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Abstrakt: 
Ky punim pasqyron situatën historike dhe të sotme në të cilën gjendet minoriteti 
serbo-malazez në Shkodër e rrethina në Shqipëri. Punimi fokusohet në komponentët 
që përbëjnë identitetin kolektiv: (1) gjuha si burim i fuqishëm i identitetit etnik; (2) feja 
dhe autostereotipet që luajnë një rol të rëndësishëm në përkufizimin e kufijve të grupit 
dhe gjenerojnë kategoritë (nëngrupet) brenda komunitetit sllav në Shkodër. Pjesa e 
dytë e punimit merret me tranzicionin kaotik pas komunizmit në Shqipëri, i cili ka 
shkaktuar shpërnguljen e serbo-malazezëve në Jugosllavi. Më në fund, do të shqyrtoj 
dhe regjistrimin e popullsisë të vitit 2011 në Shqipëri, që shquhet si censusi i parë 
shqiptar pas 80 vjetësh, i cili përfshiu pyetjet e përkatësisë fetare dhe etnike dhe do të 
parashtroj mendimin se ai nuk është tërësisht përfaqësues kur bëhet fjalë për serbët, 
malazezët dhe minoritetet e tjera, sepse përmbante disa dispozita diskriminuese ndaj 
tyre.
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Qëllimi i këtij punimi është të ofrojë një pasqyrë dhe përshkrim historik të gjendjes 
së sotme të minoritetit serb dhe malazez në Shqipëri.179 Nga viti 1995 serbët dhe 
malazezët kanë statusin e minoritetit kombëtar serbo-malazez. Megjithatë, siç do të 
tregoj, pozita e tyre nuk është përkufizuar aq qartë dhe ekziston larmia e variablave, 
duke filluar nga vetë emri, gjë që situatën rreth këtij minoriteti e bën më pak të 
qëndrueshme, apo më pak të pandryshueshme se ç’mund të duket në shikim të parë. 
Pjesëtarët e këtij minoriteti në Shkodër veten e quajnë ndryshe – malazezë, nashki, 
vrakaçorë – dhe kryesisht banojnë në pjesën qendrore dhe veriperëndimore të qytetit. 
Pjesa më e madhe e pjesëtarëve të këtij minoriteti banon në Komunën Gruemirë, 
kryesisht në Vrakë, si edhe në Omaraj, Gril, Boriç të Madh, Boriç të Vogël, Kamicë, 
Shtoj të Vjetër, Shtoj të Ri, Dobraç, Golem, Mushan dhe Bushat. Pjesëtarët e tjerë të 
këtij komuniteti jetojnë të shpërndarë në gjithë Shqipërinë, kryesisht në Tiranë dhe 
qytete të tjera si Lezhë, Durrës, Tiranë, Elbasan, Librazhd. Në Fier banojnë në fshatrat 
Libofshë dhe Hamil, si dhe në qytetin e Beratit. Në këtë punim do të fokusohem para 
së gjithash në komunitetin që banon në Shkodër, ku kam kaluar pjesën më të madhe 
të kërkimit tim në terren.

Në shikim të parë duket se gjuha është faktori kryesor i identifikimit për serbët dhe 
malazezët në Shkodër. Megjithatë, feja gjithashtu luan një rol të rëndësishëm, ndaj dhe 
komuniteti mund të ndahet në dy grupe në bazë të saj, në të krishterë ortodoksë dhe 
në myslimanë. Pjesëtarët e grupit të parë quhen nashki dhe kryesisht janë me origjinë 
nga Serbia ose Mali i Zi. Nëngrupin e dytë e përbëjnë të ashtuquajturit podgoriçanë, 
që e kanë origjinën nga Podgorica, por origjina etnike (shqiptare ose malazeze) e të 
cilëve nuk është e sigurt. Këta njerëz kryesisht banojnë në Shkodër dhe në disa fshatra 
përreth (Skutsch, 2005, 64). Megjithatë, kjo ndarje në bazë të fesë nuk është e prerë e 
as vendimtare në asnjë aspekt. Periudha e gjatë e ateizmit të shpallur nga shteti gjatë 
pushtetit komunist në Shqipëri, siç është rasti me tërë popullsinë shqiptare, ndikoi 
edhe tek pjesëtarët e këtij komuniteti. Brezat e lindur pas Luftës së Dytë Botërore u 
larguan nga praktikat fetare, fenë e praktikonin shumë rrallë dhe kjo në shtëpi bashkë 
me prindërit, larg syve të të njohurve, policisë sekrete (Sigurimi) dhe të tjerëve. Kështu 
ateizmi total përmirësoi ndërveprimin e dy nëngrupeve, e për shkak se gjuha mbeti i 
vetmi mjet ndërlidhjeje midis tyre, pasi feja dhe tradita ishin lënë mënjanë, ai ndihmoi 
në krijimin e një komuniteti të themeluar mbi gjuhën si mjet kryesor të përkatësisë 
kolektive. Prapseprapë, nëngrupi ortodoks duket të jetë i organizuar më mirë, kryesisht 
falë aktiviteteve të shoqatës ortodokse “Shën Jovan Vladimiri”. Kjo shoqatë organizon 
të gjitha ngjarjet ortodokse në Shkodër e rrethina. Qëllimi i shoqatës është vendosja 
e shërbimit të rregullt fetar në gjuhën serbe, në mënyrë që të rritet vetëdija e njerëzve 
mbi identitetin e tyre ortodoks dhe të forcohet ndjesia e përkatësisë së tyre kombëtare 
në komunitetin serbo-malazez në Shqipëri (Identitet, 2015).

179 Shumica e të dhënave rreth serbo-malazezëve në Shkodër u mor nga intervistat me anëtarët dhe 
përfaqësuesit e shoqatës Moraça-Rozafa. Falë zemërgjerësisë së kryetarit të shoqatës, Pavllo Jakoja 
(Brajović) pata mundësi të hyj në arkivin e shoqatës.
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Ekziston dhe një ndarje e mundshme të cilën e kam vënë re gjatë kërkimit tim të 
parë në terren në Shkodër dhe fshatrat përreth në mars të vitit 2015. Bëhet fjalë për 
një kufizim të caktuar territorial të grupit në fshatin e Vrakës, i cili mund të merret si 
qendra e identitetit kolektiv. Banorët e Vrakës dhe pasardhësit e tyre quhen vrakaçorë. 
Fshati i Vrakës gjendet afërsisht 7-8 kilometra larg Shkodrës dhe siç më thanë në 
Shkodër, është krejtësisht i banuar me banorë serbo-malazezë, e si i tillë, ka prestigjin 
e qendrës së komunitetit.

