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Ky botim është punim i të rinjve pjesëmarrës në Konferencën Rinore Europiane të orga-
nizuar nga Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë në kuadër të projektit ‘Tchange’.

Pikëpamjet e parashtruara në të nuk përkojnë domosdoshmërisht me pikëpamjet e IDMC.

Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 
me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.
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Hyrje
Viti 2022 ishte Viti Europian i Rinisë iniciuar 
nga Komisioni i Bashkimit Europian (BE). 
Gjithandej në Europë të rinjtë mundën të 
angazhohen në projekte të ndryshme dhe 
të tregojnë vizionin që kanë për të ardh-
men dhe komunitetin e tyre. Instituti për 
Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) iu 
bashkua kësaj iniciative përmes përfshirjes 
në aktivitetin „Tirana European Youth Cap-
ital“ me mbështetjen e Bashkisë së Tiranës 
dhe bëri së bashku 48 të rinj, nga mosha 15 
në 25 vjeç, nga vende të ndryshme përveç 
Shqipërisë, si Austria, Spanja, Portugalia, 
Italia, Azerbajxhani, Malta, Hollanda, Koso-
va, Maqedonia e Veriut, etj. 

Sfondi i tyre kulturor ishte i ndryshëm, 
por të gjithë kërkonin perspektiva sa më 
të mira për të ardhmen. Në 15 module të 
rinjtë u njohën me tematika nga më të 
ndryshmet si media, mjedisi, infrastruk-
tura, vlerat e BE-së, trashëgimia historike 
dhe kulturore, të drejtat e njeriut, etj. De-
batuan dhe mësuan përmes shkëmbim-
it të përvojave se si paraqitet situata në 
secilin nga vendet përfaqësuese. 

Të rinjtë duan t’u dëgjohet zëri në projek-
timin e qytetit të tyre, duan të pyeten dhe 
të përfaqësohen në strukturat vendim-
marrëse. Gatishmëria e tyre për të marrë 
pjesë aktive në komunitet do të ishte më e 
madhe nëse ata do mund të ofronin kon-
cepte dhe zgjidhje në përgjegjësinë dhe 
kompetencën e tyre. 

Synimi i IDMC ishte që ata të angazhohesh-
in për të mbledhur ide dhe për të zhvilluar 
së bashku modelin e një qyteti ku jo vetëm 
jetohet më mirë, por edhe reflektohet zh-
villimi global qoftë në aspektin politik, 
demokratik, ashtu edhe në atë mjedisor. 
Tirana si një qytet dinamik u ofroi të rinjve 
mundësinë të vizitonin muze (“Shtëpia me 
gjethe”), vende kujtese, të kalonin kohë të 
lirë dhe të shijonin kulinarinë e larmishme 
në mes të rinjve nga vende të ndryshme. 

Nga ana tjetër, edhe të reflektonin se si 
mund të përmirësohet qyteti duke dëgjuar 
më shumë zërin e komunitetit. 

Një rol të madh në informimin e tyre se 
çfarë ndodh përreth luan media dhe sido-
mos interneti. Të rinjtë u njohën me pei-
zazhin mediatik në Shqipëri, vështirësitë 
në raportimin e paanshëm, dhe u trajnuan 
si të zbulojnë lajmet e rreme nga ato ato 
objektive. Ata diskutuan edhe mbi vlerat 
që ndajnë vendet demokratike, si toleran-
ca, angazhimi dhe mbrojtja e të drejtave 
të njeriut. 

Të rinjtë e ardhur nga vendet e tjera 
mësuan mbi të shkuarën komuniste të 
Shqipërisë, dhe çfarë pasojash ai regjim 
ka lënë deri më sot. Të rinjtë reflektuan në 
mënyrë kritike që e shkuara duhet njohur 
në mënyrë që të mos përsëritet më, që të 
ketë shtet ligjor dhe respektim të të dre-
jtave të njeriut. 

Në fund të konferencës dhe trajnimeve 
disa ditore, të rinjtë ndërtuan një program 
për qytetin e tyre ideal duke u bazuar te 
të gjitha reflektimet e tyre. Gjatë këtij ak-
tiviteti ra në sy se rinia e ditëve të sotme 
nuk se është jopolitike, nuk është se nuk 
interesohet për vlerat demokratike, apo 
për zgjedhjet, por ajo është e distancuar 
nga politika e partive klasike dhe ka pri-
oritetet e veta.  Përmes këtij projekti ne 
synonim pikërisht që t’i motivonim të rinjtë 
të ndiqnin busullën e tyre drejt një qyteti 
më gjithëpërfshirës, dhe ku secili prej tyre 
mund të gjente aty vetveten. 
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Projekti ‘Tchange’
BE është mbi të gjitha një bashkësi vler-
ash, si respektimi i dinjitetit njerëzor dhe 
të drejtave të njeriut, liria, demokracia, 
barazia dhe shteti i së drejtës. Këto vlera 
i bashkojnë të gjitha shtetet anëtare dhe 
janë kusht jo vetëm për zgjerimin e BE-
së, por edhe për ruajtjen dhe garantimin e 
paqes në kontinent. Shqipëria aspiron prej 
vitesh anëtarësimin në BE, prandaj është 
imediate që qytetarët dhe veçanërisht të 
rinjtë të punojnë së bashku për një shoqëri 
që ka në thelbin e vet vlerat europiane, 
për një shoqëri ku mbizotëron pluralizmi, 
toleranca, solidariteti apo barazia gjinore. 

Nga ana tjetër, vendi ynë aktualisht për-
ballet me fenomenin e ‘rrjedhjes së tru-
rit’, papunësinë, cënimin e demokracisë, 

mungesën e mediave të pavarura dhe 
objektive e deri në raste të shkeljes së 
të drejtave të njeriut, probleme këto 
që mund të zgjidhen vetëm përmes 
pjesëmarrjes aktive të të rinjve, si pjesë e 
shoqërisë civile, si aktivistë apo pjesëtarë 
në grupe presioni për pushtetin lokal dhe 
qendror.  

Strategjia e BE-së për Rininë përqen-
drohet në tre fusha thelbësore veprimi: 
Angazho, Bashko, Fuqizo. Përmes këtij 
projekti, IDMC synon të nxisë pjesëmar-
rjen e të rinjve në proceset demokratike. 
Ajo gjithashtu mbështet angazhimin 
shoqëror dhe qytetar duke fuqizuar të 
rinjtë dhe duke u krijuar atyre hapësirën e 
nevojshme për të qenë aktivë në kauzat e 
tyre.
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nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

IDMC mbështet artin dhe kulturën, si dhe 
shkëmbimet kulturore në të gjitha fush-
at përmes promovimit të diversitetit kul-
turor dhe tolerances, duke mundësuar 
një pikëtakim të kulturave të ndryshme 
në shkallë lokale dhe ndërkombëtare 
(cross-border). 

Për më shumë informacion mbi punën 
tonë, ju ftojmë të lexoni: www.idmc.al 

IDMC është një organizatë e pavarur, e 
cila ka në mision të saj studimin, kuptimin 
dhe promovimin e vlerave demokratike. 

Këtë mision IDMC merr përsipër ta kryejë 
përmes përfshirjes qytetare, veçanërisht 
të brezit të ri.

IDMC synon të promovojë vlerat demokra-
tike duke shërbyer si një Think Tank, duke 
inkurajuar sondimin e opinionit publik për 
çështje të ndryshme të politikëbërjes në

Objektivat specifike të projektit janë: 

midis hallkave të ndryshme të shoqërisë, si 
dhe midis të rinjve nga vende të ndryshme 
të Europës;

4. Kujtesa si Mision
Promovimi i rëndësisë së kujtesës kolek-
tive dhe ballafaqimit me të shkuarën, 
prezantimi i fakteve historike dhe nxitja e 
reflektimit kritik rreth mënyrës se si mund 
të përdoren sot mësimet që na vijnë nga 
e shkuara; vizitat në vendet e vuajtjes dhe 
të kujtesës;

5. Promovim i vullnetarizmit
Vullnetarizmi ndihmon brezin e ri të fitojë 
aftësi të reja si lidershipi, aftësitë e komu-
nikimit, besueshmëria, menaxhimi i kohës 
dhe vendimmarrja.

