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Të dashur miq e bashkëpunëtorë,
për shkak të pandemisë së Covid-19 raporti vjetor i vitit 2019 nuk mundi të përgatitej në kohë. Prandaj, këtu do të
gjeni të gjitha aktivitetet tona gjatë dy viteve të fundit.
Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) vazhdoi të ketë në fokusin e tij çështjet që ndjek prej vitesh, si:
kujtesa si mision për ndërgjegjësimin e brezit të ri dhe të shoqërisë shqiptare mbi pasojat e diktaturës; edukimi politik
i të rinjve përballë sfidave që i kanosen demokracisë nga rritja e populizmit, nga manipulimet e mundshme përmes
mediave të rreme; rritja e aftësimit të mësuesve përmes manualeve e trajnimeve dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë
shqiptare mbi diktaturën përmes botimeve shkencore dhe ekspozitave tematike.
Në mënyrë të veçantë do të përmendja aktivitetin e përvitshëm „Memory Days“, edicionet e të cilit sollën para
publikut shqiptar akademikë, historianë, gazetarë dhe dëshmitë e ish të përndjekurve politikë. Ekspozita „Totalitarizmi
në Europë“ u inagurua në Tiranë më 2020, në prani të përfaqësuesve të vendeve të Platformës Europiane të Kujtesës
dhe Ndërgjegjes (PEMC). Aty u paraqitën për herë të parë dy postera me të dhëna për përgjegjësit direkt të Luftës II
Botërore (1939-1944) dhe të regjimit komunist që u instalua në vend (1944-1990). Bashkëpunimi dhe shkëmbimi
i përvojave në kontekstin rajonal u thellua edhe përmes vizitave studimore të të rinjve gjatë vitit 2019 në vendet e
Ballkanit Perëndimor.
Konkurset vazhduan të ofrojnë një platformë kreative dhe reflektuese për gjimnazistë dhe studentë. Përmes punimeve
të tyre për konkursin „Pyet Gjyshërit 4“ ata mundën të ekspolorojnë biografitë e familjarëve të tyre apo të mjedisit ku
jetojnë. Kurse konkursi „30 vjet me/pa demokraci“ që u iniciua në kuadër të 30-vjetorit të pluralizmit shqiptar u dha
shansin qindra të rinjve të shfaqnin vizionin e tyre për të ardhmen e vendit dhe gabimet e së shkuarës dhe të tashmes.
Sfidat e pandemisë dhe pamundësia e lëvizjes së lirë prekën disa nga projektet tona qendrore si vizitat në vendet e
vuajtjes, burgjet dhe kampet e punës gjatë diktaturës komuniste. Por edhe trajnimet dhe aktivitetet me mësues, të rinj
dhe pjesëtarë të tjerë të komunitetit anembanë Shqipërisë. Nga ana tjetër, për hir të pandemisë shumë nga aktivitetet
e IDMC u përshtatën në format online duke u dhënë mundësinë të bëheshin pjesë e bashkëpunimit qindra të rinjve
brenda dhe jashtë vendit. Ky trend do të vazhdojë dhe ne do ta integrojmë komunikimin online edhe në të ardhmen
në të gjitha aktivitetet tona për të qenë më afër publikut që interesohet për punën tonë.
Falenderim dhe mirënjohje për të gjithë bashkëpunëtorët e projekteve tona dhe shpresojmë t’ju kemi pranë edhe në
të ardhmen.
Sinqerisht,
Dr. Jonila Godole
Drejtore ekzekutive e IDMC
RAPORTI VJETOR / ANNUAL REPORT 2019 - 2020
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Dear friends and collaborators,
due to the Covid-19 pandemic the 2019 annual report could not be prepared in time. Therefore, here you will find all our
activities over the last two years.
The Institute for Democracy, Media and Culture (IDMC) continued to focus on the issues it has been pursuing for years,
such as: memory as a mission to raise awareness of the younger generation and Albanian society on the consequences of
dictatorship; the political education of young people in the face of the challenges that threaten democracy from the rise
of populism, from possible manipulations through fake media; increasing the capacity of teachers through manuals and
trainings and raising the awareness of the Albanian society on dictatorship through scientific publications and thematic
exhibitions.
In particular, I would mention the annual activity “Memory Days”, whose editions brought to the Albanian public academics, historians, journalists and testimonies of former political persecuted. The exhibition “Totalitarianism in Europe” was
inaugurated in Tirana in 2020, in the presence of representatives of the Platform of European Memory and Consciousness
(PEMC). There were presented for the first time two posters with information about the direct leaders of World War II
(1939-1944) and the communist regime that was installed in the country (1944-1990). Cooperation and exchange of
experiences in the regional context was deepened through study visits of young people during 2019 in the countries of
the Western Balkans.
The competitions continued to provide a creative and reflective platform for high school and university students. Through
their work for the “Ask Your Grandparents 4” competition, they were able to explore the biographies of their families
or the environment in which they live. And the competition “30 years with / out democracy” that was initiated in the
framework of the 30th anniversary of Albanian pluralism gave the chance to hundreds of young people to show their
vision for the future of the country and the mistakes of the past and present.
The challenges of the pandemic and the impossibility of free movement affect some of our central projects such as visits to
places of suffering, prisons and labor camps during the communist dictatorship. But also trainings and activities with teachers, young people and other community members throughout Albania. On the other hand, for the sake of the pandemic
many of the IDMC activities were adapted to online formats giving the opportunity to become part of the cooperation to
hundreds of young people at home and abroad. This trend will continue and we will integrate online communication in the
future in all our activities to be closer to the public that is interested in our work.
Thanks and gratitude to all the collaborators of our projects and we hope to be with you in the future as well.
Yours faithfully,
Dr. Jonila Godole
Executive Director of IDMC
6
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RRETH IDMC
KUJTESA SI NJË MISION

ABOUT IDMC
MEMORY AS A MISSION

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC)
është një organizatë e pavarur, joqeveritare dhe jofitimprurëse,
e krijuar në nëntor 2014. Synimi kryesor është zhvillimi dhe
promovimi i vlerave demokratike, të kulturës dhe të medias
në Shqipëri përmes një qasjeje ndërdisiplinare. 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 BEsë dhe krimet e kryera nga regjimet totalitare, përfshirë edhe
diktaturën në Shqipëri.

The Institute for Democracy, Media & Culture (IDMC)
is an independent, non-profit and non-governmental organization
founded in November 2014. Its aim is development and
promotion of democratic values, culture and media in Albania
through an interdisciplinary approach. The Institute aims to
promote dignity and human rights, as key element of Europe
and European Union (EU) democratic values, and awareness of
young people about the history of EU and crimes committed due
to the totalitarian regimes, including the dictatorship in Albania.

IDMC synon të përmbushë misionin që ka marrë përsipër përmes:

IDMC aims to achieve its mission through:

•

•

trajnimeve edukative, kurrikulës shkollore, dhe projekteve
kreative në multimedia, film, evente sensibilizuese;
• botimit (në shtyp dhe online) dhe përkthimit të librave dhe
materialeve që mundësojnë një shkëmbim shkencor dhe
kulturor, si europian, ashtu edhe botëror;
• kërkimit shkencor dhe sondimit të opinionit publik në
fushën e medias dhe edukimit mbi paqen.
Përmes aktivitetit më të madh të vitit “Ditët e Kujtesës”,
dokumentarëve dhe trajnimeve, IDMC luan një rol të rëndësishëm
në fushën e kujtesës. Seminaret dhe konkureset me të rinjtë i
motivojë ata për të kërkuar dhe kujtuar informacion mbi
komunizmin në vendin tonë.
IDMC beson se një popull që nuk njeh apo harron të shkuarën e
tij, është i destinuar ta përsërisë atë.

educational training, school curriculum, and creative projects
in multimedia, film, awareness events;
• publication (in print and online) and translation of books
and materials that enable a scientific and cultural exchange,
European and international one.
• scientific research and survey of the public opinion in the
field of media and peace development.
Through the biggest activity of the year “MEMORY DAYS”,
documentaries and training, IDMC is being an important factor
in the field of memory. Seminars and competitions motivate
the youth generation to search and remind information about
communism in our country.
IDMC believes that a nation that doesn’t know or forget its past
is destined to repeat it.

RAPORTI VJETOR / ANNUAL REPORT 2019 - 2020
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IMPAKTI I IDMC PËR VITET 2019 - 2020

THE IMPACT OF IDMC DURING 2019 - 2020

Rreth 7000 persona ndoqën aktivitetet e IDMC për vitin
2019 dhe 2020, duke reflektuar dhe mësuar në fushën e
ballafaqimit me të shkuarën dhe të kujtesës, multimedias,
letërsisë etj.

Around 7000 people took part in the activities of IDMC
in 2019 and 2020, reflecting and learning in the following
fields: dealing with the past and memory, multimedia,
literature, etc.

Rreth 300 ngjarje publike mblodhën së bashku figura
të njohura nga 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 multimedias
dhe letërsisë duke përfshirë të rinj gjimnazistë, studentët,
gazetarë, dëshmitarë të diktaturës e studiues të fushës.

Around 300 public events brought together prominent
figures from all areas, including media, science, politics, civil
society and international organizations in Tirana as well
foreign experts in the field of the m-emory. These activities
were mainly focused on the debate about dealing of the
Albanian society with its past; on the political education
of young people; as well, on the field of multimedia and
literature, including young high school pupils, students,
journalists and researchers in the field.

Mbi 250 referues shqiptarë dhe të huaj,
dëshmitarë të diktaturës dhe gazetarë, ndanë
me të rinjtë përvojën dhe ekspertizën e tyre në fushat e
mësipërme.

More than 250 Albanian and foreign referents,
witnesses of the dictatorship and journalists
shared with young people their experience and expertise in
the aforementioned areas.

Prezenca në studio televizive, gazeta, emisione
radiofonike dhe portale online e aktiviteteve të
IDMC nxiti debatin publik për ballafaqimin me të shkuarën,
si dhe për të punuar më shumë me të rinjtë, përmes mjeteve
kreative, si dhe dhe për t’i ndihmuar ata të jenë pjesë efektive
e vendimmarrjes në demokraci. (Për më shumë shih fq. 70)

Presence in dozens of television studios,
newspapers, radio broadcast and online portals
of IDMC’s activities triggered the public debate on dealing
with the past and to work more with young people through
creative means and to help them to be effective part of the
decision making in democracy. (See more pg. 70)
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MEMORY DAYS 2019
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20 – 27 Shkurt 2019, Tiranë – Edicioni i katërt i DITËVE TË
KUJTESËS u zhvillua me rastin e 28 vjetorit të rrëzimit të statujës së
diktatorit Hoxha. Ky aktivitet i madh ndërgjegjësues organizohet në
Tiranë nga IDMC prej vitit 2016, në partneritet me Fondacionin Konrad
Adenauer. Përmes tij IDMC synon mundësimin e dialogut shoqëror për
ballafaqimin me të shkuarën diktatoriale në Shqipëri.

20 – 27 February 2019, Tirana - IDMC organized the fourth edition
of MEMORY DAYS, on the occasion of the 28th anniversary of the toppling
of the statue of the dictator Enver Hoxha. This is the biggest awareness
activity that IDMC has been organizing since 2016, in partnership with
Konrad Adenauer Foundation. IDMC aims and strengthening the dialogue
about the dictatorial past in Albania.

Aktivitetet e edicionit të katërt të DITËVE TË KUJTESËS ishin të larmishme:
1. Ceremonia e hapjes së Ditëve të Kujtesës, 20 shkurt
2. Prezantimi i studimeve mbi diktaturën, 20 shkurt
3. Forumi ³$QWLNRPXQL]PLQs6KTLSsUL+LVWRULGKH$NWXDOLWHW³, 21
shkurt
4. Simpoziumi shkencor: ³4DVMH $NWXDOH 6WXGLPRUH QGDM
.RPXQL]PLW6ILGDGKH0XQGsVL³, 22 shkurt
5. Forum me studenët: ³.XMWHVD GKH 'HPRNUDFLD³,
22 shkurt
6. Historia gojore në shkolla dhe projekte studimore,
23 shkurt
7. Konferenca: ³%DOODIDTLPL PH 7UDVKsJLPLQs 0DWHULDOH Ws
.RPXQL]PLW³, 25 shkurt
8. Shfaqja e dokumentarit: ³.XVK sVKWs +HURL"³,
25 shkurt
9. Shfaqja e dokumentarit: ³0DOO SsU PH .sQGXH³,
26 shkurt
10. Aktiviteti ³6,*85,0, 6SRUWL³, 27 shkurt

The various activities that took place on the fourth edition of
MEMORY DAYS are:
1. Opening Ceremony of MEMORY DAYS, 20 February
2. Presentation of Research Work on the Dictatorship, 20 February
3. Discussion Forum: ³$QWL&RPPXQLVP LQ $OEDQLD +LVWRU\ 
&XUUHQW6LWXDWLRQ³, 21 February
4. Symposium: ³&XUUHQW$FDGHPLF$SSURDFKHVWR&RPPXQLVP³, 22
February
5. Forum with Students: ³0HPRU\DQG'HPRFUDF\³, 22 February
6. Oral History in Classroom & Research Projects,
23 February
7. Conference: ³'HDOLQJZLWKWKH0DWHULDO+HULWDJHRI&RPPXQLVP
³, 25 February
8. “:KR LV WKH +HUR"³ Documentary Screening,
25 February
9.
“0DOO SsU PH NsQGXH³ Documentary Screening,
26 February
10. “6,*85,0, 6SRUWV³ 27 February
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Dita 1 – Ceremonia e hapjes së DITËVE TË KUJTESËS

Day 1 – Opening Ceremony of MEMORY DAYS

Hapja e edicionit të katërt të Ditëve të Kujtesës, u përshëndet nga
drejtoresha e IDMC, Dr. Jonila Godole, drejtori i KAS në Tiranë, Walter
Glos dhe ambasadori polak Karol Bachura. Fjalimi kryesor u mbajt
nga historiani i njohur, Prof. Bernd J. Fischer, i cili analizoi në mënyrë
sintetike arsyet dhe faktorët që sollën rrëzimin e komunizmit në shumë
vende të Evropës Lindore.
Pas ceremonisë hapëse u prezantuan studimet mbi diktaturën, botimi i
fundit i IDMC “Midis Apatisë dhe Nostalgjisë”(Editor Jonila Godole, Idrit
drizi), si dhe kolana e botimeve prej 11 librash nga Instituti i Studimeve
për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit (ISKK).

The Opening of the fourth edition of Memory Days was welcomed by
IDMC Director, Dr. Jonila Godole; Director of KAS in Tirana, Walter Glos
and Polish Ambassador, Karol Bachura. The main speech was given
by the well-known historian, Prof. Bernd J. Fischer, who synthetically
analyzed the reasons and factors that led to the fall of communism in
many Eastern European countries.
After the opening ceremony were presented the studies on dictatorship,
the latest edition of IDMC “Between Apathy and Nostalgia” (Editor
Jonila Godole, Idrit drizi), as well as a series of 11 books by the Institute
for the Study of the Crimes and Consequences of Communism (ISKK).

Dita 2 – Forumi “Antikomunizmi në Shqipëri: Histori
dhe Aktualitet”, Shkodër

Day 2 – Forum “Anti-Communism in Albania: History
and Current Affairs”, Shkodra

Forumi synonte përkujtimin e qëndresës antikomuniste të të përndjekurve
politike gjatë diktaturës dhe përballjen me simptomat e komunizmit
pas rrëzimit të tij, në bashkëpunim me Shoqatën Antikomuniste të të
Përndjekurve Politik të Shqipërisë dhe KAS.
Aktiviteti u mbyll me prezantimin e studimit “(Mos)
Rehabilitimi i të përndjekurve politikë në procesin e drejtësisë
tranzitore (1991–2018)“, botim i IDMC. Libri analizon zhvillimet më
të rëndësishme që ndikuan ndër vite procesin e përballjes me krimet e
diktaturës si dhe rehabilitimin e atyre të cilët prej atij sistemi vuajtën
padrejtësisht për shkaqe politike.

The forum aimed to commemorate the anti-communist resistance of the
politically persecuted during the dictatorship and to face the symptoms
of communism after its fall, in cooperation with the Anti-Communist
Association of the Politically Persecuted of Albania and KAS.
The event closed with the presentation of the study “(Non)
Rehabilitation of the Former Politically Persecuted in the
Transitional Justice Process (1991–2018)”, published by IDMC.
The book analyzes the most important developments that influenced
over the years the process of confronting the crimes of dictatorship
as well as the rehabilitation of those who suffered unjustly from that
system for political reasons.
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Dita 3 – Simpoziumi shkencor “Qasje
aktuale studimore ndaj komunizmit”
dhe forumi “Kujtesa dhe demokracia”

Day 3 – Scientific Symposium “Current
Study Approach to Communism” and
Forum “Memory and Democracy”

Në simpoziumin e organizuar nga IDMC mbi qasjen
aktuale studimore ndaj komunizmit, i konceptuar
si forum shkëmbimi përvojash e idesh morën pjesë
historiani Bernd J. Fischer (SHBA), studiuesi Igor Duda
(CROATIA), drejtor i ISKK Agron Tufa, drejtor i Arkivit
Shtetëror Ardit Bido, ish-drejtore e arkivit të shtetit
Nevila Nika, historiani Mariglen Kasmi, studiuesja Sonila
Boçi dhe shumë të ftuar të tjerë, ish- të përndjekur
që ndanë përvojat e tyre. Pas simpoziumit u vizitua
ekspozita “Qëndresa” në ambientet e muzeut “Shtëpia
e Gjetheve”.

Historian Bernd J. Fischer (USA), researcher Igor Duda
(CROATIA), director of ISKK Agron Tufa, director of the
Ardi State Archive participated in the symposium
organized by IDMC on the current study approach
to communism, conceived as a forum for exchange
of experiences and ideas. Bido, former director of
the state archives Nevila Nika, historian Mariglen
Kasmi, researcher Sonila Boçi and many other former
persecuted guests who shared their experiences.
After the symposium, the exhibition “Resistance”
was visited in the premises of the museum “House
of Leaves”.

Po në këtë ditë, edhe fondacioni Konrad Adenauer
në bashkëpunim me ISP dhe CRD organizuan në
Universitetin “Eqrem Çabej”, në Gjirokastër një forum
me studentët titulluar “Kujtesa dhe demokracia“.

12
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On the same day, the Konrad Adenauer Foundation
in cooperation with ISP and CRD organized at the
University “Eqrem Çabej”, in Gjirokastra a forum with
students entitled “Memory and democracy”.

Dita 4 – Promovim i Manualit mbi
Historinë Gojore, Tiranë

Day 4 – Promotion of the Manual on
Oral History, Tirana

Manuali mbi historinë gojore u prezantua në një sallë
të tejmbushur me nxënës dhe të rinj në Tiranë. Ai u
përgatit për IDMC nga Jonila Godole, Edlira Agolli dhe
Kailey Rocker paraqet ide dhe praktika të intervistimit,
trajtimit të rasteve dhe shqyrtimit të historive gojore,
për mësuesit, nxënësit dhe studiuesit e rinj. Ky botim
vjen në vazhdimësinë e botimeve dhe aktiviteteve që
IDMC ka bërë për t’iu ardhur në ndihmë formimit të të
rinjve nëpër shkolla dhe ishte pjesë e ditës së katërt të
“Ditëve të Kujtesës”.

The manual on oral history was presented in an
overcrowded hall with students and young people
in Tirana. Prepared for IDMC by Jonila Godole, Edlira
Agolli and Kailey Rocker presents ideas and practices
of interviewing, handling cases and reviewing
oral histories, for young teachers, students and
researchers. This publication is a continuation of the
publications and activities that IDMC has done to help
educate young people in schools and was part of the
fourth day of the “Days of Remembrance”.

Dita 5 – Konferenca “Ballafaqimi me
trashëgiminë materiale të komunizmit” dhe
shfaqja e dokumentarit “Kush është Heroi?”

Day 5 – Conference “Dealing with the material
legacy of communism” and screening of the
documentary “Who is the Hero?”

ISKK dhe KAS organizuan konferencën “Ballafaqimi me
Trashëgiminë Materiale të Komunizmit“ për të sjellë më
shumë vëmendje ndaj këtij fenomeni “amnezi” dhe për të rindërtuar
kujtesën kolektive të Shqipërisë së dikurshme komuniste.
Kjo ditë u mbyll nga aktiviteti i Prezencës së OSBE në Shqipëri, e
cila mundësoi shfaqjen e dokumentarit “Kush është Heroi?“ nga
Armand Bora në bashkëpunim me RTSH. Ky aktivitet u mbyll me një
diskutim midis autorit dhe pjesëmarrësve.

ISKK and KAS organized the conference “Dealing with the
Material Legacy of Communism” to bring more attention
to this “amnesia” phenomenon and to reconstruct the collective
memory of the former communist Albania.
This day was closed by the activity of the OSCE Presence in Albania,
which enabled the screening of the documentary “Who is the
Hero?” by Armand Bora in collaboration with RTSH. This activity
closed with a discussion between the author and the participants.

