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Në Zvicër nuk mungojnë përpjekjet për ngritjen e një shoqërie multi-kulturore 

      

 
 

Për Albinfo, Sevdail Tahiri 

05.11.2010 

 

Përpjekjet për ngritjen e një shoqërie multi-kulturore edhe këtu në Zvicër nuk mungojnë as nga ana 
e zviceranëve e as nga ana e mërgimtarëve, dhe këto meritojnë të përkrahen e të mbështeten 
fuqishëm. Kështu thotë, Rejhan Neziri, imami i Bashkësisë Islame Shqiptare “Hëna e re”, në 
Kreuzlingen të Zvicrës. 

  

Në një intervistë ekskluzive për Albinfo, Rejhan Neziri, ka folur për integrimin e myslimanëve në 
Zvicër,  dhe ka bërë krahasime me Gjermaninë, duke i komentuar edhe deklaratat e kancelares, 
Angela Merkel dhe politikanëve tjerë gjermanë se multikulturaliteti atje ka dështuar.  

  

Ai ka thënë se xhamitë kanë reflektuar dhe reflektojnë sot e kësaj dite mirëkuptim e tolerancë, 
bashkëjetesë e angazhim të përbashkët. 

  

Në këtë intervistë thotë të jetë detyrë e hoxhallarëve edhe e xhamive, që krahas angazhimit për një 
integrim brenda-islam, të bëjmë më të mirën që mundemi edhe në integrimin e mëtutjeshëm në 
shoqërinë ku jetojmë. Neziri ka pranuar se ka mangësi e dështime në integrimin e të huajve. 

  

 
Albinfo: Kancelaria gjermane, Angela Merkel, në një prononcim të mëhershëm e ka shpallur të 

dështuar multikulturalitetin në Gjermani. Kjo ka nxitur shumë debatin atje duke pasur parasysh 

numrin e madh të emigrantëve që janë kryesisht  nga Turqia si dhe sfidën e integrimit e tyre? Si i 

komentoni këto deklarata të Merkelit. 

  

Rejhan Neziri: Edhe pse mua si imam nuk më takon të merrem me deklaratat e njerëzve të 
politikës, mirëpo meqë preken muslimanët dhe dëshirohet që ata të paraqiten si element 
çrregullues, e ndiej veten të obliguar të shpreh mendimet e mia personale në këtë drejtim.  

  

Deklarata e saj është kontradiktore sepse ajo erdhi pas një serie të deklaratave pro dhe kontra 
Islamit dhe myslimanëve në veçanti, e të huajve në përgjithësi: deklaratës së saj se xhamitë e 
minaret janë pjesë e Gjermanisë, deklaratës së kryetarit gjerman se Islami është pjesë e Gjermanisë 
dhe sidomos pas diskutimit që u shkaktua me rastin e botimit të librit të Thilo Sarazzinit 
(“Deutschland schaft sich ab” - “Gjermania po e zhduk vetveten”) dhe paraqitjes së holandezit Geert 
Wilders në Berlin me deklaratat famoze të tij kundër fesë islame dhe kundër muslimanëve. 

  

Pas reagimeve jo vetëm të muslimanëve, po edhe të hebrenjve e të nacionaliteteve dhe bashkësive të 
tjera fetare, po edhe të vetë faktorëve brendapartiakë, ajo e zbuti deklaratën e saj duke u shprehur 
se ajo kishte dashur të vërë në spikamë mangësitë me rastin e integrimit të të huajve... 

  

Është e vërtetë se mangësi e dështime të përkohshme në integrimin e të huajve në një vend apo 
shoqëri mund të ketë, mirëpo me këtë rast duhet qartësuar mirë kufirin deri ku dhe deri në çfarë 
mase ka kuptim integrimi dhe prej ku fillon pastaj asimilimi. Deklaratat e ngutshme e të pamatura të 
njerëzve të mëdhenj duke vënë në shënjestër e duke fajësuar vetëm “tjetrin” apo “të tjerët” për 
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dështimin, shkaktojnë dëme të mëdha madje edhe për çështjet që mëtohet të qartësohen. Dëmi më i 
paktë me këtë rast është verbërimi ndaj sukseseve të arritura dhe përpjekjeve që janë në vazhdim e 
sipër. 

