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1.1 Angazhimi qytetar

• Në mënyrë të ngjashme me anketimin e kryer në 2014, 
interesi i qytetarëve ndaj politikës mbetet i ulët, ku më shumë 
se gjysma deklarojnë se janë ose “jo shumë të interesuar” 
ose “aspak të interesuar”. "Të anketuarit të cilët e kanë 
deklaruar veten si" shumë të interesuar " janë ulur në 
krahasim me anketën e mëparshme. Burrat paraqiten më të 
interesuar në politikë sesa gratë.

• Shqiptarët që i përkasin Rajonit Verior janë  më indiferent 
krahasuar me të anketuarit nga rajonet tjera (45 për qind 
deklarojnë të jenë "aspak" të interesuar). 

• Tërheq vëmendjen fakti se, një numër i madh i të anketuarve 
janë të paqartë me politikën e sotme : një total prej 77 për qind 
tregon se, nga të dyja gjinitë dhe nga të gjitha grup-moshat, 
që politika në Shqipëri është e vështirë për t'u kuptuar. Për 
gratë politika duket më e vështirë për t’u kuptuar, sesa për 
burrat (80% përkundrejt 74%).

• Niveli i ulët i interesit në politikë mund të rrjedhë nga fakti 
se shumë të anketuar mendojnë se politika në Shqipëri është 
një temë që është shumë e vështirë për tu kuptuar.

• Më pak burra dhe gra janë anëtarë të një organizate apo 
partie politike, krahasuar me vitin 2014. Ndonëse gratë,  në 
hulumtimin e valës së kaluar kishin më pak gjasa se burrat 
për të qenë anëtarë të një organizate,  tani, vetëm 4 për qind 
e të intervistuarve gra, deklarojnë se  janë aktualisht anëtare 
të një partie politike. Në përgjithësi, 87 për qind e të gjithë të 
anketuarve nuk janë pjesë e ndonjë organizate apo grupi.

1.2 Angazhimi i grave në politikë

• Rezultatet e hulumtimit të vitit 2017 tregojnë më pak të 
anketuar në krahasim me valën e mëparshme që "mbështesin 
fuqimisht" gratë që përfshihen në politikë (49%, një rënie 

1. Përmbledhje ekzekutive

prej 15%). Përsa i përket përgjigjes "mbështes plotësisht", 
dukshëm, tregohet rënie për të dyja gjinitë dhe mund të 
vërehet në lidhje me disa pyetje jo vetëm në këtë seksion por 
edhe si një konstatim i përgjithshëm i hulumtimit.

• Sidoqoftë, mbështetja e përgjithshme ndaj grave, të cilat 
marrin role politike është ende mjaft i lartë duke shënuar 
mesatarisht rreth gjysmën e  të anketuarve për secilin rol 
politik të pyetur. Gratë, pak  më shumë sesa meshkujt janë 
në favor të grave që marrin një rol politik.

• Ngjashëm, me valën e mëparshme, pothuajse gjysma (45%) 
e të anketuarve ishin "plotësisht" ose "deri diku" dakord që 
burrat janë udhëheqës më të mirë politik sesa gratë. Është 
interesante që mund të vërehet një rritje e lehtë e grave që 
"pajtohen plotësisht" ose " pajtohen deri diku" me këtë 
deklaratë, ndërsa më pak burra u shprehën se pajtohen 
"plotësisht" ose "deri diku".

• Rezultate të krahasueshme mund të vërehen në opinionet 
e të anketuarve nëse burrat janë drejtues më të mirë të 
një biznesi; mirëpo, më shumë të intervistuar besojnë se 
meshkujt janë më të përshtatshëm për rolin e një ekzekutivi 
biznesi (54%).

• Rezultatet e hulumtimit të vitit 2017 tregojnë se ndërsa 
proporcioni i përgjithshëm i burrave të shprehin mbështetjen 
e grave për t'u përfshirë si kandidate politike ka mbetur i 
qëndrueshëm në 92 për qind, ngjyrimi i mbështetjes së fortë 
është zvogëluar ashpër. Më pak burra mbështesin fuqimisht 
gratë që përfshihen në politikë ose gratë që kandidojnë për 
një post politik.

1.3 Sjellja e votuesit 

• Një shumicë e madhe e të anketuarve (84 për qind) kanë 
deklaruar se kanë votuar gjatë Zgjedhjeve të 25 Qershorit 
2017, në  Shqipëri. Megjithatë, në krahasim me zgjedhjet e 
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vitit 2013 vërejmë një rënie prej 4 për qind. Pesëmbëdhjetë 
për qind kanë deklaruar se nuk kanë votuar dhe pse arsyet 
ndryshojnë, arsyeja e dhënë më shpesh ka qenë " kam 
abstenuar qëllimisht ".

• Ashtu si në të kaluarën, shumica dërrmuese (96%) thanë se 
ata u ndjenë "plotësisht të lirë për të votuar" për këdo që 
ata dëshironin.

• Rreth 2 për qind (1.5%) që ndjenin "presion për të votuar në 
një mënyrë të caktuar" ishin gra. Kur u pyetën se nga kush 
ju kërkua të  votonin në një mënyrë të caktuar, 23 për qind u 
shprehën pë partinë përkatëse politike.

• Në lidhje me shoqërimin në dhomën e votimit, vetëm 2 për 
qind e grave deklaruan se ishin shoqëruar në dhomën e 
votimit; kjo tregon një rënie prej 5% krahasuar me valën e 
parë. 

• Të anketuarit nga Jug-Perëndimi ndiheshin më fort të sigurt 
se zgjedhjet në zonën e tyre ishin shumë të lira dhe të drejta 
(65%), ndërsa vetëm 38% e të anketuarve nga rajoni qendror 
ndjeheshin njësoj. Në përgjithësi, të anketuarit e rinj ndihen 
më pak të kënaqur në këtë drejtim.

• Pothuajse një në tre të anketuar kanë thënë se ishin të 
vetëdijshëm për rastet në të cilat votat ishin premtuar në 
këmbim të një dhuratë, para apo favore të tjera. Sado që 
tema e përgjithshme është ende një çështje problematike në 
shoqërinë shqiptare, kur krahasohet me valën e mëparshme, 
15 për qind më pak pretenduan se kishin dijeni për raste të 
tilla, kjo paraqet një rënie të konsiderueshme (nga 43% në 
28%).

• Nga ana tjetër, në mënyrë të ndjeshme, më shumë të anketuar 
të cilët janë të vetëdijshëm për raste të tilla pretendojnë se 
votat në këmbim të parave ndodhin shpesh (66%, rritje prej 
+ 38%).

• Kur janë pyetur nëse pajtohen ose jo me deklaratën “Njerëzit 
si ju mund të kenë ndikim në vendimet e bëra nga qeveria”, 
më pak të anketuar se në valën e mëparshme ranë dakord  
(vetëm 34% pajtohen ose pajtohen fuqishëm, pothuajse në 
një përqindje të barabartë të dy gjinive, e cila tregon një rënie 
në krahasim me valën e fundit).

• Rezultatet tregojnë se të anketuarit, pavarësisht gjinisë 
së tyre, dyshojnë se ata mund të ndikojnë personalisht në 
vendimmarrjen politike, madje më pak se në vitin 2014,  gjë 
e cila mund të bëjë më të prirur shkëmbimin e votës së tyre 
për para apo favore. 

1.4 Kuotat gjinore

• Më pak se një e katërta (20%) e të anketuarve ishin të 
vetëdijshëm për kuotën gjinore në partitë politike ku për  
kandidatët femra është të paktën 30%. Kjo është një rënie 
e konsiderueshme kur krahasohet me nivelin e njohurive në 
këtë drejtim në hulumtimin e kryer në 2014 ku pothuajse 
gjysma dha përgjigjen e saktë (47%).

• Megjithatë, pjesa më e madhe e të intervistuarve mbështetën 
kuotat gjinore në organet e zgjedhura të Shqipërisë (87%); 
kjo tregon një rritje të mbështetjes prej 4 për qind në krahasim 
me valën e fundit.

• Shumica e të anketuarve  janë “dakord " ose " shumë 
dakord" (54%) me pohimin që kuotat gjinore janë një mjet 
artificial për të rritur pjesëmarrjen e grave në politikë. Vetëm 
rreth një e treta e të anketuarve "nuk pajtohen" ose "nuk 
pajtohen aspak" me këtë deklaratë (36%).

• Ndërsa më pak se valën e kaluar, mbi 20 për qind e të 
anketuarve nuk e dinë se si apo nëse kuotat gjinore janë 
zbatuar në vende të tjera.
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1.5 Çështje gjinore

• Asnjë ndryshim i rëndësishëm nuk ka ndodhur në lidhje me 
mënyrën se si të anketuarit e shohin çështjen e grave që janë 
përgjithësisht nën presionin e meshkujve të familjes së tyre. 
Kjo dukuri është një  problem i shquar në shoqërinë shqiptare 
ku më shumë se gjysma e të anketuarve mendojnë se gratë 
janë "ndonjëherë" ose "shpesh" nën trysninë e  burrave të 
familjes së tyre".

• Në përgjithësi rreth temës së lirisë së grave mund të vërehet 
se ndërkohë që shumë prej tyre ndjehen të lira për të 
ndërmarrë aktivitete të caktuara, duket se ka një rënie të 
lehtë të "plotësisht të lira" në disa aspekte krahasuar me 
situatën në vitin 2014. 

• Një rezultat që vërehet në krahasim me të tjerët në këtë 
segment është se vetëm 32 për qind e femrave ndjehen 
"plotësisht të lira" në largimin nga shtëpia pa leje dhe 24 
për qind ndihen "deri diku të lira". Pothuajse një e katërta 
ndjehet "plotësisht e kufizuar" në këtë drejtim dhe 16 për 
qind ndjehen "deri diku të kufizuara". Kjo tregon një rritje 
të femrave që "ndjehen të kufizuara" në këtë aspekt kur 
krahasohen me të kaluarën dhe në përgjithësi përfaqësojnë 
regresin më të madh në këtë seksion.

• Në një shënim pozitiv, më shumë gra se vala e fundit ndihen 
krejtësisht të lira kur lëvizin në vende publike pa frikë apo 
presion (59%, rritje prej + 6%)dhe 35 për qind ndihen 
deri diku të lira. Më pak gra ndjehen të kufizuara në këtë 
krahasuar me valën e fundit që mund të tregojë se gjendja e 
përgjithshme e sigurisë në zonat publike është përmirësuar 
në vendet ku është kryer hulumtimi.

• 1 në 3 gra deklarojnë se ato nuk janë në gjendje për të 
mbështetur veten financiarisht,  ngjashëm si në vitin 2014, 
megjithatë shumë gra deklarojnë se ato tashmë mbështesin 
veten ose familjen e tyre (15%, rritje prej + 6%)..

1.6 Media

• Vetëm gjysma e të anketuarve (51%) mendojnë se raportimi 
mediatik i zgjedhjeve të 2017 ishte i saktë.

• Banorët e Rajonit Jug-Perëndimor menduan më pozitivisht 
në lidhje me raportimin mediatik të zgjedhjeve, ndërkohë që 
banorët e Shqipërisë së Mesme kishin përshtypje  më pak 
pozitive.

• Një rritje e përdorimit të mediave sociale mund të vërehet në 
rastin e të shprehurit të pikëpamjeve (politike) njësoj si për 
burrat edhe për gratë.

• Përdorimi i mediave të tjera të tilla si radio apo TV për të 
shprehur mendimet ka mbetur i njëjtë (i ulët) prej tre për 
qind. 