Dita 6 – Shfaqja e dokumentarit “Mall për me
këndue”

Dita 6 – Screening of the documentary “Longing
to sing”

Në ditën e gjashtë u shfaq dokumentari “Mall për me këndue
“, realizuar nga Fondacioni kujto.al.Ky aktivitet iu kushtua Gac
Çunit, muzikantit shkodran që ndërroi jetë në moshën 30-vjeçare
në burgun e Burrelit. Përmes dëshmive nga bashkëvuajtësit e tij,
mbi brengat dhe çastet e fundit të jetës, pjesëmarrësit u njohën me
historinë e tij në qelitë e burgjeve komuniste.

On the sixth day, the documentary “Longing to sing” was shown,
realized by the kujto.al Foundation. This activity was dedicated to
Gac Çuni, the musician from Shkodra who passed away at the age
of 30 in Burrel prison. Through testimonies from his accomplices,
about the worries and last moments of life, participants were
introduced to his story in communist prison cells.

Dita 7 – Aktivitet: “Sigurimi dhe sporti”, Tiranë

Day 7 – Activity: “SIGURIMI and sports”, Tirana

Aktiviteti i IDMC “Sigurimi dhe Sporti“ në bashkëpunim me
Autoritetin e Dosjeve dhe Federatën e Sportit. mblodhi bashkë
ish-sportistë, ish-të përndjekur, familjarë të tyre si dhe studiues të
ndryshëm të fushës së kujtesës. Ai u organizua pas interesimit të
vazhdueshëm të IDMC pranë Autoritetit të Dosjeve mbi përndjekjen
që Sigurimi bënte ndaj sportistëve shqiptarë e të huaj. Aktiviteti që
tregon ndërhyrjen e sigurimit në jetën e qytetarëve, deri edhe te
sporti, u ndoq nga shumë qytetarë dhe media.

IDMC activity “SIGURIMI and Sports” in cooperation with the
Files Authority and the Sports Federation. brought together former
athletes, former persecuted, their families as well as various
researchers in the field of memory. It was organized after the
constant interest of IDMC at the Files Authority on the persecution
that the SIGURIMI inflicted on Albanian and foreign athletes. The
activity that shows the security intervention in the lives of citizens,
even in sports, was attended by many citizens and the media.

RAPORTI VJETOR / ANNUAL REPORT 2019 - 2020

13

** Aktiviteti “DITËT E KUJTESËS 2019”
është një projekt i IDMC mbështetur nga
KAS, në bashkëpunim me Prezencën e OSBE
në Shqipëri, Ambasadën e Republikës së
Polonisë, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe
Rinisë, Shoqatën e Mësuesve të Historisë,
AIDSSH, ISKK, ISP, CDR, Fondacioni ‘kujto.al’
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**
The activity “MEMORY DAYS 2019”
is an IDMC project supported by KAS, in
cooperation with the OSCE Presence in
Albania, the Embassy of the Republic of
Poland, the Ministry of Education, Sports and
Youth; the Association of History Teachers,
AIDSSH, ISKK, ISP, CDR, ‘kujto.al’ Foundation

DITËT E KUJTESËS 2020

MEMORY DAYS 2020

13 – 20 Shkurt 2019, Tiranë – Edicioni i pestë i
DITËVE TË KUJTESËS u zhvillua mbi analizimin e sistemit
komunist si një nga sistemet më represive të Europës Lindore.

13 – 20 February 2019, Tirana - The fifth edition of MEMORY
DAYS was conducted on the analysis of the communist system as
one of the most repressive systems in Eastern Europe.
The various activities that took place on the fifth edition of
MEMORY DAYS are:
1. Opening Ceremony: MEMORY DAYS, February 13th
2. Panel Discussion: ³5HSUHVVLRQDQG6WDOLQLVPLQ$OEDQLDDQG
(DVWHUQ(XURSHLQ&RPSDULVRQ³, February 13th
3. Open Air Exhibition: ³7RWDOLWDULDQLVPLQ(XURSH³, February
13–20th
4. International Conference: ³+LVWRU\ (GXFDWLRQ DQG 6FKRRO
&XUULFXOXPDIWHUV³, February 14th
5. Exhibition: ³/LIH%H\RQG'DUNQHVV³ at The Site of Witness
and Memory in Shkodra, February 15th
6. Publications on Dictatorship, February 17th
7. “7KH 3HUVHFXWLRQ RI &KDP 3RSXODWLRQ GXULQJ &RPPXQLVW
5HJLPH³, February 18th
8. Project Presentation: ³(VWDEOLVKPHQW RI WKH &HQWHU IRU
-XVWLFH DQG 7UDQVIRUPDWLRQ DW 8QLYHUVLW\ RI 7LUDQD´,
February 18th
9. Commemoration Event at the Former Communist Prison,
Gjirokaster, February 19th
10. Documentary Screening: ³&KLOGUHQRIWKH'LFWDWRUVKLS³,
February 19th
11. Digital Map of Places of Suffering in Albania, February 20th
12. “$VN <RXU *UDQGSDUHQWV³ – Awards Ceremony, February
20th

Aktivitetet e edicionit të pestë të DITËVE TË KUJTESËS ishin të
larmishme:
1. Ceremonia e hapjes së Ditëve të Kujtesës, 20 shkurt
2. Diskutim në panel: ³5HSUHVLRQL GKH 6WDOLQL]PL Qs
6KTLSsULGKH(XURSsQ/LQGRUH³, 13 shkurt
3. Ekspozita: ³7RWDOLWDUL]PLQs(XURSs³, 13–20 shkurt
4. Konferenca ndërkombëtare: ³0sVLPL L +LVWRULVs GKH
.XUULNXOD6KNROORUHSDVsV³, 14 shkurt
5. Ekspozita: ³'ULWs SsUWHM (UUsVLUsV³ në Vendin e
Dëshmisë dhe Kujtesës, Shkodër, 15 shkurt
6. Prezantimi i librave mbi diktaturën, 17 shkurt
7. “Persekutimi i Popullit Çam Gjatë Regjimit Komunist“,
18 shkurt
8. Projekti: ³.ULMLPLL4HQGUsVSsU'UHMWsVLGKH7UDQVIRUPLP
Qs8QLYHUVLWHWLQH7LUDQsV³, 18 shkurt
9. Ceremoni përkujtimore në Burgun e Gjirokastrës,
19 shkurt
10. Shfaqja e dokumentarit: ³)sPLMsW H 'LNWDWXUsV³,
19 shkurt
11. Prezantimi digjital i Hartës së Vendeve të Vuajtjes, 20
shkurt
12. Ceremonia e Çmimeve – ³3\HW *M\VKsULW³,
20 shkurt
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Dita 1: Ceremonia e hapjes së Ditëve
të Kujtesës

Day 1: Opening Ceremony of Memory
Days

Hapja e edicionit të pestë të Ditëve të Kujtesës
nisi me ekspozitën ndërkombëtare “Totalitarizmi
në Evropë”, një përmbledhje të informacioneve
me grafikë rreth sistemeve totalitare të mbi
13 shteteve të Evropës. Ekspozita mblodhi në
“Sheshin Skënderbej” diplomatë, qytetarë, ish-të
përndjekur dhe dhjetëra të rinj.

The opening of the fifth edition of Memory Days
2020 began with the international exhibition
“Totalitarianism in Europe”, a collection of graphic
information about the totalitarian systems of over
13 European countries. The exhibition gathered
diplomats, citizens, former persecuted and dozens
of young people in “Skanderbeg Square”.

Më tej në ceremoninë që u mbajt në hotel Tirana,
drejtoresha e Institutit pë Demokraci, Media
dhe Kulturë, Jonila Godole, drejtori i Fondacionit
Konrad Adenauer Tobias Ruettershoff dhe
ambasadori austriak Ch.S përshendetën aktivitetin.
Fajlimi kryesor u mbajt nga profesori gjerman
Jörg Baberowski i cili doli mbi represionin dhe
stalinizmin në Shqipëri dhe Europën Lindore. Një
panel i përbërë nga drejtoresha e IDMC, Dr. Jonila
Godole; drejtori i KAS në Tiranë, Tobias Ruettershoff;
shkrimtarja Alma Liço; studiuesi shqiptar Idrit Idrizi;
publicist austriak, Paul Lendvai; historiani polak
Łukasz Kaminski diskutoi mbi problematikat dhe
pasojat që lë në shoqëri një sistem totalitar dhe
se ku ngjason rasti i Shqipërisë nga vendet e tjera
të Europës.

Further in the ceremony held at the Tirana Hotel,
welcome addresses were held by IDMC director,
Jonila Godole, director of KAS in Tirana Tobias
Ruettershoff and the Austrian ambassador Christian
Steiner The keynote speaker of this edition was
the German professor Jörg Baberowski who talked
about repression and Stalinism in Albania and
Eastern Europe. In a panel composed of the writer
Alma Liço, Albanian researcher Idrit Idrizi, Austrian
publicist Paul Lendvai, Polish historian Łukasz
Kaminski and professor Jörg Baberowski discussed
the problems and consequences that a totalitarian
system leaves in society and the similarities of
Albania case with the other European countries.

Dita 2: Konferenca ndërkombëtare
“Edukimi i historisë dhe kurrikula
shkollore pas
1990-ës”

Day 2: International Conference
“History Education and School
Curricula after 1990”

Konferenca ndërkombëtare “Edukimi i historisë dhe
kurrikula shkollore pas 1990-ës” solli në vëmendje
trajtimin e historisë së sistemeve totalitare në
arsimin parauniversitar. Ekspertë të huaj nga
Gjermania dhe Polonia sollën ekspertizë me
shembuj nga vendet e tyre. Drejtoresha e IDMC dhe
të gjithë ekspertët e ftuar, trajtuan problematika
të tilla si trajtimi sipërfaqësor i perudhës së
komunizmit në kurrikulen shkollore, mos shpjegimi
korrekt i termave dhe kocepteve që lidhen me
këtë periudhë dhe puna e bërë me mësuesit dhe
nxënësit ndër vite në funksion të përmirësimit të
këtyre problematikave. Ekspertët pjesëmarrës në
këtë konferece ishin Przemyslaw Gasztold nga
Instituti i Kujtesës Kombëtare në Poloni; drejtori i
Institutit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit
(ISKK), Çelo Hoxha; historiani Petrit Nathanaili;
pedagogia Justina Dhimitri; drejtoresha e ALBNA
Vojsava Kumbulla; studiuesi Myrteza Sharra;
shkrimtarja Alma Liço; eksperti nga Autoriteti për
Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të
Shtetit (AIDSSH) Skënder Vrioni; mësuesi Nuredin
Nazarko dhe gjimnazistja Kristina Shahinaj

The international conference “History education and
school curricula after 1990”, brought in attention
the treatment of communism period in history preuniversity textbooks. Foreign experts from Germany
and Poland brought expertise from their countries.
The director of IDMC, Jonila Godole and all the invited
experts, addressed issues such as the low treatment
of communist period in school curriculum, the
incorrect explanation of terms and concepts related
to this period and the work done with teachers and
students over the years to improve these issues. The
experts particing in this conference were Przemyslaw
Gasztold from the Institute of National Remembrance
in Poland; the director of the Institute for the
Crimes and Consequences of Communism (ISKK)
Çelo Hoxha, historian Petrit Nathanaili, Justina
Dhimitri, the director of ALBNA, Vojsava Kumbulla;
researcher Myrteza Sharra, writer Alma Liço, expert
from Authority for Information of Former Security’s
Documents (AIDSSH), Skënder Vrioni and also a high
school student, Kristina Shahinaj.
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Dita 3: Ekspozita “Dritë përtej errësirës”,
Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës, Shkodër

Day 3: Exhibition “Light beyond Darkness”,
at the Site of Witness and Memory, Shkodra

Te Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës në Shkodër, u çel ekspozita A photographic and infographic exhibition was opened at
me materiale fotografike dhe historike “Dritë përtej errësirës” the Place of Testimony and Remembrance in Shkodra.
mbi ateizmin shtetëror dhe persekutimin e klerit në Shqipëri “Light beyond darkness” has focused on atheism and the
gjatë diktaturës komuniste.
persecution of the clergy in Albania during the communist
Ekspozita i dedikohet luftës kundër besimit, masave dictatorship.
administrative që shteti komunist mori për t’ju kundërvënë atij The exhibition is dedicated to the fight against religion, the
dhe gjithashtu propagandën e fortë dhe të egër që shoqëroi administrative measures that the communist state took
jetët e shqiptarëve për 45 vjet. Kjo ekspozitë gjithashtu to oppose it and also the strong and savage propaganda
përkujton të gjithë ata njerëz që u dënuan,vuajtën në burg, that accompanied the lives of Albanians for 45 years. This
vdiqën në tortura ose u ekzekutuan, vetëm për shkak të exhibition describes the fate of all those people who were
besimit dhe funksionit të tyre fetar. Një pjesë e rëndësishme convicted, suffered in prison, died in torture or executed, just
u kushtohet objekteve të kultit që u transformuan.
because of their faith and religious function. An important
Në këtë aktivitet mbajtën fjalën përshëndetëse drejtori i part is devoted to the cult objects that were transformed.
KAS Tirana, z. Tobias Rüttershoff, kryetarja e bashkisë së The activity was welcomed by KAS Tirana, Mr. Tobias
Shkodrës, znj. Voltana Ademi, si dhe foli rreth besimit fetar Rüttershoff, the mayor of Shkodra, Mrs. Voltana Ademi, and
gjatë regjimit komunist arkipeshkopi i Shkodrës, z. Angelo Archbishop of Shkodra, Mr. Angelo Massagra. who spoke
Massagra.
about religion during the communist regime

Dita 4: Prezantimi i librave që lidhen me
periudhën e komunizmit

Day 4: Presentation of books related to the
communist period

Prezantohet libri me ilustrime “Kundër rrymës” i cili u The picture book “Against the stream” is presented, which is
drejtohet kryesisht fëmijëve dhe të rinjve. Aty tregohet addressed mainly to children and young people. It tells the
jeta e biologes dhe iktiologes, Sabiha Kasimati, përmes life of biologist and ichthyologist Sabiha Kasimati, through
ilustrimeve nga perspektiva e peshqve, të cilët ajo i studioi illustrations from the perspective of fish, which she studied
aq intensivisht. Ky libër ka si qëllim të ndihmojë lexuesit e so intensively. This book aims to help young readers, to
rinj, të kuptojnë terrorin e regjimit komunist në Shqipëri, si understand the terror of the communist regime in Albania, as
dhe t’i vetëdijësojë ata, se krijimtaria në shkencë dhe në jetë well as to make them aware that creativity in science and in
mund të lulëzojë vetëm në liri.
life can flourish only in freedom.
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Dita 5: Konferenca “Persekutimi i Popullit Çam
gjatë regjimit komunist”; Qendra për Drejtësi
dhe Transformim

Day 5: “Cham persecution of Cham minority
during communist regime”; “Centre for Justice
and Transformation”

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) në
bashkëpunim me Shoqatën Çamëria dhe me mbështetjen e
Fondacionit gjerman Konrad Adenauer (KAS), organizuan sot
konferencën “Persekutimi i popullit çam gjatë regjimit komunist”.
Në konferencë morën pjesë dhjetëra familjarë, ish-të përndjekur,
studiues dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme që
mbështesin çështjet e kujtesës. Konferenca trajtoi problematikën
që lidhen me mbulimin e ulët në media të popullsisë çame,
informim i ulët i të rinjve lidhur me ngjarjet e lidhura me këtë
minotritet dhe angazhimi i ulët i instancave për zbulimin e
krimeve që janë kryer mbi ta në periudhën e komunizmit.

The Institute for Democracy, Media and Culture (IDMC) in
cooperation with the Cham Association and with the support of
the German Konrad Adenauer Foundation (KAS), organized the
conference “Persecution of the Cham minority during the communist
regime”. The conference was attended by dozens of family
members, former persecutors, researchers and representatives of
various organizations with interest in the field of remembrance. The
conference addressed the issues related to the low media coverage
of the Cham population, the low information of young people about
the history related to this minority and the low commitment of
the authorities to detect crimes committed against them during the
communist period.

Në po këtë ditë, Prezenca e OSBE në Shqipëri, prezantoi
projektin e saj më të ri, “Qendra për Drejtësi dhe Transformim” i
cili konsiston në krijimin e një qendre për promovimin e kërkimit
shkencor në fushën e drejtësisë tranzitore në Shqipëri që do të
ngrihet në Universitetin e Tiranës. Në takim morën pjesë zyrtarë
të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të
Shtetit, përfaqësues të ish-të përndjekurve politikë, studentë
dhe të interesuar në temën e drejtësisë tranzitore. Kërkuesit
shkencorë të projektit, ekspertë kombëtarë nga fusha e
drejtësisë, shkencave sociale dhe historisë prezantuan modulet
mbi drejtësinë tranzitore. Prezenca e OSBE-së po e zbaton
projektin për krijimin e Qendrës për Drejtësi dhe Transformim në
bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale, Fakultetin e
Drejtësisë, Fakultetin e Histori-Filologjisë, dhe me mbështetjen
financiare të qeverisë gjermane dhe asaj zvicerane

On this day, the OSCE Presence in Albania presented its newest
project, “Center for Justice and Transformation”, which consists
of establishing a center for the promotion of scientific research
in the field of transitional justice in Albania that will be set up at
the University. of Tirana. The meeting was attended by officials of
the Authority for Information on Former State Security Documents
(AIDSSH), representatives of former political persecuted, students
and persons interested in the topic of transitional justice. The project
was followed by researchers, national law experts; historians who
presented the modules on transitional justice. The OSCE Presence
is implementing the project for the establishment of the Center
for Justice and Transformation in cooperation with the Faculty of
Social Sciences, the Faculty of Law, the Faculty of History and
Philology, and with the financial support of the German and Swiss
governments.
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Dita 6: Dokumentari “Fëmijët e diktaturës”;
Vendosja e pllakadës në kalanë e Gjirokastrës në
nderim të viktimave të regjimit komunist
Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë në bashkëpunim me
Delegacionin e BE-së në Shqipëri, në kuadër të edicionit të pestë të
Ditëve të Kujtesës rishfaqi “Fëmijët e Diktaturës”, një dokumentar
autobiografik mbi jetën e katër fëmijëve shqiptarë Alma Liço, Ridvana
Mena, Lurian Mena dhe Simon Mirakaj të cilët u lindën dhe u rritën
në burgjet komuniste dhe kampet e internimi ndërmjet viteve
1945–1990. “Fëmijët e Diktaturës” mblodhi mbrëmjen e kaluar
historianë, përfaqësues të shoqërisë civile, të rinj si dhe një audiencë
ndërkombëtare në Shtëpinë e Evropës. Historitë e tyre personale si të
përndjekur politikë në Shqipërinë komuniste u diskutuan pas shfaqjes
së dokumentarit.
KAS dhe Shoqata Antikomuniste e të Përndjekurve Politikë të
Shqipërisë organizuan akademinë përkujtimore “Nuk Harrojmë!”,
në nderim të martirëve antikomunistë dhe të burgosurve të burgut
politik të diktaturës komuniste në Kalanë e Gjirokastrës. Burgu i
Kalasë së Gjirokastrës, njihet si një ndër më mizorët në diktaturë
përgjatë viteve 1944–1967. Në këtë aktivitet, në praninë edhe të
kryetarit të Bashkisë Gjirokastër u vendos një pllakë përkujtimore në
hyrje të Kalasë Gjirokastër. Gjithashtu ish-të burgosur, të afërmit e
tyre, historianë dhe të tjerë ndanë eksperiencat, mendimet dhe fakte
të tjera historike rreth këtij burgu.
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Day 6: Documentary screening
“Children of dictatorship”
The Institute for Democracy, Media and Culture in cooperation with
the EU Delegation in Albania, within the fifth edition of Memory
Days, re-released “Children of Dictatorship”, an autobiographical
documentary on the lives of four Albanian children Alma Liço,
Ridvana Mena, Lurian Mena and Simon Mirakaj, born and raised in
prisons communist and internment camps between 1945–1990.
This activity gathered historians, civil society representatives,
young people as well as an international audience at Europe
House.
KAS and the Anti-Communist Association of the Politically
Persecuted of Albania organized today the memorial academy
“We Do not Forget!”. In honor of the anti-communist martyrs
and prisoners of the communist dictatorship prison in Gjirokastra’s
Castle, as one of the most cruel dictatorship prison during 1944–
1967. In this activity, in the presence of the Mayor of Gjirokastra,
a memorial plaque was placed at the entrance of Gjirokastra’s
Castle. Also ex-prisoners, their relatives, historians and others
shared experiences, thoughts and other historical facts about this
prison.

