Dt 21. 3.2012 u botua vetëm nga Zeri Popullit. Gazetat e tjera nuk e botuan

SALI BERISHA ME DY PROJEKTLIGJET E FUNDIT PËR PRONËN KA BËRË HAPA PRAPA QË
PENGOJNË FUTJEN NË BASHKIMIN EUROPIAN

Pronarëve të ligjshëm ju bëjmë të ditur Apelin e fundit që, Shoqata Kombëtare "Pronësi me
Drejtësi", I ka dërguar baroneshës Catherine Ashton, Përfaqësuese e Lartë e Bashkimit
Europian për Punë të Jashtme dhe Sigurinë, z. Stefan Fule, Komisioneri Evropian për Zgjerim
dhe Politikat Europiane të Fqinjësisë, z. Pierre Mirel, Drejtor Zgjerimit të Komisionit Evropian
për Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova, z. Ettore Sequi,
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, z. Alexander A. Arvizu, Ambasadori i Shteteve të
Bashkuara në Shqipëri, znj Fiona McIlwham, Ambasadore e Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri,
znj Carola Müller-Holtkemper Ambasadore e Republikës Federale të Gjermanisë në Shqipëri, z.
Hasan Asan Sevilir Büyükelçi, Ambasadori i Turqisë në Shqipëri, z. Florian Rauni, Ambasadori i
Austrisë në Shqipëri, znj Yvana Enzler, Ambasadore e Zvicrës në Shqipëri, shkëlqesia e Tij
Kryepeshkopit Ramiro Moliner Nunci Apostolik Ambasador i Papës së Shenjtë në Shqipëri. Për
këtë apel për të cilën kemi marrë edhe përgjigje, shoqata ka theksuar sa vijon :
Jemi duke përsëritur këtë apel në emër të parimeve bazë të kritereve të kartës së Kopenhagës,:
respektimin e të drejtave themelore të njeriut, sundimin e ligjit dhe demokracinë nëpërmjet
ligjit. Me këtë thirrje, ne ju kërkojmë për të shqyrtuar qëndrimin tuaj ndaj të drejtave të pronës
në Shqipëri në përputhje me nenin 181 të Kushtetutës shqiptare, dhe kërkesave të përsëritura
nga Këshilli i Evropës, veçanërisht në Dokumentin Nr 11115 të 20 dhjetor 2006, për Shqipërinë
(neni 191).
Shoqata jonë dhe pronarët e pronave të komunitetit të çdo qyteti mund të ndihmojnë qeverinë
shqiptare për të rikthyer fizikisht pronën pronarëve të ligjshëm të saj duke mbyllur kështu
burimin më të madh të korrupsionit dhe pasurimit të paligjshëm të politikanëve shqiptarë dhe
zyrtarëve të qeverisë të cilët kanë uzurpuar administratën publike dhe sistemin gjyqësor dhe
duke e përdorur pronën si propagandë në prag të çdo fushate zgjedhore.