Banorët flasin serbisht si në jetën private, ashtu edhe në sferën publike, serbishten 
e kanë gjuhë kryesore e amtare, ndaj dhe e kanë mjetin dominant të komunikimit. 
Për indentitetin etnik dhe fetar të komunitetit, një vend të rëndësishëm zë kisha e 
Shën Triadës. Gjatë vizitës sime vura re se aktivitetet kishtare në gjuhën serbe, krahas 
shërbimit liturgjik, përfshijnë dhe elemente të tjera që janë instrument i politikës 
kombëtare. Megjithatë, para se të analizoj identitetin e pjesëtarëve të këti komuniteti 
dhe variablet e tij, është e domosdoshme që të prezantoj me pak fjalë sfondin historik 
të tij.

Sfondi historik dhe statistikat

Duke lënë mënjanë historiografitë e kontestuara dhe të frymëzuara nga 
nacionalizmi, nuk ka dyshim që popullsia sllave banonte në rajonin përreth Shkodrës 
dhe më vonë në vetë këtë qytet që nga Mesjeta. Malazezët filluan të banonin në Vrakë 
në fund të shekullit të shtatëmbëdhjetë dhe me kalimin e kohës ky fshat u bë qendra 
e komunitetit. Popullsia jetonte në raporte shumë të mira me fqinjët shqiptarë gjatë 
pushtetit osman, falë ekzistencës së kishës ortodokse në Shkodër dhe në fshatin 
Vrakë. Pas Luftës së Parë Botërore, kur situata në Shqipërinë tashmë të pavarur u bë 
më e qëndrueshme, banorët e Vrakës morën disa të drejta, sidomos në fushën e arsimit 
dhe lirive fetare. Sipas të dhënave të para zyrtare në lidhje me pakicat kombëtare, të 
botuara në vitin 1928, numri i serbëve dhe malazezëve në Shqipëri u vlerësua të jetë 
65000 që në atë kohë përbënte 7,83% të popullsisë totale (Ortanovski, 2000, 114). Një 
nga poetët më të njohur të periudhës mes luftrave, Millosh Gjergj Nikolla ishte mësues 
në shkollën e Vrakës në vitin shkollor 1933-1934. Në pranverë të vitit 1933, qeveria e 
re e vendosur nga Mbreti Zog, zbatoi reformën e arsimit të njohur me emrin “Reforma 
e Ivanajt”, sipas ministrit të atëhershëm të arsimit, Marash Ivanaj. Sipas dispozitave të 
kësaj reforme, të gjitha shkollat e huaja dhe private në Shqipëri u mbyllën dhe vetëm 
tekstet shollore të miratuar nga Ministria e Arsimit mbetën në përdorim (Beqja, 2006, 
108). Natyrisht, qëllimi i reformës ishte homogjenizimi dhe shtetëzimi i sistemit 
arsimor në vend. Për shkak të kësaj, shkollat fillore në gjuhën serbe te hapura më 
1923-1924 falë përpjekjeve të Mbretërisë Serbo-Kroato-Sllovene u mbyllën në vitin 
1934. Në atë kohë shkolla e Vrakës numëronte 71 nxënës (Luarasi, 2003).

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, pjesëtarët e komunitetit serb dhe malazez ishin 
të përfshirë fort në lëvizjen e rezistencës, në mënyrë të barabartë në Jugosllavi dhe 
në Shqipëri. Nga ky komunitet vjen një nga aktivistët më të njohur komunistë, Vasil 
Shanto, i cili ka qenë një nga themeluesit e grupit komunist të Shkodrës dhe të Partisë 
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Komuniste të Shqipërisë. Ndër komunistët e parë që kundërshtuan sundimin Italian 
ishin Jordan Misja dhe Branko Kadia nga Shkodra, si edhe Vojo Kushi nga Vraka, ndaj 
dhe u shpallën heronj të popullit nga regjimi komunist në vitin 1945.

Situata menjëherë pas luftës ishte e mirë. Shkolla në Vrakë u rihap me mësimin 
në gjuhën serbe si gjuhë kryesore. Madje, deri në vitin 1948 serbokroatishtja, krahas 
gjuhës franceze, ka qenë e vetmja gjuhë e huaj që mësohej në shkollat shqiptare. 
Megjithatë, situata ndryshoi në mënyrë drastike pas ndërprerjes së marrëdhënieve 
diplomatike midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë në vitin 1948. Në teori, komuniteti 
gëzonte të drejtat e plota kulturore dhe arsimore. Kështu, neni 39 i Kushtetutës së 
vitit 1946 garanton barazinë e të gjithë qytetarëve pa marrë parasysh kombësinë, 
racën dhe fenë, mbrojtjen e zhvillimit të tyre kulturor dhe përdorimin e lirshëm të 
gjuhës amtare për pakicat kombëtare (Ortanovski, 2000, 194). Neni 42 i Kushtetutës 
së vitit 1976 përmbante dhe një të drejtë shtesë për pakicat që të arsimoheshin në 
gjuhën e tyre amtare në shkolla dhe gjithashtu u garanton barazinë në të gjitha fushat 
e jetës shoqërore (Ortanovski, njësoj). Në realitet, megjithatë, gjatë kohës së regjimit 
komunist shkeleshin të drejtat njerëzore të të gjithë qytetarëve, kështu edhe të drejtat 
e pjesëtarëve të pakicave (Xhaxho, 2007, 21). Regjimi komunist e vuri komunitetin e 
serbëve dhe malazezëve nën presionin e madh të asimilimit, gjë që ndikoi në numrin 
e tij, që sipas censuseve të mëvonshme të popullsisë, shënoi rënie drastike. Kështu në 
një moment u deklaruan si pjesëtarë të këtij komuniteti vetëm 66 veta, ndërsa numri 
më i madh i serbo-malazezëve i shënuar në ndonjë census të kohës numëron 1613 
veta. Të dhënat e fundit nga koha e komunizmit, nga viti 1989, shënojnë 100 pjesëtarë 
të këtij minoriteti.180 Regjistrimi parë i popullsisë pas rënies së regjimit komunist në 
Shqipëri që përmbante të dhëna mbi grupet etnike dhe gjuhësore u mbajt në vitin 
2002. Natyrisht, situata në vend kishte ndryshuar në mënyrë drastike në sensin 
politik dhe Shqipëria tashmë ishte anëtare e OSBE-së dhe e Këshillit të Evropës. Sipas 
këtij censusi në Shqipëri jetojnë 678 serbë dhe malazezë. Censusi i radhës në vitin 
2011 tregoi që në Shqipëri jetojnë 366 vetë të kombësisë serbo-malazeze, 66 prej të 
cilëve e përdorin gjuhën amtare në komunikimin e përditshëm, gjë që jep një numër 
statistikisht të neglizhueshëm prej 0.01% ose 0.002% të popullsisë totale. Këto të 
dhëna mund të shfaqën në tabelë si më poshtë:

Viti 1928 1950 1955 1960 1969 1979 1989 2001 2002 2011
Numri i 
Serbëve 
dhe 
Malazezve

65000
7,83%

893 1613 ------ 66 ----- 100 ---- 0,02%
366
0,01%

180 Gjatë qëndrimit në Shkodër në pranverë të vitit 2015, kam pasur rast të dëgjoja një legjendë urbane. Një 
e moshuar malazeze më tregonte: “Numrat në census nuk kanë rëndësi. Është një legjendë e vjetër të 
cilën e mbaj mend nga fëmijëria ime dhe ka të bëjë me malazezët ortodoksë nga Shkodra. Në krahasim 
me banorë të tjerë të qytetit, ne gjithnjë ishim pak. Mezi arrinim numrin 100. Kur lindte malazezi i 
njëqindtë, vdiste një i vjetër. Kështu që gjithmonë ishim 99 malazezë në Shkodër dhe kurrë më shumë.” 
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Nisur nga këto të dhëna disa autorë kanë nxjerrë përfundimin se komuniteti 
serbo-malazez në Shqipëri është gati plotësisht i shqiptarizuar (Endresen, 2014, 18). 
Megjithatë, shoqata Moraça-Rozafa nga Shkodra, shoqata më e rëndësishme serbo-
malazeze, vlerëson se në Shqipëri sot jetojnë rreth 30000 serbo-malazezë. Ndaj situata 
duket disi më e ndërlikuar dhe duhet të merren parasysh rrethana të tjera, para të 
gjithash proceset e migrimit në Shqipërinë postkomuniste, çështje këto që do t’i 
shtjelloj në pjesën e dytë të këtij punimi.

Identiteti, gjuha dhe autostereotipet – shënimet nga terreni

Siç u përmend, nga viti 1967 kur Shqipëria zyrtarisht u shpall vend ateist, të gjitha 
festat fetare private dhe publike u ndaluan, gjë që ndikoi gjithashtu në minoritetin 
serbo-malazez, qoftë ortodoks, qoftë mysliman. Në këtë mënyrë gjuha dhe jo feja, u 
bë faktori kryesor i vetëpërcaktimit dhe përkatësisë brenda komunitetit. Mungesa 
e caktimit fetar dhe proceset e modernizimit për shkak të të cilëve zbehej tradita, 
çuan te krijimi i komunitetit që mbështetej fort tek e folura. Dallimet kulturore 
shpreheshin në situata shoqërore dhe private. Kur individët takoheshin për herë të 
parë dhe fillonin të bisedonin, informacioni i parë që do merrnin për njëri-tjetrin do 
të ishte ai i përkatësisë fetare; nëse aty do të ishte i pranishëm dhe ndonjë slloven, 
informacioni etnik gjithashtu do të përfshihej në histori (Eriksen, 2002, 23). Ky është 
rast edhe në komunikimin midis sllavishtfolësve që u përkasin grupeve të ndryshme 
fetare. Ekzistojnë marrëdhënie të standardizuara midis pjesëtarëve të këtyre grupeve, 
ndaj kur ata marrin vesh se kush janë, dinë se si të sillen me të tjerët. Modelet e sjelljes 
luhaten në raport me personat e përfshirë në komunikim, por në Shkodër vura re që 
nëse feja ose identiteti etnik janë të njohur, personi e di se çfarë lloj sjelljeje ndaj tjetrit 
do të ishte e përshtatshme.

Antropologët socialë janë dakord që stereotipet ekzistojnë mes grupeve dominante 
si dhe mes atyre që u janë nënshtruar dhe që ato janë të përhapura në shoqëri me dallime 
të konsiderueshme pushteti (Eriksen, 2002, 24-25). Në Shkodër vura re që emërtimi 
“vrakaçor” lidhet me njerëz që janë të prirë ndaj thashethemeve ose manipulimit, kurse 
“nashki” lidhet me njerëz të ngadaltë dhe dembelë. Prapseprapë, një vështrim më i 
thellë zbulon edhe stereotipat brenda grupit, stereotipat që pjesëtarët e komunitet 
kanë ndaj vetes. Ndaj, sllavët myslimanë nga fshatrat e shohin veten si inteligjentë, 
punëtorë dhe krenarë për origjinën e tyre, ndërsa sllavët ortodoksë e konsiderojnë 
vetën si dashamirës, miqësor, të ndershëm dhe krenarë për përkatësinë në Kishën 
Ortodokse Serbe. Stereotipat për veten dhe grupin përkatës u mësojnë gjithashtu 
pjesëtarëve të komunitetit për virtytet e tyre dhe të metat e të tjerëve. Natyrisht, 
nëpërmjet autostereotipizimit pjesëtarët e grupeve përkufizojnë kufijtë e grupit, 
përcjellin informacionet mbi virtytet e tij dhe vendosin ose implikojnë superioritetin 
e grupit të tyre. Megjithatë, vura re që pjesëtarët e të dy nëngrupeve sllavishtfolëse 
në Shkodër nuk tregojnë distancë ndaj njëri-tjetrit. Nëse ekziston ndonjë distancë 
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ose afërsi shoqërore, ajo lidhet zakonisht më shumë me vendndodhjen dhe statusin 
shoqëror sesa me fenë. Ata kalojnë kohën bashkë, i bëjnë vizita shtëpie njëri-tjetrit, 
marrin pjesë në festa familjare e fetare dhe pranojnë të lidhin martesa të përziera 
fetarisht, por në kuadër të një grupi etnik.

