Albanian citizens, pupils or
students. Journalism students and those of the History Department
RIWKH8QLYHUVLW\RI7LUDQDKDGWKHFKDQFHWRYLVLWWKHDUHDZKHUH
LWLVORFDWHGWKHIRUPHUSULVRQDQGWKHPLQLQJRI6SDFGHHSHQLQJ
their knowledge gained in school and in the classroom. The visit
was coordinated by the historian Dr. Enriketa Papa and a former
SROLWLFDOSULVRQHULQ6SDF0U$JLP+DNFDQL+HVKDUHGKLVSHUVRQDO
experience, given that he served 14 years of his life with obligatory
work in this prison.

19-20 shtator 2016,Tepelenë, Gjirokastër, Lushnjë –6KXPs
nga të rinjtë që kanë pasur familjarë të burgosur ose internuar gjatë
GLNWDWXUsVQXNLNDQsYL]LWXDUDVQMsKHUsNsWRYHQGHVLSVKEXUJXQ
dhe kampin e Tepelenës, të Gjirokastrës dhe kampet e internimit
në rrethin e Lushnjës.Vizita studimore u organizua në bashkëpunim
me Institutin e Integrimit të ish-të Përndjekurve Politikë (IIPP) dhe
synonte t’i njihte ata me këto vende të kujtesës për të plotësuar
historitë e tyre familjare.

19-20 September 2016,Tepelena, Gjirokastra, Lushnja –Many of
young people that have had family members prisoned or interneed
during the dictatorship have never visited these places, such as the
prison and the camp of Tepelena, Gjirokasta and the internment
camps in the area of Lushnja. The visit was organized in collaboration
with the Institute for Integration of Former Political Persecutees
(IIPP) and aimed to familiarize them with these sites of memory to
complete their family stories.

Tepelena – $WÀUVW\RXQJSHRSOHFRPLQJIURP
different former politically persecuted families during
the dictatorship were familiarized with the former
internment camp of Tepelena. In their opening
speech, Dr. Jonila Godole, executive director of
IDMC, and Mr. Bilal Kola, director of IIPP urged
\RXQJSHRSOHWRUHÁHFWIRUWKLVKLVWRULFDOSHULRG0U
6LPRQ0LUDNDMDIRUPHUSROLWLFDOSHUVHFXWHHGXULQJ
the dictatorship, introduced them with details from
life in the internment camp and highlighted how
important dealing with the past was for the future.
Mr. Daut Gumeni, a former political prisoner urged
young people not to be afraid of the past but to
acknowledge it. “Who forgets the past is lost,” said Mr.
Gumeni.

Gjirokastër – Pas Tepelenës, vizita studimore
vijoi në ish-burgun e Gjirokastrës që ndodhet në
Kalanë e qytetit.Vizita në qelitë dhe ambientet e
ish-burgut nxori në pah manipulimin e historisë
nga regjimi i shkuar dhe fshirjen e evidencave.
Në gjendjen e tij aktuale ai prezanton vetëm
burgosjen e shqiptarëve deri në fund të Luftës
II Botërore, por jo terrorin për dhunën dhe
torturat e ndodhura brenda atyre mureve në
vitet 1945-1955. Kjo përvojë tregon rëndësinë e
përfshirjes së dëshmitarëve të kohës në vizitat në
vendet e kujtesës, pa të cilët ndërgjegjësimi për
diktaturën rrezikon të mos jetë efektiv.Vizita në
shtëpinë muze të disidentes “Musine Kokalari” i
QMRKXDWDPHÀJXUsQHQMsSUHMLQWHOHNWXDOHYHPs
të guximshme të kohës, të cilën regjimi e internoi
dhe e la në mëshirë të fatit deri sa vdiq.

Gjirokastra – Following Tepelena, the study trip
continued to Gjirokastra, which is found in the
castle of the city. The visit in the cells and the area
of former prison noted the manipulation of the
history from the previous system and the erase of
the evidences. In its the current situation, the prison
presents only the imprisonment of the Albanians
after the World War II, but not the terror for the
violence and tortures within the prison on 19451955. This experience shows the importance of
including the contemporary witnesses in the visits n
the sites of memory, without which the awareness
about the dictatorship risks to be ineffective. The
visit at “Musine Kokalari” museum, familiarized
WKHPZLWKWKHÀJXUHRIRQHRIWKHPRVWFRXUDJHRXV
intellectuals of that time, who was interned by the
regime and left adrift until she passed away.

Lushnjë – Ditën e dytë, vizita studimore i çoi të
rinjtë nga vendet e kujtesës në Gjirokastër te ato
në rrethin e Lushnjës. Aty u njohën me jetën në
NDPSLQHLQWHUQLPLWQs6DYUsUNXHQGHHN]LVWRMQs
barakat e vjetra dhe vizituan memorialin e
internim-dëbimeve nga vitet 1954-1991.

Lushnja – On the second day, the group resumed
their journey from the memory sites of Gjirokastra
to those in Lushnja, to learn about life in the
LQWHUQPHQWFDPSRI6DYHUZKHUH\RXFDQVWLOOVHH
the old barracks and visited the city’s internment and
deportations’ memorial from 1954-1991.
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Tepelenë – Fillimisht të rinjtë me prejardhje nga
familje të ndryshme shqiptare ish-të përndjekura
gjatë periudhës së diktaturës u njohën me ishkampin e internimit në Tepelenë. Në fjalën e tyre
hyrëse, Dr. Jonila Godole, drejtore ekzekutive
e IDMC, dhe z. Bilal Kola, drejtor i IIPP u bënë
WKLUUMHWsULQMYHSsUUHÁHNWLPWsNsVDMSHULXGKH
KLVWRULNH=6LPRQ0LUDNDMLVKLSsUQGMHNXU
politik gjatë diktaturës, i njohu ata me detaje të
jetës në kampin e internimit dhe vuri theksin
te rëndësia që ka ballafaqimi me të shkuarën
SsUWsDUGKPHQ='DXW*XPHQLLVKLEXUJRVXU
politik u bëri thirrje të rinjve të mos i frikësohen
të shkuarës por ta njohin atë. “Kush harron të
shkuarën nuk di ku shkon,” u shpreh ai.
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10 dhjetor 2016, Shkodër – Vizita studimore e
organizuar me nxënës dhe mësues të shkollës “A.
=dDMXSLµ7LUDQsV\QRQWHW·LQMLKWHDWDPHNDOYDULQ
HYXDMWMHYHQsT\WHWLQH6KNRGUsVQMsQGsUT\WHWHW
më të përndjekura dhe izoluara gjatë diktaturës.
Nxënësit vizituan Vendin e Dëshmisë dhe Kujtesës
Qs6KNRGsULQJULWXUQsJRGLQsQHLVK'HJsVVs
%UHQGVKPH=3MHULQ0LUGLWDVSHFLDOLVWSUDQs
muzeut i njohu ata me historinë e ndërtesës ku
është ngritur muzeu, si dhe me materialet dhe
dokumentat personale të dhuruara nga pinjollë
të familjarëve të pushkatuar dhe përndjekur në
6KNRGsU9L]LWDQsLVKTHOLWsHEXUJXWGKHIDNWHWH
dokumentuara të mënyrës së torturave ndaj ish
klerikëve dhe qytetarëve shkodranë i tronditën
gjimnazistët, të cilët përtej interesit të lartë
PHS\HWMHYHQGRVsQWsUHÁHNWRMQsPELNsWs
vizitë duke shkruar ese në orën e letërsisë dhe
historisë.

10 December 2016. Shkodra – The study visit
RUJDQL]HGZLWKVWXGHQWVDQGWHDFKHURI´$=&DMXSLµ
high school in Tirana aimed to familiarize them with
WKHVXIIHULQJFDOYDU\LQWKHFLW\RI6KNRGUDRQHRIWKH
most persecuted and isolated during the dictatorship.
+LJKVFKRROVWXGHQWVYLVLWHGWKH6LWHRI:LWQHVVDQG
0HPRU\LQ6KNRGHUEXLOWLQWKHEXLOGLQJRIIRUPHU
Interior Branch. Mr. Pjerin Mirdita, specialist at the
museum familiarized them with the history of the
building where it is built the museum and with
materials and personal documents given by progeny
of the family members of the shot and persecuted
SHRSOHLQ6KNRGUD7KHYLVLWLQWKHFHOOVRIWKHSULVRQ
and the documented facts of the torture ways against
IRUPHUFOHUJ\DQG6KNRGUDFLWL]HQVVXUSULVHGWKHKLJK
school students, who despite the high interest with
TXHVWLRQVGHFLGHGWRUHÁHFWRQWKLVYLVLWZULWLQJDQ
essay in the class of literature and history.

