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1. Hyrje
Kongresi Rinor Kombëtar në vijim të punës së tij për të vëzhguar dhe advokuar
për proceset e përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së të rinjve në vendimmarrje kërkon
që gjatë vitit 2019 të monitorojë pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e të rinjve në
zgjedhjet vendore. Kjo nevojë vjen për shkak se partitë politike në Shqipëri nuk
kanë të përcaktaur në ligj dhe në statutet e tyre ndonjë kuotë për të rinjtë dhe
as një sistem karriere të ndershëm brenda forcës politike për të garuar në
pozicionet e anëtarit të Këshillit Bashkiak apo Kryetarit të Bashkisë.
Gjatë zgjedhjeve të kaluara në listat e përgatitura nga partitë politike për
zgjedhjet vendoire të rinjtë jo vetëm që ishin pakicë por nuk ishin legjitime pasi
nuk vinin në listë për shkak të karrierës dhe garës së brendshme në parti por për
shkak të lidhjeve të ngushta me drejtuesit e partisë në qendër apo në rrethe.
Kështu sot kemi kryetarë forumesh politike në Tiranë dhe në rrethe që nuk
përfaqësohen në Këshillin Bashkiak pavarësisht se janë më të votuarit nga të
rinjtë në parti.
Kongresi Rinor Kombëtar nëpërmjet këtij monitorimi kërkon të adresojë jo vetëm
përfaqësimin e të rinvje si numër në njësitë e vetqeverisjes vendore por edhe të
rinjtë në platformat e kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet vendore. Sot
kemi problematikat e mungesës së buxheteve për të rinjtë në shumë bashki,
mungesës së Qendrave Rinore, ambienteve sociale dhe atyre sportive. Kjo ka
ardhur për shkak të mungesës së fokusit dhe programeve që drejtuesit e bashkive
kanë pasur për të rinjtë.
Një risi tjetër që do të ketë ky studim do të jetë edhe vëzhgimi analitik i
pjesëmarrjes së të rinvje 18 – 30 vjec në zgjedhjet vendore. Arsyet e
pjesëmarrjes dhe jo – pjesëmarrjes së tyre në këto zgjedhje dhe nivelin e
përfaqësimit të tyre nga platformat dhe kandidatët që garojnë. Prej shume vitesh
nuk janë analizuar treguesit e pjesëmarrjes së të rinvje në zgjedhje duke vecuar
elemente të tille si diferencat mashkull/femer, rural/urban apo pjesemarrje në
zgjedhje sipas bashkive ne raport krahesimor.
Ky studim u realizua në kuadër të nismës së Kongresit Rinor Kombëtar
“Përfaqësimi dhe pjesëmarrja e të rinjve në zgjedhjet vendore 2019” mbështetur
nga Fondacioni Gjerman Konrad Adenauer Stiftung dhe ka për qëllim studimin dhe
analizimin e situatës së përfaqësimit rinor në partitë politike dhe qeverisjen
vendore përpara zgjedhjeve vendore të 2019.

2. Gjetjet kryesore

 Rreth 80% e të rinjve të pyetur nuk ndihen të përfaqësuar në programet
dhe punët e kryera nga bashkitë me fokus rininë në 4 vitet e fundit (2015
– 21019), ndërsa 20% e tyre pohojnë se e gjejnë veten të përfaqësuar në
punën e bashkive.


37% e të rinjve të pyetur nuk njohin asnjë anëtar të Këshillave Bashkiake.
51% e tyre njohin vetëm disa, ndërsa vetëm 12 % e të rinjve i njohin të
gjithë anëtarët e Këshillave Bashkiakë.



83% e të rinjve janë pro aplikimit të kuotave të përfaqësimit të të rinjve
në listat e kandidatëve në zgjedhjet vendore nga partitë politike, dhe vetëm
17 % e të pyeturve janë kundër kuotës standarte.



Premtimet e kandidatëve për Kryetar Bashkie gjatë fushatës zgjedhore
2019 nuk u bazuan në programe elektorale personale të mirëfillta dhe
publike apo në programe të partive politike që përfaqësonin, por në
retorikën mediatike nëpërmjet takimeve elektorale duke anashkaluar
objektivat, treguesit dhe afatet e realizimit të premtimeve të tyre.



Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve dhe institucionet e tjera përgjegjëse për
administrimin zgjedhor nuk disponojnë të dhëna mbi pjesëmarrjen e të rinjve
18 – 30 vjeç në zgjedhjet vendore 2019. Mungesa e të dhënave sipas
fashave moshore pamundëson studimin e trendit të votuesve të rinj dhe %
e pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet vendore.



Ne bashkitë Korçë dhe Shkodër pjesëmarrja e të rinjve (18 – 30 vjeç) është
rritur ndjeshëm duke dominuar nga 30 – 60 % të vendimmarrjes, ndërsa
në bashkinë e kryeqytetit të rinjtë zotërojnë vetëm 12% të vendimmarrjes
së Këshillit Bashkiak pas zgjedhjeve të 30 qershorit nga 20 % që zotëronin
nga zgjedhjet e 2015-ës. Asnjë i ri (18 – 30 vjec) nuk u zgjodh Kryetar
Bashkie në zgjedhejt e 30 qershorit.



