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I. Hyrje
Sipas të dhënave të fundit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë, të rinjtë e moshës
15 deri 24 vjeç përbëjnë një të pestën e popullsisë së përgjithshme. Shumë prej tyre
janë të përfshirë në mënyrë joformale në proceset politike, si aktivizëm qytetar, por
nuk janë të përfaqësuar në mënyrë formale në parlament dhe në listat e
kandidatëve të partive politike. Në listat e kandidatëve të partive politike për
zgjedhjet parlamentare të vitit 2019, vetëm 17% ishin të rinj deri në moshën 34
vjeçare. Në Kuvendin e Kosovës, nga 120 deputetë vetëm tre nën moshën 25 vjeçare
arritën të fitojnë ulësen e deputetit.
Sipas një studimi të IDEA International1 për trende e pjesëmarrjes në zgjedhje nëpër
botë, rënia e pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhje është e lidhur me rënien e
besimit të të rinjve në pjesëmarrjen në zgjedhje. Kjo dukuri nuk është e shprehur në
mesin e votuesve të cilët për herë të parë votojnë në Kosovë, pasi janë grup-mosha
me daljen më të lartë në zgjedhje, por që lakorja fillon të bie te votuesit të cilët janë
mbi moshën 25 vjeçare.2 Në listën e votuesve në Kosovë, çdo vit hyjnë rreth 30 mijë
votues të rinj. Fitimi i përkrahjes së këtyre të rinjve është pothuajse përcaktues për
fituesin e zgjedhjeve. Ky potencial i madh i votuesve nuk duhet të shpërfillet nga
partitë politike, por duhet të jenë në trend me preferencat e kësaj grup-moshe duke
hartuar dhe promovuar politika të cilat janë atraktive dhe në interes të të rinjve.

“Pjesëmarrja në zgjedhej nëpër Botë”. International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(IDEA). Qasur në: https://www.idea.int/es/publications/catalogue/voter-turnout-trends-around-world
2
“Pjesëmarrje në zgjedhje në mesin e të rinjve”. IFES. Qasur
në: https://www.ifes.org/sites/default/files/2016_ifes_turnout_among_youth_of_kosovo_eng.pdf
1
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Për të kuptuar më mirë se çfarë mendojnë të rinjtë të cilët janë të angazhuar brenda
strukturave të partive politike dhe si ata e shohin të ardhmen, D4D ka zhvilluar këtë
hulumtim që na shpërben për të bërë vlerësimet fillestare dhe dhënë
rekomandimet e nevojshme për partitë politike që të jenë më miqësorë ndaj të
rinjve.
Hulumtimi i opinionit është zhvilluar me të rinjtë e shtatë partive politike në Kosovë:
LVV, LDK, PDK, AAK, NISMA, AKR dhe PSD. Gjithsej 107 persona kanë marrë pjesë në
këtë anketë, ndërmjet moshës 18 dhe 33 vjeçare, prej të cilëve 72% kanë qenë burra
dhe 28% gra. Pjesëmarrësit e pyetësorit kanë qenë anëtarë në partitë e tyre politike
mesatarisht për 6 vite. Pyetësori është zhvilluar në mënyrë elektronike prej datës
23 deri më 31 mars 2020. Mostra e përdorur për të realizuar këtë anketë është
mostër e vet-përzgjedhjes, e cila nuk është përfaqësuese as në nivel të partive
politike dhe as të të rinjve të partive politike në përgjithësi. Pyetësori ka përmbajtur
22 pyetje të ndara në katër kategori të përgjithshme: pyetje të përgjithshme, rreth
pjesëmarrjes së të rinjve në zgjedhje, përfshirjes në vendimmarrje, identifikimin e
pengesave dhe vizionin e tyre për të ardhmen. Pyetjet kanë qenë të njëjta për të
gjitha partitë politike. Të dhënat e mbledhura janë pastruar nga gabimet eventuale
logjike dhe janë përmbledhur fillimisht si të përgjithshme, pastaj janë ndarë në bazë
të secilit subjekt politik.