TRAINING AND NON-FORMAL EDUCATION

'LDORJXLEUH]DYH Diktatura shqiptare në
kurrikulën shkollore

'LDORJXHRIWKHJHQHUDWLRQV Albanian
dictatorship in the school curriculum

Në shumë aktivitete të IDMC-së që kanë
synuar ballafaqimin me të shkuarën, një ndër
konkluzionet e nxjerra ka qenë mënyra se
si historia, sidomos ajo për të shkuarën e
UHJMLPLWWRWDOLWDUQs6KTLSsULsVKWsPsVXDU
në shkollë. Mbulimi që i është bërë kësaj
periudhe, së bashku me tekstet mësimore
të historisë, lë shumë për të dëshiruar,
prandaj rishikimi i kujdesshëm i kurrikulës
mësimore mbetet detyrë parësore.

In many of IDMC’s activities that have aimed
at dealing with the past, one of the common
conclusions drawn has been related to the
way the history and particularly the past
of the totalitarian regime in Albania have
been taught in school. The coverage of this
period, even in the history textbooks, needs
improvements. Therefore careful review of
the curriculum remains a priority task.

Ky shqetësim është mbështetur edhe
nga studentë të gazetarisë dhe historisë
SUDQs8QLYHUVLWHWLWWs7LUDQsVJMDWsYL]LWDYH
studimore në ish-burgun politik famëkeq
Ws6SDoLW5LVKLNLPLLNXUULNXOsVGXKHW
bërë nga historianët, por nuk duhen lënë
jashtë vëmendjes mësuesit e historisë në
shkollat nëntëvjeçare dhe në gjimnaze, të
cilët kanë detyrën e vështirë të trajtojnë
diktaturën për një brez të lindur në vitet e
demokracisë, të cilit kjo periudhë historike i
duket tepër e largët.

This concern was also shared by the
students of journalism and history at the
8QLYHUVLW\RI7LUDQDGXULQJDVWXG\WULSLQ
the former notorious political prison of
6SDo5HYLHZRIWKHFXUULFXOXPVKRXOGEH
done by the historians, but history teachers
in secondary and high schools should not be
LJQRUHGEHFDXVHWKH\KDYHWKHGLIÀFXOWWDVN
of addressing dictatorship to a generation
born in democracy, that see the historical
period as distant.
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TRAJNIM DHE EDUKIM JO FORMAL
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14 prill 2016,Tiranë – Për të parë nga afër
se çfarë bëhet konkretisht për ballafaqimin me
të shkuarën në shkollat e mesme shqiptare,
IDMC organizoi më 14 Prill 2016 një takim me
WHPs Ballafaqimi me të shkuarën si mision. Në
këtë takim morën pjesë mësues të historisë
nga gjimnaze të ndryshme të qytetit të Tiranës,
´4HPDO6WDIDµ´$=dDMXSLµ´,VPDLO4HPDOLµ
´6DPL)UDVKsULµ´3DUWL]DQLµGKH´$UEHQ%URFLµ
Rrjeti i mësuesve të historisë ka si qëllim debatin
NRQVWUXNWLYGKHUHÁHNWLPLQPELUsQGsVLQsH
trajtimit të këtyre temave në tekstet e historisë.
Takime të tilla synojnë të forcojnë kulturën e
WsUHÁHNWXDULWPELWsVKNXDUsQGKHWsJMHWXULWH
mënyrave sesi të rinjtë mund të ndërgjegjësohen
me një qasje ndërdisiplinore.

14 April 2016,Tirana – In order to see
how it has actually been dealt with the past
in Albanian high schools, IDMC organized a
PHHWLQJRQ$SULOHQWLWOHGDealing
with the past as a mission. The meeting was
attended by history teachers from different
KLJKVFKRROVRI7LUDQDVXFKDV´4HPDO6WDIDµ
´$=dDMXSLµ´,VPDLO4HPDOLµ´6DPL)UDVKsULµ
“Partizani,” and “Arben Broci”. The history
teachers’ network aims a constructive debate
DQGUHÁHFWLRQDERXWWKHLPSRUWDQFHKRZWR
deal with these topics in the history textbooks.
7KHVHPHHWLQJVDLPWRHQKDQFHWKHUHÁHFWLRQ
FXOWXUHDERXWWKHSDVWDQGÀQGLQJPHWKRGV
to teach youth through an interdisciplinary
approach.

PROJEKTE / PROJECTS 2016
EDUKIMI POLITIK - POLITICAL EDUCATION
Seminar dhe Workshop:
“Politika publike dhe qeverisja”

Seminar and Workshop: “Public Policy and
Governance”
One of the objectives of IDMC since in its
establishment is the contribution in the civic
education of youth. The series of workshops and
seminars entitled Public Policy and Governance initiated
LQFRQWLQXHGGXULQJLQ7LUDQD6KNRGUD
and Vlora. The main goal of this training was to
improve the understanding, knowledge and political
skills of young people. Despite the understanding
about public policies, their types and governance in
a broader context, the trainings aim also to enhance
participation and decision-making skills. These
trainings have on focus the work in group, in order
to be able to implement concrete public policies
and achieve the desired results. The trainings were
moderated and conceived by the specialist of the
HFRQRP\DQGOHFWXUHU1HULWDQ6HMDPLQL
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Një ndër objektivat e IDMC që në themelimin e saj
sVKWsNRQWULEXWLQsHGXNLPLQSROLWLNWsWsULQMYH6HULD
e workshopeve dhe seminareve me temë Politika
publike dhe qeverisja e nisur që në vitin 2015 vazhdoi
HGKHJMDWsYLWLWQs7LUDQs6KNRGsUGKH9ORUs
Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte përmirësimi
i kuptimit, dijeve dhe aftësive politike të të rinjve.
Përveç njohurive rreth politikave publike, llojeve
të tyre dhe qeverisjes në një kontekst më të gjerë,
trajnimet synojnë gjithashtu të nxitin aftësitë e
pjesëmarrjes dhe vendimmarrjes. Këto trajnime
kanë në qendër punën në grup, sidomos në nivelet
e zbatimit të një politike publike konkrete, për të
arritur rezultatet e synuara. Trajnimet u moderuan dhe
konceptuan nga specialisti i ekonomisë dhe pedagogu
1HULWDQ6HMDPLQL
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11 mars 2016 & 8 prill 2016,Tiranë – Në
dy workshope të mbajtura në Tiranë morën
pjesë të rinj të përzgjedhur në mes të shumë
aplikimeve. Pjesëmarrësit kuptuan se në
shkencat ekonomike, qeverisja nënkupton rolin
e personave të autorizuar për mbikëqyrje,
kontroll dhe drejtimin e një subjekti të caktuar,
dhe që vendosen përpara përgjegjësisë për
të siguruar që subjekti i arrin objektivat e tij,
UDSRUWLPLQÀQDQFLDUGKHUDSRUWLPLQQsSDOsW
e interesuara. Ata arritën në përfundimin
se problemet që lidhen me transparencën
e politikave publike dhe me keq-qeverisjen
janë një faktor kyç që ndikojnë në rritjen e
nivelit të mosbesimit dhe indiferencës së tyre,
kundrejt strukturave qeverisëse në vend.

11 March 2016,Tirana & 8 April 2016,
Tirana – In two workshops held in Tirana
took part young people selected from many
DSSOLFDWLRQV6WXGHQWVXQGHUVWRRGWKDWLQ
economics, governance implies the role of
people authorized for supervision, control
DQGGLUHFWLRQRIDVSHFLÀFVXEMHFWDQGWKH
responsibility to ensure that the subject
DFKLHYHVLWVREMHFWLYHVÀQDQFLDOUHSRUWLQJDQG
reporting to the stakeholders. Participants,
concluded that problems related to the
transparency of public policies and bad
JRYHUQDQFHZHUHDNH\IDFWRULQÁXHQFLQJ
the increase of their level of distrust
and indifference, toward the governing
institutions.