Sa i përket përfaqësimit gjinor në vendimmarrjen lokale bashkitë Tiranë dhe
Shkodër e kanë respektuar barazinë gjinore, duke shkuar edhe deri në
diskriminim pozitiv me diferenca të larta, ndërsa bashkia Korçë ashtu si në
zgjedhjet e vitit 2015 vijon të dominohet nga djemtë dhe burrat në masën
75 % sa i përket fashës moshore të të rinjve.

3. Të rinjtë dhe politika në Shqipëri
Të rinjtë nën moshën 30 vjeç përfaqësojnë një të tretën e popullsisë totale në
Shqipëri dhe sipas parimeve të demorkacisë duhet të përfaqësonin edhe 1/3 e
klasës apo vendimmarrjes politike në vend. Rinia shqiptare në raport me politikën
dhe partitë shpesh është përballur me sfida nga më të ndryshmet. Partitë
politike shpesh e shamngin ose e paraqesin si shtojcë në programet e tyre
çështjen e rinisë, madje edhe kur përmendin punësimin e tyre si objektiv të
fushatës i referohen numrave të të punësuarve jo mudnësive se si do të krijohen
vendet e punës.
Nga ana tjetër forumet rinore politike kanë qënë jo të përfaqësuara nëpërmjet
karrierës së brendshme në pozicione ekzekutive në qeveri por nëpërmjet lidhjeve
me liderin e partisë dhe konjukturave të brendshme. Edhe disa të rinj nën 30 vjec
që vitet e fundit kanë mbajtur rolin e ministrit, zvendësminsitrit, deputetit apo
kryetarit të bashkisë nuk kanë qenë produkt i forumeve rinore por i konjukturave
të brendshme dhe preferencave të kryetarëve të partive të mëdha në vend.
Protesta e studentëve ishte një revolucion i bashkuar i të rinjve me dhe pa parti
që demonstroi më së shumti mungesën e përfaqësimit dhe të vëmendjes ndaj
tyre.
Në terma vendimmarrjeje në nivel lokal vihet re se ka një diferencë të kandidatëve
dhe të pëzgjedhurve në moshë të re. Ky fenomen mund ndodh sepse të rinjtë
vendosen në fund të listave të kandidimit që partitë politike dërgojnë në KQZ, çka
ul shanset e përzgjedhjes së tyre. Në zgjedhjet vendore 2015 vetëm 4.91% (3
nga 61) kryetar bashkie ishin nën moshën 30 vjeç.
Ky hendek mes të rinvje dhe
përfaqësimit të tyre në qeverisje,
programe
elektorale
dhe
vendimmarrje ka ulur interesin e të
rinvje shqiptarë për politikën dhe kjo
vërhet ehde në studimine fundit të
publikuar nga FES “Rinia Shqiptare”
ku 62 përqind e të rinjve pohojnë se
nuk janë fare të interesuar për
politikën, ndërsa 31 përqind e të
intervistuarve thonë se nuk janë aspakt të përfaqësuar në politikë. 1
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http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/15257.pdf

3.1 Organizimi i Forumeve Rinore politike në Shqipëri
Forumi Rinor Eurosocialist është organizata më e madhe të të rinjve të majtë
politikë në Shqipëri. Për shkak të historikut aktiv të tij dhe drejtimit nga figura,
të cilat gjatë viteve u bënë politikanë drejtues kryesorë në vend, FRESH ka pasur
një debat aktiv brenda tij mbi funksionimin dhe përfaqësimin. Gjatë vitit 2016
FRESH, ashtu si më 2012, organizoi debat dhe votim kombëtar për zgjedhjet e
drejtuesve të rinj të FRESH, bazuar në parimin e votimit në primare përmes
anëtarësisë. 2
Faqja zyrtare online e FRESH (http://fressh.al/)
FRPD organizata rinore partnere e Partisë Demokratike në fundin e vitit 2015
mbylli procesin e saj të parë historik të votimit me parimin “1 anëtar – 1 votë”
për kryetarin e saj. Në të njëjtën kohë pjesë e votimit rivalizues midis kandidatëve
të ndryshëm ishin shumica e degëve lokale, duke ofruar një model pozitiv të paaplikuar ende nga vetë PD në strukturat e saj lokale e qendrore. FRPD vijon të
mos ketë faqe zyrtare online, duke mbetur formalisht e aksesueshme vetëm në
faqen e Partisë Demoraktike dhe rrjetet sociale http://www.pd.al/frpd/. Në tetor
2016 FRPD arriti të bëjë zgjedhjen e sekretariatit dhe koordinatorëve, duke
ndjekur modelin organizativ të PD, një model i ndryshëm nga modeli tradicional.
Në qershor 2016 edhe LSI organizoi zgjedhjet e reja në LRI (Lëvizja Rinore për
Integrim). Në dallim nga FRESH dhe FRPD zgjedhjet në LRI nuk u bënë mbi bazën
e anëtarësisë por mbi bazën e delegimit të votës. Në zgjedhjet zyrtare të
mbajtura në 10 qershor, nga 2005 delegatë të regjistruar, 463 delegatë nuk
morën pjesë në votim). Midis dy kandidatëve kryesore, fitues i garës ishte Floida
Kërpaçi me 1035 vota ndaj Klevi Pojana me 507 vota.
LRI ka faqen zyrtare online http://www.lri.al
Organizata të tjera rinore të Partive Politike në Shqipëri janë:
-
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Klubi i Patriotëve të rinj – Organizatë rinore e Partisë Drejtësi Integrim
dhe Unitet
Forumi Rinor i Partisë Agrare Ambientaliste
Forumi Rinor i Partisë Republikane
Forumi Rinor i Partisë Fryma e Re Demokratike
Forumi Rinor i Partisë Aleanca Kuq e Zi

