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Lufta kundër pastrimit të parave, tema e këtij seksioni, është një çështje e 
rëndësishme e luftës kundër krimit të organizuar. 
 
Lufta kundër krimit të organizuar dhe lufta kundër pastrimit të parave janë të 
pandara nga njëra-tjetra, secili nga ne e kupton, dhe lufta kundër pastrimit të 
parave  mundëson gjithashtu, luftën kundër korrupsionit.  
 
Ne gjendemi pra, me këtë trajnim, në zemër të prioriteteve të caktuara nga 
Bashkimi Evropian, një qëllim i mbështetur edhe nga qeveria shqiptare. Franca 
është e lumtur të ndihmojë Shqipërinë të vërë në zbatim këtë objektiv, jo vetëm për 
ta mbështetur në axhendën e saj evropiane, por sepse populli shqiptar aspiron të 
jetojë në një vend ku rregullat e përcaktuara nga ligji të zbatohen dhe shkeljet të 
dënohen. Shteti i së drejtës, besimi i popullit tek institucionet e tij, janë në fakt, 
kushtet të cilat do t’i lejojnë Shqipërisë të bëjë një hap cilësor në zhvillimin e saj 
ekonomik e social. 
 
Franca ka punuar edhe më parë me institucionet shqiptare mbi temën e luftës 
kundër pastrimit të parave. Megjithatë, cikli i trajnimit, i cili fillon sot, ka një 
veçanti: ai bashkon përfaqësues të 3 ministrive: e Financës, e Drejtësisë dhe e  
Brendshme, dhe i përgëzoj vlerat e çmuara të pjesëmarrësve, prokurorëve, 
hetuesve të drejtorisë kompetente të ministrisë së Financave dhe oficerëve të 
specializuar. Ju jeni thirrur , në jetën tuaj të përditshme , të punoni së bashku për të 
arritur qëllimet e përbashkëta. Ne menduam se ishte e ligjshme t’ju bashkonim për 
këtë cikël perfeksionimi, i cili do t’ju krijojë rastin të shkëmbeni eksperienca dhe 
t’i ndani ato. 
 
Ky cikël trajnimi është i përbërë nga katër module, të cilët do të zhvillohen nga sot 
deri në muajin dhjetor. Ai do të përfshijë dy seksione trajnimi në Shqipëri, të 
pasuara nga një udhëtim studimor në Francë të një përfaqësuesi të secilës ministri, 
dhe një kthim të eksperiencës në Shqipëri. 



 
Organizimi i këtij trajnimi është bërë i mundur në sajë të bashkëpunimit që 
ekziston prej kohësh midis Francës dhe tre ministrive shqiptare të përfshira, 
marrëdhënia e besimit që rrjedh nga kjo, dhe një zakon, tashmë, e të punuarit së 
bashku. 
 
Jam e bindur se, mbi këto baza, ky trajnim, i cili është gjithashtu një shkëmbim 
pikëpamjesh dhe praktikash të mira, do te sjellë frytet e tij, aq më tepër në sajë të 
qasjes tepër konkrete dhe të bazuar mbi një studim të rasteve praktike. 
 
Pra për mua është një kënaqësi shumë e madhe të paraqes këtë cikël trajnimi. 
Falënderoj të gjithë ata të cilët kanë punuar për organizimin e tij, në administratën 
shqiptare dhe pranë Ambasadës sime, si dhe trajnuesit, të cilët shprehën dëshirën 
për të marrë pjesë. Ju uroj të gjithëve punë të mbare së bashku dhe mbi të gjitha, 
shumë suksese në detyrën tuaj të mbushur me përgjegjësi. 


