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Mirënjohje  

 

Autorët shprehin mirënjohjen e tyre për kryesinë dhe përfaqësuesit e Forumit  Rinor të Partisë 

Demokratike (FRPD), të cilët iu përgjigjën menjëherë kërkesës sonë dhe morën pjesë në këtë 

studim duke ofruar njohuritë e tyre mbi zhvillimet aktuale të FRPD dhe perspektivat në lidhje me 

përfshirjen e të rinjve në politikë. 

 

Do të donim që t’i përçonim falenderimet tona anëtarëve të FRPD që morën pjesë në fokus-

grupet e organizuara, dhe na mundësuan informacione të vyera mbi analizën dhe rekomandimet. 

 

Së fundmi, falenderime të veçanta për ekipin e Westminster Foundation for Democracy në 

Tiranë për mbështetjen dhe inkurajimin. 
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Lista e shkurtimeve 

 

 

BE  –  Bashkimi Europian 

DEMYC-  Democrat Youth Community of Europe 

EQL  –  Europa Qendrore Lindore  

EDS -   European Democrat Students 

EPP  - European People’s Party 

FRPD    – Forumi Rinor i Partisë Demokratike 

GRUD  - Grupimi Rinor Universitar Demokrat 

IPU -  Inter-Parliamentary Union 

IYDU  –  International Young Democrat Union 

JOVP - Jugendorganisation Österreichs 

JU  -  Junge Union 

KAS  –  Konrad Adenauer Stiftung 

KQZ  –  Komisioni Qendror Zgjedhor 

KOP  –  Komiteti i Orientimit të Politikave 

LGD -   Lidhja e Gruas Demokrate 

MB  –  Mbretëria e Bashkuar  

PD(Sh) –  Partia Demokratike (e Shqipërisë)  

TIK  –  Teknologji e Informacionit dhe Komunikimit  

YEPP  -  Youth European People’s Party 
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Përmbledhje ekzekutive 

 

Vala e interesimit e kohëve të fundit mbi pjesëmarrjen e të rinjve në politikë, veçanërisht në 

nivel ndërkombëtar, jep shpresë për një rihapje të debateve dhe propozimeve mbi theksimin e 

rëndësisë për përfshirjen e të rinjve dhe pikëpamjeve të tyre në proceset politike. 

 

Problemet që lidhen me angazhimin politik të të rinjve në Shqipëri, nuk kanë tërhequr aq sa 

duhet vëmendjen e politikëbërësve. Të rinjtë e sotëm meritojnë mundësi reale për të marrë pjesë 

në proceset politike, me qëllim dhënien e zgjidhjeve praktike të cilat çojnë përpara zhvillimin. 

Kur të rinjtë kanë mundësinë të organizohen, t’i japin zë mendimit të tyre dhe të luajnë një rol 

domethënës në vendimmarrje, ata tregojnë vullnetin dhe aftësitë e duhura për të çuar përpara një 

ndryshim të qëndrueshëm pozitiv. Ata gjithashtu janë më të prirur për të kërkuar demokraci dhe 

për ta mbrojtur atë duke fituar një ndjenjë më të madhe përkatësie. 

 

Ky studim fokusohet tek përfshirja politike e të rinjve në Partinë Demokratike të Shqipërisë. Si 

është parë përfshirja e të rinjve dhe cilat modele janë krijuar? Si lidhet pjesëmarrja e të rinjve me 

vizione të ndryshme për demokracinë? Studimi përfshin gjithashtu edhe disa komente se si mund 

të përmirësohet përfshirja dhe promovimi i të rinjve në Partinë Demokratike të Shqipërisë. 

 

Studimi analizon Forumin Rinor të Partisë Demokratike të Shqipërisë nën lenten e përfshirjes së 

të rinjve, përfaqësimit politik rinor nga zgjedhjet qendrore tek ato lokale, aspekte të 

vendimmarrjes dhe pjesëmarrjes, demokracia e brendshme dhe organizimi, financimi dhe 

transparenca, pjesëmarrja në platforma rinore ndërkombëtare, impakti i Covid-19 dhe rinia; si 

dhe ide dhe sugjerime për PD se si të adresojë problematikat rinore në programin e vet elektoral 

për zgjedhjet e përgjithshme të 2021. 

 

Ky studim thekson rëndësinë e pjesëmarrjes së të rinjve me qëllim nxitjen e qytetarisë aktive tek 

të rinjtë, thekson integrimin dhe përfshirjen e tyre dhe forcon kontributin e tyre në zhvillimin e 

demokracisë shqiptare. Pjesëmarrja aktive e të rinjve në vendime dhe veprime në nivel lokal dhe 

kombëtar është thelbësore për ndërtimin e një shoqërie më demokratike më përfshirëse dhe më 

prosperuese. Përfshirja politike e të rinjve shkon më larg sesa votimi apo kandidimi, megjithëse 
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këto janë elemente po aq të rëndësishme sa edhe kontributi në vendimmarrje. Përfshirja nuk do të 

thotë thjeshtë të kesh të drejtën për pjesëmarrje por sidomos të pasurit e hapësirave, mundësive 

dhe mjeteve në dispozicion, dhe aty ku është nevoja edhe mbështetje me pjesëmarrje dhe 

vendime si dhe angazhimi në veprime dhe aktivitete që kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie 

shqiptare të përmirësuar. 

 

Të rinjtë e sotëm në Shqipëri meritojnë mundësi reale për të marrë pjesë në procese politike dhe 

për të kontribuar në zgjidhje praktike që çojnë përpara zhvillimin.  

 

Demonstrimet e viteve të fundit të studentëve me protesta, mund të shihen edhe si përgjigje ndaj 

sistemit politik për të cilin ndjejnë se nuk u jep pjesën e duhur të pushtetit dhe qytetarisë. Të 

rinjtë po gjejnë mënyra të tjera për ta ngritur zërin. Pjesëmarrja është një element thelbësor i 

qytetarisë në një shoqëri dhe vend demokratik. 
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1. Hyrje 

 

Ky seksion përmban një vështrim të përgjithshëm të kërkimit studimor duke parashtruar 

objektivat, metodologjinë dhe duke nxjerrë në pah kufizimet dhe meritat. 

 

Sfondi i studimit 

 

Pjesëmarrja e të rinjve në jetën demokratike është një nga temat më të rëndësishme të politikave 

rinore në Europë. Që nga nisja e mijëvjeçarit të ri, studiuesit dhe politikanët kanë qenë të 

shqetësuar për tërheqjen e dukshme të të rinjve nga pjesëmarrja demokratike (p.sh. Norris, 2001; 

Furlong dhe Cartmel, 2011), "... në veçanti, nivelet e të rinjve në pjesëmarrje në zgjedhje dhe 

partitë politike. Angazhimi ka tendencë të jetë më i ulët se ai i popullatës në përgjithësi, dhe sesa 

i brezave të mëparshëm të të rinjve” (Henn dhe Foard, 2012b). Sidoqoftë, studimet kanë zbuluar 

gjithashtu se pavarësisht nga mungesa e dukshme e interesit për aktivitete zyrtare politike, të 

rinjtë tërhiqen nga dhe shpesh përfshihen në mënyra dhe stile informale dhe alternative të 

pjesëmarrjes në jetën politike. 

 

Të rinjtë në Shqipëri luajtën një rol shumë të rëndësishëm në ndryshimin e sistemit politik nga 

një sistem monopartiak në një demokraci pluraliste. PD u krijua në dhjetor 1990 nga lëvizja 

studentore antikomuniste dhe ishte partia e parë politike e opozitës në Shqipëri në atë kohë me 

mbështetjen e gjerë të qytetarëve1. 

Sidoqoftë, në dekadën e fundit, përqendrimi i vëmendjes tek të rinjtë lidhej kryesisht me 

problemet me të cilat përballeshin të rinjtë në një sistem demokratik, siç janë papunësia, 

pabarazia, përjashtimi social, migrimi, varësia, etj. 

 

Sipas statistikave rinia (mosha 19- 34 vjeç), përbën 29.4% të popullsisë së Shqipërisë2. Prej tyre 

afërsisht, një e treta është në shkolla dhe universitete, një e treta është e punësuar, dhe një e treta 

as nuk është në shkolla dhe as e punësuar3. Midis viteve 2014-2020, numri i popullsisë migruese 

 
1 Nga 343 persona që nënshkruan aktin themelues të PDSH-së, 30% ishin studentë. 
2 INSTAT. Popullsia 1 janar 2020 fq.3. http://www.instat.gov.al/media/6849/popullsia_me-_1_janar_2020.pdf 
3 INSTAT. Treguesit Demografikë dhe Socialë. Popullsia. http://www.instat.gov.al/media/5156/t1.xlsx 

http://www.instat.gov.al/media/6849/popullsia_me-_1_janar_2020.pdf
http://www.instat.gov.al/media/5156/t1.xlsx
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neto është regjistruar në minus 104.8724. Vetëm gjatë vitit të kaluar, tendenca e migrimit u rrit 

me 13,3%5. 

 

Pavarësisht përfaqësimit të lartë krahasuar me të gjithë popullsinë, gjendja e pjesëmarrjes së të 

rinjve në fushat ekonomike, sociale dhe politike, mbetet e ulët në të gjitha nivelet. Pra, 

pavarësisht se në tre vitet e fundit, 45.6% e Forcës së Punës është e përbërë nga të rinj, duke i 

shndërruar të rinjtë në forcën kryesore të zhvillimit ekonomik të vendit, 25.9% e të rinjve është e 

papunë dhe 15% e saj konsiderohet në rrezik të varfërisë . Ekzistojnë dallime të konsiderueshme 

nga mjediset rurale në ato urbane në lidhje me infrastrukturën, qasjen në shërbime dhe të 

ardhurat. Rreth 29.7% e të rinjve nuk janë as në punësim, arsim ose trajnim (INSTAT, 2017). Në 

qershor 2018, 48.3% e njerëzve në burgje ishin të rinj. Këto të dhëna janë rritur vetëm në 3 vitet 

e fundit me 11.7%. Në të njëjtën periudhë, numri i të rinjve të regjistruar në arsimin e lartë është 

një rënie me 5.5%, megjithëse nuk ka ende ndonjë korrelacion të provuar midis këtyre dy të 

dhënave. 

 

 

“…Disa nga karakteristikat e shoqërisë shqiptare janë varfëria dhe papunësia. 

Sipas Bankës Botërore, rreth 30 përqind e shqiptarëve jetojnë nën kufirin e 

varfërisë dhe gjysma e tyre jetojnë në varfëri ekstreme. Shanset që ekonomia të 

përmirësohet janë të vogla, pasi të rinjtë, të cilët mund të nxisin zhvillimin, po 

largohen me shpejtësi nga vendi. Ata deklarojnë mungesën e perspektivës dhe 

shpresën për një të ardhme më të mirë si arsyen kryesore të largimit” (WFD and 

IDI, 2019) 

 

Një studim i fundit i WFD (2019), tregon se të rinjtë shqiptarë janë të distancuar nga partitë 

politike, ku shumica dërrmuese (80%) nuk janë as të angazhuar si anëtarë politikë dhe as 

aktivistë. Disa, 10.8% janë anëtarë, dhe vetëm 9.2% janë aktivistë të partive politike (WFD, 

2019: 9).  

 

 
4 INSTAT. Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T2 – 2020. http://www.instat.gov.al/media/7429/atfp-t2-2020.pdf 
5 INSTAT. Migracioni dhe integrimi i migrantëve. http://www.instat.gov.al/media/7273/t5.xlsx 

http://www.instat.gov.al/media/7429/atfp-t2-2020.pdf
http://www.instat.gov.al/media/7273/t5.xlsx
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Në qershor 2018, qeveria më në fund ra dakord të fillojë të punojë për çështje që lidhen me të 

rinjtë. Gjëja e parë që ata bënë ishte krijimi i një grupi pune. Sidoqoftë, asnjë i ri ose organizatë 

rinore nuk ishin përfshirë. 

 

Lëvizjet e fundit të të rinjve të tilla si "lëvizja studentore" gjatë dhjetorit 2018, demonstruan që të 

rinjtë po kërkojnë një ndryshim në atë se kush ka pushtet dhe në mënyrën se si përdoret ky 

pushtet, dhe megjithatë të rinjtë e gjejnë veten të margjinalizuar nga politika kryesore dhe janë të 

kufizuar në aftësinë e tyre për të ushtruar të njëjtin ndikim mbi proceset e vendimmarrjes. Kjo 

është veçanërisht e vërtetë për të rinjtë që kanë përjetuar forma të ndërthurura të margjinalizimit 

dhe përjashtimit. Në një kohë kur pabarazia globale po rritet, të rinjtë në Shqipëri mbeten të 

ndikuar në mënyrë disproporcionale dhe po shprehin zhgënjimin me drejtuesit dhe institucionet 

që ata i perceptojnë si të paarritshëm, të paaftë, jo reagues, të korruptuar dhe shpesh shtypës. 

 

Pandemia COVID-19 na e ka kthyer jetën përmbys në çdo mënyrë të mundshme. Në momentin 

që shoqëritë tona kishin më shumë nevojë, anëtarët e forumit rinor kanë ofruar ndihmë për 

komunitetet përreth tyre. Ndërsa Shqipëria ngadalë do të shërohet nga vala e virusit dhe do të 

vendosë për një plan rikuperimi, pjesëmarrja domethënëse e të rinjve është thelbësore për çdo 

debat serioz të politikave publike. Pandemia ka prekur papritmas të gjitha aspektet e jetës sonë, 

rreziqet e diskutimit publik janë veçanërisht të larta. Pjesëmarrja e të rinjve në këtë debat nuk 

duhet të jetë vetëm një truk PR-i nga qeveritë, por mundësitë për pjesëmarrje duhet të jenë të 

mirëfillta dhe me cilësi të lartë. 

 

Ndërsa zgjedhjet parlamentare kombëtare po afrohen, në 25 prill 2021, t’i lejosh të rinjtë të 

formojnë axhendën e bisedave publike, teksa shoqëria jonë kërkon të ndërtojë qëndrueshmëri 

ekonomike dhe sociale, do të ishte mundësia e parë për vendimmarrësit politikë të demonstrojnë 

se ata janë të përkushtuar jo vetëm duke dëgjuar në përgjithësi, por duke dëgjuar, të rinjtë në 

veçanti. 

 

Përmes këtyre lenteve kemi analizuar përfshirjen e anëtarëve të FRPD në proceset politike të 

Partisë Demokratike të Shqipërisë (PD), një sfidë komplekse dhe shumëdimensionale që duhet 

adresuar me një larmi mjetesh, në varësi të objektivave dhe kontekstit. Nëse të rinjtë kanë 
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perceptimin se proceset zyrtare politike nuk janë të arritshme dhe/ose tërheqëse për ta, kjo mund 

të formojë qëndrimet e tyre për gjatë gjithë jetës, me ndikime të mundshme afatgjata negative në 

kulturën politike të PD. 

 

Synimi dhe objektivat e studimit 

 

Ky studim synon të kryejë një analizë të "Aksesit të të rinjve në sistemin politik: Rasti i Forumit 

Rinor të Partisë Demokratike të Shqipërisë". 

Më konkretisht, objektivat e hulumtimit janë: 

a) Të analizojë gjendjen aktuale të përfshirjes së të rinjve FRPD në vendimmarrjen e 

brendshme dhe kryesinë e PD, në nivelin lokal dhe qendror. 

b) Të vlerësojë angazhimin e të rinjve në PD dhe llojin e pjesëmarrjes politike të të 

rinjve, si konvencional, ashtu edhe jo konvencional, duke marrë parasysh ndryshimet 

në zonat e urbanizuara dhe ato periferike. 

c) Për të eksploruar tematikat / çështjet kryesore të të rinjve që PD duhet të trajtojë në 

zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2021 (p.sh. arsimi, punësimi, migrimi, përfshirja 

sociale, etj.) 

 

 

Metodologjia  

 

Ky studim analizon përfshirjen politike të të rinjve në Partinë Demokratike të Shqipërisë, sesi 

është parë pjesëmarrja e të rinjve të FRPD dhe cilat modele janë krijuar, dhe se si pjesëmarrja e 

të rinjve është e lidhur me pikëpamje të ndryshme rreth demokracisë. 

Për të arritur objektivat e sipërpërmendur, kërkimi studimor aplikoi një model të kombinuar 

kërkimi, qasje cilësore dhe sasiore të hartimit të kërkimit me një kornizë të fortë analitike dhe 

shpjeguese. Hulumtimi u bazua në katër metoda: 1. Studim në tryezë, 2. Intervista 3. Fokus 

grupe dhe 4. Sondazh online. 

Një hap paraprak i rëndësishëm ishte studimi i intervistave të thelluara cilësore dhe diskutimeve 

në fokus grupe me anëtarë të FRPD për të shqyrtuar se si kuptohet dhe përjetohet pjesëmarrja në 
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politikë. 26 të rinj i ndanë mendimet e tyre me studiuesit. Komente të ngjyrosura dhe disi kritike 

dhanë tata persona të cilët kanë qenë ose janë politikisht aktivë çka u mundësoi studiuesve që të 

kuptonin më mirë frustrimin e të rinjve nga politika. 

Kërkimi studimor i qëndron kodit të sjelljes dhe rregullores etike. Të gjithë të anketuarve iu 

drejtuam përmes një emaili zyrtar / bisedë telefonike / ballë për ballë për të marrë pëlqimin e tyre 

për pjesëmarrjen në projektin kërkimor. 

Konfidencialiteti i të dhënave të mbledhura iu garantua pjesëmarrësve dhe ruhet sipas nevojës. 

Gjatë kohës së studimit në zhvilluam:  

• Analizë e dokumenteve burimore të FRPD, statutit, platformave, programeve, 

botimeve akademike në këtë drejtim, dhe studimeve të tjera dhe raporteve kombëtare 

dhe ndërkombëtare. 

• Analiza statistikore të përfshirjes së të rinjve në listën e kandidatëve në tre zgjedhjet 

e fundit të përgjithshme (2009, 2013, 2017) dhe lokale (2011, 2015)6. 

• Alokimi i burimeve financiare që duhet të garantojnë funksionimin e organizatës 

politike rinore FRPD. 

• Roli dhe rëndësia e FRPD gjatë fushatavezgjedhore. 

• Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe përfaqësimi. 

• 2 fokus grupe: njëri me anëtarët e kryesisë së FRPD (9 pjesëmarrës) dhe tjetri me 

krerët e FRPD në 6 rrethe përveç Tiranës (11 pjesëmarrës). 

• 5 intervista me anëtarët e FRPD për të marrë mendime, ide, sugjerime dhe reagime 

më të hollësishme; 1 intervistë me një aktivist rinor; 2 intervista me përfaqësuesit e 

PD. 

• Një sondazh në internet përmes një formulari google. Sondazhi synoi pjesën tjetër të 

udhëheqjes së FRPD, të rinj që nuk mund të ishin pjesë e fokus grupit ose intervistave 

të thelluara, drejtues të degëve në rrethe. Gjithsej 30 pjesëmarrës. 

 

 
6 Zgjedhjet lokale në 30 qershor 2019 ishin të parat në 30 vjet në të cilat forcat kryesore politike të opozitës së vendit bojkotuan procesin 
zgjedhor. Si rezultat i këtij bojkoti, kishte vetëm një kandidat nga Partia Socialiste dhe koalicioni i saj në 30 bashki, ndërsa dy deri në pesë 
kandidatë nga partitë më të vogla garuan në 31 bashkitë e tjera në vend. Bojkoti ishte veprimi i fundit i një konflikti të gjatë dhe të thellë midis 
socialistëve në pushtet të Kryeministrit Edi Rama dhe Partisë Demokratike të Shqipërisë (PD) nën udhëheqjen e Lulzim Bashës, që e vendos 
vendin në prag të një krize shtetërore dhe kushtetuese , e cila gjithashtu ka një ndikim negativ në hapjen e bisedimeve të pranimit me 
Bashkimin Europian (BE). 
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Kufizimet e studimit 

 

Ky studim synon përfshirjen e të rinjve në PD, duke pasur si rast studimi FRPD dhe nuk synon të 

përgjithësojë gjetjet e tij përtej grupit të njerëzve që studioi. 

 

Ky studim u konceptua dhe u zbatua për t'iu përgjigjur pyetjeve specifike. Të dhënat e kufizuara 

u mblodhën pas kërkesave zyrtare drejtuar FRPD, PD dhe KQZ. Autorët janë të vetëdijshëm për 

kufizimet e këtij studimi, për shkak të vështirësive në mbledhjen e të dhënave dhe statistikave, 

mungesës së tyre dhe madhësisë së mostrës së sondazhit në internet. 

 

Ky studim përfaqëson përpjekjen e parë për të analizuar pjesëmarrjen e të rinjve në PD dhe në 

politikë nga këndvështrimi i të rinjve. 

  



 
15                                                

 

2. Gjendja aktuale e  FRPD  

 

FRPD u themelua në vjeshtën e vitit 1991, prej një grupi studentësh që ishin pjesë e lëvizjes së 

studentëve të dhjetorit’ 90 dhe anëtarë të PD7. FRPD ishte organizata e parë rinore politike e 

krijuar në skenën e re pluraliste shqiptare. Ajo përfshin demokratët e rinj 15-35 vjeç8. 