Sllavët ishin bilingualë qoftë nga zgjedhja, qoftë nga domosdoshmëria. Por, shqipja 
e tyre dallon nga shqipja standarde dhe i përket dialektit shkodran, i cili është vetë 
ndryshe nga shqipja e standardizuar. Çështja e standardizimit të gjuhës shqipe është e 
ndërlikuar dhe do të kërkonte një shqyrtim më të gjerë, ndaj këtu po përmend vetëm 
që ekzistojnë dallime të konsiderueshme semantike, morfologjike, leksikografike dhe 
fonetike midis gjuhës shqipe që flitet në Shkodër me rrethina dhe shqipes standarde. 
Dialekti shkodran i afron shqipfolësit jo vetëm me sllavët por edhe me shqiptarët e 
tjerë në pjesët e tjera të vendit. Një proces i ngjashëm, por në një nivel tjetër, e kam 
vënë re edhe midis sllavishtfolësve. Për ta, gjuha është mjeti i krijimit të identitetit 
dhe identifikimit kolektiv. Gjatë periudhës komuniste, kur komuniteti e ndjeu që 
identiteti i tij kulturor është veçanërisht i cenuar, gjuha u bë mjet vetëidentifikimi 
dhe vetëpromovimi. Sot, pjesëtarët e grupit e lidhin drejtpërdrejt gjuhën me 
vetpërcaktimin e tyre të identitetit kulturor, duke vënë origjinën mitologjike në vendin 
e dytë. Për këtë arsye gjuha sllave mori një vlerë simbolike e cila tejkalon përdorimin e 
saj pragmatik dhe me kalimin e kohës u bë “totemi” i grupit serbo-malazez (Kramsch, 
2009, 75). Megjithatë, ky totemizim i gjuhës amtare nuk ka siguruar vetëm mbijetesën 
e grupit, por ka sjellë si pasojë gjithashtu edhe stigmatizimin i tij dhe kategorizimin 
si “të dytë” kundrejt kulturës dominante shqiptare. Ndaj, njohja e dialektit shkodran 
i bën ata të brendshëm, pjesëtarë të një grupi më të gjerë të shqipfolësve, por në të 
kundërt shkodranët, d.m.th. shqipfolësit e Shkodrës me rrethina i shohin sllavët si të 
përjashtëm. Ndaj gjuha më shumë se shtresat të tjera kulturore, shkaktoi procesin e 
përfshirjes së tyre në raport me shkodranët (Ibid., 9). Ky komunikim ndërkulturor në 
nivele dygjuhësore ose shumëgjuhësore çoi në lindjen e një procesi specifik gjuhësor 
midis folësve të origjinës sllave. Ata kanë zhvilluar një dialekt dhe theks të veçantë 
serbo-malazez, forma apo tipare diskursive të veçanta, si dhe mënyrën e të folurit po 
ashtu. Ata fusin elemente nga gjuha shqipe në gjuhën serbe, qofshin ato fjalë ose fjali 
të tëra. “Kalimet gjuhësore”, konsideron Kramsh (Kramsch) “u mundësojnë folësve të 
ndryshojnë regjistrin në kuadër të të njëjtës bisedë” (Kramsch, 1998, 70). Duke kaluar 
nga njëra gjuhë në tjetrën, si akt i identitetit të ri, pjesëtarët e grupit në mjedisin e 
qytetit dhe të fshatrave në Shkodër e përkufizojnë veten si pjesëtarët e grupit “Serbo-
malazezët e Shkodrës” dhe po kështu identifikohen edhe nga të tjerët. Duket se nga kjo 
nxjerrin ndjesinë e identitetit kulturor dhe vazhdimësinë e përkatësisë së tyre në një 
grup që e ka të vështirë të përcaktojë kufijtë në ndërveprimin e përditshëm.

Siç u përmend më herët, komuniteti serbo-malazez ka qenë jashtëzakonisht i 
diskriminuar gjatë kohës së diktaturës së Enver Hoxhës. Gjuha ishte në qendër të këtij 
diskriminimi. Sllavët komunikonin vetëm privatisht dhe me anëtarët e familjes ose 
grupit, por vazhdimisht duke synuar të fshehin komunikimin e tyre në gjuhën amtare 
nga kultura dominante, ose thjesht nga veshët e atyre që punonin për Sigurimin. Gjatë 
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kësaj periudhe shumë familje nisën të mos flasin më serbisht në shtëpitë e tyre dhe 
rrallë ua kalonin fëmijëve gjuhën amtare. Gjithashtu, nga futja e kombësisë jugosllave 
si kategori në vitin 1968, komuniteti ishte i detyruar t’i ndërrojë prapashtesat sllave të 
mbiemrave të tyre në ato shqiptare. Kështu mbiemrat familjarë u ndërruan me heqjen 
e prapashtesës serbe „ić“ dhe me shqiptarizimin e tyre, për shembull nga Kadić në 
Kadia (sipas intervistës me kryetarin e shoqatës Moraça-Rozafa në selinë e shoqatës 
në vitin 2015). Megjithatë, duhet përmendur dhe fakti që regjimi ka përdorur masa 
të ngjashme restriktive edhe ndaj shqiptarëve. Në këtë kuptim, komuniteti sllav në 
Shkodër ishte gjithashtu pjesë e “shoqërisë së re komuniste” dhe ka pësuar pasoja të 
njëjta politike, shoqërore dhe kulturore.

Është e rëndësishme të vihet re një dukuri shumë interesante e cila ka të bëjë me 
larminë e etnonimeve që janë në përdorim. Siç e vura re në intervistat e mia, shumë 
pjesëtarë të grupit që kanë lindur pak para, gjatë dhe pas Luftës së Dytë Botërore, 
e identifikojnë veten duke përdorur emra të ndryshëm ku dominojnë tre syresh, pra 
“Sllavë”, “Jugosllavë” dhe “Malazezë”. Ata rrallë përdorin termin “Serb”, që është edhe 
e kuptueshme duke qenë se pas vitit 1948 regjimi shqiptar e lidhte këtë emër me 
koncepte ofenduese dhe madje të rrezikshme siç janë “revizionist”, “armiq të popullit”, 
ose “shovinist”. Një rol të rëndësishëm në këtë proces kishin dhe tekstet shkollore 
të historisë, që kanë përvetësuar plotësisht këtë kuptim të saj, i cili promovohej nga 
pushteti komunist.