1. Lidhja e Rinisë me BE-në 
Përtej klisheve, rinia është e ardhmja e 
një vendi. Prandaj, edukimi i saj me vlera 
demokratike që janë thelbi i identitetit eu-
ropian, do ta ndihmonte dhe përshpejton-
te integrimin e vendit në BE;

2. Shoqëritë gjithëpërfshirëse, hapësirë 
dhe pjesëmarrje për të gjithë
Nxitja e të rinjve dhe krijimi i hapësirave të 
nevojshme për t’u përfshirë në proceset e 
planifikimit, vendimmarrjes, aktivizimit në 
politikbërje; 

3. Informacion dhe Dialog Konstruktiv 
Informimi dhe edukimi i të rinjve mbi 
demokracinë, lirinë dhe nxitjen e dialogut 

Projekti realizohet përmes angazhimit, mbështetjes dhe motivimit të brezit 
të ri, pjesëmarrjes qytetare, shkëmbimit kulturor dhe promovimit të di-
versitetit, reflektimit mbi të shkuarën, etj.
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Përmes ‘Tchange’ IDMC 
targeton brezin e ri, të cilët 
përmes këtij projekti mund 
të informohen, mësojnë 
të zhvillojnë kapacitetet 
kreative dhe të menduarit 
kritik, ndërkohë që japin një 
kontribut konkret në sho-
qëri. 

Duke u ndjerë të angazhuar, 
të dëgjuar dhe të vlerësuar, 
mendojmë që rinia shqip-
tare do gjejë një dritare të 
re në Tiranë dhe do shikojë 
më pak alternativën e em-
igrimit dhe braktisjes nga 
vendi. 

Vullnetarizmi gjithashtu do 
të shërbejë për ndërtimin e 
kapaciteteve të reja për të 
rinjtë, të nevojshme për tre-
gun e punës.

ku jetojnë, do bëhet pub-
like dhe do të dorëzohet 
ndër të tjera në Këshillin 
Bashkiak të Tiranës, i cili të 
mund ta marrë parasysh 
atë në hartimin e planit të 
vitit të ardhshëm. Përmes 
këtij projekti përfitojnë në 
mënyrë indirekte qytetarët 
e kryeqytetit, nëse Bash-
kia Tiranë vendos të har-
tojë dhe zbatojë politika të 
reja, më gjithëpërfshirëse, 
të dala nga eksperienca e 
Tchange.

Rezultati final i projektit 
është kjo Rezolutë e har-
tuar nga të rinjtë shqiptarë 
dhe ndërkombëtarë, pas 
përvojës që do të mar-
rin duke njohur modele të 
ndryshme nga shkëmbimi 
kulturor me moshatarët e 
tyre në kuadër të Konfer-
encës Rinore Europiane. 
Rezoluta me rekomandi-
met që të rinjtë kanë har-
tuar për zgjidhjen e prob-
lemeve të ndryshme të 
qytetit dhe komunitetit 
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Konferenca Rinore
Europiane

Konferenca Rinore Europiane kishte si syn-
im ndërtimin e një skuadre ndërkombëtare 
rinore, e njohur me vlerat demokratike, ak-
tivistë në shoqërinë civile të shteteve të 
tyre, të cilët në bashkëpunim me të rin-
jtë nga Shqipëria mund të ndërtojnë ‘një 
qytet ndryshe’, duke ofruar zgjidhje eu-
ropiane për problematika të qytetit. Rin-
ia e Tiranës mundi të zgjerojë horizontin, 
të thyejë barrierat kulturore, paragjykimet 
dhe të përfitojë këndvështrime të reja. 
Produkti final (output) i konferencës është 
kjo Rezolutë me rekomandime për Këshil-
lin e Bashkisë Tiranë mbi politikat rinore.

48 të rinjtë shqiptarë, të cilët u trajnuan 
paraprakisht në korrik mbi vlerat europi-
ane, u bashkuan me 15 të rinj ndërkom-
bëtarë nga Austria, Spanja, Portugalia, 

Italia, Azerbajxhani, Malta, Hollanda etj.,
përgjatë datave 4-5-6 Tetor 2022. Përmes 
trajnimeve në tema të ndryshme lidhur
me identifikimin e të shkuarës komuniste, 
lidershipi, pjesëmarrja aktive e rinisë në
vendimmarrje, vizitave në muze etj, të rin-
jtë u pajisën me njohuri dhe aftësi të nev-
ojshme për punën në grupe që realizuan 
përgjatë dy ditëve të konferencës.

Të ndarë sipas gjashtë temave:Histo-
ri, Ligje, Media, Turizmi, Infrastruktura, 
Demokracia, Të drejtat e njeriut, Edukimi, 
Mundësitë e reja për rininë dhe Arte, 48 
të rinjtë pjesëmarrës analizuan problema-
tikat e qytetit të Tiranës në këto aspekte, 
si dhe shkëmbyen eksperienca me të
huajt mbi praktika të përdorura në vendet 
e tyre për zgjidhjen e këtyre çështjeve.  
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Dita e dytë e konferencës konsistonte pikërisht në iden-
tifikim dhe brainstorming për iniciativa të mundshme 
që mund të aktivizoheshin në qytet, ndërsa dita e tretë 
përfshiu një Projekt Propozim konkret për secilën temë.

Ju ftojmë të njiheni në vazhdimësi me secilën nga 6 tem-
at e konferencës dhe programet përkatëse të ndara 
sipas strukturës:

2. 3.
Gjetjet e
konferencës

Projekt
Propozim

1.
Hyrje në 
tematikë
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Histori dhe Ligje

Hyrje në tematikë
Trashëgimia nga regjimi komunist
Shqipëria përjetoi një nga regjimet më të 
ashpra komuniste në Europën Lindore. 
Shteti burgosi dhe vrau pa mëshirë të 
gjithë disidentët politikë. Partia Komu-
niste, e quajtur më vonë Partia e Punës, 
kontrollonte të gjitha mjetet e komunikim-
it përmes propagandës. 
Përmes shërbimit sekret famëkeq, Sig-
urimit, mbahej nën frikë dhe terror e gjithë 
shoqëria. Regjimi ndaloi pronën private 
dhe fermerët u detyruan të pranonin me 
dhunë kolektivizimin. Lufta ndaj fesë dhe 
besimit solli mbylljen e kishave, xhamive, 
objekteve të kultit në gjithë vendin dhe 
Shqipëria u shpall më 1967 vendi i parë 
ateist në botë. Shumë vepra të mëdha 
publike, si rrugët hekurudhore, sistemet 
e ujitjes apo plantacionet, u ndërtuan me 
punë “vullnetare” të detyruar nga popul-
lata ose të rinjtë, prandaj ideja e vullneta-
rizmit mbetet e njollosur edhe sot e kësaj 
dite.

Duke shfuqizuar pronën private, nëpërm-
jet kolektivizimit të detyruar dhe punës 

 Vitet e hershme te tranzicionit
Shkalla e lartë e shtypjes së regjimit komunist, izolimi total nga pjesa tjetër e botës, 
heqja e lirive individuale dhe mungesa e një lëvizjeje disidente sociale ose intelektuale 
u kombinuan për të prodhuar një tranzicion unik dhe nganjëherë të dhimbshëm në 
Shqipëri. Demokratizimi u zhvillua më shumë si një reagim ndaj përvojës së kaluar poli-
tike sesa si një përpjekje sistematike për të ndërtuar një sistem liberal demokratikapo i 
bazuar në interes, përtej një thirrjeje kumbuese kundër komunizmit.

vullnetare, shteti e zgjeroi rrënjësisht do-
menin e tij në kurriz të individit, i cili u ven-
dos pothuajse tërësisht nën kontrollin e 
shtetit.  

Komunizmi në Shqipëri ishte ekstrem. 
Ndërkohë që në shumë vende komuniste 
në Bllokun Lindor në vitet 1960 kishte të 
paktën shenja të një liberalizmi modest, në 
Shqipëri regjimi u bë gjithnjë e më total-
itar, duke ndëshkuar ashpër çdo opozitë 
reale ose të supozuar. Kështu, deri në vitet 
1980 nuk kishte lëvizje të fshehta, opozita 
joformale të organizuara apo edhe indi-
vidë që shprehnin mospajtim të butë. 

