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Falënderime: Anibar dëshironë të falënderojë USAID/ATRC për mbështetjen në realizimin
e këtij raporti përmes programit Angazhimi për Barazi (E4E). Falënderim i posaçëm për të
gjithë pjesëmarrësit në fokus grupet dhe atyre që u janë përgjigjur pyetësorëve online me
qëllim të krijimit të këtij raporti.

Ekipi i hulumtimit: Mirishahe Syla dhe Gjylymser Nallbani
Dizajni i raportit: Panot Mahmutaj

Publikuar nga: Anibar
Pro j e k t i : “ Të Ri n j të p ë r N d r ysh im”

Ky material u realizua në kuadër të programit Angazhimi për Barazi – E4E, i financuar nga Agjencia e
Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar- USAID dhe implementuar nga Qendra e
Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim- ATRC. Përmbajtja e këtij raporti është përgjegjësi e Anibar
dhe domosdoshmërisht nuk paraqet pikëpamjet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim
Ndërkombëtar (USAID), Qeverisë së Shteteve të Bashkuara, dhe Qendrës së Trajnimeve dhe
Burimeve për Avokim – ATRC.
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Përmbledhja Ekzekutive
Ky hulumtim i realizuar me të rinjtë e rajonit të Dukagjinit, duke përfshirë këto qytete: Pejë, Gjakovë,
Klinë, Junik, Deçan, dhe Istog shqyrton rolin dhe pjesëmarrjen e të rinjve në vendimmarrje në nivel lokal.
Ky hulumtim është kryer në kuadër të projektit “Të Rinjtë për Ndryshim” i cili implementohet nga
organizata joqeveritare Anibar. Qëllimi i këtij hulumtimi është që të vlerësohet se në çfarë mase janë të
përfshirë të rinjtë nga gjashtë komunat e rajonit të Dukagjinit në proceset vendimmarrëse, sa i njohin
këto procese dhe këtë të drejtë të tyre si dhe cilat janë nevojat e tyre për një bashkëpunim më efikas
mes tyre dhe komunës.Të gjeturat kryesore nga ky raport ndahen në tri kategori kryesore: qëndrimet
e të rinjve rreth institucioneve publike, niveli i informimit të tyre rreth procesit dhe mundësive për
pjesëmarrje në vendimmarrje, dhe pjesëmarrjen e tyre në vendimmarrje dhe angazhimin në jetën
publike.
Hulumtimi nxjerr në pah disa aspekte duke filluar nga mangësitë dhe nevojat e të rinjve mbi
bashkëpunimin dhe realizimin e kërkesave të tyre në nivel lokal.Të rinjtë, në vend se të inkurajohen që të
jenë pjesë e proceseve vendimmarrëse dhe të konsiderohen si akterë kyç në krijimin e politikave sa më
të mira në shërbim të të gjithëve, ky grup i popullësisë anashkalohet nga procese të tilla të rëndësishme
në çdo nivel, duke filluar nga vendimmarrja në familje, në shkolla, në qeverisjen në nivel lokal, e deri në
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nivelin qendror. Anashkalimi i potencialit të të rinjve për të qenë pjesë e këtyre proceseve reflektohet qysh
në fazat e hershme të zhvillimit të tyre. Kështu, vetë të rinjtë me kohë humbin ndjenjën e përkatësisë në
komunitet si dhe përgjegjësitë që ata kanë brenda komunitetit.
Një tjetër aspekt i qeverisjes lokale që paraqet shqetësim për të rinjtë duket të jetë edhe përfaqësimi
gjinor jo i barabartë në proceset vendimmarrëse si dhe në institucionet publike. Disa prej kërkesave të
tyre ishin që të ketë pjesëmarrje të barabartë gjinore në ndarjen e buxhetit në komunat e tyre, këtu duke
theksuar nevojën për përkrahje të klubeve sportive të vajzave, për të cilat disa nga të rinjtë pjesëmarrës
në fokus grupe dhe në pyetësorin online u shprehën se nuk ka ndarje të barabartë dhe se komunat i
mbështesin klubet sportive të djemve më shumë në krahasim me ato të vajzave. Ata poashtu kërkuan
për më shumë mundësi për të shprehur kërkesat e tyre në komunat përkatëse; mënyra për ti
parashtruar këto kërkesa që do të ishin më lehtë të qasshme për të rinjtë, e sidomos për të rinjtë e
zonave rurale dhe të rinjtë e tjerë që mund të kenë më të vështirë qasjen në komunat e tyre.

