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EU Policy Hub/ Forumi i Politikave të Integrimit është një forum i themeluar në
vitin 2015 dhe zyrtarizuar si organizatë në vitin 2018 me qëllim angazhimin e
profesionistëve të rinj në promovimin, monitorimin e ecurisë dhe informimin mbi
procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. 
EUPH ka një strukturë me katër shtylla, e cila mbështetet në monitorimin,
hulumtimin, komunikimin, marrëdhëniet dhe partneritetet me jashtë. Forumi ka
arritur të gjenerojë debate të bazuara në prova mbi nevojën për të rritur më tej të
kuptuarit dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e integrimit, së bashku me
prodhimin e analizave të politikave të orientuara drejt objektivave të anëtarësimit të
Shqipërisë në BE.

Kongresi Rinor Kombëtar (KRK) është një organizatë ombrellë rinore e themeluar
në vitin 2013 dhe që përfaqëson një bashkim të organizatave rinore, grupeve
joformale, forumeve rinore të partive politike, me qëllim shkëmbimin e
informacionit, nxjerrjen në pah të çështjeve rinore, lobimin dhe advokimin për
zgjidhjen e këtyre çështjeve dhe sigurimin e kapaciteteve. Kongresi përfaqëson
interesat e të rinjve në Shqipëri, pavarësisht nga pozita e tyre socio-ekonomike,
gjinia, raca, përkatësia etnike dhe kulturore, bindjet politike dhe fetare, orientimi
seksual, identiteti gjinor apo çdo formë tjetër dallimi.
 
Aktualisht Kongresi Rinor Kombëtar bashkëpunon me tre Fondacione Gjermane, në
tre dimensione që lidhen me rininë. Së bashku me Friedrich-Ebert-Stiftung, si dhe
Ambasadën Zvicerane, KRK fokusohet në Dialogun dhe Bashkëpunimin Institucional,
projekti Konrad-Adenauer-Stiftung fokusohet në kërkimin, monitorimin dhe
vlerësimin, dhe bashkëpunimi me Hanns-Seidel-Stiftung është i fokusuar mbi
edukimin politik dhe ngritjen e kapaciteteve. Aktualisht KRK përfaqëson 112 subjekte
rinore të vendosura në 12 qarqe të Shqipërisë. Një nga arritjet e jashtëzakonshme
për KRK-në është zbatimi i titullit Tirana Kryeqyeti Europian i Rinisë për vitin 2022,
dhënë nga Forumi Rinor Europian. 
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FALENDERIME

Raporti studimor “Hallka e munguar: Rinia dhe perceptimi mbi integrimin
Europian” u realizua me qëllimin për të vlerësuar njohuritë e të rinjve mbi Bashkimin
Europian, dhe të hulumtojë qëndrimet e tyre rreth këtij procesi dhe impaktin që të
rinjtë besojnë se do të ketë tek ata. 

Forumi i Integrimit Europian/EU Policy Hub shpreh falenderimet për Kongresin Rinor
Kombëtar dhe Bashkinë Tiranë për mbështetjen financiare në kuadër të Tirana
Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022. Forumi shpreh gjithashtu falenderimet dhe
mirënjohjen për të rinjtë pjesëmarrës të anketimit të cilët me kontributin e tyre
lehtësuan hartimin e këtij raporti.

Forumi i Integrimit Europian/EU Policy Hub beson që gjetjet dhe rekomandimet e
këtij raporti mund të shërbejnë për të gjithë aktorët e përfshirë në politikat rinore
dhe qeverisjen vendore dhe Ministrinë e Arsimit. Raporti ndihmon për të patur një
kuptueshmëri më të mirë mbi njohuritë dhe informacionet që të rinjtë kanë mbi
Bashkimin Europian, qendrimet e tyre mbi procesin si dhe për të nxjerrë mësimet e
nevojshme për të promovuar debatin mbi integrimin me në fokus rininë. 

Forumi shpreh gjithashtu falenderimet dhe mirënjohjen për të rinjtë pjesëmarrës të
anketimit të cilët me kontributin e tyre lehtësuan hartimin e këtij raporti.
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Rinia dhe procesi i integrimit në BE

Shqipërisë ju hapën më në fund negociatat për anëtarësim në BE mbas disa
refuzimeve të njëpasnjëshme. Hapja e negociatave shënon një stad të rëndësishëm
të marrëdhënieve të Shqipërisë me BE. Procesi i integrimit Europian të Shqipërisë në
BE do të jetë një process i gjatë. Në këtë process do duhet të përfshihen jo vetëm
politikëbërësit dhe institucionet e BE por dhe grupet e ndryshme të interesit dhe
aktorë të rëndësishëm të shoqërisë civile si akademia, sindikatat, shoqatat e biznesit,
fermerët, rinia etj. Përmes kësaj përfshirje ne nuk do të kemi vetëm një integrim
institucional por dhe një integrim shoqëror. 

