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PARATHËNIE 

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) i përkrahur nga organizata National 
Endowment for Democracy (NED), është duke zbatuar projektin për përkrahje të 
të rinjve në partitë politike. Përmes këtij projekti synojmë të zhvillojmë 
shkathtësitë udhëheqëse të të rinjve, me qëllim që të rrisim pjesëmarrjen e tyre 
në debatet publike dhe në proceset vendimmarrëse brenda partive politike dhe 
më gjerë. 

Për të arritur këtë, D4D është duke organizuar trajnime për tema të ndryshme siç 
janë menaxhimi, komunikimi, dialogu social dhe proceset e politik bërjes. Në të 
njëjtën kohë, përmes këtij projekti kemi bërë të mundur që të rinjtë dhe të rejat të 
lidhen më shumë me zyrtarët e zgjedhur të partive të tyre. Falë takimeve në 
forume jo-formale të cilat në shënjestër kanë pasur përfaqësuesit e zgjedhur në 



 

nivel lokal, iu është mundësuar të rinjve që të avokojnë për interesat dhe nevojat 
e tyre dhe të avancojnë çështjet të cilat i prekin ata në agjendat lokale. 

Doracaku që keni përpara, mund të ju shërbejë të rinjve që kanë interes të 
përfshihen në debate publike dhe të jenë pjesë e partive politike me qëllim që të 
ndikojnë në proceset vendimmarrëse. Përmes këtij Doracaku jemi munduar që 
sado pak të plotësojmë mungesën e literaturës dhe hulumtimeve në këtë fushë. 
Të rinjtë dhe të rejat mund ta përdorin këtë material si pikënisje drejt angazhimit 
të tyre të mëtejme në jetën partiake, por që në asnjë mënyrë nuk pretendon të 
jetë shterues. Rezultatet e synuara mund të arrihen vetëm me një angazhim të 
gjithmbarshëm shoqëror, dhe kjo barrë nuk duhet të lihet vetëm në dorën e të 
rinjve. Është në interes të përgjithshëm shoqëror që të ripërtërijmë skenën 
politike, pasi më shumë të rinj në politikë nënkupton më shumë ide kreative për 
zgjidhen e problemeve tona të përbashkëta, veçanërisht në këtë kohë të një 
shterpësie të temave në debatet publike. 

 

 

Shpend Emini,  

 

Drejtor Ekzekutiv 
Demokraci për Zhvillim 
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Hyrje 

Kosova është vend me popullsi të 
re, ku 63% e popullsisë janë nën 
moshën 35 vjeçare. Ky potencial i 
madh i rinisë, i shoqëruar me 
talentin dhe vullnetin që i 
karakterizon, përbënë potencial të 
madh për pjesëmarrje dhe ndikim në 
proceset politike. Roli i të rinjve në 
politikë ka ardhur duke u rritur më 
shumë viteve të fundit, sidomos pas 
zgjedhjeve të vitit 2017, ku trupës 
elektorale iu shtuan mbi 118 mijë 
votues të rijnë. Sot gara zgjedhore 
bëhet për të fituar përkrahjen e të 
rinjve, pasi kjo është përcaktuese 
për fatin e fituesit, sidomos në kohën 
kur diferencat ndërmjet subjekteve 
politike po janë gjithnjë e më të 
ngushta.  

Për të fituar këtë përkrahje, partitë 
politike duhet të tregohen mjaftë 
kreative, si në aspektin e nominimit 
të kandidatëve të grup moshave të 
reja në listat e tyre, pasi këta mund 
të jenë shumë më atraktiv për të 
marrë votën e një të riu në krahasim 

me një kandidat më të vjetër në 
moshë, po ashtu edhe duke hartuar 
politika dhe programe që janë në 
interes të të rinjve. Rritja e 
pjesëmarrjes së të rinjve në politike 
nuk është akt që ndodh njëherë, por 
është një proces që zhvillohet në 
mënyrë progresive. Për të arritur 
rezultate të kënaqshme, fillimisht 
duhet të thyhen disa barriera 
shoqërore, që kanë të bëjnë me 
dhënien e ekskluzivit personave më 
të moshuar për të mbajtur pozita të 
rëndësishme publike, duke u 
arsyetuar me përvojën politike. Në 
një masë këto barriera kanë filluar të 
thyhen në Kosovë, pasi të rinjtë 
megjithatë kanë arritur të zënë ulëse 
në Kuvend dhe të mbajnë me 
sukses pozita ministrore. Të rinjtë 
sot kanë qasje më të lehtë tek grupe 
të ndryshme të shoqërisë, kuptojnë 
më mirë nevojat e tyre, si dhe ndër 
veprojnë më shumë me 
bashkëmoshatarët e tyre në vendet 
tjera më të zhvilluara. Sidoqoftë, 
ekziston një pajtueshmëri e 
përgjithshme se fuqia demografike e 
të rinjve nuk është përkthyer në 
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pjesëmarrjen e tyre kuptimplotë në 
partitë politike. 

Doracaku në mënyrë specifike 
shikon gjendjen aktuale të 
pjesëmarrjes së të rinjve në partitë 
politike, duke theksuar pikat e forta, 
dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet 
e tyre. Gjithashtu identifikon edhe 
përmirësimet që mund të bëhen për 
pjesëmarrje më efektive të të rinjve 
në partitë politike.  

Studimet për pjesëmarrjen e të 
rinjve në zgjedhje tregojnë se grup-
mosha prej 18 deri 21 vjeç ka 
pjesëmarrjen më të lartë në zgjedhje 
në krahasim me të gjitha grup-
moshat tjera. Ky entuziazëm i 
pjesëmarrjes në zgjedhje bije në 
mënyrë progresive tek të rinjtë e 
grup-moshës prej 22 deri 25 si dhe 
26 deri 29 vjeç. Në katër zgjedhjet e 
fundit, pjesëmarrja në zgjedhje e 26 
deri 29 vjeçare është më e ulët sesa 
mesatarja e përgjithshme e 
pjesëmarrjes në zgjedhje në nivel 
vendi, ashtu siç paraqitet në një 
studim të IFES bazuar në të dhënat 

zyrtare të KQZ-së. Përderisa 
pjesëmarrja e të rinjve në zgjedhje 
është e lartë, kjo nuk është e 
përkthyer edhe në anëtarësim në 
parti politike. Studimet tregojnë që të 
rinjtë nuk u besojnë partive politike, 
dhe se 90 për qind e të anketuarve 
prej moshës 18 deri 25 vjeç, kanë 
deklaruar se nuk kanë qenë 
asnjëherë pjesë e ndonjë subjekti 
politik. 

Kjo dëshmon potencialin e fuqishëm 
politik që e kanë të rinjtë në drejtimin 
e vendit. Mund të argumentohet se 
pjesëmarrja në politikë dhe në 
çështjet publike nuk kufizohet vetëm 
në përfshirjen në partitë politike, 
megjithatë, partitë politike janë pa 
dyshim institucione më të 
rëndësishme në organizimin politik 
të shoqërive demokratike.  
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Qëllimi i këtij Doracaku 

Ky doracak ka për qëllim të arrijë 
objektivat si më poshtë: 

• Dokumentojë kontekstin historik 
të përfshirjes së të rinjve ne 
partitë politike në Kosovë; 

• Rishikimin e pozicioneve, roleve 
dhe aktiviteteve të forumeve 
rinore brenda partive politike; 

• Theksimin e pengesave dhe 
sfidave të pjesëmarrjes efektive 
të të rinjve në partitë politike; 
dhe  

• Identifikimin e fushave për të 
rritur pjesëmarrjen e të rinjve në 
partitë politike si dhe 
bashkëpunimin ndërpartiak të të 
rinjve. 