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/13809.pdf

3.2 Pjesëmarrja e të rinjve në vendimmarrjen lokale
Pjesëmarrja e të rinjve në nivel lokal si në aspektin politik, kulturor, ashtu edhe
atë socio-ekonomik mbetet ende e ulët. Një hendek i madh mbetet ai midis të
rinjve që jetojnë në qendrën e qytetit dhe atyre që jetojnë në periferi ose zonat
rurale. Përsa i përket infrastrukturës, aksesit në shërbime dhe të ardhura deri
në vitin 2015, INSTAT deklaron se 32,8% e të rinjve nuk janë pjesë e tregut të
punës, arsimit apo trajnimeve të ndryshme profesionale.3
Lidhur me pjesëmarrjen politike në nivel lokal, sipas një raporti të kryer nga
YOUTH BALKAN HUB mbi pjesëmarrjen politike, sociale dhe ekonomike të të rinjve
në Shqipëri, numri i të rinjve në pozicionet drejtuese është i ulët. Në terma
vendimarrje vetëm 4.91% (3 nga 61) kryetar bashkie janë nën 30 vjec. Përsa i
përket strukturave rinore nëpër bashki, ato nuk janë ngritur ende dhe
rrjedhimisht sjellin numër të ulët të të rinjve në vendimarrje. Institucionet lokale
kanë mungesë të theksuar në raport me ndërveprimin me publikun dhe sidomos
me të rinjte.
Duke qenë se të rinjtë perbejnë pjesën më të madhe të popullsisë në vend, ata
kanë nje rol shume të rendesishëm në zhvillimin e mëtejshëm të vendit dhe
zgjidhjes së shumë problematikave lidhur me jeten sociale, kulturore dhe
ekonomike të tyre.
Përsa i përket pjesëmarrjes së të rinjve në fusha të ndryshme por kryesisht
politike, duhet punuar në rradhë të parë me kuadrin ligjor dhe institucional në
menyrë që tu garantojë të rinjve një përfshirje më të madhe. 4
Përfshirja e minoriteteve gjithashtu mbetet një sfidë, pasi numri i të rinjve pjesë
kryesisht e komuniteteve Rome dhe Egjyptiane, kanë nivel të ulët arsimor dhe për
pasojë përjashtohen nga mundësia për të qenë pjesë aktive në qytet, apo pjesë
e trajnimeve të ndryshme. Gjithashtu ky fakt ndikon pjesëmarrjen e tyre në
vendimarrje dhe ul shancet e barabarta për të mbajtur pozicione drejtuese ose
vendimarrëse.5

1.
2.
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http://www.instat.gov.al/
https://www.un.org.al/sites/default/files/plani%20kombetar%20i%20veprimit%20per%20rinin
e%202015-2020_Shqip.pdf
3. 5https://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2017/06/raporti_vjetor_YBH-shqip.pdf
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4. Përfaqësimi aktual i të rinjve në nivel vendor në tre bashki.
Sfidat dhe statistikat.
Stafi i KRK në këtë studim ka përfshirë tre bashki kryesore si Tirana, Shkodra
dhe Korca për të analizuar pjesëmarrjen aktuale të të rinjve në qeverisjen vendore
dhe për ta krahësuar me atë të zgjedhjeve që do të vijnë në muajin qershor 2019.
Pjesë e raportit do të jenë edhe studimi i sjelljes së votuesve të rinj, tendencave
të tyre por ehde informacionit që ata kanë mbi qeverisjen vendore. Stafi ynë i
është referuar me temrin “të rinj” grupmoshës 18 – 30 vjec, e aftë për të
zgjedhur dhe për të zgjedhur, referuar edhe kritereve të BE apo ligjit shqiptar
për rininë.
Në këto tri bashki asnjë
nga
kandidatët
apo
kryetarët aktualë të
bashkive nuk i përkasin
kësaj grupmoshe dhe
partitë
politike
kanë
garuar
njerëz
me
eksperiencë dhe karrierë
të gjatë. Ndërsa nga një
vëzhgim
paraprak
i
kompozimit të Këshillave
Bashkiakë
aktualë
rezulton se përfaqësimi
në nivel vendor është i
ndryshëm në këto bashki
sa i takon numrit, gjinisë
dhe partisë të cilën këta
të rinj përfaqësojnë. Në
bashkinë
Tiranë
aktualisht
nga
61
anëtarë, 13 prej tyre
janë të rinj, nga këta 7
vajza dhe 6 djem, pasha aktuale e të rinjve në këtë këshill është 21%.
Bashkia Shkodër përfaqësohet me 18 % të këshilltarëve të rinj ose 9 nga 51,
ku 5 janë vajza dhe 4 djem, ndërsa në bashkinë Korçë të rinjtë zenë një
përqindje më të ulët me 11 % apo 4 të rinj, 3 vajza dhe një djalë, nga 41
anëtarë të Këshillit Bashkiak.