Shoqata jonë, e cila përfaqëson pronarët e shpronësuar nga regjimi komunist, nuk ka qenë e
ftuar nga Qeveria Shqiptare për të thënë mendimin e saj në zgjidhjen e çështjeve që lidhen me
pronën. Për fat të keq, institucionet ndërkombëtare si dhe përfaqësues të qeverive të huaja
demokratike në Shqipëri e kanë pranuar zgjidhjen për çështjet e lidhura me pronën siç është
parashtruar nga Kryeministri shqiptar Sali Berisha i cili, në fakt, është shkaku, mishërimi i
anarkisë me pronat, kundërshtari kryesor për pronarët e ligjshëm të shpronësuar me dhunë
nga diktatura dhe një mbrojtës i flaktë i pronarëve të rreme dhe pushtuesve të pronave të
krijuar nga politikat e tij që nga viti 1991. Ai dhe partia e tij e kanë qeverisur Shqipërinë gjatë
pas rënies së komunizmit, ai ka drejtuar si një dorë e vetme si në partinë e tij por dhe në
problemet që i përkisnin të dy palëve. Edhe pse jo plotësisht e gjitha, klasa politike është fajtore
dhe përfituese nga anarkia me pronat, por Berisha i është personi më përgjegjës për shkak të
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pushtetit absolut që ka patur dhe ende ka për shkak të qëndrimit të tij të gjatë dhe të
pandërprerë në pushtet , mungesën e të kuptuarit prej tij dhe mos gatishmërinë për të zgjidhur
këtë çështje. Për të mos gabuar, e njëjta mund të thuhet për udhëheqësit e Partisë Socialiste
të mëparshëm dhe aktual. Ne nuk kemi asnjë dyshim se klasa politike nuk ka asnjë interes në
zgjidhjen e kësaj çështjeje, sepse kjo është burim numër një i pasurimit korruptiv për
shumicën prej tyre, sepse politikanët e të dyja palëve, kur ata kanë qenë në pushtet në nivel
lokal dhe kombëtar, kanë treguar mospërfillje totale për këtë çështje, për keqësimin e saj gjatë
viteve si dhe duke treguar se ata janë krejtësisht të paaftë për zgjidhjen e saj. Eshtë logjike të
pranojmë se kjo klasë politike ka interes ta mbajnë këtë anarki me pronat në vend të kthimit
të pronave, pronarëve të tyre të ligjshëm.
Për fat të keq, përfaqësues të organizmave ndërkombëtare dhe të qeverive të huaja
demokratike në Shqipëri vazhdojnë të jenë të mashtruar nga qeveria shqiptare. Deri më sot,
asnjëra prej tyre ende nuk i ka kërkuar qeverisë shqiptare llogari për disa mijë shqiptarët që
janë raportuar nga Komiteti Kombëtar i Pajtimit, të vrarë për shkak të anarkisë me pronat.
Në mënyrë paradoksale, por kuptohet pse, nga njëra anë, ndaj qytetarëve të cilët kanë zënë
tokat e pronarëve të ligjshëm dhe kanë bërë ndërtime të paligjëshme Qeveria ju kërkon vetëm
një dëshmi personale dhe një foto për t’i legalizuar ato brenda një periudhe 45 ditë.Nga ana
tjetër për pronarët e ligjshëm, të cilët janë shpronësuar në mënyrë të paligjshme për 45 vjet
nga regjimi totalitar, Qeveria ju kërkon një listë me mbi 30 dokumente, shumë prej tyre nga më
shumë se 67 vjet më pare, që nuk mund të gjenden. p.sh. të shpronësuarve ju kërkohen harta
të pronave të paluajtshme nga më shumë se 67 vjet më pare. Kërkesat shkojnë, pafund dhe
përmes një sistemi gjyqësor korruptiv, nga një nivel në tjetrin dhe përsëri të kthehet në nivelin
e parë, në një lëvizje riciklimi të llogaritur për të penguar kthimin fizik të pronës tek I zoti.
Edhe pronarët që arrijnë të sigurojnë dokumentet e shumta të kërkuara sërish ndalohen për të
gëzuar pronat nga Agjencia Kthimit të Pronave e cila realizon pengesa duke zbatuar udhëzimet
e politikave qeveritare të cilat kultivojnë korrupsionin. Si pasojë, pronarët nuk gëzojnë të
drejtat e tyre pronësore edhe pas shumë vite dhe dekada e kalvarit të vonesave dhe
vuajtjeve. Kompensimi i pretenduar si zgjidhje nga Qeveria është një farsë për të maskuar
problemet ekzistuese, dhe sa më shumë të vazhdojë kjo skemë mashtruese kompensimi aq më
shumë do thellohen pabarazitë sociale dhe do krijohen zhvillime negative. Kjo është krejtësisht
e pakonceptueshme për çdo mendje logjike që respekton të drejtat më themelore të njeriut
dhe parimet më themelore të drejtësisë.