Ndërprerja e marrëdhënieve me Kinën në 
vitet 1970 e izoloi tërësisht vendin dhe 
deri në rënien e komunizmit në vitin 1991, 
shqiptarët ishin krejtësisht të shkëputur 
nga zhvillimet në pjesën tjetër të botës. Në 
fakt, fundi i sistemit komunist në Shqipëri 
erdhi kryesisht nga një ndërthurje e ko-
lapsit të brendshëm ekonomik dhe e zh-
villimeve në Bllokun Lindor në përgjithësi 
dhe jo nga ndonjë rezistencë e organizuar 
brenda vendit.
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Mungesa e ndonjë përvoje të mirëfilltë me liberalizmin politik ose ekonomik e pen-
goi më tej procesin. Kur Partia Demokratike (partia e parë opozitare e krijuar) erdhi 
në pushtet pas zgjedhjeve të para pluraliste më 22 mars 1992, demokracia u kuptua 
kryesisht si antikomunizëm. Vetë Partia Demokratike mblodhi së bashku individë dhe 
grupime shoqërore nga sfera shumë të ndryshme të jetës, të cilëve u mungonte një 
kohezion i vërtetë ideologjik, përveç qasjes së qartë kundër komunizmit. 

Vështirësitë për të arritur demokratizimin ishin të mëdha veçanërisht për shkak të 
mosndryshimit të elitave. Këto kaluan nga regjimi komunist në sistemin e ri duke trum-
betuar vlerat e demokracisë dhe të një politike të re, por duke mbajtur brenda vetes 
mendësinë e vjetër sipas të cilës ligji i takon klasës sunduese. 

Qëndrimi i gabuar ndaj pronës (Ligji 7501) dhe pronarit dhe zaptimi pa të drejtë i 
territoreve kanë prodhuar vazhdimisht protesta dhe pakënaqësi ndaj institucione-
ve shtetërore, por edhe pasiguri për investorët e huaj për të investuar afatgjatë në 
Shqipëri. Politika ekstreme e „Terapisë së Shokut“ që fillimisht u trumbetua si zgjidhje 
e problemeve ekonomike, rezultoi tërësisht e gabuar, pasi çoi në shkatërrimin e asaj 
pak indrustrie që ishte ngritur, por pa e zëvendësuar atë me një industri alternative 
prodhuese. 

Në të njëjtën kohë, ndryshime të mëdha dhe të shpejta demografike tronditën dhe ri-
formësuan komunitetet tradicionale. Shumë shqiptarë emigruan në vendet fqinje dhe 
më gjerë. Të tjerë u zhvendosën nga zonat e largëta dhe rurale në ato urbane.

Zgjedhjet e vitit 1996 u pasuan nga kolapsi i të ashtuquajturave skema piramidale, në 
të cilat një pjesë e madhe e qytetarëve shqiptarë humbën kursimet e tyre. Një opozitë 
e frustruar dhe një popullsi e zemëruar u bashkuan për t’u rebeluar kundër qeverisë 
dhe për të prodhuar një kryengritje të dhunshme që filloi në qytetin jugor të Vlorës 
dhe shpejt u përhap në pjesën më të madhe të vendit. Ajo përfundoi me kolapsin e 
të gjithë aparatit shtetëror në vitin 1997 dhe gati në luftë civile. Kjo situatë e ktheu 
Shqipërinë shumë hapa pas megjithë ndryshimet pozitive që mund të kishte pasur 
deri atëherë. 
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Pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 1997, 
Partia Socialiste erdhi në pushtet, më pak 
autoritare në drejtim të shtetit, por edhe 
më pak transparente dhe më pak e përg-
jegjshme para qytetarëve. Korrupsioni në 
drejtësi dhe lidhjet e saj të ngushta me 
politikën çuan në kapjen e shtetit. 

Lufta ndaj medias nuk ishte më frontale si 
në vitet e kaluara gjatë qeverisjes së PD, 
por e kamufluar; gazetarët nuk goditesh-
in më fizikisht, por ata tentoheshin të bli-
heshin. Në atë kohë, Shqipëria konsidero-
hej si vendi më i korruptuar në rajon.
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Por vitet e fundit, vala e em-
igracionit të ligjshëm dhe të 
paligjshëm nga Shqipëria 
drejt vendeve perëndimore 
si Gjermania, Anglia, Fran-
ca është rritur dhe ka hapur 
debate të shumta në opin-
ionin publik.

Ajo pritet të rritet edhe 
më shumë pas hapjes zyr-
tare të negociatave me BE 
në korrik 2022. Nga njëra 
anë, anëtarësimi në BE 
është vlerësuar jo vetëm 
për përfitimet e mëdha 
ekonomike që do të sillte, 
por edhe për përkatësinë 
identitare të shqiptarëve, 
rikthimin e tyre në familjen 
europiane. Nga ana tjetër, 
besimi i shqiptarëve te kla-
sa politike ka pësuar rënie 
të ndjeshme në dy dekadat 
e fundit, edhe për faktin se 
aktorët politikë qëndrojnë 
të njëjtët në skenën politike 
dhe shpesh janë përfolur 
për korrupsion dhe abuz-
im me detyrën. Kështu që 
të lodhur me tranzicionin e 
gjatë, pas 30 vitesh pritjeje 
qysh pas rënies së diktat-
urës, shumë familje ven-
dosin të emigrojnë drejt 
Europës për një jetë më të 
mirë për fëmijët e tyre. 

Gati një e treta e popull-
sisë emigroi posa iu dha 
mundësia pas vitit 1990. 

Pjesa më e madhe e tyre 
në Greqi dhe Itali, por edhe 
vende të tjera të Europës 
Perëndimore, SHBA, dhe 
reminitancat që ata kthe-
jnë në vendlindje ushqejnë 
ekonominë shqiptare. Lib-
eralizimi i vizave në vitin 
2010 e bëri edhe më të 
lehtë lëvizjen e njerëzve. 
Shkëmbimet kulturore dhe 
përvoja europiane sidomos 
në shtetin ligjor dhe liber-
alizimin e tregut i bën mirë 
çdo individi sidomos kur ai 
vjen nga një vend i izoluar 
për një kohë të gjatë. 
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Integrimi Europian
Shqipëria ka qenë një 
vend europian i shkëputur 
prej kohësh nga Europa, 
jo vetëm nga ajo Perëndi-
more, por edhe nga Europa 
Qendrore dhe Lindore. Për 
qindra vjet, deri në fillim të 
shekullit të 20-të, Shqipëria 
ishte nën kontrollin e Peran-
dorisë Osmane dhe kështu 
jashtë rrjedhës kryesore të 
zhvillimit europian. Më vonë 
pasuan pushimet fashiste 
dhe naziste si dhe instalimi 
gati gjysmëshekullor i dik-
taturës komuniste.

Porta e Europës u hap 
për Shqipërinë vetëm pas 
rënies së komunizmit më 
1991. 
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Pas diskutimeve mbi periudhat e ndryshme historike nëpër të cilat ka kaluar Shqipëria, 
të rinjtë evidentuan regjimin komunist, si të keqen më të madhe që i ka ndodhur ven-
dit, prej nga mbetën traumat dhe problemet më serioze që ndihen edhe sot.

Duke e vendosur theksin në këtë periudhë ata sygjerojnë disa aktivitete që mund 
të kryhen:

Reflektim mbi traumën e një shoqërie të dalë nga një regjim represiv si 
ai komunist; 

Muzealizimi i vendeve të vuajtjes gjatë periudhës komuniste;

Ndërgjegjësimi i brezave të rinj për pasojat e diktaturës;

Aktivitete për Ditën e Kujtesës më 20 shkurt (Rrëzimi i statujës së 
diktatorit Hoxha);

Ndalimi i simboleve të diktaturës dhe glorifikimin e saj;

Hapjen e dosjeve të Sigurimit të Shtetit;

Nderimin e viktimave të diktaturës përmes muzealizimit dhe 
memorializimit.