 
 
 
 
 

Kush janë përdoruesit 
potencial të këtij 
Doracaku 

Ky Doracak synon të jetë i dobishëm 
për të rinjtë, duke u përpjekur të ju 
ndihmojë të organizojnë aktivitetet e 
tyre politike brenda partive politike 
në një teren më të gjerë në nivel 
kombëtar. Por të rinjtë nuk janë 
akterët e vetëm që mund të sjellin 
ndryshimin në këtë fushë. 
Udhëheqësit e partive politike si dhe 
anëtarësia e përgjithshme e partisë 
mund ta gjejnë këtë Doracak të 
dobishme në proceset vendimtare 
që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e 
të rinjve në partitë politike. Në 
mënyrë të ngjashme, nga ky 
Doracak mund të përfitojnë edhe 
aktivistët jashtë partive politike të 
cilët angazhohen për pjesëmarrje 
më të madhe të të rinjve në jetën 
politike. Po ashtu, ky Doracak mund 
të jetë i dobishëm edhe për 
hulumtuesit dhe analistët e 
interesuar për pjesëmarrjen e të 
rinjve në partitë politike në Kosovë.  
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Hartimi i Doracakut 

Ky Doracak është rezultat i 
projekteve në tri vitet e fundit të 
Institutit Demokraci për Zhvillim 
(D4D), të përkrahura nga National 
Endowoemnt for Democracy (NED). 
Objektivat e këtij projekti kanë të 
bëjnë me promovimin e 
pjesëmarrjes së të rinjve në partitë 
politike në Kosovë, si dhe të rritjen e 
kapaciteteve të liderëve të rijnë të 
partive politike. Në kuadër të 
projektit janë organizuar trajnime me 
tema të ndryshme, duke filluar nga 
ideologjia partiake, shkathtësitë e 
komunikimit dhe të lidership. Me 
qëllim të rritjes së pjesëmarrje së të 
rinjve në vendimmarrje dhe 
komunikimit me vendimmarrësit, 
D4D ka krijuar grupe joformale të të 
rinjve të cilët kanë identifikuar 
problemet dhe sfidat me të cilat 
përballen, dhe i kanë adresuar ato 
përmes takimeve me anëtarët e rijnë 
të Kuvendeve Komunale, deputetë 
të Kuvendit të Kosovës por edhe 
zyrtar të lartë qeveritar. Të dhënat e 
përdorura në këtë Doracak 

përfshijnë aktet ligjore, raportet e 
organizatave vendore dhe 
ndërkombëtare që kanë adresuar 
këtë tematikë. Në mënyrë të veçantë 
jemi bazuar në strukturën e 
“Doracakut për pjesëmarrjen e të 
rinjve në partitë politike në Keni”, të 
botuar nga Kristelig Folkepartis 
Ungdom. Për ta përshtatur me 
konteksin lokal, dhe për të kuptuar 
më mirë nevojat e të rinjve në 
Kosovë, kemi zhvilluar intervista me 
kryetarët e forumeve rinore të 
partive politike në Kosovë. 

Struktura e Doracakut 

Ky Doracak përbëhet prej tri pjesëve 
kryesore. Në pjesën e parë 
shpjegohet konteksti historik i 
zhvillimit të partive politike në 
Kosovë duke trajtuar individualisht 
origjinën e katër prej partive 
kryesore politike në vend. Një pjesë 
i është kushtuar edhe deklarimeve 
ideologjike të këtyre partive. Pjesa e 
dytë e Doracakut trajton 
pjesëmarrjen e të rinjve në partitë 
politike në Kosovë, shpjegon 
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kornizën ligjore në këtë aspekt dhe 
shkurtimisht analizon strukturat e 
forumeve rinore dhe lidhjet me 
partitë amë. Ndërsa pjesa e tretë i 
dedikohet ndërtimit të së ardhmes, 
respektivisht identifikon fushat për të 
rritur pjesëmarrjen e të rinjve në 
partitë politike, duke shikuar 
mundësitë që janë brenda forumeve 
rinore dhe reformimit në përgjithësi 
të strukturave dhe sistemit partiak.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KONTEKSTI HISTORIK I ZHVILLIMIT 

TË PARTIVE POLITIKE NË KOSOVË 
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Origjina e partive politike 
në Kosovë 

Kosova ka sistem shumë partiak me 

56 parti politike të regjistruara.1 Prej 
tyre 18 janë të përfaqësuara në 
Kuvend, shtatë shqiptare dhe 11 që 
përfaqësojnë partitë politike që vijnë 
nga komunitetet jo shumicë. Deri te 
arritja te një sistem shumë partiak, 
Kosova ka kaluar nëpër disa faza 
sociale dhe politike qysh para rënies 
së komunizmit, përpjekjeve për 
çlirim e deri te shpallja e pavarësisë. 
Si pasoj e gjendjes së veçantë të 
Kosovës para vitit 1968, kanë 
ekzistuar dy forca kryesore politike-
sociale brenda shoqërisë kosovare. 
E para, Lidhja Institucionaliste e 
Komunistëve të Kosovës (një degë 
e Lidhjes së Komunistëve të 
Jugosllavisë), dhe e dyta, lëvizja e 
grupeve të ndaluara të 

                                                      
1  KQZ, Regjistri i Partive Politike, qasur më 09.11.2019 në: http://www.kqz-ks.org/wp-
content/uploads/2018/06/KQZ_Regjistri-i-Partive-Politike.pdf  
2 Agani, Mentor. Sistemi zgjedhor dhe partiak në Kosovë. Perspektiva e zhvillimit të demokracisë së 
brendshme partiake. Prishtinë 2016: KIPRED and CEMI. 

mbështetësve të Enver Hoxhës në 
Shqipëri, e cila kishte prirje 

marksiste-leniniste.2  

Kjo gjendje përfaqësonte një tipar që 
e dallon përvojën e mëtejshme të 
Kosovës nga ajo e të gjitha vendeve 
të tjera që kishin dalë nga blloku 
komunist. Ndërsa në vendet e tjera 
ish-komuniste lufta politike gjatë 
periudhës pas vitit 1968 ishte në 
mes të komunistëve që ishin në 
pushtet dhe opozitës liberale dhe të 
çliruar që ishte përhapur në gjithë 
shoqërinë; në Kosovë, lufta vazhdoi 
në mes të komunistëve të Lidhjes së 
Komunistëve, të cilët ishin në 
pushtet dhe kishin ndërmarrë hapa 
të rëndësishëm drejt liberalizimit, 
dhe komunistët e tipit stalinist të cilët 
ishin të frymëzuar nga Shqipëria e 

http://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/06/KQZ_Regjistri-i-Partive-Politike.pdf
http://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/06/KQZ_Regjistri-i-Partive-Politike.pdf
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Enver Hoxhës.3  Për më tepër, kjo 
ideologji ekstreme e majtë ishte në 
një masë të madhe e shprehur si 
patriotizëm.  

Në fund të vitit 1989, Lidhja 
Demokratike e Kosovës (LDK) u 
shfaq si partia e parë politike jo-
komuniste në Kosovë pas Luftës së 
Dytë Botërore. Megjithatë, edhe 
shfaqja e LDK-së krijoi një gjendje 
që dallonte nga ajo e ish vendeve 
komuniste. Në këto vende tjera, kur 
(ish) partitë e tyre komuniste ishin 
larguar nga pushteti, ata kaluan në 
opozitë. Në Kosovë, të dy llojet e 
komunistëve në dispozicion u 
zhdukën përnjëherësh. Në thelb, në 
Kosovë, viti 1989 nuk shënoi kalimin 
nga sistemi një-partiak në një sistem 
shumë-partiak, por, përkundrazi, 
kalimin nga sistemi i majtë komunist 
një partiak në një sistem një-partiak 

                                                      
3  Agani, Mentor. Integrimi i partive politike të Kosovës në organizatat ndërkombëtare të partive 
politike: Shpjegim i i vonesës. Prishtinë 2015: KIPRED dhe KAS. 
4 Po aty.  
5  Agani, Mentor (2016). Sistemi zgjedhor dhe partiak në Kosovë. Perspektiva e zhvillimit të 
demokracisë së brendshme partiake. Prishtinë 2016: KIPRED and CEMI. 

të djathtë.4  Në të vërtetë, pas vitit 
1989 krijimi i partive të reja politike 
ka qenë i lejuar, dhe ka pasur shumë 
që janë shfaqur gjatë kësaj periudhe 
kohore; megjithatë, në të dy 
zgjedhjet e organizuara në Kosovë 
(1992 dhe 1998), të gjitha këto parti 
të tjera së bashku nuk kanë arritur të 
marrin më shumë se 3% të votave, 
në një situatë kur LDK-ja rregullisht 

po fitonte rreth 97-98% të tyre.5  

Përfundimi i luftës, ndërmjet viteve 
1998 dhe 1999 shënoi një kthesë të 
rëndësishme ku Kosova kishte një 
skenë politike që përbëhej prej LDK-
së, dhe partive të reja politike që u 
themeluan në atë kohë dhe 
mbështeteshin në trashëgimin e 
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Në 
këtë periudhë u krijua edhe hapësirë 
e re për zhvillimin e pluralizmit politik 
dhe ndërtimin e institucioneve 



 

18 

 

demokratike. Shumë parti të vjetra 
vazhduan veprimtarinë e tyre, 
ndërkohë që u themeluan edhe parti 
të reja. Kësisoj, tranzicioni i vërtetë 
politik nga sistemi një-partiak në 
sistemin shumë-partiak filloj të 
ndihej pas më shumë se një 

dekade.6  

  

                                                      
6 Krasniqi, Albert. The Presidentialisation of Political Parties in Kosovo: Institutional Limits. 2018. 
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Ideologjia e partive 
politike në Kosovë 

Sa i përket përcaktimeve ideologjike 
të partive politike në Kosovë, ato 
mbesin më shumë deklarative sesa 
politika që reflektohen në programet 
partiake. Partitë politike të cilat ishin 
themeluar si të majta, u 
transformuan në të djathta brenda 
nate. Ndërsa parti të deklarura si të 
djathta, zbatojnë politika në majta 
kur të jenë në pushtet. Mungesa e 
dallimeve të mëdha ideologjike dhe 
programore, ka ndikuar në fuqizimin 
e rolit të liderëve të partive politike. 
Debatet publike nuk zhvillohen rreth 
politikave por rreth karakteristikave 
të kandidatëve.  