• Më shumë gra se burra pohojnë se nuk përdorin kurrë ndonjë 
kanal komunikimi  për të shprehur pikëpamjet e tyre. Në 
anën tjetër, dy për qind më shumë femra se meshkuj pohojnë 
se kanë përdorur mediat sociale vitin e kaluar për të shprehur 
pikëpamjet e tyre.

• Përfundimisht, këto rezultate janë në përputhje me pjesën 
tjetër të raportit, duke portretizuar interes të ulët në 
angazhimin qytetar. Fakti që më së shpeshti mediat sociale 
janë përdorur për të shprehur mendimet (politike) tregon një 
përfshirje mjaft pasive krahasuar me opsionet e tjera të tilla 
si marrja pjesë në protestë apo kontaktimi i drejtpërdrejtë i 
një zyrtari publik.
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2.1 Objektivat e studimit

Qëllimi i përgjithshëm i këtij hulumtimi është nxitja e  opinioneve të  
qytetarëve për praktika të ndryshme që mund të ndërhyjnë në lirinë 
e votimit, si dhe të kuptuarit dhe identifikimi i mangësive sistematike 
aktuale pas shfaqjes së lartë të praktikave të tilla. Hulumtimi synon 
gjithashtu të përshkruajë praktikën e votimit familjar në Shqipëri. Ob-
jektivat e tjerë të hulumtimit janë, krahasimi i progresit (ose regresit) 
nëpërmjet një paralelizmi bazë me valën e parë të këtij hulumtimi i 
cili u krye në vitin 2014.

2  Hyrje

Në këtë hulumtim, ofrohen rekomandime konkrete për ndërhyrjet e 
ardhshme për të përmirësuar qasjen e grave në proceset zgjedhore 
dhe në fushën e përgjithshme të politikës, si dhe  sugjerime reale  
për rritjen e ndërgjegjësimit për kuotën gjinore. Ky raport synon të 
paraqesë një pasqyrë shumëdimensionale të situatës së grave në 
Shqipëri në lidhje me sjelljen e tyre të votimit, nivelin e tyre të an-
gazhimit qytetar në shoqëri, përfshirjen e tyre në procesin e vendim-
marrjes në pozita të rëndësishme publike, si dhe mbështetjen publike 
për pjesëmarrjen e grave në Shqipëri në fusha të ndryshme.
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Në aspektin e Metodologjisë, ky hulumtim iu nënshtrua procesit të 
një sërë fazash implementimi:

1. Faza Bazë - Procesi filloi me një fazë bazë që rrjedh nga vala 
e parë e këtij hulumtimi, e realizuar në vitin 2014, që ofroi 
statistika krahasuese dhe informacione rreth lirisë së votimit, 
votimit familjar dhe keqpërdorimeve të tjera të votës në 
Shqipëri. 

3  Metodologjia e Hulumtimit

2. Hulumtimi sasior - Kjo fazë konsiston në kryerjen e një 
sondazhi me përfaqësim kombëtar të popullsisë së rritur 
(mbi 18 vjeç). Në total gjatë implementimit të kësaj faze, u 
plotësuan 1300 pyetësorë. 

3. Hulumtimi cilësor - Në zbatimin e kësaj faze, u organizuan 
gjashtë (6) diskutimeve të Grupeve të Fokusuara, bazuar në 
një guidë moderimi të strukturuar, me qëllim hulumtimin 
në thellësi të aspekteve kryesore, të cilat nuk u ezauruan 
plotësisht nga pyetësorët.

50% 50%

Burrat Gratë

Gjinia

17% 18%

37%

29%

18 - 24 vjeç 25 - 34 vjeç 35 - 54 vjeç 55 + vjeç

Mosha

20%

13%

23%

44%

Rajoni

Jug-
Perëndim
Jug-Lindje

Veri

Qendër

Figura 3.1. Profili i të anketuarve

1300 të anketuar në Shqipëri
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3.1 Hulumtimi Sasior

1300 intervistat e zhvilluara gjithsej (50% gra, 50 % burra), u kryen 
në zonat rurale dhe urbane të vendit, përmes intervistave ballë për 
ballë në periudhën tetor-nëntor 2017. Vendi u nda në rajonet si më 
poshtë: 

Veri (përfshirë Dibër, Kukës, Lezhë, Shkodër)

Qendër (përfshirë Durrës, Elbasan, Tiranë)

Jug-Perëndimi (përfshirë Berati, Fieri, Vlorë)

Jug-Lindje (përfshirë Gjirokastër, Korçë)

Hulumtimi është i karakterit përfaqësues të popullsisë mbi 18 vjeç me 
një diferencë gabimi prej ± 2.8% me një tolerancë prej 95%. Baza 
e të dhënave u peshua sipas gjinisë dhe moshës, në mënyrë që të 
jetë më përfaqësuese. Sondazhi i përgjithshëm publik iu nënshtrua 

115

Intervista ballë për ballë
(të anketuar mbi 18 vjeç)

Hulumtim kombëtar
(1200 përfaqësues

+ 100 shtesë)

Urban: N=684 (57%)
Rural: N=516 (43%)

Kohëzgjatja e pyetësorit:
20-25minuta

1300 anketime
(Nëntor2017)

61

53
115

124

132

82

96

82

56

89

333

77

89
82

56

53

61

77
82

96

124

132

333

BERAT

DIBËR

DURRËS

ELBASAN

FIER

GJIROKASTËR

KORÇË

KUKËS

LEZHË

SHKODËR

TIRANË

VLORË

disa fazave. Vetëm për qëllime hulumtimore, Qendrat e Votimit 
shërbejnë si njësi për marrjen e mostrave primare (NPK). Nëpërmjet 
një metode të Probabilitetit të Rastësishëm (PPS sistematike), 131 
NPK u përzgjodhën përmes një formule, e cila gjeneron numra të 
rastësishëm duke marrë parasysh numrin e votuesve sipas qendrës 
së votimit bazuar në dimensionin  urban/rural. 

Ky dimension është i ndarë në 74 NPK në zonat urbane dhe 57 
NPK në zonat rurale, duke ruajtur raportin përfaqësues 57% të 
intervistave në zonat urbane dhe 43% në zonat rurale. Brenda zonës 
gjeografike të përcaktuar nga këto njësi, të anketuarit përzgjodhën 
në mënyrë të rastësishme (çdo derë të tretë në të djathtë dhe u 
intervistua një person mbi 18 vjeç që kishte ditëlindjen e fundit).

Figura 3.2. Të dhëna mbi intervistat dhe shpërndarja
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3.2 Komponenti cilësor

Komponenti cilësori i hulumtimit, mblodhi të dhëna për 
praninë e dukurisë së Votimit Familjar, ku u cilësua e 
nevojshme eksplorimi në thellësi i fenomenit të votimit 
familjar dhe perceptimeve rreth Lirisë së Votës. 

Për të bërë të mundur analizën e tillë dhe për të plotësuar të 
dhënat sasiore me njohuri më të thella cilësore, u zhvilluan 
një seri prej gjashtë (6) fokus grupesh me burra dhe gra të 
grup-moshave të ndryshme.

Në mënyrë që të ishte e mundur dhe gjithashtu duke 
konsideruar ngjyrimet rajonale, përveç Tiranës, këto grupe 
diskutimi u zhvilluan edhe në rajonin e Shkodrës dhe Elbasanit 
(2 grupe në çdo vend).

Është e rëndësishme të theksohet se fokus grupet ishin 
homogjene në aspektin e dimensionit urban, ku u rekrutuan 
pjesëmarrës që jetonin në zonat urbane dhe ato rurale dhe u 
ftuan për të marrë pjesë në këto diskutime.

Diskutimet e grupeve të fokusuara, u zhvilluan duke ndjekur  të 
njëjtën guidë moderimi që u përdor gjatë valës së mëparshme 
të hulumtimit "Votimi në familje dhe liria e votimit" 2014, 
me përditësime të nevojshme, të rëndësishme për situatën e 
tanishme socio-ekonomike dhe politike në Shqipëri.

Figura 3.3. Përbërja dhe shpërndarja e fokus grupeve

Nr. Profili i targetuar Gjinia Grupmosha Qyteti Data

1
Grup i përzjerë Urban 

& Rural Femra 
F

Përzjerë 18-65 

vjeç 
Tiranë 2018/07/02

2
Grup i përzjerë Urban 

& Rural Meshkuj
M

Përzjerë 18-65 

vjeç 
Tiranë 2018/07/02

3
Grup i përzjerë Urban 

& Rural Femra
F

Përzjerë 18-34 

vjeç
Shkodër 2018/08/02

4
Grup i përzjerë Urban 

& Rural Meshkuj
M

Përzjerë 35-65 

vjeç
Shkodër 2018/08/02

5
Grup i përzjerë Urban 

& Rural Femra
F

Përzjerë 35-65 

vjeç 
Elbasan 2018/09/02

6
Grup i përzjerë Urban 

& Rural Meshkuj
M

Përzjerë 18-34 

vjeç
Elbasan 2018/09/02
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4 Gjetjet kryesore

25%
17% 12% 13% 18% 15%

30%
37%

30% 26%

30% 32%

16% 17%

19%
21%

18% 19%

29% 29%
38% 39%

34% 34%

V1
(N=958)

V2
(N=565)

V1
(N=1042)

V2
(N=735)

V1
(N=2000)

V2
(N=1300)

Nuk e di

Refuzoj

Aspak i 
interesuar

Jo shumë i
interesuar

Deri diku i
interesuar

Shumë i
interesuar

Total

Në seksionet tematike në vijim, do të 
prezantohen dhe të analizohen gjetjet 
kryesore të këtij hulumtimi.

4.1 Angazhimi qytetar

Interesi i përgjithshëm në politikë dhe 
qeveri mbetet i ulët, ngjashëm me valën 
e parë të hulumtimit në vitin 2014. Të 
dhënat tregojnë se më pak se gjysma, e të 
gjithë të intervistuarve janë deri diku ose 
shumë të interesuar në politikë. Vihet re një 
zhvendosje e lehtë në grupin e të anketuarve 
që kanë qenë "shumë të interesuar" (-3%) 
drejt të qenit vetëm "deri diku të interesuar" 
(+ 2%). Burrat mbeten më të interesuar se 
gratë në çështjet politike (54% e meshkujve 
janë shumë apo deri diku të interesuar 
kundrejt 36% të femrave). Përveç kësaj, gratë 
paraqiten se janë edhe më pak të interesuara 
krahasuar me vitin 2014. Po kështu, burrat  
duket se kanë më shumë informacion në 
lidhje me detaje të caktuara politike, të tilla 
si shpërndarja e vendeve në parlament.

Megjithatë, duhet të theksohet se numri i 
burrave që pretendojnë se janë "shumë të 
interesuar" në politikë, ra me tetë për qind 
në krahasim me hulumtimin e 2014. Në 
anën tjetër të spektrit, numri i të anketuarve 
aspak të interesuar në politikë ka mbetur i 
qëndrueshëm (34%). 

Figura 4.1. “Sa i interesuar jeni për çështjet politike apo të qeverisë”
*Ndarja sipas gjinisë*

Gratë kanë shumë përgjegjësi, duhet të punojnë për të fituar para, ato 
duhet të bëjnë punët e shtëpisë, duhet të gatuajnë, duhet të kujdesen për 

fëmijët, nuk është çudi që nuk kanë kohë për t'u marrë me politikën si 
burrat. "- Pjesëmarrës Mashkull, Grupi i Tiranës
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Të anketuarit më të vjetër qartazi, 
mbeten më të interesuar në krahasim 
me të anketuarit e rinj: Mes pjesëmarrësve 
55 vjeç dhe më të vjetër, 56 për qind e të 
anketuarve janë ose shumë apo deri diku 
të interesuar, ndërsa vetëm 36 për qind e 
demografisë nga 18-24 vjeç shprehin të 
njëjtën gjë. Ky është një tregues për një 
trend të mundshëm negativ për interesin në 
politikë të brezit të ardhshëm.