16 prill 2016, Shkodër – Trajnimi Politika
Publike dhe Qeverisja QsT\WHWLQH6KNRGUsV
u organizua në bashkëpunim me Qendrën
Rinore ARKA me pjesëmarrjen e 23 të
ULQMYHWsDUGKXUMRYHWsPQJD6KNRGUDSRU
edhe nga zonat përreth si Puka, Kopliku etj.
Pjesëmarrësit ishin më së shumti studentë.
Disa prej tyre punonin në fusha që lidheshin
me politikën, ligjin dhe ekonominë. Të gjithë
pjesëmarrësit u shprehën shumë entuziastë
për trajnimin. Ata pranuan se njohuritë e tyre
u përmirësuan shumë dhe se nuk e mendonin
TsGLMHQHÀWXDUQsSMHVsQHSDUsGRWsLVKLQ
të aftë ta aplikonin në një politikë publike
konkrete në pjesën e dytë të trajnimit.

16 April 2016, Shkodra – The training
on Public Policy and GovernanceLQ6KNRGHU
was organized in collaboration with ARKA
Youth Centre and it was attended by 23
students and young people coming from
6KNRGHUDQGVXUURXQGLQJFLWLHVVXFKDV3XNH
.RSOLNHWF6RPHRIWKHPZRUNHGLQWKH
ÀHOGRISROLWLFVODZDQGHFRQRPLFV$OOWKH
participants were very enthusiastic about
the training. They admitted to having learned
many things and never thought they would
be able to apply the knowledge gained in
WKHÀUVWVHVVLRQWRWKHVHFRQGSDUWRIWKH
workshop.

13 May 2016, Vlora – This training in Vlora was
RUJDQL]HGLQFROODERUDWLRQZLWK(XURSHDQ8QLRQ
Information Center of Vlora, attended by 30 young
people from Vlora and surrounding cities such as
Fier, Gjirokastra, Permet etc. Through this training
young people improved their understanding with
regard to public policies and the differences among
those. The division in groups generated interesting
discussions and debates, moderated by the trainer.
They expressed the desire to attend similar future
trainings conducted through non-formal education.
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13 maj 2016,Vlorë – Ky trajnim u organizua në
bashkëpunim me Qendrën e Informimit të Bashkimit
Europian në Vlorë me pjesëmarrjen e 30 të rinjve nga
Vlora dhe zonat përreth si Fieri, Gjirokastra, Përmeti
etj. Përmes këtij trajnimi, të rinjtë përmirësuan
njohuritë e tyre veçanërisht në lidhje me politikat
e ndryshme publike dhe dallimet mes tyre. Ndarja
në grupe solli diskutim dhe debat interesant të
moderuar nga trajneri. Të rinjtë shprehën dëshirë të
madhe për të ndjekur edhe në të ardhmen trajnime
që realizohen përmes metodës së edukimit joformal.
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LETËRSIA SI VEND KUJTESE

LITERATURE AS A PLACE OF MEMORY

$XWRELRJUDÀWsSsU'LNWDWXUsQ

Autobiographies about Dictatorship

(VKNXDUDMRDTHODUJsWGLNWDWRULDOHH6KTLSsULVs
është “ruajtur” në vende të ndryshme të
kujtesës kolektive si muzetë, burgjet, kampet
e internimit, arkivat e televizioneve dhe librat
shkollorë apo në krijimtarinë publicistike. Një
vend po aq i rëndësishëm i kujtesës është edhe
OHWsUVLDQsPsQ\UsWsYHoDQWsDMRDXWRELRJUDÀNH

The not-so-distant dictatorial past of Albania
is “stored” in various places of collective
memory, such as museums, the prisons and
internment camps, the television archives, and
textbooks or journalistic works. Literature is
a very important site of memory, in particular
autobiographical literature.

6KXPsQJDWsPELMHWXDULWHEXUJLPHYHGKH
internimeve të diktaturës, shkrimtarë, na rrëfejnë
përmes tregimesh autentike jo vetëm historitë
e tyre individuale, por na japin njëkohësisht një
diagnozë të shoqërisë dhe të kohës duke na lënë
dëshmi historike me vlera shumëdimensionale.
Këto vepra na japin një mundësi më shumë
për një dialog sa subjektiv, aq edhe objektiv, sa
letrar, aq edhe real. Për këtë arsye, IDMC edhe
JMDWsYLWLWRUJDQL]RLQs6KNRGsUGKH7LUDQs
aktivitete me fokus Letërsinë si vend kujtese.

Many of those who survived imprisonment
and deportation during dictatorship, like
writers, confess through authentic stories
their individual history, and make us a
diagnosis of society and time by leaving
historical evidence with multidimensional
values. All these create another possibility for
dialogue, be it subjective and objective, as well
as literal and real. Hence, IDMC during 2016
RUJDQL]HGLQ6KNRGUDDQG7LUDQDDFWLYLWLHV
focusing on Literature as a Place of Memory.

19-20 May 2016, Shkodra – The twoday activity organized at the Franciscan
Church was attended with a high interest
IURP6KNRGUDFLWL]HQV)LUVWO\WKH\ZHUH
introduced to the works of Franciscan eter
that deal with the dictatorial past through
biographies and personal stories. Whereas
the second day (20th May) the participants
IDPLOLDUL]HGZLWKWKHUHÁHFWLRQRIWKH
dictatorship in literature etc. The guests in
this activity were professors and experts
RQWKLVÀHOGVXFKDV'U$JURQ*MHNPDUNDM
Prof. Eugen Pepa, the writers Marçel Hila,
3UHo=RJDM$OPD/LoRWKHMRXUQDOLVW$OIUHG
Lela and the specialist Brunilda Lleshi. An
LQWHUDFWLYHGLDORJXHZDVPRGHUDWHGE\6DUD
Michel, involving all the participants to talk
DQGUHÁHFWDERXWWKHSDVWDQGDGLDORJXH
about the present through different forms
of narration, because literature is memory
and memory is identity. This activity
aimed at discovering the role of literature
in a dialogue about history, its place in
the collective memory, as well as the
opportunity offered for education of future
generations with historical consciousness.
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19-20 Maj 2016, Shkodër – Aktiviteti dy
ditor i organizuar në ambiente të Kishës
Franceskane u përcoll me interes të madh
nga qytetarët shkodranë. Fillimisht ata u
njohën me veprat e etërve françeskanë që
trajtojnë të shkuarën diktatoriale përmes
ELRJUDÀYHGKHUUsÀPHYHSHUVRQDOH.XUVH
ditën e dytë (20 Maj 2016) të pranishmit
XQMRKsQPHUHÁHNWLPLQHGLNWDWXUsVQs
letërsi, memuaristikë etj. Në aktivitet
referuan profesorë dhe ekspertë të fushës,
si Dr. Agron Gjekmarkaj, Prof. Eugen
3HSDVKNULPWDUsW0DUoHO+LOD3UHo=RJDM
Alma Liço, gazetari Alfred Lela, specialistja
Brunilda Lleshi etj. Përmes një formati sa më
LQWHUDNWLYQsQPRGHULPLQH6DUD0LFKHOX
arrit një dialog mes të gjithë pjesëmarrësve,
SsUWsIROXUHUHÁHNWXDUPELWsVKNXDUsQ
dhe dialoguar për të tashmen, përmes
narrativash të ndryshme, sepse letërsia
është kujtesë dhe kujtesa është identitet. Ky
aktivitet u konceptua si një mundësi për të
zbuluar rolin e letërsisë në këtë dialog me
historinë, vendin e saj në kujtesën kolektive
si edhe mundësitë që ajo ofron për
edukimin e brezave me ndërgjegje historike.
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29 shtator 2016,Tiranë – Pas
6KNRGUsV,'0&HVROOLDNWLYLWHWLQ Letërsia
si vend kujtese edhe në Tiranë. Ky
aktivitet u organizua më datë 29
6KWDWRUQsNXDGsUWsDNWLYLWHWLW
“Tirana lexon” në bashkëpunim me
'HSDUWDPHQWLQH/HWsUVLVs 8QLYHUVLWHWL
i Tiranës) Pjesa e parë e aktivitetit iu
NXVKWXDWDNLPLWPHWHPs´Letërsia e
ndaluar:Tirana lexon Kasëm Trebeshinën”.
Ekspertet e kësaj lloj letërsie, pedagoget
$QLOD0XOODKLGKH/LOL6XODWKHNVXDQ
rëndësinë e shkrimtarit disident Kasëm
Trebeshina në letërsinë shqipe. Pjesa e
parë u mbyll me workshop-in “Letërsia
disidente në median shqiptare para dhe pas
viteve 1990” me studentë të letërsisë.
Pjesa e dytë e aktivitetit u përshëndet
edhe nga Ministrja e Kulturës, Mirela
Kumbaro Furxhi, dhe solli në vëmendje
]KDQULQHDXWRELRJUDÀVsVLEXULPSsUWs
njohur dhe kuptuar të shkuarën. Në këtë
takim të ftuarit diskutuan me shkrimtarët
e ftuar Ylljet Aliçka dhe Vera Bekteshi.

