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Pjesëmarrja e të rinjve në politikë dhe në vendim-marrje është një çështje sa publike aq edhe private. 

Publike pse?
Është një çështje publike, pasi ka të bëjë me qasjen që ka qeverisja në tërësi dhe institucionet publike,
partitë politike dhe shoqëria, ndaj të rinjve në tërësi dhe hapësirave apo fushës së veprimit që iu lihet të
rinjve për të vepruar, për të marr pjesë apo për të qenë të përfaqësuar.

Private pse?
Çështja është edhe private, pasi të rinjtë, që në fëmijërinë e hershme të tyre, ndërveprojnë me
shoqërinë dhe mësimet dhe eksperiencat e përfituara gjatë kësaj kohë, shërbejnë si një udhërrëfyes në
jetën e tyre drejt angazhimit civil apo politik, pjesëmarrjes në nisma shoqërore dhe kërkimit të
mundësive për përfaqësimin e interesave të të rinjve të tjerë në politikë apo vendim-marrje.

Hyrje: Pjesemarrja e të rinjve në politikë dhe vendimmarrje



Pjesëmarrja e të rinjve është një çështje moderne e shoqërisë. 

Ende ka shoqëri dhe vende, përfshi edhe Shqipërinë, ku pjesëmarrja e të rinjve shihet më shumë si lëmoshë
sesa si një çështje e rëndësishme e qëndrueshmërisë së demokracisë dhe formimit që në moshë të hershme të
drejtuesve të ardhshëm. 

Edhe në aspektin studimor dhe atë ligjor, kjo çështje mbetet ende e re. 

Studimet në fushën e ligjit apo edhe në fushën sociale mbeten të kufizuara dhe ende mungojnë meta-analizat
shoqërore të ndikimit pozitiv që ka pjesëmarrja dhe përfaqësimi i të rinjve në vendim-marrje dhe në politikë.

Një komb është demokratik deri në masën që qytetarët e tij janë të përfshirë, veçanërisht në nivel komunitar. 
Besimi dhe kompetencat për të marrë pjesë duhet të fitohen gradualisht përmes praktikës. 

Është pikërisht kjo arsyja që mundësitë dhe edukimi për pjesëmarrje fillon që me fëmijët që duhet të rriten
gradualisht për të marrë pjesë në çdo demokraci aspiruese, dhe veçanërisht në ato vende qëjanë tashmë të
bindura se janë demokratike.



Shkallët e pjesëmarrjes në vendimmarrje: modeli I Roger Hart për vendimmarjen “ 
Nga “lemosha drejt qytetarise”

• 8. E inicuar nga të rinjtë, vendimet
merren bashkë me të rriturit

• 7. E inicuar dhe drejtuar nga të rinjtë

• 6. E inicuar nga të rriturit, vendimet
merren bashkë me të rinjtë

• 5. Të rinjtë janë konsultuar dhe informuar

• 4. Të njoftuar dhe të informuar

• 3. Të përmendur, por jo vendimarres

• 2. Sa për dukje

• 1. Të manipuluar dhe mospjesemarrje



Një histori e shkurtër mbi”pjesëmarrjen” si e drejtë bazë politike

OKB-ja ka aprovuar një sërë standartesh ndërkombëtare në lidhje me “pjesëmarrjen” si një e drejtë 
bazë politike. 

• Përpjekja e parë serioze fillon me Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut (1949), për të 
vazhduar me 

• Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (1996), 

• Konventën për Eleminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racial (1965),

• Konventën për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (1979), për të arritur 
tek 

• Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës (1992), si dhe një sërë

• Protokollesh, aktesh apo udhëzimesh, një pjesë e të cilave nuk kanë vlerë detyruese për vendet 
anëtare.

Angazhimi dhe përfshirja e studentëve



• Megjithatë të dhënat e pjesëmarrjes të të rinjve tregojnë domosdoshmërinë për 
përgatitjen dhe aprovimin e standardeve të reja për promovimin e pjesëmarrjes të 
të rinjve në të gjitha nivelet e vendim-marrjes dhe politikës.