 

Tabela 1. Kryetari i FRPD sipas vitit. 

Ridvan Peshkëpia 1991 – 1992 

Arben Lika  1992 – 1993 

Afrim Krasniqi 1994 – 1998 

Gent Strazimiri  1998 – 2000 

Kolin Gjoka   2000 – 2002 

Sokol Olldashi              2002 – 2009 

Gerti Bogdani               2009 – 2015 

Belind Këlliçi              2015 – në vijim 

Burimi: arkivi i FRPD 

 

FRPD është organizata partnere rinore e Partisë Demokratike të Shqipërisë (Statuti i PD 2018; 

neni 70), që vepron nën PD. Të rinjtë universitarë janë të organizuar brenda FRPD në Grupin 

Rinor të Universitetit Demokratik (GRUD), një strukturë joformale, subjekt i të njëjtave kritere 

të organizimit dhe funksionimit si Forumi. (Statuti i FRPD, neni 16). 

 

“Forumi po rritet çdo ditë. Ne numërojmë 30 mijë anëtarë në të gjithë Shqipërinë 

dhe më shumë do të bashkohen deri në Prill 2021 ”. (R4)” 

 

 
7 PDSH u krijua në Dhjetor 1990 nga lëvizja studentore antikomuniste dhe ishte partia e parë politike e opozitës në Shqipëri në atë kohë me 
mbështetjen e gjerë qytetare. 
8 Shqipëria që nuk ka ende një përcaktim ligjor të moshës për të rinjtë. As në Kushtetutën Shqiptare rinia nuk përmendet si një koncept ligjor. 
Dokumenti i vetëm i rëndësishëm i politikës rinore është Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 2015-2020, në të cilin përkufizimi i moshës së të 
rinjve është përshtatur në 15-29 vjeç. I njëjti përcaktim i moshës përdoret nga Instituti Kombëtar i Statistikave INSTAT, bazuar në kërkimet dhe 
kërkesat statistikore. Duke marrë parasysh që mosha mesatare në Shqipëri është 35 (Census, 2011) dhe pjesëmarrja e dobët e të rinjve në 
vendimmarrje dhe politikë në Shqipëri, për këtë studim ne do të përcaktojmë "të rinjtë" si njerëz të moshës 15 deri 35 vjeç. 
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FRPD udhëhiqet nga parimet e demokracisë, mendimit dhe të lirisë së fjalës,dinjitetit njerëzor; 

duke synuar përhapjen, kuptimin, mbrojtjen dhe zbatimin e ideve dhe programit themelor të PD, 

në grupmoshat ku ajo operon, si dhe të ndikojë në organet politike dhe drejtuese të PD për të 

siguruar që idetë, interesat dhe demokratët e rinj të jenë mirë të përfaqësuar në strukturat e PD-së 

(Statuti i FRPD, neni 2).   

 

Deri më sot, FRPD e ka përcaktuar veten në statutin e saj (qershor 2016) si një organizatë 

politike, shoqërore e të rinjve shqiptarë me një tendencë politike të qendrës së djathtë, e cila në 

partneritet me Partinë Demokratike mundëson pjesëmarrjen aktive të të rinjve në jetën politike, 

sociale dhe ekonomike të vendit (Statuti i FRPD, neni 1). 

 

Statuti i FRPD paraqet një pamje të detajuar të organizimitqendror dhe lokal të FRPD, me 

struktura të përshtatshme të cilat kanë për qëllim lidhjen me elektoratin e ri dhe qytetarët në 

përgjithësi. Sfida mbetet në funksionimin aktual dhe funksionimin e strukturave efikase për të 

arritur performancën zgjedhore. 

 

Performanca e demokracisë së brendshme në FRPD 

 

Funksionimi i brendshëm dhe qeverisja e FRPD parashikohen në statutin e saj, rregulla dhe 

rregullore, si dhe në kodet e sjelljes dhe etikës të zhvilluara nga forumi për të mbarsur një kulturë 

të veçantë që përcakton karakterin institucional të forumit rinor. 

 

FRPD ka eksperimentuar në shkallë të ndryshme zgjedhjet e brendshme dhe përzgjedhjen e 

kandidatëve. Në statutin e ri, thuhet se parimi "një anëtar, një votë" përfshin zgjedhjen e kryetarit 

të forumit dhe do të përdoret në zgjedhjen e kandidatëve për forume lokale të rinisë gjithashtu; 

emërimet nga baza e anëtarësisë të kandidatëve për kryebashkiakë, këshillat vendorë dhe anëtarët 

e parlamentit dhe vendimmarrja më gjithëpërfshirëse nga forumet qeverisëse të PD. Një tjetër risi 

është vendosja e procesit të vlerësimit. Statuti i ri (2016) garanton që procesi i përzgjedhjes së 

kandidaturës është i hapur për propozime; bazuar në kriteret e shpallura; transparente dhe me 

kohën e nevojshme; bazuar në parimin e "një anëtar, një votë" të anëtarësisë së plotë në FRPD; 

dhe më në fund votimi në Këshillin Kombëtar. (Statuti i FRPD, neni 21,22). 



 
17                                                

 

 

Statuti i FRPD specifikon organizimin e tij lokal (neni 17) dhe qendror (neni 31). Në kushtet e 

organizimit  qendror, statuti përcakton organet vendimmarrëse, organet ndihmëse dhe strukturat 

e degëve siç tregohet më poshtë: 

 

Tabela 2. Organizimi i FRPD 

Organet qendrore 

vendimmarrëse të FRPD janë: 

a) Asambleja Kombëtare; 

b) Këshilli Kombëtar; 

c) Kryetari i FRPD; 

d) Kryesia e FRPD; 

e) Sekretari i Përgjithshëm. 

Organet qendrore ndihmëse të 

FRPD janë:  

a) Zëvendëskryetarët 

b) Sekretarët Funksionalë; 

c) Departamentet; 

d) Zëdhënësi 

e) Financieri 

 

Organizimi i degës: 

 

a)Kryesia (17-31 

pjesëmarrës) 

b) Kryetari 

c) Zëvendëskryetari 

d) Sekretari 

e) Anëtarët 

Burimi: Autorët bazuar në Statutin e FRPD 2016, neni 17 dhe 31 

 

Në fund të vitit 2015, FRPD mbylli procesin e saj të parë historik të votimit për zgjedhjen e 

kryetarit të saj bazuar në standardin e votimit  “një anëtar - një votë”. Për herë të parë, pesë 

kandidatë (tre të rinj dhe dy të reja) hynë në konkurrencë. Fushata zgjedhore ishte thelbësore dhe 

përfshiu të gjithë të rinjtë demokratë në të gjithë Shqipërinë. Në të njëjtën kohë, një pjesë e sfidës 

ishte votimi për kandidatët lokalë për kryetarë në degët e FRPD, duke ofruar një model pozitiv të 

paprecedentë në atë kohë, të aplikuar nga vetë PD në strukturat e veta lokale dhe qendrore 

(Krasniqi, 2017). Më 4 qershor 2016, gjashtë muaj pas zgjedhjes së kryetarit të FRPD, u 

organizuan zgjedhjet për Këshillin Kombëtar të Forumit Rinor dhe u miratua statuti i ri i 

organizatës. Në fakt, ndryshe nga pritshmëritë9, kishin kaluar 10 muaj kur FRPD zgjodhi 

kryesinë, koordinatorët dhe sekretaritë. Në tetor 2016, FRPD zgjodhi Sekretarin e Përgjithshëm, 

pesë nënkryetarë, 20 shefa departamentesh dhe 9 sekretarë, 5310 krerë lokalë të FRPD, secili prej 

 
9  
10 Në vitin 2016 kishte 53 forume lokale për rininë e FRPD, njësoj si PD. Pas rishikimit të Statutit të PDSH-së në 2018, ndodhi riorganizimi i 
forumeve lokale të të rinjve, me 60 gjithsej. Ky riorganizim u reflektua edhe nga FRPD. 



 
18                                                

 

pozicioneve me një mandat katër vjeçar, numri më i madh i pozicioneve udhëheqëse në historinë 

e kësaj organizate.  

 

“Sot, forumi rinor i Partisë Demokratike të Shqipërisë është në ilegjitimitet 

statutor, sepse struktura e tyre e zgjedhur është jashtë mandatit. Kjo ka ndodhur 

për shkak të situatës aktuale politike dhe përparësive politike. Unë besoj se në 

vjeshtën e vitit 2021, pas zgjedhjeve parlamentare, ne do të organizojmë zgjedhje 

për forumin "( R4) 

 

“Nëse të rinjtë kanë perceptimin se proceset zyrtare politike nuk janë të arritshme 

dhe/ose tërheqëse për ta, kjo mund të formojë qëndrimet e tyre për gjithë jetën, 

me ndikime  afatgjata negative në kulturën politike të PD ”. (R7)  

 

FRPD gjithashtu ka krijuar departamente tematike (neni 40 i Statutit), të cilët janë përgjegjës për 

përgatitjen e platformave, mendimeve, strategjive dhe programeve sektoriale të të rinjve, të cilat 

shërbejnë për të formuluar programin zgjedhor për të rinjtë dhe veprimtarinë politike të FRPD. 

Ata emërohen nga Kryesia e FRPD me propozim të Kryetarit. Sidoqoftë, këto struktura duket se 

kanë funksione paralele dhe të dublikuara dhe kontributi i tyre i mirëfilltë në programin PD 

mbetet i kufizuar. 

 

“Për më tepër, këto departamente disa herë kanë propozuar projekt-ndryshime në 

ligjet që prekin të rinjtë, kanë shkruar propozime konkrete dhe kanë hartuar disa 

drafte politike në fushat me interes për të rinjtë. Të gjitha këto iu kaluan partisë si 

një kontribut i FRPD, por fatkeqësisht, asnjëri prej tyre nuk pati vëmendje nga 

partia, kjo dukuri shkakton konfuzion dhe keqkuptime në funksionimin e 

brendshëm të FRPD”. (R4) 

 

Njësitë organizative në nivelin lokal janë seksionet, grup-seksionet dhe forumet lokale për të 

rinjtë, të njëjtat si në PD. Një degë e PD-së zakonisht funksionon bazuar në njësitë e qeverisjes 

vendore ose në çdo ndarje tjetër administrative të përshtatshme territoriale dhe përbëhet nga 

grupe dhe seksione të vendosura në të. PD dhe FRPD operojnë në 60 degë (https://pd.al/deget/). 

https://pd.al/deget/
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Në nenin 17 flitet për organizimin lokal të FRPD. Një degë ka disa struktura që pasqyrojnë 

strukturën qendrore të FRPD dhe kryetari i degës zgjidhet nga anëtarët e degës. Kryesia e degës 

përbëhet nga 17-31 anëtarë të zgjedhur në parimin e "një anëtar një votë". Për degë të veçanta, ky 

numër mund të rritet me vendim të Kryesisë së FRPD. Çdo degë ka një sekretar, i cili emërohet 

nga Kryetari i Forumit në bashkëpunim me Sekretarin e Përgjithshëm dhe me miratimin e 

kryesisë së FRPD, sipas procedurave të përcaktuara në aktet e tjera statutore. 

 

Seksioni është njësia themelore organizative e FRPD dhe si rregull, është e organizuar mbi bazën 

territoriale të qendrave të votimit. Kryetari dhe nënkryetari i seksionit zgjidhen çdo katër vjet. 

Një nga funksionet kryesore të seksioneve është mbajtja e marrëdhënieve të ngushta me 

elektoratin rinor, identifikimi dhe kontakti i ngushtë me votuesit e rinj. Funksione të ngjashme 

kryhen nga seksionet e grupeve duke mbuluar një territor më të gjerë dhe duke përfshirë disa 

seksione. 

 

“Gjatë vitit 2019, FRPD ka vazhduar me riorganizimin e forumeve lokale të të 

rinjve, zgjedhjen e kryetarëve në degët e reja, si dhe zgjedhjet për zëvendësimin e 

ish-kryetareve që ishin larguar për shkak të emigrimit ”. (R4) 

 

Në parim, FRPD ka krijuar një demokraci të brendshme duke lejuar pjesëmarrjen e të gjithë 

anëtarësisë në zhvillimet e brendshme dhe vendimet politike. Parimet ligjore janë zbatuar në 

Statutin e FRPD, rregulloret e tij të brendshme dhe janë zbatuar në praktikë. 

 

Kur bëhet fjalë për përfaqësimin e brendshëm të FRPD të grupeve të vecanta rinore ose pakicave 

të margjinalizuara, ka dy mënyra: ose konkurrencë ose diskriminim pozitiv. FRPD në 

veprimtarinë e saj ka treguar një qasje pozitive ndaj të rinjve të margjinalizuar që kërkojnë t'i 

bashkohen programit të saj, manifestit politik dhe shoqëror. Forumi ka anëtarë nga të gjitha 

pakicat si romët, anëtarë nga të gjitha fetë, nga të gjitha qytetet, zonat  rurale, dhe të rinj me 

mundësi financiare të ndryshme. 
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“Kjo i ka sjellë besim çdo të riu se ne jemi një organizatë ku grupet e 

margjinalizuara janë të mirëpritura të kontribuojnë dhe të promovohen përmes 

punës së palodhur dhe suksesit ". (R8) 

 

“Unë e njoh forumin ndër vite dhe mund të dëshmoj se kapacitetet njerëzore janë 

rritur dhe disa prej nesh kanë avancuar si në karrierën profesionale ashtu edhe 

brenda strukturave të partisë, jo në varësi të drejtuesve të FRPD, por vetëm falë 

punës sonë ”. (Fokus grupi 2) 

 

Gjithashtu, meqenëse forumi rinor i PD-së është i lidhur ngushtë me historinë politike të PD-së, 

vëmendje e veçantë i është kushtuar garantimit të përfaqësimit të atyre të rinjve që vijnë nga 

familje të përndjekura politike11. dhe njerëz të margjinalizuar nën regjimin komunist. 

 

“Sot në çdo strukturë tonën, kryetari, anëtarë të këshillit kombëtar, në çdo degë të 

FRPD, të rinjtë që vijnë nga këto familje, janë themeli ynë më i fortë dhe 

gjithashtu garancia jonë për të ardhmen. Motoja jonë “Pa histori, nuk ka kujtesë. 

Pa kujtesë, nuk ka të ardhme", ka shërbyer më së miri në këtë drejtim". (i R7) 

 

Është gjithashtu e rëndësishme që teksa partitë politike përpiqen drejt barazisë gjinore, 

shqetësimet në lidhje me numrin e grave në pozitat udhëheqëse dhe vendimmarrëse janë të 

ekuilibruara me shqetësimet në lidhje me pushtetin e duhur dhe autoritetin e dhënë grave në këto 

pozicione. Në këtë mënyrë, barazia gjinore ka qenë  në gjendje të adresojë si aspektet sasiore 

ashtu edhe ato cilësore të fuqizimit të grave. E thënë disi ndryshe, është e pakuptimtë thjesht të 

rritet numri i grave në udhëheqje politike dhe pozicione vendimmarrëse, nëse gratë e tilla nuk 

kanë autoritetin dhe fuqinë e duhur për të bërë një ndikim në forumin rinor, nga ku fillon karriera 

e tyre politike. 

 

 
11 PDSH u krijua si një alternativë politike ndaj një prej regjimeve më të ashpra diktatoriale komuniste në Evropën Qendrore dhe Lindore. Në 
misionin e vet thelbësor, PD deklaroi dënimin e së kaluarës komuniste dhe zbulimin e karakterit totalitar të sistemit komunist shqiptar, koston e 
jashtëzakonshme njerëzore që kishte shkaktuar komunizmi, privimet dhe izolimin e plotë të vendit që sistemi kishte prodhuar. Retorika 
antikomuniste mbetet edhe sot e kësaj dite tipari mbizotërues i retorikës politike të PDSH-së. 
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Forumi rinor i FRPD ka garantuar përfaqësimin e femrave në strukturat politike, ku ato kanë 

forcuar kuotën e përfaqësimit në të paktën 30% të femrave në të gjitha strukturat drejtuese. Në 

kryesi dhe këshillin kombëtar të FRPD, kjo përqindje e përfaqësimit është zbatuar me saktësi. 

Lidhur me përfaqësimin dhe zgjedhjen e femrave si drejtuese të strukturave të forumit rinor në 

degët / rrethet, FRPD është një hap përpara jo vetëm për partinë që i përket, por çdo forum partie 

dhe rinie në Shqipëri. Këtu duhet përmendur fakti që në shumë qytete, por veçanërisht në zonat 

me një mentalitet të fortë mashkullor, degët e të rinjve FRPD drejtohen nga femra. Përkatësisht 

në Burrel, Puke, Kamëz, Skrapar, Korçë, Vlorë dhe Kurbin, femrat janë kryetaret e forumit rinor 

dhe kanë bërë të mundur përfshirjen e femrave të tjera në strukturat e FRPD. Gjithashtu, në 

GRUD (Grupi Rinor Universitar Demokrat), sekretarja e përgjithshme e kësaj strukture është një 

femër. Kjo ka çuar në një numër në rritje të femrave që marrin pjesë në takimet e FRPD. 

 

Sidoqoftë, FRPD, duke përqafuar dhe praktikuar vërtet demokracinë e brendshme, duhet të jetë 

një inkubator politik për të ushqyer kulturën politike, mësimin, shoqërizimin dhe kompetencën e 

qytetarëve të të rinjve dhe për të ofruar mundësi për pjesëmarrje të të rinjve femra, komuniteteve 

të margjinalizuara, të rinjve të pakicave për të mbështetur dhe zgjeruar aftësitë e tyre qytetare. 

Duke nxitur gjithëpërfshirjen dhe pjesëmarrjen e mirëfilltë, FRPD do të jetë në gjendje të rrisë 

legjitimitetin dhe besueshmërinë e zgjedhjeve të politikave dhe alternativave që do të prodhojë 

në të ardhmen për PD që qeveris vendin. 

 

Transparenca financiare dhe llogaridhënia në FRPD 

 

Financimi është thelbësor për një forum politik rinor për të luajtur rolin e tyre të duhur si agjentë 

kryesorë të demokracisë. Varësia financiare dhe mungesa e fondeve është një çështje kryesore 

shqetësuese për FRPD. Sot, kuotat e anëtarësimit luajnë një rol të parëndësishëm si burim 

fondesh. Është e kuptueshme që në rrethanat kur shumica e elektoratit përballet me varfëri si 

rezultat i së kaluarës së tyre të pafavorshme nën komunizëm dhe papunësisë aktuale, kuotat e 

anëtarësisë nuk bëjnë një ndryshim të rëndësishëm as në parti dhe as në buxhetin e forumit rinor. 

Prandaj, forumi rinor ka tendencë të mbështetet në financime nga burime të  tjera. 
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“FRPD financon aktivitetin e saj përmes të ardhurave nga kuotat e anëtarësisë, 

shuma e të cilave përcaktohet nga Kryesia e Forumit, kontributi financiar i PD 

dhe burime të tjera ligjore (donacione ose sponsorizime bazuar në legjislacionin e 

vendit). Administrimi i financave të FRPD kryhet në bazë të kritereve të 

përcaktuara nga Kryesia dhe nën kontrollin e një komisioni të caktuar prej saj ”. 

(Statuti i FRPD, neni 51) 

 

“Për ‘Young Conservatives’, kuota e anëtarësisë është 5GBP / vit. Të gjitha 

partitë, dikur kishin nevojë për shumë anëtarë për të bërë fushatë, për të përhapur 

mesazhin e tyre politik, për t’u mbështetur financiarisht tek anëtarët, apo për të 

kuptuar nga terreni shqetësimet dhe hallet kryesore të shoqërisë. Në të gjitha këto 

kuptime, tanimë partitë e kanë anashkaluar anëtarësinë.” 

(Emily Rainsford, UK Political Parties' youth factions, 2018) 

 

“"Organizata ‘Gioventu Nazionale’, forumi rinor i partisë së djathtë ‘Fratelli 

d'Italia’, pretendon sa më poshtë në statutin e tyre, në lidhje me financat: 

‘Gioventu Nazionale’ nuk ka qëllime fitimprurëse dhe financimin e saj për evente 

dhe aktivitete e merr nga: - kuota e anëtarësimit dhe dhurime - disbursime nga 

‘Fratelli d'Italia’ - kontribute vullnetare nga persona fizikë dhe persona juridikë - 

dhurime nga zgjedhje trashëgimie - të ardhura që vijnë nga aktivitete margjinale 

të prodhimit dhe komerciale, të aktivizuara vetëm sipas rastit, që synojnë arritjen 

e objektivave statutorë ”. Neni 21. (Statuti) 

 

Mungesa e një buxheti të dedikuar nga PD pengon çdo nxitje në pjesëmarrje dhe përfaqësim të të 

rinjve në procesin e vendimmarrjes brenda partisë. Fuqizimi politik i të rinjve nuk mund të 

arrihet nga forume rinore të pafuqishme që varen në çdo hap të rrugës nga financimi prej 

udhëheqjes së partisë, ata duhet të krijojnë fondet e veta për të drejtuar aktivitetin e forumit, duke 

filluar me kuotën e anëtarësimit, e cila ekziston në statut, por nuk ka ndodhë në realitet. 