Zakonisht rinia ka qenë larg qendrës së vëmendjes së opinionit publik por ky vit e
ktheu përsëri në vëmendje me shpalljen e Tiranës Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022,
dhe rinia mbetet një ndër tematikat e ndjeshme të përgatitjes së vendit për
anëtarësimin në BE. Një pjesë e madhe e politikave të BE-së do të fokusohen tek ky
grup shoqëror. Duke qenë se rinia është ndër-sektoriale, është shumë e vështirë që
ajo të trajtohet vetëm në një kapitull (nga 33 kapituj, të organizuar në 6
grupime/clusters). Kapitujt që do të prekin më shumë këtë target grup janë
përkatësisht kapitujt 19 dhe 26 që kanë të bëjnë me politikat sociale dhe punësimin,
edukimi dhe kultura. Prandaj potenciali i të rinjve duhet parë jo vetëm tek kapitujt 19
dhe 26, por të rinjtë duhen përfshirë në një kontekst më gjithpërfshirës në këtë
proces të rëndësishëm të vendit.

Rinia karakterizohet nga një mbështetje e lartë për integrimin evropian dhe
anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Megjithatë, kjo mbështetje shoqërohet me një nivel
të ulët njohurish rreth procesit të integrimit, përfitimeve dhe kostove të këtij procesi
për Shqipërinë. Rinia përballet me sfida të ndryshme që pengojnë apo ngadalësojnë
aktivizimin e tyre të plotë në shoqëri dhe në politikëbërje. Siç evidenton edhe ky
sondazh, rinia e ka të nevojshme njëherësh nevojën për informim dhe njohuri mbi
procesin, aktorët dhe rolet në integrimin e Shqipërisë në BE, programet e BE-së dhe
si mund të përfitojnë të rinjtë nga këto programe. 

Ky raport përmban analizën e detajuar të të dhënave, përfundimet kryesore të
sondazhit si dhe rekomandimet për hapat e mëtejshëm.



Mesazhet kryesore të Raportit

1. Rinia karakterizohet nga një mbështetje e lartë për integrimin evropian dhe
anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Rreth 82.9% e tyre përgjigjen se Shqipëria duhet të
anëtarësohet në Bashkimin Europian.

2. Përsa i përket pritshmërive të të rinjve për kohën se kur mund të anëtarësohet
Shqipëria pjesa më e madhe e tyre, rreth 72% mendojnë se do të anëtarësohet
brenda 5 ose 10 vjetësh. Kjo kategori është e lartë dhe mund të jetë ndikuar mbas
lajmit të hapjes së negociatave për anëtarësim me Shqipërinë. Kjo kategori shumë
optimiste dëshmon për një mungesë të theksuar informacioni për procesin edhe pse
Shqipërisë sapo i janë hapur negociatat. 

3. Të rinjtë mendojnë se anëtarësimi në BE do të ndikojë në jetët e tyre. Ata janë
shprehur se dy sektorët të cilët do të ndikohen më së tepërmi nga anëtarësimi janë
potencialisht mirëqenia ekonomike me 74.8% (83) dhe kushtet e punësimit 71.2%
(79). Ndërkohë, të tjera fusha për të cilat të rinjtë mendojnë se do të ndikohen nga
anëtarësimi në BE, janë: Mirëqenia sociale me 60.4% (67); Arsimi më cilësor me
57.7% (64); Shëndetësia me 57.7% (64); Infrastruktura me 49.5% (55); Cilësia më e
lartë e produkteve të konsumit 53.2% (59).

4. Përsa i përket programeve të BE për arsimin, që janë dhe çështjet të cilat prekin
më shumë të rinjtë, rreth gjysma e të rinjve, 51.4% (57), shprehen se kanë dëgjuar
për programet e BE për arsimin por nuk e dinë se në çfarë ato konsistojnë. Nga ana
tjetër, 37.8% (42) e tyre shprehen se i njohin këto programe, dhe 10.8% (12) pohojnë
se nuk i njohin ato. Këto shifra janë shqetësuse pasi programet e BE për arsimin i
prekin drejtpërsëdrejti të rinjtë dhe ata janë target grupi kryesor. Kjo do të thotë që
shumë prej mundësive të ofruara nga programet e BE nuk shfrytëzohen nga të rinjtë
për shkak të mungesës së plotë të informacionit ose informacionit sipërfaqësor. 

5. Media sociale është burimi kryesor i marrjes së informacionit për çështjet e BE-së
me 81.1% (90). Kurrikula shkollore zë vendin e dytë, me 33.3% (37), ndërsa media
tradicionale renditet me 18.9% (21) e komuniteti me 19.8% (22).