Interesi në çështjet e politikës dhe qeverisë 
gjithashtu ndjek një trend të ngjashëm 
gjatë diskutimeve të fokus grupeve pas 
vlerësimit sasior. Megjithëse pjesëmarrësit 
meshkuj duket se kanë më shumë gjasa 
të ndjekin zhvillimet e fundit, krahasuar 
me pjesëmarrëset femra, shfaqet një rënie 
e përgjithshme e interesit, që kryesisht i 
atribuohet asaj që pjesëmarrësit i referohen 
si "mjedis politik i dështuar" . 

Sa i përket ndryshimit në nivelin e interesit 
në çështje të tilla, në aspektin gjinor, si 
pjesëmarrësit meshkuj ashtu edhe femra 
pohojnë se gratë kanë më pak gjasa të 
ndjekin çështjet e politikës dhe qeverisë, 
për shkak të asaj që mund të konsiderohet 
mënyrë jetese intense, që përveç rastit të 
punësimit, përfshin edhe detyrat stereo-
tipike të punëve së shtëpisë dhe të kujdesit 
ndaj fëmijëve dhe të moshuarve.

Figura 4.2. “Sa i interesuar jeni për çështjet politike apo të qeverisë”
*Ndarja sipas rajonit, moshës dhe zonës*
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18 - 24 vjeç (N=164)

25 - 34 vjeç (N=195)

35 - 54 vjeç (N=429)

55 + vjeç (N=511)

Urban (N=776)

Rural (N=524)

Jug-Perëndim (N=270)
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Veri (N=280)
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Shumë i interesuar Deri diku i interesuar Jo shumë i interesuar Aspak i interesuar Refuzoj Nuk e di

47% Deri diku dhe Shumë i interesuar
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Shqiptarët nga rajoni Verior tregojnë më pak 
angazhim politik sesa të intervistuarit nga 
rajonet e tjera, me 45% që deklarojnë se 
nuk janë aspak të interesuar. Të anketuarit 
në rajonin Jug-lindor raportuan nivele më të 
larta të interesit (57% janë shumë ose deri 
diku të interesuar).

Ndërkohë, ekonomia, papunësia dhe varfëria 
mbeten problemet më të ngutshme  që 
Shqipëria po përballet sot.

Ndonëse shumica e të anketuarve në të dy 
valët hulumtimore besojnë se ekonomia 
është problemi më i vështirë me të cilin 
ballafaqohet Shqipëria, vala e tanishme 
tregon një rritje prej pesë për qind (nga 39% 
në 44%) në këtë përgjigje krahasuar me 
valën e mëparshme për femrat dhe meshkujt.

Ndërkohë, papunësia mbetet përgjigja e dytë 
më e zakonshme, megjithëse me një rënie të 
konsiderueshme (-10 nga vala e parë. Numri 
i të intervistuarve femra që konsiderojnë se 
varfëria është problemi më i vështirë, u rrit 
nga 10 në 14 për qind në të njëjtën periudhë 
katërvjeçare që nga hulumtimi i mëparshëm, 
duke ruajtur pozicionin e saj si përgjigje në 
vendin e tretë.  

Figura 4.3. Sipas mendimit tuaj, cili është problemi më i madh
me të cilin përballet vendi?
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Është interesant fakti që  77 për qind e 
të anketuarve “pajtohen fuqimisht” ose 
“pajtohen” me deklaratën “Ndonjëherë 
politika duket aq e komplikuar sa një person 
si unë nuk mund ta kuptojë me të vërtetë se 
çfarë po ndodh." 

Si pasojë, niveli i ulët i interesit në politikë 
mund të rrjedhë nga fakti se shumë të 
anketuar mendojnë se politika në Shqipëri 
është një temë shumë e vështirë për tu 
kuptuar.

Gratë kanë më shumë gjasa të mendojnë 
se politika është e vështirë për tu kuptuar 
krahasuar  me meshkujt (80% përkundrejt 
74%), Në mënyrë të ngjashme dhe të 
anketuarit nga zona juglindore,  ku gjysma 
e të cilëve pajtohet fuqimisht me deklaratën 
e sipërcituar.

Figura 4.4. “Disa herë politika më duket shumë e komplikuar
dhe unë nuk e kuptoj realisht se çfarë po ndodh”
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35 - 54 vjeç (N=429)
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Sa i përket aktiviteteve politike dhe sociale 
brenda sferave të anëtarësimit në një 
organizatë apo parti, edhe më pak të 
anketuar se në 2014 deklarojnë se janë 
aktualisht anëtarë. Kjo është e dukshme në 
të dyja gjinitë, me të anketuarit meshkuj 
dhe femra që aktualisht janë anëtarë të një 
organizate.

Shumë pak prej të anketuarve janë aktualisht 
ose kanë qenë ndonjëherë anëtar i ndonjë 
organizate apo i ndonjë grup tjetër të listuar 
si në figurë, duke treguar një interes të ulët 
për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve sociale 
apo politike. Në përgjithësi, 87 për qind e të 
gjithë të anketuarve nuk janë pjesë e ndonjë 
organizate apo grupi.

Situata ishte mjaft e ngjashme gjatë 
diskutimeve në grupet e fokusuara në Tiranë, 
si dhe në Shkodër dhe Elbasan. Vetëm shumë 
pak pjesëmarrës pretendojnë të jenë (ish) 
anëtarë të disa partive politike. Anëtarësimi 
në partitë politike është i lidhur ngushtë me 
interesin personal, kryesisht drejt punësimit 
dhe konsiderohet si interes aktiv, kryesisht 
gjatë fushatave politike, para zgjedhjeve 
vendore ose të përgjithshme. Pjesëmarrësit 
besojnë se në përgjithësi nuk ka gjasa të 
përfitojë në asnjë mënyrë nga një angazhim 
i tillë.

Figura 4.5. A mund të më thoni nëse jeni apo keni qënë anëtar i ndonjërës prej 
llojeve të ndryshme të organizatave?
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Vlen të shtohet fakti se ndërgjegjësimi ndaj 
organizatave të tjera jo politike qëndron në 
një nivel shumë të ulët, me atë që mund të 
konsiderohet si një interes përgjithësisht pasiv 
ndaj angazhimit qytetar. Kur vjen puna për 
të shprehur pikëpamjet politike nëpërmjet 
kanaleve të ndryshme, të dhënat tregojnë se 
të anketuarit më së shpeshti përdorin mediat 
sociale. Detajet në lidhje me këtë mund të 
gjenden në seksionin e medias më poshtë në 
këtë raport.

Nëse do shohim vetëm të dhënat për 
pjesëmarrëset femra, vihet re se megjithëse 
femrat kanë më pak gjasa se meshkujt të 
ishin anëtare të një organizate gjatë valës së 
fundit, tani vetëm 4% e të anketuarve femra 
deklarojnë të jenë aktualisht (një rënie prej 
2% në krahasim me valën e fundit) ose kanë 
qenë (7% ) anëtare të një partie politike.

Në të dhënat e përgjithshme shfaqet se 91 
për qind e grave nuk janë aktive në asnjë nga 
organizatat, grupet apo partitë e listuara.

Figura 4.6. A mund të më thoni nëse jeni apo keni qënë anëtar i ndonjërës prej 
llojeve të ndryshme të organizatave?
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Partitë Politike të anëtarësojnë që të përfitojnë nga votat, por kurrë nuk mund të 
dihet nëse do të ketë ndonjë përfitim të vërtetë." - Pjesëmarrëse femër, Shkodër 

Ne nuk e dimë se ku të shkojmë dhe nuk na kanë ftuar kurrë për asgjë".  
– Pjesëmarrëse femër, Elbasan
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4.2 Angazhimi i grave në Politikë

Kur u paraqitën një serë deklaratash në 
lidhje me gratë në politikë dhe shoqërinë 
në përgjithësi, të anketuarit shprehën 
dakordësinë më të lartë me deklaratën se 
"gratë / vajzat e reja kanë kapacitetet e 
nevojshme për të vendosur mbi çështjet 
politike" (80%) dhe "gratë janë në gjendje 
të marrin vetë vendimet e tyre për cilin të 
votojnë në zgjedhje "(84%). Një shkallë e 
ulët e dakordësisë vërehet me deklaratën 
se "Burrat duhet të marrin vendime në 
emër të grave, kur është fjala për çështje 
politike" (23% u pajtuan dhe vetëm 3% u 
pajtuan fuqimisht). Megjithatë, në krahasim 
me mos-dakordësinë e meshkujve në valë e 
mëparshme, ka rënie me 15 për qind dhe me 
5 për qind në lidhje me pjesëmarrësit femra. 
Mund të vërehet një rënie e ngjashme në 
lidhje me kujdesin  e fëmijëve. Kjo tregon se 
mendimi me bazë steriotipik gjinor mbetet 
ende një problem në shoqëri. Në një tjetër 
temë, është interesante të theksohet se 
ndërsa burrat dhe gratë përgjithësisht 
pajtohen se politikanët femra kanë më pak 
gjasa të jenë të korruptuara, shumë më tepër 
burra nuk pajtohen me këtë deklaratë (41% 
e meshkujve nuk pajtohen kundrejt 27% të 
grave).

Pjesëmarrësit e grupeve të fokusuara besojnë 
se shumica e grave konsiderohen të afta për 
të marrë vendime e tyre, edhe pse ende, me 
një prirje të lehtë në drejtim të diskriminimit, 
duke filluar me qytetet më të vogla në 
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Figura 4.7. A pajtoheni me pohimet? *Burrat*

Figura 4.8. A pajtoheni me pohimet? *Gratë*
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Shqipëri dhe sidomos në zonat rurale, ku 
progresi në këtë drejtim konsiderohet të 
jetë shumë i ngadaltë. Megjithatë, sipas 
pjesëmarrësve, diskriminimi në zonat rurale 
është i një natyre më të përgjithshëm, i lidhur 
drejtpërdrejt me imazhin e grave dhe i bazuar 
fort në  mentalitetin e vjetërsuar.

Rezultatet e hulumtimit të vitit 2017 
gjithashtu tregojnë se ndërsa proporcioni 
i përgjithshëm i njerëzve që shprehin 
mbështetjen e grave për t'u përfshirë si 
kandidate politike ka mbetur i qëndrueshëm 
në 92 për qind, ngjyrimi i mbështetjes së 
fortë ka pësuar rënie. 

Vetëm 49 për qind e të intervistuarve në vitin 
2017  kanë mbështetur fuqimisht përfshirjen 
e grave,  ka një rënie prej 15 për qind nga 
2014 që shoqërohet me një rritje përkatëse 
në numrin e të intervistuarve që mbështesin 
deri diku përfshirjen e grave (43% në vitin 
2017, krahasuar me 28% në vitin 2014) . 

Interesant paraqitet fakti që, mbështetja e  
fortë ka rënë për të anketuarit e të dy gjinive, 
dhe mund të vërehet në lidhje me disa pyetje, 
jo vetëm në këtë seksion tematik por si një 
konstatim i përgjithshëm i hulumtimit

.
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Figura 4.9. Në çfarë shkalle i mbështesni ose kundërshtoni gratë  
që përfshihen në politikë dhe kandidojnë për një post?
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Megjithatë, 82 për qind e të anketuarve do 
të inkurajojnë vajzat e tyre për t'u përfshirë 
në politikë si kandidate në zgjedhjet 
parlamentare. Prapëseprapë, i njëjti ndryshim 
ngjyrimi, si më sipër, mund të vërehet edhe 
këtu; mbështetja e fortë ka rënë në krahasim 
me vitin 2014 për të dyja gjinitë.