Në këtë raport duke u bazuar në hulumtimin e kryer me të rinjtë nga gjashtë komunat janë nxjerr
rekomandime të cilat lidhen me forcimin e bashkëpunimit dhe krijimin e hapësirave alternative të
bashkëpunimit mes komunës dhe secilit të grup të të rinjve duke u bazuar në kërkesat dhe pikëpamjet e
tyre.
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Hyrje
Përkundër që në Kosovë është rregulluar me ligj dhe hartuar strategji që fokusohen në përfshirjen e
të rinjve në jetën publike, siç është Strategjia për Rininë 2019-2023 e cila ndër të tjera synon të rrisë
“pjesëmarrjes në vendimmarrje dhe në jetën publike” të të rinjve, si dhe një ndër objektivat e kësaj
strategjie është edhe “mobilizimi i rinisë për pjesëmarrje, përfaqësim dhe qytetari aktive”. Qasja e
institucioneve publike ndaj të rinjve duket të jetë një nga sfidat kryesore për pjesëmarrjen e tyre në
procese vendimmarrëse, procese këto që i ndikojnë ata tërthorazi apo në mënyra direkte.
Nga ky hulumtim kuptohet më mirë qasja e të rinjve në informata sa i përket proceseve të politikbërjes
dhe vendimmarrjes; qasjen e zyrtarëve komunal ndaj të rinjve; komunikimin mes komunave dhe të
rinjve; të kuptuarit e rolit të rinjve dhe rolit të komunave në këtë proces.Të gjeturat mund ti ndajmë në
tri kategori: nevojat e të rinjve, niveli i informimit të tyre rreth procesit dhe mundësive për pjesëmarrje në
vendimmarrje, pjesëmarrjen e tyre në vendimmarrje dhe angazhimin në jetën publike. Këto dhe të tjera
janë elaboruar tutje përmes: Nevojat e të Rinjve, Niveli i informimit mbi Vendimmarrjen dhe Pjesëmarrja; Proceset e Vendimmarrjes në sytë e të Rinjve; Përfshirja Aktive e të Rinjve dhe Sfidat në Vendimmarje
si dhe Pjesëmarrja Politike nga të Rinjtë përmes të cilave synohet të krijohet një hartë e të kuptuarit të
gjendjes reale të raportit rini–vendimmarrje në nivel lokal. Diskutimet në këto tema kanë ndihmuar në të
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kuptuarit më të thellë se si të rinjtë ndihen sa i përket rolit të tyre në vendimmarrje si dhe gatishmërinë e
tyre për t’u përfshirë në procese vendimmarrëse. Nga këto diskutime, janë nxjerrë të dhëna mbi të cilat
janë bazuar rekomandimet nga ky hulumtim rreth mundësive për përmirësimin në rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në vendimmarrje dhe komunikimit më efikas. Disa prej temave të diskutimit në fokus
grupe ishin: Mënyra se si të rinjtë e shpenzojnë kohën e tyre?; A janë të anëtarësuar në ndonjë organizatë
apo a njohin ndonjë organizatë në komunën e tyre?; Sa janë të informuar rreth dëgjimeve publike në
nivelin komunal?; Sa prej tyre kanë marr pjesë në dëgjimet publike?; Sa janë të informuar rreth dëgjimeve publike në komunën e tyre dhe a kanë qenë pjesë e tyre ndonjëherë?

Ky hulumtim është veçanërisht i rëndësishëm sepse nxjerr në pah nivelin e informacionit që posedojnë të
rinjtë mbi proceset vendimmarrëse dhe rolin e tyre si agjentë të ndryshimit duke shfrytëzuar të drejtat e
tyre si qytetarë. Nga ky hulumtim konsiderohet se ekziston një paqartësi fillestare nga të rinjtë se çfarë
aktualisht janë proceset vendimmarrëse, sa kanë të drejtë ata të kërkojnë ndryshim dhe çfarë saktësisht
ata mund të kërkojnë. Përkatësisht, kjo mund të konsiderohet si hallkë jo stabile e komunikimit dhe
shpërndarje jo e duhur e informacionit me të rinjtë në secilën komunë që bie si barrë mbi komunat në
shpërndarjen efikase dhe më të gjerë të informacioneve bazike mbi vendimmarrjen dhe qasjen më të
lehtë.
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Metodologjia
Në këtë hulumtim janë përdorur metoda të përziera të hulumtimit kualitativ dhe kuantitativ si dhe
hulumtimi është zhvilluar në dy faza.Të dhënat primare janë mbledhur përgjatë dy fazave, në fazën e
parë janë zhvilluar fokus grupe kurse në fazën e dytë është zhvilluar një pyetësor online. Përgjatë fazës së
parë poashtu janë mbledhur dhe analizuar të dhëna dytësore nga burimet ekzistuese. Këto të
dhëna janë mbledhur nga dokumente të publikuara qeveritare si dhe nga hulumtimet e publikuara nga
organizata të ndryshme. Këto dokumente janë analizuar që të kuptojmë se si është adresuar çështja e
pjesëmarrjes së të rinjve në vendimmarrje dhe cilat janë mundësitë që të shtjellohet tutje kjo
problematikë. Megjithëse metoda kualitative është ajo që e dominon zhvillimin e këtij hulumtimi si të
tillë, kombinimi me metoda kuantiative ka ndihmuar në sigurimin e rezultateve më gjithëpërfshirëse
dhe më të matshme. Janë zhvilluar gjashtë fokus grupe dhe pyetësorë online me të rinjtë nga rajoni i
Dukagjinit.

Në pjesën e parë të hulumtimit, janë zhvilluar fokus grupe në 6 qytete në rajonin e Dukagjinit: Deçan,
Gjakovë, Istog, Junik, Klinë, dhe Pejë. Paraprakisht, materialet hulumtuese dhe pyetjet që janë përgatitur
për këto fokus grupe kanë pasur bazë të njejtë, në të analizuarit e nevojave, nivelin e informatave dhe
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pjesëmarrjen e të rinjve në përgjithësi në proceset vendimmarrëse në komunat e tyre. Ndërsa çështjet
specifike për secilin qytet janë identifikuar dhe diskutuar përgjatë çdo fokus grupi.
Pjesëmarrja në të gjitha fokus grupet ka qenë e larmishme: me pjesëmarrës të moshave të ndryshme
nga 15 deri 24 vjeç; të zonave urbane dhe rurale; me nivel të edukimit të ndryshëm - nxënës të
shkollave të mesme, studentë në universitet; të rinjë në marrëdhënie pune dhe të tjerë në kërkim të
një pune.
Ndërsa edhe pse ka pasur pjesëmarrës nga komunitetet jo shumicë që jetojnë në këtë rajon, përfshirja
e të rinjve të etniciteteve të ndryshme në Kosovë nuk e ka arritur nivelin e kënaqshëm dhe pritshmëritë.
Kjo edhe paraqet një nga limitet e këtij hulumtimi. Anibar nuk ka zgjedhur pjesëmarrësit në fokus grupe
drejtpërdrejtë, kjo është bërë në bashkëpunim me organizata dhe institucione lokale në të 6 qytetet;
përshirë organizata rinore, organizata të tjera jo-qeveritare, Këshillat e Veprimit Rinor Lokal, shkolla të
mesme dhe përfaqësues të universiteteve dhe drejtoritë përkatëse në komuna.