..........................................................................................................................................................
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II. Të gjeturat

kryesore
Punësimi për të rinjtë në Kosovë
është mjaftë sfidues, duke pasur
parasysh se shkalla e përgjithshme e
papunësisë është rreth 30%, kurse
rreth gjysma e të rinjve prej moshës
16 deri 24 vjeçare janë të papunë.3 Për
shumëkënd, posedimi i një libreze
partiake është një vizë e rëndësishme
për të gjetur një vend pune në
sektorin publik. Kjo nuk duket të jetë
edhe motivi për anëtarësim në parti
politike në mesin e të rinjve
pjesëmarrës në hulumtimin tonë. Të
paktën sipas deklaratave të tyre, ka
qenë programi politik arsye kryesore
që i ka shtyrë për anëtarësim në parti
politike, përkundër që jo të gjitha
partitë politike kanë programe të
shkruara.
Të rinjtë e partive politike në Kosovë
janë mjaftë të ekspozuar ndaj
trajnimeve të cilat organizohen për ta.
Mirëpo, përkundër kësaj, ata kanë
shprehur nevojën për më shumë
trajnime, si një masë të nevojshme që
duhet të ndërmerret për të rritur
pjesëmarrjen e të rinjve në politikë.

Përkundër që ka një trend pozitiv të
partive politike që të përfshijnë më
shumë të rinj në listat e kandidatëve
për
zgjedhje,
rreth
2/3
e
pjesëmarrësve ende nuk kanë pasur
rastin të garojnë si kandidat në
zgjedhje. Vlerësimi i përgjithshëm
është se depërtimi në listë është një
proces relativisht i vështirë për një të
ri. Por që mos përfshirja në listë nuk
vlerësohet si pengesë për avancim në
karrierë brenda partive politike. Për të
rinjtë, pengesë për avancim është
mungesa e përkrahjes financiare dhe
mos bashkëpunimi në mes të rinjve.
Përfshirja e të rinjve në debatet e
brendshme partiake kur të merren
vendimet në përgjithësi është e
kënaqshme, që ka rezultuar edhe me
një kënaqshmëri të madhe sa i përket
edhe
programit
të
partisë,
respektivisht të politikave që kanë të
bëjnë
me
rininë.
Të
rinjtë,
pjesëmarrës në këtë hulumtim,
ndihen mirë të përfaqësuar edhe në
strukturat udhëheqëse të partisë.
Angazhimi partiak për të rinjtë

“Papunësi ekstreme tek të rinjtë në Kosovë të moshës 15 deri 24 vjeç”. Ekonomia Sot. Qasur në:
http://ekonomiasot.com/papunesi-ekstreme-tek-te-rinjte-ne-kosove-te-moshes-15-deri-24-vjec/
3
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reduktohet në masë të madhe në
zhvillimi i aksioneve politike është në
pjesëmarrjen në mbledhje, kurse
përqindje mjaftë të ulët.

a.

Motivi për angazhim politik

Grafikoni 1. Cili ka qenë motivi për anëtarësim në parti politike?

Motivi kryesor i të rinjve për
anëtarësim në parti politike ka qenë
afërsia e programit politik me bindjet
e tyre, ku 48% e të anketuarve kanë
përzgjedhur këtë opsion, pasuar nga
motivi për të dhënë kontributin e tyre
për vendin. Të paktën sipas
përgjigjeve të dhëna, duket që lideri
politik nuk ka pasur shumë ndikim në

b.

përzgjedhjen e të rinjve për
anëtarësim në parti politike, ku vetëm
4% e të anketuarve kanë përzgjedhur
këtë opsion. Me përqindje të njëjtë
është edhe synimi për avancim në
karrierë.

Ngritja e kapaciteteve

Grafikoni 2. A ka ofruar partia politike ndonjë trajnim për juve?

..........................................................................................................................................................
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Angazhimi i partive politike për të
në trajnime, ndërsa 13% nuk kanë
ngritur kapacitetet e të rinjve duket të
pasur një rast të tillë. Temat e
jetë i lartë bazuar në numrin e
trajnimeve kryesisht kanë pasur për
përgjigjeve pozitive në pyetjen se “a u
qëllim lidershipin dhe komunikimin
është ofruar ndonjë trajnim nga
me publikun. Përkundër kësaj, 77% e
partia e tyre politike?”. Kështu, 87% e
të anketuarve kanë deklaruar se kanë
personave të anketuar janë përgjigjur
nevojë për trajnime shtesë.
se kanë pasur rastin të marrin pjesë

c.