  

Albinfo: Nëse mund të tërhiqet një diagonale me Zvicrën, ku qëndrojnë përpjekjet këtu për ngritjen e 

një shoqërie multikulturore?  

  

Rejhan Neziri: Natyrisht, përpjekjet e sinqerta për ngritjen e një shoqërie multikulturore edhe këtu 
në Zvicër nuk mungojnë as nga ana e zviceranëve e as nga ana e mërgimtarëve, dhe këto meritojnë 
të përkrahen e të mbështeten fuqishëm. Sot e gjithë bota thuajse është në një lëvizje të 
vazhdueshme dhe kjo me vete sjell një bagazh të pasur,  si në aspektin  ekonomik ashtu edhe në atë 
kulturor. Nuk mund të mohohet poashtu edhe djersa e mërgimtarëve në ngritjen ekonomike të këtij 
vendi. 

 

Albinfo: Ajo ka thënë se emigrantët duhet të mësojnë gjuhën gjermane, është kërkesë e drejtë për të 

pasur shanse në tregun e punës. Martesat me detyrim nuk janë të pranueshme dhe natyrisht që edhe 

vajzat e familjeve emigrante duhet të shkojnë në ekskursionet e shkollës. Njëkohësisht duhen marrë 

masat që veprat penale të dënohen dhe që të mos krijohen në qytete zona ku policia nuk guxon të 

shkon?  

  

Rejhan Neziri: Është e vërtetë dhe shumë e natyrshme që mërgimtarët duhet ta mësojnë gjuhën e 
vendit ku jetojnë, mirëpo sa investohet në këtë drejtim nga ana pritëse. 

  

Si të ndiqet një kurs serioz dhe efektiv gjuhe i cili kushton më tepër se gjysma e rrogës mesatare të 
mërgimtarëve? Përse këto kurse të mos jenë falas? Pastaj, le të themi se e mësuan pa përjashtim të 
gjithë mërgimtarët gjuhën e vendit, është kjo një garanci për shanse të barabarta në tregun e punës? 

  

Mërgimtarët ankohen se fëmijët e tyre mund të zënë një vend madje jomeritor pune, vetëm pasi të 
jenë punësuar edhe fëmijët më të dobët të vendasve. E çka të thuhet për vështirësitë e pengesat që 
nxirren para tyre me rastin e shkollimit adekuat të tyre? 

  

Pastaj, martesat me detyrim janë shumë të rralla, sidomos nëse fëmijët kanë lindur dhe janë rritur 
këtu. S’do mend se këto martesa, qofshin edhe të rralla, janë të shëmtuara dhe jo humane, natyrisht 
edhe jo islame. Mirëpo, si duket ekziston tendenca që edhe martesat e propozuara e të pëlqyera nga 
ana e familjes të cilësohen si të dhunshme, vetëm e vetëm për ta penguar “fluksin” e bashkimit 
familjar... 

  

 

Mungon një trup i vetëm i myslimanëve shqiptarë këtu në Zvicër  

  

Albinfo: Të tilla debate ka pasur dhe në Zvicër, cilin pozicion e kanë emigrantët shqiptarët të 

përkatësisë islame në këtë dimension?   

  

Rejhan Neziri: Edhe pse në shumë debate publike e në artikuj të ndryshëm nga autorë zviceranë 
shpesh është thënë se shembull për një integrim të mirë të muslimanëve këtu në Zvicër janë 
muslimanët shqiptarë dhe ata të Ballkanit në përgjithësi, në praktikë ata nuk janë kursyer nga 
diskriminimi bashkë me të huajt e tjerë. Kjo në mënyrë të qartë u vërejt me rastin e ndalimit të 
ndërtimit të minareve, me çka ndodhi një ndëshkim kolektiv i muslimanëve, në vend që të 
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merreshin masa vetëm kundër ndërtimit të minares që mund të kishte shenja qëllimi jo të mirë e jo 
përkatës në ngritjen e saj. 