Dita 7: Prezantimi i hartës digjitale
të Vendeve të Vuajtjes; Ceremonia e
ndarjes së çmimeve të konkursit “Pyet
Gjyshërit 4”

Day 7: Digital presentation of the Map
of Suffering Places; Awards ceremony of
“Aks Your Grandparents 4” competition

Në sallën Konrad Adenauer pranë Fakultetit të Historisë
dhe Filologjisë u prezantua për herë të parë një hartë
digjitale për kampet e internimit, burgjet dhe kampet
e punës së detyruar gjatë periudhës komuniste. Videoprezantimi u realizua nga “kujto.al” në bashkëpunim
me KAS. Një udhëtim afërsisht 20-minutësh në kampe
internimi, burgje dhe kampe pune të detyruar që
shënuan hartën e Shqipërisë për gati 45 vjet gjatë
periudhës komuniste. Qëllimi i kësaj prezantimi video
është njohja me dimensionet e paimagjinueshme që
një vend i vogël si Shqipëria kishte në hartën e tij të
vuajtjes.
Më pas, u zhvillua në Hotel Tirana ceremonia e
ndarjes së çmimeve të konkursit “Pyet Gjyshërit 4”.
Në këtë aktivitet ishin të pranishëm nxënës, prindër,
mësues, ish-të përndjekur, gazetarë dhe përfaqësues
të ambasadave
Për javë me radhë, juria e përbërë nga drejtoresha e
IDMC, Jonila Godole, ekspertja e historisë, Fatmiroshe
Xhemalaj, pedagogia, Rozi Kostani, shkrimtari, Ylljet
Aliçka, dhe ish-i përndjekuri, Lekë Tasi, vlerësuan
punimet e ndryshme që u paraqitën nga të rinj nga
e gjithë Shqipëria duke shpërblyer kështu me shumë
çmime të rinjtë pjesëmarrës.

In the Konrad Adenauer at the Faculty of History
and Philology. It was presented for the first time a
digital map of internment camps, prisons and forced
labor camps during the communist period. The video
presentation was made by “kujto.al” in cooperation
with KAS. A nearly 20-minute trip to internment camps,
prisons and forced labor camps that marked the map
of Albania for almost 45 years during the communist
period. The purpose of this video presentation is to
introduce to the public to unimaginable dimensions that
a small country like Albania had on its map of suffering.
Afterwards, the award ceremony of the competition
“Ask Your Grandparents 4” took place at Hotel Tirana.
Students, parents, teachers, former persecutors,
journalists and embassy representatives were present
at this event.
Over 100 young people from all over Albania, competed
with their multimedia works in order to win one of the 4
awards. The jury that analyzed the works represented
of the director of IDMC, Jonila Godole, history expert
Fatmiroshe Xhemalajt, actor Rozi Kostani, writer Ylljet
Aliçka and the former prosecuted Lekë Tasi.
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KUJTESA SI MISION
MEMORY ALIVE

Konkurse
Konkurset luajnë një rol shumë të rëndësishëm në motivimin e të
rinjve për t’u angazhuar në iniciativa jashtëshkollore mbi tema të
patrajtuara shumë në librat shkollorë. Për këtë arsye IDMC përmes
konkurseve kreative në multimedia përpiqet të inkurajojë dialogun
mes gjeneratave dhe ndërgjegjësimin për rëndësinë e ballafaqimit
me të shkuarën.

Competitions
Competitions play an important role in motivating young people to
engage in extracurricular initiatives that treat topics not addressed in
school textbooks. Therefore, IDMC through creative competitions in
Multimedia tries to encourage dialogue between generations and
raise awareness about the importance of dealing with the past.
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KONKURSI “PYET GJYSHËRIT 4”

ASK YOUR GRANDPARENTS 4 COMPETITION

Synimi i konkursit “Pyet Gjyshërit” është ndërgjegjësimi i të
rinjve dhe i shoqërisë shqiptare për rëndësinë e njohjes me të
shkuarën e vendit të tyre, sepse pa njohur të shkuarën nuk
ka të ardhme të sigurt.
Konkursi “PYET GJYSHËRIT“ ftoi të rinjtë 15 – 19 vjeç të
reflektojnë për të shkuarën në Shqipëri (1944 – 1997)
përmes një punimi kreativ individual ose në grup në
multimedia.
Ky është konkursi i pestë kombëtar i organizuar nga IDMC
pas “Lindur në 90-ën: Zbulo të shkuarën, krijo të ardhmen
“ (2015), “PYET GJYSHËRIT 1” (2016), “PYET GJYSHËRIT
2” (2017), “PYET GJYSHËRIT 3” (2018) të cilët numërojnë
31 çmime. Konkursi “PYET GJYSHËRIT 4” ishte një projekt
nga IDMC në partneritet me Platformën e Ndërgjegjes dhe
Kujtesës Europiane (PEMC), si dhe Shoqatën e Mësuesve
të Historisë (ALBNA), i mbështetur nga Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë(MASR) dhe Fondacioni gjerman Konrad
Adenauer (KAS).

The aim of the “Ask Your Grandparents” competition is
raising awareness amongst young people and Albanian
society about the importance of the past, because without
knowing it there will be no safe future.
In its fourth edition “ASK YOUR GRANDPARENTS“ competition
invited young people aged 15 – 19 to reflect individually or
as a team on Albania’s past (1944 – 1997), through a
creative work in multimedia. Through this competition, IDMC
encouraged high school students to tell stories in a creative
way about Albania’s communist regime and its early years
after the transition.
This is the fifth national competition organized by IDMC,
following “Born in the 90s: Explore the Past, Create the
Future” (2015) “Ask Your Grandparents 1” (2016) and “
Ask Your Grandparents 2” (2017), “Ask Your Grandparents
3” (2018) which have together awarded 31 prizes in total.
“Ask Your Grandparents 4” is a collaboration between IDMC,
the Platform of European Memory and Conscience (PEMC)
and the Albanian History Teachers Association (ALBNA),
supported by the Ministry of Education, Sports & Youth
(MASR) and Konrad Adenauer Foundation (KAS).
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CEREMONIA E ÇMIMEVE

AWARDS CEREMONY

Më 20 Shkurt 2020 në kuadër të “Ditëve të Kujtesës” u shpallën në
një ceremoni të veçantë fituesit të edicionit të katërt të konkursit “PYET
GJYSHËRIT” ku mbi 100 nxënës prezantuan punimet e tyre multimediale
duke paraqitur përfytyrimet e tyre mbi të kaluarën komuniste.
Fituesit e punimeve më të mira fituan një vizitë studimore në Vendet e
Kujtesës në Auschwitz, Krakow dhe Wroclaw të Polonisë ndërsa të gjithë
finalistët sëbashku do të vizitojnë vendet që lidhen me kujtesën komuniste
në Shqipëri

On 20 th February 2020, in frame of MEMORY DAYS, the winners of the
fourth edition of “ASK YOUR GRANDPARENTS” competition were announced in
a special ceremony. More than 100 teenagers from 15 to 19 yours old from all
over Albania submitted their multimedial work on the communist past.
The winners of the best works will participate in the study trip in Auschwitz,
Krakow and Wroclaw in Polonia and all top 10 works will enjoy a study trip all
over Albania in places related to communist past.

Çmimi i rrjetit:
Klodian Çelmeta, Ardien Gjabri dhe Evi Robaj nga shkolla “Petro Nini
Luarasi” Tiranë me punimin “Harabelat”

Çmimi i tretë:
Vivia Horaj, Livia Mevlani, Elina Shametaj. Shkolla Gjirokastër me punimin
“Regjimi komunist në qytetin e gurtë të Gjirokastrës”.

Çmimi i dytë:

Network prize:
Klodian Çelmeta; Ardien Gjabri; Evi Robaj. “Petro Nini Luarasi High school “ in
Tirana, with the work “Sparrows”.

Third Place Prize:
Vivia Horaj, Livia Mevlani, Elina Shametaj. “Asim Zeneli” high school Gjirokastra,
with the work “Communist regime in the stone city of Gjirokastra”.

Second Place Prize:

Ledjana Kanina. Shkolla “Fuat Babani”, Bilisht, me punimin “Gjyshi im”

Ledjana Kanina, “Fuat Babani” high school, Bilisht with the work “My
grandfather”.

Çmimi i parë:

First Place Prize:

Eni Duka, Klevis Caka dhe Eni Shani. Shkolla “Jan Kukuzeli” Durrës me
punimin “DiktArt”.

Eni Duka, Klevis Caka dhe Eni Shani, “Jan Kukuzeli’ high school Durrës with
the work “DiktArt”.

Çmimi i mirënjohjes:

Award of appreciation:

Fatmiroshe Xhemalaj, Eksperte e kurrikulës shkollore Reshat Kripa, Ish-i
përndjekur Thomas Schrapel, Drejtori i KAS në Armeni SsUNRQWULEXWLQQGsU
YLWHGKsQsQGDMLQVWLWXWLW

Fatmiroshe Xhemalaj, Expert for school curricula Reshat Kripa, Former
persecuted Thomas Schrapel, The head of KAS in Armenia IRUWKHFRQWULEXWLRQ
JLYHQRYHUWKH\HDUVWRWKHLQVWLWXWLRQ
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Juria e konkursit (2019-2020):

The jury:

Lekë Tasi (Ish - i Përndjekur)
Rozi Kostani (Aktore, Pedagoge)
Ylljet Aliçka (Shkrimtar, Pedagog)
Jonila Godole (Shkrimtare, Pedagoge)
Fatmiroshe Xhemalaj (Eksperte për kurrikulën shkollore)

Lekë Tasi (Former Persecuted)
Rozi Kostani (Actress, Lecturer )
Ylljet Aliçka (Writer, Lecturer)
Jonila Godole (Writer, Lecturer)
Fatmiroshe Xhemalaj (Expert for school curricula)

Partnerët:

Partners:

Platforma e Kujtesës dhe Ndërgjegjies Europiane
Fondacioni Konrad Adenauer
Shoqata e Mësuesve të Historisë së Shqipërisë
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Platform of European Memory and Conscience
Konrad Adenauer Foundation
Albanian History Teachers Association
Ministry of Education, Sports & Youth
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KONKURSI “30 VJET ME/PA DEMOKRACI”
Në këto 30 vitet e fundit, Shqipëria ka qenë në një proces
tranzicioni të vazhdueshëm, kulturor, ekonomik dhe
politik që është shoqëruar herë pas here me eksode të
forta emigracioni, me goditje të forta të demokracisë, por
edhe me ndryshime pozitive në fushën e të drejtave të
njeriut, në sfidën për t’u bërë pjesë e Bashkimit Europian.
Konkursi i këtij viti synoi të kthejë fokusin te zhvillimet
e demokracisë shqiptare duke filluar nga viti 1990, i cili
ka qenë i mbushur me një sërë ngjarjesh historike dhe
politike: protestat e para kundër regjimit komunist në
Shkodër, Kavajë dhe Tiranë dhe eksodi i shqiptarëve më
2 korrik 1990. E shkuara ndikon të tashmen, por edhe
të ardhmen, prandaj duhet t’i kthehemi vazhdimisht, ta
studiojmë dhe të mësojmë prej saj.
Përmes këtij konkursi, të rinjtë shpalosën në mënyrë
kreative mendimet e tyre perms kategorive multimedia
dhe arte figurative.
IDMC dëshiron t’i inkurajojë vazhdimisht të rinjtë të
reflektojnë mbi gabimet e së shkuarës që kanë ndikuar
jetën politike, ekonomike dhe sociale të vendit, por edhe
të frymëzojë me vizionin e tyre për një Shqipëri me të
ardhme më të mirë.

“30 YEARS WITH(OUT) DEMOCRACY”
COMPETITION
During the last 30 years, Albania has been in a continuous
process of cultural, economic and political transition,
accompanied from time to time by strong emigration
exoduses, strong blows to democracy, but also positive
changes in the field of human rights, during the challenge
of becoming part of the European Union.
This competition aimed to return the focus to the
developments of Albanian democracy starting in 1990,
which has been filled with a series of historical and political
events: the first protests against the communist regime in
Shkodra, Kavaja and Tirana and the Albanian exodus on
July 2, 1990. The past affects the present, but also the
future. That is why we should go back, study it and learn
from its mistakes.
In this competition, we invite young people to creatively
express their thoughts through categories of multimedia
and figurative arts.
IDMC encouraged young people to reflect on the mistakes
of the past that affected the country’s political, economic
and social life, but also to inspired with their vision of a
better future in Albania.
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Ceremonia e ndarjes së çmimeve u organizua online The award ceremony was organized online on National
në Ditën Kombëtare të Rinisë më 08 dhjetor 2020, Youth Day in December 8th 2020 with the results:
me rezultatet:

Çmimi i parë (multimedia):

First prize (multimedia):

Anton Kola, 21 years old from Shkodra with the work
Anton Kola, 21 vjeç nga Shkodra me punimin “Ad Infinitum”.
“Ad Infinitum”.
First prize (figurative arts):

Çmimi i parë (arte figurative):

Gledisa Golikja, 22 years old from Tirana with the
Gledisa Golikja, 22 vjeç nga Tirana me punimin “Mozaiku work “Mosaic of Democracy”.
i Demokracisë”.
Second prize (figurative arts):

Çmimi i dytë (arte figurative):

Erjeta Cara, 15 years old from Durrës with the work
Erjeta Cara, 15 vjeç nga Durrësi me punimin “30 vjet “30 years with / without democracy”.
me/pa demokraci”.
Second prize (figurative arts):

Çmimi i dytë (arte figurative):

Era Tafa, 19 vjeç nga Tirana me punimin “Dekomunizëm”.

Era Tafa, 19 years old from Tirana with the work
“Decommunism”.

Çmimi i tretë (multimedia):

Third prize (multimedia):

Ergi Dedja,16 vjeç nga Elbasani me punimin “1990- Ergi Dedja, 16 years old from Elbasan with the work
2020-2050”.
“1990-2020-2050”.

Çmimi i tretë (arte figurative):

Third prize (figurative arts):

Sajdi Thana, 16 vjeç nga Vora me punimin “Një shtet i Sajdi Thana, 16 years old from Vora with the work “A
mbetur në të shkuarën”.
state left in the past”.

Çmimi i tretë (multimedia):

Third prize (multimedia):

Arens Ibrahimi, 21 vjeç nga Tirana me punimin “Kaos”.

Arens Ibrahimi, 21 years old from Tirana with the work
“Chaos”.

Çmimi i rrjetit social:

Livia Tafa, 16 vjeç nga Durrësi me punimin “30 vjet me Social network prize:
demokraci”.
Livia Tafa, 16 years old from Durrës with the work “30
years with democracy”.
Çmimi i bordit të IDMC:
Marjo Ceca, 17 vjeç nga Kashari me punimin “Si të IDMC Board Prize:
përballesh me propagandën e vitit 2020”.
Marjo Ceca, 17 from Kashar with the work “How to
face the propaganda of 2020”.
28
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Juria e konkursit:
Shpend Bengu (piktor/artist).
Adi Krasta (moderator).
Julka Gramo (moderatore).
Rozi Kostani (aktore/regjisore).
Dr. Jonila Godole (gazetare/ studiuese).

The jury:
Shpend Bengu (painter/ artist).
Adi Krasta (moderator).
Julka Gramo (moderator).
Rozi Kostani (actress/director).
Dr. Jonila Godole (journalist/ researcher).
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DOKUMENTARË
Në epokën digjitale 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.
Sot në shoqëritë perëndimore, dokumentarët zënë një vend të rëndësishëm
në kurrikulën shkollore si pjesë e procesit mësimor për ndërgjegjësimin dhe
edukimin e të rinjve rreth temave të ndryshme. Në Shqipëri 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.

DOCUMENTARIES
In the digital era,documentaries play a very important role in
educating young people because documentaries provide the opportunity
to familiarize young people with certain topics in a different way. Through
documentaries, young people can transmit and read a particular message, see
facts and untold truths, raise questions and discuss topics previously untreated,
and raise awareness in an entire society for various topics.
Today in Western societies, documentaries occupy an important place in school
curriculum, as a part of the learning process for raising awareness and educating
young people about different topics. In Albania, it is hard to find this approach
adopted in schools. Therefore, IDMC aims to offer through lacked documentaries
an opportunity to know the past and to confront the Albanian dictatorship.

30
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DokumentarI “Kujtesa e një vendi që
harroi të harronte”, tregoi nevojën që publiku
shqiptar ka për reflektimin e historisë në formë
filmike. Për këtë arsye, IDMC në bashkëpunim
me Universitetin e Arteve, prodhoi më 2015
dokumentarin “Kujtesa e një vendi që harroi të
harronte” dhe më 2016 dokumentarin “Fëmijët
e Diktaturës, me regji nga Besnik Bishës.

The documentary “Memory of a Country
that Forgot to Forget” demonstrates the
necessity of the Albanian public for the reflection
of history on the film form. For this reason, IDMC,
produced on 2015 the documentary “Memory of
a Country that Forgot to Forget“ and on 2016
the “Children of the Dictatorship” documentary,
directed by Besnik Bisha.

 WHWRU   IDMC rishfaqi online
dokumentarin “Kujtesa e një vendi që harroi të
harronte” për 24 të rinjtë e Ballkanit Perëndimor.
Aktiviteti u shoqërua me një diskutim në forum
mes Fatmiroshe Xhemalaj ( eksperte kurrikule),
Maria Dojçe (pedagoge në Fakultetin e Shkencave
Sociale dhe Jonila Godole (drejtoreshë e IDMC),
nën moderimin e Elmira Gjonaj.

 2FWREHU  - IDMC re-realised online
the documentary “Memory of a Country that
Forgot to Forget” for 24 young participants from
Western Balkans. The activity was followed by a
forum discussion between Fatmiroshe Xhemalaj
(expert of school curricula), Maria Dojçe
(professor of social sciences) and Jonila Godole
(IDMC director) under the moderation of Elmira
Gjonaj.
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Dokumentari “Fëmijët e diktaturës” ka në qendër fatin
e katër personave që lindën dhe kaluan fëmijërinë e tyre në
burgje apo vendet e internimit (Alma Liço, Simon Mirakaj,
Ritvana Mena dhe Lurian Mena).
Dokumentari synon të rrisë ndërgjegjësimin e shoqërisë
shqiptare mbi pasojat e krimeve të diktaturës. Shfaqja e
dokumentarëve në shkolla të mesme, universitete, kinema
dhe institucione të tjera shoqërohet gjithmonë me një
bashkëbisedim me dëshmitarë të diktaturës, me studiues,
shkrimtarë dhe gazetarë të interesuar për temën, si edhe me
vizita në vendet e kujtesës të këtyre qyteteve.
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The “Children of the Dictatorship” documentary has
at its center the fate of four characters that were born and
spent their childhood in prisons or internment areas (Alma
Liço, Simon Mirakaj, Ritvana Mena and Lurian Mena). The
documentary aims at raising the awareness of Albanian
society on the consequences of the communist past. The
screening of the documentary in different cities, high schools,
universities, cinemas and other institutions was 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.

19 Shkurt 2020 - IDMC dhe Delegacioni i BE në Shqipëri
në kuadër të Ditëve të Kujtesës 2020, rishfaqën dokumentari
“Fëmijët e Diktaturës” tek historianë, përfaqësues të
shoqërisë civile, të rinj dhe një audiencë ndërkombëtare në
Shtëpinë e Europës.

19th February 2020 - IDMC in cooperation with EU
Delegation in Albania, re-released the documentary “Children
of Dictatorship”within the Memory Days edition. This activity
gathered historians, civil society representatives, young
people as well as an international audience at Europe House.

19 Tetor 2020 - IDMC prezantoi online për 24 të rinjtë e
Ballkanit Perëndimor, “Fëmijët e Diktaturës” i cili u shoqërua
nga një forum diskutimi mes Alma Liço (shkrimtare), Ritvana
Mena (ish- e perndjekur) dhe Jonila Godole (drejtore e
IDMC), nën moderimin e Edlira Agollit.