Në bazë të intervistave që kam bërë, do të thoja që identiteti kolektiv i pakicës 
sllave në Shkodër gjatë periudhës komuniste ka qenë i themeluar mbi tre kritere: 
gjuha e përbashkët, origjina dhe atdheu. Këto ia siguronin komunitetit kohezionin 
etnik dhe shoqëror edhe pse të brishtë dhe të parë vazhdimisht si të cenuar. Një lidhje 
interesante u krijua midis termave “sllav” dhe “jugosllav”. I pari ka të bëjë me gjuhën 
amtare dhe si i tillë përjetohej si themelor. I dyti erdhi si rezultat i ndryshimeve 
politike pas viti 1948 kur autoritetet në Shqipëri e përdornin si emërues të përbashkët 
të të gjithë popullsisë sllave. Megjithatë, intervistat e mia treguan që shumë pjesëtarë 
të komunitetit, sidomos ata që u përkasin brezave të vjetër, marrin parasysh dhe 
origjinën apo vendlindjen e familjeve të tyre dhe në bazë të kësaj identifikohen si 
malazezë ose serbë.

Konstruimi i identitetit serb ose malazez midis brezave të rinj është produkt i 
ndryshimeve demokratike në Shqipëri. Këto identitete të reja, ku në shumicën prej 
tyre bëhet fjalë për identitetin serb, me sa duket, janë rezultat i aktiviteteve të disa 
shoqatave kulturore ose fetare në terren, si edhe i politikës së qeverisë serbe. Një numër 
i madh të rinjsh më kanë thënë që ndihen më shumë si serbë sesa si malazezë dhe 
shkaku kryesor i kësaj është që shumica prej tyre ishin rritur në Serbi, sepse prindërit 
e tyre ishin larguar nga Shqipëria dhe kishin emigruar në RFJ në fillim të viteve 90-të 
të shekullit XX, gjë që do ta shqyrtoj më hollësisht në pjesën e dytë të punimit.
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Shpërngulja dhe konstruimi i kulturës së emigrantit

Rënia e regjimit komunist në Shqipëri, bashkë me pasoja të tjera, solli gjithashtu 
një dukuri kyçe që ndikoi thellë në jetën e serbo-malazezëve në Shkodër dhe Shqipëri, 
domethënë procesin e shpërnguljes. Si kudo në Ballkan, edhe në Shqipëri rënia e 
komunizmit ka ndikuar në kufijtë shtetërore: disa janë zhdukur, kurse disa të tjerë janë 
bërë “të buta” (De Rapper, 2007, 566). Pasuan procese të mëdha migrimi, sidomos nga 
Shqipëria në Greqi dhe Itali, por gjithashtu edhe drejt Maqedonisë dhe Jugosllavisë. 
Vlerësohet se afërsisht 1,5 milion shqiptarë, që është e barabartë me gati gjysmën e 
popullsisë prej 3,2 milion, kanë emigruar midis viteve 1990 dhe 2010 (World Bank, 
2011, 54). Dy shkencëtarë të shquar në fushën e studimeve të migraconit, Rasel King 
(Russell King) dhe Juli Vullnetari (Julie Vullnetari) konsiderojnë që “shpërngulja nga 
Shqipëria mund të shihet si përgjigja ndaj një sërë tiparesh të politikës, demografisë, 
ekonomisë dhe kulturës shqiptare. Mbi të gjitha, kjo ishte strategjia e luftës për 
mbijetesë për ata individë dhe familje që pësuan më shumë në tranzicionin kaotik pas 
komunizmit, duke mbetur pa mundësi për të fituar dhe për t’iu qasur strukturave të 
mbështetjes sociale” (King i Vullnetari, 2003, 6). Situata e keqe ekonomike natyrisht 
ishte shkaku kryesor i shpërnguljes. GDP-ja ra mbi 50 % midis viteve 1989 dhe 
1992 dhe papunësia u rrit në 40 %. Pjesët veriore të Shqipërisë u gjendën përballë 
situatave më të rënda në raport me zonat e tjera, por gjendja e financave në vend ishte 
përgjithësisht shumë e keqe. (Bumçi, 2002, 40).

Para rënies së komunizmit, Shkodra ishte një nga qendrat më të mëdha urbane 
dhe industriale në Shqipëri. Situata ekonomike në qytet ndryshoi në mënyrë drastike 
për një kohë të shkurtër. Fabrikat falimentuan, kooperativat u mbyllën dhe toka u bë 
objekt privatizimi. Të gjitha këto sollën papunësi të madhe dhe mungesën e zhvillimit. 
Banka Botërore në analizën kualitative të varfërisë në Shqipëri gjatë viteve të para 
të tranzicionit postkomunist (domethënë deri vitin 1995) e ka cilësuar Shkodrën si 
zonën më të pazhvilluar në krahasim me pjesët e tjera të Shqipërisë. Në dokument 
nxirret ky përfundim: “vlerësohet që 60% e popullsisë së Shkodrës janë të varfër” 
(De Soto dhe të tjerë., 2002, 108). Në përgjithësi, shumë raporte nga fillimi i viteve 
nëntëdhjetë të shekullit të kaluar implikojnë që 40-50% e forcës së punës në qytet janë 
pa punë (De Soto dhe të tjerë., 2002, 109; Bumçi, 2002, 40).

Të gjitha këto ndikuan në rritjen e madhe të shpërnguljes, sidomos drejt Italisë 
dhe Greqisë. Komuniteti serbo-malazez ndoqi rrugën e shpërnguljes ndryshe, që çonte 
në Jugosllavinë e atëhershme. Sipas raporteve të shoqatës Moraça-Rozafa, afërsisht 
3000 serbo-malazezë nga zona e Shkodrës emigruan në Jugosllavi. Një grup i madh të 
krishterësh ortodoksë, banorë të Shkodrës dhe zonës rreth Vrakës u shpërngulën në 
Jugosllavi në fillim të viteve nëntëdhjetë të shekullit të kaluar edhe pse ka tregues që 
rreth 600 prej tyre janë kthyer në Shkodër pas një dekade (Skutsch, 2005, 64). Me fjalët 
e njërit prej personave të intervistuar: “Ishim të gatshëm për t’u shpërngulur, ashtu 
siç ishim rritur dhe edukuar, ishim të gatshëm për të braktisur Shqipërinë në rastin 
e parë. Dhe unë kështu bëra sa u hapën kufijtë, mora familjen me vete dhe i çova në 
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Jugosllavi, duke kërkuar një jetë më të mire”. Këto fjalë janë të zakonshme nëse kemi 
parasysh që në kohën e regjimit të Hoxhës çdo tentative emigrimi shihej si akt tradhtie 
dhe dënohej me vdekje apo burgosje afatgjatë. Gardhe me tension të lartë dhe kulla të 
shumta roje shtriheshin gjatë gjithë kufirit me Greqinë dhe ish-Jugosllavinë (King i 
Vullnetari, 2003, 7). Gjithë kufiri me Jugosllavinë, por mbi të gjitha liqeni i Shkodrës, 
fshati Velipojë në bregun Adriatik, fshati Zogaj në liqenin e Shkodrës dhe fshatra më 
veriore si Vermoshi në Malësinë e Madhe, Kopliku dhe Hani i Hotit konsideroheshin si 
vendet e para për kalimet ilegale të kufirit për në Jugosllavi. Në bazë të intervistave të 
bëra në Shkodër, implikohet që pjesëtarë të komunitetit serbo-malazez kishin tentuar 
të ikin në Jugosllavi edhe më përpara, edhe pse nuk ka të dhëna të sakta mbi ato 
kalime ilegale të kufirit. Prandaj edhe nuk është e çuditshme që njerëzit kanë filluar të 
ikin nga Shqipëria kur regjimi filloi të shpërbëhej dhe për komunitetin serbo-malazez 
Jugosllavia ishte zgjidhja e natyrshme.