Gjetjet e
Konferencës

Të gjithë bashkë, këto aktivitete 
mund të plotësojnë nevojat e sho-
qërisë shqiptare për t’u shkëputur 
përgjithmonë nga sistemi komunist 
dhe vetëm pas kryerjes së këtij proce-
si mund të vijojë integrimi në komu-
nitetin e vlerave europiane.
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Projekt - 
Propozim

Titulli:

Qëllimi:

Objektivat:

Aktivitetet e parashikuara:

Rezultatet e pritshme:

Why You/young change?

Të inkurajojmë rininë të bëhen agjentë të ndryshimit

1. Ndërgjegjësimi i të rinjve mbi regjimin komunist në Shqipëri;
2. Angazhimi i të rinjve në aktivitete që nxisin procesin e 
dekomunistizimit;

1. Vendosja e stacioneve informuese në hapësira të ndryshme të qytetit 
të Tiranës me histori të të mbijetuarve të regjimit komunist;
2. Ekspozita artistike të lëvizshme me rastin e 20 Shkurtit;
3. Lançimi i konkursit për filma mbi regjimin komunist;
4. Organizimi i seminarëve dhe diskutimeve rreth regjimit 
komunistkomunistizimit;

1. Më shumë të rinj të informuar me të dhëna reale rreth diktaturës 
në vend;
2. Rini proaktive në kërkim të ndryshimit;
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Media

Hyrje në tematikë

Peizazhi i medias në Shqipëri

Indeksi i Lirisë së Shtypit që mat nivelin 
e lirisë së medias dhe gazetarëve nga viti 
2002 e ka renditur Shqipërinë mes 180 
vendeve, në pozicione të ndryshme ndër 
vite, por gjithnjë e më poshtë në renditje. 
Ekzaktësisht vendi 76 (2017), 82 (2018), 
84 (2019), 83 (2020) dhe 103 (2021). 

Ulja mes 20 pozicione për vitin e fundit, flet 
për një krizë të lirisë së medias dhe men-
dimit të lirë. Arsyet e këtij rezultati janë të 
shumta, por mes tyre mund të veçohet ar-
gumenti që shumica e pronarëve të me-
diave janë të lidhura ngushtësisht me poli-
tikën dhe e kanë përdorur median ndër 
vite si mburojë për bizneset e tjera të tyre, 
kryesisht në fushën e ndërtimit.

Përhapja e lajmeve të rreme kryhej pa 
verifikuar burimet. Sidomos kjo situatë u 
përkeqësua gjatë pandemisë, por edhe 
pas tërmetit të nëntorit 2019. Studimet 
flasin për rreth 800 media online që op-
erojnë në vend, në kushte të varësisë apo 
përkatësisë politike; të modeleve jo të 
qëndrueshme të biznesit; me financim jo 
gjithmonë transparent;

me pronësi jo gjithmonë të bërë transpar-
ente; me mungesë të lartë përgjegjësie 
për lajmet që transmetojnë; me mung-
esë të shpeshtë të etikës gazetareske në 
raportim; me gazetarë të keqpaguar ose 
të padeklaruar si dhe me një tendencë të 
fortë komerciale që i shtyn ato të boto-
jnë lajme që tërheqin klikime pa verifikuar 
burimet më parë.

Organizatat ndërkombëtare të gaze-
tarëve si „Reporterët pa Kufij“ kanë dënu-
an rëndë ndërhyrjen e politikës, kryesisht 
të qeverisë, në median shqiptare që shkon 
deri në kërcënimin e gazetarëve.

Nga ana tjetër, sfidë mbetet dezinformimi 
dhe lajmet e rreme që përhapen përmes 
rrjeteve sociale, të cilat operojnë pa një 
kuadër ligjor specifik në Shqipëri. Sip-
as një studimi të IDMC të kryer në vitin 
2019 mbi lajmet e rreme si kërcënim për 
demokracinë (https://idmc.al/assets/id-
mc-studim-liria-e-shprehjes-nen-kercen-
im.pdf) lajmet e rreme shpërndaheshin si 
nga mediat tradicionale, ashtu dhe nga 
portalet online, të cilat e shumëfishonin 
informacionin e pasaktë. 
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Kritikat ndaj gazetarëve kanë ardhur jo rrallë edhe nga politika. Ka patur sulme për të 
diskredituar mediat dhe gazetarët, duke i cilësuar këta të fundit si kosha të mbeturi-
nave (kazan), por edhe sulme ndaj mediave duke shkaktuar deri mbylljen e tyre. Të 
gjitha këto janë shkaqe që shpjegojnë renditjen përherë e më poshtë në indeksin e 
lirisë së medias. 

Përmbledhtazi mund të themi se dy faktorë e ndikojnë më së shumti pavarësinë e 
medias. Së pari, kuadri i dobët ligjor dhe institucional, mungesa e sindikatave të gaze-
tarëve, pasi edhe ato pak shoqata që ekzistojnë janë të dobëta ose të politizuara. Së 
dyti, marrëdhëniet midis biznesit, politikës dhe medias krijojnë një media të polarizuar, 
të njëanshme, që nuk arrin të sigurojë raportim të pavarur. Mungesa e raportimit të 
pavarur është vërejtur përgjithësisht në fushatat elektorale ku mediat transmetojnë jo 
materialet e tyre në terren, por përdorin kasetat e gatshme me veprimtari politike që 
dërgojnë zyrat e shtypit (PR-it) të partive politike.
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Të rinjtë e perceptuan me-
dian në Shqipëri si një ajs-
berg, maja e të cilit për-
bëhet nga: informacioni i 
shpejtë, hapësirë për inter-
aktivitet, pluralizëm i medi-
as, akses i thjeshtë, mundësi 
për të kaluar kufinjtë shqip-
tar, investime të mëdha në 
digjitalizim dhe shpërndar-
je ndërkombëtare, burime 
të ndryshme të marrjes së 
informacionit.

Duke patur kaq shumë me-
dia tradicionale dhe online, 
lehtësia për të siguruar in-
formacionin nga publiku 
është e madhe, konkurren-
ca mes mediave për lajmin 
e parë poashtu. 

me investime të mëdha 
në teknologji, por të vogla 
në burimet njerëzore; me 
mungesë trajnimesh për 
stafet e gazetarëve, me 
probleme në pagesat mujo-
re, mungesë kontratash për 
punonjësit, si dhe mungesë 
të kodeve etike dhe man-
ualeve profesionale për 
marrjen, përpunimin dhe 
përhapjen e informacionit 
sa më objektiv. 

Sipas perceptimit të të rin-
jve, media është e varur 
nga politika, korruptohet 
lehtë, rrjedhimisht jo gjith-
monë informacioni që ajo 
transmeton është i besue-
shëm. 

Depolitizimi dhe vetërreg-
ullimi i medias janë proce-
set që garantojnë informim 
të saktë e transparent për 
publikun. Kaosi institucion-
al, në të cilin operojnë me-
diat në vend, standardet e 
dyfishta nga institucionet 
e kontrollit dhe mungesa e 
një kuadri ligjor për mediat

Shumë emisione televizive, 
me tema të përafërta jap-
in akses për çdo njeri me 
pak eksperiencë në fushë 
të bëhen pjesë e tyre dhe 
të kenë hapësirë për t’u 
shprehur. 

Nga ana tjetër shumë plat-
forma me pagesë tokësore 
dhe satelitore kanë bërë të 
mundur përhapjen e sinjalit 
të medias shqiptare përtej
kufinjve. 

Megjithatë, pjesa poshtë e 
ajsbergut paraqet sfidat e 
medias në Shqipëri, e cila 
duket se është sa pluraliste, 
po aq edhe e politizuar, 

Gjetjet e
Konferencës

online janë një gangrenë që 
i bën dëm jo vetëm medias, 
por edhe opinionit publik. 