Numri i të anketuarve që nuk do të inkurajojnë 
vajzat e tyre për të hyrë në politikë është 
rritur, rritje nga 10% në 2014 në 14% në 
vitin 2017. Ky model është konsistent për të 
anketuarit e të dyja gjinive, duke përfshirë 
një rritje prej 8% në 12% që deklarojnë 
se nuk do t'i inkurajojnë ose nuk do t’i 
inkurajonë aspak, edhe pse në përgjithësi 
gratë paraqiten me pak më shumë gjasa të 
jenë me suportuese sesa burrat. 

Kur burrat u pyetën nëse do t'i inkurajonin 
gratë e tyre që të përfshiheshin në politikë 
si kandidatë në zgjedhjet vendore ose 
parlamentare, më pak se gjysma u shprehën 
se do i “mbështesnin fuqimisht” dhe  rreth një 
e treta  e tyre deklaroi se” do t'i inkurajonin 
deri diku” gratë e tyre.

Veç kësaj, duhet të shtohet se pjesëmarrësit e 
fokus grupeve kanë  pikëpamje të ndryshme 
në lidhje me përkrahjen e një anëtare femër 
të familjes për tu angazhuar në politikë. 
Edhe pse ekziston një qëndrim përgjithësisht 
pozitiv ndaj një fenomeni të tillë, shumë 
pjesëmarrës pretendojnë se ka diskriminim të 
madh në lidhje me gratë që përfshihen në 
politikë. 

"Ne kemi vënë gratë në parlament, por nuk është një rrugë e gjatë 
për të shkuar, në mënyrë që të ketë zëri i tyre dëgjohet atje."  

- Pjesëmarrës Femër, Shkodër

Figura 4.10. A do ta inkurajonit vajzën tuaj (nëse keni, ose duke 
supozuar se keni një) për t’u përfshirë në politikë si kandidate nëse 

ajo e vendos një gjë të tillë?
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Kjo është veçanërisht e dukshme në qytetet 
më të vogla të Shqipërisë, por edhe në disa 
qytete të mëdha (rastet e Shkodrës dhe 
Elbasanit). Ky diskrimini sipas pjesëmarrësve 
bazohet në mentalitetin lokal të qytetit dhe 
lidhet drejtpërdrejt me koncepte të tilla si ajo 
e moralit. 

Është e rëndësishme të theksohet se, në 
përgjithësi, rezultatet e hulumtimit tregojnë 
se mbështetja e përgjithshme për gratë në 
role të ndryshme politike, ka një rritje të lehtë 
në krahasim me valën e mëparshme. 

Megjithatë, frekuenca e mbështetjes 
fuqimisht ka rënë në raport me të gjitha rolet 
e mundshme. Ky fenomen mund të vërehet 
për  të dyja gjinitë dhe është në përputhje me 
gjetjet e tjera.

Këto ndryshime në lidhje me nuancat e 
përkrahjes, si dhe  mendimeve "radikale", 
mund të rrjedhin nga interesi i përgjithshëm 
i ulët në çështje politike. Interesi i ulët në një 
çështje nuk i lehtëson opinionet e forta.

Për më tepër, diskutimet e grupeve të 
fokusuara zbuluan se llojet sterio-tipike 
në lidhje me gjininë ende luajnë një rol të 
rëndësishëm. Madje edhe vetë gratë jo 
gjithmonë kanë një opinion pozitiv për gratë 
që marrin pjesë në aktivitete politike. 

"“Ju e dini si janë këto gra...  
Ju i njihni ato që përfshihen në politikë. " 

- Pjesëmarrëse femër, Shkodër
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Figura 4.11. Në çfarë shkalle e mbështesni apo kundërshtoni rolin e grave në politikë?
*Tregohet vetëm “mbështes fuqimisht” dhe “mbështes deri diku”



Liria e Votës dhe Votimi Familjar në Shqipëri22

Në mënyrë të ngjashme me valën e 
mëparshme, pothuajse gjysma (47%) e 
të anketuarve “pajtohen fuqimisht” ose 
“pajtohen deri diku” me pohimin se meshkujt 
janë udhëheqës më të mirë politik sesa gratë. 
Rezultatet e krahasueshme mund të vërehen 
në lidhje me deklaratën se meshkujt janë 
drejtues më të mirë të biznesit sesa gratë, 
ku  54 për qind e të anketuarve besojnë se 
meshkujt janë më të përshtatshëm për rolet 
e ekzekutivit të biznesit.

Në mënyrë interesante, 40 për qind 
(deklarata e parë), dhe gati gjysma (deklarata 
e dytë) nga gratë shprehën dakordësi në 
këtë çështje. Krahasuar me vitin 2014 numri 
i femrave që pajtohen është rritur, ndërsa 
numri i meshkujve që tregojnë dakordësi 
faktikisht ka rënë.

Kështu, ndërsa burrat duket se kanë filluar të 
përparojë në idenë e roleve fikse (stereotipike) 
gjinore, si udhëheqësit politikë dhe të biznesit 
janë më  të përshtatshëm për burrat, gratë 
duket se kanë ngecur paksa mbrapa në këtë 
çështje dhe nuk besojnë  se aftësitë e tyre 
janë  të mjaftueshme për të mbajtur role të 
tilla udhëheqëse. 
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Në përgjithësi, meshkujt janë 
drejtues më të mirë POLITIK se femrat

Në përgjithësi, meshkujt janë drejtues 
më të mirë BIZNESI se femrat
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(N=565)

V1
(N=1042)
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(N=735)

V1
(N=2000)

V2
(N=1300)

Burrat Gratë Total

Refuzoj

Nuk e di

Nuk pajtohem fare

Nuk pajtohem

Pajtohem deri diku

Pajtohem 
plotësisht

Figura 4.12. Deri në çfarë mase pajtoheni apo nuk pajtoheni me pohimet?

“Femrat mund të jenë menaxhere shumë të mira, por për disa pozicione drejtuese ku 
kërkohet një zë i ashpër dhe temperament, është e nevojshme të jetë një burrë." 

- Pjesëmarrëse Femër, Elbasan
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4.3 Sjellja e votuesit

Rreth 84 për qind e të anketuarve deklarojnë 
se kanë votuar gjatë zgjedhjeve të 25 qershorit 
2017 në Shqipëri. 15 për qind deklaruan 
se nuk votuan, një rënie prej 4 për qind e 
votuesve në krahasim me zgjedhjet në 2014.

Figura 4.14. Arsyet e mos-votimitFigura 4.13. Pjesëmarrja në votime:  
"A keni votuar?"

77%

22%

1%

A votuat në zgjedhjet e Qershorit 2017?
*Ata të cilët nuk janë të interesuar për çështjet politike

N=445
*

Po

Jo

Refuzoj

88%

84%

Po

Jo

Refuzoj

V1 (Jo)
12%

V2 (Jo)
15%

Megjithëse interesi i përgjithshëm ndaj 
çështjeve politike dhe qeverisë ka rënë pak 
gjatë viteve, sipas pjesëmarrësve të fokus 
grupit, të gjithë pretendojnë se kanë votuar 
aktualisht gjatë zgjedhjeve të fundit.

Vala 1 Vala 2

Total 
(N=213)

Burrat 
(N=107)

Gratë 
(N=124)

Total 
(N=183)

Burrat 
(N=73)

Gratë
(N=110)

Nuk votova qëllimisht NA NA NA 23% 26% 19%
Nuk jam i interesuar 15% 15% 15% 11% 9% 12%
Vota ime nuk do të 
ndryshonte gjë 6% 5% 6% 6% 5% 7%

Te gjithë politikanët janë 
të korruptuar 6% 4% 8% 6% 7% 6%

Isha i/e zënë 5% 5% 6% 5% 4% 6%
Isha i/e sëmurë 6% 5% 7% 5% 4% 6%
Isha jashtë qytetit 7% 8% 6% 5% 4% 5%
Nuk më lejohej të votoja 10% 15% 6% 8% 10% 7%
Isha jashtë shtetit 17% 22% 13% 18% 19% 16%
Nuk mbeshtesja asnjë
kandidat/parti 9% 6% 11% 3% 3% 4%

Nuk isha në listen e votuesve 4% 3% 6% 1% 1% 1%
Qendra e votimit ishte
shumë larg 5% 3% 6% 0% 0% 1%

Tjetër 4% 4% 5% 7% 7% 8%
Refuzoj 3% 5% 2% 1% 1% 1%

Qëndrim

Objektive

Arsyetimi për abstenimin nga votimi mbeti kryesisht i njëjtë në krahasim me valën 
e mëparshme. 15 për qind e qytetarëve të cilët deklaruan se nuk votuan në zgjedhjet 
parlamentare përgjithësisht përmendën arsyen e "abstenimit të qëllimshëm" (23%), të 
ndjekur nga "larguar jashtë vendit" (18%) dhe duke mos qenë "të interesuar" (11%). 
Opsioni i përgjigjes "jo i interesuar" është më pak i dhënë se në valën e përparshme; 
megjithatë, të anketuarit të cilët u përgjigjën me "Unë abstenova me qëllim " - e cila nuk 
ishte një opsion përgjigjeje në valën e parë - mund ta ketë bërë këtë edhe nga interesimi 
i ulët për votimin dhe politikën në përgjithësi. Një arsye tjetër mund të jetë shpresa që 
abstenimi me qëllim mund t'u dërgojë një mesazh politikanëve se  kërkohet një proces i 
drejtë dhe i lirë. Prandaj, një pretendim i përgjithshëm që më pak të anketuar nuk tregojnë 
interes nuk mund të provohet plotësisht në këtë pikë. Kur shohim ndryshimet midis  arsyeve 
të mos-votimit për shkak të qëndrimit dhe arsyeve të mos-votimit objektive si në figurën 
4.14, mund të vërehet se, përveç rasteve kur qytetarët nuk mund të votojnë pasi jetojnë 
jashtë vendit, ata shpesh zgjedhin edhe mos të votojnë.
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Një vëzhgim interesant mund të bëhet kur 
krahasojmë të dhënat për sjelljen e votuesit 
me interes në çështjet politike.

77 për qind e të anketuarve të cilët kanë 
pohuar se nuk janë të interesuar në çështjet 
e politikës , në të  vërtetë kanë votuar gjatë 
zgjedhjeve të fundit. Kjo mund të tregojë se 
një qytetar shqiptar nuk voton nga përkatësia 
politike, interesi apo qëndrimi, por për shkak 
të arsyeve të tjera.

Një shpjegim i mundshëm mund të jenë 
fenomeni i shkëmbimit të votave për favore 
apo para. Kjo do të diskutohet më poshtë me 
të dhënat përkatëse.

77%

22%

1%

A votuat në zgjedhjet e Qershorit 2017?
*Ata të cilët nuk janë të interesuar për çështjet politike

N=445
*

Po

Jo

Refuzoj

88%

84%

Po

Jo

Refuzoj

V1 (Jo)
12%

V2 (Jo)
15%

Figura 4.15. Pjesëmarrja në votime: “A votuat?” 
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Kryesisht, gjatë valës së fundit, platforma e 
partisë politike dhe personaliteti i udhëheqësit 
të saj ishin faktorët më të rëndësishëm që 
ndikuan tek të anketuarit gjatë votimit në 
vitin 2014. Tani në vitin 2017, faktori më i 
përmendur ishte ende platforma e partisë 
politike (44%), por shërbimet që ofrojnë par-
titë politike në lagjen e të anketuarve duket 
se luajnë një rol më të rëndësishëm (42%, 
rritje prej + 13%).