 

“FRPD nuk ka një buxhet vjetor. Kostot e kryesisë për aktivitetet e forumit janë 

personale. Bazuar në statut, kryesia duhet të vendosë për një kuotë anëtarësie, 
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por ne nuk e kemi zbatuar atë. Sa herë që kjo çështje është ngritur, është 

debatuar, por ne nuk kemi rënë dakord të kemi një tarifë anëtarësie”. (R4) 

 

“Individët marrin mbështetje financiare nga familjet e tyre ose mbështetësit e 

FRPD, të nevojshme për ata për të udhëtuar në vend, duke kontaktuar me të rinjtë 

dhe elektoratin e PD”. (R9) 

 

“Në Shqipëri, KQZ siguron fonde publike për partitë politike. Por financimi i 

partive mbetet i diskutueshëm, duke pasur parasysh që formulat e shpërndarjes 

kontestohen. Një aspekt më i vështirë i financimit politik është ai i financimit 

privat për partitë, dhe mënyra e rregullimit të tij. Shumë nga këto çështje mbeten 

të pazgjidhura dhe kjo ndikon në jetën politike të forumit rinor të partive". (R2) 

 

"Një mungesë fondesh për organizatat rinore vjen jo vetëm nga burimet e 

kufizuara financiare në dispozicion të partive politike por edhe për shkak të një 

tendence në emër të udhëheqjes së partisë për të mbajtur nën kontroll çdo element 

dhe çdo ngjarje të organizuar nga këto forume rinore". (R7)  

 

Duke marrë parasysh shpenzimet e shumta, të nevojshme për drejtimin e një forumi rinor, FRPD 

nuk ka sot burimet e nevojshme për të mbështetur anëtarët e vet me trajnim, ose për të organizuar 

ngjarje dhe aktivitete në komunitetin e tyre. FRPD shpesh ka përfituar nga burimet e financimit 

të organizatave të huaja si KAS, DeutschlandTag dhe ËFD. 

 

“PD nuk alokon ndonjë mbështetje financiare për FRPD, përveç për të mbuluar 

pagën minimale të kryetarit të FRPD dhe koston vjetore të anëtarësimit në YEPP 

të vlerësuar në 2,400 EURO”. (R9) 

 

“Sigurisht, fondet e pakta janë shqetësim për aktivitetin e përditshëm të një 

forumi rinor. Sidoqoftë, deri më tani ne si FRPD kemi arritur të mbulojmë çdo 

shpenzim në maksimumin e mundësive tona personale”. (R4) 
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Mungesa e informacionit mbi sasinë e parave që qarkullojnë brenda dhe rreth zgjedhjeve, 

burimet e tyre dhe shpenzimet e bëjnë më të vështirë për të rinjtë të marrin vendime të 

informuara. Kjo mungësë informacioni gjithashtu lehtëson korrupsionin dhe prish besimin e të 

rinjve në institucionet politike. Transparenca financiare e fondeve duhet të përmirësohet 

ndjeshëm në të ardhmen. Diskutimi në grup i të rinjve tregoi se forumi në vetvete mund të 

punojë më shumë për këtë çështje delikate dhe të rëndësishme për të rritur besimin e të rinjve. 

  

Edukimi i qytetarisë aktive 

 

Demonstratat masive publike të studentëve në Tiranë në dhjetor 2018 dhe gjatë pranverës 2019 

dhe shkalla e ulët e pjesëmarrjes së votuesve të rinj në zgjedhje kanë ngritur pyetjen në lidhje me 

përgatitjen e të rinjve për të marrë pjesë si qytetarë në shoqëri. Diskutimi nëfokus grup me 

anëtarë të FRPD tregoi se edukimi qytetar dhe politik i të rinjve ka ndikimin më të madh në 

pjesëmarrjen politike. 

 

Për anëtarët e kryesisë së FRPD, edukimi qytetar / demokratik tejkalon vetëdijesimin e votuesve 

dhe edukimin zgjedhor / elektoral. 

 

“Është edukim politik për zgjedhjet, demokracinë dhe qeverisjen. Komponenti 

zgjedhor i edukimit qytetar normalisht duhet të  mbulojë të njëjtën bazë si në 

informacionin e votuesve dhe programin e edukimit zgjedhor. 

 

Komponenti i demokracisë normalisht duhet të mbulojë çështje rreth mënyrës sesi 

funksionojnë institucionet (si qeveritarët ashtu edhe aktorët jo-shtetërorë) në një 

mjedis demokratik duke përfshirë institucionet qeveritare, organet e menaxhimit 

të zgjedhjeve, partitë politike, OSHC-të, organet vëzhguese të demokracisë si një 

komision i të drejtave të njeriut, etj. 

 

Komponenti i qeverisjes normalisht do të mbulojë çështje rreth marrëdhënieve shtet-shoqëri 

(marrëdhëniet midis qeverisë dhe të qeverisurit) në drejtimin e çështjeve kombëtare duke 

përfshirë, ndër të tjera, pjesëmarrjen e qytetarëve, marrëdhëniet gjinore, sundimin e ligjit, 
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menaxhimin ekonomik, qeverisjen e korporatave, shoqërinë qeverisja dhe korrupsioni”. (Fokus 

grup 1) 

Diskutimi në fokus grup tregoi se pothuajse 75% e të rinjve FRPD kanë marrë pjesë në seanca 

trajnimi dhe janë të informuar për çështjet e edukimit politik, mendimit kritik dhe integritetit. Të 

rinjtë konfirmuan se kanë marrë pjesë në shumë trajnime të organizuara në mënyrë specifike nga 

KAS, në shumë seanca informimi të organizuara nga NDI, ËFD, Fondacioni i PD "Liri 

Demokraci". Sigurisht, ata theksuan se FRPD dhe PD duhet të vazhdojnë të merren me edukimin 

e të rinjve mbi çështjet politike të integritetit politik. 

 

“FRPD, për herë të parë në historinë e saj, ka krijuar që nga viti 2016 

Akademinë Politike të FRPD si një institucion ku çdo vit të paktën 150-200 të rinj 

trajnohen nga ekspertë të certifikuar vendas dhe të huaj. Akademia bazohet në 

praktikat më të mira dhe përvojën perëndimore, kryesisht gjermane, duke pasur 

parasysh që partneri ynë kryesor strategjik dhe financiar në këtë sipërmarrje 

është fondacioni politik i Demokristianëve të CDU, Konrad Adenauer Stiftung, 

një nga fondacionet politike më të njohura në botë”. (R4) 

 

Përvoja evropiane në zhvillimin e një axhende për të rinjtë në vite na mëson se sidoqoftë, ajo që 

është e qartë nga rishikimi i literaturës mbi format e reja dhe inovative të pjesëmarrjes së të 

rinjve është se, përveçse "mësimit" të demokracisë tek të rinjtë duhet dhe pjesëmarrja e tyre. 

Institucionet e demokracisë - parlamentet tona dhe shumë nga politikanët tanë - gjithashtu duhet 

të mësojnë shumë për vete, shumë më tepër për pjesëmarrjen e të rinjve dhe se çfarë do të thotë 

të dëgjosh dhe të marrësh parasysh pikëpamjet, mendimet dhe idetë e të rinjve. (Këshilli i 

Evropës, 2018) 

 

Në një kohë kur shumë të rinj po shprehin një "interes të ulët tek politika", pjesëmarrja e të rinjve 

mund të promovojë qytetari aktive dhe të ofrojë mundësi të reja për angazhim qytetar, edukim 

dhe mësim rreth qeverisjes, duke forcuar kështu përgjegjësinë sociale të të rinjve. Prandaj, FRPD 

duhet të promovojë edukimin që përqendrohet në mendimin kritik politik, fleksibilitetin dhe të 

menduarit sistematik dhe ndërdisiplinor, i cili përputhet me nevojat reale të të rinjve politikë. 
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Pjesëmarrja e FRPD në platformat rinore politike europiane 

 

Pjesëmarrja në platformat ndërkombëtare të të rinjve është një mënyrë për të rritur rëndësinë e 

FRPD brenda dhe përtej BEs, dhe gjithashtu për të arritur rrjetëzimin përmes dialogut të 

institucionalizuar dhe thelbësor me homologët politikë në të gjithë botën. Përveç kësaj, 

pjesëmarrja në platforma të tilla e ndihmon FRPD të marrë mbështetje dhe ndihmë teknike, të 

rrisë besueshmërinë e saj dhe të shkëmbejë praktikat mbi zhvillimet politike dhe performancën 

zgjedhore. 

 

FRPD është anëtar themelues dhe me të drejta të plota i YEPP (Rinia e EPP, Forumi Rinor i 

Partisë Popullore Evropiane) që nga viti 1997. Që nga Shkurti i vitit 2020, pas dy viteve të 

bashkëpunimit intensiv dhe monitorimin nga EDS, FRPD është anëtar me të drejta të plota i EDS 

(Studentët Demokratë Evropian, Organizata Studentore e EPP) Që nga tetori 2019, gjatë takimit 

vjetor në Romë, FRPD u bë anëtar i YCDI (Young Central Democrat International), një 

organizatë që përbëhet nga forume rinore në qendër dhe në të djathtë nga më shumë se 30 shtete 

në botë. FRPD është gjithashtu një anëtar me të drejta të plota i organizatës DEMYC 

(Komuniteti Rinia Demokratike e Evropës) dhe IYDU (Bashkimi Ndërkombëtar i Demokratëve 

të Rinj), e cila përfshin 127 forume të djathta nga 81 vende të ndryshme të botës. 

 

Sekretariati i punëve të jashtme të FRPD përbëhet nga 10 të rinj, të mirë-arsimuar dhe entuziastë, 

shumë aktivë në promovimin e vlerave të të rinjve shqiptarë dhe angazhimin e tyre politik në PD. 

 

“Kam vërejtur se praktika në të kaluarën ka qenë egoiste dhe monopolistike në 

qasjen në njohjet me udhëheqësit e huaj të organizatave rinore. Vendosa të ndjek 

shembullin gjerman të Junge Union dhe fillova të formoj një ekip solid me një 

grup njerëzish për të marrë pjesë në takimet jashtë vendit duke i ndarë detyrat e 

tyre për të ndjekur organizata të ndryshme”. (i R9) 
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Sekretariati numëron shumë arritje në dy vitet e fundit. 

• Rigjallërimi i marrëdhënieve me Konrad Adenauer Stiftung, të ngrira për një kohë të 

gjatë. 

• Në Shkurt 2019, Status i Vëzhguesit në EDS dhe Anëtar i plotë në Shkurt 2020. Procesi 

filloi në 1996 dhe përfundoi në 2020. 

• Organizimi i Takimit të Këshillit EDS në maj 2019 në Tiranë, ku të gjithë delegatët e 

EDS morën pjesë edhe në protestën masive. Njëri prej delegatëve u helmua nga gazi 

lotsjellës dhe u dërgua në spital për ndihmën e parë. Kjo bëri bujë në mediat 

ndërkombëtare. 

• Në Shkurt 2019, Deklarata e EPP mbështeti anëtarët e parlamentit të PD që lanë 

mandatet e tyre. Ishte organizata e parë dhe e vetmja ndërkombëtare që mbështeti pa 

kushte veprimet e opozitës në Shqipëri atë muaj. 

• Prania e presidentit të Junge Union, Tilman Kuban në Tiranë dhe organizimi i një 

takimi madhështor të FRPD në mjediset e PD me pjesëmarrjen e 500 të rinjve, më 31 

tetor 2019. 

• Pjesëmarrja dhe përfaqësimi në ngjarjen e DeutchlandTag të Junge Union dhe JOVP 

(Austri) më 11 tetor 2019. 

• Marrja e deklaratave nga EDS, YEPP, DEMYC, IYDU dhe Junge Union kundër 

shembjes së Teatrit Kombëtar në maj 2020. 

• Organizimi i Akademisë Politike 3-ditore sipas modelit gjerman, financuar dhe 

mbikëqyrur nga KAS. Deri më sot, janë organizuar katër Akademi Politike. 

• Gjatë vitit 2019, FRPD ka arritur të zbatojë një projekt të themeluar mbi përfaqësimin e 

ËFD në Shqipëri. 

 

“Një fakt shumë i rëndësishëm është se të gjitha këto arritje deri më sot janë 

financuar nga financat e brishta personale të anëtarëve të FRPD, duke mos pasur 

asnjë mbështetje nga PD. E vetmja organizatë që na ka mbështetur në disa 

ngjarje si DeutchlandTag dhe Akademia Politike është KAS”. (R9) 
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Objektivat e FRPD dhe Sekretariatit për 3 vitet e ardhshme janë: 

• Të bëhet Nënkryetar i EDS 

• Të ndihmojë FRLDK (Unionin Rinor të Bashkimit Demokratik të Kosovës) që të 

bashkohet në YEPP 

• Të bëhemi Zëvendës President në YEPP 

• Të bëhemi Zëvendës President në IYDU 

• Të forcojmë më tej marrëdhëniet me Junge Union, partneri strategjik i FRPD. 

 

Arritjet e jashtëzakonshme të FRPD në marrëdhëniet ndërkombëtare nuk duhet të merren si të 

mirëqena nga PD. Kjo detyrë është shumë e rëndësishme sot, sepse mbështetja nga aktorët 

ndërkombëtarë është gjithnjë e më e nevojshme. 
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3. Përfshirja e të rinjve në PD 

 

Pse përfshirja politike e të rinjve? 

 

Pjesëmarrja politike nga të rinjtë është shfaqur vitet e fundit si një fokus thelbësor i përpjekjeve 

për të rritur demokracinë në të gjithë botën. Kjo vëmendje buron nga dy tendenca që në shikim të 

parë, shfaqen,në konflikt me njëra-tjetrën. Shqetësimi i parë ka të bëjë me "apatinë politike" 

midis të rinjve, i matur kryesisht në terma të pjesëmarrjes së ulët të votuesve. E dyta është rritja e 

njohjes së rolit qendror të luajtur nga të rinjtë në lëvizjet për demokraci në të gjithë globin. Së 

bashku, këto prirje kanë frymëzuar partitë politike për të filluar një program të ri për të 

identifikuar dhe trajnuar aktivistët e rinj për t'u bërë udhëheqës politikë. (Bacalso, 2019) 

 

Pjesëmarrja e të rinjve i referohet gjerësisht pjesëmarrjes në një aktivitet, një proces, të një 

komuniteti ose një ekosistemi. Ndonjëherë pjesëmarrja i referohet vetëm pjesëmarrjes në një 

proces vendimmarrës dhe të kesh përgjegjësi, pushtet dhe një rol të njohur në ndikimin e 

komuniteteve lokale. Pjesëmarrja mund t'i referohet një procesi ku rinia mund të angazhohet dhe 

të ndikojë. Ai gjithashtu mund t'i referohet një rezultati, ku të rinjtë të kenë një shans për të 

kontribuar në një proces. (Ampe, 2012). Veçanërisht për rininë, pjesëmarrja është një parim i 

rëndësishëm. 

 

Sipas një studimi nga Inter-Parliamentary Union sot të rinjtë përbëjnë vetëm 2% të anëtarëve të 

parlamentit në të gjithë botën. Për të nxitur pjesëmarrjen në politikë dhe angazhimin e të rinjve, 

72 vende në botë po organizojnë "Parlamentin Rinor" si një mjet për të afruar të rinjtë dhe 

politikën më pranë. Në vitin 2018 IPU bëri një renditje mbi Pjesëmarrjen e të Rinjve në 

Parlamentet Kombëtare, Sa i përket të zgjedhurve nën 30 vjeç, të parët në renditje janë 

Norvegjia, Suedia dhe San Marino. Shqipëria mban pozicionin e 59-të nga 146 vende me 2.3% të 

vendeve në parlament të zëna nga të rinjtë. Duhet thënë se studimi i referohet legjislaturës së 

konstituuar nga zgjedhjet e vitit 2017 në Shqipëri përpara se Partia Demokratike të braktisë 

mandatet e saj parlamentare, një ngjarje e vitit 2019. 
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Pjesëmarrja madje është përshkruar si një "enë e zbrazët" (Theis 2010) të cilën dikush e mbush 

me konceptin e saj mbi atë që është forma ideale e demokracisë, si veprojnë qytetarët dhe si 

duhet të veprojnë në mënyrë ideale, se si të rinjtë duhet të thonë fjalën e tyre në çështjet që i 

prekin ata , cila është natyra ideale e komunitetit dhe kështu me radhë. Pjesëmarrja është e lidhur 

me koncepte të tilla si angazhimi, fuqizimi, përfshirja, shtetësia, zëri ose veprimi. Kur 

diskutohet, shpesh diskutohet dhe promovohet vetëm pjesëmarrja, ne po flasim edhe për natyrën 

e vendimmarrjes demokratike. 

 

"Të rinjtë e sotëm në Shqipëri meritojnë mundësi reale për të marrë pjesë në 

proceset politike dhe për të kontribuar në zgjidhje praktike që përparojnë 

zhvillimin. Kur lejohen të organizohen, të shprehin mendimet e tyre dhe të luajnë 

një rol domethënës në vendimmarrjen politike, ata vazhdimisht demonstrojnë 

vullnetin dhe aftësinë e tyre për të nxitur ndryshime pozitive të qëndrueshme. Ata 

gjithashtu bëhen më shumë aktivë për të kërkuar dhe mbrojtur demokracinë, si 

dhe të fitojnë një ndjenjë më të madhe të përkatësisë". (R1) 

 

Situata ekonomike dhe sociale botërore e krijuar nga pandemia Covid-19, demonstron se të rinjtë 

po kërkojnë një ndryshim se kush ka pushtetin, dhe në mënyrën se si përdoret ky pushtet, 

megjithatë të rinjtë ende e gjejnë veten të margjinalizuar nga politika zyrtare dhe janë të kufizuar 

për të ushtruar të njëjtin ndikim mbi proceset e vendimmarrjes (Agnieszka Kazimierczuk dhe 

Hannah Itcovitz, 2020).  

 

“Në një kohë kur pabarazia po rritet, të rinjtë mbeten të ndikuar në mënyrë 

disproporcionale dhe po shprehin zhgënjimin me udhëheqësit dhe institucionet që 

ata i perceptojnë si të paarritshëm, të paaftë, jo reagues, të korruptuar dhe shpesh 

shtypës”. (R7) 

 

Problemet në lidhje me angazhimin politik të të rinjve jo gjithmonë marrin vëmendjen e duhur 

nga politikbërja. Të rinjtë shpesh përfshihen në shoqërinë civile si një veprim paraprak drejt 

politikës dhe vendimmarrjes. Përfshirja e të rinjve në procesin e vendimmarrjes shpesh pengohet 

nga mendësia e vjetër e disa anëtarëve të partisë, të cilët i konsiderojnë të rinjtë si të papërvojë 
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për të qenë pjesë e institucioneve vendimmarrëse, të tilla si udhëheqja e partisë, parlamenti, 

qeveria dhe këshillat bashkiakë dhe kjo mendësi është një pengesë shqetësuese. (Nevila Xhindi 

dhe Blerjana Bino, 2019) 

 

“Unë mendoj se vullneti politik dhe dëshira e kryesisë së partisë janë të 

mjaftueshme për të garantuar përfshirjen e të rinjve në proceset politike dhe për 

të siguruar përfaqësimin e tyre politik, angazhimin e të rinjve dhe qarkullimin e 

elitave brenda saj. Në rastin tonë, ne duhet të përshtatim modele të mira 

evropiane të partive tona simotra dhe suksesi është i garantuar.” (R3) 

 

Në këtë drejtim, PD ka krijuar një trend pozitiv me krijimin e Komitetit për Orientimin e 

Politikave (KOP), një instrument i fuqizimit dhe mundësimit të pjesëmarrjes së të rinjve në 

politikë12. Iniciativa e KOP, anëtarëve të rinj të saj dhe propozimet e saj të politikave, u 

promovuan kryesisht në media dhe sferën publike gjatë fushatës zgjedhore të 2005 si një lëvizje 

inovative dhe pozitive jo vetëm brenda PD, por edhe për të gjithë sistemin politik. KOP bashkoi 

profesionistë të rinj me një histori të suksesshme, akademikë që kishin studiuar në institucione të 

njohura jashtë vendit, qytetarë me një kontribut domethënës në jetën ekonomike, kulturore dhe 

shoqërore. KOP krijoi mundësinë për të hapur PD jo vetëm për njohuri dhe ekspertizë nga 

ekspertë të rinj të ndritshëm, por veproi si një mekanizëm për të rritur përgjegjesineudhëheqjes 

së PD për të informuar mbi çështjet kryesore të politikës dhe vendimmarrjes 

 

Ndërsa ishte në qeveri (2005-2009), PD nuk e zyrtarizoi këtë Komitet, as përmes ndonjë 

rregulloreje të brendshme dhe as me statut. Ndonëse disa nga anëtarët e saj u emëruan në poste të 

larta politike si ministra, zëvendësministra, këshilltarë dhe poste të tjera, shumë prej ose dhanë 

dorëheqjen për shkak të zhgënjimit ose u hoqën nga posti. Z. Lulzim Basha, koordinatori i ri i 

KOP në atë kohë, spikati si një shembull i arritjes polititike të një të riu  drejt pozicionit më të 

lartë politik në PD. Ai u zgjodh Kryetari i PD në 2013. Nga 2005, COP mori më pak vëmendje 

në media dhe publik pasi nuk kishte më takime aktive të tij(Nevila Xhindi dhe Blerjana Bino, 

2019).  