Përpos faktorëve të 
jashtëm, problematika në 
media duket të jetë edhe 
në sistemin e meritokracisë 
brenda saj, në mënyrën sesi 
ndahen vendet e punës 
dhe në hapësirat e pak-
ta për promovim që kanë 
gazetarët e rinj. Ky sys-
tem demotivon gazetarinë 
e ndershme dhe i detyron 
ata të pranojnë “rregullat” e 
vendosura për të ndërtuar 
karrierë. 
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Qëllimi:

Rezultatet e pritshme:

Takime informuese mbi median me të rinj të moshave të ndryshme; 
Shpërndarja e posterave dhe broshurave informuese;

1. Njohja e audiencës me informacion të saktë;
2. Rikthimi i besimit tek media;
3. Raportimi i fakteve ashtu siç janë;

Projekt - 
Propozim

18
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Turizmi dhe Infrastruktura

Hyrje
Turizmi është një ndër degët bazë të 
ekonomisë shqiptare, duke patur në për-
bërje lloje të ndryshme të turizmit breg-
detar, malor, kulturor etj. Tirana mbetet 
aktualisht destinacioni më i kërkuar për 
pjesën më të madhe të turistëve, jo vetëm 
se është kryeqytet i vendit, por sepse bën 
bashkë kuriozitetin me lehtësitë që ofro-
hen në transport apo shërbime. 

Aktualisht interneraret turistike që ofro-
hen në Tiranë janë:

Monumentet e Kulturës së Tiranës
Vilat e vjetra te Tiranes
Turi i Komunizmit
Kurse gatimi dhe degustim ushqimi
Turne me biçikletë
Turne për jetën e natës
Turne Shpirtëror në gjurmët e 
Nënë Terezës në Tiranë

Megjithatë, infrastruktura e turizmit është 
një bashkësi e shumë aspekteve të tilla 
si akomodimi. destinacioni turistik, gas-
tronomia dhe komunikimi. 

Në këtë aspekt, qytetarët e Tiranës, të 
pyetur nga agjensi turistike në kryeqytet 
shprehen se do dëshironin më shumë in-
vestime për të përmirësuar infrastrukturën 
e turizmit në vend. 

Ata e vendosin theksin në pastërtinë e 
qytetit, investime në shtrimin dhe sinjalis-
tikën e rrugëve, 

shtimin e linjave të transportit publik për 
disa destinacione të reja turistike, trajnimi 
i punonjësve turistikë, shtimi i ambienteve 
të gjelbëra, vendosja e tualeteve pub-
like dhe mirëmbajtja e tyre, përcaktimi i 
zonave për sporte të ndryshme aventuri-
ere-relaksuese etj. 

Po ashtu, qytetarët vlerësojnë se vet 
bashkia mund të ndërmarrë fushata pro-
movuese për turizmin në Tiranë, duke rekl-
amuar vende ose ngjarje të ndryshme në 
kryeqytet që mund të jenë atraksion për 
turistët vendas dhe të huaj.

Ndërsa përsa u përket destinacioneve, 
mund të përmendim:

Kalatë e Petrelës, e Prezës, 
Ndroqit
Liqenet e Farkës, Kasharit, 
Bovillës, Vaqarrit, Pezë Helmes
Ujëvarat në Shëngjergj, Besh 
Livadh, Përroi i Murdharit, Kakunjë
Shpellat në Pëllumbas, Krrabë, 
Shëngjergj, Valë
Kanione etj.

Gjithashtu nga Tirana ofrohen edhe guida 
1-ditore me transport publik në drejtim të 
qyteteve të Krujës, Durrësit, Beratit, Shko-
drës, Elbasanit dhe Pogradecit; si dhe gui-
da në mallet përreth: Dajt, Gamt, Tujan, 
Fag, Mali me gropa etj.
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Të rinjtë pjesëmarrës në Konferencën Rinore Europiane evidentuan disa nga problemet 
në fushën e turizmit dhe sjellin alternative zgjidhjeje për secilën prej tyre, si më poshtë:

Problem 1: Fokusimi i investimeve në 
qendër të qytetit, duke neglizhuar zonat 
periferike.

Propozim: Identifikimi i pjesëve turistike 
në periferi dhe investimi në rritjen e numrit 
të atraksioneve në qytet.

Problem 5: Mungesa e faciliteteve si psh 
pagesa me karta krediti/debiti.

Propozim: Bashkëpunim mes bashkisë 
dhe bankave të nivelit të dytë për vendos-
jen e ATM-ve pranë atraksioneve turistike; 
Mundësia e kryerjes së pagesës online për 
më shumë shërbime.

Problem 2: Mungesa e një skeduli të 
orareve të transportit publik, si dhe mjete 
të vjetra jocilësore transporti.

Propozim: Koordinimi i orareve të trans-
portit nga ana e kompanive dhe vendosja 
online e këtyre të dhënave për t’u aksesu-
ar lehtësisht nga turistët sipas stacioneve 
përkatëse; Krijimi i një aplikacioni që funk-
sionon përmes një chip të vendosur në au-
tobuzët e qytetit dhe tregon vendodhjen 
në kohë reale dhe në varësi të trafikut, tre-
gon kohën e mbërritjes në destinacion.

Problem 6: Mungesa e stacioneve publike 
të biçikletave.

Propozim: Krijimi i stacioneve të biçikle-
tave dhe hapja e rrugëve të reja

Problem 3: Trafiku i qytetit.

Propozim: Aplikacioni i përmendur më 
sipër mund të përmbajë informacion më të 
detajuar për trafikun në zona të ndryshme 
dhe oraret/rrugët që duhen shmangur.

Problem 4: Mungesa e zyrave të informa-
cionit.

Propozim: Hapja dhe bërja funksionale e 
zyrave të informacionit përgjatë gjithë vi-
tit; Digjitalizimi i informacionit dhe proçe-
seve të ndryshme, të biletarive etj.

Problem 7: Mungesa e digjitalizimit të at-
raksioneve të ndryshme turistike të qytetit

Propozim: Aplikacion me informacione 
mbi pikat turistike dhe atraksionet në 
kryeqytet; Krijimi i hartave në qytet me pi-
kat kryesore për t’u vizituar.

Problem 8: Mungesa e njohurive mbi 
pjesët autentike të histories së qytetit të 
Tiranës nga të rinjtë që kryejnë guida.

Propozim: Si fillim sygjerojmë krijimin 
e një politike për ruajtjen e objekteve të 
vjetra dhe restaurimin e tyre; Gjithashtu, 
më shumë trajnime për operatorët turis-

Problem 9: Problematika në sportin e hik-
ing, mungesa e sinjalistikës.

Propozim: Pajisja e guidave kryesore të 
hiking me sinjalistikë.

Gjetjet e Konferencës
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1. Rritja e guidave turistike për atraksione të ndryshme në Tiranë;
2. Organizimi i eventeve kulturore që promovojnë kulturën shqiptare 
dhe tërheqin grupe të rinjsh;
3. Digjitalizimi, krijimi i eventeve apo llogarive në rrjetet sociale 
të turizmit në Tiranë, të cilat do të kenë si kontent fotografitë dhe 
përshtypjet e të rinjve;
4. Ture me biçikleta;

Projekt - 
Propozim

Titulli:

Objektivat:

Aktivitetet e parashikuara:

Rezultatet e pritshme:

Tirana Your Way

1. Rritja e numrit të turistëve që vizitojnë Tiranën;
2. Turistët e kënaqur të bëhen ambasadorë të Tiranës;
3. Promovimi i kulturës dhe vlerave shqiptare;

1. Më shumë turistë si pasojë e guidave turistike të shumllojshme;
2. Tërheqja e të rinjve drejt Shqipërisë përmes eventeve kulturore;
 3. të rinjtë janë gjithashtu promotorë më efektivë për shkak të gru-
peve të zgjeruara shoqërore në të cilat ata bëjnë pjesë;
4. Më shumë vizibilitet për atraksionet dhe turizmin në Tiranë përmes 
llogarive në rrjetet sociale;
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Demokracia dhe
te drejtat e njeriut
Hyrje në tematikë

Indeksi i Njësisë së Inteligjencës Ekono-
mike (EIU), i cili filloi në vitin 2006, pasqy-
ron një pamje të gjendjes së demokracisë 
në mbarë botën në 165 shtete të pavarura 
dhe dy territore. Ai rendit vendet bazuar 
në pesë kritere: procesi zgjedhor dhe plu-
ralizmi, funksionimi i qeverisë, pjesëmarrja 
politike, kultura politike dhe liritë civile.