Por, lufta dhe sanksionet në Jugosllavi së shpejti do të krijonin rrethana të reja dhe 
Shqipëria, përgjithësisht dhe veçanërisht Shkodra, do të bëheshin një nga portat ku 
embargoja prishej, sidomos kur bëhej fjalë për kontrabandën e benzinës dhe mallrave 
të tjera. Në fillim, pjesëtarët e komunitetit serbo-malazez emigruan në Jugosllavi 
duke shpresuar të gjejnë punë dhe një jetë më të mirë. Megjithatë, me kalimin e kohës 
u vendosën lidhjet familjare dhe gjatë intervistave të mia, gati të gjithë flisnin për 
kushërinjtë që jetojnë në Mal të Zi ose në Serbi. Pushteti serb tentoi t’i vendosë disa 
prej këtyre emigranteve në Kosovë, në zonën e Fushë Kosovës. Siç ma kanë përmendur 
shumë prej bashkëbiseduesve të mi, gjatë shpërnguljes ata shpresonin për një jetë 
në rajonet urbane dhe të zhvilluara. Në vend të kësaj, iu ofruan shtëpitë në mes të 
Kosovës në një situatë tejet të tensionuar. Në vend të jetës së re në “tokën e premtuar” 
në Beograd ose Podgoricë, me fjalët e një bashkëbiseduesi, “emigrantët u vendosen 
në shtëpitë që pushteti kishte ndërtuar me plan, duke krijuar kështu një fshat 
emigrantësh”. Emigrantët nga zonat rurale dhe bujqësore ishin përshtatur disi me 
kushtet e reja, por ata që ishin nga Shkodra me origjinë dhe kishin arsim të lartë, ishin 
zhgënjyer shpejt. Por, për shumë të tjerë, sanksionet që iu imponuan Jugosllavisë, që 
në fillim krijuan raste të mëdha për një fitim shtesë dhe me kalimin e kohës dhe të 
konsiderueshëm.

Embargo u bë burim i rëndësishëm të ardhurash edhe për banorët e Shkodrës. Nga 
viti 1993 deri në fund të vitit 1995, kufijtë shqiptaro-malazezë u shndërruan në një 
zonë dinamike kufitare që përbënte një burim të rëndësishëm të ardhurash. Aktivitetet 
kryesore ekonomike ishin të lidhura me kontrabandën e naftës dhe produkteve të tjera 
dhe tregtinë e vogël ndërkufitare të shqiptarëve dhe serbo-malazezëve nga Shkodra që 
shisnin produktet e tyre në Mal të Zi. Shqiptarët shpesh kishin problem me marrjen e 
vizës jugosllave. Serbët dhe malazezët mund të merrnin ndihmën e shoqatës “Moraça-
Rozafa”, e cila u bë shumë aktive dhe e rëndësishme në vitet e sanksioneve, shumë 
më shumë se ç’do thuhej në bazë të numrit të anëtarëve të tyre. Duke qenë se kishte 
mundësi për t’i siguruar vizat për ata që ishin të interesuar për tregti dhe aktivitete të 
tjera, shoqata u pozicionua së shpejti si faktor i rëndësishëm në tregtinë ndërkufitare 
(Bumçi, 2002, 15).
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Pas disa vitesh të kaluara në Mal të Zi dhe Serbi, disa serbë dhe malazezë u kthyen 
në Shkodër. Njohja e gjuhës dhe zotërimi i dokumenteve jugosllave i ndihmonte për 
tregtinë dhe kontrabandën e mallrave nga Shqipëria në Mal të Zi. Pjesëtarët e të dyja 
gjinive merrnin pjesë në kontrabandë,181 ndonëse bashkëbiseduesit nuk e quanin 
aktivitetin kurrë në këtë mënyrë gjatë intervistës, por flisnin për “tregti”. Ata kalonin 
çdo ditë në anën tjetër dhe tregtonin në Podgoricë, ose në tregun e Tuzit, 13 kilometra 
nga kufiri, pra nga kalimi kufitar Hani i Hotit-Bozhaj.182 Ky ishte një treg i madh ku 
vinin për të bërë pazar jo vetëm malazezë por edhe blerës nga Serbia, që rriti në mënyrë 
të konsiderueshme kërkesën për mallra (Bumçi, 2002). Ndaj tregtia ndërkufitare u 
shndërrua në një burim të rëndësishëm të ardhurash për serbo-malazezët e Shkodrës, 
por në fakt, falë kësaj tregtie përfituan edhe vetë shqiptarët. Kjo solli vendosjen e 
lidhjeve të reja ndër- dhe brenda etnike dhe pjesëtarët e komunitetit serbo-malazez u 
gjetën në një sistem sociokulturor të ri, shumë më të përbërë se ç’ishte ai i kaluari në 
kohën e regjimit komunist. Rezultat i kësaj ishte që komuniteti u bë më i vetëdijshëm 
për identitetin e tij etnik, kurse niveli i prurjes së të ardhurave nga Mali i Zi përbënte 
një ndikim shtesë në këtë proces ekonomik.