Pjesëmarrja në zgjedhje për pozita publike

Grafikoni 3. A keni qenë ndonjëherë kandidat për ndonjë pozitë publike?

Të rinjtë e partive politike kanë
mundësi të kufizuara sa i përket
përfshirjes së tyre në lista të
kandidatëve për të garuar për pozita
publike. Kështu, 76% e të rinjve të

anketuar kanë deklaruar se nuk kanë
garuar asnjëherë në zgjedhje për
ndonjë pozitë publike, përderisa
vetëm 24% e tyre kanë pasur një
mundësi të tillë.

Grafikoni 4. A keni marr ndonjë përkrahje nga partia politike?

..........................................................................................................................................................
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Prej personave që kanë garuar në
zgjedhje nuk kanë pasur asnjë lloj të
zgjedhje, 78% kanë marr përkrahje
përkrahjes nga partia e tyre. Për t’u
nga partia, kryesisht trajnime për
bërë pjesë e listave të partive politike,
fushatë zgjedhore dhe ofrim të
pjesa dërmuese e të rinjve e
materialeve për fushatë zgjedhore, siç
konsiderojnë si të vështirë apo shumë
janë posterët dhe vizitkartelat, ndërsa
të vështirë.
22% e të rinjve që kanë garuar në

Grafikoni 5. Sa të vështirë e konsideroni për një të ri të jetë pjesë e listës së partisë politike për të
garuar në zgjedhje?

d.

Hartimi i politikave dhe përfshirja e të rinjve në vendimmarrje

Grafikoni 6. Sa përfshihen të rinjtë në debate të brendshme partiake gjatë procesit të marrjes së
vendimeve?

Përfshirja e të rinjve në debatet e
brendshme partiake kur merren
vendime nuk bëhet gjithmonë. 18% e
të rinjve të anketuar kanë deklaruar
se nuk përfshihen aspak apo
sipërfaqësisht, ndërsa 50% kanë
deklaruar
se
përfshihen.
Një
përqindje e lartë prej 33% mendojnë
se të rinjtë janë shumë të përfshirë në

debate
kur
merren
vendime.
Kënaqshmëria me programin e
partisë është mjaftë e lartë. Po ashtu
e lartë është edhe shkalla e
kontaktimit të të rinjve për të marr
mendimin lidhur me programin
zgjedhor, ku 78% kanë deklaruar se
janë kontaktuar nga partitë e tyre.

..........................................................................................................................................................
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Grafikoni 7. A jeni të kënaqur me programin e partisë tuaj politike sa i përket politikave për të rinjtë?

Kënaqshmëria me programin e
partisë politike është mjaftë e lartë.
Kështu, 80% kanë deklaruar se janë të
kënaqur apo shumë të kënaqur me
programin, përderisa vetëm 2% kanë

deklaruar se nuk janë aspak të
kënaqur. Kënaqshmëri e madhe e të
rinjve është edhe me promovimin e
politikave për të rinjtë nga partitë e
tyre.

Grafikoni 8. Sa jeni të kënaqur me përfaqësimin e të rinjve në strukturat udhëheqëse të partisë suaj
politike?

Një përqindje e lartë na del edhe sa i
përket
kënaqshmërisë
me
përfaqësimin
në
strukturat
udhëheqëse të të rinjve në partitë
politike. Takimet e të rinjve brenda

forumeve janë të shpeshta, ku 40%
kanë deklaruar se takohen më shumë
se pesë herë në muaj, ndërsa vetëm
14% kanë një ose asnjë takim brenda
muajit.

..........................................................................................................................................................
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Grafikoni 9. Cilat janë aktivitetet më të shpeshta në të cilat angazhoheni në parti?

Prej aktiviteteve më të shpeshta në
parti, janë pjesëmarrja në mbledhje
dhe diskutimi për politikat e partisë,
me 68%, pasuar nga takimet
joformale për të diskutuar lidhur me

e.

zhvillimet politike në vend me 19%.
Pjesëmarrje të drejtpërdrejtë në
zhvillimin e aksioneve politike kanë
pasur rastin të kenë vetëm 8% e të
anketuarve tanë.