Vitin e kaluar, Shqipëria shënoi një përmirë-
sim të ndjeshëm në indeks, pasi EIU e pro-
movoi atë nga një “regjim hibrid” në një 
“demokraci me të meta”. EIU e përkufizon 
një demokraci me të meta si një vend që 
ka zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe, 
edhe nëse ka probleme (siç janë shkel-
jet e lirisë së medias), respektohen lir-
itë themelore civile”. Megjithatë, ai vëren 
gjithashtu se vende të tilla tregojnë dobësi 
të konsiderueshme në aspekte të tjera të 
demokracisë, duke përfshirë problemet në 
qeverisje, një kulturë të pazhvilluar politike
demokratike

Korrupsioni dhe krimi i organizuar në 
Shqipëri përfaqësojnë ‘kërcënimin më 
të madh për funksionimin e institucione-
ve demokratike dhe sundimin e ligjit në 
Shqipëri’, sipas Këshillit të Europës. 

Treguesit e qeverisjes së Bankës Botërore 
pasqyrojnë pikë në rritje për Shqipërinë 
për sa i përket aftësisë së saj për të kon-
trolluar korrupsionin që nga viti 2003, por 
Shqipëria mbetet vendi më i korruptuar në

Ballkanin Perëndimor. 

Këshilli i Evropës dhe Komisioni Evropi-
an kanë shprehur shqetësimin e tyre për 
mungesën e vendosmërisë për të zbatuar 
plotësisht ligjet dhe institucionet që janë 
miratuar së fundmi; një problem i lidhur 
ngushtë me dështimin e shtetit ligjor.  Nga 
ana tjetër, sistemi në Shqipëri vazhdon të 
jetë tepër informal, një situatë tipike kjo 
për vendet e etiketuara si regjime hibride. 

dhe nivele të ulëta të pjesëmarrjes politike.  

Në lidhje me vendosjen e shtetit ligjor, 
Shqipëria ka mbetur prapa vendeve të tjera 
të rajonit sipas Treguesve të Qeverisjes së 
Bankës Botërore. 

Ndërsa burimet vendase dhe ndërkom-
bëtare sugjerojnë se standardet ligjore 
janë përmirësuar ndjeshëm gjatë viteve, 
ekziston shqetësimi për aftësinë e legjisla-
cionit për të krijuar një sistem të bazuar në 
parimet e rendit dhe parashikueshmërisë 
dhe në mbrojtjen e qytetarëve të tij nga 
përdorimi arbitrar i pushtetit. 

Pavarësia e sistemit gjyqësor shqiptar 
është gjithashtu në krizë. Që nga viti 1992, 
asnjë nga proceset zgjedhore të zhvillu-
ara në Shqipëri nuk është konsideruar si i 
lirë dhe i ndershëm nga OSBE-ODHIR dhe 
as në përputhje me standardet e njohura 
ndërkombëtare.
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Decision making - Marrja e Vendimeve

Në përgjithësi pushteti duket i centralizuar, 
e rrjedhimisht edhe marrja e vendimeve i 
takon një grupi të vogël individësh, në mos 
vetëm kryeministrit i cili bëhet protagonist 
dhe shfaq vendimmarrje në çdo fushë dhe 
problematik që vendi ka. 

E njëjta klimë duket të jetë mbizotëruese 
edhe në bashki dhe institucione të tjera, 
ku marrja e vendimeve bëhet kryesisht 
nga kryetari. Decentralizimi i vendimmar-
rjes, delegimi dhe ngarkimi i përgjegjë-
sive në postet përkatëse do të sillte di-
versitet mendimesh, zhvillim dhe rritje të 
demokracisë në vend, si kusht bazë për t’u 
anëtarësuar në Bashkimin Europian.

Pluralism – Pluralizmi

Siç u përmend më sipër, Shqipëria ka çalu-
ar në pluralizmin e vendit dhe ofrimin e 
shumë mundësi zgjedhjeje për votuesit. 
Ende duket në krizë për shkak të konflik-
teve të opozitës brenda vetes. Pranimi i 
alternativave të reja, të përbëra kryesisht 
nga rinia, do sillnin zhvillim të demokracisë.

Participation – Pjesëmarrje

Pjesëmarrja e qytetarëve në bash-
kë-qeverisje dhe në vendimet që mer-
ren për vendin duket të jetë e dobët dhe 
shpeshherë sipërfaqësore. 
Shteti shqiptar ka hartuar pyetësorë që i 
ka shpërndarë tek qytetarët, megjithatë 
pavarësisht mosbesimit në rezultatet e 
pyetësorëve, sërisht asnjë nga kërkesat e 
qytetarëve në këto pyetësor nuk po vihet 
në zbatim.

Grupi i të rinjve e studioi demokracinë në Shqipëri, në secilin element përbërës
duke e ndarë në:

Elections – Zgjedhjet

Vitet e fundit situata e zgjedhjeve në vend 
ka qenë paksa kaotike, me pjesëmarrje 
vetëm të një partie dhe rrjedhimisht pa 
opozitë në çdo bashki të vendit. Kjo, i ka 
hequr të drejtën bazë shqiptarëve, atë për 
të votuar, duke braktisur qendrat e votimit 
dhe duke mos u ndjer e gjithë popullsia e 
përfaqësuar.

Vitin e ardhshëm, Tirana do të zhvilloj zg-
jedhjet lokale, ku me rëndësi duket të jetë 
edukimi i të rinjve, sidomos votuesve për 
herë të parë mbi proçedurat e votimit.

Gjetjet e
Konferencës

Sfidat imediate për Shqipërinë përfshijnë: 
1. forcimin e mëtejshëm të institucioneve demokratike, veçanërisht të 
gjyqësorit dhe menaxhimit të zgjedhjeve; 
2. promovimi i respektimit të shtetit të së drejtës dhe luftës kundër 
korrupsionit; dhe 
3. çmontimin e ndërlidhjeve të paligjshme ndërmjet biznesit, medias dhe 
politikës.
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Government – Qeveria

Qeveria në vend duket të jetë qendra e 
kontrollit dhe shpeshherë në këndvësh-
trimin e të rinjve duket arrogante. 

Rinia ndihet e padëgjuar dhe nuk e shikon 
të ardhmen në Shqipëri. 

Zgjidhja për këtë duket të jetë e vështirë 
për aq kohë sa partitë politike janë kaq të 
ngjashme me njëra tjetrën dhe asnjëra nuk 
përfaqëson ndryshim.

Accountability – Përgjegjësia, 
Llogaridhënia

Llogaridhënia dhe mungesa e zbatimit të 
ligjit (pika më poshtë) janë bazat e keq-
funksionimit të vendit. 

Politika duket të jetë e plotfuqishme dhe 
nuk jep llogari përpara askujt. Mungesa e 
alternativave të popullit, e bën qeverinë të 
ndihet superior edhe para tij.

Activism – Aktivizim

NJëjtë si pjesëmarrja, aktiviimi i qytet-
arëve në kauza dhe aktivitete duket i ulët 
si rezultat i mungesës së besimit se gjërat 
mund të ndryshojnë.

Responsibility – Përgjegjshmëri

Përgjegjësia është e lidhur ngushtësisht 
me llogaridhënien. Sa më i ulët zbatimi i 
ligjit, aq më të lirë ndihen politikanët në 
vend për të ndërmarrë vendime shpesh 
bazuar edhe në interesa personale.

Rule of Law – Shteti ligjor

Ndarja dhe pavarësia reale e pushteteve 
është kusht kryesor që shteti ligjor të jetë 
funksional dhe të veprojë mbi këdo. 

Zbatimi i ligjit në Shqipëri vazhdon të jetë 
i dobët për aq kohë sa politika është e lid-
hur ngushtë me gjykatat.

Përsa u përket të drejtave të njeriut në 
shqipëri, të rinjtë morën në analizë të dre-
jtën për të qenë të lirë: liria për të zgjed-
hur, liria për të folur, për të protestuar, për 
të bërë ankesa, për të ngritur padi, për të 
hapur peticion etj. 