Në pjesën e dytë të hulumtimit, është zhvilluar një pyetësor online dhe është shpërndarë tek të rinjtë
nga i gjithë rajoni i Dukagjinit. Ky pyetësorë është përbërë nga 20 pyetje të ndara në tri kategori kryesore:
nevojat e të rinjve, informatat që ata kanë në lidhje me proceset vendimmarrëse, si dhe pjesëmarrjen
e tyre në këto procese, duke përfshirë këtu edhe qëndrimet e tyre rreth rolit të tyre. Në këtë hulumtim,
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metodat kuantiative janë përdorur si vazhdimësi për të plotësuar hulumtimin kualitativ të zhvilluar
në fazën e parë. Kështu, përderisa në fazën e parë janë zhvilluar fokus grupet për të gjetur disa prej të
dhënave kyçe për çështjen e hulumtimit, pyetësori online ka siguruar një mostër më të madhë të
përfaqësimit duke mundësuar kështu ti qasemi një audience më të gjerë që përndryshe do të ishte
shumë e vështirë.
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Mekanizmat Ligjor Ekzistues në Kosovë
Në Kosovë ekzistojnë ligje dhe strategji që e mbulojnë fushën e qeverisjes lokale si dhe pjesëmarrjen e të
rinjve në jetën publike. Këto ligje dhe strategji janë përgatitur dhe aprovuar me qëllimin që të fuqizohet
pjesëmarrja e të rinjve dhe e gjithë qytetarëve në vendimmarrje, sidomos në nivelin lokal në mënyrë
që vendimmarrja të sillet sa më afër qytetarëve. Kjo madje është e garantuar edhe me Kushtetutën e
Kosovës. Ndër ligjet që janë me interes të veçantë për të shqyrtuar çështjen e pjesëmarrjes së të rinjve
në vendimmarrje në nivel lokal janë: Ligji Nr. 03/L-145 Për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisë; Strategjia për Rininë 2019-2023; Ligji NR. 06/L-043 Për Lirinë e Asocimit në Organizata Joqeveritare; Ligji NR.
03/L-040 Për Vetëqeverisjen Lokale; Kushtetuta e Kosovës, Kaptina X: Qeverisja Lokale dhe Organizimi
Teritorial. Së bashku me Ligjin për Rini të aprovuar nga Kuvendi i Kosovës, Ministria e Kulturës, Rinisë, dhe
Sportit (MKRS) ka përgatitur dhe aprovuar udhëzime administrative përmes të cilave parashihet edhe
themelimi i mekanizmave strukturor, në nivel lokal si dhe qendror.

Neni i parë i Ligjit për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisë thotë: “ky ligj ka për qëllim avancimin dhe riafirmimin e vazhdueshëm të pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e vendimmarrjes, pa kurrfarë dallimi
dhe përjashtimi, në zhvillimin e një shoqërie demokratike, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës së
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të rinjve dhe të statusit të tyre shoqëror.” Ndërsa neni 2, që përkufizon fushëveprimin e këtij ligji,
përcakton “përgjegjësitë themelore për fuqizimin e sektorit rinor në Kosovë dhe përkrahjen e pjesëmarrjes së të rinjve në vendimmarrje.1.2. përgjegjësitë e institucioneve të qeverisjes qendrore dhe lokale ndaj
të rinjve dhe organizatave rinore në fushat përkatëse të rregulluara me këtë ligj.” Ndërsa me moshë
rinore kuptohet “grup-mosha e të rinjve prej pesëmbëdhjetë (15) deri njëzetë e katër (24) vjeç”.
Strategjia për Rininë 2019-2023 synon të fuqizojë politikat dhe programet rinore, e cila ndër të tjera
përfshinë “rritjen e pjesëmarrjes në vendimmarrje dhe në jetën publike” të të rinjve. Një ndër objektivat e
kësaj strategjie është edhe “mobilizimi i rinisë për pjesëmarrje, përfaqësim dhe qytetari aktive”.

Ligji NR. 06/L-043 Për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare “përcakton rregullat për themelimin, regjistrimin, funksionimin, pezullimin, shuarjen, ndalimin e veprimit dhe çregjistrimin e organizatave
joqeveritare në Republikën e Kosovës.” Ndër të tjera, në Nenin 4 në këtë ligj përkufizohet Liria e Asociimit,
e cila përfshinë “të drejtën e secilit person për të themeluar një organizatë pa pasur nevojë të sigurojë
leje, për të qenë ose për të mos qenë anëtar i një organizate, si dhe për të marrë pjesë në aktivitete të
një organizate.” Ligji për Vetëqeverisjen Lokale “themelon bazën ligjore për një sistem të qëndrueshëm
të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës”, gjë që u siguron komunave pavarësi për të qeverisur
dhe organizuar jetën e komuniteteve që jetojnë në ato komuna në përputhje me nevojat dhe kërkesat
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që mund të jenë specifike për komunën e tyre, varësisht prej pozitës gjeografike, përbërjes dhe numrit të
popullatës e të tjera karakteristika. Poashtu në Kushtetutën e Kosovës garantohet vetëqeverisja lokale,
më saktësisht në nenin 124.1 thuhet: “Komunat gëzojnë shkallë të lartë të vetëqeverisjes lokale dhe
inkurajojnë e sigurojnë pjesëmarrje aktive të të gjithë qytetarëve në procesin e vendimmarrjes të
organeve komunale.”

Përveç organizatave rinore, të cilat u sigurojnë të drejtën për asociim dhe pjesëmarrje aktive në jetën
publike të rinjve, ndër mekanizmat që sigurojnë pjesëmarrje të rinisë në vendimmarrje dhe të rregulluar
me ligj janë edhe Këshillat Lokale të Veprimit Rinor (KVRL).
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Të Gjeturat Kryesore
“Mjaft emigruan të rinjtë!” - (nxënëse,16 – 18 vjeç)
Ishte një nga komentet që u paraqit si formë kërkese dhe shprehje e shqetësimit nga një nxënëse e
shkollës së mesme në një nga fokus grupet e mbajtura me të rinjtë në rajonin e Dukagjinit. Ikja e të rinjve
paraqiste shqetësim për shumë të rinjë të cilët në raste ishin të ndarë në mes dëshirës për të kërkuar një
jetë më të mirë jashtë Kosovës dhe synimit për të qëndruar dhe kontribuar në vendin dhe komunitetin e
tyre.