Pengesat e të rinjve për avancim në partitë politike

Grafikoni 10. Cilat mendoni se janë pengesat më të mëdha në avancimin e të rinjve në partinë tuaj
politike?

Janë një sërë pengesash me të cilat të
rinjtë ballafaqohen në partitë e tyre
politike për të avancuar në karrierën e
tyre politike. Prej pengesave të
listuara, mungesa e përkrahjes
financiare (28%), mos bashkëpunimi

në mes të rinjve (27%) dhe kufizimi i
hapësirës në media dhe takimeve me
publikun (21%), janë kryesoret.
Përfshirja e ulët e të rinjve në listat e
kandidatëve është parë si pengesë
vetëm nga 6% e të anketuarve.

..........................................................................................................................................................
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Grafikoni 11. Çfarë duhet të bëj partia juaj politike për të rritur pjesëmarrjen e të rinjve në politikë?

Në kuadër të masave që duhet të
ndërmerren prej partive politike për
të rritur pjesëmarrjen e të rinjve në
politikë, kërkohet organizimi i më
shumë trajnimeve (26%) dhe ndarja e
mjeteve financiare për të mbështetur

f.

aktivitetet e të rinjve (25%). Të rinjtë e
anketuar thonë se mënyra më e mirë
që partitë politike t’u qasen atyre
është përmes rrjeteve sociale (41%)
dhe takimeve derë-më-derë (35%).

Benefitet nga angazhimi në parti politike dhe ambiciet për të
ardhmen

Grafikoni 12. Cilat kanë qenë përfitimet tuaja nga angazhimi në parti politike?

..........................................................................................................................................................
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Përfitimi i njohurive dhe shkathtësive
Ndërsa sa i përket ambicieve për të
(56%) dhe ndikimi në përmirësimin e
ardhmen, më shumë se gjysma e të
politikave për të rinjtë (33%) janë dy
anketuarve, janë të zgjedhen anëtarë
benefitet më të mëdha nga angazhimi
në Kuvendet e Komunës së tyre, të
partiak i të rinjve.
pasuar nga ambicia për përfaqësim
në Kuvendin e Kosovës (16%).

..........................................................................................................................................................
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III. Të gjeturat sipas

partive politike
a.

Motivi për angazhim politik

Grafikoni 13. Cili ka qenë motivi për anëtarësim në parti politike?

Për të rinjtë e VV-së, LDK-së, NISMA-së
dhe PSD-së, programi politik ka qenë
motivi
kryesor
pse
ata
janë
anëtarësuar në këto subjekte politike.
Ndërsa për të rinjtë e PDK-së dhe

AAK-së, angazhimi partiak është bërë
nën motivin kryesor të dhënies së
kontributit për vendin. Për të rinjtë e
AKR-së, avancimi në karrierë ka qenë
arsyeja e angazhimit.

..........................................................................................................................................................
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b.

Ngritja e kapaciteteve

Grafikoni 14. A ka ofruar partia politike ndonjë trajnim për juve?

Në secilën prej partive politike,
shumica dërmuese e të rinjve të
intervistuar kanë pasur rastin të
përfitojnë prej trajnimeve të ofruara
nga partitë politike. Kështu, të gjithë
të rinjtë e AKR-së të intervistuar kanë

c.

marr pjesë në trajnime, të pasuar nga
ata të PDK-së (91%), dhe LDK-së (89%).
Të rinjtë e AAK-së kanë shkallën më të
ulët të pjesëmarrjes në trajnime në
krahasim me partitë e tjera politike
(73%).

Pjesëmarrja në zgjedhje për pozita publike

Grafikoni 15. A keni qenë ndonjëherë kandidat për ndonjë pozitë publike?

Pjesëmarrja e të rinjve në garën
zgjedhore për pozita publike është
mjaftë e ulët. Nga të rinjtë e
intervistuar, ata të AKR-së kanë
përqindjen më të lartë me 50% që

kanë garuar për pozita publike, të
pasuar nga ata të LDK-së dhe AAK-së
(27%). Asnjë prej të rinjve të
intervistuar nga NISMA nuk ka pasur
rastin të marr pjesë në zgjedhje.