 
12 Përbërja e KOP nuk dihet zyrtarisht. Emrat e treguar në media në atë kohë janë diku midis 39 - 45, ku rreth 20 prej tyre janë të rinj nën 35 
vjeç. 
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Në ndryshimet statutore të vitit 2009, PD e përcaktoi KOP si një strukturë e brendshme partie e 

ngarkuar me hartimin, propozimin dhe zbatimin e projekteve politike. Në nëntor 2014, Z. Basha 

prezantoi për publikun, 24 emra të rinj si "koordinatorë", të gjithë të rinj në moshë, me profile të 

larta profesionale që iu bashkuan PD nga akademia dhe shoqëria civile. 

“… Ata janë një aset i madh për PD-në, janë një aset i madh për Shqipërinë. Shqipëria e 

re, Shqipëria demokratike ka shansin e fillimit të ri. Informacioni dhe virtytet më të mira 

janë fati i saj. Unë i vlerësoj dhe i përgëzoj nga zemra për rezultatet e arritura, për 

sukseset e deritanishme në karrierën profesionale dhe i falënderoj që zgjodhën të 

kontribuojnë në PD sot në opozitë dhe nesër në qeveri ". (Lulzim Basha, fjala e hapjes. 7 

nëntor 2014) 

 

Sidoqoftë, PD iu rikthye KOP në ndryshimet e reja statutore në vitin 2018. Të paktën në parim, 

statuti aktual i PD detajon rolin e Komitetit për Orientimin e Politikave si një strukturë që ushqen 

zgjedhjet dhe programet e politikave të PD me njohuri dhe eksperience profesionale ekspertësh. 

(Statuti i PD. Neni 60) 

 

Besueshmëria dhe tërheqja e të rinjve ndaj FRPD varet gjithashtu nga hapja dhe përfshirja e tyre 

në strukturat e saj. Hapja e FRPD ndaj individëve që dëshirojnë të përfshihen, konkurrenca e 

brendshme për avancimin e karrierës brenda forumit, pa dyshim që ndikon në përfshirjen politike 

të të rinjve ne PD. FRPD duke rritur cilësinë e kandidatëve nga rradhët e të rinjve përmes 

konkurrencës, meritokracisë dhe demokracisë rrit besimin e qytetarëve tek PD duke dhënë 

shpresë që kur  ajo të jetë në pushtet, do t'i përmbahet të njëjtave parime. 

 

“Shoqëria duhet të sjellë në lojë një klasë të re politikanësh bazuar në aftësi dhe 

merita individuale, jo bazuar në zgjedhje të njëanshme ose ftesa nga politikanë të 

lartë ose udhëheqës të partive politike”. (R) 

 

Pozicionimi i të rinjve në strukturat drejtuese të PD 



 
33                                                

 

 

Një vëmendje e madhe globale i është kushtuar zhvillimeve lidhur me apatinë e të rinjve dhe 

angazhimin e tyre në politikën tradicionale dhe më pak tradicionale (Bacalso, 2019). Promovimi 

i zgjedhjes së më shumë politikanëve të rinj mund të shërbejë si një strategji për t'iu përgjigjur të 

këtyre zhvillimeve, duke u sinjalizuar të rinjve se politika është e hapur ndaj tyre dhe duke 

rimenduar mënyrat konvencionale të "bërjes së politikës" brenda institucioneve zyrtare. Këto 

përpjekje mund të forcohen duke bërë investime të mëtejshme në strukturat tradicionale politike 

si forume politike rinore, të cilat mund t'i lejojnë të rinjtë të shprehin mendimet e tyre politike, të 

mësojnë se si të marrin pjesë dhe të ndikojnë në procesin e politikave, dhe të zhvillojnë aftësitë e 

nevojshme për të qenë politikisht efektivë. 

 

Problemet në lidhje me angazhimin politik të të rinjve jo gjithmonë kanë marrë vëmendjen e 

duhur nga PD. Përfshirja e të rinjve në procesin e vendimmarrjes në PD shpesh pengohet nga 

mendësia e vjetëre disa anëtarëve të partisë, të cilët i konsiderojnë të rinjtë si të papërvojë për të 

qenë pjesë e institucioneve vendimmarrëse, të tilla si udhëheqja e partisë, parlamenti, qeveria , 

dhe këshillat bashkiakë dhe kjo është një pikë gjë shqetësuese (Nevila Xhindi dhe Blerjana Bino, 

2019). 

“Në takimet e kryesisë në degët lokale ne shpesh shihemi si të pavlefshëm - "ata 

janë shumë të rinj; ata nuk e njohin partinë". Ky është qëndrim fyes dhe aspak 

frymëzues për jetën politike të të rinjve në degë. 

 

Bashkëpunimi midis anëtarëve të FRPD dhe PD në rrethe është i tensionuar. 

Anëtarët e vjetër  të PD kanë tendencë të injorojnë çdo kontribut të dhënë nga të 

rinjtë. 

 

Si pjesë e bashkëpunimit të tensionuar, në zgjedhjet e tanishme primare brenda 

partisë, unë u skualifikova për të kandiduar në degën time, pasi anëtarët e vjetër 

të partisë nuk e konsideruan të votonin për mua. Me gjithë kontributin tim disa 

vjeçar dhe me gjithë mbështetjen e të rinjve të qytetit, nuk u zgjodha për të 

kandiduar në raundin e dytë”. (Fokus grupi 2) 
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“Unë do të thoja se të gjitha proceset politike në çdo parti janë komplekse. Kur 

bëhet fjalë për rininë, gjëja më e rëndësishme është vullneti i kryesisë së partisë 

për të përfshirë brezin e ri sa më shumë që të jetë e mundur. Objektivat e partisë, 

për mendimin tim, duhet ta kenë gjithmonë rininë si përparësi. Nëse ato lihen 

jashtë vëmendjes, çdo parti do të humbte zgjedhjet, në mënyrë dramatike. Ka 

sigurisht sfida specifike, pasi duhet të sigurohemi që njerëzit që përfshihen të kenë 

vullnet dhe aftësi për të marrë role të rëndësishme”. (R5) 

 

“Pjesëmarrja e të rinjve në jetën politike të PD është e domosdoshme dhe shumë 

e shëndetshme. Kjo do të garantonte qarkullimin e elitave, hapjen e partisë për 

ide të reja, mospajtim, inovacion dhe modernizimin e saj. Kjo pa diskutim do të 

garantonte të ardhmen e vetë PD-së, pasi do të përgatiste breza të tërë 

politikanësh të rinj, të cilët përmes një sistemi të qartë karriere dhe meritokracie, 

mund të drejtonin strukturat kryesore të partisë në të ardhmen. Sipas mendimit 

tim, një parti që nuk ka rininë në fokusin e jetës së saj politike është e destinuar të 

dështojë”. (R3) 

 

Figura 1 Përfshirja e të rinjve në statutin e PD 

1- Neni 34 (Kuvendi i Degës së PDSH-së) pika 2-h. 

(Kuvendi i Degës përbëhet nga): Përfaqësues të zgjedhur prej organizatave partnere, 

LDG dhe FRPD. Numri i përfaqësuesve për secilën organizatë partnere është deri në 

5% e numrit të përgjithshëm të gjithë anëtarëve të përcaktuara në shkronjat e 

mësipërme të kësaj pike. 

 

2- Neni 35, (Kryesia e Degës së Partisë) pika 2-g 

(Kryesia e Degës përbëhet nga): g) Kryetari vendor i LGD dhe ai i FRPD. 

 

3- Neni 47, (Kuvendi Kombëtar i Partisë) pika 2-i 

(Kuvendi Kombëtar përbëhet nga): Një numër i kufizuar përfaqësuesish të 

organizatave partnere LDG dhe FRPD, në numër të barabartë sa 5 për qind e numrit të 
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anëtarëve. 

 

4- Neni 49, (zgjedhjet për këshillin kombëtar) pika 13. 

(Këshilli Kombëtar përbëhet nga): Anëtarë të zgjedhur sipas këtij Statuti. Numri 

minimal i anëtarëve të zgjedhur në Kuvendin Kombëtar është jo me pak se 100 

persona, por në çdo rast nuk duhet të jetë më i vogël se shuma totale e dalë sipas 

shkronjave të tjera të kësaj pike. Numri i zonjave fituese të mos jetë më pak se 30%. 

Numri i të rinjve fitues, që propozohen sipas modaliteteve që parashikohen në 

Rregulloren e Brendshme, të mos jetë më pak se 15%. Nëse kuotat e mësipërme nuk 

plotësohen nga renditja e dalë pas votimit, atëherë renditja e tyre veçohet nga ajo e 

përgjithshmja. 

 

5- Neni 70, (Organizatat partnere) pika1;3. 

1. Partia ka këto organizata partnere: 

a) Forumin Rinor të Partisë Demokratike (FRPD); 

b) Lidhjen Demokratike të Gruas (LDG). 

3. PDSH-ja garanton përfaqësimin e organizatave partnere në të gjitha nivelet e 

përfaqësimit politik. Përfaqësimi i LDG-së, respekton standardin minimum të 

parashikuar nga ligji elektoral. Përfaqësimi i të rinjve garantohet me 10 për qind të 

të zgjedhurve në Këshillat Vendorë, si dhe me 5 për qind të listës së kandidatë për 

në Kuvendin e Shqipërisë nga kandidaturat që propozohen në bashkëpunim me 

FRPD-në. 

 

6- Neni 71, (Detyrat dhe kompetencat e organizatave partnere) pika 1;2 

1. Organizatat partnere synojnë që të promovojnë idetë dhe programet e PDSH në 

grupet shoqërore ku ato veprojnë, si edhe të paraqesin e mbrojnë interesat e këtyre 

grupeve në politikën e PDSH-së. 

2. Parimet bazë të strukturës së tyre organizative janë të ngjashme me ato të PDSH. 

Statuti i tyre duhet miratuar paraprakisht nga Kryesia e PDSH-së. 
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Ndërsa partitë kontribuojnë në shprehjen e mendimit politik dhe janë instrumente për 

prezantimin e kandidatëve në zgjedhje, disa rregullime të aktiviteteve të brendshme të partive 

mund të konsiderohen të nevojshme për të siguruar funksionimin e duhur të një organizate 

demokratike. Partitë zakonisht miratojnë statutet dhe rregullore/urdhëresa të brendshme për të 

përshkruar marrëdhëniet midis niveleve të ndryshme të partisë dhe për të përcaktuar procedurat 

për marrjen e vendimeve. Vecanërisht urdherat dhe rregulloret detajojnë mënyrën se si zgjidhen 

udhëheqësit lokalë dhe kombëtarë të partive (dhe shpesh, si mund të zgjidhen), si zgjidhen 

kandidatët për pozicione publike dhe kush ka të drejtë të kandidojë për të dy llojet e pozicioneve. 

 

Figura 2. Përfshirja e të rinjve në partinë Konservatore, UK dhe organizata rinore CDU / CSU 

Junge Union 

Conservative Youth 

Përmendja: “Kushtetuta e Partisë Konservatore, MB” 

PJESA IV - BORDI I PARTISË KONSERVATORE (vazhd.) 

17.14 garantimi se të rinjtë përfshihen dhe përfaqësohen si duhet në të gjitha aspektet e punës 

dhe organizimit të Partisë, përfshirë mirëmbajtjen e një organizate rinore për të rekrutuar të 

rinj në Parti dhe komunikimin me ta; 

Nga studimi i Partisë Konservatore dhe politikave rinore zbulon se partia nuk beson në një 

politikë specifike të orientuar nga të rinjtë, d.m.th. beson se nuk ka çështje specifike për të 

rinjtë në veçanti; kështu, ata nuk bëjnë një përpjekje të madhe në rekrutimin e anëtarëve të rinj 

në moshë. Konservatorët besojnë se brezi i ri është i interesuar në të njëjtat politika si brezat 

më të vjetër, por arsimi përfshin rininë në mënyrë më të drejtpërdrejtë. Kjo është përmbledhur 

mjeshtërisht në fjalët e Michael Hoëard "Të gjitha politikat e Partisë Konservatore ndikojnë 

tek të rinjtë, por unë mendoj se politikat tona në arsim janë veçanërisht të rëndësishme"13. 

Një studim i kryer në Forumet Rinore të Partive në Mbretërinë e Bashkuar14, tregon se 

shumica e anëtarëve në "Konservatorët e Rinj" nuk janë ftuar nga askush për të marrë pjesë, 

 
13 Për një analizë të hollësishme të politikës rinore në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2005, shih: Pickard, S. op.cit 
14 Emily Rainsford, Fraksionet Rinore të Partive Politike të MB: Një Vështrim në të Ardhmen e Partive Politike, Çështjet Parlamentare, Vëllimi 71, 
Çështja 4, Tetor 2018, Faqet 783–803, https://doi.org/10.1093/pa/gsx040 

https://doi.org/10.1093/pa/gsx040
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dhe ata nuk mendojnë se pjesëmarrja e tyre në fraksionin e të rinjve mund të ndikojë në 

politikën publike dhe as nuk ka një sens të qartë të efikasitetit organizativ. Ato nuk motivohen 

nga motivimet e pritshme 'karrieriste', por përkundrazi nga motivimet 'ekspresive' që kanë të 

bëjnë me mbrojtjen e interesave dhe shprehjen e pikëpamjeve. 

Junge Union 

Organizata rinore e CDU / CSU Junge Union ka 109 000 anëtarë dhe është organizata më e 

madhe politike e të rinjve në Gjermani. 

Një sondazh zbuloi se një shumicë prej 83% e gjermanëve midis moshave 18 dhe 29 besojnë 

se brezi i tyre nuk është i përfaqësuar sa duhet në politikën gjermane15. Megjithëse në 2018 

Angela Merkel përfshiu një zë më të ri në kabinetin e saj, 37-vjeçari Jens Spahn, një nga 

kritikët e saj më të rëndësishëm që vjen nga Forumi Rinor 

 

 

Përfaqësimi rinor në organin më të lartë vendimmarrës në PD 

 

Përfshirja e të rinjve në proceset politike të PD është një sfidë komplekse dhe shumë 

dimensionale që duhet adresuar me një larmi mjetesh, në varësi të objektivave dhe kontekstit të 

partisë. Nëse të rinjtë FRPD kanë perceptimin se proceset zyrtare politike nuk janë të arritshme 

dhe / ose tërheqëse për ta, kjo mund të formojë qëndrimet e tyre për gjithë jetën, me ndikime të 

mundshme afatgjata negative në kulturën politike të vendit. 

 

Statutet dhe rregulloret e PD përfshijnë role, detyra dhe përgjegjësi specifike për forumin e saj 

rinor, edhe pse disa nga këto funksione janë të kufizuara ose në disa raste vendosen bazuar në 

kuota dhe proporcione të caktuara. Statuti i PD ka përcaktuar përfaqësimin e të rinjve 15% në 

organin më të lartë vendimmarrës të PD, në Këshillin Kombëtar, 10% në këshillat bashkiakë 

vendorë dhe 5% në Parlamentin Shqiptar. Gjithashtu, kryetari i forumit rinor (FRPD) është 

automatikisht anëtar i kryesisë. Të gjitha këto ndryshime u arritën në ndryshimet e miratuara të 

Statutit të PD të vitit 2018, në të cilën pati një rritje të rolit dhe vendimmarrjes së të rinjve në 

 
15 Rezultati i studimit Civey, prezantuar më 8 shkurt 2018, tek “i ri + i shqetësuar. Sind die Alten überfordert? Welche Möglichkeiten haben 
Junge Menschen në Parteien? ". 
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strukturat e partisë. Hapësira e vetme ende e papërdorur, dhe e cila do të ishte një ndihmë e 

madhe për FRPD, do të ishte garantimi i një përqindje të caktuar të buxhetit të alokuar PDs nga 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, për organizimin e aktiviteteve të forumit rinor dhe shpenzime 

të tjera. 

 

Tabela 3. Statuti përcakton përfaqësimin e të rinjve në organin më të lartë vendimmarrës të PD 

Këshilli Kombëtar Këshilli Bashkiak Kuvendi i Shqipërisë 

15% 10% 5% 

Burimi: Statuti i PD, 2018. 

Megjithëse ka pasur një përmirësim të lehtë në pjesëmarrjen e të rinjve në institucionet 

vendimmarrëse në Shqipëri siç janë parlamenti dhe qeveria, ekziston ende një mospërputhje e 

lartë midis të rinjve të emëruar dhe atyre të zgjedhur. Të rinjtë vihen në fund të listave të 

nominimeve (lista në Zgjedhjet Parlamentare 2017) gjë që ul shanset për t'u zgjedhur dhe siç do 

të vërehet më poshtë nivele të ulëta të pjesëmarrjes së të rinjve gjenden gjithashtu në strukturat e 

rëndësishme politike të PD. PD ka 16.1% të rinj si anëtarë të FRPD në këshillin e saj kombëtar 

(56/350), ndërsa 8% e Kryesisë së Partisë (3/28) përbëhet nga të rinj. Nga kjo pikëpamje (numrat 

dhe përqindjet), mundësitë e përparimit për të rinjtë për të marrë pjesë në jetën politike të PD dhe 

për t'u përfaqësuar respektohen zyrtarisht, por zëri dhe iniciativat e tyre duhet të dëgjohen jo 

vetëm zyrtarisht, por në terma realë. 
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Tabela 4. Përfaqësimi i të rinjve në Këshillin Kombëtar të PD dhe kryesinë e PD 

 

Burimi: Autorët bazuar në të dhëna nga FRPD 

 

Argumentet e PD për rritjen e përfaqësimit të të rinjve janë paralele me ato të rritjes së numrit të 

grave16. Ashtu si ka një dështim në përfaqësimin gjinor, PD nuk ka arritur të integrojë të rinjtë në 

drejtimin më të madh politik të partive. Duhet të theksohet se rinia përbën një pjesë të madhe të 

votuesve të PD, dhe për këtë arsye duhet bërë më shumë përpjekje për të siguruar një hapësirë 

për përfshirjen e kësaj elektorale në proceset e vendimmarrjes politike. 

 

Të rinjtë në parlamentin e Shqipërisë 

 

Në PD, një kërkesë kryesore informale për t'u emëruar si një kandidat për parlamentar është 

përvoja paraprake politike, shpesh në nivelin lokal ose rajonal. Prandaj, kandidatët e rinj të 

ardhshëm duhet të përballen me një sfidë të dyfishtë: shihen si "shumë të rinj" ose "të papërvojë" 

për shkak të moshës së tyre dhe të kenë një karrierë të shkurtër ose jo-ekzistente politike. Të dy 

këta faktorë mund t'i bëjnë ata "më pak të kualifikuar" në sytë e elitave partiake, pavarësisht 

 
16 Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë ka vendosur një kuotë minimale hyrëse për gratë me 30 përqind të kandidatëve në zgjedhjet 
parlamentare dhe 50 përqind për këshillat bashkiakë, por nuk ka asnjë diskriminim pozitiv për pjesëmarrjen e të rinjve në vendimmarrje. Në të 
njëjtën kohë, ligji "Për Partitë Politike në Shqipëri" nuk e cek fare një temë të tillë. Ligji Nr. 8580, datë 17.2.2000, "Për Partitë Politike" 
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pervojave  dhe perspektiva të reja që përfaqësuesit e rinj mund të sjellin në sferën politike. Nga 

ana tjetër, në zgjedhjet e fundit parlamentare (2017) dhe ato lokale (2015), ka një rritje të 

përfaqësimit të të rinjve si një tregues i përparimit të PD drejt përfshirjes politike të të rinjve, një 

trend i qartë pozitiv krahasuar me vitet e mëparshme siç tregohet në tabelat e mëposhtme. 

(Tabelat 5 dhe 7). 

 

Një gur themeli i demokracisë së brendshme të PD është demokratizimi i përzgjedhjes së 

kandidatëve për zgjedhjet lokale, zgjedhjet e përgjithshme parlamentare dhe zgjedhjes se 

lidershipit të brendshëm të partisë. Përvoja nga partitë e krijuara politike në demokracitë 

perëndimore tregon se ka shumë mënyra për të demokratizuar përzgjedhjen e kandidatëve në 

partitë politike duke filluar nga parimi i 'një anëtari-një votë' te modeli i zgjedhjeve 

paraprake/primareve në SHBA17. Këto ndryshime kanë të bëjnë kryesisht me shkallën e 

përfshirjes së anëtarëve të partisë / elektoratit që kontrollon procesin e kandidatit dhe shkallën e 

centralizimit të metodave të përzgjedhjes18. 