Edhe pse të rinjtë në Kosovë shpesh përmenden si një nga pasuritë më të mëdha të vendit dhe me
mburrje thirremi si populli me moshën më të re në Evropë, të rinjve nuk u ofrohet prosperiteti dhe siguria
që ata e shohin si të nevojshme për të përmbushur potencialin e tyre dhe për të jetuar dinjitetshëm në
vendin e tyre. Prandaj, një numër çdo herë në rritje i të rinjve po e lëshojnë vendin në kërkim të
prosperitetit dhe sigurisë që u mungon në Kosovë. Mundësia për të emigruar në vendet e zhvilluara është
kthyer në shpresë për të rinjtë që nuk ndihen pjesë e zhvillimeve dhe e shoqërisë në Kosovë, por mbetet
brengë për të rinjtë që nuk e shohin këtë si zgjidhjen më të mirë. Sipas tyre, të rinjve u duhet krijuar
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mundësitë që të përmbushin potencialin e tyre dhe të zhvillojnë tutje vendin e tyre pa pasur nevojë për
të emigruar. Për ta bërë këtë, për të krijuar kushte dhe për t’i bërë të rinjtë të ndihen se roli i tyre është me
rëndësi në krijimin e një jete më të mirë për të gjithë, ata duhet të jenë pjesë e politikbërjes dhe vendimmarrjes në të dy nivelet atë lokal dhe nacional, si dy procese shumë të rëndësishme përmes të cilave të
rinjtë mund të përfshihen dhe të ndihen jo vetëm pjesë e komuniteteve ku jetojnë por edhe të ndjejnë
përgjegjësi për t’i zhvilluar këto komunitete në vend se të largohen prej tyre. Kur të rinjtë janë të përfshirë
në proceset e vendimmarrjes, sidomos në nivel lokal, ku mundësia për identifikimin dhe adresimin e
problemeve të komuniteteve ku jetojnë ata është më e madhe, kjo jo vetëm që i bënë ata pjesë aktive e
komunitetit ku jetojnë, por gjithashtu ndikon në zhvillimin e ndjenjës së përkatësisë ndaj një grupi, gjë që
për të rinjtë është shumë e rëndësishme. Edhe atëherë kur të rinjtë duan të jenë pjesë e këtyre proceseve,
ata shpesh hasin në sfida nga vetë institucionet, ku roli dhe kontributi i tyre nuk vlerësohen.

Organizimi i rë rinjve në grupe formale ose jo-formale dhe angazhimi i tyre në organizata rinore shihet si
mënyrë më efektive që ata të kenë ndikim në komunitetet e tyre, sidomos në vendimmarrje. Një pjesë e
madhe e të rinjve si pjesëmarrës të hulumtimit kanë qenë të angazhuar në organizata rinore apo grupe
të tjera siç janë këshillet e nxënësve e studentëve. Nisur nga kjo, ata konsiderojnë që mbështetja e
organizatave rinore do të ishte një nga faktorët që do të ndikonte në rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në
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vendimmarrje.

Një fushë që ka shumë vend për përmirësim është komunikimi i të rinjve me komunat e tyre, përfshirë
këtu takimet e tyre me zyrtarë komunal, pjesëmarrjen e tyre në dëgjime publike të organizuara nga
komuna.Të rinjtë nuk i shfrytëzojnë as edhe mundësitë që ata kanë për të qenë pjesë e vendimmarrjes,
si pjesëmarrje në dëgjimet publike, kjo për arsye të ndryshme. Siç deklarohen të rinjtë, ata shpesh nuk
janë të informuar dhe nuk dinë si të informohen për këto dëgjime, disa prej tyre që kanë marrë pjesë
janë ndarë të dëshpëruar sepse ndjejnë që angazhimi i tyre nuk merret parasysh. Sidoqoftë, shumica e
pjesëmarrësve deklaruan se ata nuk kanë marrë pjesë në dëgjime publike të organizuara nga komuna e
tyre ndonjëherë.

Të pyetur rreth takimeve me zyrtarë komunal, të rinjtë u shprehën që ata mendojnë se është më e lehtë
të zhvillohet një takim me zyrtar komunal kur kërkesa bëhet nga një grup formal i të rinjve se sa nga vetë
të rinjtë individualisht apo ndonjë grup më i vogël. Prandaj, edhe në shumë raste kërkesat e tyre
paraqiten përmes organizatave të tjera por jo nga vetë të rinjtë në mënyrë direkte. Meqenëse sektori
për rini në çdo komunë ka më shumë kontakt me të rinjtë, ky ishte edhe sektori për të cilin të rinjtë ishin
më të informuar. Poashtu, edhe pse kontakti me zyrtarin/en për rini në komuna ishte më i shpeshtë se
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me zyrtarë të tjerë, shumë prej pjesëmarrësve nuk e dinin se kush udhëheqë sektorin e rinisë. Ndërsa
kishte një numër të madh, ndër të rinjtë që e dinin kush udhëheqë me sektorin e rinisë, por që nuk e kanë
takuar ndonjëherë. Kjo çështje është shqyrtuar tutje edhe në pyetësorin online ku janë pyetur të rinjtë se
sa herë janë takuar me zyrtarët rinor. Shumica e tyre, 64.7% nuk janë takuar me zyrtarët per rini.

Grafikoni në vijim paraqet të dhënat rreth takimeve mes të rinjve dhe zyrtarëve për rini në komunat e
tyre.