19 October 2020 - IDMC presented the documentary
“Children of Dictatorship” for young participants from
Western Balkans. The screening was followed by a forum
discussion between Alma Liço (writer), Ritvana Mena (former
persecuted) and Jonila Godole (director of IDMC) on the
moderation of Edlira Agolli,
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Takime me dëshmitarë të kohës
12 Prill 2019, Berat – Takim me të rinjtë e gjimnazit “Drita e
Dijes” në Berat. Pas shfaqjes së dokumentarit “Fëmijët e Diktaturës”
të rinjtë patën mundësinë të diskutojnë me Ritvana Mena, personazh
i filmit dhe dëshmitare e diktaturës, e cila ndau me ta ekperiencën e
internimit të familjes së saj.
Jonila Godole, drejtore ekzekutive e IDMC, bashkëbisedoi me të
rinjtë rreth rëndësisë së informimit mbi të shkuarën komuniste. Të
rinjtë nga ana tjetër ndanë me të pranishmit e tjerë mendimin rreth
diktaturës. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe
mësues të
shkollës, të cilët vunë në dukje problematikat e teksteve shkollore
në trajtimin që i bëjnë periudhës së diktaturës komuniste

Meeting Contemporary Witnesses
12 April 2019, Berat – Meeting with the young people of
“Drita e Dijes” school in Berat. After the “Children of Dictatorship”
documentary screening, high school students had the chance to
discuss with Ritvana Mena, participant in the movie and contemporary
witness, who shared her family internment experience.
Jonila Godole, executive director of IDMC, discussed with young
students about the importance of being informed of the communist
past of our country. Additionally, young people shared with each
other their opinion about the dictatorship. The activity was also
attended by the teaching staff of the high school who pointed
out the problems of the school textbook in their treatment of the
dictatorship period.
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TOPOGRAFIA E TERRORIT

TOPOGRAPHY OF TERROR

VIZITA STUDIMORE NË VENDET E KUJTESËS
BRENDA DHE JASHTË SHQIPËRISË

STUDY VISITS TO SITES OF MEMORY IN ALBANIA
AND ABROAD

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
si Shqipëria që u përball me një ndër diktaturat më të egra në
Europën Lindore, nuk kanë njohuri të thella mbi këtë periudhë.
Vendet e Kujtesës si burgjet politike, kampet e internimit dhe të
punës së detyruar, duhet të sillen më shpesh në vëmendjen e të
rinjve për dy arsye thelbësore: së pari, si një përkujtim i viktimave
të komunizmit, dhe së dyti, si njohje e përballje me të shkuarën dhe
me pasojat e saj në Shqipëri.
Për këtë arsye, IDMC organizon vizita studimore në vendet e
kujtesës me të rinj, gjimnazistë, studentë që vijnë apo jo nga familje
ish-të përndjekura politike. Në këto vizita studimore, IDMC u jep
shansin të rinjve ta njohin diktaturën shqiptare përmes dëshmive
të gjalla të personave që kanë vuajtur dënimin në këto vende.
Kjo përballje i ndihmon ata të reflektojnë jo vetëm mbi natyrën e
regjimit totalitar shqiptar 1944-1990, por edhe i ndërgjegjëson ata
mbi rrezikun e tendencave totalitare në ditët e sotme. Vetëm një
shoqëri demokratike që i njeh mirë këto tendenca është e aftë të
parandalojë rikthimin e tyre.
Pjesë e vizitave studimore brenda dhe jashtë
Shqipërisë bëhen rregullisht edhe fituesit e konkursit
“PYET GJYSHËRIT” dhe konkurseve të tjera.

A democratic society cannot go forward if it does not know and
face its past. In particular, young people, in countries like Albania
that faced one of the harshest dictatorships in the Eastern Europe,
do not have the in-depth knowledge about this period. Sites of
memory, such as political prisons, internment camps and forced
labor camps should be brought more often to the attention of
young people, for two essential reasons.: first, to commemorate
the victims of communism, and secondly, to become familiar and
deal with the past and its consequences in Albania.
Hence, IDMC organizes study trips in sites of memory with young
people, high school students and other students whether or not
they come 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 helps them to meditate not only on the nature of the Albanian
totalitarian regime (1944-1990), 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.
Part of study trips in Albania and abroad are
also the winners of the competition “ASK YOUR
GRANDPARENTS” and other competitions.
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VIZITA STUDIMORE MARS 2019

STUDY VISITS MARCH 2020

18 – 21 Mars 2019, Tiranë, Spaç, Shkodër, Lezhë, Gjirokastër,
Tepelenë – 40 finalistët e konkursit “3\HW*M\VKsULW´ vizituan mbi
10 vende të kujtesës në Shqipëri.

18 – 21 March 2019, Tirana, Spac, Shkodra, Lezha,
Gjirokastra, Tepelena – 40 finalists of “Ask Your Grandparents
3” competition visited more than 10 Sites of Memory in Albania

Dita 1 – Vizitë studimore “BunkArt2” në Tiranë

Day 1 – Study visit at “BunkArt2” in Tirana

Dita e parë e vizitës studimore nisi në “BunkArt2”, në Tiranë. Vizita e
tyre ishte e rëndësishme për të kuptuar më mirë të shkuarën komuniste
të vendit.

The first day of the study trip began with a visit to “BunkArt2”
Museums in Tirana. Their visit was important to learn more about
the past.

Dita 2 – Vizitë studimore në ish-burgun e Spaçit dhe
Vendet e Kujtesës në Shkodër

Day 2 – Visit at the Former Prison of Spaç and Sites
of Memory in Shkodra

Finalistët e konkursit, të cilët vinin nga 12 shkolla të ndryshme: Tiranë,
Durrës, Berat, Bilisht, Elbasan, Labinot, Mëzez, Tropojë, Lezhë, në vizitën
në ish-burgun famëkeq të Spaçit, biseduan me ish të përndjekurit politik
Lekë Tasin, Gjeto Vocaj dhe Filip Guraziu, të cilët ndanë me të rinjtë
përvojat e tyre të hidhura gjatë diktaturës.
Pas vizitës në Spaç grupi u zhvendos në Shkodër, një qytet mjaft i
persekutuar gjatë regjimit komunist.

Finalists of the competition, representing 12 different high schools
from Tirana, Durres, Berat, Bilisht, Elbasan, Labinot, Mëzez, Tropoja
and Lezha had the chance to talk withLekë Tasi, Gjeto Vocaj and Filip
Guraziu, who shared with young students their experience during
dictatorship, when they visited Spaç. After Spaç, the study visit took
place to sites of memory in Shkodra, one of the most persecuted cities
during dictatorship.

Dita 3 – Vizitë te Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës në
Shkodër dhe te ish-burgu në Lezhë

Day 3 – Visit at the Site of Witness & Memory in
Shkodra and Former Prison in Lezha

Vendi i Kujtesës në Shkodër ka marrë statusin e një muzeu që pasqyron
persekutimin gjatë regjimit komunist në qytetin e Shkodrës. Ish e
përndjekura Elena Zorba, e pranishme gjatë vizitës, tregoi historinë
e babit të saj, i cili ishte arrestuar dhe mbajtur në paraburgim në ato
ambiente përpara se të dënohej me 5 vjet burg.

The Site of Witness & Memory in Shkodra is a museum that represents
all the sufferings of the persecuted people during the comunism regime
in the city of Shkodra. There was Elena Zorba who shared the story
of her father who has been arrested and kept in pre-prison in this
museum before he got the final decision for 5 years of prison.

Vizita në Lezhë te ish kampi i internimit, i njohur sot si agroturizmi “Mrizi
i Zanave” shërbeu që të rinjtë të marrin një këndvështrim tjetër rreth
pasojave të komunizmit në zona të thella të Shqipërisë, duke provuar
gjithashtu varietete të ndryshme të ushqimit tradicional shqiptar.

The visit in Lezha at “Mrizi i Zanave” agrotourism was important for
the youth to take a new perspective of communism consequences in
left behind areas of Albania, while enjoying some Albanian traditional
food.
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Dita 4 – Vizitë në Burgun e Kalasë
Gjirokastër dhe ish Kampi i Internimit
në Tepelenë

Day 4 – Visit to the Former Political
Prison in the castle of Gjirokastra and
to the Internment Camp in Tepelena

Vizita u përqëndrua te burgu brenda kalasë, i cili në
vitet ‘45-’55 ka shërbyer si burg politik në kohën
e komunizmit. Më tej vizita u shtri në Kampin Me
Gjemba të Internimit në Tepelenë, i cili edhe pse
funksionoi si i tillë për vetëm 6 vite (1949-1955)
ka hyrë në histori si një njollë e errët e kujtesës
kolektive. Në kampin e Tepelenës mendohet të jenë
internuar me mijëra fëmijë, gra e të moshuar dhe
mbi 300 fëmijë të kenë vdekur.

The last day of the study visit began with a visit to
the Castle of Gjirokastra. The visit was focused in
the prison inside the castle, which has served as a
political prison during communism in ‘45-’55. Later,
the group visited the internment camp in Tepelena,
which even though worked for 6 years, still makes
an important part of the history of our country for
all the families of the interned during dictatorship.
It also demonstrates a concrete dimension of the
communist persecution in Albania.

Me këtë vizitë grupi i gjimnazistëve nga Tiranë,
Durrës, Berat, Bilisht, Elbasan, Labinot, Mëzez,
Tropojë, Lezhë u njoh më nga afër me shtrirjen
që kishte terrori i diktuar nga Hoxha, pa dallim
krahinash, nga veriu deri në jug.
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Through this visit the group of high school students
from Tirana, Durrës, Berat, Bilisht, Elbasan, Labinot,
Mëzez, Tropoja, Lezha learned about Hoxha’s terror,
without provincial distinctions, from north to the
south.

VIZITË STUDIMORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR

STUDY VISIT IN WESTERN BALKANS

6 – 10 Maj 2019, Ballkani Perëndimor – IDMC në
bashkëpunim me KAS organizoi një vizitë studimore 5-ditore në vendet
e kujtesës në vendet e Ballkanit Perëndimor, për fituesit e konkursit
“Pyet Gjyshërit 3”.

6 – 10 May 2019, Western Balkan – IDMC in cooperation with
KAS organized a five-day study trip to sites of memory in Western Balkan
for the 1st prize winners of “Ask Your Grandparents 3” competition.

Dita 1 & 2 – Vizitë në Vendet e Kujtesës në Nikshiq,
Mal i Zi

Day 1 & 2 – Visit on Memory Places in Nikshiq,
Montenegro

Fituesit e konkursit ³3\HW *M\VKsULW³ e nisën udhëtimin duke vizituar
fillimisht vendet e kujtesës në qytetin e Nikšiđit, qyteti i dytë më i madh
i Malit të Zi. Në mbrëmje, të rinjtë mësuan mbi qytetin, historinë e
vjetër, kishat, kalanë, transformimet e shumta që ishin kryer në zonën
urbane dhe faktin se në tërësi përjetimet e tranzicionit në vitet e fundit
nuk kishin qenë të ndryshme nga ato të përjetuara edhe në Shqipëri.
Ditën tjetër, turi në Nikshiq u ndal sidomos te monumenti kushtuar të
rënëve gjatë Luftës së Dytë Botërore në Trebjesa, monumenti i heroit
kombëtar Ljubo upiđ dhe ai i mbretit Krajl Nikolla.

Dita 3 – Vizitë në Vendet e Kujtesës në Sarajevë,
Bosnjë Herzegovina

Udhëtimi vazhdoi me Sarajevën, kryeqytetin e Bosnjës dhe
Hercegovinës, e cila ishte shumë pak e njohur për të rinjtë. Nxënësit
vizituan pjesën e vjetër të qytetit, pazarin, xhaminë e Gazi Husrev Bejt,
sahatin karakteristik otoman, etj. Cicëroni Špiljak i njohu të rinjtë me
anën më krenare të Sarajevës, diversitetin kulturor që e ka bërë këtë
qytet të njihet si Jeruzalemi i Evropës. Pranë xhamisë së Gazi Husrev
Bejt, Sarajeva kishte sinagogë, kishë ortodokse dhe kishë katolike, pra
katër komunitete fetare që bashkëjetonin historikisht me njëra-tjetrën.
Të rinjtë mbetën me mbresa nga historia e ndërtimit të këtyre objekteve
të kultit.

The study visit for the winners of ³$VN\RXUJUDQGSDUHQWV´ competition
started with the visit to sites of memory in Nikšiđit, the second biggest
city of Montenegro. In the evening, they learned more about the city,
the history about churches, the castle, the transformation in the urban
era and that in general the experiences of transition in last years in
Montenegro did not change much from those experienced in Albania.
The next day the tour took place at the monument of the killed partisans
under the Trebjesa hill and at the monument of national hero Ljubo
upiđ and the king Nikolla.

Day 3 – Visit on Memory Places in Sarajevo, Bosnia
and Herzegovina

The visit continued on the third day to Sarajevo, the capital of Bosnia and
Herzegovina, whom they knew a little. The group visited the old part
of the city, the bazar, the mosque of Gazi Husrev Bej, the characteristic
Ottoman clock etc. The winners of the competition were acquainted
with the most proud side of Sarajevo, the cultural diversity that made
this city the Jerusalem of Europe. Near the mosque of Gazi Husrev Bej,
Sarajevo had a synagogue, an Orthodox church and a Catholic church,
showing four religious communities that historically coexisted with one
another. The young people were impressed by the history of construction
of these kult objects.
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Dita 4 – Vizitë në Vendet e Kujtesës në
Beograd, Serbi

Day 4 – Visit on Memory Places in
Belgrade, Serbia

Fillimisht në Beograd të rinjtë dëgjuan për herë të
parë për ekzistencën e fakultetit të Albanologjisë ku
studiohet gjuha shqipe. Më pas të rinjtë shëtitën në
pedonalen “Knez Mihailova”, një nga rrugët më
kryesore të Beogradit, i famshëm për dyqanet dhe
ndërtesat e vjetra që ndodhen në të.
Pjesë e itinerarit të mëtejshëm ishin parku i Kalemegdanit
dhe kështjella e Beogradit, ku të rinjtë patën mundësinë
të shohin edhe muzeun e ushtrisë, monumente të Ivan
Meštroviđit si statuja 14 metra e lartë e 3RGHEQLNXW
(Fitimtari) dhe ¬ OD )UDQFH (Francës). Kjo vizitë në
Beograd i shërbeupjesëmarrësve për të thyer kështu
paragjykimet e tyre për Serbinë, përkundër narrativave
të ofruar në media apo tekstet e historisë.

The fourth day of the trip marked also the Europe Day.
Firstly in Belgrade, they got to know more about the
city, they heard for the first time about the existence of
the Albanology Faculty in Belgrade, where the Albanian
language is taught. The tour in the city started with
a story bearing the name of Albania, which meant
The Albanian Palace. Then the tour continued to Knez
Mihailova Street one of the main streets in Belgrade,
famous for old shops and buildings. Part of the trip were
also Kalemedgani Park and the Castle of Belgrade,
where the group had the chance to see the soldiers
museum, monuments from Ivan Meštroviđit such as
the 14 meters WKH9LFWRU\ and ¬OD)UDQFHThrough this
welcoming visit in Belgrade the participants learned
more than the narrative offered in media and history
textbooks, thus breaking their prejudices for the city
of Belgrade.

Dita 5 – Vizitë në Vendet e Kujtesës në
Prishtinë, Kosovë

Day 5 – Visit on Memory Places in
Prishtina, Kosovo

Të rinjtë fitues të konkursit ³3\HW *M\VKsULW³ kishin
dëgjuar shumë për Kosovën, por shumë pak prej tyre
e kishte vizituar atë. Vizita nisi fillimisht në parkun
e Varrezave të Dëshmorëve. Të rinjve iu tregua për
vështirësitë që Kosova kishte kaluar nën Jugosllavi,
përpjekjet për të fituar të drejtat dhe më pas për
luftën (28 shkurt 1998- 11 qershor 1999). Më tej,
të rinjtë vizituan monumentin e Ibrahim Rugovës, Zahir
Pajazitit, por edhe Përmendoren e të rënëve të Luftës
së Dytë Botërore.

The winners of “Ask Your Grandparents” competition
had heard a lot about Kosovo but not many of
them had visited it. The visit started in the Park of
Tombs of Martyrs. The participants were shown the
difficulties Kosovo had passed during Yugoslavia and
their tentatives to gain their rights and win the war
(28 February- 11 June 1999). After these places,
they visited the monuments of Ibrahim Rugova, Zahir
Pajaziti and The Memorial of the fallen during World
War II, a monument that was constructed in ‘60s by
Yugoslav communists. Today this monument was called
a triangle and had another narrative.
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VIZITA STUDIMORE SHTATOR 2020

STUDY VISIT SEPTEMPER 2020

10 - 14 Shtator 2020, Tiranë, Spaç, Shkodër, Gjirokastër
dhe Lushnje – 40 të rinjtë finalistë të edicionit të katërt të “Pyet
Gjyshërit” vizituan vendet që lidhen me kujtesën ndaj regjimi komunist.

10-14 September 2020, Tirana, Spaç, Shkodra, Gjirokastra
and Lushnje - 40 youngsters and the finalists of fourth edition of
“Ask Your Grandparents” competition, visited memory places of the
communist period in Albania.

Dita 1: Vizitë në “BunkArt 2”
Dita e parë studimore nisi me vizitën në “BunkArt 2” një ekspozitë video
muzeale dedikuar viktimave të terrorit komunist.

Dita 2: Vizitë studimore në ish-burgun e Spaçit
Të rinjtë e ardhur nga shkolla të ndryshme të Tiranës, Durrësit, Beratit
dhe Shkodrës vizituan ambjentet e ish-burgut famëkeq të Spaçit dhe
biseduan me Z. Gjet Gjoci që është kujdesur për këtë godinë për më
shumë se 18 vite. Ai u tregoi historitë dhe torturat barbare të kryera ndaj
të burgosurve politikë përgjatë regjimit komunist.

Dita 3: Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës në Shkodër
Vendi I Dëshmisë dhe i Kujtesës hapi dyert për të rinjtë dhe i dha atyre
mundësinë të vizitonin një godinë të ndërtuar më 1930 si kolegj për
fretërit françeskanë. Pasi komunistët morën pushtetin në vitin 1945,
në të u vendos Dega e Punëve të Brendshme dhe për më shumë se një
dekadë aty janë arrestuar, rrahur e dhunuar dhjetra opozitarë të regjimit
komunist, ndër ta gra, murgesha dhe priftërinj. Pjerin Mirdita i njohur
me ambientet, të cilat tashmë janë kthyer në muze, si dhe në historitë
e ndodhura aty..

Day 1: Visit “BunkArt 2”
First day of this study trip started with a visit to “BunkArt 2”, a video
museum exhibition dedicated to the victims of communist terror

Day 2: Visit at the Former Prison of Spaç
The young people, representing different schools from Tirana, Berat,
Durrës and Shkodra had the chance to visit the former prison of Spaç
and also talked with Gjet Gjoci, who have been looking after this prison
for more than 18 years. He told different stories and barbaric tortures
that have happened to the political prisoners during the communist
regime.

Day 3: Visit Site of Witness and Memory in Shkodra
The youngsters visited the Site of Witness and Memory built in 1930
as a college for the Franciscan fathers. When the communist regime
came to power in 1945, the building served as a branch of the Interior
Ministry where many opponents of the communist regime, among them
nuns and priests, have been violated for more than one decade. Pjerin
Mirdita took care to show the youngsters around, to the places that have
been turned into a museum nowadays. He also confessed many stories
that happened there.
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Dita e 4: Vizitë tek shtëpia e Musine
Kokalarit në Gjirokastër dhe në
ambjentet e ish-burgut politik në
kalanë e qytetit.
Vizita studimore në jug nisi te shtëpia e Musine
Kokalarit që themeloi pas Luftës II Botërore Partinë
Socialdemokrate dhe u përball me përndjekjen
e komunizmit. Ngjitja në kalanë e qytetit të
Gjirokastrës do të ishte destinacioni i fundit me
qëllimin për të parë ambjentet e ish-burgut politik,
ku Z.Jorgo Masho (ish- i përndjekur politik) do ti
njihte të rinjtë më dëshmi nga eksperienca e tij
si ish- i dënuar në këtë burg. Ndalesa e fundit u
mundësua në fshatrat e internimit të qytetit të
Lushnjes që lidhet gjithashtu me kujtesën historike
nga periudha e komunizmit.
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Day 4: Visit to Musine Kokalari House
and Former Prison in Gjirokastra.
The study visit in south began with a visit to the
house of Musine Kokalari. The group learned about
the history of the first Albanian female author who
founded the Social-Democrat Party after WWII and
faced the Communist persecution. Later the group
visited the former prison where they had the chance
to talk with Jorgo Masho, a contemporary witness
and former prisoner. Last stop of this tour visit was
at Former Prosecuted Village in Lushnja.

TË RINJTË E BALLKANIT PERËNDIMOR,
PËR NJË TË ARDHME TË PËRBASHKËT

WESTERN BALKAN YOUTH TOGETHER
FOR A SHARED FUTURE

Të rinjtë nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor trashëguan
nga e kaluara një diskurs armiqësor për fqinjët, i cili
pengon aspiratat e tyre europiane. Është e rëndësishme
t’u ofrojmë atyre mundësi për një kuptim të ndërsjellë
dhe më të mirë të së kaluarës. Pjesëmarrësit e rinj do
të përjetojnë shkëmbim kulturor përgjatë një takimi
online 1-javor. Ata bashkëpunojnë në skuadra, ku secili
shtet prezantohet me vendet e kujtesës, dëshmitë nga të
mbijetuarit, intervistat me brezin e ri, takimet me ekspertë
në fushat e medias, demokracisë, fesë, punësimit etj.,
Përfaqësues nga NGO të ndryshme dhe media u sigurojnë
atyre një pasqyrë më të gjerë jo vetëm të së kaluarës, por
edhe të zhvillimeve aktuale politike dhe shoqërore si dhe
sfidave për të ardhmen në rajon. Projekti u mbështet nga
Regional Youth Competition Office (RYCO) dhe synonte
të rrisë ndërgjegjësimin mbi pasojat e konflikteve të
ndryshme ose regjimeve totalitare në rajon në të kaluarën,
mësimin që kemi marrë prej tyre dhe kërcënimet e tyre në
kohën e tanishme.