• Këshilli i Europës ka një qëndrim më pozitiv dhe më të avancuar në lidhje me 
pjesëmarrjen e të rinjve ne vendim-marrje. Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe 
Rajonale të KE-së, në vitin 1992 dhe më pas në vitin 2003 miratuan Kartën për 
Pjesëmarrjen e të Rinjve në Jetën Lokale dhe Rajonale. Ky dokument përbën sot 
për sot një ndër standardet europiane kryesore të nxitjes së pjesëmarrjes dhe 
përfaqësimit të të rinjve në nivel kombëtar dhe Europian, me fokus të posaçëm 
pjesëmarrjen e të rinjve në vendim-marrjen lokale. 

• Karta Europiane ndalet në të gjitha aspektet e pjesëmarrjes dhe fuqizimit të të 
rinjve, përfshi edhe shoqërinë civile dhe partitë politike. Ndonëse Karta nuk është 
e det rueshme për t’u zbatuar nga vendet anëtare, përfshi edhe Shqipërinë, ajo 
duhet të shërbejë si një udhëzues për pushtetin vendor në vend, në lidhje me 
masat që duhen zbatuar për ta kthyer pjesëmarrjen e të rinjve në realitet. 



• Realiteti dhe studimet tregojnë një pamje jo shumë entuziaste të
pjesëmarrjes dhe përfaqësimit rinor në të gjitha nivelet kudo në Botë.

• Literatura bashkëkohore që studion pjesëmarrjen rinore në nivele të
ndryshme të vendimmarrjes sugjeron se angazhimi politik është i lidhur me 
shkallën e zhvillimit dhe cilësinë e demokracisë, me besimin që qytetarët
krijojnë me demokracinë funksionale të një vendi.

• Për shoqëritë në tranzicion standardi më i ulët i jetesës, ecejakja e vlerave
dhe anti-vlerave si dhe mungesa e një kulture politike të trashëguar shtojnë
dozën e problematikave me të cilat përballet vendi. 

• Gjithkush i mbërthyer mes të djeshmes dhe të sotmes, të moralshmes dhe
të pamoralshmes, mes përhumbjes dhe pushtetit voton për atë më
praktiken që I siguron mbijetesën apo fuqizimin.

Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i të rinjve: 
Studimet dhe realiteti



• “Kriza e përfaqësimit në demokraci” ka në epiqendër të saj vetë të rinjtë. 

• Disa prej çështjeve më alarmante, të ngritura nga mbështetësit e teorisë së krizës së demokracisë, kanë të
bëjnë me:

• ç’thurjen e sistemeve politike, 

• institucioneve dhe

• elitave sociale në shumë vende të Evropës Perëndimore dhe Jug-lindore (Neëton, 2001; et al, 1997). 

• Shkencëtarët socialë janë munduar të dokumentojnë atë që ata, unanimisht e perceptojnë si rritje të nivelit të
“pakënaqësisë” së qytetarëve evropianë dhe më gjerë në institucionet demokratike të përfaqësimit (Norris, 
1999; Torcal and Montero, 2006). 

• Numri i ulët i të rinjve që votojnë për Parlamentin Evropian, në Evropën Perëndimore ose në zgjedhjet lokale në
Evropën Qëndrore dhe Lindore, 

• ulja e numrit të të rinjve në institucione tradicionale si partitë politike, madje edhe organizatat rinore në
Evropën Perëndimore dheJug-Lindore, në krahasim me fund-vitet ‘80 dhe fillim-vitet ‘90, janë të gjitha shenja
të akumulimit të problemeve në lidhje me pjesëmarrjen politike të të rinjve. 

Studimet dhe teoritë



• Rënia e pjesëmarrjes së të rinjve, në formën e saj konvencionale është bërë një
temë thelbësore për akademikët dhe politikëbërësit dhe është parë si tregues i një
krize në qytetarinë aktive (Macedo, Alex-Assensoh, & Berry, 2005; Stoker, 2006). 

• Shkencëtarët socialë ja kanë atribuar këtë “krizë” të supozuar disa faktorëve, 
përfshirë uljen e

• pjesëmarrjes në jetën civile (Putnam, 2000), 

• niveleve të ulëta të besimit në institucionet politike (Maier, 2000; et al, 2007), 

• individualizimin e stilit të jetës, 

• vlerave dhe rreziqeve (Beck, 1992; et al, 2005), 

• depolitizimin e politikave publike (Hay, 2007) dhe

• rritjen e cinizmit

• rreth politizimit të medias (Cappella & Jamieson, 1997; Stoker, 2006).