 

Sipas të dhënave (KQZ 2020), përqindja e kandidatëve për të rinjtë në listën e PD për zgjedhjet 

parlamentare, Tabela 5, është pothuajse dyfishuar nga zgjedhjet e 2013 në 2017. Kjo është një 

shenjë e mirë për përfshirjen e të rinjve demokratë në politikën reale. E njëjta rritje është ndjekur, 

siç tregohet në Tabelën 6, ku përqindja e vendeve të të rinjve të PD në parlament krahasuar me 

numrin e përgjithshëm të vendeve është rritur në 2017. Nuk ka një shpjegim specifik për rënien e 

përqindjes së të rinjve pjesëmarrës në listë për kandidim si dhe në përfaqësimin në parlament për 

vitin 2013. 

 

 
17 Të dhënat globale tregojnë se vetëm 1.65% e deputetëve të të gjitha vendeve janë nën moshën 20 vjeç dhe vetëm 11.87% janë të moshës 30 
vjeç ose më të ri. UNDP dhe IPU (2012). Global Parliamentary Report 
18 Një grup pune nga Partia Konservatore Britanike (MB) po ndihmon PD në modernizimin e saj, duke krijuar një model të ri të përzgjedhjes së 
kandidatëve. PD është në fazat e fundit të përzgjedhjes së kandidatëve të saj nga anëtarët që marrin përvojën e konservatorëve britanikë duke 
përfshirë anëtarësimin në përzgjedhjen e kandidatëve. Kjo është një risi jo vetëm për PD-në por për të gjithë politikën shqiptare. Deri më tani, 
asnjë parti politike në Shqipëri nuk ka zbatuar këto standarde perëndimore, të cilat e bëjnë procesin e përzgjedhjes së kandidatëve në PD një 
proces transparent, demokratik dhe të bazuar në merita. Me modelin e saj të ri, PD pasqyron kërkesën e shumicës dërrmuese të shqiptarëve 
për të lidhur drejtpërdrejt kandidatin me elektoratin. 
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Tabela 5. Përqindja e kandidatëve të rinj në listën e PD për zgjedhjet parlamentare 

 

Burimi: Autorët bazuar në të dhënat e marra nga KQZ (shtator 2020) 

 

Tabela 6. Përqindja e vendeve të të rinjve të PD në parlament 

 

Burimi: Autorët bazuar në të dhënat e marra nga KQZ (shtator 2020) 
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Të rinjtë e FRPD janë të shqetësuar për përfaqësimin e tyre në përzgjedhjen e kandidatëve për 

zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të prillit 2021. Megjithëse partia filloi një proces me 

rëndësi politike për zgjedhjen e kandidatëve, të rinjtë e FRPD nuk u përfshinë në komisionet e 

përzgjedhjes, dhe jo vetëm, por edhe kur ata u emëruan nga anëtarësia, emrat e tyre nuk 

kandiduan për një raund të dytë. Shqetësimi i tyre u ngrit gjatë diskutimit në fokus grup si dhe 

fakti që nga zgjedhjet e një raundi në tjetrin, anëtarët e FRPD ishin më pak të përfaqësuar. 

 

Sigurisht, ka shumë të rinj në listën e kandidatëve për zgjedhjet parlamentare ose lokale, por 

shumica e tyre nuk janë anëtarë të FRPD. Pjesëmarrësit e fokus grupit deklaruan se PD i 

konsideron anëtarët e FRPD shpesh në listat fillestare, por jo gjithmonë këta të rinj, të rritur 

politikisht në strukturën rinore të partisë, arrijnë të jenë në listat përfundimtare, sepse të rinj të 

tjerë që vijnë nga sfera akademike dhe shoqëria civile bëheni pjesë e listës fituese, shumë më 

shpejt se të rinjtë e FRPD. 

 

“Ne gjithashtu mund të vërejmë se roli dhe rëndësia e FRPD zvogëlohet kur bëhet 

fjalë për përfshirjen e të rinjve në listën e kandidatëve, komiteteve drejtuese, ose 

alokimit të burimeve financiare që duhet të garantojnë funksionimin e 

organizatave politike rinore.” (R4). 

 

Përfshirja e të rinjve të PD në parlament dhe poste të tjera të zgjedhura mund të luajë një rol të 

rëndësishëm në motivimin e të rinjve për t'u përfshirë më politikisht, duke demonstruar se 

politika është e hapur për pjesëmarrjen e tyre dhe duke siguruar modele të mundshme të roleve. 

Me fjalë të tjera, nëse të rinjtë përbëjnë një pjesë të madhe të popullsisë (29.4%), ata meritojnë 

më shumë sesa një prani simbolike në institucionet legjislative për arsye të drejtësisë dhe 

legjitimitetit demokratik. 

 

Siç vuri në dukje IPU në rezolutën e saj të vitit 2014, "demokracia domethënëse kërkon 

pjesëmarrjen e plotë dhe aktive të të rinjve". Kur një segment i rëndësishëm i shoqërisë nuk 

përfshihet në debate politike dhe vendimmarrje, interesat e tyre të politikës mund të neglizhohen 

- në mënyrë me ose pa dashje - dhe përmirësimet që ata mund të sjellin në politikë mund të 
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humbasin, në dëm të të gjithëve. Pjesëmarrja e të rinjve mund të jetë thelbësore "për të 

parandaluar problemet që i prekin ata veçanërisht", dhe për "rritjen e demokracisë dhe vendosjen 

e çështjeve të reja në axhendën politike” ( INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU), 2014).  

 

Të rinjtë në këshillat bashkiakë në Shqipëri 

 

Kur shohim të dhënat për Kryebashkiakët, duke pasur parasysh zgjedhjet e 2011-ës, vëzhgojmë 

se kanë qenë në total 76 kryebashkiakë, prej të cilëve vetëm katër ishin nën 35 vjeç dhe vetëm 

një prej tyre nga Partia Demokratike. Asnjë prej të zgjedhurve nën 35-vjeç nuk ishte grua. 

 

Ndërkohë që në zgjedhjet lokale të 2015-ës19, kemi një rritje të vogël me 3% të Bashkive të 

udhëhequra nga të rinj nën 35 vjeç, ndërkohë që 92% e Bashkive në vend vijuan të drejtoheshin 

nga persona mbi këtë moshë. Rezultatet e zgjedhjeve lokale të 2015-ës tregojnë se nga PD, 

vetëm kryebashkiaku i Devollit ishte nën 35 vjeç.  

 

Të dhënat për Këshillat Bashkiakë në Shqipëri (KQZ 2020) bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të 

vitit 2011, tregojnë se rreth 85% e anëtarëve të Këshillave Bashkiakë ishin mbi 35 vjeç, ndërsa 

vetëm 10% e tyre i përkisnin moshës nën 35 vjeç. Informacioni mbi moshën mungon për anëtarët 

e këshillit të qytetit në shumicës e rasteve Kur krahasohet me kryetarët e bashkive, kjo është një 

shifër disi më e lartë, por përsëri në vlera absolute, përfaqësimi i të rinjve nëpër Këshillat 

Bashkiakë në Shqipëri mbetet shumë i ulët. 

 

Ndërsa rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2015, sjellin një pamje pothuajse krejtësisht të ndryshme, 

ku vërejmë gati një trefishim të përfaqësimit të të rinjve nëpër Këshillat Bashkiakë. Nga 10% e 

përfaqësimit të të rinjve në 2011 në fund të zgjedhjeve të qershorit 2015, të rinjtë përbëjnë 26.4% 

të të gjithë anëtarëve të këshillave bashkiakë, duke zvogëluar mjaft përfaqësimin e personave 

mbi 35 vjeç në këshillat bashkiakë. Megjithëse nuk është bërë ende një analizë e detajuar e të 

gjithë faktorëve që çuan në këtë rritje të konsiderueshme të numrit të të rinjve në Këshillat 

Bashkiakë, ne besojmë se vendosja e kuotës së barabartë gjinore për kandidatët, e kombinuar me 

 
19 Shqipëria kishte aplikuar për herë të parë një sistem të ri të ndarjes administrative, ku njësitë më të vogla të organizatave administrative 
(komuna) u eliminuan të gjitha dhe vendi u nda në 61 bashki të reja. 
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një presion të shtuar ndaj politikanëve për rinovimin e klasës politike në Shqipëri, janë ndër 

faktorët kryesorë që kontribuojnë. 

 

Të dhënat e përshkruara në Tabelat më poshtë (shih Tabela 7) tregojnë se në zgjedhjet lokale 

2011, kishte gjithsej 183 të rinj nën 35 vjeç të zgjedhur në këshillat lokale në të gjithë vendin, 

dhe Partia Demokratike përfaqësohet me 28 prej tyre ose 15.3%. 

 

Zgjedhjet lokale të qershorit 2015 në përgjithësi prodhuan rezultate pozitive për pjesëmarrjen e 

të rinjve në vendimmarrjen lokale, krahasuar me rezultatet e vitit 2011. Të rinjtë kishin 394 

vende në të gjithë vendin. Sidoqoftë, siç tregohet në Tabelën 7, numri i këshilltarëve të PD ka një 

rritje të lehtë në numra absolutë, por një rënie në përqindje. Nga një total prej 394 të rinjsh nën 

35 vjeç të zgjedhur në këshillat vendorë në të gjithë vendin, Partia Demokratike përfaqësohet me 

30 prej tyre ose vetëm 7.6%. 

“Ne kishim kryetarin e forumit rinor në Tiranë dhe shumë të tjerë në rrethe që 

nuk u përfaqësuan në Këshillin Bashkiak pavarësisht se ishin më të votuarit nga 

të rinjtë në parti” (R8). 

 

Tabela 7. Në shifra, përfaqësimi i të rinjve në këshillat bashkiakë: Zgjedhjet lokale 2011 dhe 

2015 
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Burimi: Autorët bazuar në të dhënat e marra nga PD dhe KQZ (Shtator 2020)20 

 

Përqindjet e përfaqësimit duhet të jenë më të larta, proporcionale me punën dhe kontributin e 

këtyre grupeve (të rinjve) në zbatimin e agjendës politike të PD. Zbatimi real i përqindjeve 

kërkuese të përcaktuara në statutin e PD do t'i japë siguri të plotë të rinjve FRPD se kontributi i 

tyre do të vlerësohet, duke rezultuar në pjesëmarrje më të madhe në hierarkinë dhe përfaqësimin 

e partisë. Gjithashtu, një sistem i garantuar meritokracie në PD dhe organizatat partnere do të 

ishte një nxitje strategjike për të rritur përfaqësimin. 

 

“Përfaqësimi i të rinjve në parlament ose zgjedhjet lokale është një hap pozitiv 

pasi rrit cilësinë dhe saktësinë e përfaqësimit të shqetësimeve dhe pretendimeve të 

të rinjve në vendimmarrje, por problemi mbetet në metodologjinë e përzgjedhjes 

dhe cilësinë e përfshirjes. Të rinjtë, pra, kanë energjinë dhe janë në momentin e 

duhur të jetës për të çuar përpara ambiciet e tyre, por ata nuk mund të shtyhen 

përpara në një sistem pasigurish dhe befasish sistematike” (R7). 

 

PD duhet t'i kushtojë vëmendje diferencimit midis përfaqësimit / pjesëmarrjes politike 

kuptimplotë të të rinjve dhe aktiviteteve tokeniste21, pseudo-pjesëmarrëse. Disa aktivitete që 

pretendojnë të nxisin pjesëmarrjen politike të të rinjve nuk u japin të rinjve në mënyrë efektive 

një zë dhe ndikim në vendimmarrje. Prandaj, për të garantuar që pjesëmarrja nuk do të jetë një 

ngjarje e vetme, duhet të ekzistojnë mekanizma për të siguruar ndjekjen, zbatimin e vendimeve 

për të rinjtë dhe llogaridhënien n elektorale të rinisë. Qasja e Forumi Rinor të PD ndaj të rinjve 

duhet të jëtë per ti nxitur ato  të marrin pjesë dhe të dëgjohen. 

 

Ekzistenca e modeleve pozitive të politikanëve të rinj dhe promovimi i tyre në sferat sociale, 

politike dhe mediatike tregon se investime të mëtejshme në promovimin e përfaqësimit politik të 

të rinjve janë të nevojshme për të arritur qëndrueshmërinë dhe suksesin. Zbatimi integral i ligjit 

të de-kriminalizimit mund të krijojë një mjedis të favorshëm për rritjen e pjesëmarrjes së të 

 
20 Ne kemi hasur probleme në gjetjen e statistikave për zgjedhjet e këshillit lokal. Lista e PD-së nuk ishte e plotë, një listë shumë e kufizuar e 
kandidatëve vetëm për disa rrethe dhe KQZ-ja nuk kishte një listë të plotë të emrave për secilin këshill bashkiak dhe gjithashtu asnjë 
informacion në lidhje me moshën e kandidatëve. Kjo e ka bërë shumë më të vështirë krahasimin e shifrave me zgjedhjet lokale 2011 dhe 2015. 
Numrat e marrë janë nga rrumbullakimi statistikor i vlerave të dhëna nga KQZ dhe PD. 
21 Tokenizmi është kur të rinjve u duket se u është dhënë një zë por kanë pak ose aspak zgjedhje për mënyrën se si marrin pjesë. 
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rinjve në partitë politike dhe parlament. Asnjë politikan i ri si në sistemin qendror ashtu edhe në 

atë lokal të përfaqësimit nuk është përfshirë në listën e politikanëve të penalizuar për shkak të 

dispozitave të këtij ligji ose të dhënave penale. 

 

Diskutimi në fokus grup në lidhje me vendosjen e kuotave të përfaqesimit rinorose jo theksoi se 

roli i të rinjve në vendimmarrje dhe politikë shkon shumë përtej vendosjes së kuotave partiake. 

PD duhet të inkurajojë përfshirjen në strukturat partiake të më shumë të rinjve dhe grave me 

profile të ndryshme, të arsimuar mirë,që përfaqësojnë grupime të ndryshme shoqërore, si dhe 

rekrutimin e kandidatëve ttë rinj politikë bazuar në disa kritere, konkurrencën e platformës dhe 

idetë politike. 
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4. Përballja me problematikat rinore dhe përgatitja për zgjedhjet e përgjithshme 2021 

 

Për qëllimet e këtij studimi, i cili synon edhe të njohë dhe të vlerësojë pritshmëritë e të rinjve 

kundrejt programit politik të PDSH-së për zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2021, veçanërisht sa i 

përket sferave kryesore që PDSH ka nevojë të trajtojë në programin e saj, si për shembull, 

arsimimin, punësimin, çështjen e emigracionit, përfshirjen shoqërore dhe ndikimet e pandemisë 

Covid-19, ne organizuam një analizë shumë të thjeshtë online, të titulluar “Të rinjtë për 

Shqipërinë” me anëtarë nga FRPD.  

 

Një ndër pyetjet më të rëndësishme ishte “Cilin nga sektorët e mëposhtëm do ta konsideronit një 

përparësi për të rinjtë? Të rinjtë u përgjigjen përkatësisht se përparësitë e tyre ishin 43% arsimi; 

35% sipërmarrja; 12% turizmi; 6% shëndetësia dhe 4% bujqësia.  

 

Transformimi i shpejtë ekonomik, shoqëror, politik dhe kulturor në shoqërinë paskomuniste 

shqiptare, e vendosi sistemin arsimor përballë nevojave dhe domosdoshmërive shumëpërmasore 

ndaj vazhdon të jetë në kryelistën e prioriteteve. 

 

Tabela 8. Fushat prioritare të të rinjve për zgjedhjet kombëtare 2021 

 

Burimi: Pyetësori online, tetor 2020 
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Duke u mbështetur te programi i PDSH-së së viteve të fundit, që kohë pas kohe është rishikuar 

dhe rishqyrtuar, qasja politike e PDSH-së për përfshirjen e të rinjve duhet të synojë të jetë 

programi i një partie europiane të qendrës së djathtë, i përshtatur në kontekstin shqiptar, me një 

vëmendje gjithnjë e më të rritur karshi arsimimit, sipërmarrjes, politikave rinore dhe promovimit 

të konkurrencës, meritokracisë dhe karrierës politike. 

 

COVID-19 dhe të rinjtë në Shqipëri 

 

Emergjenca shëndetësore e shkaktuar nga epidemia e COVID-19 dhe ndikimet e saj ekonomike 

dhe shoqërore i kanë ndërprerë pothuajse të gjitha aspektet e jetës për të gjitha grupet e 

shoqërisë. Por, megjithatë, njerëz të moshave të ndryshme janë duke i përjetuar në mënyra të 

ndryshme pasojat e saj. 

 

Për të rinjtë, e veçanërisht për më të ekspozuarit, kriza e COVID-19 paraqet rreziqe të 

konsiderueshme në fushat e arsimit, punësimit, shëndetit mendor dhe të ardhurave ekonomike. 

Për më tepër, ndërkohë që të rinjtë dhe brezat e ardhshëm janë të paracaktuar për të mbajtur mbi 

supe pjesën dërrmjuese të pasojave afatgjata ekonomike dhe shoqërore të krizës në fjalë, 

mirëqenia e tyre mund të anashkalohet nga emergjenca dhe nevojat afatshkurtra ekonomike. 

 

Në Shqipëri, pasojat e pandemisë COVID-19 janë duke i larguar akoma dhe më shumë liderat e 

rinj nga mundësia e tyre për t’u përfshirë në çështjet politike dhe publike të jetës shoqërore, ashtu 

si dhe për të marrë pjesë në vendimmarrje, kjo si pasojë e distancimit shoqëror dhe urdhërave për 

të qëndruar në shtëpi. Aktivistët e rinj nuk mund të mblidhen më fizikisht për të organizuar 

lëvizje apo tubime në shkallë të gjerë shoqërore. Mund të përfytyrojmë që edhe plogështia 

politike mund të jetë shumë e lartë te votuesit e rinj, të cilëve edhe përpara krizës u mungonte 

besimi te qeveria shqiptare dhe aktorët politikë të saj, dhe ndihen se të njëjtët udhëheqës 

dështuan që ta menaxhonin në mënyrë të përgjegjshme dhe të duhur emergjencën e shkaktuar 

nga pandemia COVID-19. 
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Për më tepër, siç PDSH ka vënë në dispozicion energjitë e saj për t’iu përgjigjur situatës së 

shkaktuar nga pandemia dhe ka vënë në pah mjerimin e grupeve dhe njerëzve më të 

ekspozueshëm të shoqërisë, përsëri edhe këtu përfshirja politike e të rinjve ende nuk duket se 

është një përparësi. Por megjithatë, në mënyrë të ngjashme, iniciativat për rimëkëmbjen socio-

ekonomike dhe politike nga një krizë e këtillë paraqeten edheperspektiva të ndryshme të të rinjve 

për të marrë pjesë në ndryshimin e strukturave dhe praktikave të mëparshme, në mënyrë që ta 

zgjerojnë praninë e tyre në drejtim dhe qeverisje. Kësisoj, ndërkohë që nga njëra anë pandemia 

ka fuqinë t’i dobësojë dhe përjashtojë të rinjtë, nga ana tjetër ata gjithashtu kanë mundësinë për 

të çliruar energji jetike, të cilat mund të prodhojnë ndryshime midis brezave. Por megjithatë, 

kontributi i të rinjve në të këtilla nisma varet thelbësisht nga lidershipi krijues, organizimi dhe 

vullneti për të rrokur mundësitë. 

 

COVID-19 ka pasur një ndikim drastik mbi të rinjtë në Shqipëri në kuptimin tërësor dhe 

gjithëpërfshirës të fjalës, para së gjithash për arsyen se ka theksuar akoma edhe më shumë 

vështirësitë ekzistuese që ata hasin. Me 29.7% të të rinjve të cilët nuk janë as të punësuar, as nuk 

shkollohen dhe as nuk janë duke u trajnuar për ndonjë gjë (INSTAT, 2017), të rinjtë në Shqipëri 

kanë përballuar pjesën dërrmuese të pasojave të margjinalizimit socio-ekonomik, përkeqësimit të 

kushteve të përgjithshme të mirëqenies dhe varfërisë së paprecedent. Disa hulumtime na diktojnë 

se këto shifrat e papunësisë mund të dyfishohen si pasojë e pandemisë, duke shkuar kështu drejt 

humbjeve të shumta të vendeve të punës, ashtu si dhe të një përkeqësimi të pashmangshëm të 

mirëqenies.  

 

Edhe përpara epidemisë, të rinjtë shqiptarë kanë pasur probleme madhore të cilat, ç’ është e 

vërteta, buronin nga mungesa e investimeve në shëndetësi, arsim, sipërmarrje, aftësim dhe 

punësimit të të rinjve. Sektorët joformalë të Shqipërisë që përthithin pjesën më të madhe të 

papunësisë karakterizohen nga mungesa të thella të sigurisë shoqërore, gjë që personat e 

punësuar në këta sektorë i dënon të jetojnë në një pasiguri të vazhdueshme. Shtetrrethimi dhe 

rregullat e shpallura në përgjigje të menaxhimit të krizës së shkaktuar nga COVID-19, kanë 

ndikuar negativisht në këta sektorë, duke detyruar shumë njerëz që të thellohen në varfërinë e 

tyre kronike. Për shumë vite, ekonomia e Shqipërisë ka dështuar në mënyrë të vazhdueshme për 
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të krijuar mundësi punësimipër të rinjtë, që të përmbushë nevojat e mijëra të diplomuarve nëpër 

universitete dhe institucione të tjera tretësore.  