Youth from WB6 inherited from the past a hostile discourse
for the neighbors, which hinder their European aspirations.
It is important to offer them opportunities for a mutual
and better understanding of the past to break their clichés.
The young participants will experience cultural exchange
during one online week. They will work in teams and each
country is going to be represented by sites of memory,
testimonies from survivors, interviews with young
generation, meetings with experts in the fields of media,
democracy, religion, employment etc., Representatives
from different CSOs & media would provide them a wider
overview of not only the past but also current political and
social developments and the challenges for the future in
the region. The project suported by the Regional Youth
Competition Office (RYCO) intends to raise awareness
on the consequences of different conflicts or totalitarian
regimes in the region in the past, the learning we have
taken from them and their threats in present times.

11-14 shtator 2020: Trajnime për të rinjtë
pjesëmarrës
Projekti nisi me një cikël trajnimesh për 24 të rinjtë nga
6 vendet e Ballkanit Perëndimor.Qëllimi i trajnimeve ishte
njohja më e mire e të rinjve me fokusin e projektit si dhe
aftësimin e tyre me tema që i shërbejnë rritjes së cilësisë
së projektit si intervisitime, prezantimi online, kërkimi dhe
mbledhja e informacioneve dhe puna në grup.

11-14thSeptember 2020: Training for
participants
The project started with a cycle of trainings for 24
participants from WB6. The purpose of the training was
getting to know the participants better with the focus
of the project, as well as enabling them with skills on
topics that increase the quality of the contents such as:
interviewing, online presentation, research, teamwork etc.
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19 - 23 Tetor 2020: Java online e
shkëmbimit kulturor

19-23 October 2020- Online cultural
exchange week

19 Tetor - Në ditën e parë të aktivitetit u shfaq
dokumentari i prodhuar nga IDMC “Fëmijët e
Diktaturës”, i cili trajton fatin e katër personave që
e kaluan fëmijërinë e tyre në burgjet dhe kampet e
internimit të diktaturës. Ky dokumentar u shoqërua
në një panel diskutimi me pyetje dhe komente nga
të rinjtë dhe të ftuarit pjesëmarrës.

19 October - The first day of the event was the
screening of the documentary produced by IDMC
“Children of Dictatorship”, which has on focus the
fate of four people who spent their childhood in
prisons and internment camps of the dictatorship.
This documentary stimulated feedback and a very
interesting discussion with young people, experts
and other guests.

20 Tetor - Të rinjtë nga Shqipëria dhe BosnjaHercegovina prezantuan materialet dhe reflektimet
e tyre mbi periudhën e studiuar. Shqipëria solli
në vëmendje periudhën e regjimit komunist, e
cila shkaktoi mjaft kuriozitet dhe debat midis të
rinjve. Ata u njohën me figura të personazheve që
kundërshtuan fort regjimin e egër komunist si dhe
me veprat makabre të diktaturës së kohës. Grupi
nga Bosnje-Hercegovina prezantoi personalitete dhe
aspekte shoqërore të periudhave të ndryshme në të
cilat shteti kishte kaluar.
21 Tetor - Gjatë ditës së aktivitetit, të rinjtë
nga Kosova dhe Republika e Malit të Zi paraqitën
punimet e tyre kreative dhe pikëpmjet reflektive
për të shkuarën të tashmen dhe të ardhmen e
vendeve përkatëse. Ata diskutuan mbi konfliktet e
viteve ’90 dhe regjimin jugosllav, sollën versionin e
tyre të historisë dhe hapën tema diskutimi që thyen
steriotipet e krijuara tashmë.
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20 October - Young people from Albania and
Bosnia and Herzegovina presented all the materials
and their reflections on the period studied. Albanian
introduced the communist regime, important
personalities that fought against and the crimes of
dictatorship. The team from Bosnia and Herzegovina
showed inspiring people and aspects from different
periods the country had been through.
21 October - On the third day, the young
representatives of Kosovo and Montenegro
presented their creative and reflective work on their
past, present and future. They discussed about the
conflicts in ’90-s and Yugoslav regime. Each one
shared their point of view and opened debates that
broke the stereotypes of young participants.

22 Tetor - Në ditën e katërt të projektit, të rinjtë nga
shtetet e Serbisë dhe Republikës së Maqedonisë së
Veriut, shkëmbyen më të rinjtë e tjetër pjesëmarrjës
materialet e tyre që ngjallën gjithashtu shumë
interes dhe diskutim. Interesante ishte vizioni i të
rinjve për të ardhmen e shteteve, që dëshmoi edhe
ngjashmëritë në thelb midis vendeve.

22 October - On the fourth day of the project,
young people from Serbia and the Republic of North
Macedonia exchanged materials with the other
young participants that aroused a lot of interest
and discussion. It was interesting to see both young
people vision was the same, testifying the similarities
between countries.

23 Tetor - Në këtë aktivitet përmbyllës u prezantua
dokumentari prodhim i IDMC. “Kujtesa e një vendi që
harroi të harronte”. Një panel diskutimi me ekspertë
të fushës dhe të rinjtë pjesëmarrës evidentoi gjithë
problematikat që të rinjtë kanë në marrëdhënien e
tyre me të shkuarën historike.

23 October - In this concluding activity was
presented the documentary produced by IDMC
“Memories of a place that forgot to forget”. Later a
discussion panel with experts and young participants,
highlighted all the problems that young people have
in their relationship with the historical past.

25 nëntor 2020- Konferenca e
përmbyllëse e projektit

25 November 2020 - Closing
conference

Në kushtet e vështira të pandemisë globale u realizua
konferenca hibride për përmbylljen e projektit. Disa
të rinj nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali
i Zi dhe Kosova u bashkuan fizikisht në Tiranë,
ndërsa pjesa tjetër ishte e pranishme online. Të
gjithë pjesëmarrësit shprehën përshtypjet e tyre mbi
eksperiencën në shërbimin kulturor e historik dhe
faktin që ky projekt i ndihmoi të zbulonin gjëra të
reja jo vetëm për rajonin e Ballkanit Perëndimor por
edhe për vendin e tyre.
Në mbyllje të projektit të gjitha materialet e
grumbulluara u përpunuan në një revistë dedikuar
periudhave totalitare që kanë ndikuar rajonin dhe
pikëpamjen e të rinjve lidhur me to.

In this difficult conditions of the global pandemic, a
hybrid conference was held to conclude the project.
Some young people from Albania, Bosnia and
Herzegovina, Montenegro and Kosovo physically
joined in Tirana, while the rest were present online.
All participants expressed their impressions on the
experience in the cultural and historical service and
the fact that this project helped them discover new
things not only for the Western Balkans region but
also for their country.
At the end of the project all the collected materials
were processed in a magazine dedicated to the
totalitarian regimes that have influenced the region
and the views of young people about them.
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TRAJNIME PËR MËSUES
TRAINING FOR TEACHERS
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Workshop: “Komunizmi përmes
dokumenteve arkivore”

“Communism through archival documents”
workshop

Në ish-Arkivin e Partisë së Punës së Shqipërisë gjenden materiale
të ndryshme që paraqesin një larmi dokumentesh të periudhës
komuniste në një formë mjaft origjinale dhe domethënëse.
Fragmentet nga “diskutimet popullore” demonstrojnë
kulturën politike të kohës, ndërsa raportet e komiteteve dhe
organizatave-bazë informojnë mbi jetën e përditshme dhe
kushtet e jetesës. Procesverbalet e diskutimeve të udhëheqjes
komuniste hedhin dritë mbi mënyrën e organizimit dhe kulturën
e drejtimit të shtetit. Shumë nga fenomenet e paraqitura në
këto dokumente (p.sh. kultura e dhunës, klientelizmi dhe
korrupsioni, marrëdhëniet qytetar-shtet etj.) ndihmojnë për
të kuptuar jo vetëm periudhën komuniste, por edhe atë postkomuniste.
Për këtë arsye, prej vitit 2017, IDMC ka publikuar serinë të
e materialit pedagogjik “Komunizmi përmes dokumenteve
arkivore”. Në bashkëpunim me Shoqatën e Mësuesve të
Historisë (ALBNA) u organizuan trajnime me mbi 100 mësues
historie nga e gjithë Shqipëria në Tiranë, Vlorë dhe Shkodër
se si mësuesit ta përdorin manualin në orën e mësimit. Këto
trajnime u drejtuan nga Fatmiroshe Xhemalaj, eksperte e
kurrikulës, me ndihmën e mësuesve të historisë, Vojsava
Kumbulla dhe Gentian Dedja.
Seria e workshopeve për vitin 2019 u hap në Tiranë, për
përzgjedhjen e dokumentave të volumit të tretë të “Komunizmi
përmes dokumenteve arkivore”, nën drejtimin shkencor të
historianit Dr. Idrit Idrizi, Universiteti i Vjenës.

In the former Archives of the Albanian Labour Party there are
many documents that demonstrate various characteristics of the
communist period in a original and meaningful way. Pieces from
“popular discussions” show political culture of that time and
reports written by the committees and organizations provide
information on everyday life and living conditions. Summary of
discussions about the communist leadership shed light on the
organization and culture of governing the state. Many of the
phenomena presented in these documents (e.g. the culture of
violence, clientelism and corruption, citizen-state relations, etc.)
help to understand not only the communist period, but also the
post-communist one.
For this reason, by 2017, IDMC has published the series
of pedagogical material “Communism through archival
documents”. In cooperation with Albanian Association of History
Teachers are organized training with more than 100 history
teachers from all over Albania, in Tirana, Vlora and Shkodra,
to train and instruct teachers on how to use this manual in the
classroom. These trainings were led by Fatmiroshe Xhemalaj,
curriculum expert, with the help of the history teachers, Vojsava
Kumbulla and Gentian Dedja.
The series of these workshops for 2019 started with the
workshop held in Tirana for selection of the texts for the third
volume of the “Communism through archival documents”
book. The seminar was led by the historian, Dr. Idrit Idrizi,
University of Vienna
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24-26 Prill 2019, Tiranë – IDMC çeli serinë e workshopeve
me 30 mësues të historisë për vitin 2019. Në workshop u
vu theksi te rëndësia e përdorimit të materialeve arkivore
shoqëruar me udhëzues pedagogjik në orën e mësimit për t’i
bërë këto materiale dhe kontekstin e tyre më të kuptueshëm
për nxënësit. Në këtë workshop, përgjatë dy ditëve, mësuesit
e përzgjedhur në bashkëpunim me ALBNA dhanë kontribut
të rëndësishëm në përzgjedhjen e dokumentave arkivore
të periudhës 1960-1970 për botimin e tretë të manualit
pedagogjik “Komunizmi përmes dokumentave arkivore”.

24-26 April 2019, Tirana – IDMC opened the series of
workshops with 30 teachers of history for 2019. The workshop
emphasized the importance archival documents accompanied
with pedagogical tool in the classroom, in order to make this
documents understandable for high school students. During the
workshop, the teachers selected in collaboration with ALBNA,
made a significant contribution in selecting archival documents
from 1960-1970 for the third edition of the pedagogical
manual “Communism through archival documents”.

7 Qershor 2019, Tiranë – Nën kujdesin dhe organizimin
e IDMC, u mbajt në Tiranë workshop-i me 35 mësuesit e
historisë mbi përdorimin e manualit pedagogjik “Komunizmi
përmes dokumentave arkivore 2” dhe librit “Historia gojore”
në orën e mësimit. Pjesa e parë e trajnimit u mbyll me një
diskutim midis pjesëmarrësve të cilët u ndalën në zbërthimin
e librit, llogjikën e përmbajtjes së manualit dhe format mbi
të cilat duhet zbatuar metodika e përmendur në manual. Më
tej pjesëmarrësit u ndanë në grupe duke vënë në praktikë
përdorimin e materialit mësimor dhe duke nxjerrë pyetje që
mund t’u bëheshin nxënësve në orën e mësimit. Pyetja që
mbylli diskutimin ishte: “Demokracia e brishtë sot, a ka lidhje
me të kaluarën tonë?”

7 June 2019, Tirana – IDMC organized the workshop and
training on “Use of Oral History and Archival Documents in the
classroom” with 35 history teachers. First part of the workshop
was closed with a discussion between participants on the logic
of the manual and its methodologies. Then, the participants
divided in team practicing the use of this materials in the
classroom, coming up with questions for the students during
the classes. The workshop was closed under the question:
“Does the fragile democracy today, reflects anything from the
past?”

RAPORTI VJETOR / ANNUAL REPORT 2019 - 2020

47

25-26 Qershor 2020, Online - IDMC në
bashkëpunim me eksperten e kurrikulës, Fatmiroshe
Xhemalaj dhe historianin Idrit Idrizi mbajtën një
workshop 2 ditor për përzgjedhjen e dokumenteve
arkivore për botimin e tretë të manualit pedagogjik
“Komunizmi përmes dokumenteve arkivorë”.
Workshop-et konsistuan në diskutime mbi
pikëpamje të mënyrës se si trajtohet dhe paraqitet
periudha e komunizmit në tekstet shkollore.
Gjithashtu 20 mësuesit punuan individualisht dhe
në grup mbi materiale të ndryshme historike.
12 Tetor 2020, Korçë - Nën kujdesin e IDMC,
u mbajt në Korçë një workshop me 50 mësuesit
e historisë mbi përdorimin e manualit pedagogjik
“Komunizmi përmes dokumenteve arkivore 3”.
Përmes një diskutimi ms pjesëmarrësve, u realizua
zbërthimi i librit, logjika dhe iu dha formë përdorimit
të tij në klasë.
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25-26 June 2020, Online - IDMC in
collaboration with curriculum expert Fatmiroshe
Xhemalaj and historian Idrit Idrizi held a 2-day
workshop for the selection of archival documents
for the third edition of the pedagogical manual
“Communism through archival documents”. The
workshops consisted of discussions on views of
how the communist period is treated and presented
in textbooks. 20 teachers also worked individually
and in groups on various historical materials.
12 October 2020, Korça - Supervised by
IDMC, a workshop was held in Korça with 50
history teachers on the use of the pedagogical
manual “Communism through archival documents
3”. Through a discussion with the participants, the
idea of the book was shaped and its use was ready
to share in the classrooms.

Shkolla verore “Të jetosh midis kulturave”

Summer School “Living between Cultures”

2–6 Shtator 2019 – Në shkollën verore ³7s MHWRVK QGsUPMHW
NXOWXUDYH³ e iniciuar nga Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë,
dhe e vendosur me qendër në Voskopojë morën pjesë 21 studentë të
Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, të cilët zhvilluan kompetencat teorike
dhe praktike mbi çështje studimi të parashikuara në këtë projekt nën
udhëheqjen e ekspertëve: Jonida Godole, Fatmiroshe Xhemalaj, Edlira
Agolli, Eriseld Kalemaj dhe Maria Dojce.

2–6 September 2019 – Summer school “Living between cultures”
initiated by Institute for Democracy, Media and Culture took place in
Voskopoja with the participation of 21 students from “Fan S. Noli”
University in Korça who developed theoretical and practical competences
over studies that were planned for this project under the supervision of
the experts: Jonida Godole, Fatmiroshe Xhemalaj, Edlira Agolli, Eriseld
Kalemaj and Maria Dojce.

Dita 1 - Në ditën e parë në Voskopojë, studentët u njohën me misionin
e IDMC, qëllimet dhe objektivat e shkollës verore, ndoqën katër orë të
hapura (leksione) sipas tematikave të programit, më pas studentët u
ndanë në grupe pune, ku u përcaktuan rolet e secilit anëtar dhe mentorët
përkatës.

Day 1 - During the first day, the students got to learn about the IDMC
mission, the aim and objectives of summer school. They had over four
open lessons on program subjects and later the students were divided
into teams where each of them had a specific role and a team mentor.

Dita 2 - Në ditën e dytë studentët së bashku me mentorët zhvilluan
intervista në terren. Gjatë zhvillimit të intervistave, studentët u njohën
nga afër me problematika dhe përparësi të minoritetit maqedonas në
Republikën e Shqipërisë. Ata u njohën me aspekte të bashkëjetesës
sociokulturore, socioekonomike, sociopolitike dhe me parimet e të
drejtave të njeriut konkretizuar në këtë komunitet.
Dita 3 - Në ditën e tretë, studentët vazhduan me punën në grupe
në terren duke zhvilluar intervista konkretisht në fshatin Bezmisht dhe
Goricë e Vogël, ku u zhvilluan gjashtë intervista.

Day 2 - The second day was offline interviewing day. During the
interviews, the students were closer to the advantages and disadvantages
of Maqedonian minority in the Republic of Albania. They learned some
aspects of socio-cultural, socio economic, socio-political coexistence and
the principles of human rights concretized in this community.
Day 3 - On the third day of summer school they continued with
teamwork on interviews. More concretely the first and third teams
conducted interviews in the village of Bezmisht while the second and
fourth groups had the interviews in Goricë e Vogël village where they
got six interviews.
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Dita 4 - Gjatë ditës së katërt të shkollës
verore, studentët udhëtuan në zonën e Prespës
në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Aty u
ballafaquan me fakte kontradiktore në lidhje
me bashkëekzistencën e banorëve në zonat
në kufi. Morën intervista (Oral History) me
banorë të komunitetit shqiptar në Maqedoni
dhe Maqedonas, si dhe ekspertë të fushës.
Në fund të kësaj shkolle verore studentët
diskutuan lidhur me pritshmëritë e tyre ndaj
punës në terren, gjetjeve më esenciale të të
dhënave si dhe mundësinë e vazhdimësisë së
këtij projekti në një fazë të dytë.
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Day 4 - During the fourth day of summer
school the students worked in the area of
Prespa in the Republic of North Macedonia
where they went beyond the comparison of
the living reality between border areas. The
students were confronted with conflicting
facts that coexisted at the same time
periods among the residents living in the
border area.
At the end of this summer school, the students
discussed their expectations about the work
with interviews, their essential foundations
of data and the opportunity of continuing this
project on a second phase.

EDUKIMI POLITIK DHE
QYTETAR I TË RINJVE
POLITICAL AND CITIZEN
EDUCATION OF YOUTH
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Projekt multimedial: Ëndrra ime
europiane

Multimedia project: My European dream

Përmes këtij projekt - bashkëpunimi me Institutin Shqiptar të
Medias synohej trajnimi i të rinjve mbi vlerat e BE (si respekti
për dinjitetin njerëzor, të drejtat e njeriut, liria, demokracia e
konsoliduar, barazia dhe sundimi i ligjit), si dhe roli i medias
në transmetimin e këtyre vlerave. Të rinjtë patën mundësinë
të reflektojnë për aspekte që i shqetësojnë dhe që ndjejnë se
ato i largojnë nga pjesa tjetër e Europës. Reflektim e tyre ata i
sollën përmes punimeve kreative multimediale në funksion të
promovimit të vlerave europiane për të nxitur ndërgjegjësimin
e bashkëmoshatarëve dhe shoqërisë.

The project in collaboration with Albanian Institute of Media
aimed to educate young people on EU values (such as respect
for human dignity, human rights, freedom, consolidated
democracy, equality and the rule of law), and the role of
the media in transmitting these values. Young people had
the opportunity to reflect on aspects that concern them and
that make them feel alienated from the rest of Europe. They
brought their reflection through creative multimedia works
in order to promote European values to raise awareness of
society.

25 Shtator 2019, Tiranë – IDMC organizoi një workshop
për vlerat e Bashkimit Europian. Drejtoresha e IDMC, Dr. Jonila
Godole, në fjalën e hapjes së workshop-it u shpreh se të rinjtë
duhet ti përvetësojnë në përditshmërinë e tyre këto vlera
dhe të jenë promotorë të vlerave europiane edhe për pjesën
tjetër të shoqërisë. Trajnerja, Lutjona Lula i njohu të rinjtë me
vlerat në të cilat besuan pionierët e BE-së dhe me të cilat
funksionon BE sot (si respekti për dinjitetin njerëzor, të drejtat
e njeriut, liria, demokracia e konsoliduar, barazia dhe sundimi
i ligjit). Koordinatorja e Programit të IDMC, Matilda Karçanaj,
i njohu ata me kriteret e Kopenhagenit; situatën e Ballkanit
Perëndimor drejt integrimit në BE ku përfshihet dhe Shqipëria,
si dhe politikën e zgjerimit nga ana e BE-së. Gjatë workshop-it
të rinjtë diskutuan në grupe edhe për tema të mundshme që i
shqetësojnë ata dhe komunitetin përreth, për t’i reflektuar në
punime multimediale.