29 September 2016, Tirana – After
6KNRGHU,'0&RUJDQL]HGRQWK
6HSWHPEHUWKH/LWHUDWXUHDVD3ODFH
of Memory activity in Tirana, in the frame
of “Tirana Reads” in collaboration with
WKH'HSDUWPHQWRI/LWHUDWXUH 8QLYHUVLW\
RI7LUDQD 7KHÀUVWSDUWRIWKHDFWLYLW\
ZDVGHGLFDWHGWRWKHPHHWLQJHQWLWOHG
“Banned Literature: Tirana reads Kasëm
Trebeshina”. The literature esperts, Prof.
$QLOD0XOODKLDQG3URI/LOL6XODSRLQWHG
out the importance of the dissident writer
Kasëm Trebeshina in Albanian literature.
7KHÀUVWSDUWHQGHGZLWKWKHZRUNVKRS
HQWLWOHG“Dissident Literature in the Albanian
Media Before and After 1990” with students
of literature. The second part of the
activity was greeted by Minister of Culture,
Mirela Kumbaro Furxhi, and brought to
attention the genre of the autobiography
as source to know and understand the
past. In this meeting the guests discussed
with the invited writers Ylljet Aliçka and
Vera Bekteshi.

TIRANA READS 2016

Tirana lexon 2016 erdhi si maratonë leximi për
herë të dytë në kryeqytet në kuadrin e TILF (Tirana
Literature Festival) dhe u organizua nga IDMC me
PEsVKWHWMHQH0LQLVWULVsVs.XOWXUsVGKH.$6
Aktiviteti çeli siparin më datë 29 shtator, duke i
paraprirë leximeve me gazetarë e shkrimtarë në
Ditën Botërore të Përkthimit më 30 shtator.

Tirana Reads 2016 came as a reading marathon
for the second time in the frame of TILF (Tirana
Literature Festival), organized by IDMC with the
VXSSRUWRIWKH0LQLVWU\RI&XOWXUHDQG.$6
7KHHYHQWVWDUWHGRQ6HSWHPEHUth, preceding
readings with journalists and writers on
6HSWHPEHUth, the World Translation Day.

Tirana lexon 2016 mblodhi në disa skena
kulturore dashamirës të librit dhe shkrimtarë e
përkthyes të njohur shqiptarë, të cilët lexuan nga
librat e tyre të preferuar dhe përcollën emocionet
e procesit të të shkruarit. Për ta bërë sa më
të aksesueshëm nga publiku i gjerë, leximet u
]KYLOOXDQQsDPELHQWHSXEOLNHVL´*DOHULD=HQLWµ
“Qendra Rinore e Tiranës”, “Friend’s Book House”,
“Hemingway”, “E për7shme” dhe “Biblioteka
Kombëtare”.

Tirana Reads 2016 gathered in members of
the cultural scene fond of books, writers and
prominent Albanian translators reading from their
favorite books and sharing their approach to the
writing process. To make it more accessible to a
wider audience, the readings were held in public
DUHDVVXFKDV´=HQLW*DOOHU\µ´7LUDQD<RXWK
Centre”, “Friend’s book house”, “Hemingway”, “E
për7shme” and the “National Library”.
IDMC - Raport Vjetor / Annual Report 2016 / 27

TIRANA LEXON 2016
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29 shtator 2016,Tiranë – Kryebashkiaku i
Tiranës Erion Veliaj ishte i pari që hapi serinë
e leximeve, me një pjesë nga romani “Kronikë
në gur” i Ismail Kadaresë. Leximet në
ceremoninë e hapjes u pasuan nga gazetarët
e njohur të kulturës Arta Marku, Ben Andoni,
Alda Bardhyli dhe Alfred Lela.

29 September 2016,Tirana – The mayor
RI7LUDQDZDVWKHÀUVWWRRSHQWKHPDUDWKRQ
with a reading of the book “Chronicle in
6WRQHµE\,VPDLO.DGDUH7KHUHDGLQJVLQWKH
opening ceremony followed with people
of culture Arta Marku, Ben Andoni, Alda
Bardhyli, nd Alfred Lela.

30 shtator 2016,Tiranë – Në ditën e dytë,
në këtë maratonë leximesh u shkëmbyen
mendime mbi librin dixhital, përmes një
diskutimi me gazetarë të kulturës dhe
specialistë të fushës si Beti Njuma, Agim Baçi,
Violeta Volumi dhe Albert Gjoka. Në Tirana
lexon 2016 nuk munguan as orët kushtuar
Ditës Botërore të Përkthimit, nën diskutimin
e përkthyesve Diana Kastratit dhe Edmond
Tupja. Leximeve iu bashkuan edhe dy
moderatorët e njohur Eno Popi dhe Isli Islami.
Publicisti dhe shkrimtari i njohur Mustafa
Nano lexoi nga libri i tij ´6HODP$OHNXP%DEDµ
që provokoi pyetje dhe interes të madh te
publiku.

30 September 2016,Tirana –In the second
day, in this reading marathon took place a
discussion on the digital books with the
MRXUQDOLVWVRIFXOWXUHDQGH[SHUWRQWKHÀHOG
like Beti Njuma, Agim Baçi,Violeta Volumi
and Albert Gjoka. Furthermore, Tirana
Reads 2016 dedicated a few hours to
the International Day of Translation with a
discussion of the translators Diana Kastrati
and Edmond Tupja. Two famous moderators
of TV, Eno Popi and Isli Islami, also joined
the readings. The publicist and well-known
writer Mustafa Nano read from his book
´6HODP$OHNXP%DEDµWKDWSURYRNHG
questions and high interest by the public..

1sNsWsDNWLYLWHWPRUsQSMHVs0LQLVWULD
Mirela Kumbaro, kryebashkiaku i Tiranës
Erion Veliaj, gazetarët Alfred Lela, Arta Marku,
6DLPLU0X]KDND$OGD%DUGK\OL%HQ$QGRQL
%HWL1MXPD$JLP%DoL%OHQGL6DODM(QR3RSL
Isli Islami, shkrimtarët dhe përkthyesit Ylljet
Aliçka,Vera Bekteshi, Mustafa Nano, Krenar
=HMQR(GPRQG7XSMD'LDQD.DVWUDWLSRHWsW
e rinj Redjan Mulla, Eljan Tanini, Elona Çuliq,
Lisiana Demiraj, Arti Lushi, Gerhard Pregapuca,
eksperët dhe kritikët e librit Mimoza Hysa,
/LOL6XOD$QLOD0XOODKL9LROHWD9ROXPL$OEHUW
Gjoka etj.

7KLVDFWLYLW\ZDVDWWHQGHGE\WKH0LQLVWHU
Mirela Kumbaro, the Mayor of Tirana Erion
Veliaj, journalists Alfred Lela, Arta Marku,
6DLPLU0X]KDND$OGD%DUGK\OL%HQ$QGRQL
%HWL1MXPD$JLP%DoL%OHQGL6DODM(QR
Popi, Isli Islami, the writers and translators
Ylljet Aliçka,Vera Bekteshi, Mustafa Nano,
.UHQDU=HMQR(GPRQG7XSH'LDQD.DVWUDWL
young poets Redjan Mulla, Eljan Tanini, Elona
Çuliq, Lisiana Demiraj, Arti Lushi, Gerhard
3UHJDSXFDOLWHUDWXUHH[SHUWV0LPR]D+\VD
/LOL6XOD$QLOD0XOODL9LROHWD9ROXPL$OEHUW
Gjoka etc.