..........................................................................................................................................................
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Grafikoni 16. A keni marr ndonjë përkrahje nga partia politike?

Nga ata të cilët kanë pasur rastin të
garojnë në zgjedhje për pozita
publike, përkrahje ju është ofruar të

gjithë kandidatëve të VV-së dhe PSDsë, ndërsa më së paku kanë përfituar
ata të NISMA-së.

Grafikoni 17. Çfarë lloj të përkrahjes keni marrë nga partia politike?

Në një kategorizim të llojit të
përkrahjes, shohim se në VV dhe AKR
janë ofruar vetëm trajnime në formë
të përkrahjes gjatë zgjedhjeve, ndërsa
në PSD vetëm materiale të fushatës
zgjedhore. Në LDK ka pasur një

llojllojshmëri më të madhe të
përkrahjes
për
kandidatët,
ku
dominojnë trajnimet, pasuar nga
materialet e fushatës dhe hapësirë
reklamuese në media. Të rinjtë e AAK-
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së janë të vetmit që kanë deklaruar se
kanë pasur edhe përkrahje financiare.

Grafikoni 18. Sa të vështirë e konsideroni për një të ri të jetë pjesë e listës së partisë politike për të
garuar në zgjedhje?

Përfshirja në listën e kandidatëve të
subjekteve politike nuk është një
proces i lehtë. Mirëpo, kur është fjala
për një të ri apo të re, kjo bëhet edhe
më e vështirë. Këtë e thotë edhe
hulumtimi ynë me të rinjtë e

subjekteve politike. AAK dhe AKR kanë
shkallën më të lartë të vlerësimit si
“shumë të vështirë”. Më e lehtë për të
rinjtë duket të jetë në PSD, ku
vlerësimi është bërë deri në shkallën
e tretë si “relativisht të vështirë”.

..........................................................................................................................................................
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Grafikoni 19. Sa miqësore e konsideroni partinë tuaj politika ndaj të rinjve?

Nga të rinjtë e partive politike kemi
kërkuar të bëjnë një vlerësim për
partinë e tyre lidhur me atë se sa
miqësore e konsiderojnë partinë ndaj
të rinjve, në kuptimin e politikave,
përkrahjes për ngritje të kapaciteteve
dhe hapësirës për të marr pjesë në
zgjedhje. Nga një vlerësim prej 1 (më
e ulëti) deri në 10 (më i larti), del se

d.

NISMA është vlerësuar me pikët
maksimale nga të rinjtë e saj,
përkundër që asnjëri prej personave
të intervistuar nuk ka pasur rastin të
përfshihet në listën e kandidatëve në
zgjedhje. Vlerësimet më të ulëta janë
për AAK-në dhe AKR-në.

Hartimi i politikave dhe përfshirja e të rinjve në vendimmarrje

Grafikoni 20. Sa përfshihen të rinjtë në debate të brendshme të partisë tuaj politike kur merren
vendimet?

Konsultimi me të rinjtë dhe përfshirja
e tyre në debate të brendshme kur të

merren vendime nga partitë politike
është e kënaqshme nëse merret si

..........................................................................................................................................................

21

Sa miqësore janë partitë politike ndaj të rinjve?
..........................................................................................................................................................
tërësi. Mirëpo, sipas deklarimeve të
me 9% dhe LDK me 7%. Përfshirje më
anëtarëve të partive politike të
të madhe, sipas deklarimeve të të
intervistuar, shohim se në tre prej
anketuarve, ka në PSD ku 83% kanë
partive politike ka deklarime ku
deklaruar se përfshihen shumë, të
thuhet se të rinjtë nuk përfshihen
pasura nga të rinjtë e VV-së me 55%.
aspak, e këto janë AKR me 17%, AAK

Grafikoni 21. A jeni të kënaqur me programin e partisë tuaj politike sa i përket politikave për të rinjtë?