Personaliteti dhe  karakteri karizmatik i liderit 
të partisë është një faktor i rëndësishëm për 
të anketuarit, ashtu si më parë (40%). Burrat 
dhe gratë raportojnë opinione të ngjashme 
në këtë drejtim. Sidoqoftë, 5 për qind më 
shumë femra sesa meshkuj konsideruan fak-
tin se miqtë dhe familja e tyre votuan për të 
njëjtën parti si një faktor i rëndësishëm .

Përfundimisht, Liderët e partive politike dhe 
platforma mbeten një faktor i madh kur mer-
ret vendimi i votimit. 1 në 3 të anketuar kon-
siderojnë "shërbimet e ofruara për familjen 
time", si një faktor i rëndësishëm që ndikon 
zgjedhjen e tyre. Për më tepër, 1 në 6 gra 
votuan njësoj si miqtë dhe familjarët e tyre 
në vitin 2017, në krahasim me 11% në vi-
tin 2013. Kjo mund të tregojë se fenomeni 
i votimit familjar është një produkt afatgjatë 
i mentalitetit  të mësuar, që tregon se edhe 
pse pa asnjë presion faktik mbi këto gra, 
ndjekja e vendimit të  kryefamiljarëve merret 
si e mirëqenë. 
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30%
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27%
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31%
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Performanca e mëparshme
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votojnë për këtëparti politike

Miqtë ose familja ime gjithmonë
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Partia politike organizoi një
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Qasja e partive politike mbi
çështjet gjinore

Partia politike organizoi një
fushatë të drejtë

Qasja e partive politike mbi
çështjet gjinore

V1

44%

42%
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14%
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49%
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25%

16%
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41%

39%

35%
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16%

16%
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Total
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Figura 4.16. Gjatë votimit në zgjedhje cilët janë faktorët që ndikojnë në zgjedhjen tuaj? 

Gjatë diskutimeve të fokus grupeve dhe eksplorimit të faktorëve që kontribuojnë në sjelljen 
e votimit dhe përzgjedhjen, vërehet një ndryshim krahasuar me rezultatet e vlerësimit sasior. 
Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve të fokus grupeve pohojnë se vendimi i tyre ishte më së 
shumti, i bazuar në performancën e mëparshme të partisë politike (rastin e Partisë Socialiste) 
dhe pjesërisht tek personaliteti dhe karizma e udhëheqësit të partisë, veçanërisht në kraha-
sim me udhëheqësit e opozitës. Pjesëmarrësit e grupit pretendojnë se kanë një nivel të ulët 
të njohurive dhe ndërgjegjësimit mbi platformat e partive politike, megjithatë disa sektorë 
të Shqipërisë (si infrastruktura) "kanë ndryshuar për mirë". Gjithashtu  gjatë katër viteve të 
fundit vihet re përpjekje e fortë për mbështetje të vazhdueshme me shpresë për ndryshime 
pozitive në sektorë të tjerë problematikë. 

"Ne kemi më shumë rrugë dhe qytetet janë përmirësuar ndjeshëm. Ne me të vërtetë 
shpresojmë se gjërat mund të përmirësohen në kujdesin shëndetësor, po ashtu edhe 

në arsim, pasi këto janë dy sektorë shumë problematikë në vend."  
- Pjesëmarrëse femër, Tiranë
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Njësoj si në të kaluarën, shumica dërrmuese e 
të anketuarve (96%) thonë se ndihen plotë-
sisht të lirë të votojnë për këdo që ata 
dëshirojnë.

Afërsisht, 2 për qind (1.5%) e të anketuarve 
që deklarojnë që patën ndikim për të votuar 
në një farë mënyre ishin gra. Kur u pyetën 
se nga kush ju kërkua të votonin në mënyrë 
specifike, 23 për qind deklaruan se ishte par-
tia politike përkatëse. Kur u pyetën nëse vo-
tuan për të njëjtën parti politike si pjesa tjetër 
e familjes së tyre, 61 për qind refuzuan të 
përgjigjen dhe 39  për qind u përgjigj me po.

Dy për qind e të anketuarve gra raportuan se 
ishin të shoqëruara në dhomën e votimit. Kjo 
tregon një rënie prej 5 për qind në krahasim 
me valën e parë. Nga 2 për qind e femrave 
që ishin të shoqëruara, më së shumti ishin 
të shoqëruara nga bashkëshorti  i tyre ose 
partneri mashkull (61%). Si rrjedhojë, rezul-
tatet e anketës tregojnë se "votimi familjar" 
duket se nuk ndodh shumë brenda Qendrës 
së Votimit (QV).

Duke marrë në konsideratë numrin e lartë e 
të anketuarve që ndiheshin të lirë të votonin 
për këdo që dëshironin dhe përqindjet e ulë-
ta të burrave dhe grave të cilëve iu kërkua të 
votonin në një mënyrë të caktuar ose ishin të 
shoqëruar në dhomën e votimit paraqitet se 
ka një nivel të ulët presioni për të votuar në 
zgjedhjet e vitit 2017.
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Total (N=1102) Burrat (N=485) Gratë (N=617)

Vala 2
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U ndjeva terësisht i lirë për të
votuar për cilindo të doja

U ndjeva deri diku i lirë për të
votuar për cilindo të doja

U ndjeva deri diku nën presion
për të  otuar në një

mënyrë tëcaktuar

U ndjeva jashtëzakonisht nën
presion për të votuar

në një mënyrë të caktuar

U ndjeva terësisht i lirë për të
votuar për cilindo të doja

U ndjeva deri diku i lirë për të
votuar për cilindo të doja

U ndjeva deri diku nën presion
për të  otuar në një

mënyrë tëcaktuar

U ndjeva jashtëzakonisht nën
presion për të votuar

në një mënyrë të caktuar

Total (N=1758) Burrat (N=844) Gratë (N=914)

Vetëm 2% Vetëm 2%

Vala 1
Kur morët vendimin për kë do të votonit në 
zgjedhjet e 2013, a mund të themi se ju është 
kërkuar të votonit në një mënyrë të caktuar, apo u 
ndjetë tërësisht të lirë për të votuar për cilindo që 
dëshironit?

Kur morët vendimin për kë do të votonit në 
zgjedhjet e Qershorit të 2017, a mund të themi se ju 
është kërkuar të votonit në një mënyrë të caktuar, 
apo u ndjetë tërësisht të lirë për të votuar për 
cilindo që dëshironit?

Figura 4.17. Presioni për të votuar në një mënyrë të caktuar

93%

7%

98%

2%

Jo Po

Gratë V1 (N=914 )

Gratë V2 (N=617)

Figura 4.18. A ju shoqëroi ndonjë anëtar i familjes në 
dhomën e votimit në këto zgjedhje?



Hulumtim kombëtar 2017 27

Shumica e të anketuarve mendonin se 
zgjedhjet në zonën e tyre ishin ose shumë të 
lira dhe të drejta ose deri diku të lira dhe të 
drejta (72 %).

Respondentët  nga Rajoni Jug-Perëndimor 
shfaqen me më shumë gjasa për të menduar 
se zgjedhjet në zonën e tyre ishin shumë të 
lira dhe të drejta (65%), ndërsa vetëm 38% 
e të anketuarve nga rajoni qendror ndajnë 
të njëjtin qëndrim. Mbi gjysma e të anket-
uarve mbi 55 vjeç,  mendonin se zgjedhjet 
ishin shumë të lira dhe të drejta. Të rinjtë e 
anketuar deklarojnë që ndihen më pak të 
kënaqur, vetëm më pak se një e treta e tyre, 
u shprehën se zgjedhjet ishin shumë të lira 
dhe të drejta.

Gjithashtu vlen të përmendet se shumica e 
pjesëmarrësve të grupeve të fokusuara, be-
sojnë se zgjedhjet e kaluara ishin të qeta dhe 
me mungesë incidentesh. Megjithatë, këta 
pjesëmarrës shtojnë se ky nuk është një treg-
ues që dëshmon se nuk ka pasur manipu-
lime, sipas tyre.

"Këto duhet të jenë një nga zgjedhjet më 
të mira që kemi pasur, për shkak se nuk ka 

pasur incidente të vërteta." 

- Pjesëmarrëse femër, Shkodër
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Figura 4.19. Sa të lira dhe të ndershme u zhvilluan zgjedhjet në zonën tuaj? 

Manipulimet ndodhin para ose pas ditës së zgjedhjeve", pra "nuk ka nevojë për inci-
dente gjatë ditës së zgjedhjeve". - Pjesëmarrës Mashkull, Elbasan
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Të dhënat tregojnë se janë më pak të anketuar që  janë ndjerë nën 
presion direkt kur kanë votuar. Megjithatë numri i atyre që njohin 
raste te premtimit të votave në këmbim të dhuratave/parave etj 
është më i lartë se numri i atyre që janë ndjerë nën presion. Kur 
respondentët pyeten për raste të tilla të premtimit të parave, ata 
deklarojnë se njohin më pak raste të tilla se në 2014. Pothuajse 1 në 
3 e të anketuarve thanë se ishin në dijeni të rasteve në të cilat votat 
ishin premtuar në këmbim të një dhurate, parave apo favoreve të 
tjera. Megjithatë, krahasuar me me valën e mëparshme, 15 për qind 
më pak pretendojnë se kanë dijeni për raste të tilla. Kjo paraqet një 
rënie të konsiderueshme nga 43% në 28%. Në qoftë se incidente 
të tilla kanë ndodhur, sipas të anketuarve, në të shumtën e rasteve 

44%

31%
42%

24%

43%

28%

56%

64%

58%

70%

57%

67%

5% 5% 5%

V1
(N=958)

V2
(N=565)

V1
 (N=1042)

V2
(N=735)

V1
(N=2000)

V2
(N=1300)

Burrat Gratë Total

Refuzoj

Jo

Po

35%

40%

40%

39%

34%

23%

81%

58%

54%

12%

Dhurata
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vendin e punës

Për tu punësuar
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Në këmbim të…?

V1 (N=856)

V2 (N=364)

*ata të cilët janë në dijeni të ndonje rasti ku votat 
janë premtuar në këmbim të diçkaje

Përgjigje e shumëfishtë

Nga çfarë ju dini ose keni dëgjuar, në rrethin tuaj shoqëror, a mund të më 
thoni nëse jeni në dijeni të ndonjë rasti ku votat janë premtuar në këmbim të 
dhuratave, parave, punësimit apo ndonjë favori tjetër

Figura 4.20. Votat në këmbim të dhuratave, parave apo favoreve

vota është shkëmbyer kundrejt parave (81%) tregues ky që është 
një rritje  krahasuar me më përpara; në vitin 2014 më së shumti 
votat u shkëmbyen për para në masën (40%) ose për të mbajtur 
punën aktuale (40%). Në vitin 2017, rezultatet për deklaratën e 
fundit janë rritur  me 58 për qind. Në mënyrë të konsiderueshme 
më shumë të anketuar deklarojnë  se praktika të tilla të këmbimit të 
votës kanë ndodhur, duke pretenduar se vota në këmbim të parave 
ndodh më shpesh  (66%, rritje prej + 38%). Duke pasur parasysh 
interesin e ulët në politikë midis të rinjve të anketuar, në kombinim 
me ata që kishin më pak gjasa të mendonin se zgjedhjet ishin të 
lira dhe të ndershme, ky grup demografik mund të jetë më i prirur 
për t'u angazhuar në këmbimin e  votat e tyre për para apo favore.
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Gjithashtu më shumë të anketuar mendojnë 
se ndodh shpesh që njerëzit japin votën e 
tyre për të mbajtur punën e tyre aktuale. 
Këto dy përshtypje mund të vërehen për të 
dyja gjinitë megjithatë janë më shumë burra 
se gra, të cilët  besojnë se votat shkëmbehen 
për para.