35.30%

JO PO

64.7%

Grafikoni 1: A jeni takuar ndonjëherë me zyrtarin/en për rini?
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Nga të gjeturat shihet se ekziston një komunikim i dobët mes të rinjve dhe komunës, problemi evident
qëndron se komunat nuk i kanë përshtatur metodat e informimit me nevojat e të rinjve si dhe nuk gjejnë
mënyra për t’iu qasur të rinjve me informata që do tu duheshin atyre. Një ndër çështjet e dalura është
edhe mos informimi i të rinjve mbi mënyrën se si shpenzohet buxheti në komunën e tyre; edhe në rastet
kur të rinjtë e kanë këtë informatë, ata nuk kanë kërkuar që të shikojnë se si shpenzohet buxheti.

Grafikonet në vazhdim paraqesin të dhëna se sa të rinjtë janë të informuar për të drejtën e tyre për tu
informuar dhe sa kanë kërkuar këto informata ndonjëherë.

27.80%

JO PO

72.20%

Grafikoni 2: A e dini se ju keni të drejtë të informoheni se si shpenzohet buxheti në komunën tuaj?
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79.20%

JO PO

20.80%

Grafikoni 3: A keni kërkuar ndonjëherë që të shikoni se si
shpenzohet buxheti?

Gjatë diskutimeve në fokus grupe, të rinjtë janë shprehur se nuk ka përfshirje të barabartë të djemve
dhe vajzave në proceset vendimmarrëse duke thënë që këto mundësi nuk janë të njejta madje as në
shtëpitë e tyre, gjë e cila përcillet në shkolla si dhe në nivele të tjera më vonë. Sipas tyre, normat gjinore
në shoqërinë tonë shpesh u mundësojnë djemve që të marrin pjesë në vendimmarrje dhe në këtë
mënyrë ta shohin veten pjesë të proceseve në të cilat vajzat shpesh dekurajohen të marrin pjesë. Nga
hulumtimi me të rinjë, 63% ishin pjesëmarrëse vajza dhe 37% ishin djem pjesëmarrës.
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37%

Vajza

63%

Grafikoni 4: Pjesëmarrësit sipas gjinisë.

Djem
Një tjetër shqetësim që të rinjtë kanë ngritur dhe që lidhet me mundësitë e pakta që ata kanë që të jenë
më aktiv dhe më të angazhuar në komunitetet e tyre, ka të bëjë me mundësitë që këta të rinjë të bien
pre e ideve dhe grupeve që promovojnë ekstremizëm të dhunshëm. Kjo, sipas tyre, sepse të rinjtë duan të
ndjehen pjesë e komuniteteve dhe të përkasin diku, dhe kur kjo mundësi vie qoftë edhe nga grupe që në
thelb promovojnë vlera në të cilat të rinjtë nuk besojnë.

Disa prej kërkesave që u përsëritën më shumë kishin të bëjnë me nevojën që të rinjtë të informohen dhe
të vetëdijësohen për rolin e tyre në vendimmarrje, për mundësitë që ata kanë, për informim sa më të
mirë dhe të përshtatur për të rinjtë për punën e komunës dhe ndarjen e buxhetit; reforma të
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metodave të informimit që komunat përdorin; përkrahje e aktiviteteve të të rinjve në forma të ndryshme;
mbështetje e nismave të të rinjve, qoftë ajo morale, dhe sidomos financiare; krijimi i hapësirave të
nevojshme, si objekte, poashtu edhe parqe dhe hapësira rekreative për të rinjtë.
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Proceset e Vendimmarrjes në sytë e të Rinjve
Në përgjithësi, të rinjtë kanë tendenca të shohin vendimmarrjen si një proces formal që zakonisht
ndodhë nga lartë-poshtë, apo nga ndonjë organ qendror dhe bartet tek organet tjera. Kjo pikëpamje
qëndron më shumë se sa të kuptuarit e vendimmarrjes si një përpjekje e përbashkët në organizimin e
jetës së një komuniteti, përfshirë këtu zhvillimin e kushteve dhe plotësimin e nevojave të atij
komuniteti bazuar në kërkesat e tyre. Aspekti ekzekutiv i vendimmarrjes është më i dukshëm për të
rinjtë, duke theksuar se çfarë ndodhë gjatë vendimmarrjes është që duhen zbatuar vendime të caktuara
të marrura nga një grup i caktuar njerëzish. Meqë, vendimmarrja poashtu u kuptua si një proces i
përzgjedhjes dhe delegimit; përzgjedhja e vendimmarrësve nga vetë populli dhe delegimi i fuqisë për të
marrë vendime në të mirë të tyre ndaj këtyre të përzgjedhurve.

- “Nevojat tona nuk po konsiderohen nga puna e institucioneve” – (nxënës, 22 vjeç)

Edhe pse ky grup i caktuar i vendimmarrësve sipas të rinjve përcaktohet në bazë zgjedhjes së vetë
popullit përmes votës, ata shpesh nuk janë të informuar se si qytetarët mund të marrin pjesë në
vendimmarrje përveç përmes votës. Pra, votimi mbetet si akti i vetëm përmes të cilët shumë të rinjë
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besojnë se është mënyra se si ndikohet vendimmarrja në çdo nivel. Ndërsa të rinjtë që nuk kanë të drejtë
vote, priren që të mos e shohin vetën si pjesëmarrës në proceset vendimmarrëse në komunat e tyre.