 

 

                                                      
7 Gautam, B. dhe Malazogu, L. “Busolla ideologjike e Kosovës – Hartë e orientimit të partive politike”. 
D4D, Prishtinë 2014. 
8 Programi i LDK-së. 

Sidoqoftë, në vazhdim janë 
paraqitur partitë politike sipas 
deklaraimeve të tyre ideologjike:  

LDK-ja në spektrin politik zë vend 
kryesisht si parti e qendrës së 
djathtë, e cila është për një 
kombinim të liberalizmit ekonomik 

dhe konservatizmit social. 7  LDK 

është anëtarësuar në organizata 
ndërkombëtare politike si Partinë 
Popullore Evropiane (EPP). Sa i 
përket vlerave për të cilat 
angazhohet, LDK është e 
përkushtuar ndaj vlerave të lirisë, të 
familjes dhe të mbrojtjes së saj, 

sundimit të ligjit, etj.8 LDK-ja shihet 
si parti tradicionale dhe tejet e 
ngurtë kur bëhet fjalë për reformimin 
e saj të brendshëm dhe për 
tërheqjen e të rinjve. LDK e shohin 
bashkësinë ndërkombëtare si aset 
për t’i ndihmuar Kosovës në 
procesin e vendimmarrjes përmes 



 

20 

 

shkëmbimit të përvojave të tyre.9 Në 
aspektin ekonomik, LDK nuk beson 
në rolin e madh të qeverisë në 
rregullimin e tregut, dhe është në 
favor të subvencioneve të kufizuara 
për një periudhë të kufizuar kohore. 

PDK kryesisht përkufizohet si parti e 
qendrës së djathtë në spektrin 
politik, dhe një kombinim të 
politikave liberale në aspektin 
ekonomik, por edhe atyre 
konservatore në aspektin social. 
PDK po ashtu ka pasur tendenca të 
herëpashershme drejtë së majtës. 
Në njërën anë, e mbështetë 
privatizimin e plotë të ndërmarrjeve 
publike, që është e qartë sa i takon 
të djathtës, dhe në anën tjetër e 
posedon një administtratë të madhe 
publike, gjë të është më shumë 
majtiste. Po ashtu, ajo shfaqet si 

                                                      
9 Gautam, B. dhe Malazogu, L. “Busolla ideologjike e Kosovës – Hartë e orientimit të partive politike”. 
D4D, Prishtinë 2014. 
10 Gautam, B. dhe Malazogu, L. “Busolla ideologjike e Kosovës – Hartë e orientimit të partive politike”. 
D4D, Prishtinë 2014. 
11 Agani, M. “Integrimi i partive politike të Kosovës në organizatat ndërkombëtare të partive politike: 
Shpjegimi i vonesës”, KIPRED, Prishtinë, 2016. 

majtiste edhe në rastin e 
subvencioneve për bujqësi, të cilat 
janë rritur dukshëm gjatë 

administrimit të PDK-së. 10  Sa i 
përket vlerave të përmendura në 
Programin e PDK-së, ato që janë të 
shënuara dhe që kanë të bëjnë me 
rreshtimin ideologjik janë të drejtat 
dhe liritë e njeriut sipas standardeve 
ndërkombëtare (dhe këtu 
përmenden e drejta e informimit, liria 
e shprehjes së mendimit, liria e 
shtypit dhe mediave, e bindjes dhe e 
fesë, paprekshmëria e pronës, liria e 
lëvizjes, etj.), toleranca dhe 
mirëkuptimi ndëretnik, ekonomia e 

tregut, etj. 11  Së fundi, PDK është 

duke bërë përpjekje për t’u 
anëtarësuar në “Alliance of 
Conservatives and Reformists in 
Europe”, që është grup 
konservatorë dhe euro skeptik, grup 
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në të cilën bënë pjesë edhe partia 
Konservatore e Britanisë së Madhe.  

Përkushtimet ndaj vlerave kryesore 
të përmendura në VV, janë ato ndaj 
të drejtave të njeriut, të pakicave, 
lirisë së shtypit, të drejtave fetare, të 

barazisë gjinore, etj. 12  Po ashtu, 
është për t’u përmendur dhe mënyra 
si shprehet përkushtimi ndaj ligjit, ku 
thuhet që “Askush në Kosovë nuk 
mund të jetë mbi ligjin....Asnjë 
qytetar e asnjë komunitet nuk bën të 
lirohet nga obligimi për ta respektuar 

ligjin...”.13 VV përkufizohet si parti e 

majtë ose të qendrës së majtë, por 
vlerësojnë se për shkak të sistemit 
politik në Kosovë, është vështirë që 
partitë të identifikohen me ideologji 

të caktuar. 14  VV e kundërshton 
fuqishëm privatizimin, ndërsa është 
për një rol më të madh të shtetit në 

                                                      
12 Programi i Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Zhvillim dhe shtetndërtim: Bashkë është e mundshme, Pika 
18, fq. 11. 
13 Po aty, Pika 21, fq. 12 
14 Gautam, B. dhe Malazogu, L. “Busolla ideologjike e Kosovës – Hartë e orientimit të partive politike”. 
D4D, Prishtinë 2014. 
15 Po aty.  

ekonomi. Q{ prej themelimit të saj, 
VV-ja është pozicionuar kundër 
përfshirjes së drejtpërdrejtë të 
bashkësisë ndërkombëtare në jetën 
politike të Kosovës, si dhe kundër 
favoreve të dhëna pakicave etnike. 
Krahas idesë për bashkimin e 
Kosovës me Shqipërinë, qëndrimet 
e VV-së shihen nganjëherë jo vetëm 
si patriotike, por më shumë si 

ideologji nacionaliste.15 
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AAK konsiderohet se i takon 
qendrës së djathtë. Në spektrin 
ekonomik, i përkrahin fuqishëm e 
stimulimit të ekonomisë, di dhe 
privatizimin e kompanive dhe 
zvogëlimin e tatimeve. AAK 
angazhohet për promovimin e lirisë 
individuale, lirinë e shprehjes, të 
besimit dhe të konkurrencës në të 
gjitha fushat. Në programin e AAK-
së thuhet se ne jemi të bindur se me 
individ të lirë do të kemi shoqëri të 
lirë, shtet të zhvilluar dhe demokraci 

stabile. 16  AAK është mjaftë 

konservatore sa i përket çështjeve 
politike dhe sociale. AAK është më 
pozitive sa i përket përkrahjes 
ndërkombëtare në procesin e 

vendimmarrjes.17 

                                                      
16 Platforma Programore e AAK-së. 
17 Gautam, B. dhe Malazogu, L. “Busolla ideologjike e Kosovës – Hartë e orientimit të partive politike”. 
D4D, Prishtinë 2014. 
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Çka nënkupton 
pjesëmarrja e të rinjve në 
politikë? 

Përkufizimi më i thjeshtë i 
"pjesëmarrjes" është të merrni pjesë 
apo të përfshiheni në diçka. Marrja 
pjesë në një punë a veprimtari që 
bëhet bashkë me të tjerët. 
Megjithatë, termi merr një kuptim më 
konkret në terma politik, sidomos në 
debatet rreth pjesëmarrjes së rinisë 
në politikë dhe parti politike. Në këtë 
kontekst, pjesëmarrja përfshin 
dhënien e zërit dhe roleve të 
prekshme për një kontribut të 
caktuar në proceset dhe rezultatet 
politike. 

Funksionet e forumeve 
rinore  

Objektivat e forumeve rinore janë të 
përfaqësojnë shqetësimet e të rinjve 
në proceset politike brenda partive 
politike, si dhe të çështjeve socio-
politike në nivel nacional. Objektivi 
kryesore i forumeve rinore është të 

promovojë përfshirjen e të rinjve në 
partitë politike. Ky duhet të jetë edhe 
qëllimi parësor i forumeve rinore. 
Deklarimi i qartë i objektivave të të 
rinjve në parti politike se kërkojnë 
ndikim politik mund të shërbejë si 
motivim për angazhimin e tyre. Ky 
është thelbi i zërit të tyre për çështjet 
e partisë. Zëri që nuk ka ndikim nuk 
mund të çojë në ndryshime.  