Pas kësaj  mund të thuhet në përgjithësi 
se edhe pse kjo dukuri duket se është 
një fenomen i përgjithshëm në rënie, një 
përqindje e madhe e respondentëve beson 
se votat vazhdojnë të shkëmbehen shpesh.

Votat, dhuratat dhe posaçërisht favoret 
(kryesisht në lidhje me punësimin) sipas 
pjesëmarrësve të grupeve të fokusuara janë 
arsyeja kryesore pse gratë nuk janë më nën 
presion, por janë të motivuara drejt një 
versioni të ri dhe të përditësuar të votimit 
familjar.

Kur u pyetën nëse pajtohen ose ajo me dy 
deklaratat në lidhje me ndikimin personal në 
vendimmarrje në qeveri ose në vendimmarrjen 
e vendit, gati gjysma u përgjigj se nuk besonin 
se ata kanë aftësinë për të ndikuar në çështje 
të tilla.

Prandaj rezultatet tregojnë se të anketuarit 
dyshojnë se ata mund të ndikojnë personalisht 
vendimmarrjen politike, madje edhe më pak 
se në vitin 2014. Kjo mund të  ndikojë njësoj 
si për burrat edhe për gratë, të jenë më të 
prirur për të shitur apo për të këmbyer votat 
e tyre kundrejt parave ose favoreve.
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Figura 4.21. Për secilin nga pohimet ju lutem tregoni deri në çfarë shkalle  
pajtoheni ose jo me to. 

"Në një mënyrë ose në një tjetër, nëse nuk ndodhet brenda rrethit të ngushtë të 
familjes, gjithmonë do të ketë një shok ose mik të ngushtë që do të kërkojë votën 

tuaj dhe të familjes suaj, për të ruajtur statusin e tij të punësimit duke plotësuar disa 
citate të kërkuara nga partia e tij. Dhe do t'u jepni votën tuaj, pasi jetojmë në kohë 

shumë të vështira. "

- Pjesëmarrës Mashkull, Tiranë
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4.4 Kuotat gjinore

Më pak se një e katërta (20%) e të anketuarve 
ishin të vetëdijshëm se kuota gjinore për 
kandidatet femra është të paktën 30%. 

Ky rezultat, tregon një rënie të ndjeshme 
krahasuar me nivelin e njohurive rreth kësaj 
kuote gjatë kryerjes së hulumtimit në vitin 
2014 ku pothuajse gjysma e respondentëve 
dha përgjigjen e saktë (47%).

Tërheq vëmendjen fakti se përgjigjja më e 
shpeshtë ishte se kuota aktuale gjinore është 
50%, ndërsa vetëm 16% e të intervistuarve, 
deklaruan se nuk ekziston asnjë lloj kuote 
gjinore. (Kjo mund të jetë për shkak të 
faktit se kuota gjinore për Këshilltaret Gra 
është rritur në 50% në kuadër të zgjedhjeve 
vendore të vitit 2015).

Megjithatë, pothuajse një e treta e të 
anketuarve ose nuk dinin ose u përgjigjën 
"asnjë prej këtyre", duke lënë përshtypjen se 
mungon ndërgjegjësimi i përgjithshëm i kësaj 
teme për popullatën e përgjithshme.

Shumica e të anketuarve deklaroi që 
“pajtohen deri diku” ose “pajtohen 
fuqimisht” për kuotat gjinore në organet e 
zgjedhura të Shqipërisë (87%), Ky rezultat 
tregon një rritje në mbështetje prej 5 për qind 
krahasuar me valën e fundit.
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Figura 4.22. Bazuar në informacionin që keni, cili nga pohimet është i vërtetë?

Kështu që, në përgjithësi, të anketuarit duket se kanë një opinion përgjithësisht pozitiv 
mbi kuotat gjinore. Sidoqoftë, intensiteti i këtij opinioni është zvogëluar paksa krahasuar 
ne valën e mëparshme, ku gjetjet tregojnë se ka me më pak të anketuar të dy gjinive që 
shprehin mbështetje të fortë për kuotat gjinore.

Nga ana tjetër, numri i të anketuarve që mbështesin deri diku kuotat gjinore, u rrit edhe më 
shumë për e të dyja gjinitë. Rezultati neto tregon një rritje të përgjithshme prej 4% (në 87%) 
në mbështetjen e përgjithshme përkundrejt  një rënie prej 4% në mbështetje të fortë (në 
41%). Kjo nënvizon gjetjet e përgjithshme të kësaj vale të hulumtimit ku më pak të anketuar 
kanë mendime të forta në të dyja drejtimet. Kur u pyetën nëse kuotat gjinore nënkuptojnë 
që politikanët zgjidhen në bazë të gjinisë  dhe jo të kualifikimit, më shumë se gjysma e të 
anketuarve deklaruan se “ nuk  pajtohen” ose ”nuk pajtohen fare” (53%).
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Veç kësaj, shumica e të anketuarve besojnë se kuotat për gratë 
do të inkurajojnë kuota shtesë për grupet e tjera dhe do të nxisin 
politikën e grupeve të vogla të interesit (46%), dhe besoj se kuota 
gjinore do të forcojë rolin e grave në politikë (88% pajtohem ose 
pajtohem fuqimisht).

Të anketuarit gjithashtu pajtohen ose pajtohen fuqimisht që kuotat 
gjinore janë përdorur në vende të tjera dhe / ose funksionojnë mirë 
në vende të tjera (70%). 

Nga ana tjetër, shumica e të anketuarve pajtohen deri diku ose 
pajtohen fuqimisht (54%) që kuota gjinore është një mekanizëm 
artificial për të rritur pjesëmarrjen e grave në politikë.
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Figura 4.23. Në çfarë mase jeni dakort me pohimet në lidhje me kuotat gjinore? 

Për më tepër, gjashtëdhjetë e një për qind e të anketuarve pajtohen  
fuqimisht ose pajtohen se kuota gjinore ndikon në konkurrencën 
ndërmjet këtyre kandidatëve të përzgjedhur nga partitë politike si 
rezultat i kuotave. Kjo tregon një rritje prej 6 për qind në krahasim 
me valën e mëparshme. 

Sidoqoftë, duhet të theksohet se – ashtu si në valën e mëparshme 
- mbi 20 për qind e të anketuarve u përgjigjën “nuk e di”, duke 
treguar se ata nuk ishin të familjarizuar me implementimin e kuotave 
gjinore në vende të tjera. Duke marrë parasysh se relativisht pak të 
anketuar e dinin kuotën e saktë të përdorur në Shqipëri, rezultatet 
duket se tregojnë se të anketuarit në përgjithësi janë të painformuar 
në lidhje me këtë temë
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4.5 Çështje gjinore

Asnjë ndryshim i rëndësishëm nuk ka ndod-
hur lidhur me faktin se si të anketuarit kanë 
parë çështjen e grave që janë në përgjithë-
si nën presionin e anëtarëve meshkuj të 
familjes.

Ky fenomen paraqitet ende si  një problem i 
shquar në shoqërinë shqiptare ku më shumë 
se gjysma e të anketuarve mendojnë se gratë 
janë ndonjëherë ose shpesh nën presion nga 
njerëzit e familjes së tyre (28% dhe 23%, re-
spektivisht).

Një në tre gra mendojnë se gratë në përgjithë-
si janë shpesh nën presion ose shumë në pre-
sion ndërsa gati një e treta deklaron se ndi-
hen se janë nganjëherë presion.

Edhe pse meshkujt  në përgjithësi janë da-
kord se kjo çështje është ende një dukuri e 
zakonshme, më pak burra se gra besojnë se 
gratë janë ndonjëherë ose shpesh nën pre-
sion.
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Figura 4.24. Në dijeninë tuaj, sa shpesh ndjejnë gratë në Shqipëri  
presion nga anëtarët meshkuj të familjeve të tyre?
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Përgjithësisht, përsa i përket temës së lirisë 
së lëvizjes mund të vërehet se ndërkohë që 
shumë ndjehen të lirë të angazhohen në ak-
tivitete të caktuara, duket se ka një rënie të 
lehtë përsa i përket lirisë së plotë të lëvizjes 
për disa, krahasuar me situatën në vitin 2014.

Pothuajse dy të tretat e grave ndjehen “plotë-
sisht të lira” për t'u shoqëruar me personat e 
zgjedhur prej tyre (65%), një e katërta ndje-
hen deri diku të lira. Kjo tregon një rënie të 
lehtë prej katër për qind tek gratë që ndihen 
plotësisht të lira në këtë drejtim.

Dy të tretat e grave ndjehen plotësisht të lira 
për të shprehur pikëpamjet e tyre për çësht-
jet kritike tek anëtarët e familjes, fqinjët apo 
miqtë (66%, një rënie prej 3% në krahasim 
me valën e fundit). Më shumë gra se në hu-
lumtimin e  valës së fundit ndihen deri diku 
të lira në këtë drejtim (27%, rritje prej + 6%). 
Si në hulumtimin e kaluar pak gra ndjehen të 
kufizuara për të shprehur pikëpamjet e tyre.
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Figura 4.25. Shoqërimi me njerëz sipas zgjedhjes suaj

Figura 4.26. Shprehja e pikëpamjeve tuaja mbi çështje kritike tek anëtarët e familjes, 
komshinjtë apo miqtë
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Rezultatet alarmante mund të vërehen kur 
bëhet fjalë për çështjen e largimit nga shtëpia 
pa leje.

Pothuajse një e katërta ndjehet plotësisht 
e kufizuar në këtë drejtim dhe 16 për qind 
ndjehen “deri diku të kufizuara”. Kjo tregon 
një rritje të femrave që ndihen të kufizuara 
në këtë drejtim krahasuar me 2014 dhe në 
përgjithësi paraqitet një regres i madh në 
këtë seksion.

Të dhënat tregojnë se vetëm 32 për qind e 
femrave ndihen plotësisht të lira në largimin  
pa leje nga shtëpia dhe 24 për qind ndihen 
deri diku të lira. 

Duke  e parë më nga afër këtë fenomen, 
mund të vërehet se të dhënat sasiore nuk 
tregojnë shumë dallime ndërmjet zonave 
rurale / urbane (ndryshe nga disa tregues  
rezultatet e fokus grupeve). Megjithatë, në 
analizën e të dhënave të grumbulluara sipas 
moshës dhe rajonit specifik, mund të gjenden 
më shumë detaje. 

Gratë e reja dhe gratë nga rajoni Verior 
ndihen më të kufizuara se të tjerat.
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Figura 4.27.  Të largoheni nga shtëpia pa leje

Figura 4.28. Të largoheni nga shtëpia pa leje *sipas rajonit dhe moshës*
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Sipas diskutimeve në grupet e fokusit, 
pjesëmarrësit shtuan se situata është krejt 
e ndryshme në zonat rurale, ku gratë nuk 
janë të lejuara në përgjithësi për të shprehur 
mendimet e tyre, nëse mendimet tyre janë në 
kundërshtim me ato të burrave të tyre, apo 
krerët e tjerë të familjeve përkatëse.
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Figura 4.29. Të lëvizni në hapsirat publike pa pasur frikë apo trysni 
*vetëm Gratë*

"Në fshatra është ende shumë prob-
lematike. Gratë duhet të jenë gjithmonë 

dakord me bashkëshortët e tyre ose  
prindërit e bashkëshortit."      