• Një numër i madh studimesh, kanë analizuar ndryshimin e natyrës së politikës dhe të qytetarisë
aktive, në vendet në zhvillim, duke u përqëndruar në trendin e zakonshëm të angazhimit politik
dhe civil dhe duke eksploruar arsyet që qëndrojnë pas këtyre tendencave.

• Për më tej, nga të dhënat e studimeve të shumta, mund të kuptohet lehtësisht se të rinjtë nuk
janë apatikë në lidhje me politikën. 

• Ata kanë këndvështrimet e tyre dhe përfshihen në “politikë”, në shumë mënyra, që janë të
përshtatura me jetën e tyre të përditshme

• Në këtë kontekst, janë të rinjtë ata të cilët diversifikojnë angazhimin civil dhe politik

• nga politika konsumiste,  tek fushatat komunitare e rrjetet online; 

• nga rruga e komunitetet lokale drejt internetit; 

• nga partitë politike e lëvizjet sociale drejt rrjeteve sociale



• Rritja e rëndësisë të çështjeve lidhur me rininë në axhendën e zhvillimit ndërkombëtar, ka
bërë që çështja e pjesëmarrjes së tyre në vendim-marrje të kthehet në një prioritet për
shumë shtete. 

• Në nivel global, ekziston një rritje domethënëse e ndërgjegjësimit që të rinjtë, jo vetëm
kanë të drejtë të vendosin se si alokohen burimet, por dhe se ata gjithashtu kanë të gjitha
njohuritë dhe pikëpamjet e duhura për t’u përcjellë në nivele vendim-marrëse. 

• Përsa i përket mekanizmave, proceseve dhe strukturave për pjesëmarrjen e të rinjve në
vendim-marrje, teorikisht ekzistojnë disa rrugë e nivele të ndryshme nëpërmjet të cilave
të rinjtë mund të angazhohen. 

• Shkalla në të cilën të rinjtë janë në gjendje të përfitojnë nga këto mundësi në praktikë, 
kryesisht varet nga rëndësia që mbartin strukturat dhe shkalla e hapjes së strukturave të
ndryshme vendim-marrëse, si dhe kapaciteti dhe dëshira e të rinjve për t'u angazhuar në
mënyrë proaktive në këto struktura.

Realiteti i perfshirjes



• Ajo çka është e qartë është fakti se demokracitë e vendeve të zhvilluara
industrialisht janë karakterizuar:

• nga ulja e numrit të votuesve dhe

• vjetërimin e anëtarësive të partive politike

• Këto trende janë më të dukshme tek të rinjtë (nga mosha 15-24 vjeç), të
cilët janë të distancuar nga politika

• Sipas Pippa Norris (2003), “disangazhimi politik” mendohet se ndikon të
gjithë qytetarët, por të rinjtë mendohet se janë veçanërisht të zhgënjyer
rreth institucioneve të përfaqësimit të demokracisë, duke i lënë ata apatikë
(në rastin më të mirë), apo të distancuar (në rastin më të keq).



• 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.



• Në demokracitë më të stabilizuara, të rinjtë janë më të prirur të marrin pjesë në
politikë si një mjet proteste për të shfaqur këndvështrimet e tyre, madje janë më
të prirur edhe se gjeneratat e mëparshme për të nënshkruar peticione, për t’u
bashkuar me protesta dhe për të marrë pjesë në demonstrata të ndryshme

• Për më tepër, të rinjtë në vendet e zhvilluara, përballen sot me një mjedis më
konkurrent, buxhete të reduktuara për shërbime publike (të rinjtë i përdorin
shumë këto shërbime) dhe

• me tregun e punës i cili është i egër ndaj të rinjve (norma të larta papunësie në
shumicën e vendeve të Evropës Perëndimore dhe Jug-lindore). 

• Kaosi i krijuar nga krizat ndërkombëtare financiare dhe COVID-19 na ka zbuluar
mungesën e solidaritetit ndër-breznor (një cikël natyral ndërrimi I cili supozohet
të funksionojë). Nga përkeqësimi i varfërisë së fëmijëve, drejt përdorimit të
shtuar të mjeteve për përfitim pa punuar (të rinjtë janë më të prirur të jenë të
papunë),



• Ndonëse Shqipëria ka bërë hapa përpara në drejtim të demokratizimit të jetës së saj politike, pas 
rrëzimit të sistemit komunist, këto hapa nuk janë shoqëruar me nisma ligjore për të mbështetur
pjesëmarrjen e të rinjve. 