Mbi censusin e popullsisë nga viti 2011

Shtetit shqiptar prej dekadash i mungonin të dhënat bazë për qytetarët e tij. Një 
situatë e ngjashme vazhdoi edhe gjatë viteve të tranzicionit dhe kalimit në sistemin 
demokratik, sepse të dhënat e plota mbi gjendjen shoqërore dhe shtetin – kushtet e 
banimit, demografinë, karakteristikat shoqërore dhe ekonomike – vështirë të kenë 
qenë të disponueshme nga censuset e tjera të popullsisë. Me kërkesë të Parlamentit 
Evropian për të plotësuar standardet ndërkombëtare dhe kushtet për rekomandim për 
të hyrë në Bashkimin Evropian, Shqipëria vendosi të ndryshojë një sërë aktivitetesh në 
lidhje me regjistrimin e popullsisë dhe kushtet e jetesës, duke përfshirë dhe parimin e 
vetëpërcaktimit të përkatësisë kombëtare. Kështu censusi përmbante edhe pyetje në 
lidhje me origjinën etnike, përkatësinë fetare dhe gjuhën amtare, ku përgjigja nuk ka 
qenë e detyrueshme, gjë që ishte progres në fushën e të drejtave të njeriut, pra një nga 
arritjet kryesore të shtetit shqiptar në aspektin e anëtarësisë në BE.

Censusi u krijua dhe u mbështet nga EU IPA („Instrument for Pre-accession 
Assistance”) projekt që ka për qëllim të ndihmojë forcimin e sistemit statistik shqiptar.183 
Më në fund, pas kaq kohësh mund të thuhej se shteti shqiptar kishte zbatuar censusin 
kombëtar të popullsisë, i cili përfshinte pyetjet e përkatësisë etnike dhe fetare, gjë 
që kërkohej prej kohësh nga grupimet etnike politike, si dhe nga përfaqësuesit e 
komuniteteve fetare. Besohej që mbledhja e të dhënave për komunitetet etnike në 
census mund të ndihmonte në vendosjen e politikave të përshtatshme ndaj pakicave 
dhe mund të sillte fundin e pretendimeve të kontestueshme për numrin e pakicave në 

181  Ky aktivitet është i njohur edhe si “tregtia e vogël ndërkufitare” ose “tregtia me çanta” 
182  Kryesisht shisnin rroba, kozmetikë etj. dhe blinin produkte si miell, patate, birra, banane etj., që pastaj 

i shisnin në pazarin e Shkodrës.
183  Eurostat ka mbështetur Institutin e Statistikave (INSTAT) në përgatitjen e censusit. 
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Shqipëri. Njëkohësisht, për pjesëtarët e grupeve minoritare, ky ishte një rast i dëshiruar 
prej kohësh për të shprehur lirisht identitetin etnik dhe fetar të tyre.

Gjatë gjithë fazave përgatitëse të censusit, përfaqësuesit e shoqatave të pakicave 
kombëtare apo gjuhësore formuan një “grup pune” në mënyrë që të ndjekin çdo hap të 
procesit të regjistrimit. “Grupi i punës” gjithashtu ishte autorizuar për të komunikuar 
direkt me qeverinë shqiptare dhe INSTAT-in në lidhje me përkufizimin e përshtatshëm të 
pyetjeve etnike në formularin e regjistrimit. Por, autorët e cenzusit në versionin e fundit 
kanë bërë disa ndryshime që ishin në kundërshtim me kërkesat kryesore të përfaqësuesve 
të komuniteteve minoritare. Ndryshimet në pyetësor u kryen në formulime që kanë të 
bëjnë me kategoritë e identitetit. Rezultoi që pjesa e etnicitetit me pyetjen “Cilit grupi 
etnik i përkisni?” përmbante disa ndryshime arbitrare në përgjigjet e sugjeruara. E vetmja 
përgjigje e sugjeruar në pyetësor ishte “kombësia shqiptare” (e printuar me shkronja të 
zeza), kurse kategoritë serbo-malazeze, greke, maqedonase, rome, vllehe, boshnjake etj. 
u zëvendësuan me një kategori “tjetër”. Rezultati ishte që formulimi i ri teknikisht nuk i 
lejonte pakicat të drejtën për të shprehur lirisht përkatësitë e tyre etnike, kulturore dhe 
gjuhësore. Ky fakt e përcakton pozitën e pakicave në Shqipëri si tejet të margjinalizuar.

Përfaqësuesit e pakicave të përbëra nga “Aleanca maqedonase për integrim”, shoqata 
“Moraça-Rozafa”, shoqata “Amarodrom” dhe shoqata “Arâmânii din Albania” (Shoqata 
e vllehëve të Shqipërisë) reaguan ndaj kësaj në një konferencë shtypi duke dalë me 
qëndrimin se Qeveria dhe INSTAT janë të detyruar sipas Kushtetutës shqiptare të 
zbatojnë masat për mbrojtjen e pakicave dhe transparencën gjatë kohës së censusit të 
popullsisë. Ata dolën me një deklaratë që përmbante disa kërkesa themelore:

1. Këshilli në deklaratë theksoi veçanërisht se kjo masë – ndryshimi i kategorisë 
së identitetit në pyetësor, u shfrytëzua si mjet presioni kundër shprehjes së 
lirë të identitetit etnik të grupeve minoritare. Prandaj Këshilli kërkoi që shteti 
shqiptar të kryejë ndryshimin në një mënyrë që do të përfshinte të gjitha pakicat 
kombëtare dhe gjuhësore.

2. U kërkua emërtimi i një anëtari të Këshillit dhe Komisionit shtetëror për pakicat 
në Komisionin Qendror për censusin e popullsisë dhe banesave me kërkesë që 
ata të jenë të barabartë në procesin e vendimmarrjes rreth çështjeve në lidhje me 
pakicat (Neni 15 i Konventës për mbrojtjen e të drejtave të pakicave).

3. U kërkua përfshirja e përfaqësuesve të pakicave në procesin e regjistrimit në 
terren, konkretisht në zonat ku gjenden pakicat.

4. U propozua që të dhënat e vetpërcaktimit në lidhje me identitetin duhet të 
përfshihen në Regjistrin Publik në kolonën “Kombësia”. U kërkua edhe ndryshimi 
i Ligjit për Librat e gjendjes civile, sepse pjesëtarët e pakicave të lindur në kohën 
e komunizmit aty regjistroheshin si shqiptarë, me emra dhe mbiemra shqiptarë. 
Kjo u kërkua në mënyrë që të dhënat e përkatësisë kombëtarë të qytetarëve të 
mund të përdoren për zbatimin e politikës184 kulturore, gjuhësore, arsimore dhe 
përfaqësuese.