Forumet e të rinjve veprojnë si arena 
për trajnimin dhe zhvillimin e 
lidershipit. Ato prodhojnë kuadro që 
lëvizin drejt posteve të rëndësishme 
politike. Prandaj, lidhja në mes të 
forumeve të të rinjve dhe liderëve të 
tillë është një mbështetje e 
ndërsjellë. Liderët e rijnë që marrin 
pozita përmes forumeve rinore janë 
aset potencial për përmbushjen e 
objektivave të forumit për të ndikuar 
në politika. Në mënyrë të ngjashme, 
liderët e rijnë mbështeten në forumet 
rinore si bazamenti i zhvillimit të 
karrierës së tyre politike. 
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Baza ligjore e 
pjesëmarrjes së të rinjve  

Liria e Asociimit është e drejtë 
themelore e garantuar me 
Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës. Neni 44 i saj garanton 
lirinë për t’u organizuar me qëllim të 
mbrojtjes së interesave. Ndërsa 
neni 45 i Kushtetutës garanton të 
Drejtat Zgjedhore dhe të 
Pjesëmarrjes të çdo shtetasi të 
Kosovës që ka arritur moshën 
tetëmbëdhjetë vjeç, për të zgjedh 
dhe për t’u zgjedhur, përderisa 
obligon institucionet shtetërore të 
mbështesin mundësitë për 
pjesëmarrjen e çdonjërit në 
aktivitete publike dhe të drejtën e 
secilit për të ndikuar në mënyrë 
demokratike në vendimet e 
organeve publike. 

Rregullat e Komisionit Qendror të 
Zgjedhjeve ndalojnë partitë politike 
të pranojnë si anëtarë të tyre 
personat që nuk kanë mbushur 
moshën 18 vjeçare. Ky kriter i 

moshës është normuar edhe në 
statutet e partive politike.  

Ligji për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të 
Rinisë është miratuar në vitin 2009 
nga Kuvendi i Republikës së 
Kosovës. Ky ligj ka për qëllim 
avancimin dhe ri-afirmimin e 
vazhdueshëm të pjesëmarrjes së të 
rinjve në procesin e vendimmarrjes, 
pa kurrfarë̈ dallimi dhe përjashtimi, 
në zhvillimin e një shoqërie 
demokratike, me qellim të 
përmirësimit të cilësisë së jetës së të 
rinjve dhe të statusit të tyre 
shoqëror. Përmes këtij ligji tentohet 
të rregullohen: 

• përgjegjësitë themelore për 
fuqizimin e sektorit rinor në 
Kosovë dhe përkrahjen e 
pjesëmarrjes së të rinjve në 
vendimmarrje;  

• përgjegjësitë e institucioneve të 
qeverisjes qendrore dhe lokale 
ndaj të rinjve dhe organizatave 
rinore në fushat përkatëse të 
rregulluara me ketë ligj;  
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• punën vullnetare dhe edukimin 
joformal të të rinjve. 

Pjesëmarrja e të rinjve në 
partitë politike në Kosovë 

Regjistrimi i fundit i popullsisë në 
vitin 2011, tregon se popullsia e 
Kosovës nga mosha 18-24 vjeç 
përbën 19.33 për qind e popullsisë 
së Kosovës. Certifikimi i listë së 
votuesve nga ana e KQZ-së për 
zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës të 
vitit 2017, tregon se afër 30 mijë 
votues të rijnë i shtohen çdo vit 
trupës elektorale në Kosovë. Në 
zgjedhjet e vitit 2017, për herë të 
parë fituan të drejtën e votës 
118,448 votues ose 6.32 për qind e 
listës së përgjithshme të votuesve. 
Në këtë numër janë të përfshirë 
edhe personat që kanë fituar 
shtetësinë dhe të drejtën e votës, që 
jo domosdoshmërish janë persona 
që kanë mbushur moshën 18 
vjeçare nga zgjedhjet e vitit 2014. 

                                                      
18 IFES. Roli i të rinjëve në subjektet politike në Kosovë. 2016. 

Në një studim të IFES në vitin 2012, 
tregoi se 90 për qind e rinisë prej 
moshës 18 deri 25 nuk kishin qenë 
asnjëherë anëtarë të ndonjë subjekti 
politik, organizate jo-qeveritare, 
organizate rinore apo të ndonjë 

grupi rinor. 18  Në përgjithësi, të 
anketuarit në këtë studim vlerësuan 
si të rëndësishëm angazhimin e 
rinisë në subjekte politike. Afër dy të 
tretat (60%) e të anketuarve besojnë 
që është pjesërisht apo shumë e 
rëndësishme për rininë të jetë pjesë 
e subjekteve politike në Kosovë. Kjo 
mund të shikohet si njëra prej 
mënyrave përmes të cilës mund të 
kyçësh në jetën politike. Megjithatë, 
ekziston një pjesë e 
konsiderueshme e atyre që 
mendojnë se anëtarësimi i rinisë në 
subjekte politike nuk është i 
rëndësishëm (9%), apo aspak i 
rëndësishëm (18%). 
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Ndërsa një studim tjetër i realizuar 

nga KDI 19  në fund të vitit 2016, 

zbërthen më tutje motivet e të rinjve 
për t’u anëtarësuar në parti politike. 
Aty thuhet se 54.9 për qind e të 
anketuarve kanë deklaruar se 
anëtarësimi në parti politike do të iu 
mundësonte punësim më të lehtë, 
ndërsa 33.9 për qind anëtarësimin 
në parti politike e shohin si mundësi 
më të lehtë për avancim në karrierë.  
 

                                                      
19 KDI. Raport i hulumtimit të opinionit: Lidhur me qëndrimet dhe sjelljet e votuesve të rinj. 2018.  
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Numri i anëtarëve të forumeve rinore të partive politike në Kosovë:* 

 

Forumi Rinor Numri i anëtarëve  

Forumi Rinor i Lidhjes 

Demokratike të Kosovës 
20,000 të rinj. 

Forumi Rinor i Partisë 

Demokratike të Kosovës  
9,000-10,000 të rinj.  

Lëvizja Vetëvendosje 
15,300 të rinj (41% të anëtarëve janë nën 

moshën 30 vjeçare). 

Forumi Rinor i Aleancës për 

Ardhmërinë e Kosovës 

Nuk ka numër të saktë/  

20 degë janë aktive me diku rreth 20 deri 

40 anëtarë aktiv përfshirë edhe bordin. 

Forumi Rinor i Aleancës Kosova 

e Re 

350-400 të rinj aktiv, ndërsa databaza 

komplete e të anëtarësuarve shkon deri 

në 3,600. 

Forumi Rinor i NISMA-s 

Socialdemokrate 
1,700- 2,000 të rinj.  

Forumi Rinor i Partisë Social 

Demokrate 

1/3 e anëtarëve janë nën moshën 30 

vjeçare. 

*të dhënat e paraqitura janë marrë nga deklarimet e kryetarëve të forumeve 
rinore/përfaqësuesve të partive politike në intervistat e zhvilluara nga D4D. 



 

29 

 

Rolet tradicionale të të rinjve në 
partitë pulitke në Kosovë: 

• Përfshirja në organizimin e 
tubimeve zgjedhore dhe 
menaxhimin e aktivitete të 
tjera; 

• Mobilizimi i të rinjve për 
anëtarësim dhe përkrahje të 
partisë politike; 

• Menaxhimi i platformave 
online dhe të rrjeteve 
sociale përfshirë zhvillimin e 
fushatës zgjedhore në to; 

• Organizimi i aksioneve 
simbolike, kryesisht për të 
paraqitur mangësitë e 
partive në pushtete; 

• Konsultimi për çështjet 
rinore dhe politikat të cilat 
përfshihen në programet 
partiake, nëse partitë 
politike parashohin politika 
të tilla; 

• Ofrimin e ndihmës 
personale ndaj 
personaliteteve kryesore në 
parti; 

• Kontributi financiar përmes 
pagesës së anëtarësisë. 

Analizë e forumeve rinore 
të partive politike 

Në këtë seksion do të analizojmë 
kontekstin e brendshëm të partive 
politike sa i përket strukturave të 
brendshme dhe vendimmarrjes.  

• Organet tipike të partive politike 
në Kosovë 

Partitë politike kanë pak a shumë 
struktura të ngjashme sa i përket 
organizmit të tyre të brendshëm. 
Këto organe/struktura zakonisht 
përbëhen prej: 

• Kuvendi/Konventa e 
Delegatëve 

• Këshilli i përgjithshëm/drejtues 

• Kryesia 

• Forumi Rinor 

• Forumi i Gruas 

• Grupi Parlamentar 

• Degët/Qendrat 
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• Nëndegët/Pikat 

• Seksionet 

Kuvendi/Konventa e partive politike 
janë organet më të larta 
vendimmarrëse në parti. Zgjedhja e 
kryetarit/es të partisë politike, 
miratimi i Statutit dhe programit si 
dhe zgjedhja e anëtarëve të Këshillit 
të përgjithshëm/drejtues të partisë 
bëhet nga ky organ. Të përfaqësuar 
në Kuvend/Konventë janë delegatët 
që vijnë prej të gjitha degëve, në 
bazë të formulave të përcaktuara 
paraprakisht, e që zakonisht kanë të 
bëjnë me numrin e anëtarëve që 
kanë apo rezultatet në zgjedhjet e 
fundit. Zakonisht 
Kuvendet/Konventat mbajnë 
mbledhje një herë në katër vite, por 
që mund të ftohen edhe mbledhje të 
jashtëzakonshme.  