Momente të tilla ndryshimesh të befta e të përhapura gjerësisht, historikisht kanë prodhuar 

ndryshime të tjera radikale e të pakthyeshme në dinamikën e pushtetit që, me kalimin e kohës, 

kanë vënë në lëvizje lidera të rinj të cilët pasi kanë ardhur në krye të vendit, e kanë ndryshuar në 

mënyrë të pashmangshme qeverisjen e këtyre shoqërive. Por megjithatë, si të gjitha rrethanat 

tipike revolucionare, këto momente nuk vijnë në një pjatë të argjendtë; përkundrazi, ato kërkojnë 

zgjidhje organizative, strategji dhe vendosmëri. Të rinjve shqiptarë u duhet t’i kërkojnë këto 

ndryshime sepse ata që kanë pushtetin thjesht nuk do t’ua mundësojnë kurrë ato. 

 

Duke kapur mundësitë e një lidershipi të ri, të rinjtë e FRPD-së do t’u duhet ta pranojnë dhe ta 

njohin domethënien e qeverisjes në mirëmenaxhimin e çështjeve shoqërore dhe politike. Për të 

rinjtë, qeverisja duhet të jetë një shqetësim i përditshëm, sepse ajo ndodhet në zemër të 

shpërndarjes së burimeve, me implikime të jashtëzakonshme për qëndrueshmërinë shoqërore dhe 

politike. Për shembull, pasojat e epidemisë COVID-19, pjesërisht lidhen me problemet e gjera të 

qeverisjes që e kanë dëmtuar prej kohësh shoqërinë shqiptare. Njësoj si emergjenca tjetër publike 

e tërmetit të 26 nëntorit 2019, COVID-19 ka nxjerrë në pah zhgënjimet dhe pamjaftueshmërinë e 

sistemit të shëndetit publik, pjesa dërrmuese e të cilit u shemb i gjithi, si pasojë e korruptimit 

qeveritar dhe keqmenaxhimit të burimeve. Në mënyrë të ngjashme, edhe tërmeti i 26 nëntorit 

2019, ka nxjerrë në pah dështimin e qeverisë në marrjen e përgjegjësive që ka për të furnizuar 

qytetarët me strehim, ujë të pijshëm dhe shërbim mjekësor.  

 

Rinia shqiptare duhet të jetë në gatishmëri të plotë për këto ndryshime, në mënyrë që të ngrihet 

dhe të mobilizohet për mënyra të reja të të vepruarit. Këto ndryshime, në shkallë të gjerë, burojnë 

nga hendeqet që janë krijuar midis udhëheqësve dhe qytetarëve të tyre. Për t’i shmangur këto 

hendeqe, kërkohet një qeverisje e përgjegjshme dhe llogaridhënëse dhe, në mënyrë më kritike, 

një qytetari e cila është e informuar dhe e përgatitur për ta nxitur dhe ushtruar presion për një 

qeverisje më të mirë. Shqipëria ende është peng i institucioneve të dobëta të cilat janë të paafta 

për të ofruar shërbime publike dhe për të garantuar që të gjithë qytetarët do të trajtohen në 

mënyrë të barabartë. Kjo është pika ku çështjet e të rinjve shqiptarë vijnë në qendër të 

vëmendjes: COVID-19 potencialisht të rinjtë shqiptarë i ka projektuar që të jenë pjesë e 
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pozicioneve strategjike që do t’i bëjë ata udhëheqës në ndihmën e rindërtimit socio-ekonomik 

dhe veprimtarive politike në një të atillë mënyrë që reflektojnë karakterin e punës së vështirë dhe 

përpjekjeve kolektive për të zgjidhur probleme. 

 

Në botën post-COVID-19, të rinjtë shqiptarë duhet të kërkojnë dhe të jenë të vendosur në bindjen 

e tyre se nuk mund të ketë kurrsesi kthim në normalitet pa përfshirjen e tyre në pozicionet 

vendimmarrese. Kjo përfshirje duhet ta tejkalojë praktikën tradicionale të “përfshirjes së të 

rinjve” që shpesh priret drejt tokenizmit steril. Të rinjtë e kanë bërë hapin e tyre të parë në 

mbrojtjen shoqërore dhe mobilizimin komunitar në kontekstin e pandemisë COVID-19, por atyre 

do t’u duhet t’i përshkallëzojnë këto përfshirje, në mënyrë që të marrin pozicione kryesore për të 

nxitur transformime akoma dhe më themelore. Para së gjithash ata duhet të kërkojnë një vend në 

tryezën e rimëkëmbjes post-COVID-19, duke ndihmuar në konceptimin dhe zbatimin e një game 

të gjerë programesh dhe politikash të denja për t’iu përgjigjur pasojave të pandemisë. 

 

Ndryshimi midis brezave në udhëheqësi dhe qeverisje është një proces i qëndrueshëm që 

gjithmonë varet nga përftimi afatgjatë i aftësive, burimeve dhe kapaciteteve. Por megjithatë, 

momentet e rastësishme si pandemia, kanë prirjen t’i japin udhë nisjes së këtyre transformimeve, 

duke i pajisur udhëheqësit e rinj me energji, nxitje dhe bindje. COVID-19 ka pasur një larmi 

pasojash mbi sistemet shëndetësore, ekonomike, shoqërore dhe politike nëpër të gjithë globin. 

Në Shqipëri, këto pasoja sapo kanë filluar të depërtojnë në sferat më të gjera shoqërore. Por 

megjithatë, nëse COVID-19 prodhon udhëheqës të rinj dhe ndez ndryshime midis brezave në 

Shqipëri, ai do të  kontribojë edhe në qasje të reja për administrimin e çështjeve shoqërore dhe 

politike. 

 

Brez i mirarsimuar i të rinjve për një Shqipëri të begatë 

 

Përmes arsimimit, shoqëria dhe kombi transmeton diturinë, kulturën, trashëgiminë dhe vlerat e 

qytetarëve të saj, përmes së cilave shoqëria përparon. Arsimi është gjithashtu një ndër fushat që 

që drejton në shoqëri, por paraprin ndryshimet sociale të saj. Fakti se sistemet arsimore janë në 

ndryshim të vazhdueshëm nuk tregon paqëndrueshmëri, përkundrazi, ato shërbejnë për t’iu 

përshtatur më mirë ndryshimeve në shoqëri. Siç ka ndodhur me arsimin tonë të lartë, ndryshime 
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të shumta që kanë ndodhur këto njëzet vitet e fundit, kanë treguar se arsimi është duke u 

përpjekur për t’iu përshtatur një shoqërie dinamike, në mënyrë që t’i zbusë ndryshimet shoqërore 

që kanë ndodhur në vendin tonë, por edhe ato globale. Eksperimentimi në arsim nuk është diçka 

e keqe, por kur eksperimenti shkon përtej kufijve, atëherë ai bëhet i dëmshëm dhe ka pasoja 

negative. Reforma e fundit në arsimin e lartë dhe debatet që e kanë shoqëruar atë, vërtetojnë për 

një publik gjithnjë e më të gjerë, nevojën për vëmendje për problemet në arsim. Këto probleme 

duket se i përkasin të gjithë shoqërisë dhe jo vetëm një pjese të saj.  

 

Duke u bazuar në diskutimet në grup dhe përgjigjet që kemi marrë nga anketa e kryer online, 

anëtarët e FRPD-së mendojnë se situata aktuale e arsimit të lartë duhet t’i nënshtrohet një 

reforme radikale, e cila duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe thellësisht demokratike. Reforma e 

fundit (shtator 2015) në arsimin e lartë dhe debatet që kanë shoqëruar atë, siç e thamë, tregojnë 

një vetëdije të lartë publike sa i përket problemeve të arsimit. 

 

“PDSH duhet të premtojë se do ta rishqyrtojë reformën e Arsimit të Lartë 

dhe Ligjin për Arsimin e Lartë” (Grupi 1 dhe 2; pyetësori online). 

 

“Reforma duhet t’i shërbejë një sistemi unik, modern dhe cilësor arsimor, 

ashtu siç duhet të luftojë për të ndërtuar një shoqëri të ndërtuar te dituria 

dhe arsimi, në të cilën arsimi do të konsiderohet dhe trajtohet si një ndër 

aspektet më të rëndësishme të zhvillimit shoqëror dhe ekonomik.” (R2) 

 

Anëtarët e FRPD-së mendojnë se është e nevojshme që arsimi i lartë Shqipëritar të jetë në nivelin 

e praktikave më të mira të Bashkimit Europian. 

 

“Kur shoh se sa shumë përpjekje bëjnë vendet e BE-së për t’i mbështetur 

të rinjtë dhe për t’u ofruar atyre një shërbim të përkushtuar, gjithmonë 

mendoj se si mundemi që ta sjellim edhe në Shqipëri një shembull të tillë? 

Si mund ta bëjmë rininë tonë që të përfitojë dhe të ketë dobi nga një 

përvojë e tillë? Iniciativa e ndryshimit është e vështirë veçanërisht kur 

qeveria nuk e konsideron diçka të vlefshme investimin te të rinjtë.” (R3) 
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“Të rinjtë janë më pak të prirur për t’iu bashkuar partive politike dhe për 

t’u përkushtuar në punë të cilat kërkojnë orë të tej zgjatura dhe janë 

afatgjate. Brezat e rinj nuk janë jopolitikë, por preferojnë projekte që janë 

të përkufizuar qartësisht. Për partitë është një sfidë e vërtetë që t’i 

identifikojë këto projekte dhe t’i lidhë me çështjet që dëshiron t’i 

parashtrojë në zgjedhjet e ardhshme.” (R2) 

 

“Investoni dhe promovojini universitetet e rretheve. Studentët dhe 

profesorët së bashku duhet ta përshtatin kurrikulumin e tyre me nevojat 

dhe përparësitë në fushat e zhvillimit rajonal.” (Përgjigje nga pyetësori 

online.) 

 

“Duke arritur qëllimin e 3.5% të GDP-së së investuar në arsim brenda 

vitit 2025, është pika kyçe për përshpejtimin e konkurrencës dhe 

produktivitetit tonë, ashtu si dhe në hapjen e vendeve të qëndrueshme të 

punës.” (Përgjigje nga një i anketuar online.)  

 

Në një vend ku njerëzit i ndryshojnë vazhdimisht punët dhe karrierat, të rinjtë kanë nevojë për ta 

përforcuar ekonominë e dijes duke investuar në kërkime, risi dhe pajisjen e fuqisë punëtore me 

paketën e duhur të aftësive, të cilat duhet të jenë të përshtatshme me kohën në të cilën jetojmë, 

duke e zbutur kështu hendekun që ekziston në teknologji dhe digjitalizim midis brezave. Një 

përmirësim cilësor i kapitalit njerëzor lidhet ngushtësisht me kërkesën gjithnjë e në rritje për një 

arsimim të qenësishëm e cilësor. Prandaj dhe kjo kërkesë është pazgjidhshmërisht e lidhur me 

reformimin e sistemit të arsimit të lartë dhe kurrikulumit të tij, në mënyrë që t’i përshtatet 

realitetit të tregut, ashtu si dhe të themelojë një lidhje më të drejtpërdrejtë midis arsimit dhe 

punësimit. 

 

“Sipas mendimit tim, faktori më urgjent në Shqipëri lidhur me të rinjtë 

është mungesa e investimeve për shërbimet rinore, arsimimin, punësimin 

dhe pjesëmarrjen në qeverisje. Korrupsioni është një faktor i madh që 



 
54                                                

 

ndikon te studentët, veçanërisht ai nëpër universitete, ku profesorët e tyre 

ende kërkojnë për ryshfete dhe në këmbim të kësaj u japin studentëve 

provime të pamerituara apo u vendosin nota më të larta. Por megjithatë, 

nga qeveria nuk është se po bëhet ndonjë përpjekje për t’i pastruar 

universitetet nga një praktikë e tillë korruptive.” (R9) 

 

Ndërsa sa i përket anëtarëve të FRPD-së, universitetet duhet të tërheqin të rinj të talentuar dhe t’u 

mundësojnë këtyre studentëve që të aplikojnë për punësim në Shqipëri pasi të diplomohen. 

Investimet në kërkime dhe inovacione janë investime për të ardhmen e Shqipërisë. Promovimi i 

investimeve në inovacion dhe kërkime, në ndryshime teknologjike, siguri, mjedis dhe zgjidhja e 

çështjes së papunësisë së të rinjve, duhet të jenë përparësi kyçe për qeverinë shqiptare dhe këto 

mund të arrihen përmes promovimit të arsimimit që fokusohet në të menduarit kritik, 

sipërmarrjen, aftësitë e buta, fleksibilitetin dhe të menduarit sistemik dhe ndërdisiplinor, të cilat i 

përmbushin nevojat e vërteta të tregut të punës. 

 

“Arsimi duhet të konsiderohet si një proces afatgjatë mësimor, i cili nis në 

fëmijërinë e hershme, kështu që PDSH në programin e saj duhet të 

planifikojë për më shumë investime sa i përket trajnimeve arsimore dhe 

profesionale, për më shumë stazhe dhe praktika pune dhe për një 

pjesëmarrje më të gjerë në programet Erasmus, ashtu si dhe të investojë 

në mënyrë strategjike në infrastrukturën digjitale dhe programe për të 

prodhuar një fuqi të zgjuar punëtore për të ardhmen.” ( R9) 

 

Përgjigje nga anketa online tregojnë se PDSH në programin e saj duhet të fokusohet në shkollat 

profesionale të fushave si agrobiznesi, gastronomia dhe turizmi, të cilat aktualisht janë në nevojë 

të madhe për fuqi punëtore të kualifikuar dhe me përvojë dhe që mund të ofrojnë një avantazh 

cilësor në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. 

 

“Bashkëpunimi i ngushtë i biznesit me qendrat e arsimit profesional do të 

mundësonte një faturë të parapaguar për të rinjtë që duan të ndjekin kurse 

profesionale në mënyrë që të shndërrohen në një fuqi të aftë punëtore. 
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Gjithashtu internshipet e studentëve duhen paguar.” (Nga pyetësori 

online) 

 

Korriku i vitit 2020 shënoi mbajtjen e zgjedhjeve për Senatin e 12 universiteteve publike të 

vendit, një proces që përfshinte votimin për autoritetet dhe trupat e tyre drejtuese. Zgjedhjet u 

mbajtën në një gjendje të vështirë si pasojë e pandemisë dhe si rezultat i masave të ndërmarra për 

parandalimin e përhapjes së virusit. Si pasojë e situatës pandemike, studentët kishin kërkuar 

shtyrjen e zgjedhjeve për një tjetër kohë, sepse për ta kësaj radhe do të ishte e pamundur të 

merrnin pjesë në mënyrë të plotë. Kërkesa e tyre nuk u dëgjua dhe si rezultat i këtij refuzimi 

procesi në fjalë duket se u bojkotua nga ata. 

 

Pas votimeve procesin studentët e konsideruan si jo legjitim, për arsyen se ai u zhvillua në një 

periudhë kur shumica e tyre ishin larguar nga universitetet ngase viti akademik kishte 

përfunduar. Disa nga lëvizjet studentore jo vetëm që i bojkotoi këto zgjedhje, por kanë kërkuar 

rrëzimin e Ligjit për Arsimin e Lartë dhe e kanë adresuar çështjen në drejtësinë shqiptare. Shumë 

nga anëtarët e grupeve tona të studimit mendojnë se këto zgjedhje duhet të përsëriten dhe ky 

duhet të jetë një premtim i PDSH ndaj të rinjve nëpër universitete. 

 

Të rinjtë në një shoqëri dixhitale 

Partitë politike janë të përqëndruara në zhvillime socio-ekonomike dhe kulturore. Si e tillë, 

PDSH e ka përqafuar këtë shpirt, duke u shndërruar në forcën e parë politike që i ka kushtuar 

mandatin e saj të dytë (2009-2013) investimit në teknologjinë digjitale, duke përmirësuar kështu 

shërbime jetike dhe duke i dhënë një shtytje të konsiderueshme zhvillimit ekonomik të vendit. 

Në epokën e digjitalizimit, aksesi në Internet është themelor për mundësitë e barabarta. Në 

Shqipëri nuk duhet të ekzistojnë kufij virtualë. Anëtarët e FRPD-së besojnë se Shqipëria duhet të 

krijojë një kornizë të qëndrueshme e të fortë ligjore për teknologjitë e reja të tilla si blockchain, 

inteligjenca artificiale dhe të tjera për t’u përdorur në jetën ekonomike dhe publike. 

 

“Ndërkohë legjislacioni duhet të fokusohet në aplikime që përdorin këto 

teknologji të reja dhe jo në theksimin e vetë këtyre teknologjive, duke qenë 

se kjo do ta kufizonte inovacionin dhe krijimin e aplikimeve të reja.” 
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“Çdo i ri shqiptar duhet të ketë një identitet të besueshëm dhe të sigurt 

digjital, në mënyrë që të hapë dhe shfletojë në mënyrë të sigurt dokumente 

të ndryshme, sipas praktikës së shekullit tonë.” 

 

“PDSH duhet të synojë të gjejë zgjidhje digjitale për të gjitha shërbimet 

publike në mënyrë që t’i lehtësojë gjërat për qytetarët e saj dhe ta rrisë 

efikasitetin e shërbimit publik.” 

 

“Është e vetëkuptueshme që duhet parë me përparësi çështja e sigurisë 

kibernetike, mbrojtjes së të dhënave, sepse pa këto kërkesa bazike nuk 

mund të kemi dot një shoqëri digjitale.”  

 

(Përgjigje nga anketa online) 

 

Të rinjtë dhe ekonomia 

 

Sa i përket çështjeve ekonomike, PDSH që prej themelimit të saj ka mbështetur reformat 

liberalizuese ekonomike dhe ka promovuar një model dinamik për ndryshimin ekonomik, me 

akses në tregun e hapur, pavarësisht kostove shoqërore me justifikimin se kjo garanton 

rigjallërimin dhe përforcimin e ekonomisë. Qëndrimet ekonomike programatike të PDSH-së dhe 

vendimmarrja e saj praktike kanë ndryshuar disa herë me kalimin e viteve. Për të siguruar 

qëndrueshmërinë afatgjatë, anëtarët e FRPD-së mendojnë se PDSH-së do t’i duhet një kohë e 

gjatë për ta reformuar dhe përgatitur sistemin tonë ekonomik për sfidat e së ardhmes që ajo do të 

përballet me situatën e krijuar nga pandemia COVID-19. 

 

“Shqipëria ka nevojë të vazhdojë rindërtimin e ekonomisë duke mësuar 

nga e shkuara e saj. Në këtë proces, ne duam të flasim rreth 

qëndrueshmërisë dhe solidaritetit dhe t’i kushtojmë vëmendje asaj që 

është politikisht dhe ekonomikisht e realizueshme në nivel kombëtar për 



 
57                                                

 

politikat e saj, me një strukturë që mund të mundësojnë qëndrueshmërinë 

financiare dhe rritjen ekonomike.” (R2) 

 

StartUp-et janë fryma e re dhe themeli i mirëqenies së të rinjve në Shqipëri. Për t’i mbështetur 

ato edhe më tej, PDSH në programin e saj për zgjedhjet e përgjithshme 2021, duhet të mendojë 

se si të lehtësojë krijimin e më shumë vendeve të punës, përmes një aksesimi më të lehtë 

financimi, rregullash më të lehta për fonde investimesh për të mbështetur biznese të reja dhe 

inovative në të gjithë Shqipërinë, duke inkurajuar kështu diturinë dhe teknologjinë të 

transferohen nga universitetet dhe institutet kërkimore, drejt një mundësie më të madhe për 

sipërmarrësit e rinj. 

 

“Qeverisja e PDSH-së duhet të krijojë mundësi dhe të mbështesë 

iniciativat private të të rinjve, mbështetur në parimet e tregut të lirë dhe 

konkurrencës së ndershme, ashtu si dhe të krijojë kushte të përshtatshme 

ekonomike dhe ligjore për lëvizjen e lirë të mallrave, punës dhe kapitalit 

financiar.” (Përgjigje nga pyetësori online) 

 

Të rinjtë dhe bujqësia 

 

Gjatë diskutimeve në fokus grupin 2, anëtarët e FRPD-së diskutuan se cila është mënyra e 

nevojshme për të përgatitur të rinjtë në zonat rurale, për të trajtuar profesionalisht kulturat 

bujqësore dhe tokën, ashtu si dhe si t’i përgatisim ata për sipërmarrje në këtë fushë. Disa nga 

mënyrat mund të jenë si për shembull hapjai fabrikave për përpunimin e kulturave bujqësore që i 

shërbejnë turizmit dhe eksportit; tjetër mënyrë është promovimi i agro-turizmit dhe nxitja e të 

rinjve për të qenë lider në këtë sektor të ekonomisë.  