Një tjetër aspekt i vendimmarrjes që është përmendur nga pjesëmarrësit është vendimmarrja publike
përkundër asaj private. Duke përmendur që njerëzit mund të jenë vendimmarrës në nivelin personal, dhe
në këtë mënyrë të ushtrojnë fuqi vendimmarrëse pa ndonjë presion prej jashtë, por dallimi qëndron në
vendimmarrjen publike ku ata mendojnë se mund të bëhen pjesë e vendimmarrjes vetëm përmes proceseve dhe strukturave politike. Është vërejtur që të rinjtë mësojnë modele të vendimmarrjes të bazuara
në raporte të strukturuara në një hierarki autoritetesh. Kjo fillon që nga familjet e tyre, ku personat me
më shumë autoritet brenda familjes ku në këtë hierarki të autoriteti, fëmijët e familjes, më të rinjtë
zakonisht vendosen më poshtë, rrjedhimisht kanë më pak rol dhe zë në vendimmarrje. Ata që
renditen më lartë në hierarki janë edhe personat që në të shumtën e rasteve kanë rolin kyç në vendimmarrje dhe pritet që ata të marrin vendimet në emër të familjes. Ky model pastaj përsëritet edhe në
shkolla, ku nxënësit mësojnë të përjashtojnë veten e tyre prej proceseve të rëndësishme vendimmarrëse,
qoftë edhe brenda klasave të tyre për çështje të përditshme. Brenda shkollave poashtu krijohen struktura autoritative dhe pritet që vendimet të merren nga njerëzit brenda këtyre strukturave. Kështu në
shkolla krijohen këshille të nxënësve, këshille udhëheqëse nëpër klasë, dhe pastaj përmes këtyre
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strukturave nxënësit konsiderojnë se mund të jenë pjesë e vendimmarrjes. Kur të rinjtë kalojnë nga roli
i tyre si nxënës në shkolla, në rolin e tyre si pjesëtarë të shoqërisë civile jashtë strukturave shkollore, ata
shpesh kanë tendenca të zbatojnë modelet e njejta të vendimmarrjes me të cilat janë mësuar përgjatë
viteve dhe presin që vendimet për komunitetet e komunat e tyre duhet të mirren nga disa struktura të
organizuara të cilat kanë autoritet mbi ta. Ky model i vendimmarrjes si proces që duhet të përcaktohet
nga autoritet të zgjedhura apo të përcaktuara nga tradita, siç është rasti i familjes, ndikojnë që të rinjtë
të mos e shohin veten si pjesë e vendimmarrjes, si dhe gjithashtu të mos jenë të informuar për mënyrat
se si ata mund të jenë pjesë e këtyre proceseve.

Përkundër modeleve të vendimmarrjes të ofuara për të rinjtë që janë përjashtuese për ta, ata shprehen
se duhet të marrin pjesë në procet vendimmarrëse.Të pyetur se sa ndjehen se duhet të marrin pjesë në
vendimmarrjen në komunën e tyre, 72% e të rinjve deklarojnë se ata duan të jenë pjesë e këtyre
proceseve. Poashtu, një pjesë e madhe e tyre 59% mendojnë se të rinjtë mund të fillojnë ndryshimet
përkundër vullnetit të vendimmarrësve.

Grafikonet në vazhdim paraqesin të dhënat se sa të rinjtë ndjehen se duhet të marrin pjesë në
vendimmarrje dhe sa besojnë se ndryshimet mund të fillojnë nga ta.
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Grafikoni 5: A ndjeheni se duhet të merrni pjesë në
vendimmarrje në komunën tuaj?

NUK E DI
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Grafikoni 6: A mendoni se të rinjtë mund të fillojnë ndryshimet apo është
përgjegjësi e vendimmarrësve?
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Përfshirja Aktive dhe Sfidat në Vendimmarrje nga të Rinjtë
“Nuk mund të ketë vendimmarrje të suksesshme pa i përfshirë të rinjtë” ishte një nga përgjigjet që morrëm
në pyetjen se sa është e rëndësishme që të rinjtë të jenë pjesë e vendimmarrjes. Të rinjtë jo vetëm që
përbëjnë një përqindje të madhe të popullësisë, ata poashtu paraqesin potencial të madh për të
kontibuar në proceset vendimmarrëse.Të rinjtë, meqenëse janë përdorues të shërbimeve dhe të mirave
publike të ofruara për ta, dhe në të njejtën kohë mundësitë për të zgjedhur për të përdorur ose jo këto
shërbime shpesh i kanë të limituara, ata do të ishin burim i vlefshëm i informatave se si këto shërbime
dhe këto të mira publike duhet të formësohen, si ato duhet të afrohen sa më shumë me nevojat jo
vetëm të të rinjve por të të gjithëve pa përjashtim. Poashtu, të rinjtë me potencialin e tyre mund të sjellin
ide dhe perspektiva të reja në mënyrën se si organizohet jeta dhe shërbimet që i ofrohen një
komuniteti. Çfarë duhet bërë është krijimi i modeleve të vendimmarrjes ku të rinjtë kanë rol të
rëndësishëm dhe shihen si kontribut-dhënës në vend se të konsiderohen si një shtresë e shoqërisë që në
mënyrë pasive i pranon vendimet e marra nga nivele më të larta të vendimmarrjes.

Disa mënyra që të rinjtë tashmë angazhohen në jetën publike duke synuar që të ndikojnë në proceset
vendimmarrëse, është angazhimi i tyre në aktivitete të ndryshme kryesisht përmes organizatave rinore
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apo grupeve të tjera. Në kohën e lirë, e cila për nxënësit e shkollave të mesme kryesisht nënkupton kohën
kur ata nuk janë të angazhuar në shkollë apo në ndonjë kurs jashtë shkollës, kurse për studentët siç
thonë ata është e vështirë edhe të përcaktohet koha e lirë pasi që shumicën e kohës janë të angazhuar
rreth studimeve. Një gjë mbetet e njejtë përgjatë dy grupeve, aktivizmi i tyre kryesisht bëhet përmes
grupeve të organizuara dhe organizatave rinore apo studentore. Edhe kur ata nuk janë të angazhuar në
ndonjë organizatë apo grup tjetër, të rinjtë në përgjithësi njohin të paktën një organizatë rinore.