Këshilli i përgjithshëm/drejtues 
është organi më i lartë i partitë në 
mes të dy Kuvendeve/Konventave. 
Anëtarët e këtij organi kanë mandat 
të kufizuar prej tri deri në katër vite, 
aq sa është edhe mandati i 

kryetarit/es. Mbledhjet e Këshillit 
janë të rregullta, dhe mbahen një 
herë në tre muaj. Ky organ vendos 
për programin zgjedhor të partisë, 
për lidhjen e koalicioneve dhe 
miratimin e listës së kandidatëve për 
zgjedhje. Ndër të tjera Këshilli 
zgjedh edhe anëtarët e Kryesisë.  

Kryesia është një trup më e ngushtë 
me kompetenca ekzekutive, që 
zakonisht përbëhet prej kryetarit/es 
së partisë, nënkryetarëve, sekretarit 
të përgjithshëm dhe të anëtarëve të 
tjerë. Kryesia merr vendime politike 
dhe kujdeset për zbatimin e 
vendimeve të marr nga organet tjera 
të partisë, si Këshilli dhe 
Kuvendi/Konventa. Përkujdeset për 
menaxhimin e financave dhe 
përkrah punën e organeve tjera në 
teren.  

Pothuajse të gjitha partitë politike në 
strukturat e tyre të brendshme kanë 
edhe forumet e të rinjve. 
Shpeshherë kryetarët e Forumeve 
Rinore janë të përfaqësuara në 
organet më të larta ekzekutive të 
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partisë siç është Kryesia. Kjo është 
e rregulluar në Statutet e partive 
politike përmes vendeve të 
rezervuara. Megjithëkëtë, 
përfaqësimi i të rinjve në organet 
vendimmarrëse të partive mbetet 
më shumë simbolik.  

Zgjedhja e strukturave të 
forumeve rinore të partive politike 
në Kosovë 

Lidhja Demokratike e Kosovës 

Lidhja Demokratike e Kosovës 
numëron rreth 38 degë në nivel 
vendi duke përfshirë në këtë numër 
edhe pesë degët që i kanë brenda 
regjionit të Prishtinës. Secila 
nëndegë ka organet e saj, që 
përbëhet prej Kuvendit, Kryetarit 
dhe Kryesisë. Kuvendi i nëndegës i 
zgjedh delegatët të cilët e 
përfaqësojnë në Kuvendin e Degës, 
nga ku zgjedhjet Kryetari i Degës. 
Secila degë e forumit rinor ka 101 
delegatë, të cilët përveç që zgjedhin 
Kryesinë e degës, zgjedhin edhe 
delegatët për nivel qendror. Pas 

përfundimit të këtyre proceseve, 
Kryesia aktuale thërret Kuvendin e 
përgjithshëm të forumit rinor të LDK-
së në nivel vendi. Votimi për Kryetar 
të forumit është i fshehtë. Pas 
zgjedhjes së Kryetarit të forumit 
pason zgjedhja e Kuvendit të 
përgjithshëm që është i përberë nga 
99 anëtarë. Secila komunë ka 
numrin e caktuar të anëtarëve në 
Këshillin e Përgjithshëm. Me 
zgjedhjen e Këshillit, Kryetari 
propozon Kryesinë dhe pas 
aprovimit të Kryesisë kompletohet 
forumi rinor i LDK-së.  

Partia Demokratike e Kosovës  

Struktura e Rinisë Demokratike 
është e ngjashme me hierarkinë e 
partisë amë. Njësia më e ultë është 
nëndega, secila nëndegë ka 
Kryesinë e nëndegës dhe Kryetarin 
e nëndegës. Secila nëndegë 
delegon Kryetarin e nëndegës edhe 
1 ose 2 delegatë varësisht sa i takon 
në Konventën e Degës. Nga kjo fazë 
kalohet në zgjedhjet e Degës, ku 
zgjedhet Këshilli Drejtues, Kryesia 
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dhe Kryetari i Degës. Kjo është 
ecuria e funksionimit të forumit në 
nivel lokal Nëndegë dhe Degë. 
Pastaj nga rezultatet e degëve 
lokale bëhet zgjedhja në nivel 
qendror, ku zgjedhet Këshilli 
Drejtues, Kryesia dhe Kryetari i 
nivelit qendror. Gjithashtu forumi 
rinor i PDK-së ka edhe Kolegjiumin 
e Kryetarëve të Degëve. Kryesia ka 
rol vendimmarrës ndërsa në 
Kolegjiumin e Kryetarëve të degëve 
diskutohen vendimet e Kryesisë, 
jepen përgjegjësi dhe po ashtu 
detyra.  

Lëvizja Vetëvendosje 

Lëvizja Vetëvendosje është e 
strukturuar në të gjitha qytetet e 
Kosovës dhe po ashtu ka një numër 
të qendrave në mërgatë. Struktura 
organizative është e ndarë në 
sekretariate dhe komitete. Lëvizja 
Vetëvendosje ka tri nivele. Niveli i 
parë organizativ është Pika, ajo 
formohet në lagje apo fshatra. Niveli 
i dytë organizativ është Qendra, një 
qendër formohet prej një numri të 

grumbulluar pikash. Qendrat janë të 
vendosura në çdo qytet të Kosovës. 
Përveç Qendrës në Prishtinë, 
Lëvizja Vetëvendosje ka edhe 
Sekretariatin e Përgjithshëm. Në 
kuadër të Sekretariatit të 
Përgjithshëm janë edhe disa 
sekretariate të cilat janë statutore 
dhe një numër tjetër sekretariatesh 
që janë aktive vetëm gjatë 
zgjedhjeve. Përveç sekretariateve 
që merren me çështje organizative, 
Lëvizja Vetëvendosje ka edhe 
komitete të cilat merren me politikat 
e VV-së në mbështetje të grupit 
parlamentar në Kuvend. Komitetet 
janë organe që marrin pjesë 
profesionist dhe janë të hapura edhe 
për profesionist që nuk janë anëtar 
të Lëvizjes Vetëvendosje. Këshilli i 
Përgjithshëm është organi më i lartë 
në mes të dy Kuvendeve. Në Këshill 
votohet Kryesia e VV-së dhe 
Sekretari/ja organizative. Lëvizja 
Vetëvendosje delegon nga një votë 
për secilin anëtar në zgjedhjen e 
Kryetarit të partisë, ndërsa për 
pozita të tjera vendoset në Këshillin 
e Përgjithshëm.  
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Aleanca për Ardhmërinë e 
Kosovës 

Zgjedhja e strukturave të ARK-së 
shkon përmes delegatëve ku me 
rast bëhet zgjedhja e Kryetarit të 
partisë, pastaj Kryetari e zgjedh 
Kryesinë, sekretarët e nënkryetarët 
të cilët votohen në Këshillin 
Drejtues. Aleanca për Rininë e 
Kosovës përbëhet nga Kryesia, 
nënkryetarët, sekretarët dhe 
këshilltarët e partisë. Kjo hierarki 
është funksionale në secilën degë. 
Aleanca e të Rinjve të Kosovës ka 
20 degë aktive, secila ka kryesinë e 
vet dhe minimumi 20 dhe 
maksimumi 40 anëtarë. Këto degë 
në prag të zgjedhjeve për Kryetar të 
ARK-së delegojnë delegatë në 
qendër. Secila degë e ka të caktuar 
numrin e delegatëve varësisht prej 
madhësisë së degëve dhe numrit të 
popullsisë. Zgjedhjet e fundit në 
ARK kanë përfshirë 320 delegatë 
nga gjithë Kosova. Kryetari zgjedhet 
me shumicë votash dhe pozita e 
dytë i takon sekretarit të 
përgjithshëm.  