• Pavarësisht se e drejta e organizimit, e zgjedhjes, e shoqërimit, e fjalës dhe e shprehjes, në
Kushtetutën e Shqipërisë janë njohur si të drejta kushtetuese, legjislacioni kuadër nuk është
zhvilluar më tej.

• Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë ka vendosur një kuotë gjinore minimum për grate dhe
vajzat për 30% të listave të kandidatëve për zgjedhjet parlamentare dhe 50% për këshillat
bashkiakë, por ai nuk zbaton ndonjë kuotë për pjesëmarrjen e të rinjve në vendimmarrje.

• Ndërkohë as Ligji “Për Partitë Politike në Shqipëri” nuk përmban ndonjë reference për të rinjtë në
këtë drejtim. 

• Gjatë viteve të fundit ka patur disa tentativa për nisma ligjore si përgatitja e një Ligji “për Rininë” 
apo për “Vullnetarizmin”, që u finalizuan miratuar në Kuvendin e Shqipërisë

Kuadri ligjor për rininë në Shqipëri



• Shqipëria ka ndërtuar një imazh publik pozitiv në drejtim të përgatitjes së
politikave kombëtare për të rinjtë, përfshi edhe pjesëmarrjen e tyre në
politikë dhe vendim-marrje.

• Duke nisur nga viti 2005 e në vijim vendi gjithnjë ka patur të miratuar një
Strategji Kombëtare për të Rinjtë dhe respektivisht edhe një Plan Kombëtar
Veprimi. 

• Është e vështirë të analizosh impaktin që kanë patur Strategjitë Kombëtare
për të Rinjtë përgjatë periudhës 2005-2020, pasi asnjëherë nuk ka patur një
analizë të detajuar të zbatimit të tyre, buxhetit të dhënë dhe arritjeve ndër
vite.

Politika kombëtare për nxitjen e pjesemarrjes së të rinjve në
politikë dhe vendimmarrje në Shqipëri



• Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë (PKVR) është një përpjekje serioze
ndër-sektoriale për të ndërtuar një politikë të re për mbështetjen e të
rinjve në Shqipëri. 

• Ai u përgatit në një proces të gjerë konsultues me të rinj nga i gjithë vendi
dhe e shtrin veprimin e tij përgjatë një periudhe 5 vjeçare.

• Plani cakton ndër të tjera si qëllim arritjen e gjashtë (6) objektivave
strategjikë, që I dedikohen nxitjes dhe pjesëmarrjes të të rinjve në
proceset/vendim-marrjet demokratike.

• Paraprakisht mund të thuhet se aspekti pozitiv i Planit është edhe fakti që
Ministria ka caktuar edhe indikatorët e matjes së arritjes së objektivave
dhe buxhetin përkatës për realizimin e tyre, diçka që nuk kishte ndodhur
me strategjitë e kaluara për rininë dhe që mbase ka ndikuar në një masë të
madhe në mos-realizimin e tyre.

Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë (PKVR) 



• Përfaqësimi i të rinjve në jetën politike dhe sidomos në strukturat e qeverisjes vendore mbetet në
nivele tepër të ulëta. 

• Përfaqësimi i tyre në këto struktura bëhet jo sipas ligjeve apo vendimeve në fuqi, por në shumicën e 
rasteve sipas njohjeve personale apo “dëshirës së mirë dhe vullnetit” të drejtuesve partiakë. 

• Mungesa e kuadrit ligjor që përcakton detyrimet ligjore dhe politikat qeverisëse që nxisin dhe
motivojnë të rinjtë të jenë pjesë aktive në proceset dhe vendim-marrjet demokratike

• Pjesëmarrja aktive e të rinjve në procesin zgjedhor dhe sidomos votuesve për herë të parë ka ardhur
gjithmonë e në rënie.

• Nga ana tjetër, edhe pse ekzistojnë një numër i madh organizatash rinore, një pjesë e 
konsiderueshme e tyre kanë mangësi në formën e organizimit, lidershipit, shkrim dhe menaxhim
projektesh. 

• Një tjetër mangësi që haset në sektorin e organizatave rinore (por jo vetëm) është dhe mungesa e 
bashkëpunimit mes organizatave rinore me grupet e shoqërisë civile, institucioneve apo agjencitë
financuese.