Gjatë zgjedhjeve vendore të vitit 2015 reforma administrative - territoriale
ngushtoi numrin e bashkive dhe rrjedhimisht të Këshillave, fakt që vështirëson
akoma më tepër depërtimin e të rinjve në vendimmarrjen lokale, referuar edhe
faktit që partitë politike aktuale nuk janë të hapura dhe transparente për garë
brenda partisë, zgjedhje primare apo platform të votuara.
Një tjetër problematikë që ka sjellë reforma është edhe përfaqësimi i zonës apo
lagjes nga ana e kandidatit ku sipas studimeve të fundit vihet re një mungesë
lidhje mes territorit, popullsisë dhe këshilltarit bashkiak. Në këtë situatë
forumeve rinore dhe partive u lind nevoja të prodhojnë mekanizma për nxitjen e të
rinjve në vendimmarrjen lokale nëpërmjet instrumentave dhe garës demorkatike
dhe përfaqësuese.

5. Anketim “Përfaqësimi dhe pjesëmarrja e të rinjve në
zgjedhjet vendore 2019”
Për të grumbulluar një informacion paraprak dhe për të fotografuar sjelljen e
votuesve të rinj përpara zgjedhjeve vendore në tre bashkitë e përzgjedhura KRK
zhvilloi një anketim me
zgjedhës të rinj. Anketa u
zhvillua
në
periudhën
parazgjedhore nga data 17
Mars deri në 17 Prill 2019
dhe synon të studiojë sjelljen
e votuesve të rinj dhe atyre
për herë të parë në zgjedhjet
lokale të 30 qershorit 2019,
nivelin e informimit mbi organet e vetqeverisjes vendore si dhe nivelin e
përfaqësimit në strukturat brenda partisë.
Sa i përket metodologjisë së kërkimit hulumtuese, të dhënat janë mbledhur nga
anketimi online rastësor nëpërmjet i kufizuar në moshë dhe 3 bashki (Tiranë,
Shkodër, Korcë).Hulumtimi ka përfshirë 340 të anketuar të rinj të moshës 18 –
30 vjeç, të ndarë respektivisht në Bashkinë Tiranë, Bashkinë Shkodër dhe në
Bashkinë Korçë.

Rreth
55%
e
të
anketuarve
i
përkasin
moshës 18 – 22 vjec që
përkon
përgjithësisht
edhe me të qënurit
student
aktiv.
Shpërndarja e anketës u
mundësua
edhe
nga
ndihma e ogranizatave lokale partnere të KRK. Përodrimi i metodës online është
bërë edhe për shkak se mbi 90% e të rinjve shqiptarë kanë akses në internet,
duke realizuat një peshim përfaqësues të popullatës së të anketuarve.
Përfaqësimi i të anketuarve ka një raport të kënaqshëm gjinor ku 69% apo 231
të rinj të anketuar janë vajza dhe pjesa tjetër djem. Ajo që bie në sy sa i përket
sjelljes aktive të të rinvje në votime është fakti se rreth 45% e tyre votojnë për
herë të parë në zgjedhjet vendore të vitit 2019.
Shpërndarja e anketës u realizua referuar popullsisë rinore të moshës 18 – 30
vjeç sipas të dhënave të publikaura nga INSTAT mbi popullsinë rinore në Shiqër
idhe votuesit aktivë në vend.6
Bashkia
Tiranë
Shkodër
Korçë