PROJEKTE / PROJECTS 2016
AKTIVITETE NDËRGJEGJËSUESE / AWARENESS EVENTS
MEMORY DAYS: Memory as a mission

24–28 Tetor 2016, Tiranë – IDMC në
partneritet me fondacionin gjerman Konrad
$GHQDXHU .$6 RUJDQL]RLQs7LUDQs
HGLFLRQLQHSDUsWs',7Ê9(7Ê.8-7(6Ê6
PHWLWXOO´.XMWHVDVLPLVLRQµ6\QLPL
L',7Ê9(7Ê.8-7(6Ê6LVKWHYsQLDQs
vëmendje të shoqërisë e ballafaqimit me të
shkuarën për sa kohë mungon një ditë që
të njihet dhe të pranohet nga të gjithë si
përkujtim i krimeve dhe pasojave të regjimit
komunist. Mbi 60 ekspertë dhe 25 iniciativa,
institucione private dhe shtetërore brenda
dhe jashtë vendit evidentuan para një
publiku të gjerë dhe të interesuar punën
dhe projektet e tyre në fushën e kujtesës.
Numri i lartë i vizitorëve gjatë këtyre
ditëve tregoi interesin që ka shoqëria për
këto tema, të cilat nuk i has në axhendën e
politikës dhe të medias.

24–28 October 2016,Tirana – IDMC in
partnership with Konrad Adenauer Foundation
.$6 RUJDQL]HGLQ7LUDQDWKHÀUVWHGLWLRQ
RI0(025<'$<6HQWLWOHG´0HPRU\DVD
mission”. The international event “MEMORY
'$<6µZHUHLQLWLDWHGWREULQJLQWKH
center of attention of the society dealing
with the past process, as long as there is
not a day which is recognized and accepted
as commemoration about the crimes and
consequences of communist regime. More than
60 experts and 25 initiatives, private and state
institutions, working within the country and
abroad, highlighted before a wide and interested
DXGLHQFHWKHLUZRUNDQGSURMHFWVLQWKHÀHOGRI
memory. The high number of audience during
these days showed the interest that society
KDVIRUWKHVHWRSLFVZKLFKZHGRQRWÀQGLQ
political agenda and that of the media.

',7Ê7(.8-7(6Ê6sVKWsNRQFHSWXDUVLQMs
aktivitet i përvitshëm me një temë të veçantë në
fokus. Përgjatë një jave përfaqësues nga shkolla,
qendra edukimi, shoqata të ish-të përndjekurve,
historianë, gazetarë dhe ekspertë vendas e
të huaj në fushën e kurrikulës shkëmbejnë
përvojën e tyre me njëri-tjetrin. Gjatë këtyre
ditëve aktorët e ftuar mund të prezantojnë
projektet dhe iniciativat e tyre. Qëllimi i
aktivitetit është të mbështesë një ballafaqim sa
më të gjerë dhe publik me historinë shqiptare,
në mënyrë të veçantë me diktaturën.

0(025<'$<6LVFRQFHLYHGDVDQDQQXDO
event with a special topic in focus. During a
week representatives from schools, education
centers, associations of form er persecuted,
historians, journalists, local and foreign
H[SHUWVLQWKHÀHOGRIFXUULFXOXPVKDUHWKHLU
experience with each other. During these days
the guest actors can present their projects
and initiatives. The goal of the activity is to
support a wider and public confrontation
with the Albanian history, especially with the
dictatorship.

24 - 28 TETOR 2016
24.10 | 18:00

CEREMONIA E HAPJES

HOTEL ROGNER

25.10 | 08:30

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE PËR KURRIKULËN SHKOLLORE

26.10 | 09:00

MARATONA E PREZANTIMIT TË PROJEKTEVE MBI KUJTESËN

HOTEL ROGNER

27.10 | 18:00

SHPALLJA E FITUESVE TË KONKURSIT “PYET GJYSHËRIT”

TELEKOM COMMUNITY STORE, ISH-BLLOKU

28.10 | 09:00

HAPJA E DOSJEVE TË SIGURIMIT

XHEKO HOTEL (CARLSBERG)

www.idmc.al

HOTEL ROGNER

#memorydays2016

ORGANIZUAR NGA:

PARTNERË KRYESORË

PARTNERË TË TJERË

INSTITUTI I STUDIMEVE
PËR KRIMET DHE PASOJAT
E KOMUNIZMIT
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DITËT E KUJTESËS: Kujtesa si mission
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',7Ê7(.8-7(6Ê6XKDSPs7HWRU
2016 në një ceremoni të veçantë nga Dr.
Jonila Godole, drejtore ekzekutive e IDMC,
GKH]:DOWHU*ORVGUHMWRUL.$60sSDV
përshëndetën aktivitetin Ambasadorja
e Delegacionit Europian, znj. Romana
Vlahutin, zv/Ambasadore e Gjermanisë,
znj. Anke Holstein dhe përfaqësuesi
L)RQGDFLRQLW)HGHUDOSsU6WXGLPLQH
Krimeve të Diktaturës Komuniste në
*MHUPDQLQs/LQGRUH'U8OULFK0lKOHUWVL
EDVKNsNXUDWRULHNVSR]LWsV´/XIWDH)WRKWs
6KNDTHWKLVWRULNXSDVRMDWµHFLODTsQGURLH
hapur gjatë gjithë ditëve të aktivitetit.

0(025<'$<6ZDVRSHQHGLQDVSHFLDO
ceremony on 24 October 2016 by Dr. Jonila
Godole, executive director of IDMC and Mr.
:DOWHU*ORVGLUHFWRUIRU.$6/DWHURQWKH
ceremony was greeted by Ambassador of
European Delegation, Ms. Romana Vlahutin
and deputy ambassador of Germany, Ms.
Anke Holstein and the representative
RI)HGHUDO)RXQGDWLRQIRUWKH6WXG\RI
the Communist Dictatorship in Eastern
*HUPDQ\'U8OULFK0lKOHUWDVRQHRIWKH
curators of the “Cold War: Reasons, History,
Consequences” exhibition, which stayed
opened during all days of the activity.

Dita e dytë e aktivitetit iu kushtua
konferencës ndërkombëtare për
NXUULNXOsQPHWLWXOO´%$//$)$4,0,0(7Ê
6+.8$5Ê13Ê50(6.855,.8/Ê6µ

6HFRQGGD\RIWKHDFWLYLW\ZDVGHGLFDWHGWR
the international conference on curricula
HQWLWOHG´'($/,1*:,7+7+(3$67
7+528*+6&+22/&855,&8/80µ

Ekspertë nga Europa Qendrore dhe
Lindore sollën përvojën e tyre në
rishkrimin e teksteve të historisë, dhe
u ballafaquan me situatën aktuale të
NXUULNXOsVQs6KTLSsUL.RQIHUHQFDXKDS
me një seancë plenare, moderuar nga Dr.
Jonila Godole (IDMC) me praninë e znj.
Nora Malaj, z. Genc Pollo, Prof.Valentina
Duka, dhe Prof. Romeo Gurakuqi.

Experts from Central and Eastern Europe
shared their experience in the revision of
history textbooks and learned about the
current curriculum situation in Albania. The
conference opened with a plenary session,
moderated by Dr. Godole, (IDMC) with
participation of Ms. Nora Malaj, Mr. Genc
Pollo, Prof.Valentina Duka, dhe Prof. Romeo
Gurakuqi.

The opening plenary session was followed by
WKUHHSDQHOVLQWKHÀUVWKDOIRIWKHGD\3DQHO,
“Curriculum Development after 1990 – Problems
and ChallengesµZLWKSDUWLFLSDWLRQRI'U8OULFK
0lKOHUWIURPWKH)HGHUDO)RXQGDWLRQIRUWKH
6WXG\RIWKH&RPPXQLVWGLFWDWRUVKLSLQ(DVWHUQ
Germany, Mr. Gerti Janaqi, director of the Institute
for Educational Development, Tirana and Prof.
Radu Preda, President of IICCMER, Bucharest and
Ms.Vytene Muschick, expert for the curriculum
and educational programs, Lithuania.