  

Nga ana tjetër, është një e vërtetë e hidhur mungesa e një trupi të vetëm të muslimanëve shqiptarë 
këtu në Zvicër, i cili do të mund t’i artikulonte drejtë nevojat dhe kërkesat e tyre si dhe të bënte 
orientimin e drejtë për zgjidhje të drejtë të problemeve e sfidave me të cilat ndeshen ata. Për fat të 
keq, organizatat kulmore islame në Zvicër, qoftë ato kantonale apo ato në nivel nacional, 
mbështeten dhe ushqehen me potencialin bazë të xhamive e të muslimanëve shqiptarë, të cilët e 
përbëjnë shumicën dërmuese të muslimanëve të këtushëm. 

  

Albinfo: Madje, kryeministri i Bavarisë dhe kryetari i Partisë Kristiansociale, Horst Seehofer i kërkoi të 

huajve që jetojnë në Gjemani që të integrohen. Njerëzit që jetojnë këtu duhet të pranojnë si kulturë 

kryesore atë gjermane. Integrim do të thotë sipas fjalëve të Seehoferit, të respektosh vlerat krishtere, të 

kualifikohesh dhe të integrohesh? 

  

Rejhan Neziri: E shoh si papërgjegjësi kur me rastin e debatit rreth integrimit ngjallet frikë e 
panevojshme. Integrimi nuk është punë e lehtë që përfitohet me formula magjike. Ajo kërkon durim, 
flijim dhe gatishmëri për të bërë vend edhe për tjetrin në mënyrë komplementare. Nëse duam të 
jemi të suksesshëm në tejkalimin e pengesave drejt integrimit, nevojitet që të gjitha palët sinqerisht 
të kontribuojnë për këtë, duke i vënë në plan të parë shanset dhe mundësitë e jo rreziqet apo 
dyshimet për dështim. 

  

Albinfo: A ka pasur reagime të tilla në Zvicër, dhe a e pengon feja integrimin?  

  

Rejhan Neziri: Përkufizime të gabuara ose edhe shtrembërime të kuptimit të integrimit hasen 
gjithandej, prandaj edhe në Zvicër. Kjo vjen në shprehje kur në mënyrë të tepruar deri në shkallë të 
asimilimit kërkohet përshtatja e vetëm njërës palë, palës së ardhur ndaj palës vendase; kur kërkohet 
zhveshja nga identiteti fetar e kulturor i mërgimtarëve për të ngjeshur një identitet të ri e të huaj për 
ta. Natyrisht kjo bëhet vetëm nga disa qarqe të caktuara, por që pasivisht dhe tinëz përkrahet edhe 
nga pjesa tjetër, kur ajo nuk vepron çiltër kundër së shtrembëtës. 

  

Andaj, asnjë fe nuk proklamon kundërshtinë e armiqësinë, por afrimin, mirëkuptimin, tolerancën. 
Tjetër është, nëse disa individë a grupe fenë e lexojnë mbrapshtë për të ngopur natyrën e prishur të 
tyre. Këtë duhet ta luftojnë të gjithë, çdokush nga pozicioni i vet. 

  

 

Xhamitë në Zvicër reflektojnë mirëkuptim e tolerancë  

  

Albinfo: Sa kanë ndihmuar qendrat islame apo xhamitë në integrimin e shqiptarëve në Zvicër?  

 

Rejhan Neziri: Pa përjashtuar mangësitë në këtë drejtim, lirisht mund të themi se xhamitë kanë 
reflektuar dhe reflektojnë sot e kësaj dite mirëkuptim e tolerancë, bashkëjetesë e angazhim të 
përbashkët. 

  

E shoh si detyrë timen si imam po edhe të xhamive, jo për hir të politikës ditore, por për hir të së 
vërtetës, që krahas angazhimit për një integrim brenda-islam, të bëjmë më të mirën që mundemi 
edhe në integrimin e mëtejmë në shoqërinë ku jetojmë. Pikërisht nga arsyeja se integrimi nuk është 
një gjendje apo stad, që arrihet një herë dhe të mjaftohemi me kaq, porse një proces që do kohë, një 
proces që ka aderim e pjesëmarrje, vazhdimisht për të bërë një ngjitje e zhvillim të përbashkët. 