5.1

Pesha në % e popullsisë
70 %
18 %
12 %

Numri i anketave
238
61
41

Pjesëmarrja e të rinjve në zgjedhjet lokale 2019

Popullsia nën moshën 30
vjeç përfaqëson rreth 40
% të popullsisë totale në
Shqipëri sipas INSTAT.
Megjithatë, pjesëmarrja
e të rinjve në sferën
politike,
sociale
dhe
ekonomike mbetet e ulët.
Bazuar në të dhënat e
përfituara nga anketimi i kryer nga Kongresi Rinor Kombëtar vemë re se vetëm
6
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13 % e të rinjve të pyetur nuk janë të informuar mbi procesin e votimit dhe nuk
e dinë qendrën e tyre të votimit. Ky tregues dëshmon për një nivel të lartë të
informimit dhe edukimit të të rinvje me procesin e votimit, kjo për shkak edhe të
vëmendjes që marrin zgjedhjet në vendin tonë në periudha fushatash elektorale.
Pavarësisht
se
pjesëmarrja e qytetarëve
shqiptarë
në
votime
varionn nga 45 – 52 %,
tendenca e votuesve të
rinj parqitet optimiste,
rreth 77 % e tyre
pohojnë se do të marrin
pjesë në zgjedhjet e
ardhshme vendore dhe
vetëm 23 % e tyre do ti refuzojnë ato. Ndërkohë një vit më parë sipas studimit
të kryer nga Fondacioni Friedrich Ebert “Rinia Shqiptare” 69 përqind e të rinjve
kanë pohuar se do të merrnin pjesë si votues në një process të ardhshëm
zgjedhor, që pikërisht përkon me zgjedhjet vendore 2019.7

Një pjesë e konsiderueshme e të rinjve që janë shprehur se do të marrin pjesë në
zgjedhje pohojnë se do të votonin për forcën politike ose kandidatin që besonin,
ndërsa 17% e tyre nuk ndihen të përfaqësuar nga partitë apo kandidatët dhe
vota e tyre me siguri do të jetë e papërfaqësuar.
Ndërkohe 6% e të rinjve janë të gatshëm të votojnë për një kandidat të pavarur
dhe 7% e tyre për forcën politike të cilën i dikton apo përkhrah familjae tyre.

5.2
7

Njohuritë e të rinjve mbi qeverisjen vendore

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/15257.pdf

Duke marrë parasysh transformimin që pësoi qeverisja vendore pas reformës së
vitit 2015 kubashkitë u fuqizuan dhe komunat u kthyen në njësi administrative,
informacioni mbi rolin dhe funksionet e bashkisë, kompetencat e kryetarëve dhe
anëtarëve të Këshillave Bashkiakë janë thelbësorë për të shkuar drejt një votimi
të zgjuar dhe të mirëmenduar.
30 % e të rinjve
të
anketuar
pohojnë se nuk i
njohin detyrat apo
funksionet
që
ushtron bashkia
ku bëjnë pjesë,
ndërsa 70 % e të
anketuarve janë
në
dijëni
të
detyrave të bashkisë. Ky fakt mund të shpjegohet edhe me të njëjtën përqindje
të të rinvje që ishin indiferentë edhe ndaj marrjes pjesë në zgjedhje.

Por pavarësisht nivelit të lartë të informimit mbi kompetencat e bashkisë, 51 %
e të rinjve nuk ndihen të përfaqësuar në programet dhe punët e bashkisë për
rininë 4 vitet e fundit. 29 % e tyre ndihen shumë pak të përfaqësuar dhe pjesa
tjetër mjaftueshëm të kënaqur nga puna e bashkisë së tyre për të rinjtë. Këto
tregues vërtetojnë problematiakt e evidentuara edhe më parë nga Kongresi Rinor
Kombëtar për mungesën e buxhetit specifik për të rinjtë në nivel vendor,
mungesën e hapësirave të rekreacionit dhe qendrave rinore në propocion me
popullsinë dhe mos mbajtjen e premtimeve elektorale.

Pavarësisht se 99% e të rinjve të pyetur e njohin Kryetarin e Bashkisë, vetëm
14 % e tyre njohin shumë mirë kompetencat e tij, ndërkohë 44 % janë shprehur
se i njohin mjaftueshëm detyrat e kryetarit të Bashkisë, ndërsa 42 % e të rinjve
në tre bashki i njohin pak ose aspak kompetencat e kryetarit. Kjo mungesë
informacioni mund të vijë nga mospjesëmarrja e të rinvje në vendimmarrjen lokale,
shoë mediatik i kryetarëve që shfaqen vetëm duke mbjellë pemë ose inaguruar
rrugë dhe mungesa e theksuar e konsultimit publik në nivel vendor dhe funksionimi
i strukturave komunitare.

Për shkak se në
zgjedhjet
vendore
qytetarët votojnë në
dy fletë, për partinë
dhe kandidatin, vota
për
partinë
përkthehet në numra
individësh
në
kompozimin
e
Këshillave Bashkiake
sipas
listës
që
paracakton partia, vendosëm të pyesim të rinjtë në lidhje me informacionin që ata
kanë mbi anëtarët e Këshillave Bashkiakë dhe kompetencat e tyre. Nga përgjigjet
e anketës vemë re se vetëm 12 % e të rinjve i njohin të gjithë anëtarët e
Këshillave Bashkiakë, ndërsa më shumë se gjysma e tyre njohin vetëm disa. Reth
37% e të rinjve nuk i njohin fare të zgjedhurit vendor nëpërmjet votimit të partisë.
Ky rezultat mund të shpjegohet edhe për faktin se sistemi elektoral që aplikohet