- Pjesëmarrëse femër, Tiranë

Lidhur me rezultatet me ngjyrim pozitiv, 
theksojmë se ndryshe nga pjesët e tjera të 
këtij seksioni, krahasuar me valën e fundit, 
numri i grave që ndihen plotësisht të lira 
kur lëvizin në vende publike  dhe nuk kanë 
frikë apo presion është rritur në 59%,  duke 
shënuar një rritje prej + 6%). 35 për qind e të 
anketuarave ndihen deri diku të lira. Më pak 
gra ndjehen të kufizuara në këtë drejtim kur 
krahasohen me valën e fundit, gjë që mund 
të tregojë se situata e përgjithshme në zonat 
publike është përmirësuar në vendet ku është 
kryer hulumtimi.

Pas kësaj, kur merret parasysh regresi lidhur 
me shprehjen e një opinioni kritik ndaj 
familjes, dalja nga shtëpia pa leje,  si dhe 
përmirësimi në drejtimin e lëvizjes në publik 
duket se çështjet problematike për gratë nuk 
gjenden jashtë por brenda sferës familjare. 
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Krahasuar me valën e kaluar, është një numër 
i njëjtë i femrave që mbështesin veten e tyre 
në qoftë se ato nuk ishin më në gjendje të 
varet nga të ardhurat e bashkëshortit të tyre 
ose familjes së (38%). Megjithatë, një në tre 
gra deklarojnë se ato nuk do të jenë në gjen-
dje për ta bërë këtë.

Mund të vërehet një rritje në lidhje me gratë 
që janë tashmë në gjendje të mbështesin 
veten ose familjen e tyre (15%, rritje prej + 
6%).

Sipas pjesëmarrësve të fokus grupeve, pa-
varësia ekonomike është faktori kryesor që 
kontribuon në drejtim të fuqizimit të gruas 
në shoqërinë shqiptare. Pjesëmarrësit po-
hojnë se edhe pse mund të ketë disa diskri-
minime në sektorë të ndryshëm të punësimit, 
diskriminim i tillë mund të paraqitet njësoj si 
për burrat dhe gratë, 

"Gratë sot janë në gjendje të gjejnë punë, po 
aq sa burrat janë."

Arsimimi luan një faktor kryesor në këtë dre-
jtim dhe pjesëmarrësit pohojnë se ashtu si 
rasti i punësimit, aksesi i grave në arsim është 
përmirësuar dukshëm, të paktën gjatë 15-20 
viteve të fundit.

Figura 4.30. Nëse nuk do të ishte më e mundur të mbështetëshit tek të ardhurat e burrit 
apo familjes suaj, a do të mund të mbeshtësni veten financiarisht?

"Ishte një kohë kur, nëse një familje kishte disa fëmijë, theksi më i madh i jepej   
i edukimit të fëmijëve meshkuj. Kjo nuk duket se është më si rast, të paktën  

jo në zonat urbane."                         

- Pjesëmarrëse femër, Shkodër
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4.6 Media

Vetëm gjysma e të anketuarve (51%) 
mendojnë se raportimi mediatik i zgjedhjeve 
të 2017 ishte i saktë (41% "deri diku të 
sakta" dhe 10% "shumë të sakta"). Burrat 
dhe gratë janë përgjigjur në mënyrë të 
ngjashme në lidhje me këtë temë.

Banorët e zonave rurale ishin deri diku më 
pozitivë në vlerësimin e tyre të mediave në 
krahasim me banorët e zonave urbane. 
Banorët e zonës Jug-Perëndim menduan 
më pozitivisht në lidhje me raportimin 
mediatik të zgjedhjeve, ndërkohë që banorët 
e Shqipërisë së Mesme kishin përshtypje 
më pak pozitive. Megjithatë, për shkak të 
dallimeve politike ndërmjet jugut (ku më 
shumë banorë votojnë për Partinë Socialiste) 
dhe në veri (ku më  shumë banorë votojnë për 
Partinë Demokratike) këto rezultate mund të 
tregojnë thjesht si të ë anketuarit projektojnë  
pritshmëritë  e tyre dhe shpresat në mënyrën 
se si media po raporton për partinë e tyre të 
preferuar. 

Opinioni mbi mediat dhe se si zgjedhjet 
e fundit ishin portretizuar është mjaft 
i ngjashëm, në rastin e diskutimeve në 
fokus grupe. Pjesëmarrësit thonë se këto 
zgjedhje ishin përgjithësisht të qeta, me më 
pak incidente në krahasim me të kaluarën. 
Dhe kjo ishte portretizuar me saktësi nga 
media sipas tyre. Megjithatë, pjesëmarrësit 
gjithashtu besojnë se çdo media në vend vjen 
me ngjyrosje politike.

Figura 4.31. Sipas mendimit tuaj sa ndershmërisht i raportoi media zgjedhjet e fundit 
parlamentare? *Ndarja sipas rajonit, zonës, gjinisë, moshës*

"Kjo është një gjë për të folur për portretizimin e saktë e zgjedhjeve dhe krejt tjetër 
për besimin ndaj mediave." – Pjesëmarrës mashkull, Tiranë
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Një rritje e përdorimit të mediave sociale 
mund të vërehet kur dëshirojnë të shprehin 
pikëpamjet (politike), njësoj si për burrat dhe 
edhe për gratë.

Lidhur me kanale të tjera në dispozicion 
për të shprehur pikëpamjet e tyre, vërehet 
një rënie kur pjesëmarrësit u pyetën nëse i 
kanë përdorur ata gjatë vitit të  kaluar. Vetëm 
përdorimi i mediave të tjera si radio apo TV 
ka mbetur e njëjtë (i ulët) i shprehur në tre 
për qind.

Edhe pse të dhënat tregojnë një frekuencë 
të ulët në shprehjen e pikëpamjeve, pengesa 
për të shprehur pikëpamjet duket se është 
zvogëluar. Përveç një kategorie, ku më pak të 
anketuar pohuan se kurrë nuk do të përdornin 
këto kanale për të shprehur opinionet e tyre.

Një prej kanaleve të listuar që është më pak 
i përdorur dhe në të njëjtën kohë shumë 
të anketuar dëshmuan se kurrë nuk do 
ta përdorin, është kontaktimi ose vizita e 
drejtpërdrejtë e  një zyrtari publik. 

Figura 4.32. Ju lutem më thoni nese keni bërë ndonjërën prej tyre për të shprehur 
pikëpamjet tuaja? *Total*

E kam bërë, (gjatë 12 muajve të fundit ose më parë) Nuk do ta beja kurrë
Total V1 Total V2 Total V1 Total V2

26% 22% 34% 36%

8% 10% 67% 58%

3% 3% 61% 56%

5% 4% 61% 59%

6% 5% 62% 56%

13% 11% 54% 51%

Keni kontaktuar apo takuar një 
zyrtar publik 
-të çdo niveli të qeverisë
-për të shprehur opinionin tuaj 

Keni shprehur opinionin tuaj 
rreth një çështje politike ose 
sociale në rrjetet sociale si 
Facebook apo Twitter

Keni telefonuar në një program 
televiziv apo i keni shkruajtur 
një gazete apo reviste për të 
shprehur opinionin tuaj mbi një 
çështje politike ose sociale

Keni dërguar një SMS për të 
votuar apo shprehur opinionin 
tuaj mbi një çështje sociale ose 
politike
Keni nënshkruar një peticion të 
shkruar ose në email
Keni marrë pjesë në një 
protestë, marshim, apo 
demonstrim
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Kur shikon përdorimin e medias dhe 
kanaleve të tjera për të shprehur pikëpamjet 
e zbërthyera sipas gjinisë, të dhënat tregojnë 
se gratë janë edhe më pak aktive se burrat 
dhe edhe më pak aktive se në vitin 2014. 
Më shumë gra se burra pohojnë se kurrë nuk 
përdorin ndonjë nga kanalet e listuara për të 
shprehur pikëpamjet e tyre. Në anën tjetër, 
dy për qind më shumë femra se meshkuj 
pohojnë se kanë përdorur mediat sociale në 
vitin e kaluar për të shprehur pikëpamjet e 
tyre.

Përfundimisht, këto rezultate janë në 
përputhje me pjesën tjetër të raportit duke  
portretizuar interes të ulët në angazhimin 
qytetar. Fakti që më së shpeshti mediat sociale 
janë përdorur për të shprehur mendimet 
(politike) tregon një përfshirje mjaft pasive 
krahasuar me opsionet e tjera të tilla si duke 
marrë pjesë në protestë apo kontaktuar një 
zyrtar publik në mënyrë direkte. 

Figura 4.33. Ju lutem më thoni nëse keni bërë ndonjërën prej tyre për të shprehur 
pikëpamjet tuaja?  *Sipas gjinisë* 

Burrat V1 Burrat V2 Gratë V1 Gratë V2 Burrat V1 Burrat V2 Gratë V1 Gratë V2
35% 31% 22% 10% 2% 29% 41% 43%

9% 13% 11% 15% 62% 52% 71% 64%

3% 4% 3% 1% 56% 51% 65% 61%

6% 5% 5% 2% 56% 56% 65% 62%

8% 6% 5% 3% 55% 52% 69% 59%

18% 15% 9% 4% 44% 45% 64% 56%

Keni kontaktuar apo 
takuar një zyrtar publik 
-të çdo niveli të 
qeverisë
-për të shprehur 
opinionin tuaj 

Keni shprehur opinionin 
tuaj rreth një çështje 
politike ose sociale në 
rrjetet sociale si 
Facebook apo Twitter

Keni telefonuar në një program 
televiziv apo i keni shkruajtur 
një gazete apo reviste për të 
shprehur opinionin tuaj mbi një 
çështje politike ose sociale

Keni dërguar një SMS për të 
votuar apo shprehur opinionin 
tuaj mbi një çështje sociale ose 
politike

Keni nënshkruar një peticion të 
shkruar ose në email
Keni marrë pjesë në një 
protestë, marshim, apo 
demonstrim

E kam bërë, (gjatë 12 muajve të fundit ose më parë) Nuk do ta beja kurrë



Liria e Votës dhe Votimi Familjar në Shqipëri40

5.1  Pjesëmarrja e Grave në Politikë dhe Kuota Gjinore

• Çështje si pjesëmarrja e grave në politikë dhe vendosja 
e kuotës gjinore,  për shumë vite janë diskutuar në nivel 
kombëtar dhe ndërkombëtar. Ekzistojnë mendime të 
ndryshme pro dhe kundër ndaj kuotës gjinore, por në 
analizën e këtyre diskutimeve, shumica prej tyre paraqiten 
të bazuara në stereotipet gjinore dhe paragjykimet në rolin 
dhe pozitën e grave dhe meshkujve në shoqëri. Përkrahësit e 
kuotës gjinore besojnë se rritja e pranisë së grave në proceset 
politike dhe vendimmarrëse do të ketë një ndikim pozitiv 
brenda partive politike, ku do të rrisë llogaridhënien dhe 
transparencën, do të forcojë demokracinë lokale dhe do të 
promovojë barazinë gjinore. Ndërsa kundërshtarët e kuotave 
gjinore argumentojnë se  rritja e numrit të grave nuk po sjell 
ndryshime, shqetësimi i tyre kryesor lidhet me "cilësinë" e 
grave të përzgjedhura për plotësimin e kuotave gjinore. Por 
çështja e ngritur e "cilësisë" nuk diskutohet kurrë me të njëjtin 
nivel shqetësimi,  kur është fjala për praninë e burrave në 
politikë. Ndonëse  theksojmë se nuk mungojnë në historinë 
tonë politike rastet e burrave të pakualifikuar pjesëmarrës në 
partitë politike si dhe të emëruar brenda pozicioneve të larta 
në nivel, kjo çështje vazhdon të jetë një shqetësim i madh 
vetëm në shumicën e debateve të përqendruara në praninë e 
grave në vendimmarrje. Ky është një tregues i qartë i ndikimit 
të stereotipeve gjinore në të tilla lloje debatesh. 