Programi i partisë është një prej
motiveve kryesore që të rinjtë kanë
vendosur për angazhim politik në
parti të caktuara. Sa i përket
kënaqshmërisë së të rinjve me
programet në aspektin e politikave
për të rinjtë, shohim se në NISMA dhe
PSD kënaqshmëria është më e
madhe, ku 50% janë shumë të

kënaqur, të pasuar nga VV me 36%. Të
rinjtë e LDK-së e janë më të
pakënaqurit me programin e partisë
së tyre sa i përket politikave për të
rinjtë, ku 4% janë aspak të kënaqur,
njëherit LDK është partia e vetme që
të rinjtë kanë deklaruar se nuk janë
aspak të kënaqur (4%).

..........................................................................................................................................................
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Grafikoni 22. Sa jeni të kënaqur me promovimin e politikave të të rinjve nga partia juaj?

Angazhimi i partive politike për të
promovuar politikat që avancojnë
rolin e të rinjve është thelbësor për
partitë politike që jenë më atraktive
për të rinjtë. Mirëpo, se sa janë të
kënaqur të rinjtë me angazhimin e
partive të tyre politike në promovimin
e politikave për ta, na tregojnë të
dhënat e mbledhura nga anketa, në të
cilën shohim se kënaqshmëria më e

madhe është në mesin e anëtarëve të
PSD-së, të pasuar nga ata të LDK-së,
ndonëse të njëjtit nuk ishin të
kënaqur me vet programin por që
kanë kënaqshmëri me promovimin e
politikave rinore. Kjo është një
tregues i ndarjes së mendimit në dysh
tek anëtarët e LDK-së. Pakënaqshmëri
më të madhe ka në mesin e anëtarëve
të AAK-së dhe AKR-së.

Grafikoni 23. Sa jeni të kënaqur me përfaqësimin e të rinjve në strukturat udhëheqëse të partisë suaj
politike?

Përfaqësimi i të rinjve në strukturat
udhëheqëse të partive politike

zakonisht është i kufizuar në
kryetarët/et e forumeve rinore. Duke

..........................................................................................................................................................
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pasur përfaqësim të ulët, edhe
përfaqësimin e tyre, ku 83% kanë
pikëpamjet e të rinjve nuk arrijnë të
deklaruar se janë shumë të kënaqur,
dëgjohen në forumet vendimmarrëse
të pasuar nga ata të VV-së me 55%
të partive politike. Kënaqshmëria e
dhe LDK-së me 48%. Më të
vet të rinjve me përfaqësimin e tyre
pakënaqurit me përfaqësim në
në strukturat vendimmarrëse varion
strukturat vendimmarrëse janë të
nga partia në parti. Kështu, të rinjtë e
rinjtë e AAK-së me 18% deklarime si
PSD-së janë më të kënaqurit me
aspak të kënaqur dhe AKR-së me 17%.

e.

Pengesat e të rinjve për avancim në partitë politike

Grafikoni 24. Cilat janë aktivitetet më të shpeshta në të cilat angazhoheni në parti?

Shfrytëzimi i të gjithë potencialit të të
rinjve nga partitë politike shpeshherë
neglizhohet. Sipas deklarimeve të të
rinjve të anketuar, aktiviteti partiak
reduktohet në pjesëmarrjen në
mbledhje, ku si aktiviteti kryesor është
për 83% e të rinjve të NSIMA-s, të
pasuar nga ata të LDK-së (76%) dhe
VV-së (73%). Një diversitet më të

madh të aktiviteteve e gjejmë tek të
rinjtë e VV-së, LDK-së dhe PDK-së, ku
përveç pjesëmarrjes në mbledhje,
përfshihen edhe në zhvillimin e
aksioneve politike, shpërndarjen e
materialeve gjatë fushatës zgjedhore
dhe takimet joformale për të
diskutuar për zhvillimet politike në
vend.

..........................................................................................................................................................
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Grafikoni 25. Cilat mendoni se janë pengesat më të mëdha në avancimin e të rinjve në partinë tuaj
politike?