3DQHOL,,´Histori e aplikuar në Europën Lindore”
me pjesëmarrjen e Dr. Neela Winkelmann,
Drejtore e Platformës Kujtesa dhe Ndërgjegjja
Europiane, Pragë, z.Vincent Lungwitz, Forumi
L6KsUELPLW3DTsVRU&LYLO =)' 3ULVKWLQs]QM
Kinga Hartmann-Wóycicka, Koordinatore e
Projekteve Gjermano-Polake, Görlitz dhe znj.
.DUROLQD']LHâDN5UMHWL.XMWHVsVGKH6ROLGDULWHWLW
(156 9DUVKDYs

3DQHO,,´Applied History in Eastern Europe” with
participation of Dr. Neela Winkelmann, Managing
Director of the Platform of European Memory
and Conscience, Prague, Mr.Vincent Lungwitz,
)RUXP&LYLO3HDFH6HUYLFH =)' 3ULVWLQD0V
Kinga Hartmann-Wóycicka, Coordinator of
German-Polish projects, Görlitz and Ms. Karolina
']LHâDN(XURSHDQ1HWZRUN5HPHPEUDQFHDQG
6ROLGDULW\ (156 :DUVDZ

3DQHOL,,,´Histori e aplikuar në Shqipëri dhe rajon”
u moderua nga Dr. Gentiana Kera me praninë e
znj. Luljeta Lleshanaku, Dr. Enriketa Papa, z. Adis
+XNDQRYLþ]QM)DWPLURVKH;KHPDODMGKH%LODO
Kola.

3DQHO,,,´Applied History in Albania and Region”
was moderated by Dr. Gentian Kera, with
participation of Ms. Luljeta Lleshanaku, Dr.
(QULNHWD3DSD0U$GLV+XNDQRYLþ0V)DWPLURVKH
Xhemalaj and Bilal Kola.
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6HDQFDSOHQDUHHKDSMHVXSDVXDPHWUHSDQHOH
QHSMHVsQHSDUsWsGLWsV3DQHOL,“Zhvillimi i
NXUULNXOsVSDVsV²3UREOHPHGKHVÀGDµ,
PHSMHVsPDUUMHQH'U8OULFK0lKOHUWQJD
)RQGDFLRQL)HGHUDOSsU6WXGLPLQH.ULPHYHWH
Diktaturës Komuniste në Gjermaninë Lindore, z.
*HUWL-DQDTL'UHMWRUL,QVWLWXWLWSsU=KYLOOLPLQH
Arsimit, Tiranë dhe Prof. Radu Preda, President
i IICCMER, Bukuresht dhe znj.Vytene Muschick,
Eksperte për kurrikulën dhe programet
edukative, Lituani.

Ky aktivitet përfshiu dhe të rinjtë e
JMLPQD]HYH´dDMXSLµ´6DPL)UDVKsULµ.ROHJML
“New York”, Tiranë, “Isa Boletini”,Vorë dhe
Gjimnazi i Rrëshenit dhe projektet që ata
realizuan në mënyrë individuale dhe në grup,
mbi tema të ndryshme si përditshmëria
para 1990-ës, përndjekja e klerit katolik në
Mirditë, vendet e kujtesës etj.
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Kjo ditë u mbyll me panelin “Qëndrimi i të
rinjve shqiptarë ndaj diktaturës”, iniciativë të
26%(GKH576+.\SDQHOXPRGHUXDQJD
Rezar Balla me të ftuarit z. Afrim Krasniqi,
dhe Prof. Nevila Nika.
Dita e tretë synoi të ulte bashkë aktorë
WsQGU\VKsPTsYHSURMQsQs6KTLSsULGKH
MDVKWsQsIXVKsQHNXMWHVsVQsQPRWRQ
.8-7(6$6,0,6,21VL]1HKDUL6KDUUL
]8UDQ%XWND]/XLJM0LOD]3MHULQ0LUGLWD
]0LJHQ4LUD[KL'U5UDSR=JXUL]%LODO
.ROD]6LPRQ0LUDNDM]QM$UMHWD.RNDODUL]
Miran Butka, z. Filip Guraziu, dhe z. Gëzim
Peshkëpia.
',7Ê7(.8-7(6Ê6XPE\OOsQPH
DNWLYLWHWLQPHWHPs+$3-$('26-(9(7Ê
6,*85,0,7²6$0Ê3$5Ê$40Ê0,5ÊWs
organizuar nga Fondacioni gjerman Konrad
$GHQDXHU .$6 

This activity involved young people of
´dDMXSLµ´6DPL)UDVKsULµJ\PQDVLXPV
“New York” College Tirana, “Isa Boletini”
gymnasium of Vorë and gymnasium of
Rreshen, and projects they carried out
individually and in groups, on different
topics such as everyday life before 1990s,
the persecution of the Catholic clergy in
Mirdita, sites of memory etc.
This day ended with “Attitude of Young
Generation towards the Dictatorship” panel,
LQLWLDWLYHRI26&(DQG576+PRGHUDWHG
by Rezar Balla with the guests Prof. Afrim
Krasniqi, and Prof. Nevila Nika.
The third day aimed to bring together
GLIIHUHQWDFWRUVGHDOLQJLQWKHÀHOGRI
memory in Albania and abroad under the
PRWWR0(025<$6$0,66,21VXFKDV
0U1HKDUL6KDUUL0U8UDQ%XWD0U/XLJM
Milla, Mr. Pjerin Mirdita, Mr. Migen Qiraxhi,
'U5UDSR=JXUL0U%LODO.ROD0U6LPRQ
Mirakaj, Ms. Arjeta Kokalari, Mr. Miran Butka,
Mr. Filip Guraziu, and Mr. Gezim Peshkepia.
0(025<'$<6ZDVFORVHGZLWKWKH
DFWLYLW\HQWLWOHG´23(1,1*7+(6,*85,0,
),/(6²6221(57+(%(77(5µRUJDQL]HG
E\ .$6 .RQUDG$GHQDXHU)RXQGDWLRQ

ONLINE PROJECTS 2016

Observatori Shqiptar i Kujtesës

Albanian Observatory of Memory

Observatori Shqiptar i Kujtesës (www.observatori
kujteses.al), është një platformë online që ka
si qëllim mbajtjen gjallë të kujtesës kolektive
dhe individuale të shqiptarëve dhe risjelljen
përpara tyre të historisë tragjike të komunizmit,
në mënyrë që e kaluara të mos përsëritet.
Observatori i Kujtesës publikon përmbajtje të
llojeve të ndryshme që lidhen sidomos me
kujtesën për periudhën e diktaturës komuniste.
Kjo platformë mbledh dhe boton materiale të
botuara në mediat kryesore, si edhe materiale të
tjera të ofruara nga institucione apo nga individë
të ndryshëm që bartin dëshmi të rëndësishme të
së shkuarës.

Albanian Observatory of Memory (www.
observatori kujteses.al), is an online platform
that aims to keep alive the collective and
individual memory of Albanians and recall
in them the tragic history of communism,
in order for the past not to be repeated.
The Observatory of Memories publishes
contents of various kinds related especially
with the collective memory of the communist
dictatorship period. This platform collects
and publishes what has been reported in the
main media, as well as other content provided
by different institutions and individuals that
disclose important evidence from the past.

Për të krijuar mundësinë e debatit dhe të
diskutimit mbi të shkuarën, Observatori është
i pajisur edhe me kapacitet blogimi dhe
komentimi, si edhe me mjaft opsione për
shpërndarje dhe ripostim. Përmbajtja
e Observatorit të Kujtesës është multimediale dhe
përfshin materiale në tekst, video, foto, audio,
JUDÀNDDQLPDFLRQHWsGKsQDWsYL]XDOL]XDUD
harta dixhitale etj. Observatori aplikon edhe një
kategorizim tematik e kronologjik të përmbajtjes,
për të lehtësuar navigimin dhe kërkimin nga ana
e përdoruesve.

