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Raporti në mes të individualistëve dhe komunitaristëve është një prej temave kyçe që  

zhvillohet në kohën bashkëkohore e sidomos në disiplina të tilla si filozofia sociale. Kjo do të 

jetë tema qëndrore që do të përpiqemi të trajtojmë në këtë punim duke ofruar në mënyrë sa më  

objektive të mundshme qëndrimet e të dyja palëve duke vënë theksin tek disa nga autorët më të  

spikatur në secilën prej teorive të lartcekura, duke u fokusuar në tema kyçe, në argumentet që ata 

ofrojnë në dobi të qëndrimit të tyre. Në këtë përballje do të shohim kompleksitetin e madh që  

shpaloset sa i përket identitetit njerëzor dhe vështirësive në definimin e nocionit të tij. 
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