184 Deklarata e Këshillit të pakicave u bë publike më 6.11.2010 dhe transkripti origjinal në gjuhën shqipe 
mund të gjendet qoftë në Youtube, qoftë në faqen e Facebook-ut të shoqatës “Moraça-Rozafa”.
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Në kontrast me këtë, nacionalistët shqiptarë si “Aleanca Kuq e Zi” e panë censusin, 
ose më saktë futjen e kategorive të përkatësisë etnike dhe fetare, si një pengesë fatale 
për realizimin e parimit të kombit homogjen shqiptar. Nën parullën “Fati i Shqipërisë 
është i shqiptarëve!” e përdorur në lëvizjen kombëtare të shekullit nëntëmbëdhjetë, 
lideri i AKZ-së, Kreshnik Spahiu, doli disa herë para publikut duke u bërë thirrje 
shqiptarëve të bojkotojnë të tre pyetjet e censusit: etnicitetin, fenë dhe gjuhën amtare. 
Mendimet dhe qëndrimet e AKZ-së shpreheshin me një gjuhë urrejtjeje gati patologjike 
dhe raciste ndaj Tjetrit (Anderson, 1991, 141).

Me pak fjalë, çështja e etnicitetit dhe fesë nisi polemika të ashpra në mediat dhe 
rrjetet sociale që u ngjanin betejave midis nacionalistëve, përfaqësuesve të pushtetit 
(INSTAT), organizatave jofitimprurëse për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe 
përfaqësuesve të komuniteteve kombëtare dhe gjuhësore. Çdo kamp kërkoi të krijonte 
një bastion për realizimin e interesave dhe të drejtave të tij. Krahas kësaj, kërkesat 
e AKZ-së të drejtuar qytetarëve për parandalimin e procesit të regjistrimit patën 
ndikim aq negativ në atë moment, saqë censusi humbi funksionin e tij. Kryetarët e 
komuniteteve minoritare (përfshirë dhe shoqatën serbo-malazeze “Moraça-Rozafa”), 
u përgjigjën ndaj kësaj duke u bërë thirrje anëtarëve të tyre të mos marrin pjesë në 
cenzus, duke implikuar që e drejta e shprehjes së lirë të identitetit të tyre është bërë 
efektivisht jo-kushtetuese me miratimin e amendamenteve në qershor të vitit 2011, 
që përfaqësonin një keqpërdorim të rregullave juridike.

Në përgjithësi, procesi i grumbullimit statistikor të të dhënave gjithashtu nisi 
debatin e cilësisë së censusit të popullsisë. Nga intervistat që kreva në Shkodër dola në 
përfundimin se vetëm 15 % e komunitetit beson që censusi ka ofruar imazhin e saktë 
të përbërjes etnike dhe fetare të vendit. Gjysma e të anketuarve konfirmoi se askush 
nga Komisioni i censusit nuk i kishte kontaktuar, kurse gjysma tjetër konfirmoi që 
formularin e kishin plotësuar me një laps të zakonshëm (kundrejt obligimit ligjor i cili 
urdhëron përdorimin e stilolapsit ose stilografit). Sipas hulumtimit tim dhe qasjes në 
censusin e INSTAT-it, regjistrimi i popullsisë nuk ka përfshirë të dhënat e mbledhura 
në fshatrat rreth Shkodrës dhe pjesët e qytetit ku banojnë pjesëtarët e pakicës serbo-
malazeze. Pjesëtarët e pakicës më thanë gjatë hulumtimit në terren të zbatuar në vitin 
2015 se askush nuk u ka trokitur në derë dhe që nuk e kanë parë kurrë atë formular. 
Disa informatorë madje nënvijëzuan që anketuesit i kanë lënë mënjanë përgjigjet e 
tyre ndaj pyetjeve në lidhje me fenë dhe etnicitetin.
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Përfundim

Siç u përmend tashmë, censusi ka filluar me reagimet dhe ankesat e pakicave etnike 
dhe gjuhësore që nuk kanë pranuar kurrë rezultatet zyrtare; madje, pretenduan se 
ato ishin falsifikuar (Identitet, 2015). Duke hedhur vështrimin pas, kur bëhet fjalë 
për pakicën serbo-malazeze, edhe vetë kam arritur në përfundime të njëjta. Para së 
gjithash nuk është e vërtetë që censusi i përfshiu të gjithë qytetarët, sikurse nuk është e 
vërtetë që identiteti individual i përket vetëm një vendi të paracaktuar. Më tej, autorët 
e censusit nuk i kanë njohur serbo-malazezët, ndaj dhe rezultati përfundimtar është i 
papërfillshëm në raport me numrin e vërtetë të atyre që përbëjnë këtë komunitet. Së 
treti, pas 80 vjetësh pamundësie për të shprehur identitetin e tyre lirisht, pjesëtarët e 
këtij minoriteti akoma hezitojnë të përdorin këtë të drejtë të tyre dhe heqja dorë për 
shkak të dispozitave të censusit e rëndoi më shumë shprehjen e përkatësisë së tyre 
etnike dhe fetare. Më në fund, dispozitat e paqarta dhe të ndryshuara të pyetësorit 
zbulojnë natyrën e censusit si një lloj parodie politike dhe e përshtatën në imazhin 
e përgjithshëm të një projekti ideologjik i cili, siç theksojnë disa autorë (Endresen, 
2014), pasqyron synimin sekular për të theksuar unitetin kombëtar dhe për të krijuar 
një koncept homogjen të kombit.
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Serbian-Montenegrin minority of Shkodra: a contested 
identity

Abstract: 
This paper presents the historical and present situation of the Serbian and Montenegrin 
minority in the district of Shkodra in Albania. The paper focuses on components that 
form the collective identity: (1) language that is a strong reference to ethnic identity; 
(2) religion and self-stereotypes that play an important role in defining the boundaries 
of the group and also create the categories (sub-groups) inside the Slav speaking 
community in Shkodra. The second part of the paper focuses on the chaotic transition 
from communism in Albania, which influenced migratory movements of Serbians-
Montenegrins towards the origin country, Yugoslavia. Ultimately, I discuss the 2011 
Albanian Census, praised as the first Albanian census after 80 years to include  the 
questions on religion and ethnicity, and argue that it was not fully representative when 
it comes to Serbs or Montenegrins and other minorities due to some discriminatory 
elements towards them which it involved.
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