To enable dialogue and discussions about
the past, the Observatory is also equipped
with blogging and commenting features and
many options for sharing and reposting.
The Observatory of Memory content includes
materials in text, video, photos, audio,
graphics, animation, visualization data,
digital maps etc. The Observatory applies a
thematic categorization and a chronological
categorization of the content, to facilitate the
users’ navigation and searches.
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PROJEKTE ONLINE 2016
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KALENDARI I KUJTESËS

THE CALENDAR OF MEMORY

Pjesë e Observatorit është gjithashtu Kalendari
i Kujtesës i cili i ofron lexuesit online datat
NU\HVRUHWsKLVWRULVsVs6KTLSsULVsTsQJD
Pavarësia deri në ditët e sotme. Ky kalendar
vjen si një sprovë për të regjistruar momentet
dhe zhvillimet kryesore që lidhen me përpjekjet
për liri, demokraci dhe të drejtat e njeriut në
6KTLSsUL.DOHQGDULsVKWsLKDSXUSsUSORWsVLPH
dhe sugjerime, për të arritur në një botim më
të plotë dhe më të konsoliduar. Kalendari është
ideuar nga IDMC dhe përgatitur në variantin
HN]LVWXHVQJDKLVWRULDQL8UDQ%XWND

Part of the Observatory is also the Calendar of
Memory which provides the online reader with
the main dates of the Albanian history from the
independence of Albania until nowadays. This
calendar comes as test calendar to document
key moments and developments related to
the struggle for freedom, democracy and
human rights in Albania. The calendar is open
to comments and suggestions, to achieve at a
complete and consolidated edition. The calendar
is conceived by IDMC, and prepared in the
H[LVWLQJYHUVLRQRE\WKHKLVWRULDQ8UDQ%XWND

EXHIBITIONS

Ekspozitat luajnë një rol të rëndësishëm
për të transmetuar njohuri rreth ngjarjeve
të rëndësishme të së shkuarës në një
mënyrë më të kuptueshme.

Exhibitions are an important medium for
transmitting knowledge about important
events of the past in a more understandable
form.

Ekspozita “Lufta e Ftohtë: Shkaqet,
historia, pasojat” sjell momentet
kryesore të marrëdhënieve LindjePerëndim gjatë viteve 1945 – 1991, pra,
nga përfundimi i Luftës II Botërore deri në
VKSsUEsUMHQH%DVKNLPLW6RYMHWLN(NVSR]LWD
është një bashkëpunim i Kolegjit Berlinez
“Lufta e Ftohtë” me Fondacionin Federal
SsU6WXGLPLQH.ULPHYHWH'LNWDWXUsV
Komuniste në Gjermaninë Lindore.
Ekspozita tregon me foto dhe fakte
NRQÁLNWHWPHVVKRTsULYHWsSsUIVKLUDJMDWs
Luftës së Ftohtë dhe pasojat e kësaj lufte
deri më sot.

The “Cold War: Reasons, history,
consequences” Exhibition brings the
main moments of the East-West relations
between 1945 and 1991, from the end of
World War II to the dissolution of the
6RYLHW8QLRQ7KHH[KLELWLRQLVFRRSHUDWLRQ
between the “Cold War” Berlin College
DQGWKH)HGHUDO)RXQGDWLRQRQ6WXG\RI
Crimes in Eastern Germany Communist
Dictatorship. The exhibition show in
SKRWRJUDSKVDQGIDFWVWKHFRQÁLFWEHWZHHQ
the societies involved in the Cold War and
the consequences of this war to present
day.

Në mënyrë që të jetë sa më afër publikut
shqiptar, ekspozitës origjinale i janë
bashkangjitur edhe katër postera mbi
SMHVsPDUUMHQH6KTLSsULVsJMDWs/XIWsVVs
Ftohtë, me fakte dhe foto pak të njohura
nga publiku i gjerë, përgatitur nga historiani
Petrit Nathanaili. Kjo ekspozitë vjen në
6KTLSsULVLEDVKNsSXQLPL)RQGDFLRQLW
)HGHUDOSsU6WXGLPLQH.ULPHYHWs
Diktaturës në Gjermaninë Lindore me
IDMC dhe synon të jetë në përdorim
të shkollave dhe mjedisit universitar,
si ekspozitë e lëvizshme për gjithë të
interesuarit.

In order to comes as close as possible to
the Albanian public, four posters on the
participation of Albania in the Cold War
have been added to the original exhibition,
with facts and photographs little known
to the general public and curated by the
historian Petrit Nathanaili. This exhibition
comes to Albania as cooperation between
WKH)HGHUDO)RXQGDWLRQRQ6WXG\RI
Crimes in Eastern Germany Communist
Dictatorship and the IDMC and aims to
serve schools and the university institutions
as a travelling exhibition for all those
interested.
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EKSPOZITA
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PROJEKTE / PROJECT 2016 – IDMC NETWORKING
Që prej Nëntorit 2016 IDMC është
Anëtare e Platformës së Kujtesës dhe
Ndërgjegjes Europiane në Prag dhe ka
gjithashtu partneritet me institucione të
ngjashme nga Gjermania, Polonia, Çekia,
Bosnja & Hercegovina, Kosova etj.

6LQFH1RYHPEHU,'0&LVDMember
of the Platform of European Memory
and Conscience in Prag and have also
partnerships with similar institutions from
Germany, Poland, the Czech Republic,
Bosnia & Herzegovina, Kosovo etc.

Në vitin 2016 IDMC zgjeroi partnershipin
QsUDMRQPH=)'.RVRYDGKH%RVQMD 
Hercegovina. Që prej Tetorit 2016, IDMC
është gjithashtu Anëtare e Rrjetit
Ballafaqimi me të Shkuarën, i vetmi
LQVWLWXFLRQSsUIDTsVXHVQJD6KTLSsULD
përkrah vendeve të tjera të Ballkanit
Perëndimor si Maqedoni, Kosova, Bosnja &
+HUFHJRYLQD6HUELD

In 2016 IDMC extended its partnership in
WKHUHJLRQZLWK=)'.RVRYRDQG%RVQLD
+HU]HJRYLQD6LQFH2FWREHU
IDMC is also a Member of Dealing
with the Past (web-site), as the only
representative institution from Albania
along other Western Balkan countries
such as Macedonia, Kosovo, Bosnia and
+HU]HJRYLQD6HUELD

Vlerësime për IDMC 2016

Awards for IDMC 2016

Awards, 25 qershor 2016³6KRTDWDH
LVKWs3sUQGMHNXUYH3ROLWLNsWs6KNRGUsV
vlerësoi drejtoren e IDMC, Jonila Godole
me Diplomën e Mirënjohjes për punën dhe
kontributin e saj në “memorjen historike”.
6LoYLKHWQsGXNMHHGKHQJDPRWLYLPL
kryesor i Diplomës së Mirënjohjes, IDMC
dhe drejtuesja e saj kanë dhënë ndihmesë
në njohjen e krimeve të kryera kundër
popullit shqiptar gjatë periudhës së
komunizmit dhe kanë rritur ndërgjegjen e
brezit të ri mbi kohërat e vështira që ka
kaluar vendi i tyre.

Shkoder, 25 June 2016 — 6KNRGUDEDVHG
Association of Former Political Persecutees
in Albania awarded the director of IDMC,
Dr. Jonila Godole, with Diploma of
Gratitude for her work and contribution in
“historical memory”. As stated in the main
motivation of the Diploma of Gratitude,
IDMC and the director in particular have
contributed to acknowledging the crimes
committed against the Albanian people
during the communist period and raised
awareness of the younger generation about
the hard times of their country.

THE CONTRIBUTION OF IDMC
IN INTERNATIONAL ACTIVITIES

Berlin, 07 Prill 2016 – IDMC diskuton mbi rolin
e shoqërisë civile për ndërgjegjësimin mbi regjimin
komunist shqiptar në workshopin ndërkombëtar
“Ballafaqimi juridik me padrejtësitë e diktaturave”
RUJDQL]XDUQJD(XURSD8QLYHUVLWlW9LDGUDQDQs
Frankfurt/Oder.

Berlin, 07 April 2016 - IDMC discusses the role of
civil society in raising awareness about the Albanian
communist regime in the international workshop
“Transitional justice of the dictatorships”
RUJDQL]HGE\(XURSD8QLYHUVLWlW9LDGUDQDLQ
Frankfurt / Oder.

Vjenë, 8 qershor 2016 – IDMC pjesëmarrëse
QsGLVNXWLPLQ“Media dhe procesi i ballafaqimit
me të shkuarën në Europën Lindore” organizuar
nga Instituti për Historinë e Europës Lindore në
8QLYHUVLWHWLQH9MHQsV

Vienna, 8 June 2016 – ,'0&GLVFXVVLQJ“Media
and the Process of Dealing with the Past in
Eastern Europe” organized by the Institute for
(DVWHUQ(XURSHDQ+LVWRU\DWWKH8QLYHUVLW\RI
Vienna.