Aleanca Kosova e Re 

Forumi rinor i Aleancës Kosova e Re 
fillon me ndarje në degë, ky forum 
nuk ka nëndegë. Numri i anëtarëve 
të Kryesisë së degëve ndryshon në 
varësi të numrit të banorëve. Degët 
kanë të ndërtuar mekanizma 
udhëheqës të brendshëm, për 
shembull departamente për 
komunikim, të cilat i përdorin për 
organizimin e territorit që e 
përfaqësojnë Pas degëve vjen 
Këshilli Drejtues, e që është organi 
më i lartë i forumit rinor. Ky Këshill 
përbëhet nga 120 anëtarë, brenda të 
cilit janë ndërtuar departamente në 
bazë të nevojave të anëtarëve nëpër 
degë. Hierarkia e forumit rinor ka 
renditjen e tillë: Sekretari, Sekretari 
organizativ, Kryesia e forumit dhe 
Këshilli Drejtues. Momentalisht 
Aleanca Kosova e Re ka 17 degë 
aktive të forumit rinor nëpër qytetet 
e Kosovës. 
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Nisma Socialdemokrate 

NISMA Socialdemokrate ka 24 degë 
funksionale të kompletuara me 
Këshill dhe Kryesi. Përveç këtyre 
degëve, NISMA ka edhe 5 pika të 
cilat kanë anëtarë por nuk kanë 
Kryesi udhëheqëse. Forumi rinor i 
NISMA-s ka tre sekretarë të cilët 
janë përgjegjës të organizimit dhe 
komunikimit të brendshëm me degët 
e tjera. Ata janë: Sekretari 
organizativ, Sekretari për hulumtim 
dhe zhvillim dhe Sekretari i 
përgjithshëm. Kategorizimi i degëve 
bëhet duke u bazuar në zhvillimin e 
tyre. Ato kategorizohen në a,b,c dhe 
d. Mirëpo me zhvillimin dhe 
zgjerimin e tyre ndryshon edhe 
kategorizimi. Nga ky kategorizim 
varet edhe numri i delegatëve që 
dega mundë të delegojë në qendër. 

Vendimmarrja 

Për pjesën më të madhe, 
vendimmarrja në partitë politike në 
Kosovë është joformale dhe e 
centralizuar. Vendimet nuk merren 

përmes procedurave të parapara 
me rregullat e brendshme duke i 
anashkaluar organet e partisë. Në 
shumicën e rasteve, forumet rinore 
neglizhohen. Procesi i 
vendimmarrjes jo formale as që 
ofron mundësi për rishikim apo 
ndryshim të mundshëm. Ngjashëm, 
kur partitë veprojnë për interesa të 
udhëheqësve apo grupeve të 
ngushta rreth tyre, të rinjtë nuk kanë 
mundësi për të futur interesat dhe 
agjendat e tyre në procese të tilla 
vendimmarrëse.  
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SWOT ana liza e forumeve 
rinor të partive politike 

Gjatë intervistave të zhvilluara nga 
D4D me përfaqësuesit e forumeve 
rinore të partive politike në Kosovë, 
është kryer analiza SWOT që 
nënkupton vlerësimin e përparësive, 
mangësive, mundësive dhe 
kërcënimeve të forumeve rinore. 
Pjesëmarrësit nuk kanë qenë të 
kufizuar vetëm në vlerësimet për 
partitë e tyre, por kanë dhënë 
opinione të përgjithshme sesi ata e 
shohin ambientin në të cilin 
veprojnë. 

Në bazë të përgjigjeve të tyre, kemi 
klasifikuar rezultatet si në vazhdim:  
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Ekzistojnë mundësi të shumta për të 
rinjtë që të jenë aktiv në politikë. 
Megjithatë, ekzistojnë edhe dobësi 
dhe kërcënime të rëndësishme, 
kryesisht të lidhura me kontekstin e 
përgjithshëm në të cilin punojnë 
forumet rinore, në veçanti 
marrëdhëniet në mes të forumeve 
rinore dhe partive të tyre amë. 

Lidhjet ndërmjet 
forumeve rinore dhe 
organeve tjera të partisë 

Forumet rinore ekzistojnë si entitete 
gjysmë-autonome të lidhura me 
partinë amë. Përderisa në shumë 
vende, forumet rinore gëzojnë 
statusin e plotë të personit juridik, 
duke pasur të drejtë të menaxhojnë 
pronë, të kenë llogari të vet bankare, 
në Kosovë kjo nuk është e 
mundësuar as me rregullativen 

ligjore. 20  Përkundër që partitë 
poltike marrin mjete nga buxheti i 

                                                      
20 Ligji për Financimin e Subjekteve Politike, kërkon nga të gjitha subjektet politike të kenë vetëm një 
llogari bankare.  

shtetit dhe një pjesë të tyre 
obligohen ta dedikojnë për 
financimin e njësive të organizimit të 
të rinjve, as kjo nuk ndodh në 
realitet. Të rinjtë përballen me 
vështirësi të shumta financiare për 
të realizuar aktivitet e tyre. Edhe kur 
aktivitetet financohen nga partia 
amë, kjo bëhet përmes kanaleve të 
administratës së partisë dhe mjetet 
financiare nuk menaxhohen 
drejtpërdrejt nga forumi i të rinjve. 
Aktivitet e forumeve rinore 
zhvillohen në zyret kryesore të 
partive amë, duke qenë se nuk 
posedojnë pronë të vetën ato kanë 
në shfytëzim sallat, zyret dhe 
ndërtesën e partisë amë. Si rrjedhoj 
e mungesë së llogarive bankare, 
forume rinore nuk kanë as buxhet të 
veçantë të cilin do ta menaxhonin 
vet. Sistem më ndryshe ka partia 
NISMA e cila punën e buxhetit e ka 
të rregulluar duke u bazuar në planin 
funksional të FRESSH-it, ku 3% e 
buxhetit të përgjithshëm të partisë i 
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takonë forumit rinor. Pra nga 
mungesa e buxhetit, financimi i 
aktiviteteve të forumeve rinore bëhet 
nga buxheti i përgjithshëm i partisë 
amë dhe donacioneve të ndryshme. 

Sa i përket ideologjisë, forumet 
rinore adoptojnë orientimet 
ideologjike të partisë amë, 
pothuajse pa asnjë ndryshim. 
Madje, disa prej forumeve rinore 
përfshihen aktivisht në 
propagandimin dhe shpërndarjen e 
ideologjisë së partisë së tyre. 
Ndonëse, partitë politike i kanë të 
shprehura orientimet ideologjike në 
programet dhe statutet e tyre, 
shpeshherë orientime ideologjike 
nuk janë në përputhje me 
përmbajtjen e programeve dhe as 
politikeve që ato ndjekin kur të jenë 
në pushtet. Kjo shterpësi ideologjike 
reflektohet edhe tek forumet rinore 
të cilët në shumë raste nuk i kanë të 
qarta dallimet ndërmjet orientimeve 

                                                      
21 Intervista të D4D-së me përfaqësuesit e forumeve rinore të partive politike në Kosovë (LDK, PDK, 

VV, AAK, NISMA dhe AKR), të zhvilluara gjatë muajit mars 2019.  

të ndryshme ideologjike me 
përjashtim të koncepteve bazike.  

Në anën tjetër, shumica e forumeve 
rinore nuk kanë programe të 
veçanta por që ato janë të integruara 
në kuadër të programeve të 
përgjithshme të partive. Më ndryshe 
është sa ai përket planeve të 
aktiviteteve, pasi shumica e 
forumeve rinore kanë planet e tyre të 
aktiviteteve që janë të ndara prej 
planeve të partisë amë, por që duhet 
të kërkojnë për aprovim apo 
financim. Planet e aktiviteteve kanë 
jetëgjatësi të ndryshme, partitë si 
PDK e AAK preferojnë të punojnë 
me plane një vjeçare dhe shpesh 
edhe me plane gjashtë mujore, me 
qëllim që ato të jenë të kapshme dhe 

lehtë të realizushme. 21  Forumet 

rinore përfshihen direkt në aktivitetet 
e partive të tyre, sidomos në ato që 
kërkojnë zbatim në teren. 
Gjithëpërfshirja dhe aktiviteti është 
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mesatar gjatë gjithë vitit ndërsa 
kulmin e arrin gjatë kohës së 
zgjedhjeve.  

Aty ku ekzistojnë forumet rinore si 
trupa të veçantë të partive politike, 
ato kryesisht adoptojnë strukturat e 
njëjta të partisë amë, prej nivelit më 
të lartë deri tek më i ulëti i 
administrimit. Këto struktura 
përbëhen prej: Kuvendit të 
përgjithshëm, kryesisë që më 
shumë është një organ i 
përfaqësimit gjeografik dhe kryetarit. 
Secila degë e partisë politika ka po 
ashtu kryesinë e saj dhe kryetarin. 
Me përjashtim të kryesisë që janë 
strukturë më aktive, strukturat tjera 
nuk janë operacionale. Zgjedhja e 
kryetarëve të forumeve rinore 
përgjithësisht është formale dhe nuk 
kalon përmes garës së vërtetë. Për 
më tepër, shpeshherë nuk 
respektohen as afatet e zgjedhjeve 
të brendshme.  