Disa nga elementet e spikatura në PKVR



• Ndër të tjera PKVR do të mbështesë krijimin e Shërbimit Kombëtar të Rinisë
(një njësi që tashmë është krijuar), Korpusit të Rinisë (një tip shërbimi
kombëtar vullnetarizmi) dhe mbështetjen e organizatave rinore apo të
Qeverive të Nxënësve dhe atyre Studentore. 

• Në drejtim të pjesëmarrjes së të rinjve në vendim-marrje (Objektiv specifik 1.2 
në PKVR) ndër të tjera MMSR dhe Qeveria Shqiptare parashikojnë të
mbështesin:

• Takime avokatie me grupimet politike për të nxitur përfaqësimin e të rinjve në
nivel 20% në Qeverisjen Vendore.

• Krijimi i Bordit Rinor Këshillimor në MMSR dhe strukturat e qeverisjes
vendore, si një strukturë këshilluese nga të rinjtë në të gjitha fazat e vendim-
marrjes e hartimit dhe monitorimit të politikave rinore.

• Aktivitete sensibilizuese me qëllim zvogëlimin e stereotipeve/diskriminimit
gjinor dhe përfshirjen e vajzave të reja në proceset vendim-marrëse dhe jetën
publike



• Një gjetje interesante e disa studimeve në vend, na tregon se ekziston një lidhje mes
bindjeve politike të të rinjve dhe atyre të familjes si edhe fenomenit të aktivizimit të tyre në
politikë si rrjedhojë e nevojës për punësim. 

• Edhe pse në krahasim me më parë kemi një rritje të konsiderueshme të numrit të të rinjve
që angazhohen në politikë.

• Kështu, nga shumë të rinj angazhimi në politikë konsiderohet si e vetmja mundësi për një
punë apo të ardhme. 

• Për këtë qëllim ata nuk angazhohen në mënyrë vullnetare në organizma si forumet politike
rinore, organizatat rinore, etj., pasi lidhen me formacione politike si mundësi për të gjetur
punë. 

• Akoma mjediset militante, bastionet politike, familja, etj., influencojnë në qëndrimin politik
ose zgjedhjen politike të rinisë. 

• Kjo vjen nga fakti se shpesh nuk votohet për ide, program apo platforma politike, por vetëm
për interesa të ngushta dhe përfitime afatshkurtra.

Të rinjtë shqiptarë: pjesëmarrje dhe përfaqësim i
kufizuar në politikë dhe vendim-marrje



• Pavarësisht formave të ndryshme të kontributit politik dhe synimeve
që gjithësecili kërkon të arrijë nëpërmjet politikës, përfshirja e brezit
të ri në të, përpos frymës së re përçon edhe domosdoshmërinë për
përmirësimin e politikave të lidhura me të. 

• Angazhimi i rinisë, qoftë edhe vetëm si dekor nëpër takime elektorale, 
në mënyrë indirekte i imponon politikanët të kthejnë sytë tek ajo dhe
të përmbushin detyrimisht pikat minimale në këmbim të votës së saj. 

• Nga ana tjetër, përkrahja e një force politike dhe bashkëveprimi me të, 
rrit disi formimin politik të të rinjve, por në disa raste mund të
shkaktojë edhe distancim total.



• Një nga arsyet që shkurajon të rinjtë dhe i largon nga politika është edhe
mjedisi jo-miqësor brenda kahut politik, por jo vetëm. Lufta për pushtet që
prodhon vetvetiu edhe atë Brenda llojit ndikon negativisht në perceptimin e 
të rinjve për ta kundruar politikën si mjet në dobi të interesit publik. 

• Shkelja flagrante e vlerave dhe e parimeve për hir të përfitimeve personale, 
kalimi tashmë i zakontë nga një forcë politike në tjetrën, 

• ngjizja jo-organike e koalicioneve pushtet-prurëse si edhe mosreflektimi I 
pjekurisë politike shuan besimin e pastër të të rinjve te politika. 

• Po kështu, edhe vetë ligjërimi apo diskursi politik i ashpër, në vend të frymës
së bashkëpunimit dhe kompromisit kultivon atë të përçarjes dhe urrejtjes.