me lista të mbyllura nuk i detyron këta anëtarëapo kandidatë të shkojën dhe të
kërkojnë vota në zona të caktuara lokale, pasi ata zgjidhen nën votën dhe siglën
e partisë që përfaqësojnë.
Ndryshe nga pyetja për informimin mbi detyrat e Kryetarit të Bashkisë, në rastin
e kompetencave të Anëtarëve të Këshillit Bashkiak rreth 63 % e të rinjve
shprehen
se
i
njohin
pak ose
aspak punën që
kryen cdo anëtar.
Pavarësisht
se
Këshilli Bashkiak si
organ ushtron një
seri
të
rëndësishme
të
vendimmarrjes si
miratimi i buxhetit,
taksave e tarifave
vendore, planit urbanistik etj, dominance e kryetarëve të bashkive në ushtrimin e
kompetencave dhe roli i tyre në jetën publike ka tërhequr më shumë vëmendje se
parlamentet lokale. Një tjetër arsye që ka krijuar këtë distancë mes të rinvje dhe
të zgjedhurve lokalë mendohet të jetë edhe mungesa e mekanizmave ligjorë të
pjesëmarrjes së të rinjve në vendimmarje duke nisur nga rregullorja e K.B,
konsultimet publike gjithëpërfshirëse, iniciativat e munguara qytetare apo edhe
të mungesës së të konceptuarit e Këshillit një organ më vete i ndarë nga bashkia.

5.3 Perceptimi i të rinjve për vendimmarrjen e partive
politike në zgjedhjet vendore
Për shkak se paritë politike në vend kanë një demorkaci të brishtë brenda tyre,
roli ikryetarit dominon strukturat e tjera dhe pjesëmarrja e të rinjve shpesh
karakterizohet nga lidhjet personale me liderin apo promovimin në media më
shume se karriera duke ndjekur shkallët brenda forumeve edhe më pas brenda
partisë vendosëm të pyesim të rinjtë për perceptimin e tyre ne lidhje me mënyrën
e përzgjehdjes së kandidatëve për kryetar bashkie dhe anëtar të KB në zgjedhjet
vendore.

Referuar standarteve demokratike të brendshme që aplikojnë partitë politike, në
perceptimin e të rinvje të pyetur vetëm 30% e tyre mendojnë se gara brenda
parties është transparente ndërsa 70 % e tyre besojnë se gara brenda
strutkurave të partisë dhe për nominimin e kandidatëve për kryetar bashkie dhe
anëtar këshilli është jo transparente.

Ky tregues përforcohet edhe nga pyetja e radhës mbi përzgjedhjen e kandidatëve,
ku 52% e të rinjve mendojnë se kandidatët për të garuar për kryetar bashkie dhe
anëtar
i
KB
i
përzgjedh
kryetari
i
partisë,
31
% e tyre mendojnë se i përzgjedhin strukturat dhe vetëm 17% mendojnë se i
vendos anëtarësia me votë. Këto të dhëna tregojnë qartazi edhe arsyet e
mospërfshirjes së të rinjve shqiptarë në politikë apo mungesën e besimit tek
partitë pasi vetë mekanizmat e promovimit dhe garës janë të mbyllura dhe të
lidhura domosdoshmërisht me preferencat e Kryetarit të Partisë.

Për shkak të mungesës të demorkacisë së brendshme dhe mekanizmave
promovues të rinisë në zgjedhjet vendore pyetja e drejtuar të rinvje nëse në
Shqipëri duhet të aplikohet një kuotë të përcaktuar për të rinjtë në listat e
kandidatëve në zgjedhjet vendore nga partitë politike, 83 % e tyre janë pro dhe
vetëm 17 % kundër. Më pas të pyetur mbi masën e përqindjes që duhet të kenë
të rinjtë si kandidatë në zgjedhje nga partia ata rezultojnë të jenë të ndarë në
disa qëndrime. 35 % e të rinjve kërkojënq ë kuota për të rinjtë të jetë 30 % e
kandidatëve, 18 % e të rinjve janë pro kuotës 20% ndërsa një pjesë e madhe e
tyre rreth 23 % janë për një kuotë 50 % të kandidatëve për kryetar bashkie dhe
anëtar të Këshillit Bashkiak të jenë të rinj.