25 September 2019, Tirana - IDMC organized a workshop
on the values of the European Union. The Director of IDMC, Dr.
Jonila Godole, in her opening speech of the workshop said that
young people should adopt these values in their daily lives and
be promoters of European values for the rest of society.
The trainer, Lutjona Lula, introduced the young people to the
values in which the EU pioneers believed and with which the EU
works today (such as respect for human dignity, human rights,
freedom, consolidated democracy, equality and the rule of
law). IDMC Program Coordinator Matilda Karçanaj introduced
them to the Copenhagen criteria; the situation of the Western
Balkans towards EU integration, which includes Albania, as well
as the enlargement policy by the EU. During the workshop, the
young people discussed in groups about possible topics that
concern them and the surrounding community, to be reflected
in multimedia works.
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25 Shtator 2019, Tiranë – Workshop-i për
vlerat europiane u pasua me trajnimin ³5ROLLPHGLDV
QsSURPRYLPLQHYOHUDYHWs%DVKNLPLW(XURSLDQ³,
ku të rinjtë u trajnuan nga ekspertë të fushës si
Prof. Bashkim Gjergji, gazetari Erblin Vukaj dhe Dr.
Jonila Godole, pedagoge e komunikimit politik në
Universitetin e Tiranës. Profesor Gjergji u shpreh se
roli i medias është parësor në promovimin e vlerave
europiane, në përhapjen e modeleve pozitive dhe
në ushqimin e frymës tolerante për të respektuar
ndryshimet mes nesh si rrugë për vazhdimin e
dialogut mes individësh, por edhe me popujt fqinjë
si proces njohjeje dhe bashkëjetese.
Të rinjtë u shprehën se pas trajnimit janë më të
vetëdijshëm për rolin që media luan në informimin
e qytetarëve për proçese të ndryshme të zhvillimit
demokratik të një vendi.
28 Shkurt 2020, Tiranë - IDMC organizoi
eventin përmbyllës të projektit me pjesëmarrjen e
dhjetra të rinjve, mësuesve dhe ish- të përndjekur
politikë. Gjatë aktivitetit u shfaqën 10 videot e
përzgjedhura që shprehën përmes multimedias
ëndrrën europiane të të rinjve.

25 September 2019, Tirana - The workshop
on European values was followed by the training
³7KH UROH RI WKH PHGLD LQ SURPRWLQJ WKH YDOXHV
RI WKH (XURSHDQ 8QLRQ´, where young people
were trained by experts in the field such as Prof.
Bashkim Gjergji, journalist Erblin Vukaj and Dr.
Jonila Godole, professor of political communication
at the University of Tirana. Professor Gjergji said
that the role of the media is primary in promoting
European values, in spreading positive models and
in nurturing a tolerant spirit to respect differences
between us as a way to continue dialogue between
individuals, but also with neighboring peoples as a
process of recognition. and coexistence.
Young people said that after the training they
are more aware of the role that the media plays
in informing citizens about various processes of
democratic development of a country.
February 2020, Tirana - IDMC organized the
final event of the project with the participation
of dozens of young people, teachers and former
political persecuted. During the event, 10 selected
videos were shown that expressed through
multimedia the European dream of young people.
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LIRIA E SHTYPIT NËN KËRCËNIM

PRESS FREEDOM UNDER THREAT

Projekti ³/LULDHVKW\SLWQsQNsUFsQLP³ synonte të inkurajonte
të rinjtë të mendojnë në mënyrë kritike për informacionin që
ata konsumojnë dhe krijojnë.
Rreth 270 të rinj nga shkolla të mesme dhe studentë të
gazetarisë u trajnuan mbi sfidat e raportimit profesional të
gazetarëve në epokën e përhapjes së fake news në median
sociale dhe keqinformimit. Ata mësuan si të seleksionojnë
burimet në epokën e SRVWWUXWK dhe si të bëhen gazetarë më të
mirë duke shfrytëzuar kapacitetet kritike dhe analitike

The ³3UHVV)UHHGRP8QGHU7KUHDW´ project aimed to encourage
young people to think critically about the information they
consume and create.
About 270 young people from high schools and journalism
students were trained on the challenges of professional
reporting of journalists in the situation of spreading fake news
on social media and misinformation. They learned how to
select resources in the post-truth era and how to become better
journalists using critical and analytical capacities.

Tetor - Nëntor 2019, Tiranë, Elbasan, Korçë,
Shkodër – Trajnim me studentët e gazetarisë.

October - November 2019, Tirana, Elbasan, Korca,
Shkodra - Training with journalism students.

IDMC përfundon serinë e parë të seminareve organizuar në
Universitetin “Fan S. Noli”(Korçë); Universitetin “Aleksandër
Xhuvani”(Elbasan); Universitetin e Tiranës; Universitetin “Luigj
Gurakuqi”(Shkodër).
Rreth 111 studentë e studente u trajnuan mbi aftësimin
e tyre në lidhje me evidentimin e lajmeve të rreme dhe
dezinformimit në median online, si të seleksionojnë burimet në
epokën eSRVWWUXWKdhe si të bëhen gazetarë më të mirë duke
shfrytëzuar kapacitetet kritike dhe analitike. Studentët mundën
të diskutojnë me njëri-tjetrin përmes shembujve konkretë të
lajmeve të rreme mbi përhapjen e tyre, problematikat dhe
kanosjes që raportimi i pasaktë i sjell lirisë së shprehjes.

IDMC completes the first series of seminars organized at
the University “Fan S. Noli” (Korça); “Aleksandër Xhuvani”
University (Elbasan); University of Tirana; “Luigj Gurakuqi”
University (Shkodra).
About 111 students were trained on how to identify fake news
and misinformation in online media, how to select resources in
the post-truth era, and how to become better journalists using
critical and analytical capacities. Students were able to discuss
with each other through concrete examples of fake news about
their spread, problems and the threat that incorrect reporting
brings to freedom of expression.
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Nëntor - Dhjetor 2019, Tiranë, Berat, Vlorë,
Kukës - Trajnim me nxënësit e shkollave të mesme

November - December 2019, Tirana, Berat, Vlora,
Kukes - Training with high school students

Afërsisht 160 nxënës u trajnuan në Gjimnazin “Havzi Nela”,
Kukës; Gjimnazi “Ismail Qemali”, Tiranë; Gjimnazi “Elite”
(shkollë jopublike), Vlorë; Gjimnazi “Drita e Dijes” (shkollë
jopublike), Berat.
Gjimnazistët morën kompetenca të shkrimit dhe leximit të
medies përmes punës praktike dhe hulumtimit të medieve në
internet. Konkretisht, trajnimet synonin të nxisnin diskutimin
rreth lajmeve të rreme, përhapjes, problematikës dhe
kërcënimit, që sjell mos-raportimi i saktë për lirinë e shprehjes.

Almost 160 students were trained at the “Havzi Nela” high
school, Kukës; “Ismail Qemali” high school, Tirana; “Elite”
high school (non-public school), Vlora; “Drita e Dijes” high
school (non-public school), Berat.
High school students were trained on developing media
literacy skills through internships and online media research.
Specifically, the trainings aimed to stimulate discussion about
fake news, issues and threats by non-reporting on freedom of
expression.

Dhjetor 2019, Tiranë, Berat, Vlorë, Kukës- Trajnim
me nxënësit e shkollave të mesme
Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë organizon seminaret
trajnuese në: Gjimnazin “Havzi Nela”, Kukës; Gjimnazi “Ismail
Qemali”, Tiranë; Gjimnazi “Elite” (shkollë jopublike), Vlorë;
Gjimnazi “Drita e Dijes” (shkollë jopublike), Berat.
116 nxënës e nxënëse u trajnuan mbi zhvillimin e kompetencës
së shkrimit dhe leximit të medies përmes punës praktike dhe
hulumtimit të medieve në internet.

December 2019,Tirana, Berat, Vlora, Kukës - Training
with high school students
The Institute for Democracy, Media and Culture organizes
training seminars in: “Havzi Nela”high school, Kukës; “Ismail
Qemali”high school, Tirana; “Elite” high school (non-public
school), Vlora; “Drita e Dijes” high school (non-public school),
Berat.
116 students were trained on developing media literacy skills
through internships and online media research.
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19 shkurt 2020,Tiranë– Roundtable për Lirinë
e shtypit Gjatë bisedimit me trupin diplomatik,
gazetarë, përfaqësues të medias, u paraqit studimi
mbi fake news në Shqipëri si dhe manuali “Manuali
për aftësimin mediatik në shkollë”. Aktiviteti u
përshëndet nga Ambasadorja e Kanadasë Alexandra
Bugailiskis, kryetari i Unionit të Gazetarëve (UG)
Aleksandër Çipa dhe Drejtuesi i Këshillit të Etikës
(KSHM) Koloreto Cukali.
Fondi u mbështet nga Fondi Kanadez për Iniciativat
Lokale.

19 February 2020, Tirana - Roundtable for
Freedom of the Press
During the conversation with the diplomatic corps,
journalists, media representatives, the study on
fake news in Albania was presented as well as the
manual “Manual for media training at school”. The
event was greeted by the Ambassador of Canada
Alexandra Bugailiskis, the President of the Union
of Journalists (UG) Aleksandër Çipa and the Head
of the Ethics Council (KSHM) Koloreto Cukali. The
project was supported by the Canadian Fund for
Local Initiatives.

Konkretisht, trajnimet synonin të nxisnin diskutimin
rreth lajmeve të rreme, përhapjes, problematikës
dhe kërcënimit, që sjell mos-raportimi i saktë sjell
për lirinë e shprehjes.

Specifically, the trainings aimed to stimulate
discussion about the fake news, dissemination,
issues and threats posed by inaccurate reporting on
freedom of expression.

PLATFORMA IDMC #ON

THE PLATFORM IDMC #ON

Maj - Prill 2020: Ditari i Mësuesit

May-April 2020: Teacher's Diary

Gjatë periudhës së pandemisë së covid-19, Instituti për
Demokraci,Media dhe Kulturë përshtati burimet për të vazhduar
me misionin e saj në funksion të vlerave demokratike përmes
përfshirjes qytetare dhe edukimit të të rinjve.
Mbi 150 studentë përfituan përmes trajnimeve të platformës
online IDMC #ON dhe afro 50 mësues u aftësuan për të qenë
më efektiv në kushtet e reja në të cilat ndodheshim.

Një ndër shtyllat që pësoi më tepër ndryshime përgjatë vitit
2020 ishte edukimi, që i vendosi mësueset/it përballë
sfidave të reja. Për t’ju ardhur në ndihmë për të forcuar
figurën e tyre, duhet fillimisht t’i njohim vështirësitë dhe
sakrificat që po ndodheshin. Prandaj, IDMC këtë vit krijoi një
një platformë online “Ditari i mësuesit”, ku mbi 30 mësues
ndanë eksperiencat e tyre përmes shkrimeve, fotografive dhe
videove, duke mësuar kështu nga njëri- tjetri dhe duke i hapur
rrugën përmirësimit.

21-25 Maj 2020: Aftësitë Digjitale Për
Gazetarët

Projekti vijoi me trajnime dhe workshope online, me misionin
për të kontribuar në aftësimin e gazetarëve të rinj dhe forcimin
e medias. Rreth 50 profesionistë të rinj thelluan njohuritë e
tyre në tema si shkrimi në internet, krijimi i një blogu/faqe
interneti, editimi i videove, editimi i fotografive/infografikëve
dhe reklamimi i kontentit në rrjete sociale.

During this period of the global pandemic of covid-19, it
was indeed for the Institution of Democracy, Media and
Culture to adjust its resources to continue with the mission
of strengthening the democratic values through youth
participation and education. Over 150 students were trained
by IDMC #ON platform and over 50 teachers were enabled
with skills to become more effective in these new conditions.

Education was one of the fields that changed a lot, which put
teachers in the face of new challenges. To come to their aid
and with the mission of strengthening their image, we must
first know the difficulties they are facing and their sacrifices.
Therefore, IDMC this year created an online platform “Teacher
Diary”, where over 30 teachers shared their experiences
through writing, photos and videos, and in that way learning
from each other and improve.

21-25 May 2020: Digital Skills For
Journalists

The project continued the series of trainings and online
workshops, with the mission to contribute to the training of
young journalists and strengthening of the media. About 50
young professionals deepened their knowledge on topics such
as writing online, creating a blog / website, editing videos,
editing photos / infographics and advertising content on social
media.
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Prill 2020: Të Menduarit Kritik Mbi Informacionin

April 2020: Critical Thinking

Përhapja e “Fake News” dhe keqinformimi po shndërrohet në një
kërcenim për lirinë e shtypit dhe vetë demokracinë në epokën e Internetit.
Për këtë arsye IDMC, vijoji dhe gjatë pandemisë me trajnimet online nga
Erblin Vukaj.
Më shumë se 50 të rinj u aftësuan për të evidentuar lajmet e rreme në
rrjetet sociale dhe internet, e videntimin e fakteve nga opinionet dhe
gjithë problematikat që sjell një informim jo profesional.

The spread of “Fake News” and disinformation is becoming a threat to
press freedom and democracy itself. For this reason IDMC, continued during
the pandemic with the online training by Erblin Vukaj.
More than 50 young people were trained to identify false news on social
networks, to understand the differences between the facts and opinions
and all the problems that unprofessional information can cause.

8-12 Qershor 2020: Aftësimi i të Rinjve në Tregun
e Punës

8-12 June 2020: Career Trainings

Workshop-i u zhvillua online me qëllim për të fuqizuar të rinjtë dhe
përgatitur ata për tregun e punës.
Rreth 50 të rinj, në tre ditë trajnimi u aftësuan më shumë për tema të
tilla si: shkrimi i CV-së, letra e referencës dhe mbi rëndësinë e platformës
LinkedIn në tregun e punës.

14-18 Dhjetor 2020: Pjesëmarrja e të Rinjve në
Politikë
Shumë pranë zgjedhjeve vendore të vitit 2021, edukimi i rinisë duket edhe
më i rëndësishëm për mbrojtjen dhe forcimin e demokracisë.
Në kuadër të fuqizimit të të rinjve në këtë periudhë vendimtare “Pjesëmarrja
e të rinjve në politike” ishte një aktivitet trajnues 5 ditore në të cilin mbi 30
të rinj nga mosha 18-30 vjeç u trajtuan dhe diskutuan temave të tilla si:
hyrje në demokraci, demokracia në Epokën Digjitale, rreziku i vendosjes së
totalitarizmave në shoqëritë tranzitore, mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe
nëpërkembja e tyre, lidershipi dhe të rinjtë.
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Online workshop developed with the aim of empowering young people
and preparing them for their future career. About 50 young people, in
three days of training, they got information on topics such as: writing a
CV, reference letter and on the importance of the LinkedIn platform in the
labor market.

14-18 December 2020: Youth Political Engagement
IDMC continues its mission through informing and intensive trainings of
young generation in addition of empowering them. Very close to the
2021’s elections, youth education remains a key element of democracy.
This project consisted of 5 day trainings when over 30 young people aged
18-30 years old were trained on topics such as: introduction to democracy,
democracy in the Digital Age, the danger of establishing totalitarianism
in transitional societies, protection and the violation of human rights,
leadership and youth.

KULTURA NË FOKUS
CULTURE ON FOCUS

TIRANA lexon_shqip

TIRANA reads in Albanian language

Autorët e pranishëm gjatë ditëve të #TiranaLexon ngritën
kambanat e alarmit për uljen drastike të lexuesve të letërsisë
shqipe. Prandaj, për të rritur ndërgjegjësimin e lexuesve mbi
letrat shqipe, ky edicion u quajt: #tiranalexon_shqip.

The authors present during the #TiranaReads in
Albanian raised awareness of the huge decrease of
the readers of Albania literature. For that reason, to
promote the writings in Albania, this edition was named:
#tiranareads_Albanian.

Edicioni i pestë i #TiranaLexon, një maratonë letrare që ka
krijuar ndërkohë brandin e saj në jetën kulturore kryeqytetase,
edhe në vitin 2019 ngjalli interes të veçantë. Vëmendje
të madhe për këtë aktivitet treguan kryesisht studiuesit,
gazetarët, autorët dhe botuesit, të cilët ishin të pranishëm
gjatë ditëve të leximeve.

Tirana Lexon organizohet nga IDMC prej vitit 2014 në
bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe partnerë të tjerë
brenda dhe jashtë vendit.
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The fifth edition of #TiranaReads, a literary marathon
that has in the meantime created its brand in the cultural
life of the capital, brought special interest in 2019 also. A
great interest on the activity was shown particularly by literary
critics, journalists, authors and publishers who were present
during the reading days.

This event is organized by IDMC in cooperation with the
Ministry of Culture and other partners.

17 Tetor 2019 – Ceremonia e Hapjes
#TiranaLexon_shqip

17 October 2019 - Opening Ceremony
#TiranaLexon_shqip

Bëhet hapja e këtij edicioni të projektit ‘Tirana Lexon’me
mbajtjen e fjalës përshëndetëse nga ministrja e kulturës Elva
Margariti. Në ambjentet e bibliotekës kombëtare, u mbajtën
lexime dhe diskutime midis botuesit Bujar Hudhri, studiuesve e
pedagogëve të letërsisë nga Universiteti i Tiranës, si dhe lexues
të bibliotekës, studentë e gjimnazist.

The opening of this edition of the project ‘Tirana Lexon’ takes
place with the greeting speech by the Minister of Culture Elva
Margariti. In the premises of the national library, readings and
discussions were held between the publisher Bujar Hudhri,
scholars and professors of literature from the University of
Tirana, as well as library readers, students and high school
students.

18 Tetor 2019 – Letërsia si vend kujtese &
Lexime e Diskutime
Dita e dytë e aktivitetit ishte e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë
“Letërsia si vend kujtese”, u mbajt nën moderimin e kritikut
letrar Agim Baçi dhe gazetares Fatmira Nikolli. Biseda me
Lekë Tasin, ish-violonçelist e piktor, u përqendrua tek libri i tij
“Grabiani rrëzë kodrave”, ku artisti përcjell kujtime nga jeta
në internim gjatë regjimit komunist. Përmes ditarit të viteve
nën shtrëngim ai sjell personazhe e karaktere me të cilët është
njohur. Ndërkohë pasditja na gjeti me lexime e diskutime nga
autori Agron Tufa nën moderimin e kritikes letrare Lili Sula.
Agron Tufa është poet, prozator, përkthyes dhe studiues; fitues
i disa çmimeve letrare. Libri i tij i fundit “Zonja Asnjeri dhe Zoti
Askurrkush”, ishin në fokus të këtij takimi.

18 October 2019 - Literature as a place of
memory & Readings and Discussions
The second day of the activity was divided into two parts. The
first part “Literature as a place of memory”, was held under
the moderation of literary critic Agim Baçi and journalist Fatmira
Nikolli. The conversation with Lekë Tasin, a former cellist and
painter, focused on his book “Grabian under the hills “, where
the artist conveys memories from his internment life during the
communist regime. Through the diary of those years, he brings
characters with whom he has been known. Meanwhile, the
afternoon found us with readings and discussions by the author
Agron Tufa moderated by the literary critic Lili Sula. Agron Tufa
is a poet, prose writer, translator and researcher; winner of
several literary awards. His latest book “Lady Nobody and Mr.
Nobody” was the focus of this meeting.
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19 tetor 2019 – Lexime dhe
Diskutime

19 October 2019 - Readings and
Discussions

Dita e fundit e aktivitetit moderohet nga Edlira
Agolli me leximet e autorëve Enkel Demi dhe Evis
Cerga. Enkel Demi është gazetar, moderator dhe
shkrimtar, ndonëse i njohur me një tjetër emër në
fushën e letërsisë shqipe. Në prag të botimit të
librit të tij të tretë, që fokusohet po tek Tirana,
por në një tjetër periudhë historike, ai do t’u
përgjigjet pyetje të lexuesve dhe do të rrëfejë
Tiranën e Tom Kukës. Evis Cerga me librin e parë
Rruga “Miqësia”, i shtohet listës së shkrimtareve
femra, me një zë të veçantë dhe origjinal, ku sjell
copëza jete, personazhe të Tiranës së sotme dhe
të Tiranës së kohës së dikurshme.

The last day of the activity is moderated by Edlira
Agolli with
readings by the authors Enkel Demi and Evis Cerga.
Enkel Demi is a journalist, moderator and writer,
although known by another name in the field of
Albanian literature. On the eve of the publication
of his third book, which focuses on Tirana, but in
another historical period, he will answer questions
from readers and narrate the Tirana of Tom Kuka.
Evis Cerga with her first book “‘Miqësia’ Street ” is
added to the list of female writers, with a special
and original voice, where she brings pieces of life,
characters of today’s Tirana and Tirana of the past.

LETËRSIA SI VEND KUJTESE

LITERATURE AS PLACE OF MEMORY

Nisur nga mungesa e memorialeve në Shqipëri, vende të kujtesës,
pllaka përkujtimore apo muze që të përkujtojnë viktimat e
komunizmit, IDMC që prej vitit 2015 ka organizuar aktivitetin
“Letërsia si vend kujtese”. Letërsia nëpërmjet rrëfimeve, biografive
dhe autobiografive mund të shërbejnë në vetvete si një vend kujtese,
ky është edhe qëllimi dhe misioni i kësaj vazhde aktivitetesh, që
vijuan edhe përgjatë vitit 2020.

Because of the lack of memorials in Albania, memorial sites,
memorial plaques or museums in honor of the communism’s victims,
IDMC since 2015 has organized the activity “Literature as a place
of remembrance”. Literature through stories, biographies and
autobiographies can serve in itself as a place of remembrance and
this is the purpose and mission of those continuing activities.