• Nevoja për rritjen e angazhimit të të rinjve në politikë ndodh kryesisht për
këto arsye:

• 1. Së pari për arsye numerike, pasi sipas statistikave rinia (mosha 19- 34 
vjeç), përbën 29.4% të popullsisë së Shqipërisë, në Shqipëri mosha
mesatare e popullsisë rezidente është 35,3 vjeç, 45 % e popullsisë së saj
është nën moshën 30 vjeç;

• 2. Nevoja për të sjellë frymë të re në politikë, një frymë më bashkëkohore, 
për të çliruar qarqet e mbyllura të politikës tradicionale. 

• Për shembull, për 20 vitet e fundit politika ka qenë e mbyllur vetëm për
njerëzit e saj, pa marrë në konsideratë apo vlerësuar meritat dhe
kontributet që mund të ofrojë secili/a në jetën e tij/saj profesionale dhe
frymën e re që mund të sjellë në politikë;

Nevoja për rritjen e angazhimit të të rinjve në politikë



• Nevoja që shoqëria të aktivizojë një nivel të ri politikanësh në bazë të
meritave dhe vlerave individuale dhe jo në bazë përzgjedhjesh të njëanshme
nga politikanët apo nga drejtuesit e partive politike;

• 4. Adresimi i pasivitetit në angazhimin politik, duke filluar që nga pjesëmarrja
në zgjedhje (pavarësisht nga arsyet), nga përfshirja apo puna në komunitet, 
vullnetarizmi, deri tek pjesëmarrja në hartimin e politikave lokale, zgjedhja në
forumet lokale, të lagjes, komunës etj;

• 5. Ndryshimi i ambientit shoqëror i cili është tejskajshmërisht i polarizuar. Për
politikë flitet kudo, pasi ajo është e lidhur pikë së pari me kushtet e jetesës, 
por aktivizimi i të rinjve në politikë rrit ndërveprimin mes tyre, kujdesin për ta 
si edhe zbut klimën politike.



• Forumet rinore luajnë role të rendesishme brenda partive ku janë krijuar

• Forumet Rinore janë të përfshira thuajse që të gjitha të përfaqësuara në
kryesitë qëndrore të partive të tyre

• Forumet Rinore politike dhe roli i tyre në parti parti është i caktuar me 
kuota, që do të thotë se edhe roli që ata mund të luajnë është edhe më i
madh. 

• Ndërkohë shohim se roli i forumeve vjen duke u zvogëluar kur vjen puna
tek përfshirja e të rinjve në listat e deputetëve, seksionit bazë të partisë
apo burimeve financiare që garantojnë funksionimin e forumit rinor politik.

Forumet rinore politike dhe pjesemarrja e të rinjve në
vendimarrje



• Forumet Rinore janë të ndërgjegjshëm për rolin e tyre të
domosdoshëm për partitë përkatëse, sidomos gjatë fushatave
zgjedhore. 

• Përveç intensitetit të fushatave zgjedhore, anëtarët e forumeve rinore
mendojnë se partia ka gjithmonë nevojë për të rinjtë.

• Sipas perceptimeve të drejtuesve të FRPP-ve, disa podiume partish
janë të hapura për rininë, pasi partitë ofrojnë lirinë e nevojshme për
të ngritur çështje të të rinjve. 

• Sidoqoftë, në terma të përgjithshëm mbetet sfidë fakti që filozofia e 
‘të vjetërve’ lidhur me pjesëmarrjen e të rinjve në vendim-marrje e 
politikëbërje nuk ka ndryshuar me ritmet e duhura.



Arsyet pse të rinjtë përfshihen në forume rinore të partive politike janë nga më të larmishmet. 

Më poshtë po listojmë disa nga shtysat kryesore të raportuara nga të rinjtë anëtarë të forumeve rinore të partive politike në vend:

• Dëshira për të ndryshuar gjërat në vend lidhur me përfshirjen e të rinjve në politikë;

• Ndikimi nga shokët/ miqtë pjesë të FRPP-ve;

• Pasioni për politikën dhe dëshira për të ecur më lart në politikë;

• Ndikimi nga familja si pikënisje për t’u përfshirë në një parti të caktuar;

• Mundësia për t’u aftësuar në aspektin organizativ dhe drejtues. 