• Hulumtimi i fundit "Kuotat Gjinore dhe Përfaqësimi i Pavarur 
i Grave në Këshillat Vendor të Shqipërisë" nga Programi i 
Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Shqipëri, me 
mbështetjen financiare të Qeverisë së Suedisë (Janar 2017) 
tregoi se "Ndër supozimet më tepër të përmendura ishte 
se gratë janë më pak të kualifikuara sesa burrat. Gjetjet e 
këtij hulumtimi e sfidojnë këtë supozim. Shumë gra kanë 
nivele më të larta arsimimi se sa meshkujt. Rreth 30 për qind 
e grave kanë diplomë Master; përkundrejt 21% burra. Në 
mënyrë të ngjashme, gratë kanë më shumë përvojë trajnimi 

5.  Përfundime dhe Rekomandime

sesa meshkujt. 64.08 për qind e grave dhe 44.61 për qind 
e meshkujve kanë raportuar se kanë marrë pjesë në sesione 
trajnimi. Gjetjet tregojnë një kontribut të rëndësishëm 
të grave në fushat e mëposhtme: Së pari, gratë kanë më 
shumë gjasa se burrat që të propozojnë projekt-vendimet 
që përqendrohen në përmirësimin e statusit të grave. Gratë 
kanë propozuar projekt-vendime që fokusohen në parqe, 
çerdhe, mundësi punësimi, ndihmë ekonomike, mbështetje 
biznesi, mbështetje për gratë në zonat rurale, strehim social 
dhe aktivitete të kohës së lirë për gratë. Së dyti, edhe pse 
gratë kishin më pak gjasa sesa meshkujt në përgjithësi të 
propozonin projekt-vendime, projekt-vendimet e tyre ishin 
nga më të ndryshmet. Gratë kanë qenë më të përgjegjshme 
ndaj shërbimeve shëndetësore, veçanërisht për gratë, 
mbështetjen e biznesit për gratë,  mbështetjetjen e personave 
me aftësi të kufizuara, LGBTI dhe të rinjtë. Ndërkohë, 
burrat kanë qenë më të përgjegjshëm ndaj fatkeqësive 
dhe emergjencave, transportit, turizmit, titujve të nderit, 
kulturës, sportit dhe mbrojtjes së kafshëve. Së treti, gratë 
kanë më shumë gjasa se meshkujt për të identifikuar dhunën 
në familje dhe aksesin e ulët në shërbimet shëndetësore si 
problemet kryesore me të cilat ballafaqohen vajzat dhe gratë. 
Së katërti, sa i përket investimeve publike, gratë kishin më 
shumë gjasa se meshkujt të kërkonin përmirësimin e shkollave 
dhe kopshteve. Së pesti, krahasuar me burrat, gratë kishin 
më shumë gjasa të raportonin marrëdhënie më të mira me 
këshilltarët që kishin të njëjtën gjini dhe i përkisnin opozitës. 
Së gjashti, gratë kanë më shumë gjasa sesa burrat për të 
raportuar se kanë marrë pjesë në iniciativa bashkëpunuese 
që adresojnë problemet me të cilat ballafaqohen gratë dhe 
vajzat në komunitet.

• Fokusi i iniciativave bashkëpunuese të raportuara nga gratë 
shtrihet tek mbështetja e biznesit për gratë, organizimi i 
grave dhe buxhetimi gjinor. "Pra, pavarësisht dyshimeve 
në lidhje me përfaqësimin e grave në politikë dhe kuotën 
gjinore, aspektet pozitive janë qartazi “pro”. 
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1. http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/201-2016.pdf

2. The National Strategy for Gender Equality 2016-2020 and its Action Plan is approved with Council of Minister’s’ Decision no 733, date 20.10.2016

• Sidoqoftë, pranimi i kuotave gjinore kërkon ndërgjegjësim të 
të gjithë popullsisë, si në kuptimin e rëndësisë së zbatimit të 
një praktike të tillë, si dhe në dhënien e një shpjegimi të qartë 
mbi atë se çka saktësisht ato përbëjnë dhe mbi ndryshimet e 
fundit (30% në nivelin qendror - 50 % në këshillin bashkiak). 
Kjo çështje ka nevojë për mbështetje nga të dyja gjinitë dhe 
duhet diskutuar në nivele të ndryshme dhe me grupe të 
ndryshme të popullsisë.

5.2 Votimi familjar 

• Ekziston ende një nevojë e dukshme për qeverinë që të 
hartojë dhe zbatojë një strategji të qartë kombëtare që synon 
adresimin e fenomenit të "votimit familjar" në rrënjët e saj. 
Megjithëse strategjia duhet të synohet në nivel kombëtar, 
përqendrimi më i madh duhet të jetë në vendet ku ndodh 
fenomeni më shpesh, të tilla si vendet e largëta dhe zonat 
rurale.

• Prioritet duhet t'i kushtohet hartimit dhe zbatimit të fushatave 
ndërgjegjësuese që kanë për qëllim zvogëlimin e fenomenit 
të votimit familjar midis të gjithë votuesve. Megjithatë, 
fushatat e ndërgjegjësimit duhet të marrin në konsideratë 
faktin se votimi familjar si fenomen është i gjendshëm 
kryesisht në zonat rurale të vendit. Për të zvogëluar 
fenomenin e votimit familjar, fushatat duhet të synojnë të 
luftojnë shkaqet që mbështesin këtë praktikë, me një fokus 
të veçantë në mentalitetin që ekziston ende se “gratë dhe 
vajzat e reja janë më pak të afta të marrin vendime politike”. 
Gjetjet e hulumtimit sugjerojnë se duhet të zbatohen 
politikat e hartuara në nivel kombëtar dhe vendor, për të 
theksuar kapacitetet e grave për të marrë vendimet e tyre. 

Këto politika që në parim synojnë si burrat ashtu edhe gratë, 
duhet të koordinohen me veprime dhe politika specifike 
që rrisin transparencën e proceseve zgjedhore dhe të ulin 
faktorët shtesë që ndikojnë në fenomenin e votimit familjar. 
Nga njëra anë, gratë duhet të besojnë në aftësinë e tyre për 
të marrë vendime të pavarura. Nga ana tjetër, burrat dhe 
gratë nuk duhet të mbështeten tek mendimi steriotipik, por 
në vend të kësaj të besojnë në kapacitetet vendimmarrëse të 
partnereve, motrave dhe vajzave të tyre.

5.3 Rekomandime të tjera

• Ekziston një nevojë e madhe për të nxitur zbatimin e 
menjëhershëm dhe korrekt të dokumenteve strategjike 
që ekzistojnë deri tani në Shqipëri, d.m.th. në Strategjinë 
Kombëtare për Barazi Gjinore 2016-2020 dhe në Planin 
e Veprimit1, qëllimi strategjik nr. 2 që është përqendruar 
veçanërisht në "Sigurimin e pjesëmarrjes së barabartë të 
grave në vendimmarrjen politike dhe publike" dhe një 
nga treguesit objektiv përcakton qartë se: "Deri në fund 
të vitit 2020 numri i grave pjesë e pushtetit legjislativ dhe 
politikë-bërjes do të rritet deri në 40%." Por megjithëse 
ishin planifikuar aktivitete konkrete që u përqendruan në 
kuotat gjinore dhe rritjen e tyre për zgjedhjet qendrore të 
vitit 2017, veprime të tilla të planifikuara nuk u zbatuan para 
zgjedhjeve të vitit 2017. Përveç kësaj, janë planifikuar shumë 
veprime specifike në lidhje me përmirësimin e pjesëmarrjes 
së grave në proceset vendimmarrëse në nivel lokal dhe koha 
e zbatimit të tyre është tani, para zgjedhjeve të ardhshme 
lokale. Pra, kur ekzistojnë dhe miratohen dokumente të tilla 
strategjike2, është shumë e rëndësishme nxitja për zbatimin 
e saktë të tyre. 
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• Meqenëse procesi zgjedhor lokal po afrohet me shpejtësi 
(që duhet të ndodhë në vitin 2019), ekziston një nevojë e 
madhe për ndërmarrjen e masave konkrete dhe urgjente 
për: (i) rritjen e njohurive mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së 
grave në politikë dhe vendimmarrje; (ii) prezantimin qëllimin 
e qartë dhe përditësimet që lidhen me kuotën gjinore: (iii) 
organizimin e fushatave të gjera të ndërgjegjësimit të publikut  
për rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në votim, me fokus 
të veçantë tek gratë dhe vajzat e reja të komuniteteve të 
ndryshme; (iv) promovimin e grave në udhëheqje si modele 
pozitive; (v) rritjen e ndërgjegjësimit dhe njohurive të të rinjve 
(të dyja gjinitë) mbi rëndësinë e një procesi votimi të lirë dhe 
të pavarur etj. Aleanca e Grave Këshilltare, e themeluar 
në shumë bashki, (me mbështetjen e UN Women) mund 
të luajë një rol të rëndësishëm në rritjen e pjesëmarrjes së 
grave në zgjedhjet lokale, si dhe në politikë dhe në proceset 
vendimmarrëse në përgjithësi.

• Konsultimi me mjetet ndërkombëtare për rritjen e 
pjesëmarrjes së grave në zgjedhjet vendore mund të jetë 
gjithashtu mbështetës. "Karta Evropiane për Barazinë e 
Grave dhe Burrave në Jetën Lokale"3 e përgatitur nga Këshilli 
i Bashkive Evropiane dhe Rajoneve (CEMR), është një mjet 
konkret specifik që mund të jetë shumë i dobishëm. Ajo i 

drejtohet qeverive lokale dhe rajonale të Evropës, të cilat 
janë të ftuar ta nënshkruajnë atë, për të bërë një angazhim 
publik formal ndaj parimit të barazisë së grave dhe burrave 
dhe për të zbatuar brenda territorit të tyre angazhimet e 
përcaktuara në kuadër të Kartës. "Përfaqësimi politik" është 
artikulli i dytë i kësaj Karte. Përkrahur nga UN Women, edhe 
bashkitë e Shqipërisë4 kanë filluar të nënshkruajnë këtë Kartë 
dhe të ndjekin hapat e nevojshëm për zbatimin e saj. Pesë 
nga shtatë bashkitë që kanë nënshkruar këtë Kartë ishin 
gjithashtu pjesë e këtij hulumtimi. Këto komuna aktualisht 
po finalizojnë Planet e tyre Lokale të Veprimit Gjinor në 
mbështetje të detyrimeve publike për barazinë gjinore, të 
ndërmarra me nënshkrimin e kësaj Karte. Në secilin prej këtyre 
Planeve Lokale të Veprimit Gjinor është përqendruar një 
objektiv specifik që synon rritjen e pranisë dhe pjesëmarrjes 
së grave në jetën politike dhe publike, sipas të cilave janë 
parashikuar veprime konkrete për fuqizimin e grave dhe të 
rinjve (për të dy gjinitë) për grupe të  ndryshme që të jenë më 
të dukshëm në këto procese, si dhe veprimet kundër votimit 
familjar. UN Women dhe organizata të tjera ndërkombëtare 
mund të ofrojnë mbështetje shtesë për të paktën këto bashki 
për zbatimin e këtyre veprimeve, me qëllim që të shohin 
rezultatet pozitive që rrjedhin nga veprime të tilla.

3. http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf

4. The Charter is signed from Municipalities of Gjirokastër, Korçë, Elbasan, Tirana, Durres, Shkodër and Permet, while so far only municipalities of Tirana, Durres, 

Shkodër, Elbasan and Korçë are proceeding with the drafting of the Local Gender Action Plan to support the implementation of the Charter.