Sipas tyre, mungesa e plotë apo e 
pjesshme e lirive të mësipërme në vend 
vjen si p sojë e demokracisë së dobët në 
të cilin vendi ndodhet.
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1. Fushata promovuese në shkolla që nxisin pjesëmarrjen në konkursin 
e projekt-ideve;
2. Hapja e thirrjes per aplikime individuale dhe në grup;
3. Krijimi i skuadrave për individët;
4. Sesione mentoruese;
5. Prezantime finale;
6. Votimi;
7. Implementimi i projektit fitues;

Projekt - 
Propozim

Titulli:

Qëllimi:

Objektivat:

Aktivitetet e parashikuara:

Rezultatet e pritshme:

Paskam të drejta

Përfshirja dhe informimi i të rinjve mbi të drejtat e njeriut

1. Të rinjtë të hartojnë projekt propozime të ndryshme dhe të zgjidhet 
për implementim projekti më i mirë

1. Të rinj të informuar mbi të drejtat e njeriut (mund të matet 
përmes një pyetësori që u dërgohet të rinjve për plotësim);
2. Fuqizimi i një rinie aktive në shoqëri.
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Edukimi, punësimi & 
mundësi të reja për të rinjtë

Hyrje në tematikë
Punësimi është një nga proçeset më të 
rëndësishme në jetën e çdo individi pasi 
nëpërmjet tij sigurohet jetesa. Punësimi 
po ashtu është sfida më e madhe e të rin-
jve, sidomos të atyre që janë në përfun-
dim, apo sapo kanë përfunduar studimet 
e larta. Të rinjtë dalin nga bankat shkol-
lore ku njohin pak realitetin dhe kulturën e 
punës edhe pse janë të përgatitur shumë 
mirë në nivel teorik.

Që para se ata të vijnë në universitet nuk 
kanë një program informues se cilat janë 
ato degë të cilat ofrojnë më shumë punë-
sim. Gjatë studimeve mungon praktika e 
mirëfilltë profesionale në institucione pub-
like apo biznese private. 

Tranzicioni nga shkolla në punë është po 
ashtu shumë i vështirë pasi këta të 

sapodiplomuar nuk kanë mundësi punësi-
mi duke qenë se eksperienca ju mungon.   
Nga ana tjetër kompanitë shqiptare kërko-
jnë të punësojnë persona me eksperiencë 
dhe shpesh herë nuk marrin në konsider-
atë potencialet e të rinjve.

Një tjetër problematikë është mungesa e 
barazisë në tregun e punës. Jo të gjithë të 
rinjtë kanë të njëjtat shanse për tu punë-
suar, ndikuar këtu nga mënyra sesi zihen 
vendet e punës në Shqipëri.

Nga studime të ndryshme del se një numër 
i madh të rinjsh e braktisin Shqipërinë si 
pasojë e mungesës së vendeve të punës, 
paqëndrueshmërisë ekonomike të vendit 
dhe sepse nuk shohin shpresë për veten 
dhe të ardhmen e tyre nëse 
qëndrojnë këtu.

A është tregu i punës i sigurt për këta të 
rinj? 
A kanë ata mundësi reale punësimi dhe sa 
të sigurt janë në punën që do të bëjnë? 
A ju ofron pushteti qendror apo lokal, poli-
tika aktive dhe efektive këtyre të rinjve për 
punësim? 
A do të përmirësohet situate në të ardh-
men apo të rinjtë do vazhdojnë të emigro-
jnë për mundësi më të mira jashtë shtetit?
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Ndërtimi i fushatave sen-
sibilizuese për maturantët 
mbi vazhdimin e studimeve 
nëShqipëri, në degët për 
të cilat qyteti ka më shumë 
nevojë dhe që ofrojnë një 
perspektivë për të rinjtë në 
të ardhmen. 

Kjo do të ulte shkallën e 
papunësisë duke qenë se 
të rinjtë do zinin mungesën 
e fuqisë punëtore në treg 
dhe nuk do orientohesh-
in të gjithë drejt një fushe 
studimi, e cila nuk ofron 
dot punësim të të gjithë të 
diplomuarve

Nxitja e punësimit të të 
rinjve në zonat rurale, ku 
bashkia mund të ndërm-
jetësojë me bizneset bren-
da territorit të Tiranës për 
rekrutimin e të rinjve që 
banojnë në periferi, pranë 
këtyre bizneseve.

Krijimi i konkurseve të 
sipërmarrjes sociale ose 
fusha të tjera në Tiranë me 
financim të disa prej tyre 
nga bashkia.

Bërja funksionale e kartës 
studentore duke ofruar 
akses në transport publik, 
aktivitete kulturore, etj. me 
çmime preferenciale.

Ndërtimi i sistemit të mer-
itokracisë, duke mundë-
suar konkurrimin e drejtë 
dhe jo-partiak për vendet 
e punës që lidhen me insti-
tucionet në varësi të bash-
kisë Tiranë

Ri-hapja e qendrës rinore 
për t’u lejuar aktivitete nga 
të rinj, por edhe duke u kri-
juar një program nga bash-
kia me takime që nxisin 
pjesëmarrjen aktive të të 
rinjve në kryeqytet.

Konferenca Rinore Europiane sjell disa rekomandime mbi zgjidhje te mundshme të
problematikave të edukimit dhe punësimit në Shqipëri:

Vetë institucioni i bash-
kisë ka departamente 
të ndryshme për të cilat 
duhen pothuajse të gjitha 
degët e studimit. Do ishte 
mirë, që bashkia të dilte 
vullnetare për ofrimin e ek-
speriencave praktike për 
maturantët, të cilët duan të 
eksplorojnë nëse dega që 
ata mendojnë të studiojnë 
përshtatet me punën që 
kryen realisht pas universi-
tetit dhe të kuptojnë çfarë 
ata duan realisht. 

Kjo do të nxiste zgjedhjen e 
duhur për studime nga ana 
e të rinjve, si dhe do rriste 
kënaqësinë e tyre në punë 
në të ardhmen, duke ndi-
kuar në një fare forme edhe 
në ulje të emigrimit.

Gjetjet në Konferencë

Praktika në institucione 
bashkiake mund të jetë 
e vlefshme edhe për stu-
dentët e sapo diplomuar, të 
cilëve u mungon eksperi-
enca e punës. 

Studentët kanë nevojë të 
bëjnë një praktikë të mirë-
filltë në institucionet që lid-
hen drejtpërdrejt me degën 
që ata studiojnë.
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Projekt - 
Propozim

Titulli:

Qëllimi:

Objektivat:

Aktivitetet e parashikuara:

Student për 1 ditë

Të ndihmohen maturantët për të patur një vizion të qartë rreth 
karrierës së tyre

1. Të rinjtë jetojnë jetën studentore, në degën që ata kanë pref-
erence, për një ditë;
2. Të informohen studentët mbi mundësitë e punësimit për profesione 
të ndryshme;

1. Vizita në universitete;
2. Krijimi i broshurave me informacion për orientim karriere;
3. Krijimi i një platforme digjitale me informacionin e nevojshëm;
4. Organizimi i diskutimeve të hapura mes maturantëve dhe studentëve 
në universitete për shkëmbim eksperiencash dhe ndihmesë në orientim;
5. Suporti i funksionimit të klubeve studentore;
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Arte

Hyrje

Arti në Shqipëri gjatë viteve 1945-1990

Aktiviteti i parë në fushën e arteve pamore, 
pas çlirimit të vendit në prill 1945, është 
Ekspozita Kombëtare në Tiranë. 

Në shtypin e kohës quhej “Ekspozita e 
Parë Kombëtare”, duke mohuar kështu 
atë të vitit 1931 dhe të tjerat. Ndaj tenden-
ca për të “FILLUAR GJITHÇKA” u pa qartë 
edhe në Art.

Ekspozita e vitit 1945 dhe sidomos të tjer-
at që u hapën më vonë, përcaktuan dre-
jtimin në artin shqiptar, të vetmen rrugë të 
lejueshme për shtetet komuniste: Metoda 
e realizmit socialist.

Në vitin 1946 u hap shkolla e mesme ar-
tistike që përgatiti piktorë, skulptorë dhe 
grafistë.  