 
 

Bashkëpunimi ndër-
partiak i të rinjve 

Në Kosovë nuk ekziston ndonjë 
trupë për angazhim dhe 
bashkëpunim ndërmjet forumeve 
rinore të partive politike. 
Bashkëpunim nuk ekziston edhe 
ndërmjet forumeve të partive politike 
të ideologjive të njëjta e as ndërmjet 
atyre të partnerëve të koalicionit apo 
opozitare. Në rrethana të tilla është 
vështirë e imagjinueshme të ketë 
bashkëpunim dhe koordinim të 
aktiviteteve të përbashkëta ndërmjet 
forumeve të të rinjve të partive në 
pushtet me ato në opozitë. 
Fragmentimi i të rinjve vërehet më 
shumë gjatë debateve televizive, që 
në shumë raste të rinjtë përdorin 
gjuhë shumë më të ashpër sesa 
personalitetet e partisë amë. 

Gjatë intervistave të zhvilluara me 
përfaqësues të forumeve rinore, 
tregohen të hapur për avokuar 
bashkërisht në çështjet që janë në 
interes të të rinjve, por që bashkime 
të tilla ka pasur shumë rrallë. Koha e 
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vetme e cila i kishte bashkuar këto 
forume ishte koha e “opozitës së 
bashkuar”, kohë e cila bashkoi 
forumet rinore të AAK-së, VV-së dhe 
NISMA-s për të penguar ratifikimin e 
Marrëveshjes së shënjimin e vijës 
kufitare me Malin e Zi në Kuvend. 
Ata shprehen të gatshëm për 
bashkëpunim dhe nuk kanë barriera 
për asnjë forum rinor të partive 
përkatëse. Ata janë të gjithë të 
pajtimit se forumet rinore duhet të 
bashkëpunojnë duke i lënë anash 
ndasitë politike me qëllim të sjelljes 
së një fryme të re politike që bazohet 
në dialog ndërpartiak. 



 

 

 

 
 
 
 
NDËRTIMI I TË 
ARDHMES  
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Qëllimi i kësaj pjese të Doracakut 
është të ofrojë sugjerime konkrete 
për bërë ndryshime pozitive me 
qëllim të rritjes së pjesëmarrjes së të 
rinjve në partitë politike në Kosovë. 
Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve 
duhet të rezultojë në politika të 
qeverisë dhe propozime alternative 
që janë më ndjeshme ndaj nevojave 
të të rinjve, të cilët janë mbi gjysma 
e popullsisë. Gjithashtu duhet të 
gjenerohen ide për zgjidhje të 
problemeve me të cilat përballen 
grupe tjera të shoqërisë jo vetëm të 
rinjtë. Partitë politike dhe forumet 
rinore qe veprojnë brenda tyre duhet 
të kalojnë përmes ndryshimeve 
rrënjësore në strukturat e tyre dhe të 
kulturës institucionale për të arritur 
këtë proces të ndryshimit.  

Rritja e pjesëmarrjes së 
të rinjve në partitë 
politike 

Adresimi i sfidave që ndikojnë në 
pjesëmarrjen e të rinjve në partitë 
politike kërkon tri nivele të veprimit: 

• Reforma politike brenda partive 
politike; 

• Reforma organizative brenda 
partive politike; dhe 

• Zhvillim i kapaciteteve 
organizative dhe tematike të 
forumeve rinore. 

• Reforma politike brenda partive 
politike 

Shumica e reformave politike që 
kërkohet të bëhen brenda partive 
politike, për të rritur pjesëmarrjen e 
të rinjve janë të ndërlidhura me: 

Njohja e rinisë si një pjesë kritike në 
anëtarësimin e partisë 

Me këtë njohje, partitë politike do të 
caktojnë më shumë përgjegjësi 
substanciale për të rinjtë në mesin e 
anëtarëve të tyre, përtej mobilizimit 
në terren për ngjarjet partiake. Të 
rinjtë kanë njohuri, aftësi dhe 
përvojë të nevojshme për të dhënë 
kontribut të prekshëm për çështjet e 
partisë. 
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• Zhvillimi i lidershipit politik 
përmes mentorimit dhe edukimit 
të liderëve të rinj brenda partive 
politike 

• Zhvillimi i një axhende politike 
afatgjatë për partitë politike 

Partitë politike kanë tendencë të 
kenë agjenda shumë afatshkurtra 
politike, të artikuluara në mënyrë të 
qartë vetëm rreth kohës së 
zgjedhjeve, por duke u harruar 
shpejt nëse nuk fitojnë. Ndonjëherë, 
edhe partitë që kanë fituar zgjedhjet 
nuk mbesin të qëndrueshme në 
axhendën politike. Kjo e bën të 
vështirë angazhimin politik afatgjatë 
nga grupe të ndryshme në parti, 
duke përfshirë të rinjtë. 

Partitë politike si pronë e gjërë e 
anëtarëve jo vetëm e themeluesve 
individualisht 

Partitë politike në Kosovë veprojnë 
pak a shumë si prona të individëve, 
zakonisht udhëheqësi i partisë, i cili 
gjithashtu është i vetëm në garën 
për kryetar të partisë. Ky fenomen 

kufizon mundësitë për të gjitha 
format e pjesëmarrjes në çështjet e 
partisë, e lëre më pjesëmarrjen e të 
rinjve. 

Prandaj duhet t’i ipet fund qeverisjes 
individuale të partive politike. 

• Reforma organizative brenda 
partive politike 

Ka një numër reformash të 
nevojshme për përmirësimin e 
funksioneve dhe performancës së 
partive politike në Kosovë. 

Shqetësimi kryesor në këtë Doracak 
është me ato reforma që mund të 
rrisin pjesëmarrjen e të rinjve në 
parti politike. Propozimet mbulojnë 
dy fusha kryesore, përkatësisht 
strukturat përfaqësuese dhe 
dialogun interaktiv. 

Strukturat përfaqësuese 

• Organet partiake 
gjithëpërfshirëse 
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• Njësitë e specializuara, si 
forumet rinore 

• Struktura që qojnë në nivelin 
bazë 

Dialogu interaktiv 

• Sistem partiak të hapur dhe të 
qashshëm 

• Krijimi dh lehtësimi i kandale të 
komunikimit 

• Lidhjet me sistemet shoqërore 
dhe politike jashtë partitë 

• Organet e ndërlidhura të partisë 

PJESËMARRJE 
KUPTIMPLOTË 

Zhvillim i kapaciteteve 
organizative dhe tematike të 
forumeve rinore 

Që nga fillimi, forumet rinore të 
partive politike duhet të kenë 
autonomi të konsiderueshme dhe 
identitet ligjor. Forumet rinore në 
Kosovë nuk ekzistojnë si persona 
juridik dhe nuk gëzojnë të drejta për 
të pasur pronë, të menaxhojnë 

financat e tyre dhe nuk kanë as 
llogari të vet bankare. Të gjitha 
resurset ju shpërndahen dhe 
administrohen nga partia amë.  

Zhvillimi organizativ i forumeve 
rinore të partive politike do të duhej 
të fillojë me themelimin e tyre si 
institucione gjysmë autonome nga 
partitë e tyre amë. Një bazë e tillë 
institucionale do të duhet të forcohet 
nga strategjitë e më poshtme për 
zhvillim të përgjithshëm të 
kapaciteteve: 

Zhvillimi i kapaciteteve 
organizative të forumeve rinore 

• Rekrutimi i të rinjve për të rritur 
numrat e anëtarëve të forumeve 
rinore; 

• Incentiva për pjesëmarrje aktive 
për të ruajtur gjallërinë e 
forumeve rinore; 

• Përdorimi i tekonologjisë 
informative për të popullarizuar 
agjendën e forumeve rinore dhe 
pozicionet e tyre brenda partive 
politike; 
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• Mbajtja e vëmendjes në forumet 
rinore duke vendosur agjendën 
përkatëse dhe mbajtur 
komunikimin brenda dhe jashtë 
partisë; 

• Zgjedhja e çështjeve aktuale për 
të cilat mund të kontribuojnë 
forumet rinore. Sa më shumë që 
të jetë e mundur, forumet rinore 
duhet të përpiqen që të 
vendosin agjenda në rendin e 
ditës brenda partive politike dhe 
për estabilishmentin e 
përgjithshëm politik. Agjenda 
dhe qëllimet që përpiqen të 
imponohen duhet të jenë të 
elaboruara dhe qarta; 

• Ndërtimi i kapaciteteve të 
anëtarëve të forumeve rinore 
për të marrë pjesë në debatet 
publike dhe politike - trajnimi, 
ekspozimi dhe zhvillimi i 
lidershipit; 

 

 

Zhvillimi i kapaciteteve tematike 
të forumeve rinore të partive 
politike 

Shkathtësitë politike 

• Planifikimi i fushatës; 

• Përgatitja dhe dhënia e 
fjalimeve; 

• Mobilizimi politik i të rinjve dhe 
seksioneve tjera të shoqërisë; 

• Debatimi; 

• Paraqitja në media; 

• Ndërimi i rrjeteve dhe 
menaxhimi. 