6. Premtimet zgjedhore me fokus rininë të kandidatëve për kryetar në tre
bashki
Në 30 qershor 2019 u organizuan zgjedhjet vendore për kryetarë bashkie dhe
anëtarë të këshillave bashkiakë në të gjitha 61 bashkitë në Republikën e
Shqipërisë. Zgjedhjet u mbajtën në kushtet e një ndarjeje të thellë politike mes
Partisë Socialiste (PS) dhe Partisë Demokratike (PD) në opozitë, së bashku me
Lëvizjen Socialiste për Integrim (LSI), ku këto të fundit nuk morën pjesë në këto
zgjedhje. Si pasojë në 31 bashki, kandidatët e PS-së për kryetarë bashkie garuan
pa kundërshtarë politikë.8
Më 10 qershor, Presidenti dekretoi shfuqizimin e dekretit për caktimin e datës
së zgjedhjeve dhe dekretoi datën 13 tetor 2019 si datë të re për zgjedhjet
vendore. Numri total i zgjedhësve të regjistruar të shpallur më 25 maj ishte
3,536,016 ndërsa në zgjedhje morrën pjesë vetëm 811727 votues, ose 22.96
% e totalit.9
Fushata zgjedhore filloi zyrtarisht në datën 31 maj 2019, ditë nga ku Kongresi
Rinor Kombëtar filloi të monitorojë premtimet elektorale me fokus rininë të
kandidatëve për Kryetar Bashkie në 3 bashkitë e përzgjedhura (Tiranë, Shkodër,
Korçë) dhe programet politike të partive që garonin në këto zgjedhje, (kryesisht
Partia Socialiste).
Premtimet e kandidatëve për Kryetar Bashkie gjatë fushatës zgjedhore 2019 nuk
u bazuan në programe elektorale personale të mirëfillta dhe publike apo në
programe të partive politike që përfaqësonin, por në retorikën mediatike
nëpërmjet takimeve elektorale duke anashkaluar objektivat, treguesit dhe afatet
e realizimit të premtimeve të tyre.

8
9

https://www.osce.org/sq/odihr/elections/albania/423167?download=true
http://cec.org.al/zgjedhjet-vendore-2019/

Bashkia Korçë

Zgjedhjet për Kryetar Bashkie në Korçë u karakterizuan nga një fushatë e qetë
dhe me rivalitet të dobët mes kandidatit fitues të Partisë Socialiste z. Sotiraq
Filo dhe kandidatit të Partisë Bindaj Demokratike z. Leonard Olli.
KRK ka grumbulluar premtimet kryesore elektorale të kandidatit fitues për
bashkinë e Korçës të cilat lidhen me rininë e kësaj bashkie. Premtimet lidhen me
fusha të ndryshme që u shërbejnë të rinjve si sporti, arti, kultura dhe
infrastruktura. Z. Filo ka premtuar miratimin dhe zbatimin e një plani lokal për
rininë i hartuar në bashkëpunim edhe me ekspertët dhe aktivistët e Kongresit
Rinor Kombëtar.
Fushata e z. Filo u përqëndrua tek premtimet që lidheshin me teknologjinë e re
dhe atë të informacionit si mjet për të zhvilluar biznesin dhe kapacitetet rinore
në tregun europian të punës. Pjesë e premtimeve elektorale të z.Filo ishte edhe
modeli i kredive të buta që aplikon edhe bashkia Tiranë për strehimin e çifteve të
reja.

Bashkia Shkodër

Në bashkinë e Shkodrës nuk pati garë pasi zgjedhjet u zhvilluan me një kandidat
të vetëm, atë të Partisë Socialiste, z. Valdin Pjetri i cili u zgjodh Kryetar Bashkie
me vetëm 10.33% të totalit të zgjedhësve të kësaj bashkie. Gjatë periudhës së
fushatës z. Pjetri premtoi një seri iniciativash që do të ndërmerrte gjatë mandatit
të tij për të rinjtë si Karta e Studentit, financimi i bizneseve rinore start – up
apo përfshirja e të rinjve në vendimmarrje. Në 15 gusht 2019 z. Pjetri dha
dorëheqjen nga mandati i të zgjedhurit në krye të bashkisë për shkak të publikimit
të dokumentave që faktonin se ishte dënuar në shtetin Italian me vendim gjykatë
dhe ky fakt nuk ishte bërë public në formularin e dekriminalizimit të depozituar
pranë Kopmisionit Qendror të zgjedhjeve.

Bashkia Tiranë

Zgjedhjet lokale në kryeqytet u zhvilluan përmes një gare mes Kryetarit në detyre
z. Erion Veliaj i cili arriti të marrë 152 230 vota dhe kandidatit të partisë Bindja
Demokratike, z. Arben Skënderi me vetëm 9364 vota.
Fushata e kandidatit fitues u përqëndrua përgjithësisht në punët e realizuara
gjatë mandatit të tij të parë por pati edhe premtime të reja me fokus rininë të
cilat monitoruesit e KRK arritën ti identifikojnë sipas tabelës mësipër.
Në retorikën e z.Veliaj gjatë takimeve të tij elektorale u arrit të identifikohen një
seri premtimesh që lidhen me infrastrukturën, mundësitë dhe mbështetjen për
të rinjtë. Deri në 14 tetor u premtua zotërimi i Kartës së Studentit dhe abonesë
së transportit 600 lek nga të gjithë studentët që studiojnë në kryeqytet. Z. Veliaj
premtoi se Piramida do të shndërrohet në një qendër në funksion të të rinjve