 

“Në zonat bujqësore, të rinjve kryesisht u mungon arsimimi dhe është e 

domosdoshme të fokusohemi tek edukimi i tyre, veçanërisht në agro-

turizëm.” 
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“Promovimi dhe implementimi i politikave fiskale duhet të jenë të 

favorshme për ekonominë bujqësore të vendit që do të mundësojë 

zhvillimin e prodhuesve lokalë dhe daljen e produkteve të tyre në tregjet 

rajonale.” (Përgjigje nga pyetësori online) 

 

“Ne duam një politikë të përbashkët jo burokratike, transparente dhe 

moderne që ta nxisë inovacionin, sipërmarrjen, ripërtëritjen e brezave dhe 

qëndrueshmërinë në bujqësi. Ne nuk duam të shohim një ri kombëtarizim 

të politikës bujqësore, por duam europianizimin e saj.” (Përgjigjësi R9) 

 

Punësimi i të rinjve 

 

Sipas politikëbërësve, punësimi i të rinjve është “çelësi” për zhvillimin e qëndrueshëm socio-

ekonomik të një kombi. Profesionistët e rinj të cilët janë të aftë të sigurojnë vende të denja pune 

japin një kontribut të paçmueshëm ndaj produktivitetit ekonomik kombëtar në tërësi. Përtej rolit 

të tyre si përfaqësues të pjesës më jetike të fuqisë punëtore, të rinjtë gjithashtu zotërojnë aftësinë 

për të rritur kapacitetet zhvillimore dhe teknologjike të shoqërisë, t’i avancojnë më tej avantazhet 

e saj krahasuese ashtu si dhe ta zhvillojë integrimin dhe kohezionin e bashkësisë. Për të arritur 

një punësim të gjerë të të rinjve, gjitha pikat kyçe të shoqërisë duhet të kapërcejnë sfida të një 

bashkëpunimi të suksesshëm. Universitetet, bizneset, institucionet qeveritare, investitorët dhe 

veçanërisht vetë qeveria duhet të bashkëpunojnë për të krijuar rrethanat e duhura e të 

përshtatshme për ta reduktuar në mënyrë të ndjeshme nivelin e lartë të papunësisë. 

 

Gjithashtu edhe migrimi i vazhdueshëm që prej fillimit të viteve ’90 e ka dëmtuar kapitalin 

njerëzor dhe potencialin për krijimin e vendeve të punës në ekonomi. Aftësitë profesionale të të 

rinjve shqiptarë janë të ulëta: pavarësisht progresit të studentëve në nota nëpër vlerësimet e tyre 

ndërkombëtare, ata tregojnë një hendek dijesh që është i barasvlershëm me dy vite e gjysmë 

shkollorë, kjo sipas mesatares së OECD-së. (Garunja, 2018) Grupe të tjerë gjithashtu vuajnë nga 

përjashtimi ekonomik dhe shoqëror. Të rinjtë dhe minoritetet janë shpërjestueshmërisht të 

përjashtuar nga tregu i punës. Për shembull, 27% e të rinjve nuk janë as të arsimuar, as të 

punësuar dhe as nuk janë duke ndjekur ndonjë trajnim (NEET), dhe papunësia në gjirin e të 
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rinjve është 2-3 herë më e lartë sesa papunësia që haset në fuqinë punëtore të më të rriturve. 

Përjashtimi nga tregu i punës mundet gjithashtu të shpjerë drejt përjashtimit shoqëror, siç 

dëshmohet nga të dhënat ndërkombëtare. (Banka Botërore, 2019) 

 

Anëtarët e FRPD-së diskutuan në fokus grupin 1 se Shqipëria duhet të krijojë një Fond 

Tranzicioni për të ndihmuar ata të rinj që kanë humbur vendet e tyre të punës si pasojë e 

ndryshimeve strukturore të ekonomisë dhe ndikimeve që pandemia e COVID-19 ka shkaktuar. 

Ata mendojnë se duke punuar fort të gjithë së bashku me unionet tregtare dhe dhomat e 

industrisë, do ta reduktojmë ndikimin e pandemisë mbi të rinjtë tanë më të ekspozuar nga pasojat 

e saj. 

 

Përfshirja e të rinjve në programet e punësimit publik është një taktikë që ndiqet nga shumë 

vende në nivel global dhe është kryesisht e lidhur me grupet e të rinjve që vijnë nga familje të 

varfra dhe të margjinalizuara. Por përveçse t’u sigurojnë këtyre të rinjve mundësi punësimi, këto 

programe mundet gjithashtu të kontribuojnë në zhvillimin e komuniteteve të tyre lokale, si 

infrastrukturore ashtu dhe ekonomike. Ekzistenca e shumë projekteve infrastrukturore në 

Shqipëri i ka hapur shtegun inkurajimit të mundësive për zbatimin e teknikave të 

sipërpërmendura të krijimit të programeve publike për të rinjtë. 

 

Sigurimi i rrjedhës efikase të informacionit është një ndër çelësat për të siguruar një sektor të 

shëndetshëm punësimi kombëtar. Metodat duhet të zbatohen në një të atillë mënyrë që t’i 

publikojnë në mënyrë efikase mundësitë e punësimit të të rinjve, duhet të hartohen statistika rreth 

tregut të punës, duhet të bëhen të njohura historitë e suksesit në punësim, duhet të jepet 

informacion rreth zhvillimit në karrierë, pagat mesatare duhet të jenë në përputhje me nivelin e 

sektorit, etj. 

Rindërtimi i sistemit të shkollave profesionale do të stimulonte gjithashtu zhvillimin rural dhe 

lokal, duke krijuar qendra specifike profesionale që do t’i përgatisnin studentët të ishin të aftë për 

profesione të veçanta teknike në sektorë ku fuqia punëtore është e kërkuar, duke nxitur kështu 

ciklin e punësimit dhe duke e drejtuar atë drejt zonave më të përshtatshme profesionale që do të 

shkaktonin produktivitetin më të madh ekonomik. 
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“Sa i përket çështjes së papunësisë së të rinjve, kalimi nga shkolla në punë 

mund të përmirësohet dhe mund të bëhet më efikas përmes investimeve 

qeveritare në formën e iniciativave të drejtpërdrejta fiskale. Për shembull, 

duhet të zbatohen politikat e rimbursimit të pjesshëm të pagës (apo 

intershipet e pa paguara), eliminimi i kontributeve të sigurimeve 

shoqërore (vetëm gjatë periudhës së hershme të punësimit), dhe/apo 

pagesa e plotë apo e pjesshme e trajnimeve profesionale. Këto taktika 

mbështetëse shërbejnë për të kompensuar disavantazhet që kërkuesit e 

parë të punës hasin në treg.” (R9) 

 

Në të gjitha ekonomitë moderne dhe të zhvilluara, veçanërisht krahasuar me ato të vendeve që 

janë ekonomikisht të ngjashme me Shqipërinë, një subvencionim i tillë ka filluar të përdoret. 

Këto shtete shpenzojnë një shifër të konsiderueshme të fondeve publike në zbatimin e politikave 

të cilat synojnë t’i integrojnë të rinjtë brenda ciklit të prodhimit kombëtar. Punësimi dhe 

sipërmarrja e të rinjve janë drejtëpërsëdrejti të lidhura me mirëqenien e qëndrueshme ekonomike 

dhe në tërësi shoqërore të kombit. Sigurimi i një punësimi të qëndrueshëm përmbush nevojat dhe 

pritshmëritë e të rinjve dhe i shpie ata drejt realizimit personal dhe profesional, por në të njëjtën 

kohë, ai është një dobi për bashkësinë, siguron kohezionin shoqëror, promovon zhvillimin 

ekonomik dhe përmirëson standardin e jetesës. Realitetet e të jetuarit brenda shoqërisë shqiptare 

nuk duhet t’i thyejnë këto aspirata. Por megjithatë, kriza aktuale e papunësisë ka nevojë për një 

reagim të menjëhershëm dhe efikas nga të gjithë aktorët kyçë të shoqërisë, përfshirë edhe 

pjesëtarët individualë të vetë shoqërisë. 

 

Migrimi i të rinjve 

 

Një studim i vitit 2018 mbi të rinjtë në Europën Juglindore doli në përfundimin se 40% e të 

rinjve në Shqipëri kanë një dëshirë të fortë për t’u larguar jashtë vendit dhe pjesa dërrmuese e 

tyre u shprehën se nuk do të ktheheshin më kurrë. Ndërsa një 20% tjetër shprehën një dëshirë të 

moderuar për t’u larguar. Më shumë sesa gjysma e atyre që duan të largohen (56%) u shprehën 

se arsyeja kryesore ishte se kërkonin kushte më të mira jetese. 18% të tjerë thanë se kërkonin 
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mundësi më të mira punësimi, ndërsa 17% ishin në kërkim të një arsimimi më të mirë. (ËFD, 

2019) 

 

Raportet e përvitshme të institucioneve kombëtare por edhe të organizatave ndërkombëtare i 

kanë kushtuar vëmendje faktit se popullsia në Shqipëri është duke u plakur dhe vendi është në 

rrezik të shndërrohet nga vendi me popullsinë më të re në Europë (pas Kosovës) në vendin me 

popullsinë më të moshuar. Raportet shpesh përdorin faktorët në të cilat është bazuar kjo e dhënë, 

si për shembull ulja e numrit të lindjeve për familje, emigracioni, etj. (CRCA, 2020) 

 

“...Në dhjetë vitet pas 1990-tës, numri i shqiptarëve që jetonin jashtë Shqipërisë u rrit me 

4.5%, duke u tejkaluar shifrën e 820.000 banorëve dhe duke u shtuar me 300.000 të tjerë 

në vitin 2017. Si vende destinacioni, shumica e shqiptarëve jetojnë në Itali (455.000) dhe 

Greqi (430.000). Për pothuajse tri dekada, Maqedonia e Veriut ka pasur një numër të 

qëndrueshëm emigracioni nga Shqipëria (rreth 70.000). Pas vitit 2010, shqiptarët kanë 

qenë të fokusuar gjithnjë e më shumë te Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, 

Gjermania dhe Kanadaja. OECD vlerëson se në periudhën 2012-2016, nga Shqipëria u 

larguan rreth 600.000 njerëz për të shkuar në 36 vende të ndryshme, që do të thotë se nga 

vendi u larguan 42.000 çdo vit...” (ËFD dhe IDI, 2019) 

 

Pavarësisht hapjes domethënëse të vendeve të punës në periudhën midis viteve 2014 dhe 2019, 

cilësia e punëve mbetet e ulët. Në vitin 2018 ishin hapur vetëm 221.000 vende të reja pune kurse 

në vitin 2019 papunësia arriti të ulej në shifrën 11.4% kurse papunësia e të rinjve ra në 21.5%. 

(Banka Botërore, 2019) 

 

Të rinjtë në Shqipëri përballen me mundësi të kufizuara punësimi për një punë të denjë; disa 

ndeshen me rrethanat politike, situatat shoqërore apo kushtet e jetesës që i detyrojnë të largohen 

nga vendi. Disa të tjerë emigrojnë për t’u bashkuar me familjet e tyre, për t’u martuar apo për të 

gjetur mundësi arsimimi në sektorin tretësor. Në të njëjtën kohë, të rinjtë janë në kërkim të 

punësimit në të gjithë sektorët dhe fushat e vendeve ku emigrojnë. Duke pasur parasysh se 

largimi i të gjithë këtyre njerëzve ndikon në një zvogëlim të konsumit total dhe kërkesës 

agregate, e cila tek e fundit ndikon negativisht volumin e prodhimit dhe shërbimeve, e përmes 
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shtimit të vlerës bruto që i shtohet GDP-së, kjo shkakton një ndikim të tërthortë të rrjedhës 

emigruese në veprimtarinë ekonomike.  

 

“Programi i PDSH-së për të rinjtë duhet të jetë mbrojtës dhe kombëtar. 

PDSH duhet ta luftojë shpopullimin dhe largimin e të rinjve, si një mënyrë 

për ruajtjen e integritetit dhe vitalitetit kombëtar.” (R7) 

 

Pasiguria në punë, arsimimi i varfër, varfëria, pamundësia për të përballuar jetesën dhe pasiguria 

rreth së ardhmes, janë arsye të mjaftueshme për të rinjtë që të largohen nga Shqipëria, gjë që 

shpesh ata i ndalon edhe nga iniciativa për të krijuar familje. 

 

“Në Shqipëri shumë çifte nuk kanë fëmijë dhe ne duam që vendi ynë të jetë 

një vend i sigurt ku familjet e reja të rriten dhe zhvillohen. (R9) 

 

Një ndër problemet më të mëdha që hasin të rinjtë në vështirësitë e tyre për t’u strehuar është 

huaja bankare. Janë të shumtë të rinjtë e mirarsimuar, shumë prej të cilëve me punë të mirë 

paguara dhe perspektivë të sigurt, të cilët kanë qenë pronarë shtëpish, por që kanë mbetur jashtë 

tregut të hipotekave. 

 

“PDSH duhet të inkurajojë një treg të ri për hipotekime afatgjata dhe me 

përqindje fikse, i cili zbut kostot e depozitave, duke hapur kështu një rrugë 

të sigurt për pronarët e shtëpive dhe blerësit e parë të tyre në të gjitha 

pjesët e Shqipërisë.” (Përgjigje nga pyetësori online) 

 

“E drejta për të pasur një shtëpi është një ndër vlerat më të rëndësishme 

konservatore. Është një vend për të krijuar një familje të re. Që të rinjtë të 

bëjnë maksimumin me potencialin e tyre në Shqipëri, të rinjtë kanë nevojë 

të dinë se mundësia për të pasur një shtëpi është brenda mundësive të tyre, 

se ata mund të zotërojnë diçka të prekshme në shoqëri, mund të zënë vend 

në bashkësitë e tyre dhe mund të kenë një vend për të krijuar një familje.” 

(R7) 
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Të rinjtë dhe zhvillimi i turizmit 

 

Turizmi është një mjet për të nxitur ekonominë dhe rritjen shoqërore në Shqipëri, përmes 

kërkesës për zhvillim, duke minimizuar ndikimet shoqërore, kulturore dhe mjedisore. Gjendja e 

tij është më e mirë se ajo e sektorëve të tjerë që kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të 

Shqipërisë: ai konsumohet në pikën e hyrjes; është një industri e ndryshme dhe e karakterizuar 

nga një fuqi intensive pune që ofron një gamë të gjerë mundësish punësimi; punëson më shumë 

gra dhe të rinj sesa të gjitha industritë e tjera dhe krijon mundësi për sipërmarrësit e vegjël. 

Ndërhyrjet e nevojshme për të zgjeruar ndikimin ekonomik të turizmit kërkojnë një fokusim në 

rritjen e kapaciteteve midis të rinjve dhe të rejave në mënyrë që të munden të sigurojnë vende 

pune në sipërmarrjet e turizmit, të sigurojnë mallra dhe shërbime për turistët dhe sipërmarrjet e 

turizmit, ashtu si dhe të themelojnë sipërmarrje të vogla dhe të mëdha. 

 

“Sa i përket sferës së arsimit, turizmi është një motivim i madh për 

studentët e të gjitha moshave kur vjen puna tek përftimi i diturive apo 

përvojave të reja, të cilat synojnë një zhvillim gjithëpërfshirës të personit. 

(Përgjigje nga anketa online) 

 

Sektori i turizmit është një ndër industritë më të fuqishme sot, që gjeneron miliona lekë dhe e 

karakterizuar nga një tendencë rritëse, kjo sipas Organizatës së Turizmit Botëror. Së fundmi, në 

Shqipëri, janë zhvilluar lloje të ndryshme të turizmit: turizmi ekologjik, turizmi ushqimor, 

turizmi detar, turizmi malor, turizmi rural apo bujqësor, etj., që gjithashtu integrojnë një përvojë 

të veçantë të zgjedhur nga njerëzit.  

 

“Turizmi duhet të jetë një nxitës për rritjen e vendeve të punës dhe 

mirëqenies ekonomike në Shqipëri. Në të ardhmen qeveria dhe industria 

duhet të punojnë së bashku për të siguruar përmasa gjithnjë e më të 

mëdha të dobive që vijnë nga turizmi dhe që kanë ndikim edhe në 

popullsinë lokale.” (Përgjigje nga pyetësori online) 
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Shëndeti i të rinjve 

 

Shëndeti është i rëndësishëm për të rinjtë shqiptarë të cilët dëshirojnë të kenë një jetë të gjatë dhe 

të jetojnë në mënyrë të shëndetshme, të jenë të mbrojtur nga aksidentet dhe sëmundjet dhe të 

marrin një shërbim të denjë shëndetësor. Shëndeti është një pikë kyçe dhe një element vendimtar 

sa i përket cilësisë së jetës dhe një popullsi e shëndetshme është e rëndësishme për zhvillimin 

ekonomik dhe mirëqenien e një vendi. 

 

Të rinjtë hasin sfida dhe probleme të reja që brezat e mëparshëm të popullsisë shqiptare nuk i 

kanë ndeshur. Në Shqipëri, midis viteve 1990 dhe 2000 kanë ndryshuar shumë mënyra jetese, 

kjo falë reformave shoqërore dhe politike; ka të dhëna se institucionet dhe rrjetet tradicionale 

shoqërore janë duke u dobësuar dhe vlera e tyre sa vjen e transformohet. Ndërkohë që të rinjtë 

tani duket se kanë më shumë mundësi dhe zgjedhje sesa prindërit e tyre, ata gjithsesi kanë më 

shumë rreziqe. Ata shpenzojnë më shumë kohë në shkollë, jetojnë në shtëpi më të vogla dhe kanë 

një akses më të madh në medien masive, ashtu si dhe më shumë liri lëvizjeje. Falë tranzicionit 

ekonomik dhe politik, të rinjtë jetojnë në kushte ku sistemet arsimore dhe familjare kanë 

ndryshuar thellësisht. 

 

Në këtë fushë është e rëndësishme të përmendim se Ligji për Përkujdesjen e Fëmijës ashtu si dhe 

Ligji për Mbrojtjen e Shëndetit është i mirë sa i përket arritjes së të drejtave shëndetësore të të 

rinjve, por në Shqipëri zbatimi i tyre ka nevojë për disa përmirësime sa i përket dispozitave 

ligjore, duke qenë se shumë probleme që ndodhin në sektorin shëndetësor shkaktohen nga 

reformat e shpejta por jo të mirë menduara, ashtu si dhe nga korrupsioni në to. 

 

“Qeverisja e re e PD-së duhet t’i shfuqizojë koncesionet abuzive në 

sektorin shëndetësor dhe ta luftojë korrupsionin në sistemin shëndetësor.” 

(R6) 

 

 

5. Përfundime dhe rekomandime 
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Ky studim analizon përfshirjen politike të të rinjve në Partinë Demokratike të Shqipërisë, 

analizon se si është parë pjesëmarrja e të rinjve në FRPD dhe çfarë modelesh janë krijuar dhe se 

si kjo pjesëmarrje lidhet me pikëpamjet e ndryshme rreth demokracisë. Pasi kemi ndjekur një 

metodologji të mirë konceptuar, me teknika të ndërthurura, ne dolëm në disa përfundime dhe 

rekomandime për FRPD-në që kanë të bëjnë me përfshirjen politike të të rinjve në PDSH. 

 

Përfundime 

 

• FRPD funksionet e saj i rregullon dhe administron me zbatimin e statuteve apo 

rregulloreve të brendshme, të cilat sigurojnë një funksionim dhe mbarëvajtje të 

përshtatshme dhe efikase të forumit. Këto rregullime përkufizojnë procedura që duhet të 

ndiqen në konsultim me proceset vendim-marrëse, me proceset zgjedhore brenda FRPD-

së, me marrëdhëniet e varësisë/pavarësisë me forumin dhe më çdo kriter tjetër për 

funksionimin e FRPD-së; 

 

• Statutet dhe rregulloret e PDSH-së përfshijnë role të veçanta, detyra dhe përgjegjësi për 

forumin e saj rinor, edhe pse disa nga këto funksione janë të kufizuara apo në disa raste 

janë të  mbështetura në disa kuota apo përpjesëtime të caktuara. Një analizë e këtyre 

funksioneve na ka treguar se sa e përkushtuar është PDSH për të garantuar pjesëmarrjen e 

të rinjve në strukturat e brendshme vendim-marrëse. Nga kjo perspektivë, shkalla e 

demokracisë së brendshme në parti mund të vlerësohet edhe nga  hapësira dhe mundësia 

që kanë të rinjtë për të marrë pjesë në forumin rinor dhe strukturat e partisë. Ky është 

gjithashtu një tregues se sa të rëndësishëm janë të rinjtë dhe përparimi i të rinjve për 

PDSH-në. 