Ndërsa prej formave më të shpeshta të organizimit mbeten Këshillet e Veprimit Rinor Lokal (Istog dhe
Gjakovë), Asambletë Komunale për Rini (Pejë), Qendrat Rinore (Klinë), angazhimi në organizata si
YMCA (Deçan), si dhe Klube të Aktivizmit të Nxënësve të Shkollave të Mesme (Junik). Disa prej
aktiviteteve që këta të rinjë organizojnë përmes këtyre grupeve janë: takime me qytetarë, shënim i
datave të caktuara, pjesëmarrje në trajnime, turnire të futbollit, projekte artistike përfshirë vizatimin e
muraleve, si dhe organizimin e shfaqjeve. Sidoqoftë, këto aktivitete ndodhin shumë rrallë dhe
organizohen nga grupe të caktuara të të rinjve të cilët janë më të angazhuar në grupe formale, kurse
pjesa e të rinjve që nuk janë pjesë e ndonjë grupi dhe kanë tendenca të ndihen se ata nuk mund të kenë
ndikimin e njejtë si të rinjtë nëse nuk i përkasin një grupi të caktuar.
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Përkundër akivizmit të të rinjve në këto forma të ndryshme, ndikimi dhe përfshirja e tyre në proceset
vendimmarrëse në komunat e tyre mbetet sfidë për shumë arsye. Një nga problemet kryesore është
mos-informimi i rë rinjve për rolin e tyre në proceset vendimmarrëse; 57% e të rinjve që u përgjigjën në
pyetësorin online, u shprehën se ata nuk janë të informuar për rolin e tyre në vendimmarrje. Një pjesë
tjetër u deklaruan se një sfidë tjetër është përfshirja e të rinjve si pjesë e institucioneve vendimmarrëse,
ata duan të shohin më shumë të rinjë në këto institucione në mënyrë që të ndihen më të përfaqësuar si
dhe të jenë më të interesuar në proceset vendimmarrëse pasi që mos-përfshirja e tyre në këto procese po
ndikon edhe në (mos) interesimin e tyre në proceset politike. Poashtu, të rinjtë ndihen se ata përjashtohen nga diskutimet e rëndësishme në komunat e tyre.
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Grafikoni 7: Sfidat e përfshirjes së të rinjve në vendimmarrje?
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Pjesëmarrja Politike nga të Rinjtë
Të rinjtë kanë tendenca të shohin pjesëmarrjen politike si një proces formal që ushtrohet përmes
procesit të votimit. Kjo lidhet edhe me të kuptuarit e vendimmarrjes nga të rinjtë si një proces i
përzgjedhjes dhe delegimit; përzgjedhja e vendimmarrësve nga vetë populli dhe delegimi i fuqisë për të
marrë vendime në të mirë të tyre ndaj këtyre të përzgjedhurve. Ky grup i caktuar i vendimmarrësve sipas
të rinjve përcaktohet në bazë zgjedhjes së vetë popullit përmes votes. Përveç votës si një mënyrë për të
qenë pjesë e procesve politike, të rinjtë nuk janë të informuar se si qytetarët mund të marrin pjesë në
vendimmarrje në mënyra të tjera. Pra, votimi mbetet si akti i vetëm përmes të cilët shumë të rinjë
besojnë se është mënyra se si ndikohet vendimmarrja në çdo nivel. Ndërsa të rinjtë që nuk kanë të drejtë
vote, priren që të mos e shohin vetën si pjesëmarrës në proceset vendimmarrëse në komunat e tyre. Të
rinjtë që kanë votuar ndikohen nga faktorë të shumtë në vendimin e tyre për të votuar për një subjekt
apo person të caktuar. Pjesa më e madhe e të rinjve u deklaruan se kanë votuar bazuar në programin
partiak për qeverisje si dhe për shkak të përshtypjeve që kanë pasur për personat për të cilët kanë
votuar. Grafikonet në vazhdim paraqesin përqindjen e votuesëve dhe mënyrat se si ata kanë votuar.
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Një numër i madh i të rinjve të përfshirë në këtë
hulumtim, 83% ishin votues dhe kanë votuar të paktën
një herë. Ndërsa 17% nuk kishin votuar ndonjëherë dhe
nuk kishin të drejtë vote.
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Grafikoni 8: A keni votuar ndonjëherë?

Pjesa më e madhe e të rinjve 60% deklarohen se ata kanë votuar bazuar në programin partiak për
qeverisje; 43.5% e tyre deklarojnë se kanë votuar për një person të caktuar bazuar në përshtypjet e
përgjithshme që kanë pasur për atë person; 8.7% i kanë besuar partis të cilën e kanë votuar edhe pa e
parë programin partiak për qeverisje si dhe 4.3% kanë votuar ashtu si familja e tyre.
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Grafikoni 9: Nëse po, si keni vendosur për votën tuaj?

Keni votuar ashtu
si familja juaj

Të rinjtë shprehen se veçse janë të mësuar të dëgjojnë shprehjen “hajt se ju jeni të rinjë” kur ata janë
përballur me vendimmarrësit në nivele të ndryshme. Kjo shprehje, sipas tyre, aludon që ata si të rinjë
nuk e kanë përvojën dhe as të drejtën që jenë pjesë e proceseve vendimmarrëse. Ata ndjehen se nuk
mirëpriten dhe nuk trajtohen me seriozitet nga organet e qeverisjes lokale; këtë përshtypje duket që ta
kenë fituar nga disa prej përvojave të tyre me organet komunale përfshirë mosgatishmërinë e zyrtarëve
komunal në disa raste për të përkrahur projekte të nisura nga të rinjtë dhe anulim të takimeve me të
rinjtë.