29 maj 2019, Spaç – Në një nga godinat e ish-kampit

famëkeq të Spaçit u organizua aktiviteti përkujtimor me letërsi dhe
muzikë në 40-vjetorin e pushkatimit të ish të burgosurve të Spaçit,
Vangjel Lezho, Fadil Kokomani dhe Xhelal Koprencka. Ky aktivitet
u organizua nga IDMC dhe ISKK, me mbështetjen e Ambasadës së
Austrisë, “Fondacionit Konrad Adenauer” në Tiranë dhe Bashkisë së
Rrëshenit. Të pranishëm ishin ambasadori austriak Johan Sattler,
ministrja e kulturës Elva Margariti, drejtori i ISKK Agron Tufa, drejtore
e IDMC Jonila Godole, si dhe ish të përndjekur si Fatos Lubonja,
Shkëlqim Abazi dhe Bedri Çoku. Veçantinë aktivitetit ia shtuan dy
instrumentistë nga Austria, Bertin Christelbauer (violonçel) dhe
Zamir Kabo (piano), të cilët luajtën për publikun pjesë nga një
repertor i zgjedhur klasik, si Bach, Shubert, Shostakoviç etj., të
cilat u mirëpritën nga të pranishmit si një risi për aktivitete të tilla
përkujtimore.

29 May 2019, Spaç – In one of the buildings of the infamous
former Spaç prison, a commemorative event with literature and
music was organized on the 40th anniversary of the shooting of
former Spaç prisoners Vangjel Lezho, Fadil Kokomani and Xhelal
Koprencka. This event was organized by IDMC and ISKK, with the
support of the Austrian Embassy, the Konrad Adenauer Foundation
in Tirana and the Municipality of Rrëshen. Present were Austrian
Ambassador Johan Sattler, Culture Minister Elva Margariti, ISKK
Director Agron Tufa, IDMC Director Jonila Godole, as well as former
persecuted such as Fatos Lubonja, Shkëlqim Abazi and Bedri Çoku.
The special feature of the activity was added by two instrumentalists
from Austria, Bertin Christelbauer (cello) and Zamir Kabo (piano),
who played for the public parts from a selected classical repertoire,
such as Bach, Shubert, Shostakovich, etc., which were welcomed by
the audience. as a novelty for such memorial activities.
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13 tetor 2020, Pogradec - Në këtë aktivitet të organizuar

në Pogradec nën moderimin e drejtoreshës së Istitutit për Demokraci,
Media dhe Kulturë Jonila Godole, Shkrimtari pogradecar
Ethem Fezollari pati mundësinë të Prezantonte librin e tij të fundit.
Në këtë libër me titull “Varka e shpëtimit”, trajtohet jeta e familjes
së tij e cila u detyrua të arratiset përgjatë diktaturës nga Ohri drejt
Australisë. Takimi u ndoq nga shumë të pranishëm dhe ish- të
përndjekur dhe pati diskutime të shumta dhe reflektime mbi këtë
problematikë të kohës.

13 October 2020, Pogradec - In this meeting organized
in Korça, under the moderation of Institution of Democracy,
Media and Culture Jonila Godole, the writer Ethem Fezollari had
the opportunity to talk about his latest book. The book named
“The saving ship”, describes his family who was forced, under
difficult circumstances, to escape during dictatorship, from Ohri lake
to the country of Australia. The participants of this meeting were very
curious about the history treated and raised a lot of questions.
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Botimet e IDMC kanë për qëllim njohjen e mekanizmave
se si ka funksionuar diktatura, në mënyrë që ajo të mos
mbetet një nocion abstrakt. Nën kujdesin e ekspertëve të
fushës, bashkëpunëtorë të IDMC dhe pas konsultimeve
me mësues, këto botime aftësojnë të rinjtë të debatojnë,
shprehin opinione dhe të mbajnë qëndrime në mënyrë
kritike, për t’u përgatitur si qytetarë të një shoqërie
demokratike.

IDMC publications aims at recognizing mechanisms of
how dictatorship has worked so that it does not remain
an abstract notion.
With the care of experts of the field, who are IDMC
collaborators and after the consultancy with teachers, this
publication enable youth to debate, express opinions and
hold critical positions in order to prepare them citizens of
a democratic society.

“Komunizmi përmes dokumenteve
arkivore: Jeta e përditshme në
periudhën e vetizolimit” (Vol. II)

“Communism through archival
documents: Everyday life in the period
of self-isolation” (Vol. II)

Vëllimi i dytë të kësaj serie për mësuesit paraqet dokumente
që nxjerrin në pah elemente të jetës së përditshme nën
regjimin komunist kryesisht në vitet 1970–1980, përmes
shembujve konkretë, për ta bërë më të lehtë kuptimin
e kohës kur ato ndodhën. Përmes këtyre botimeve,
IDMC synon sensibilizimin e mësuesve dhe nxënësve
mbi përmbajtjen e materialeve arkivore të periudhës së
komunizmit, duke qenë se opinioni publik në përgjithësi
ka pak informacione për to. Botimet profesionale të
dokumenteve janë të pakta. Në tekstet shkollore ato
mungojnë. Ndërsa në media këto materiale botohen
rregullisht, por qasja ndaj tyre është problematike, pasi
kriteri kryesor i përzgjedhjes është ngjallja e sensacionit.

The second volume provides the documents that highlight
the everyday life during communism in 1970–1980,
through concrete examples that make easier the
understanding of the time when they happened. Through
these publications, IDMC aims to raise awareness of
teachers and high school students about the content of
communist-era archival material, given that the public
opinion has little information about them in general.
Professional publications of the documents are rare. In
textbooks they are missing. Meanwhile, in the media these
materials are published regularly, but the approach towards
them is often very problematic, as the main criterion of
selection is sensationalism.

Autorë: Idrit Idrizi, Jonila Godole, Fatmiroshe Xhemalaj

Authors: Idrit Idrizi, Jonila Godole, Fatmiroshe Xhemala
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Libri “Mes apatisë dhe nostalgjisë” është produkt i punimve të prezantuara në konferencën
ndërkombëtare ³0HV DSDWLVs GKH QRVWDOJMLVs .XMWHVD SXEOLNH GKH SULYDWH H NRPXQL]PLW Qs 6KTLSsULQs H
VRWPH³Rrganizuar nga IDMC në Tiranë në datat 17-18 nëntor 2017, në kuadër të edicionit të dytë të DITËVE
TË KUJTESËS. Ky vëllim është një kontribut në fushën e kujtesës së komunizmit shqiptar dhe synon të shërbejë
si impuls për rritjen e interesit në shkencën dhe shoqërinë shqiptare ndaj hulumtimit dhe diskutimit të kujtesës
së të shkuarës në diktaturë. Qëllimi i tij nuk është trajtimi shterues i një tematike të caktuar, por prezantimi i
larmisë së temave studimore (shpesh mjaft specifike) dhe i qasjeve aktuale në këtë fushë mjaft të gjerë.
Botimi gjenden në dy gjuhë: shqip dhe anglisht.
Editorë: Jonila Godole, Idrit Idrizi
“Between Apathy and Nostalgia” is a publication of papers presented in the international conference
“Between Apathy and Nostalgia: Public and Private Recollections of Communism in Contemporary Albania”
organized by IDMC in Tirana on 17–18 November 2017, on framework of the second edition of MEMEORY
DAYS. This volume is a contribution to the field of memory and aims to serve as an impulse for increasing the
interest of the Albanian scholarship and Albanian society in researching and discussing the memory of the past
under dictatorship. Its aim is not to exhaustively elaborate a specific issue, but to present the wide range of
(often fairly specific) research topics and of current approaches in this notably wide field. The book is available
in albanian and english language.
Editors: Jonila Godole, Idrit Idrizi.
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Manuali i Historisë Gojore synon të inkurajojë
mësuesit e shkollave të mesme, nxënësit dhe studiuesit
e rinj që të mësojnë më shumë rreth historisë gojore
dhe procesit të intervistimit. Manuali paraqet mjetet e
nevojshme për t’i përfshirë këto intervista në detyrat dhe
projektet kërkimore në shkollat e mesme. Për të arritur
këto objektiva, materiali është organizuar në mënyrë të
tillë, ku disa kapituj trajtojnë zhvillimin e historisë gojore
dhe metodave të intervistimit, nga fillesat e saj dhe deri te
përcaktimi bashkëkohor.

The Oral History Manual aims to encourage high school
teachers, young learners and researchers to learn more
about oral history and interviewing process. The manual
presents the tools needed to include these interviews in
research assignments and projects in secondary schools. To
achieve these objectives, the material is organized in such
a way that some chapters address the development of oral
history and interviewing methods, from its beginnings to
contemporary definition.

Autorë: Jonila Godole, Kailey Rocker, Edlira Agolli

Authors: Jonila Godole, Kailey Rocker, Edlira Agolli

“(Mos) Rehabilitimi i të përndjekurve në
procesin e drejtësisë tranzitore (1991-2018)”
është një përmbledhje dhe analizë e zhvillimeve të
rëndësishme që ndikuan ndër vite procesin më të
vështirë të demokracisë shqiptare: përballjen me krimet
e diktaturës si dhe rehabilitimin e ish të përndjekurve
politikë që vuajtën padrejtësisht nën regjimin komunist.
Botimi synon informimin dhe ndërgjegjësimin qytetar se
tejzgjatja e këtij procesi ndikoi jo vetëm në jetët e ish-të
përndjekurve, por edhe në zbehjen e vlerave demokratike
të strukturave shoqërore dhe shtetërore duke zgjatur
kështu edhe vetë tranzicionin politik nga sistemi totalitar
në një sistem demokratik të ngjashëm me atë të vendeve
perëndimore të BE.

“(Non) Rehabilitation of the persecuted in the
process of transitional justice (1991-2018)” study
offers a summary and an analysis of the most important
developments in Albania which affected the process of
dealing with the dictatorship crimes and rehabilitation of
former political persecuted who suffered unjustly under
the communist system. The publication aims at informing
and civic awareness that the prolongation of this process
influenced not only the lives of former-persecuted but also
the weakening of the democratic values of social and state
structures thus extending the political transition from the
totalitarian system to a similar democratic system with that
of Western countries of the EU.

Botimi gjendet në dy gjuhë: Shqip dhe Anglisht
Përgatiti për botim nga IDMC: Erblin Vukaj

The study is available in Albanaian and English language
The publication was prepared for IDMC: Erblin Vukaj
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Debati mbi filmat e ish-Kinostudios, është një studim
që trajton transmetimin e filmave të ish-Kinostudios në ditët
e sotme, duke u përqëndruar në një hipotezë: “Propagandë
apo pasuri kombëtare?”. Ky botim merr në analizë 82 filma
duke i parë në këndvështrim të komercializimit të nostalgjisë,
transmetimin e tyre sot në televizionin publik pa ndryshuar
asgjë nga e kaluara, të ardhurat që grumbullohen prej tyre, si
dhe audiencë online.
Përgatiti për botim nga IDMC: Erblin Vukaj

The debate over the films of the former Kinostudios
is a study that deals with the broadcasting of the films of the
former Kinostudios nowadays, focusing on a hypothesis:
“Propaganda or national wealth?”. This publication analyzes
82 films from the point of view of the commercialization of
nostalgia, their broadcast today on public television without
changing anything from the past, the income they collect, as
well as the online audience.
The publication was prepared by IDMC: Erblin Vukaj

Komunizmi përmes dokumenteve arkivore 3:
“Shkolla, rinia dhe revolucioni ideologjik e
kulturor (1967-1971)”
Në vëllimin e tretë të serisë “Komunizmi përmes dokumenteve
arkivore” fokusi është vendosur te shkolla dhe rinia gjatë
diktaturës komuniste në Shqipëri. Ky botim vjen pas një serie
trajtimesh organizuar me mësuesit e historisë në Shqipëri, të
cilët u morën me përzgjedhjen dhe analizimin e dokumenteve
arkivore.
Autore: Idrit Idrizi, Jonila Godole, Fatmiroshe Xhemalaj

Communism through archival documents, vol.
III: “School, youth and ‘ideological and cultural
revolution (1967-1971)’”
In the third volume of series “Communism through archival
documents” is on school and youth during communist
dictatorship in Albania. The publication cames after a number
of tranings with history teachers who tool care for the selection
and analyzing the archival documents.

Botimi i konferencës është një përmbledhje e punimeve
të historisë dhe ekspertë të fushës për konferencën
ndërkombëtare: “Mësimi i historisë dhe kurrikula shkollore pas
1990-ës e realizuar më 14 shkurt, në kuadër të Ditëve të
Kujtesës 2020. Konferenca dhe botimi vijnë pas analizës së
të dhënave të anketës kombëtare me mësuesit e historisë në
Shqipëri, e cila nxorri në pah problemet kryesore në kurrikulën
shkollore.

The publication of the conference is a summary of the
work of history and experts in the field for the international
conference: “History teaching and school curricula after 1990
realized on February 14, in the framework of Memory Days
2020. The conference and publication came after the analysis
of national survey data with history teachers in Albania, which
highlighted the main problems in the school curriculum.

Author: Idrit Idrizi, Jonila Godole and Fatmiroshe Xhemalaj
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“Western Balkans Youth Together For a
Shared Future” është një revistë e realizuar nga
24 të rinj nga 6 vende të Ballkanit Perëndimor. Ky
botim paraqet këndvështrimin e pavarur të tyre
mbi historinë dhe kulturën e Shqipërisë, Bosnje
Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Serbisë dhe
Republikës së Maqedonisë së Veriut kryesisht lidhur
me regjimet totalitare dhe konfliktet e viteve ’90 që
këto shtete kanë përjetuar. Përmes fotove, dëshmive
me të mbijetuarit, biseda me ekspertë dhe endrrat e
shprehura të të rinjve, jepet një panoramë e plotë e
realitetiti të kohës.

“Western Balkans Youth Together For a
Shared Future”, is a magazine created by 24
young people from 6 countries of the Western
Balkans. This publication presents their independent
perspective on the history and culture of Albania,
Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro,
Serbia and the Republic of Northern Macedonia
mainly related to the totalitarian regimes and
conflicts of the 1990s that these countries
experienced. Through photographs, testimonies
with survivors, conversations with experts and the
expressed dreams of young people, a complete
panorama of the reality of the time is given.

Studimi “Liria e shprehjes nën kërcënim
dhe “Manuali për adftësimin mediatik në
shkollë” janë produkt i projektit “Liria e shtypit
nën kërcënim”. Studimi paraqet situatën e medias
online gjatë vitit 2019, evidentimin dhe analizimin
lajmeve të rreme. Manuali u vjen në ndihmë
nxënësve, për të diferencuar përmbajtjen, kuptuar
dhe për të dalluar dezinformimin dhe lajmet e rreme
kur përballen me të.

The study “Freedom of Expression under
Threat” and the “School Media Training
Manual” are a product of the project “Freedom
of the Press under Threat”. The study presents the
situation of online media during 2019, identifying
and analyzing fake news. The handbook helps
students to find content, understand and distinguish
misinformation and fake news when confronted
with it.

PROJEKTE ONLINE

ONLINE PROJECTS

Observatori Shqiptar i Kujtesës

Albanian Observatory of Memory

2EVHUYDWRUL6KTLSWDUL.XMWHVsV
(www.observatorikujteses.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.

7KH$OEDQLDQ2EVHUYDWRU\RI0HPRU\
(www.observatorikujteses.al), is an online platform that
aims to keep alive the collective and individual memory
of Albanians and recall to them the tragic history of
communism, so that the past is not repeated. The
Observatory of Memories publishes contents of various
kinds, especially those related to the 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, grafika, animacione, të dhëna të
vizualizuara, harta digjitale 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 contains multimedia content
including text, video, photos, audio, graphics, animation,
visualization data, digital maps etc. The Observatory
applies a thematic and chronological categorization of the
content to facilitate the users’ navigation and searches.
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Kalendari i Kujtesës
Pjesë e Observatorit është edhe Kalendari i Kujtesës, i cili i ofron lexuesve
përmes internetit datat kryesore të historisë së Shqipërisë që lidhen
regjimin komunist dhe pasojat e tij. 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 Shqipëri. Kalendari është i
hapur për plotësime dhe sugjerime, për të arritur në një botim më të plotë
dhe më të konsoliduar. Kalendari është ideuar nga IDMC dhe përgatitur
në variantin ekzistues nga historiani Uran Butka.
Gjatë vitit 2020, historiani Pjerin Mirdita e përditësoi kalendarin me data
dhe fakte të reja historike. Gjithashtu ai u soll në format të printuar si
kalendar xhepi në datat e vitit 2021.

The Calendar of Memory
Part of the Observatory is also the Calendar of Memory which provides
online for the readers important historical dates for Albania. This calendar
comes as a pilot project 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, in order
to achieve a more complete and consolidated edition. This calendar is
conceived by IDMC, and prepared in the existing version by the historian
Uran Butka.
During 2020, the historian Pjerin Mirdita updated the calendar
with new historical facts. Also it came in printed format as a pocket
calendar in 2021.
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HISTORI GOJORE

ORAL HISTORY

“Historia gojore” (Oral History) është një fushë ende e
pashkelur mjaftueshëm në Shqipëri. Historia e dëshmuar
nga persona që kanë përjetuar vetë ngjarje dhe momente të
rëndësishme historike paraqet një perspektivë ndryshe, një
qasje autobiografike të historisë. Informacioni nga burime të
dorës së parë, siç janë dëshmitarët e kohës, shërben edhe si e
dhënë për interpretim nga ana e studiuesve dhe historianëve.

“Oral History” is not a field in which has been worked
enough in Albania. The witnessed history told by people, who
themselves experienced important historical events, provides a
different perspective, an autobiographical approach to history.
Information form first hand sources, such as contemporary
witnesses serves as data for interpretation for researchers and
historians.

“Unë dëshmoj”

I testify

Projekti “Unë dëshmoj”, i iniciuar nga IDMC në vitin 2017
edhe këtë vit solli dëshmi të tjera të jetuara që hedhin dritë mbi
përndjekjen gjatë regjimit komunist shqiptar në vitet 19441990. Dëshmitë ju ftojnë të dëgjoni dhe hulumtoni rrëfime
individuale që paraqesin një perspektivë unike mbi jetën në
diktaturë. Këto materiale mund të përdoren nga grupe të
ndryshme interesi: mësues të historisë dhe lëndëve të tjera
relevante, nxënës, studentë, historianë, gazetarë, studiues dhe
të interesuar të tjerë.Intervistat janë të ndara sipas temave,
rajonit dhe ngjarjeve historike, dhe gjenden në faqen e
Observatorit.
Mbledhja e dëshmive gojore është realizuar nga gazetarja
Valbona Bezati. Për të gjithë studiuesit e “Oral History” që
duan të bëjnë një punë më të thelluar, IDMC ofron videot e
plota për studim dhe konsultim brenda ambienteve të saj në
Tiranë. Gjithashtu, IDMC mirëpret të gjithë dëshmitarët që duan
të tregojnë historinë e tyre personale apo familjare për brezin
e ri. Mund të na kontaktoni për informacione apo detaje te
mëtejshme në adresën e e-mailit office@idmc.al.

“I testify” project, initiated by IDMC on 2017 brought this
year other testimonies on the topic of persecution during the
Albanian communist regime from 1944-1990. The testimonies
invite you to listen and explore individual stories, representing
a unique perspective about life during the dictatorship. These
materials can be used by different interest groups: history
teachers (as well as teachers of other related subjects), high
school students, university students, historians, journalists,
researchers and others interested on the topic. Interviews are
divided according to topics, region and historical events and
can be found at the Observatory website.
The collection of the oral testimonies was conducted by Valbona
Bezati. IDMC offers the complete audio and video collection of
these interviews at its office in Tirana for researchers interested
in “Oral History”. IDMC also welcomes all witnesses who
would like to share their personal or family history with the
young generation. You can contact us for information or futher
details via email address: office@idmc.al.

RAPORTI VJETOR / ANNUAL REPORT 2019 - 2020

73

EKSPOZITAT
Ekspozitat luajnë një rol të rëndësishëm për transmetimin e
njohurive rreth ngjarjeve të rëndësishme të së shkuarës në një
mënyrë më të kuptueshme.
Ekspozita “Postcards from the Past” përbëhet nga
fotografi të periudhës komuniste të konceptuar me stizima
dhe diçitura, të cilat thyenin qëllimet propagandistike të kohës.
Prezantimi i ekspozitës u bë në kuadër të Ditëve të Kujtesës
2019.
Ekspozita “Propaganda gjatë diktaturës komuniste”,
paraqet aspekte të manipulimit politik të masave nga shteti
komunist perms formave të ndryshme të propagandës si
artikujve dhe fotografive në shtypin e kohës, ceremonive
zyrtare karikaturave etj.
Ekspozita “Totalitarianizmi në Europë” i dedikohet
jetëve njerëzore dhe diversitetit etnik e kulturor të humbur
nga regjimet totalitare në Europë gjatë shekullit XX. Krimet
e regjimeve të ndryshme për rreth shtatë dekada janë
përbledhur në panele të veçanta, përfshirë edhe liderat kryesor
përgjegjës. Ekspozita synon të kontribuojë në drejtim të dënimit
ndërkombëtar të të gjitha formave të totalitarizmit. Prezantimi
i ekspozitës u realizua në ditën e parë të edicionit të Ditëve të
Kujtesës 2020.
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5 prill 2019, Korçë - Ekspozita e IDMC u prezantua nga
drejtoresha e Institutit të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe
humane në qytetin e Korçës në prani të studentëve, mësuesve
të historisë dhe ekspertëve të fushës.