brenda mandatit të tij të dytë. Gjithashtu në focus të premtimeve të tij ishin
ndërtimi i shkollave, restaurimi I konvikteve dhe ndërtimi i infrastrukturës
sportive për ti dhënë mundësi zhvillimi në këtë drejtim të rinjve që banojnë në
kryeqytet.
7. Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i të rinvje në zgjedhjet vendore 2019
Kongresi Rinor Kombëtar ju drejtua organeve përgjegjëse me kërkesë për
informacion për të dhëna mbi pjesëmarrjen e të rinjve 18 – 30 vjeç në zgjedhjet
vendore 2019, por asnjë institucionet përgjegjëse për administrimin e listave të
zgjedhësve nuk i disponontë të dhënat e votuesve të ndarë në fasha moshore e
më pas të ndarë sipas gjinisë. Komisioni Qëndror i zgjedhjeve disponon vetëm të
dhëna për numrin total të votuesve por jo të ndarë sipas grup-moshave, fakt që
pamundëson studimin e trendit të votuesve të rinj dhe % e pjesëmarrjes së tyre
në zgjedhjet vendore.

Pergjigja zyrtare e KQZ ndaj KRK mbi të dhënat e ndara në fasha moshore

Sa i përket përfaqësimit të të rinjve në Këshillat e reja Bashkiake vihen re
diferenca mes tri bashkive të marra në monitorim por edhe mes Këshillave të
vjetër (2015 – 2019) dhe atyre të rinj në përfaqësimin rinor.
Ne bashkitë Korçë dhe Shkodër pjesëmarrja e të rinjve (18 – 30 vjeç) si anëtarë
të Këshillave Bashkiake është rritur ndjeshëm, në bashkinë Shkodër nga 9
anëtarë të rinj të zgjedhur në 2015, numri ka shkuar në 25

duke dominuar më shumë se gjysmën e Këshillit Bashkiak, ndërsa në bashkinë
Korçë numri i këshilltarëve të rinj është rritur nga 4 në 2015 në 12 këshilltarë
në 2019 apo thënë ndryshe në 30 % të vendimmarrjes së Këshillit Bashkiak.
E kundërta ka ndodhur në bashkinë e kryeqytetit, ku edhe gara është më e fortë
për të qënë pjesë e Këshillit Bashkiak. Nga 12 Këshilltarë të rinj të zgjedhur në
vitin 2015 numri shkoi në 9 anëtarë në zgjedhejt e 30 qershorit, apo në zotërimin
e vetëm 15 % të vendimmarrjes së Këshillit nga të rinjtë, në kundërshtim me
premtimin e kandidatit të Partisë Socialiste gjatë fushatës për një pjesëmarrje
deri në 30% të të rinjve në Këshill.
Sa i përket përfaqësimit gjinor në vendimmarrjen lokale bashkitë Tiranë dhe
Shkodër e kanë respektuar barazinë gjinore madje duke shkuar deri në diskriminim
pozitiv me diferenca të larta, ndërsa bashkia Korçë ashtu sin ë vitin 2015 vijon
të dominohet nga djemtë dhe burrat në masën 75 % sa i përket fashës moshore
të të rinjve.

8. Rekomandime


Partitë politike duhet të prezantojnë para të rinjve dhe qytetarëve
programe të shkruara dhe publike gjatë fushatës elektorale në funksion të
transparencës dhe llogaridhënies vendore edhe gjatë mandateve 4 –
vjecare.



Partitë politike dhe forumet rinore pjesë e tyre duhet të hapin garë të
brendshme primare dhe përfaqësuese sipas zonave zgjedhore për të rinjtë
që do të listohen në Këshillin Bashkiak nëpërmjet votimit nga anëtarësia.



Partitë politike duhet të risin numrin e kandidatëve të rinj për Kryetar
Bashkie dhe numrin e përfaqësuesve vazja në kandidatet për Këshillat
Bashkiake.



Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të përpunojë dhe publikojë të dhëna
mbi votimet, listat dhe gjininë e zgjedhësve të rinj 18 – 30 vjeç, për të
mundësuar studimin e trendit, pjesëmarrjes dhe sjelljes së votuesve të rinj
nga aktorët e interesuar.



Kryetarët e Bashkive të zgjedhur nga votimet e 30 qershorit duhet të
mbajnë në afat dhe terma premtimet e artikuluara gjatë fushatës
elektorale, të krijojnë mundësitë për konstituimin e Këshillave Rinore lokale
dhe të zbatojnë me rigorozitet planet lokale të veprimit për rininë.



Këshillat Bashkiake të zgjedhura nga votimet e 30 qershorit duhet t’I japin
prioritet projekteve infrastrukturore, sportive dhe educative që lidhen me
rininë duke votuar buxhet specifik për rininë dhe duke mirepritur iniciativat
nga organizatat rinore në Këshillin Bashkiak.



Organizatat Rinore dhe donatorët në fushën e rinisë duhet të shtojnë
projektet dhe përpjekjet për informimin e të rinjve në lidhje me kompetëncat
e bashkive dhe Këshillave Bashkiake dhe përfshirjen e tyre në
vendimmarrjen, mbledhjet dhe iniciativat e Këshillit.