Pengesat më të mëdha të cilat
pengojnë avancimin e të rinjve në
politikë janë të shumta, dhe ato
përfshijnë mos-bashkëpunimin mes
tyre, i cili është potencuar si njëri nga
pengesat më të mëdha. Të rinjtë e
AAK-së duket të kenë bashkëpunimin
më të vogël, pasi 36% e të anketuarve
kanë deklaruar se kjo është pengesa
kryesore, të pasuar nga ata të NISMA-

së dhe AKR-së me 33%. Bashkëpunim
më të mirë, duket të kenë të rinjtë e
PSD-së dhe VV-së. Për këta të fundit,
kufizimi i hapësirës në media dhe me
publikun është pengesa kryesore që
pengon avancimin e tyre (36%),
ndërsa për ata të LDK-së (29%) dhe
PDK-së (36%) është mungesa e
përkrahjes financiare.
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Grafikoni 26. Çfarë duhet të bëj partia juaj politike për të rritur pjesëmarrjen e të rinjve në politikë?

Për të rinjtë e VV-së, ndarja e mjeteve
financiare
për
të
mbështetur
aktivitetet e rinisë është kryesore të
bëhet për të rritur pjesëmarrjen e tyre
në politikë, përkundër që këtë nuk e
shohin si pengesë. Shtimi i mjeteve
financiare për aktivitetet rinore,
shihet si e nevojshme edhe për LDKnë dhe AKR-në. Të rinjtë e PDK-së

kërkojnë më shumë trajnime dhe
programe akademike për të rinjtë,
sikurse edhe ata të NISMA-së. Ndërsa
të rinjtë e AAK-së kërkojnë të
emërohen më shumë të rinj në
pozitat drejtuese, ndërsa ata të PSDsë kërkojnë t’u ipet prioritet politikave
që janë relevante për të rinjtë.

..........................................................................................................................................................
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f.

Benefitet nga angazhimi në parti politike dhe ambiciet për të
ardhmen

Grafikoni 27. Cilat kanë qenë përfitimet tuaja nga angazhimi në parti politike?

Angazhimi partiak nuk është pa
benefite. Fitimi i njohurive dhe
shkathtësive është benefiti kryesor
për shumicën e anëtarëve të partive
politike. Kjo është më e theksuar tek
të rinjtë e NISMA-së ku të gjithë kanë
deklaruar këtë si përfitimin e vetëm, si
dhe për shumicën dërmuese të
anëtarëve të PSD-së (83%).