• Forumet shihen si një vend ku të rinjtë mund të kontribuojnë dhe të përfitojnë;

• Dëshira për të kontribuar në zbatimin e një programi partiak që u pëlqen, në udhëheqjen e një lideri tek i/e cili/a besojnë;

• Të qenit pjesë e një grupimi social të caktuar, mbrojtja e të drejtave të të cilit është në fokus të programit të partisë së përzgjedhur

Arsyet e përfshirjes në politikë përmes FRPP-ve



• Ka shumë organizata rinore që veprojnë në vend. 
• Përqëndrimi i këtyre organizatave është më i madh në kryeqytet, por ka një

sërë organizatash rinore që punojnë edhe në rrethe, kryesisht të mëdha. 
• Siç mund të pritet, në Tiranë të rinjtë aktivë në shoqëri civile janë më të

shumtë sesa në rrethe, sidomos në qytete të vogla. 
• Kryesisht, sipas opinioneve të mbledhura nga të rinjtë e shoqërisë civile, të

rinjtë fillojnë të angazhohen në organizata të shoqërisë civile ekzistuese
apo të marrin nisma për të krijuar një organizatë që ka në focus të rinjtë
gjatë viteve të studimeve universitare ose menjëherë pas këtyre studimeve, 
fazë kjo ku ndërgjegjësimi rreth çështjeve që shqetësojnë të rinjtë është më
i lartë dhe interesi për t’u përgatitur për jetën pas-shkollore është
maksimal.

Të rinjtë dhe shoqëria civile



Ja disa nga arsyet

• Për të mbushur kohën e lirë;

• Për t’u aktivizuar/përfshirë në veprimtari sociale,

• Për të mundur apatinë sociale, ku zgjidhja pritet vetëm nga jashtë;

• Për të sjellë ndryshim lidhur me çështje rinore nga këndvështrimi i të
rinjve;

• Për të testuar aftësitë individuale;

Përse të rinjtë zgjedhin të bëhen pjesë e 
nismave civile? 



• Për t’u bërë bashkë, pasi kështu ndryshimi është më i lehtë;

• Për të fituar eksperiencë në adresimin e çështjeve rinore lidhur me një çështje të caktuar;

• Për të adresuar çështjet rinore, për t’u ardhur në ndihmë të rinjve;

• Për të punuar në një fushë që u pëlqen, p.sh. me fëmijët, etj;

• Për t’u distancuar nga ndasitë politike që karakterizojnë angazhimin/punësimin në
institucione shtetërore;

• Për të adresuar mangësitë e mëdha në zyrat e karrierës të fakulteteve;

• Të shtyrë nga angazhimi në parlamentet rinore gjatë viteve të shkollës së mesme;

• Për t’u rritur profesionalisht;

• Për të krijuar kontakte, të njohur të rinj të tjerë aktivistë;

• Për të bërë diçka që mund të sjellë ndryshim;

• Për të mbrojtur një kauzë tek e cila besojnë.

• Mundësitë e të rinjve të shoqërisë civile për të sjellë ndryshim



• Eshte nje menyre perfshirjeje per te prekur Politiken

• Shoqeria civile krijon shembuj qe shpesh te rinjte duan ti ndjekin

• Shoqeria civile dhe protagonizmi me te ka raste kur manipulohen per 
qellime trampoline politike

A është përfshirja në shoqëri civile një
trampolinë për në politikë?



Pengesat e perceptuara të të rinjve për t’u përfshirë në
procese/struktura vendim-marrëse e

politikëbërëse

Diskutojme…



• Ndryshimi I mentalitetit-edukimi qytetar I te rinjve

• Pranimi I mendimit ndryshe-

• Mungese informacioni- nje seri trainimesh per mundesite Erasmus

• Ekonomia e gjelbert-takime me bisneset dhe sa mundesi kane ato per te
qene pjese e ekonomise se gjelber

• Fuqizimi I shkollave/kolegjeve 2 vjecare profesionale-takime me 
maturantet

• Mbrojtja e trashegimise kulturore-organizim proteste, 
peticione,komunikate e perbashket

• Jepi vlere diplomes

Iniciativa frymezuese… 



• Podcast. Organizim I debateve politike/ me figura politke/publike por
me te rinjtee qe flasin per tematika te ndryshme pertej kornizave te
interest privat

• Te bejme nje studim per perfshirjen e te rinjve ne politike

• Te perfshihen te rinjte e rretheve per te pare sa e njohin ato pushtetin
vendor/qendror
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“Pavarësisht se ju nuk shfaqni interes për
politikën

kjo nuk do të thotë që politika nuk është e 
interesuar për ju”. 
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