Kompetencat politike dhe të 
avokimit 

• Identifikimi i problemit dhe 
vendosja e agjendës; 

• Hulumtimi dhe analiza; 

• Dialogu i politikave ndërveprimi 
në mes të grupeve të ndryshme 
të interesit/akterëve; 

• Komunikimi i mesazhve 
kryesore politike, argumentet 
kryesore për një audiencë të 
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shënjestruar duke përdorur 
kanalet e përshtatshme; 

• Lobimi për mbështetje të partisë 
kur është e nevojshme; 

• Ndërtimi i aleancave; 

• Rishikimi i politikave dhe 
vlerësimi. 

Kultura organizative e forumeve 
rinore 

• Zgjidhja e konflikteve dhe 
mekanizmave disiplinor; 

• Disiplina dhe Kodi i mirësjelljes; 

• Planifikimi dhe programi i qartë 
strategjik; 

• Integriteti; 

• Bashkëpunimi i vërtetë dhe 
kohezioni i fortë; 

• Dialogu dhe komunikimi; 

• Zhvillimi i lidershipit; 

• Angazhimi dhe mbajtja e 
anëtarëve. 
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Si të bëhen ndryshimet 
pozitive 

Angazhimi konstant për forumet 
rinore të partive politike: për të 
fituar statusin dhe mirënjohjen 
forumet rinore duhet të jenë në 
beteja të vazhdueshme politike. 
Pengesat në zhvillimin e plotë të 
forumeve rinore duhet të kalohen në 
mënyrë progresive, në mënyrë që 
zëri i të rinjve të dëgjohet. Do të 
duhet kohë, strategji e mirë dhe 
vendosmëri për të arritur këtë. 
Megjithatë, kjo betejë politike nuk 
duhet të përkufizohet si diçka kundër 
ndonjë grupi brenda partisë. Është 
betejë për të mbajtur kauzën dhe për 
të përdorur kanalet e duhura për të 
ndikuar dhe bindur të tjerët për të 
ndjekur objektivat e të rinjve.  

Inovacioni institucional nga 
partitë politike: duke ju përgjigjur të 
rinjve për pjesëmarrje më të plotë 
dhe për të dëgjuar zërin e tyre, 
partitë politike duhet të krijojnë 
hapësirë institucionale dhe 
procedura të brendshme ligjore që u 

japin të rinjve këto mundësi, duke i 
ruajtur elementet e tyre pozitive që i 
kanë pasur partitë deri më tani. 
Duhet të ketë një balanc midis 
ruajtjes së identitetit dhe 
karakteristikave që përbëjnë thelbin 
e ekzistencës së partisë, nga njëra 
anë, dhe krijimi i sistemeve që i 
bëjnë këto parti të punojnë për 
interesat e anëtarëve të forumeve 
rinore, nga ana tjetër.  

Interes publik për rolet e të rinjve 
në politikë: udhëheqësit politik i 
përgjigjen kërkesave popullore për 
të fituar ose ruajtur mbështetjen 
politike. Një rritje e interesimit të 
publikut për rëndësinë e 
pjesëmarrjes së të rinjve në politikë 
dhe parti politike do to ketë “efekt 
goditës” në proceset brenda partive 
politike dhe në kontekstin më të 
gjerë të politikës. Nëse duhet të 
ndryshohet ndonjë ligj apo të 
miratohet ndonjë i ri, për shembull, 
presioni publik do të shtyjnë 
politikanët për ta bërë këtë.  
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REKOMANDIMETE 

1. Themelimi i shkollave politike 

Partitë politike, veçmas të rinjtë, 
kanë nevojë që të thellojnë njohuritë 
e tyre lidhur me konceptet 
ideologjike dhe vlerat që 
përfaqësojnë. Të kuptojnë trendët e 
politikave globale por të përfshihen 
në shtjellimin e më tejmë të 
platformave të tyre partiake. Këto 
njohuri duhet të jenë përtej kuptimit 
të koncepteve bazike, por që të jenë 
në gjendje që t’i artikulojnë para të 
tjerëve, qoftë kjo në debate publike 
apo në tubime me anëtarët e tyre. 
Andaj është e rëndësishme që 
partitë politike të cilat nuk kanë 
shkolla politike, të themelojnë dhe të 
funksionalizojnë, të cilat duhet të 
bazohen në përcaktimin me kujdes 
të temave të moduleve, zhvillimin e 
tyre edhe përzgjedhjen e 
ligjëruesve. 

 

 

 

2. Bashkëpunimi ndërpartiak 

Sfidat me të cilat ballafaqohen të 
rinjtë në Kosovë janë pothuajse të 
njëjta pavarësisht prej zonave në të 
cilat banojnë. Të rinjtë e partive 
politike mund të shërbejnë si model 
për partitë amë sa i përket 
bashkëpunimit ndërpartiak. 
Iniciativa e tilla janë joekzistene dhe 
të rinjtë kanë qenë të mbyllur sa i 
përket bashkëpunimit në mes vete. 
Është tejet e rekomandueshme që 
të rinjtë e partive politike të 
identifikojnë kauzat e përbashkëta, 
të cilat i tejkalojnë divergjencat e 
politikave ditore, duke u fokusuar në 
problemet themelore më të cilat 
përballen të rinjtë në Kosovë. 
Angazhimi i përbashkët mund të sjell 
më shpejtë tek ndryshimet e 
synuara.  
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3. Hartimi i Planeve të 
aktiviteteve vjetore 

Në masë të madhe, forumet rinore të 
partive politike në Kosovë veprojnë 
në baza ad-hoc, duke mos pasur 
plane të qarta të aktiviteteve të cilat 
synojnë që t’i realizojnë gjatë një viti 
kalendarik. Strukturat udhëheqëse 
të forumeve rinore, duhet të 
përgatisin plane të aktiviteteve 
vjetore, të cilat duhet të konsultohen 
me strukturat tjera të të rinjve brenda 
partisë. Kjo do ta bënte më të lehtë 
edhe sigurimin e fondeve për të 
realizuar këto aktivitete, 
njëkohësisht do të ishte mjet i mirë 
për të vlerësuar punën e 
udhëheqësve të të rinjve në varësi të 
përmbushjes së këtyre planeve.  

4. Ndarja e buxhetit  

Partitë politike kanë vështirësi në 
sigurimin e buxhetit të mjaftueshëm 
për të plotësuar të gjitha nevojat e 
tyre. Kjo bëhet edhe më e theksuar 
tek partitë politike të cilat janë pasive 
në mbledhjen e donacioneve, pasi 

kanë krijuar vrasësi nga ndarja e 
mjeteve prej fondeve publike. 
Sidoqoftë, fondi që ndahet prej 
buxhetit të shtetit për mbështetje të 
subjekteve politike, ka përcaktua që 
një pjesë e mjeteve duhet të shkoj 
edhe për aktivitetet e forumeve 
rinore. Nga intervistat me pjesëtarë 
të forumeve rinore kemi kuptuar që 
nuk kanë buxhet të tyre, por që 
varen prej aprovimit të aktiviteteve 
që i bëjnë organet ekzekutive të 
parive amë. Me qëllim që të 
sigurohet qëndrueshmëri më e 
madhe financiare, forumet rinore 
duhet të angazhohen në mbledhjen 
e donacioneve për të mbështetur 
aktivitetet e tyre. Njëkohësisht duhet 
të kërkojnë nga partitë amë që në 
fillim të vitit të ndajnë një buxhet të 
veçante vetëm për aktivitetet e 
forumeve rinore. 
  



 

50 

 

5. Përgatitja e Raporteve vjetore 
të punës 

Në mënyrë që të rinjtë të mund të 
paraqesin para të tjerëve por edhe 
strukturave të tyre, angazhimin të 
cilin e kanë bërë përgjatë një viti, 
sukseset të cilat i kanë arritur, është 
e rëndësishme që të përgatiten 
raporte vjetore të punës. Përveç 
kësaj, këto raporte do të shërbenin 
edhe si reflektim për vete, për të 
parë fushat në të cilat duhet të ketë 
më shumë angazhim, apo se ku 
duhet të kursehen resurset për t’i 
orientuar në fusha ku ndryshimi në 
favor të të rinjve është më 
kuptimplotë.  

 

 

 

 

 

6. Rekrutim dhe regjistrimi i 
anëtarëve 

Partitë politike duhet të përfshihen 
aktivisht në rekrutimin e anëtarëve 
të rinj dhe identifikimin e figurave të 
ardhshme të cilët kanë potencial për 
zhvillim të karrierës politike. Në të 
njëjtën kohët, partitë politike duhet të 
regjistrojnë anëtarët ekzistues dhe 
të rinjtë të cilët i bashkohen partisë. 
Këto baza të të dhënave duhet të 
kenë mundësinë për filtrime të 
ndryshme duke u bazuar në moshën 
e anëtarëve, vendbanimin, 
edukimin, gjininë e të dhëna të tjera 
të cilat mund të jenë të dobishme për 
partinë për angazhimin e tyre.  
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 