Përfitime të tjera nga angazhimi
partiak janë listuar edhe ndikimi në
përmirësimin e politikave për të rinjtë
dhe komunitetin, dhe zgjerimin e
miqësisë. Për 2% e të rinjve të LDK-së,
angazhimi partiak ju ka ndihmuar
edhe në gjetjen e vendit të punës.
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IV. Rekomandimet
Rekomandime të përgjithshme:
Motivimi i të rinjve për angazhim politik
Partitë politike duhet të jenë më aktive në rekrutimin dhe motivimin e të rinjve që të
anëtarësohen në parti politike. Kjo duhet të bëhet përmes shfrytëzimit të platformave online të
regjistrimit, prezantimeve në forumet e studentëve dhe të rinjve, si dhe të kampanjave në
rrjetet sociale. Të rinjve të interesuar duhet prezantuar programi i partisë dhe mundësitë që
kanë për të ndikuar në politikat publike përmes angazhimit politik.
Ngritja e kapaciteteve
Ndonëse numri i të rinjve që kanë marr pjesë në trajnime në kuadër të partive të tyre politike
është inkurajues, është paraqitur e nevojshme që të ofrohen më shumë trajnime në tema
specifike të cilat iu ndihmojnë të rinjve në ngritjen e kapaciteteve të tyre dhe zhvillimin e
shkathtësive të cilat u duhen kur të jenë duke garuar për pozita publike. Ngritja e kapaciteteve
të të rinjve nuk duhet të kufizohet vetëm në trajnime. Zhvillimi i një programi të praktikës në
parlament, ku të rinjtë mund të asistojnë deputetët e partive të tyre do të ishte në interes të
dyanshëm.
Më shumë të rinj në listat e kandidatëve
Përfshirja e të rinjve në listat e partive politike për të garuar në zgjedhje është mjaftë e ulët, ku
vetëm ¼ e të anketuarve kanë pasur një mundësi të tillë. Prandaj partitë politike duhet të kenë
parasysh strukturën e re të popullsisë së Kosovës, dhe përqindjen e lartë të daljes në zgjedhje
në mesin e votuesve të rinj. Do të ishte përftim i dyanshëm sikur partitë politike do të përfshinin
më shumë të rinj në listat e tyre zgjedhore.
Mbështetje më të madhe financiare për të rinjtë që marrin pjesë në zgjedhje
Shumica e të rinjve të cilët kanë pasur rastin të garojnë në zgjedhje, kanë pasur një lloj të
përkrahjes nga partia e tyre politike, që është mjaftë pozitive. Duke qenë se shumë të rinj janë
të papunë dhe nuk kanë mundësi të mbulimit të shpenzimeve të fushatës zgjedhore, partitë
politike duhet të ndajnë mjete të veçanta për të mbështetur të rinjtë të cilët garojnë në zgjedhje
si kandidatë.
Përfshirje më e madhe e të rinjve në vendimmarrje dhe hartim të politikave
Të rinjtë duhet të kenë një rol aktiv sa i përket procesit të konsultimeve të brendshme partiake
gjatë hartimit të politikave dhe marrjes së vendimeve. Anëtarët e forumeve rinore, aty ku
ekzistojnë, duhet të konsultohen për të kuptuar kërkesat e të rinjve të vendit dhe politikat duhet
..........................................................................................................................................................
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të bazohen në bazë të kërkesave dhe nevojave të tyre. Përveç kësaj, të rinjtë duhet të kenë
fjalën e tyre edhe në marrjen e vendimeve të partisë në përgjithësi. Të rinjve duhet t’u
garantohet përfaqësim adekuat në të gjitha strukturat udhëheqëse të partive politike, pa
përjashtuar edhe aplikimin e kuotave. Një mundësi tjetër do të ishte që partitë politike të
shfrytëzojnë platformat online për të zhvilluar diskutime në mes të rinjve për politikat dhe
programet. Pyetësor të standardizuar mund të zhvillohen për të marr të dhënat e nevojshme
për preferencat e anëtarëve.
Diversifikimi i aktiviteteve
Shumica e kohës së angazhimit partiak për të rinjtë është pjesëmarrje në mbledhjet e rregullta
dhe zhvillimi i takimeve joformale me kolegët e tyre partiak. Partitë politike duhet të kenë
parasysh potencialin e madh që ofrojnë të rinjtë e tyre, dhe në bazë të kësaj të hartojnë strategji
të veçanta se si do të vejnë në funksion më të mirë këtë potencial. Aktivitete duhet të
diversifikohen dhe të rinjtë duhet të angazhohen në këto aktivitete në varësi të prirjeve të tyre.
Nxitja e bashkëpunimit në mes të rinjve
Të rinjtë e partive politike e shohin si mjaftë të vështirë avancimin e tyre brenda partive politike
dhe si një rrugë me mjaftë pengesa, veçanërisht nga mungesa e përkrahjes financiare dhe
mosbashkëpunimit ne mes të rinjve. Për të mundësuar një garë të brendshme meritore dhe një
ambient sa më miqësor, partitë politike duhet të zhvillojnë programe të veçanta të cilat nxisin
bashkëpunimin në mes të rinjve dhe ofrojnë përkrahjen e nevojshme financiare. Organizimi i
kampeve të demokracisë është një mundësi e mirë për të nxitur bashkëpunimin e brendshëm
dhe krijuar kohezionin e nevojshëm.
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Demokraci për Zhvillim (D4D) është një institut hulumtues i themeluar në vitin
2010 me besimin se demokracia është parakusht për zhvillim. Misioni i D4Dsë është të ndikojë në proceset e zhvillimit të politikave publike në mënyrë që
të përshpejtojë zhvillimin socio-ekonomik të vendit, përmisimin e qeverisjes
dhe për të përforcuar kulturën demokratike në Kosovë.
Vizioni i D4D-së është të promovojë një shoqëri aktive dhe të arsimuar e cila
merr pjesë në hapësirën publike dhe e përdor atë për përfaqësim dhe
vendim-marrje për të diskutuar dhe ndërtuar konsensus për shpërndarjen e
burimeve të cilat janë efiçiente, të shpejta, afat-gjate dhe që sjellin zhvillim të
paanshëm.
Për më shumë informata rreth aktiviteteve të D4D-së, ju lutem vizitoni faqen
tone elektronike: www.d4d-ks.org.
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