 

• Anëtarët e FRPD-së janë shumë të vetëdijshëm rreth rolit të tyre të domosdoshëm në 

mbështetjen e partisë së tyre, por këtë rol ata e shohin më shumë të lidhur me fushatat 

elektorale apo tubimet politike të organizuara nga partia e tyre.Ne vume re se pozicioni i 

forumeve rinore dobësohet kur vjen puna tek përfshirja e të rinjve në listën fituese të 

kandidatëve për parlament, pozicionet e udhëheqësve lokalë apo burimet financiare për të 

garantuar funksionimin e duhur të organizimit politik të të rinjve. 
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• Roli dhe rëndësia e FRPD-së zvogëlohet kur vjen puna te dhënia e mundësisë së të rinjve 

ne vendim-marrjeve brenda partisë, apo në një nivel lokal apo kombëtar. Numri i të rinjve 

në nivel përfaqësimi në legjislativ  është ende i ulët, vetëm 9.1% (në parlament). 

Përfaqësimi në nivel lokal, po të kthehemi mbrapsht në zgjedhjet lokale të vitit 2015 

shënoi një rritje domethënëse të të rinjve nën moshën 35 vjeçare si pjesëmarrës në 

Këshillat Bashkiake, nga 28 anëtarë në vitin 2011 në 30 në vitin 2015, edhe pse shifrat në 

rang kombëtar të të rinjve nën 35 vjeç që morën pjesë në Këshillat Bashkiakë u dyfishuan 

nga viti 2011 në 2015. Kësisoj, ata janë të privuar nga mundësia për të luajtur një rol 

aktiv në politikë dhe të ndikojnë në legjislacion, politikë dhe programet e reja, si lokale 

ashtu edhe kombëtare. 

 

• Anëtarët e FRPD e pranojnë faktin se listat për zgjedhjet lokale dhe parlamentare 

konsultohen shume rrallë me forumet rinore, përmes një procesi jo transparent dhe 

gjithëpërfshirës. Paçka se duket se nuk është e qëllimshme, duke marrë në konsideratë 

faktin se FRPD është pjesë e vendim-marrjes (kryesi) në PDSH, kur këto çështje 

diskutohen mes anëtarëve të FRPD reagimi i tyre është negativ, pasi ky veprim cënon 

përfaqësimin dhe pjesëmarrjen e të rinjve në vendimamarrje. 

 

• Nuk është surprizë që FRPD nuk zotëron një përfaqësim të garantuar në Parlament dhe 

Këshillat Bashkiake. Nuk ka ndonjë referencë në statutin e PDSH-së që garanton një 

kuotë minimale të përfaqësimit të të rinjve në parlament, qeveri apo këshillat bashkiake. 

Vetëm hartimi i listave të kandidatëve është një proces që funksionon në bazë të statutit 

të PDSH-së, por gjithsesi nuk ka garanci. Kodi elektoral i Republikës së Shqipërisë ka 

miratuar  kuotën gjinore për vajza dhe gra, por nuk ka ndonjë dispozitë për pjesëmarrjen 

e të rinjve në vendim-marrje. Ndërkohë, ligji “Mbi Partitë Politike në Shqipëri” nuk u 

referohet të rinjve. 

 

• Anëtarët e FRPD-së janë të shqetësuar përsa i perket përfaqësimit në strukturat vendim-

marrëse në zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme, sepse vetëm disa prej tyre zgjidhen 

realishtper te konkuruar, ndërsa të rinjtë që vijnë nga shoqëria civile apo bota akademike, 
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që i bashkëngjiten partisë vetëm në zgjedhje, janë të shumtë dhe shpesh ne krye të listave. 

Kjo ka shkaktuar keqkuptime dhe i ka demotivuar strukturat rinore, veçanërisht që prej 

zgjedhjeve të fundit të 2017-tës. 

 

• Nga anëtarët e FRPD-së u zhvilluan debate të arsyeshme rreth mundësive të drejta dhe të 

barabarta për këdo, për të jetuar në një vend të shëndetshëm, i cili i krijon të gjithëve 

mundësinë për t’u arsimuar si një e drejtë civile, e për të jetuar një jetë e cila ka arsye për 

t’u vlerësuar. 

 

• FRPD ka zhvilluar shumë aktivitete politike – kryesisht mbi edukimin demokratik dhe 

politik të mbështetur nga organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare – dhe ka qenë aktive 

me pjesëmarrje të gjërë në shumë ngjarje dhe veprimtari politike të PDSH-së, por nuk ka 

pasur dhe ende nuk ka një debat të brendshëm dhe publik mbi rolin e saj, apo rreth 

marrëdhënieve respektive politike me PDSH, rreth platformës dhe ofertave politike për 

zgjidhje të problemeve të tyre. 

 

• FRPD ka treguar se është e përkushtuar në promovimin e barazisë gjinore dhe fuqizimit 

të grave dhe vajzave, por në të njëjtën kohë, është kufizuar në pragun 10% të vajzave 

pjesëmarrëse në forumet lokale rinore. 

 

• Varësia financiare dhe mungesa e fondeve është një tjetër shqetësim i madh i FRPD-së. 

Mungesa e një buxheti të akorduar në mënyrë të posaçme e pengon nxitjen në 

pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e të rinjve në procesin vendim-marrës brenda PDSH-së. 

Varësia financiare dhe pamjaftueshmëria e burimeve financiare ka pasur një ndikim 

negativ të papërshkrueshëm mbi FRPD-së. Statuti i PDSH-së nuk përmend as burimet 

apo metodat e financimit të FRPD-së dhe as masën e burimeve të transferuara nga 

buxheti i partisë. Mungesa e një buxheti të sanksionuar në statut, është një element 

themelor në përforcimin e pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të të rinjve në vendimmarrjen 

brenda partisë, teksa forumet rinore nuk i zotërojnë burimet e mjaftueshme për të 

mbështetur anëtarët e tyre me trajnime, , apo edhe për të mbështetur apo organizuar 

aktivitete elektorale. Mungesa e fondeve për organizimet rinore nuk buron vetëm nga 
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burimet e kufizuara financiare në dispozicion të PDSH-së, por gjithashtu edhe nga një 

tendencë nga e cila karakterizohet lidershipi i partisë për të mbajtur nën kontroll çdo 

element dhe çdo event të organizuar nga këto forume rinore. 

 

• Anëtarët e FRPD-së thonë se ata hasin një problem të madh në të qenët të mirëpritur, të 

promovuar apo të kuptuar, veçanërisht në degët lokale nga disa anëtarë të vjetër  të 

PDSH-së. Shpesh kjo pengon përparimin e tyre dhe e ngadalëson hyrjen e tyre në politikë 

dhe vendim-marrje në të gjitha nivelet. Pengesat e perceptuara në rrugën e përparimit, 

janë të lidhur me stereotipat që të rinjtë janë të papërvojë dhe u mungon aftësia 

profesionale, ndaj dhe ata nuk mund të vendosen në pozicione të rëndësishme politike 

apo vendim-marrëse. Paragjykimet për të rinjtë dhe mungesa e përvojës e mbysin zërin e 

të rinjve, mendimi i tyre nuk respektohet dhe ata as që merren në konsideratë për 

pozicionet vendim-marrëse. 

 

• Gjatë diskutimeve të fokus grupeve, të rinjtë e theksojnë se ata duan të jenë krenarë dhe 

të punojnë në dobi të vendit, përmes konkurrencës, drejtësisë dhe tregtisë së lirë, duke 

besuar se progresi për këdo dhe mbështetja për më të dobëtit mund të mbërrihet përmes 

përqafimit të dinamikave të ekonomisë së tregut. Ata janë të bindur se sugjerimet e dhëna 

ndaj PDSH-së veçanërisht për prioritetet rinore që ajo duhet të marrë në konsideratë në 

programin e saj, si për shembull, arsimimi, punësimi, emigrimi, përfshirja shoqërore dhe 

ndikimet e pandemisë COVID-19, të cilat sipas të rinjve janë shumë të rëndësishme dhe 

do ta pasurojnë programin e PDSH-së me energjinë e të rinjve. 

 

• FRPD vazhdon të mos ketë një faqe interneti, duke qenë formalisht e aksesueshme vetëm 

në rrjetet sociale dhe përmes linkut të faqes zyrtare të PDSH-së. Për rrjedhojë, ajo nuk ka 

bërë publike ndonjë dokument bazë të të dhënave të organizimit, përfshirë platformat, 

debatet, strukturat, tabelat organizative, degët përbërëse, pozicionet politike, financimet e 

madje edhe detajet e kontakteve. 

 

• Pjesëmarrja në platformat ndërkombëtare është rruga që paraqet një mundësi që FRPD të 

zgjerojë rëndësinë e saj brenda dhe përtej BE-së. Përveç kësaj, pjesëmarrja në platforma 
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të tilla e ndihmon atë të sigurojë mbështetje dhe asistencë teknike, për të rritur 

besueshmërinë e saj dhe për të shkëmbyer praktika mbi zhvillimet partiake dhe 

performancën elektorale. 

 

 

Rekomandime 

 

• FRPD politikën rinore duhet ta konceptojë si një shërbim ndaj qytetarëve. 

  

• FRPD duhet të ndërtojë një demokraci të brendshme funksionale, e cila ofron 

hapësira për pjesëmarrjen për një diversitet të grupeve shoqërore. 

 

• Përfshirja e FRPD-së me anëtarë, elektorat dhe qytetarë për të mundësuar zgjidhje 

politike dhe ide që frymëzojnë qytetarët dhe brezat e rinj, për të siguruar që politikat e 

së ardhmes do të rrënjosen në një vizion të përbashkët, në vlera të përbashkëta 

politike dhe në një sens të përbashkët bindjesh në atë për çfarë PDSH ekziston. 

 

• FRPD duhet ta përforcojë profilin e saj dhe duhet ta përmirësojë përfaqësimin e saj 

elektoral, duke u shndërruar në një forcë shtytëse për PDSH-në. 

 

• FRPD duhet të mbështetet mbi praktika të mira, si për shembull emërimi i 

kandidatëve nga strukturat e PDSH mbështetur në konkurrencën e hapur. Për të 

vepruar kështu, FRPD duhet t’i japë kuptim dhe gjallëri procedurave dhe strukturave 

të saj formale, të cilat janë të parashikuara qartë në statut, por mbesin formale dhe me 

një ndikim minimal në jetën politike të PDSH-së. Proceset e vërteta demokratike për 

politikën e brendshme mund të ndihmojnë gjithashtu në minimizimin e pakënaqësive 

brenda FRPD-së dhe të negociojnë pozicionet e pushtetit. 

 

• FRPD duhet t’i avancojnë dhe pasurojnë strukturat, politikat dhe procedurat e 

brendshme demokratike, në mënyrë që të lidhet në mënyrë kuptimplote më 

elektoratin e saj rinor dhe për të fituar besimin e qytetarëve. Kjo përfshin 
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përmirësimin e praktikave të transparencës së brendshme, avancimeve në karrierën 

politike dhe demokratizimin e procesit të përzgjedhjes së kandidatëve. 

 

• Statuti i ri i ka dhënë një rol më të madh strukturave të FRPD-së. Janë bërë ndryshime 

në mënyrë që vendim-marrja të bëhet më pak arbitrare dhe për të pasur më shumë 

mekanizma kontrolli. Por megjithatë, ndikimi aktual i këtyre ndryshimeve është 

relativisht i kufizuar. Demokratizimi është më shumë një kulturë sesa një procedurë 

formale. 

 

• FRPD duhet ta përmirësojë menaxhimin e saj të brendshëm dhe zhvillimin e 

kapaciteteve njerëzore në themelimin e një performance në sistemin menaxhues për të 

vlerësuar periodikisht procesin e progresit të departamentit dhe burimeve njerëzore. 

Në këtë kuptim, FRPD duhet të investojë në zhvillimin e burimeve njerëzore dhe 

kompetencat politike. 

 

• Për më tepër, FRPD duhet të punojë edhe më shumë për të forcuar dhe zgjeruar 

organizimin qendror dhe lokal të forumit (seksione, grup-seksione dhe degë nëpër të 

gjithë vendin) në një mënyrë kapilare për të punuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe 

intensivisht me anëtarët e rinj, simpatizantët, elektoratin dhe qytetarët në përgjithësi. 

 

• PDSH ka nevojë të mendojë seriozisht rreth identifikimit dhe përqafimit të metodave 

të reja të financimit të forumit të saj rinor. 

 

• FRPD duhet të zhvillojë programin dhe zgjedhjet politike në konsultim me të rinjtë e 

botës akademike, biznesit, grupet e interesit, bashkësitë, apo duke konsideruar 

ekspertiza e brendshme mes anetareve, dhe kjo mund të bëhet përmes rigjallërimit të 

strukturave të brendshme të tilla si departamentet, bordet e këshillimit në nivel 

degësh. 

 

• FRPD duhet të fillojë të jetë gjithnjë e më shumë në koherencë me rininë shqiptare. 

FRPD duhet të zhvillojë strategji dhe praktika për të përfshirë bashkësitë e 
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margjinalizuara (të tillë grupet vulnerabil, komunitetet rome dhe egjiptiane, rikthimi i 

emigrantëve dhe të rinjtë në zonat e largëta rurale) në Shqipëri dhe të kontribuojë në 

pasurimin e diversitetit të tyre, ashtu si dhe të aderojë në vlerat e barazisë dhe 

përfshirjes. 

 

• FRPD duhet të zhvillojë një pjesëmarrje në zgjedhjet e brendshme më transparente 

dhe më kuptimplote që inkurajon gratë, të rinjtë, minoritetet dhe grupet e tjera që të 

përparojnë drejt vendeve të rëndësishme dhe udhëheqëse. 

 

• FRPD duhet të përqafojë teknologjitë më të përparuara të informacionit dhe 

komunikimit, në mënyrë që të qëndrojnë të rëndësishme dhe të përfshijnë të rinjtë në 

një mënyrë kuptimplote në veprimtarinë e tij politike. 

 

• FRPD duhet të ndërtojë faqen e saj të internetit dhe intensifikojë praninë online në 

mediat sociale, në mënyrë që ta përfshijë elektoratin rinor që përfaqëson dhe qytetarët 

që kërkon të tërheqë. Në këtë kuptim, FRPD duhet të investojë më shumë në hartimin 

e strategjive afatgjata për të tërhequr votuesit e rinj dhe planveprimet për përdorimin 

e teknologjive të reja dhe qasjeve bashkëkohore për përfshirjen e qytetarëve të rinj në 

tërësinë e proceseve politike dhe jo vetëm gjatë zgjedhjeve.  

 

• FRPD duhet t’i zgjerojë përpjekjet e saj aktuale për arritjen e barazisë gjinore në të 

gjitha veprimtaritë e saj, strukturat e brendshme dhe proceset politike, duke ua 

mundësuar atyre të ushtrojnë të drejtën e tyre politike e duke i furnizuar gratë me 

hapësira, burime, mundësi e duke i mbështetur ato në përparimin e karrierës politike, 

në një mënyrë aktive dhe të barabartë. 

 

• FRPD duhet të vazhdojë të këshillohet ngushtësisht me partnerët e saj të ngushtë dhe 

në veçanti me Forumin Rinor të CDU-së dhe EPP-së. 
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Lisa e intervistave 

 

# Emri Pozicioni  Kodi 

1 Lulzim Basha Kryetar i PD  R1 
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Përfaqësuesi i PD, Shefi i 

bordit për financat dhe 

llogaridhënien në PD 

Shef i fushatës së PD 2021 

 R2 

3 Gert Bogdani 

Përfaqësuesi i PD / FRPD 

Ish kreu: ish deputet, 

nënkryetar i Komisionit të 

Politikës së Jashtme në 

Parlamentin e Shqipërisë 

 R3 

4 Belind Këlliçi  Kryetar i FRPD  R4 

5 Imanuel Caushi Aktivist i ri, jeton në Angli  R5 

6 Izmira Ulqinaku 
Përfaqësuese rinore / Ish 

deputete 

 R6 

7 Indrit Vokshi 
Studiues i ri i shkencave 

politike 

 R7 

8 Grigels Mucollari 
Sekretar i përgjithshëm i 

FRPD 

 R8 

9 Besart Xhaferri 

Koordinator i 

marrëdhënieve 

ndërkombëtare në FRPD 

 R9 
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Pyetjet e intervistave të thelluara 

 

1. Të rinjtë në Shqipëri luajtën një rol shumë të rëndësishëm në ndryshimin e sistemit 

politik nga një sistem njëpartiak në një demokraci pluraliste. Po sot? Ku i shihni ata? 

2. Cilat janë problemet me të cilat përballen të rinjtë në Shqipëri në sistemin aktual 

demokratik? 

3. Statutet dhe rregulloret e PD përfshijnë role, detyra dhe përgjegjësi specifike për 

forumin e saj rinor. A mendoni se ka hapësirë të mjaftueshme apo disa nga këto 

funksione janë të kufizuara? Çfarë do të sugjeronit? 

4. Çfarë mendoni për mundësitë e avancimit për të rinjtë për të marrë pjesë në jetën 

politike të PD dhe për t'u përfaqësuar në forume rinore, a janë ata tregues të shkallës së 

demokracisë së brendshme në një parti dhe a tregojnë ato se çfarë pret të ardhmen për 

partine? 

5. Përfshirja e të rinjve në procesin e vendimmarrjes shpesh pengohet nga mendësia e 

modës së vjetër të anëtarëve tradicionalë të partisë, të cilët i konsiderojnë të rinjtë si të 

papërvojë për të qenë pjesë e institucioneve vendimmarrëse, të tilla si udhëheqja e 

partisë, parlamenti, qeveria , dhe këshillat bashkiakë dhe kjo është një çështje kryesore 

shqetësuese. Çfarë mendoni ju A është deklarata, e drejtë? 

6. A është varësia financiare dhe mungesa e fondeve një çështje kryesore shqetësuese për 

forumin rinor të PD? 

7. A mendoni se përfshirja e të rinjve në proceset politike është një sfidë komplekse, 

shumë dimensionale që duhet adresuar me një larmi mjetesh, në varësi të objektivave dhe 

kontekstit të partisë? 

8. Cila metodologji do të zbatohej nga forumi rinor i PD për t'u dhënë grupeve të 

margjinalizuara të të rinjve shanse të barabarta për të marrë pjesë, të tilla si gratë e reja, 

pakicat etnike, të rinjtë analfabetë, banorët rurale dhe të rinjtë me nevoja të veçanta? 

9. Cilat mendoni se janë fushat kryesore që programi i PD duhet të përqendrohet te të 

rinjtë për Zgjedhjet e Përgjithshme 2021? 
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Pyetjet orientuese për fokus grupet 

 

Pyetje për nxitjen e bisedës: 

 

• Pse jeni pjesë e FRPD? 

• A keni pasur gjithmonë mundësi të jepni kontributin tuaj apo akoma nuk keni pasur 

shans? 

• Çfarë roli mendoni se duhet të luajë FRPD në zgjedhjet e ardhshme? 

• A mendoni se FRPD duhet të marrë më shumë vëmendje dhe mbështetje nga PD? 

• A ka ndonjë program të politikave publike të PD për të rinjtë? Sa dini për të? 

• Cilat janë fushat e politikës publike që mendoni se FRPD mund dhe duhet të kontribuojë 

për një produkt më të mirë në qeverisjen e ardhshme të PD? (p.sh. Arsimi? Shëndetësia? 

Kultura? Mjedisi?) 

• A mendoni se FRPD ka kapital njerëzor të mjaftueshëm për të kontribuar në sektorët e 

nivelit të lartë dhe të mesëm të qeverisë? 

• A mendoni se PD e ka mbështetur mjaftueshëm zhvillimin cilësor të FRPD? 

• Sa shans mendoni se keni për të qenë një figurë e rëndësishme në PD në të ardhmen? 

• Si mendoni se do të ishte një tranzicion më i butë dhe më i natyrshëm i të rinjve nga 

FRPD në PD? 

• Çfarë mendoni se duhet të ndryshojë në FRPD tani? 
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Pyetësori online 

 

Të nderuar pjesëmarrës, 

faleminderit që pranuat të bëheni pjesë e pyetësorit "Rinia për Shqipërinë"! Ky pyetësor është 

realizuar me anëtarët e rinj të FRPD. Qëllimi i këtij pyetësori është të dëgjojë dhe vlerësojë 

pritshmëritë e të rinjve ndaj programit politik të PD për zgjedhjet 2021! 

Pyetësori është anonim dhe të dhënat e mbledhura do të përdoren vetëm për këtë studim. 

 

1. Cilat janë dy sfidat me të cilat përballet rinia sot në Shqipëri? 

1___________ 

2___________ 

 

2. Cilën nga sektorët e mëposhtëm do ta quani përparësi për të rinjtë (dy zgjedhje)? 

- Arsimi 

- Bujqësia 

- Turizmi 

- Kujdesit shëndetësor 

- Sipërmarrja 

- Te tjera (ju lutem specifikojini:_________________________________ 

 

3. Çfarë sugjeroni konkretisht në lidhje me sektorin që keni zgjedhur në pyetjen e 

mëparshme? 

 

4. Nëse për një ditë jeni Kryeministër, cili do të ishte vendimi juaj i parë për të rinjtë? 
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