Në vitin 1954 u ndërtua për herë të parë 
Galeria Kombëtare e Arteve, 

një ëndërr prej disa vitesh e artistëve dhe 
artdashësve. Aty u mblodhën veprat më 
të mira të traditës dhe të autorëve bash-
këkohorë.

20 vjet më vonë, u ndërtua godina e re e 
Galerisë, ku ndodhet edhe sot, dhe u pa-
surua me një numër më të madh veprash. 
Në godinën e re ka një dhomë për vepra të 
autorëve të huaj, ku marrin pjesë piktura 
të Rembrandt, Titian etj.

Në vitin 1972 u krijua “Ndërmarrja e 
Riprodhimit të Veprave të Artit”. Ajo u bë 
një qendër komplekse në mbështetje të 
artistëve të të gjitha fushave të artit, krye-
sisht atij monumental.

Arti në Shqipëri është ndikuar nga ngjarje 
të ndryshme gjatë periudhës historike, ka 
gjurmë të hershme dhe vazhdon të
zhvillohet.

Jeta kulturore në Shqipërinë Socialiste u karakterizua nga përpjekjet e udhëheqjes par-
tiake- shtetërore për të parandaluar futjen në vend të mendimit dekadent borgjez. 

Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve u krijua si një organizatë që mblodhi së bashku 
shkrimtarë, kompozitorë, artistë, krijues të arteve pamore dhe kritikë të vlerave letrare 
e artistike. Lidhja e shpalli të detyrueshme metodën e realizmit socialist. Ajo u kërkoi 
shkrimtarëve të pasqyrojnë në veprat e tyre luftën nacional-paqësore dhe ndërtimin e 
socializmit. 

Krijimtaria letrare dhe artistike iu nënshtrua një censure të rreptë, pa përjashtuar një 
shkrimtar si Ismail Kadare, edhe pse kishte privilegjin të ripunonte veprat e tij. Lufta 
nacional-çlirimtare, roli i partisë komuniste dhe liderit të saj u evidentua në piktura dhe 
skulptura.
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Postbllok, ose pika e kontrollit, është një memorial për 
izolimet komuniste.

Mural Art- Mural Mural në Muzeun Kombëtar 

Varrezat e Heronjve të rënë të Luftës dhe Monumenti “Nënë Shqipëri”.

Galeritë e Arteve

Është konceptuar si një instalacion artistik 
dhe bashkë-krijuar nga ish-disidenti Fatos 
Lubonja dhe artisti Ardian Isufi. 

Lubonja kishte vuajtur trembëdhjetë vjet 
në punë të rëndë dhe katër të tjera në izo-
lim, për shkak të qëndrimit kritik ndaj reg-
jimit të Hoxhës.

Murali portretizon shqiptarë krenarë dhe të fortë që mbrojnë territorin e vendit të tyre 
kundër pushtuesve të huaj gjatë çdo periudhe të historisë së kombit, përfshirë ilirët e 
lashtë, rezistencën ndaj sundimit turk të udhëhequr nga Skënderbeu, luftëtarët par-
tizanë të Luftës së Dytë Botërore dhe epokës komuniste nën Enver Hoxha. I vetmi 
ndryshim që është bërë që nga fundi i periudhës komuniste është që nga flamuri është 
hequr një yll i kuq.

I ndërtuar në majë të një kodre, ky kompleks monumental mban eshtrat e 900 parti-
zanëve dhe është i dukshëm për çdo udhëtar që hyn apo del nga Tirana. Janë gdhen-
dur “Lavdi e përjetshme dëshmorëve të kombit”.

Galeria Kombëtare e Arteve funksionon si institucioni më i rëndësishëm dhe i vetëm 
kombëtar i ekspozimit, konservimit, studimit, restaurimit, edukimit, botimit, dokumen-
timit dhe arkivimit të veprave të artit në Shqipëri.

Monumenti përbëhet nga tre elementë 
kryesorë: një nga bunkerët e vegjël mbro-
jtës prej betoni që mbush vendin; disa 
mbështetëse konkrete nga miniera në 
kampin famëkeq të punës në Spaç, ku 
vuajtën mijëra të burgosur politikë midis 
viteve 1968 dhe 1990; dhe një pjesë e pik-
turuar me shkëlqim të Murit të Berlinit nga 
Postdamer Platz.
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Sipas të rinjve në konfer-
encë, arti në Shqipëri po 
humbet një pjesë të iden-
titetit të tij, duke dashur të 
jetë sa më perëndimor dhe 
duke harruar elementet 
kulturore shqiptare.

Prishja e teatrit, sidomos në 
një kohë kur punimet nuk 
po vijojnë për ndërtimin e 
ambientit të ri, degradojnë
zhvillimin e shfaqjeve te-
atrale dhe ulin numrin e 

jashtë vendit kanë mundur 
të bëjnë karrierë ndërkom-
bëtare, ndërkohë që ata 
brenda kufinjve e kanë tejet 
të vështirë, në mos të pa-
mundur diçka të tillë. 

Shteti shqiptar, do t’i ndih-
monte nëse do të ngrinte 
platforma për promovimin 
e artistëve vendas, duke 
bashkëpunuar edhe me 
partnerë ndërkombëtarë. 

të rinjve që studiojnë arte, 
duke e parë si një fushë pa 
perspektivë. 

Gjithashtu, admiruesit e 
teatrit, të larguar për kaq 
kohë rrezikojnë të shkë-
puten nga shfaqjet teatrale, 
çka e bën ringritjen dhe zh-
villimin e këtij zhanri akoma 
më të vështirë. 

Të rinjtë evidentuan që ar-
tistë shqiptarë të rritur 

Gjetjet e
Konferencës
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Është e vërtetë që bashkia Tiranë po përkrah disa aktivitete kulturore, kryesisht në fus-
hën e muzikës, e sidomos gjatë vitit të fundit në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti 
Europian i Rinisë, megjithatë ka ende shumë për t’u bërë.:

Disa shembuj:

Arti në të 
shkuarën

Arti sot Arti në të 
ardhmen

Kinema e hapur: 
vendosja e shfaqjeve të 
vjetra shqiptare, sigurisht 
me shpjegimet përkatëse 
kur është e nevojshme (si 
në rastin e filmave të prod-
huara gjatë diktaturës
komuniste)

Teatri: Mbështetja dhe pro-
movimi i shfaqjeve teatrale 
si pjesë e aktiviteteve kul-
turore që janë në axhendën 
e bashkisë

Muzika popullore: mbajtja 
gjallë e ritmeve popullore 
në rininë shqiptare

Përfshirja e aktiviteteve më 
modern si shfaqje/koncerte 
me DJ vendas dhe të huaj,
organizime për karaoke, 
truke magjie etj.

Shfaqje me drita

Video lojëra

Holograme etj.
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1. Galeri Arti - Duke qenë se galeria aktuale është në rikonstruksion, 
të rinjtë dhe artistët mund të promovojnë punën e tyre. Galeria mund 
të vendoset në hyrje të sheshit “Skënderbej”;
2. Muzikë dhe kërcime popullore - Promovimi i kulturës tone përmes 
muzikës dhe kërcimeve folk;
3. Shfaqje Teatrale - Risjellja e shfaqjeve të vjetra teatrale dhe 
nxitja e interesit tek turistët. Promovimi i artistëve/aktorëve të 
rinj teatralë;
4. Kinema e hapur - Pasurimi i njohurive mbi kulturën tone nga filma 
të njohur shqiptarë;

Projekt - 
Propozim

Titulli:

Objektivat:

Aktivitetet e parashikuara:

Rezultatet e pritshme:

Time Travel Tirana

1. Promovimi i kulturës dhe artit shqiptar për turistët vendas dhe të 
huaj;
2. Krijimi i një hapësire ku gjenerata të ndryshme mund të ndërvepro-
jnë me njëri-tjetrin;
3. Promovimi i punës së artistëve të rinj shqiptar

1. Mbi 100 pjesëmarrës që ndërveprojnë me njëri-tjetrin;
2. Krijimi i perspektivave të reja për +50 artistë të rinj dhe 
mundësi punësimi për +30 të rinj në fusha të ndryshme;
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