Doni t’i prezantoni këto ekspozita?
Ekspozitat kanë përmasat e duhura për shkolla dhe vende
publike, për shembull, në hollet e bashkive, në bibliotekat
publike etj. Ato janë në dispozicion si një set i posterave në
formatin DIN A1 dhe mund të porositet në office@idmc.al në
kuadër të aktivitetit mësimor brenda dhe jashtë shkollës.
Të gjithë të interesuarit për të lexuar apo përdorur publikimet
tona në orën e mësimit, mund t’i tërheqin falas pranë zyrës së
IDMC

EXHIBITIONS
Exhibitions are an important medium for transmitting knowledge
about important events of the past in a more relatable form.
Exhibitions “Postcard from the past” consisting of
photographs of the communist period conceived with stigma
and captions, which broke the propaganda goals of the time.
The presentation of the exhibition took place in the framework
of Memory Days 2019.
Exhibition “Propaganda during communist
regime”: It presents aspects of the political manipulation of
the masses by the communist regime through various forms of
propaganda such as articles and photographs in the press of the
time, official ceremonies and caricatures.
Exhibition “Totalitarianism in Europe”: The exhibition
“Totalitarianism in Europe” is dedicated to human lives and
the ethnic and cultural diversity lost by totalitarian regimes
in Europe during the twentieth century. The crimes of various
regimes for about seven decades have been collected in the
specification panel, including key task leaders. The exhibition
aims to contribute to an international condemnation of all forms
of totalitarianism. Presentation of the exhibition and realization
on the first day of the 2020 Memory Days edition.

5 April 2019, Korça - The IDMC exhibition was presented by
the director of the Institute of the Faculty of Natural and Human
Sciences in the city of Korça in the presence of students, history
teachers and experts in the field.

Would you like to present these exhibitions?
The exhibitions are suitable for display in schools and public
places, such as municipality halls, public libraries etc. They
are available as a poster set in DIN A1 and can be ordered
at office@idmc.al for exhibition within the framework of
educational activities both inside and outside of school.
All people interested to read our publications or use them as
part of their teaching methods are welcome to take them free
of charge in IDMC office.
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IDMC NË AKTIVITETE
NDËRKOMBËTARE
IDMC IN INTERNATIONAL
ACTIVITIES

Mbledhja e 9-të Vjetore e Këshillit të Anëtarëve
të PEMC
Në nje vend si Shqipëria që kaloi 45 vjet në izolim të plotë nga bota
është e rendësishme të forcosh lidhjet me institucionet ndërkombëtare.
Një nga synimet e IDMC është të marrë pjesë aktive në aktivitetet
ndërkombëtare, programe të dedikuara, konferenca dhe projekte ku
ndahen përvojat mes vendeve të ndryshme. IDMC ka si partner zyrtar
në Shqipëri, Fondacionin. Gjerman Konrad Adenauer prej vitit 2014.
Deri më sot ajo bashkëpunon me një sërë institucionesh ndërkombëtare
si Bundesstiftung zur Aufarbeitung (Berlin) Platforma Europiane e
Kujteses dhe Ndergjegjes (PEMC, Pragë), BStU Berlin, institucione
rajonale, etj. Synimi ynë në të ardhmen është që të vazhdojmë këtë
traditë bashkëpunimi dhe të shtojmë networkun me partnerë të rinj sipas
fushave tona të veprimit.
Gdynia – Poloni, 26-29 Shtator 2019 - Si pjesë e festivalit të
filmit Niepokorni më 27 shtator, u zhvillua një diskutim rreth diktaturës
komuniste me përfaqësues nga organizata të ndryshme europiane si:
Lukas Kaminiski (Presidenti i PEMC); Agnieszka Delis-Szelag (Poloni);
Catalin Constantinescu (Rumani); Peter Rendek (Sllovaki); Dr. Neela
Winkelmann (Republika Çeke); Peter Blazek (Republika Çeke) dhe Dr.
Jonila Godole. Drejtore e IDMC diskutoi mbi trashëgiminë komuniste në
Shqipëri gjatë 30 viteve të fundit. Të pranishmit në sallë duket se kishin
pak informacion në lidhje me diktaturën shqiptare dhe për këtë diskutimi
pati shumë interes.
Përveç kësaj, dokumentari “Fëmijët e Diktaturës” (me titra anglisht)
nga IDMC u shfaq në 29 shtator si pjesë e konkursit për filmin më të
mirë të huaj.
Leipzig – Gjermani, 5 - 9 Tetor 2019 – Drejtorja ekzekutive e
IDMC mori pjesë në “Festivalin për ndryshim”, i cili u zhvillua në Leipzig
(Gjermani) gjatë ditëve 5-9 Tetor 2019. Aktiviteti realizohej në kuadër
të 30 vjetorit të rënies së Murit të Berlinit.

PEMC 9thAnnual Council of Members Meeting
In a country like Albania that spent 45 years in complete isolation from
the world, it is important to strengthen ties with international institutions.
One of the goals of IDMC is to take an active part in international
activities, dedicated programs, conferences and projects where
experiences are shared between different countries. IDMC official partner
in Albania is the German Foundation Konrad Adenauer since 2014. To
date IDMC cooperates with a number of international institutions such
as the Federal Foundation for Processing (Berlin); Platform of European
Memory and Conscience (PEMC, Prague), BStU Berlin, etc. Our goal in
the future is to continue this tradition of cooperation and increase the
network with new partners according to our areas of action.
Gdynia – Poland, 26-29 September 2019 - As part of Niepokorni
film festival on September 27th, a discussion about coming to terms with
the communist dictatorship took place with representatives from various
European organizations such as: Lukas Kaminiski (President of PEMC);
Agnieszka Delis-Szelag (Poland); Catalin Constantinescu (Romania);
Peter Rendek (Slovakia); Neela Winkelmann (Czech Republic); Peter
Blazek (Czech Republic) and Dr. Jonila Godole. The director of IDMC
discussed on coming to terms with the communist legacy in Albania over
the past 30 years. Everyone present in the hall seemed to have little
information about the Albanian dictatorship and therefore the discussion
met with great interest.
In addition, the documentary “Children of the Dictatorship” (with
English subtitles) by IDMC was shown on September 29 as part of the
competition for the best foreign film.
Leipzig – Germany, 5 - 9 October 2019 – The Executive Director
of IDMC participated in the “Festival for Change”, which took place in
Leipzig (Germany) during 5-9 October 2019. The activity took place in
the framework of the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
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Tiranë – Shkodër – Lezhë,ăQsQWRUă Delegacioni
i “Platformës së Kujtesës dhe Ndërgjegjes Europiane” (PEMC)
vizitoi Shqipërinë më datat 3 – 6 nëntor 2019, në kuadër të
Mbledhjes së 9-të Vjetore të Këshillit të Anëtarëve, organizuar
në bashkëpunim me Institutin për Demokraci, Media dhe Kulturë
(IDMC), që është anëtar i Platformës prej vitit 2016. Ky takim
i ofroi mundësinë 50 përfaqësuesve ndërkombëtarë, aktorë të
ndryshëm që punojnë në fushën e ballafaqimit me të shkuarën,
të vizitojnë vendet të ndryshme të kujtesës në Tiranë, Shkodër
dhe Lezhë.
Gjatë vizitës studimore te Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës në
Shkodër, më 4 nëntor, u prezantua ekspozita “7RWDOLWDUL]PLQs
(XURSs” në prani të gazetarëve dhe institucioneve e organizatave
publike dhe joqeveritare që punojnë në fushën e ballafaqimit me
të shkuarën në Shkodër.
Më 5 nëntor 2019, u realizuan zgjedhjet e bordit dhe presidentit
të PEMC, si dhe u aprovua raporti vjetor i Platformës. Pjesa e
dytë e ditës vazhdoi me diskutime mbi politikën e kujtesës në
Shqipëri dhe Europë. Kjo ditë u mbyll me një vizitë te Muzeu
Shtëpia e Gjetheve.
Dita e fundit në bashkëpunim me IDMC dhe fondacionin Konrad
Adenauer ofroi sesionin e hapur për publikun titulluar “(NVSHULHQFD
JMHUPDQH H EDOODIDTLPLW PH Ws VKNXDUsQ Qs 6KTLSsUL“ ku Dr.
Jonila Godole, drejtore e IDMC dhe Dr. Tobias Rüttershoff, drejtor
i KAS, prezantuan punën e institucioneve që drejtojnë dhe sfidat
me të cilat përballen në punën e tyre.
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Tirana – Shkodra – Lezha,  ă  1RYHPEHU ă
The delegation of the “Platform of European Memory and
Conscience” (PEMC) visited Albania on November 3 ă6, 2019,
in the framework of the 9th Annual Meeting of the Council
of Members, organized in cooperation with the Institute for
Democracy, Media and Culture (IDMC ), which is a member of
the Platform since 2016. This meeting offered the opportunity
to 50 international representatives, various actors working in the
field of dealing with the past, to visit different places of memory
in Tirana, Shkodra and Lezha.
During the study visit to the Place of Evidence and Remembrance
in Shkodra, on November 4, the exhibition “7RWDOLWDULDQLVP
LQ (XURSH” was presented in the presence of journalists and
institutions and public and non-governmental organizations
working in the field of dealing with the past in Shkodra.
On November 5, 2019, the elections of the board and president
of PEMC took place, and the annual report of the Platform was
approved. The second part of the day continued with discussions
on the politics of memory in Albania and Europe. This day ended
with a visit to the House of Leaves Museum.
The last day in collaboration with IDMC and the Konrad Adenauer
Foundation offered an open session for the public entitled “7KH
*HUPDQH[SHULHQFHRIGHDOLQJZLWKWKHSDVWLQ$OEDQLD” where Dr.
Jonila Godole, Director of IDMC and Dr. Tobias Rüttershoff, director
of KAS, presented the work of the institutions they lead and the
challenges they face in their work.

Berlin – Gjermani, 30-31 Janar 2020
- Dr. Jonila Godole mori pjesë në seminarin
ndërkombëtar “Disiplina dhe ndëshkimi. Represioni
politik në RDGJ dhe diktaturat e tjera socialiste”që
mblodhi bashkë një grup të gjerë shkencëtarësh
dhe ekspertësh në fushën e kërkimit të represionit
dhe komunizmit. Drejtore e IDMC-së foli për
trashëgiminë e komunizmit në Shqipëri dhe u
takua me përfaqësues të tjerë të rëndësishëm të
fushës në Gjermani, të tilla si Znj. Sabine Kuder
(Fondacioni Federal për Përpunimin); Znj. Dagmar
Hovestädt (autoriteti i BstU), Prof. Jörg Baberowski
(historian). Një bisedë e Florian C. Feyerabend,
folës për Ballkanin Perëndimor / Evropën Juglindore
në KAS, u përqëndrua kryesisht në ngjarjet e Ditëve
të Kujtesës (13-20 shkurt, 2020), si dhe projekte
të tjera të planifikuara që IDMC do të zbatojë me
mbështetjen e KAS.

Berlin – Germany, 30-31 January 2020 - Dr.
Jonila Godole participated in the international
workshop “Discipline and Punishment. Political
repression in the GDR and other socialist
dictatorships” that made together a broad group
of scientists and experts in the field of repression
and communism research. The director of IDMC
spoke about the legacy of communism in Albania
and met with other important representatives of
the processing scene in Germany, such as Ms.
Sabine Kuder (Federal Foundation for Processing);
Ms. Dagmar Hovestädt (BstU authority), Prof. Jörg
Baberowski (historian). A conversation with Florian
C. Feyerabend, speaker for Western Balkans /
Southeast Europe at KAS, focused primarily on the
events of Memory Days (February 13-20, 2020),
as well as other planned projects that IDMC will
implement with KAS support.

Poloni (online), 24 Korrik 2020 – Drejtorja e
IDMC mori pjesë në një konferencë ndërkombëtare
të organizuar online nga partnerët tanë
ndërkombëtarë PEMC dhe Forumi i Historisë
Poloni. Konferenca mbahej mbi “Përballja me të
shkuarën komuniste. Sukseset dhe dështimet në
30 vjet” dhe Dr. Jonila Godole mbajti një kumtesë
me titull “Transhëgimia komuniste dhe sfidat e
drejtësisë tranzitore në Shqipëri”. Të pranishëm
në konferencë ishin edhe ekspertë të fushës nga
vende të tjera europiane ish-komuniste.

Poland (online), 24 July 2020 – The IDMC
Director participated in an online conference
organized by our international partners PEMC and
the Poland History Forum. The conference was held
on ““Dealing with the communist past. Successes
and failures over the last 30 years” and Dr. Jonila
Godole delivered a speech entitled “ The Legacy
of Communism and Challenges with Transitional
Justice in Albania“. Experts from other former
communist European countries were also admitted
to the conference.
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IDMC në shtyp dhe media online – in press and online media
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IDMC në emisione televizive – TV shows
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Partner zyrtar:

Official Partner:

IDMC mbështetet nga Fondacioni gjerman Konrad Adenauer, si partner
zyrtar në Shqipëri.

IDMC is supported by the Konrad Adenauer Foundation, as the official
Partner in Albania.

Partnerë të tjerë:

Other partners:

Prezenca e OSBE në Shqipëri • Fondacioni Federal për Studimin e Krimeve
të Diktaturës në Gjermaninë Lindore • Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
• Ministria e Kulturës • Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri
• Bashkia Tiranë • Rrjeti Europian i Kujtesës dhe i Solidaritetit (ENRS)
• Instituti për Investigimin e Krimeve Komuniste në Rumani (IICCMER)
• Platforma për Kujtesën dhe Ndërgjegjen Europiane, Republika Çeke
• Shoqata Europiane e Mësuesve të Historisë (Euroclio) • Forumi i
Shërbimit të Paqes Civile (ZFD), Kosovë • Forumi i Shërbimit të Paqes
Civile (ZFD), Bosnjë-Hercegovinë • Instituti për Studimin e Krimeve dhe
Pasojave të Komunizmit • Instituti për Integrimin e ish-të Përndjekurve
Politikë • Shoqata e ish-të Përndjekurve Politikë Demokratë të Shqipërisë
• Univeristeti i Tiranës (Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i
Letërsisë dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja) • Shoqata e ish-të Përndjekurve
Politikë në Shkodër • Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës në Shkodër • Instituti
Shqiptar i Studimeve Politike • Shoqata “Muzeu Musine Kokalari” • Shoqata
Kombëtare Shqiptare e Mësuesve të Historisë “Të rinjtë dhe historia”
• Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit
(AIDSSH) • Instituti për Zhvillimin e Arsimit • Grupi Shqiptar për të Drejtat
e Njeriut • Shoqata “Drejtësi dhe Paqe” • Qendra Shqiptare e Rehabilitimit
për Traumën dhe Torturën (ARCT) • Qendra e Informimit e BE-së në Vlorë
• Qendra Rinore Arka në Shkodër • Instituti “Musine Kokalari” • Muzeu
Historik Kombëtar • Arkivi Qendror Shtetëror • Cultural Heritage without
Borders • Qendra Rinore “Vlorë” • Qendra Rinore “Korçë” • Univeristeti
“Aleksandër Moisiu”, Durrës • Qendra UET • Fondacioni i Kulturës Allianz
(Berlin) • Teatri Kombëtar • Biblioteka Kombëtare • Biblioteka e Kamëz
• Ambasada e Austrisë • Ambasada e Gjermanisë • Akademia e Shkencave e
Shqipërisë • “Friend’s Book House” • “Hemingway” Bar • “Destil” • Shkolla
Franko-Shqiptare “Ernest Koliqi” • E7E • Akademia e Studimeve Albanologjike
• Ambasada e Zvicrës • Muzeu “Shtëpia me Gjethe” • BtSU • Bukinist
• Teatri Metropol • Teatri Eksperimental “Kujtim Spahivogli” • Europe
House • Ambasada Hollandeze • CAD • ISHM • Ambasada Kanadeze

OSCE Presence in Albania • Federal Foundation for the Study of the
Communist Dictatorship in Eastern Germany • Ministry of Education,
Sports & Youth • Ministry of Culture • EU Delegation in Albania •
Municipality of Tirana • European Network Remembrance and Solidarity
(ENRS) • The Institute for the Investigation of Communist Crimes and
the Memory of the Romanian Exile (IICCMER) • Platform of European
Memory and Conscience, Czech Republic • European Association of
History Educators (Euroclio) • Forum Civil Peace Service (ZFD) Kosovo
• Forum Civil Peace Service (ZFD), Bosnia and Herzegovina • Institute
for the Studies of Crimes and Consequences of Communism • Institute
for Integration of Former Political Persecutees • Association of Democrat
Former Political Persecutees of Albania • University of Tirana (Faculty of
History and Philology, Department of Literature and the Faculty of Foreign
Languages) • Association of Former Political Persecution in Shkodra • Site
of Witness and Memory in Shkodra • Albanian Institute of Political Studies
• “Musine Kokalari Museum” Association • Albanian National Association
of History Teachers “Youth and History” • Authority for Information on
Former State Security Documents (AIDSSH) • Institute for Educational
Development • Albanian Human Rights’ Group • Association “Peace and
Justice” • Albanian Rehabilitation Center for Trauma and Torture (ARCT) •
EU Information Centre of Vlora • Arka Youth Centre in Shkodra • Musine
Kokalari” Institute • Tirana National Museum • Albanian State Archives •
Cultural Heritage without Borders • Vlora Youth Centre • Korca Youth Centre
• “Aleksandër Moisiu” University, Durrës • UET Centre • Allianz Culture
Foundation (Berlin) • National Theatre • National Library • Kamez Library
• Embassy of Austria • Embassy of Germany • Academy of Sciences of
Albania • “Friend’s Book House” Café • “Hemingway” Bar • “Destil” Café
• Ernest Koliqi School • E7E • Academy of Albanological Studies • Embassy
of Switzerland in Albania • “House of Leaves” Museum • BtSU • Bukinist
• Metropol Theatre • “Kujtim Spahivogli” Experimental Theatre • Europe
House • Canadian Embassy

RAPORTI VJETOR / ANNUAL REPORT 2019 - 2020

dŚĞĂĐƟǀŝƟĞƐǁĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌĞĚďǇ͗
/DͲ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌĞŵŽĐƌĂĐǇ͕DĞĚŝĂΘƵůƚƵƌĞ
ĂƌĚŚŽŬŝďĂ^ƚƌĞĞƚ͕dƌĞŵĂƵŝůĚŝŶŐ͕ŶƚƌĂŶĐĞ͕
ϭϭth&ůŽŽƌ͕Ɖƚ͘ϯϲ
dŝƌĂŶĂ͕ůďĂŶŝĂ
dĞů͗нϯϱϱϰϰϱϮϭϴϵϵ
ŵĂŝů͗ŽĸĐĞΛŝĚŵĐ͘Ăů
tĞď͗ǁǁǁ͘ŝĚŵĐ͘Ăů
ŽŶƚĂĐƚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͗
ƌ͘:ŽŶŝůĂ'ŽĚŽůĞ
ǆĞĐƵƟǀĞŝƌĞĐƚŽƌ
ũŽŶŝůĂ͘ŐŽĚŽůĞΛŝĚŵĐ͘Ăů
DŝƌĞůĂ^ŚĞƌĂũ
WƌŽŐƌĂŵŵĞŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ
ŵŝƌĞůĂ͘ƐŚĞƌĂũΛŝĚŵĐ͘Ăů
Dďŝϭϭ ϬϬϬŶĚũĞŬģƐͬDŽƌĞƚŚĂŶϭϭϬϬϬĨŽůůŽǁĞƌƐ
&ŽůůŽǁƵƐ͗
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ/DͲ/ŶƐƟƚƵƟͲƉйϯйƌͲĞŵŽŬƌĂĐŝͲDĞĚŝĂͲ<ƵůƚƵƌйϯйͲϯϯϰϳϲϰϯϯϬϬϱϯϳϳϱͬ
ŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬŝĚŵĐϱ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬĐŚĂŶŶĞůͬhũz:ͲEϵŽƵsŵŶƉƉ^ŐƐϬϱϰYͬĨĞĞĚ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝŶŬĞĚŝŶ͘ĐŽŵͬŝŶͬŝĚŵĐͲŝŶƐƟƚƵƚĞͲĨŽƌͲĚĞŵŽĐƌĂĐǇͲŵĞĚŝĂͲĂŶĚͲĐƵůƚƵƌĞͲϲďϳďďďϭϯϭͬ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬŝĚŵĐͺĂůďĂŶŝĂͬ