Kjo pastaj reflekton edhe në interesin dhe gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në diskutimet publike të
organizuara nga komuna, për të cilat të rinjtë thonë se duhet gjetur mënyra më adekuate që të
informohen, e poashtu edhe në gatishmërinë e tyre për tu takuar me zyrtarë komunal. Kontakti i të
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rinjve me zyrtarët komunal dhe pjesëmarrja e tyre në dëgjime publike si dhe procese të tjera është
shumë e rëndësishme për t’i shtyer të rinjtë të jenë pjesë e proceseve vendimmarrëse.Të pyetur se sa
kanë marrë pjesë në dëgjime publike dhe sa janë takuar me politikanë apo zyrtarë komunal, të rinjtë
deklarojnë që 35.2% e tyre kanë marrë pjesë në dëgjime publike, kurse 11.1% e tyre nuk janë të
informuar se mund të marrin pjesë në këto diskutime. Kurse 68.5% e tyre kanë deklaruar se janë takuar
me ndonjë politikan apo zyrtarë të komunës, dhe 31.5% prej tyre kanë deklaruar se nuk janë takuar
ndonjëherë. Edhe pse numrat paraqesin një përqindje jo të vogël të të rinjve që kanë pasur kontakt me
komunën dhe kanë marrë pjesë në takime ku shqyrtohen çështje të rëndësishme, ata shprehen se
ndikimi i tyre mbetet i vogël përkundër prezencës së tyre. Prandaj, vetëm prezenca e të rinjve nuk është e
mjaftueshme, kërkesat dhe nevojat e të rinjve duhet patjetër të konsiderohen me prioritet nga
vendimmarrësit në nivel komunal dhe të krijohen mundësi që zëri i të rinjve të dëgjohet.
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Konkluzionet
Bazuar në të gjeturat nga fokus grupet dhe anketimi online, me pjesëmarrjen e 60 të rinjve nga gjashtë
komunat e rajonit të Dukagjinit me gjashtë fokus grupe dhe 60 përgjigjeve përmes anketimit online,
pas analizimit të këtyre të dhënave me gjendjen aktuale konisderohet që sfidat e të rinjve janë të
ngjajshme në të gjitha komunat.

Të gjeturat nga hulumtim tregojnë se të rinjtë konsiderojnë që sfidat kryesore për përfshirjen e tyre në vendimmarrje janë: mos-informimi i tyre për rolin e tyre në vendimmarrje; të rinjtë nuk përfshihen në procese politike; të
rinjtë ndihen të përjashtuar nga diskutime të rëndësishme madje edhe për çështje që i prekin ata.

Disa prej faktorëve që të rinjtë mendojnë se do të mbështesnin pjesëmarrjen e tyre në vendimmarrje
janë: mbështetja e organizatave rinore; angazhimi i më shumë të rinjve në institucione publike si
praktikantë dhe forma tjera; diskutimet me të rinjtë mbi politikat komunale.
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Sipas të rinjve, përfitimet e pjesëmarrjes së tyre në vendimmarrje do të ishin: përmbushja e potencialit të tyre në
vendin ku jetojnë; zhvillimi i politikave më të mira për të rinjë; aktivizimi i të rinjve në jetën publike; krijimi i
komuniteteve më gjithëpërfshirëse.

Nga opinionet e dhëna në fokus grupe, të rinjtë kanë tendenca të shohin vendimmarrjen si një proces
formal që zakonisht ndodh nga lartë-poshtë, apo nga ndonjë organ qendror dhe bartet tek organet
tjera. Kjo pikëpamje qëndron më shumë se sa të kuptuarit e vendimmarrjes si një përpjekje e
përbashkët organizimin e jetës së një komuniteti, përfshirë këtu zhvillimin e kushteve dhe plotësimin e
nevojave të atij komuniteti bazuar në kërkesat e tyre.

Përkundër aktivizmit dhe organizimit të të rinjve në forma të ndryshme, një fushë që ka shumë vend për
përmirësim është komunikimi i të rinjve me komunat e tyre, përfshirë këtu takimet e tyre me zyrtarë komunal,
pjesëmarrjen e tyre në dëgjime publike të organizuara nga komuna.

Nga të rinjtë cilësohet në mënyrë eksplicite se prioritetet e komunës, nuk janë në përputhje me nevojat e
të rinjve.
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Rekomandimet
Rekomandimet e mëposhtme synojnë të japin ide dhe sygjerime për fushat e ndërhyrjes dhe masat që
duhet të ndërmerren për përmirësimin dhe forcimin e bashkëpunimit mes të rinjve dhe institucioneve
në nivelin lokal. Rekomandimet e paraqitura janë të bazuara në kërkesat e të rinjve si dhe janë lehtë të
arritshme duke konsideruar bazën ligjore të paraqitur me “Udhëzim Administrativ (MAPL) NR. 04/2018
për Transparencë në Komuna si dhe dokumente të tjera ligjore relevante në vendin tonë.

• Të gjitha komunat të punojnë në përmirësimin e komunikimit në mes të institucioneve publike dhe të
rinjve. Kjo të bëhet duke gjetur mënyra dhe metoda që u përshtaten të rinjve, përfshirë përdorimin më
të madh të rrjeteve sociale, ku të rinjtë kanë më shumë qasje. Të përditësohen dhe thjeshtësohen
webfaqet e komunave. Të ketë prioritet informimi i të rinjve për mundësitë për pjesëmarrje në
vendimmarrje.

• Dëgjimet publike të jenë gjithëpërfshirëse për të gjitha gjinitë, etnitë, moshat, përkatësia gjeografike
dhe bazave të tjera. Të punohet që kjo gjithëpërshirje të sigurohet nga komuna me anë të
mekanizmave dhe të mos merren vendimet nëse nuk plotësohen këto kritere.
35

• Të rritet efikasiteti i njoftimeve për dëgjimet publike dhe ngjarje të tjera në komuna, duke i informuar
të rinjtë në shkolla, dhe studentët përmes organizatave të ndryshme sidomos kur diskutohen tema që
kanë të bëjnë drejtpërdrejtë me të rinjtë.

• Bazuar në udhëzimin - Të krijohet një platform digjitale që do të mundësonte një komunikim më
interaktiv në mes të qytetarëve dhe komunës. Kjo mund të përfshijë edhe krijimin e një aplikacioni të
veçantë që të rinjtë do të mund ta përdorin për tu njoftuar me rolin e komunës, për të parë se si po
shpenzohet buxheti, për t’i paraqitur kërkesat e tyre, dhe për të komunikuar me zyrtarët komunal në
kohë të caktuara.

• Të zhvillohen takime ku të rinjtë mund të mësojnë më shumë për rolin e tyre dhe të komunës dhe
ku mund t’i paraqesin kërkesat e tyre. Poashtu të organizohen takime të veçanta me të rinjtë për të di
kutuar për çështje të interesit për ta. Kjo të bëhet duke i vizituar të rinjtë në vendet e tyre, përfshirë
sidomos të rinjtë në vende rurale.
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