Ne besojmë fuqimisht se çështja e kthimit të të drejtave të pronësisë për pronarët e ligjshëm
është e lehtë për të zgjidhur dhe kjo do të jetë pothuajse pa kosto për qeverinë shqiptare, sepse
vetëm dokumentet e shtetëzimit të pronave të shpronësuara, të cilat gjenden në arkivat e
shtetit, do të jetë të mjaftueshme për të zgjidhur problemin. Ne kemi një plan veprim për të
zgjidhur hap pas hapi dhe pikë për pikë këtë çështje dhe jemi të lumtur për t’a ofruar atë çdo
pale të interesuar.
Vrasjet e kohëve të fundit të llojit mafioz të gjyqtarit Skerdilajd Konomi, i cili ishte në konflikt
me mafien politike të lidhur me pronën, dhe i një oficeri të Shërbimit Informativ Kombëtar, i cili
ishte në krye të zbulimit të korrupsionit midis politikanëve dhe zyrtarëve të qeverisë të
përfshirë në transferimin e paligjshëm të pronave shqiptare për të huajt, është një tregues se
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kjo mafie ka infiltruar politikën vendim-marrëse dhe është i lidhur me interesat politike të
vendeve të tjera, një mafie që ka qenë duke punuar jo vetëm kundër stabilitetit ekonomik dhe
social e Shqipërisë, por edhe kundër interesave të BE-së në Ballkan.
Për fat të keq, qëndrimi indiferent që mbahet nga ambasadorët kryesorë të akredituar në
Shqipëri e ka favorizuar këtë krimit të organizuar në nivele politike dhe qeveritare, e cila ka
krijuar kundërshtime të fshehta të interesave të Evropës dhe Aleancës Euro-Atlantike. Duke
kujtuar Martin Luther King Jr që ka thënë se "një padrejtësi kudoqofte është një kërcënim për
drejtësinë gjithandej" dhe Frederick Douglass "duke thënë se" sa më shumë njerëz që të bëni të
lirë (dmth për t'u dhënë atyre të drejtat themelore të njeriut), më shumë është forcuar liria,
dhe më shumë njerëzve i keni dhënë interes për mirëqenien dhe sigurinë e shtetit (dmth
duke respektuar të drejtat themelore të njeriut), aq më e madhe është siguria e shtetit (p.sh.
Shqipëria, Ballkani, Evropa), ne ju drejtojmë këtë APEL ndjenjave tuaj të brendëshme,
ndershmërisë tuaj personale, ndërgjegjes tuaj demokratike dhe institucionale. Kjo është e
vërteta, ajo nuk mund të na bëjnë të pasur, por ajo do ta bëjë popullin shqiptar të lirë.
Ne kurrë nuk do të tërhiqemi në luftën tonë për të drejtat themelore të njeriut dhe, nën këtë
dritë, bëjmë apel që të nxisni dhe të ushtroni presion mbi Kryeministrit të Shqipërisë dhe të
gjithë klasës politike shqiptare për të primarizuar dhe për të ofroruar një zgjidhje reale për
çështjen e pronës, një zgjidhje që do të rivendosë të drejtën themelore posedimit dhe të
mbrojtjes së pronës private të trashëguar, një zgjidhje që do të japë tituj të qartë të pronësisë
dhe për të parandaluar humbjen e jetëve të tjera njerëzore. Në fund, nuk ka asnjë problem të
pronës. Problemi është nëse klasa politike shqiptare e tanishme kanë besnikëri të
mjaftueshme, ndershmëri të mjaftueshme, patriotizëm të mjaftueshëm, njerëzillëk të
mjaftueshëm për të jetuar me kushtetutën dhe me aspiratat më universale dhe më e
natyrshme të njerëzimit me të drejtat dhe vlerat që kanë të bëjnë me natyrën e vetë njeriut.
Rrapo Danushi, Kryetar
Shoqata Kombëtare e të Shpronësuarve
“Pronësi me Drejtësi”
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