Berlin, 09-11 September 2016 – IDMC në tryezën
e rrumbullakët “Si funksionin Revolucioni?” te
Körber History ForumQJDQs6KWDWRU
në Humboldt Carre në Berlin. Tema e forumit ishte
Debatimi i Politikës Europiane të Historise në dritën e
6ÀGDYHWs7DQLVKPH

Berlin, 09-11 September 2016 – IDMC in the
roundtable “How does Revolution work?” at the
Körber History ForumRQWR6HSWHPEHU
2016, at the Humboldt Carre Berlin. The topic of
the forum was Debating European Politics of History
in the Light of Present Day Challenges.

Bruksel, 06-07 Tetor 2016 – IDMC merr pjesë
në konferencën “Southeast Europe Government
Communication”, organizuar nga Komiteti Ekonomik
GKH6KRTsURU(XURSLDQ.RPLWHWLL5DMRQHYHQs
Bruksel.

Brussels, 06-07 October 2016 – IDMC
in the “Southeast Europe Government
Communication” Conference, organized at
WKH(XURSHDQ(FRQRPLFDQG6RFLDO&RPPLWWHH
Committee of the Regions in Brussels.

Prishtina, 26-27 Nëntor 2016 – IDMC në trajnimin
“Kujtesa në Lëvizje – Mjet Pedagogjik në kulturën
e kujtesës”, RUJDQL]XDUQJDIRUXPL=)'.RVRYD
IRUXPL=)'L%RVQMsVGKH+HUFHJRYLQsV(852&/,2
+,3%+6\QLPLLWUDMQLPLWLVKWHDUULWMDHUHÁHNWLPLW
kritik te të rinjtë për kulturën publike të përkujtimit.

Pristina, 26-27 November 2016 – IDMC in
“Memory in Motion – Pedagogical Tool on
culture of memory” training, organized by forum
=)'.RVRYRIRUXP=)'%RVQLDDQG+HU]HJRYLQD
(852&/,2+,3%L+7KHDLPRIWKHWUDLQLQJZDV
DFKLHYLQJUHÁHFWLRQRI\RXQJSHRSOHLQFULWLFDOZD\
about the public culture of commemoration.
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KONTRIBUTI I IDMC-SË
NË AKTIVITETE NDËRKOMBËTARE
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IDMC 2016 / NË TV - IN TV
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Partner zyrtar:
IDMC mbështetet nga Fondacioni gjerman Konrad
$GHQDXHUVLSDUWQHU]\UWDUQs6KTLSsUL

2IÀFLDO3DUWQHU
IDMC is supported by the Konrad Adenauer
)RXQGDWLRQDVWKHRIÀFLDO3DUWQHULQ$OEDQLD

Partnerë të tjerë:
3UH]HQFD H 26%( Qs 6KTLSsUL  )RQGDFLRQL
)HGHUDO SsU 6WXGLPLQ H .ULPHYH Ws 'LNWDWXUsV
Qs *MHUPDQLQs /LQGRUH  0LQLVWULD H 0LUsTHQLHV
6RFLDOHGKH5LQLVs0LQLVWULDH$UVLPLWGKH6SRUWHYH
0LQLVWULD H .XOWXUsV 'HOHJDFLRQL L %DVKNLPLW
(XURSLDQ Qs 6KTLSsUL  5UMHWL (XURSLDQ L .XMWHVsV
GKH 6ROLGDULWHWLW (156   ,,&&05 %XNXUHVKW 
Platforma e Kujtesës dhe Ndërgjegjes Europiane,
5HSXEOLNDdHNH6KRTDWD(XURSLDQHH0sVXHVYHWs
+LVWRULVs (XURFOLR )RUXPLL6KsUELPLWWs3DTHV
&LYLOH =)' .RVRYs)RUXPLL6KsUELPLWWs3DTHV
&LYLOH =)'  %RVQMs+HUFHJRYLQs  ,QVWLWXWL SsU
6WXGLPLQ H .ULPHYH GKH 3DVRMDYH Ws .RPXQL]PLW
 ,QVWLWXWL SsU ,QWHJULPLQ H LVKWs 3sUQGMHNXUYH
3ROLWLNs  6KRTDWD H LVKWs 3sUQGMHNXUYH 3ROLWLNs
'HPRNUDWsWs6KTLSsULVs)DNXOWHWLL+LVWRULVsGKH
)LORORJMLVs6KRTDWDHLVKWs3sUQGMHNXUYH3ROLWLNs
Qs 6KNRGsU 9HQGL L 'sVKPLVs GKH .XMWHVsV Qs
6KNRGsU  ,QVWLWXWL 6KTLSWDU L 6WXGLPHYH 3ROLWLNH
 6KRTDWD ´0X]HX 0XVLQH .RNDODULµ  6KRTDWD
.RPEsWDUH 6KTLSWDUH H 0sVXHVYH Ws +LVWRULVs
´7sULQMWsGKHKLVWRULDµ,QVWLWXWLSsU=KYLOOLPLQH
$UVLPLW*UXSL6KTLSWDUSsUWs'UHMWDWH1MHULXW
6KRTDWD´'UHMWsVLGKH3DTHµ4HQGUD6KTLSWDUH
e Rehabilitimit për Traumën dhe Torturën (ARCT)
4HQGUDH,QIRUPLPLWWs%(VsQs9ORUs4HQGUD
5LQRUH$UNDQs6KNRGsU

Other partners:
26&(3UHVHQFHLQ$OEDQLD)HGHUDO)RXQGDWLRQIRU
WKH6WXG\RIWKH&RPPXQLVW'LFWDWRUVKLSLQ(DVWHUQ
*HUPDQ\  0LQLVWU\ RI 6RFLDO :HOIDUH  <RXWK 
0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ 6SRUWV0LQLVWU\RI&XOWXUH
 (8 'HOHJDWLRQ LQ $OEDQLD (XURSHDQ 1HWZRUN
5HPHPEUDQFH DQG 6ROLGDULW\ (156   ,,&&05
%XFKDUHVW  3ODWIRUP RI (XURSHDQ 0HPRU\ DQG
&RQVFLHQFH&]HFK5HSXEOLF(XURSHDQ$VVRFLDWLRQ
RI +LVWRU\ (GXFDWRUV (XURFOLR   )RUXP &LYLO
3HDFH 6HUYLFH =)'  .RVRYR  )RUXP &LYLO 3HDFH
6HUYLFH =)'  %RVQLD DQG +HU]HJRYLQD  ,QVWLWXWH
IRU WKH 6WXGLHV RI &ULPHV DQG &RQVHTXHQFHV RI
&RPPXQLVP  ,QVWLWXWH IRU ,QWHJUDWLRQ RI )RUPHU
3ROLWLFDO 3HUVHFXWHHV  $VVRFLDWLRQ RI 'HPRFUDW
)RUPHU 3ROLWLFDO 3HUVHFXWHHV RI $OEDQLD  )DFXOW\
RI +LVWRU\ DQG 3KLORORJ\ $VVRFLDWLRQ RI )RUPHU
3ROLWLFDO 3HUVHFXWHHV LQ 6KNRGUD  6LWH RI:LWQHVV
DQG 0HPRU\ LQ 6KNRGUD  $OEDQLDQ ,QVWLWXWH RI
3ROLWLFDO 6WXGLHV  ´0XVLQH .RNDODUL 0XVHXPµ
$VVRFLDWLRQ  $OEDQLDQ 1DWLRQDO $VVRFLDWLRQ RI
+LVWRU\7HDFKHUV´<RXWKDQG+LVWRU\µ,QVWLWXWHIRU
(GXFDWLRQDO'HYHORSPHQW$OEDQLDQ+XPDQ5LJKWV·
*URXS$VVRFLDWLRQ´3HDFHDQG-XVWLFHµ$OEDQLDQ
Rehabilitation Center for Trauma and Torture
$5&7   (8 ,QIRUPDWLRQ &HQWUH RI9ORUD $UND
<RXWK&HQWUHLQ6KNRGUD
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