6. Për sa i përket informacionit që qarkullon në komunitetet lokale në lidhje me
integrimin në BE, të rinjtë shprehen 45.9% (51) shprehen se ka informacion në
qytetet e tyre, dhe 39.6% (44) shprehen se nuk ka, dhe 14.4% (16) shprehen se nuk e
dinë nëse merret informacion në lidhje me këtë çështje.
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7. Fushat më me interes për të rinjtë në lidhje me BE, janë si më poshtë: Punësimi
73.9% (82); Politikat sociale 65.8% (73); Politikat arsimore 65.8% (73) ; Politikat
ekonomike 62.2% (69); Politikat Kulturore 45.9% (51) dhe të tjera 9% (10). Punësimi
është çështja me më shumë interes për të rinjtë dhe kjo shpjegohet edhe me trendin
në rritje të migrimit të të rinjve jashtë Shqipërisë. 

8. Rreth 81.1% (90) e të rinjve shprehen se kanë informacion në lidhje me procesin.
Kjo përqindje kaq e lartë për informacion mbi procesin e integrimit bie ndesh me
përgjigjet për mungesë informacioni të politikave rinore në përputhje me BE apo
nevojën e tyre për më shumë informacion mbi politikat e punësimit, sociale,
arsimore etj. Kjo tregon që informacioni i të rinjve është sipërfaqësor.  

9. Respondentët janë shprehur në 56.8% (63) të tyre se e shikojnë të ardhmen jashtë
Shqipërisë, e se vetëm 43.2% (48) kanë dëshirë të qëndrojnë. Kjo e dhënë konfirmon
interesin e të rinjve për tu larguar për shkak të nivelit të lartë të papunësisë rinore.
Gjithashtu pavarësisht hapjes së negociatave, ky proces nuk duket se ka kthyer
optimizmin e të rinjve për të qëndruar ne vend.
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Të identifikojë perceptimin e rinisë mbi procesin e integrimit Evropian dhe
informacionet e tyre mbi këtë proces;
Të informojë dhe të sjellë në vëmendjen e publikut dhe institucionet
vendimmarrëse të qeverisjes lokale apo qendrore mbi përfshirjen e rinisë dhe
nevojat e tyre;
Të ofrojë rekomandime për qeverisjen lokale dhe qendrore lidhur me
përmirësimin e politikave rinore me një fokus të veçantë integrimin evropian.  

Objektivat e raportit

Raporti synon të kontribuojë në rigjallërimin e debatit publik rreth objektivit
strategjik të vendit për integrimin në BE, me një fokus të veçantë rininë dhe
angazhimin e saj në këtë proces. Raporti i kushton një pjesë të rëndësishme
rekomandimeve për qeverisjen qendrore dhe vendore për të përmirësuar politikat
rinore në vend. Specifikisht objektivat e raportit studimor janë:
 

Metodologjia

Në hartimin e këtij raporti studimor mbi perceptimin e të rinjve mbi procesin e
integrimit evropian u përdor metoda sasiore e anketimit me pyetsorë online me të
rinj. Në këtë studim, numri total i të rinjve pjesëmarrës në sondazh ka qenë 111
persona. Pyetësori ka qenë i hapur që nga data 2 tetor 2022, dhe ka mbledhur të
dhëna deri në datën 7 Nëntor 2022, pra për rreth një muaj. 
Pjesëmarrës në këtë studim kanë qenë të rinjtë nga mosha 15-30 vjeç. Mosha
mesatare e pjesëmarrësve është 20 (vjeç). Pyetsori i është shpërndarë kryesisht të
rinjve universitarë në kryeqytet por kemi një shpërndarje gjeografike për shkak të
origjinës së tyre. Pyetsori përmban 19 pyetje të cilat ishin të strukturuara. 
Duhet theksuar se ky raport ka kufizime dhe nuk është shterues në evidentimin e të
gjitha opinioneve, sfidave, dhe qëndrimeve të të rinjve. Së pari numri i të anketuarve
është i kufizuar dhe nuk mund të jetë përfaqësues për të gjithë të rinjtë e Shqipërisë
por sjell një panoramë të momentit. Gjithashtu kategoria e cila i është përgjigjur më
shumë anketimit ka të bëjë me të rinj universitar, por lihen jashtë fokusit të rinj nga
zona rurale. Raporti synon të hedhë më tepër dritë mbi perceptimet dhe
informacionet e të rinjve mbi procesin e integrimit si dhe të shtrojë bazat për
programe me fokus në këtë drejtim. 
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Rezultatet e Raportit

Ky sesion paraqet reagimet dhe qëndrimet e të rinjve ndaj çështjeve të integrimit
europian, synon të nxjerr në pah nevojat e tyre dhe të nxjerrë rekomandime për
qeverisjen lokale dhe qendrore për nevojat e të rinjve.   

1. Gjinia 

Siç vërehet lehtësisht nga grafiku, pyetësorit i janë përgjigjur më shumë vajza rreth
68.2% (77) dhe rreth 30.8% djem (33), dhe një person ka preferuar të mos shprehet.
Ndryshimi në përqindje është rreth 37.4 % më shumë për vajzat. Si rrjedhojë
opinionet e kësaj kategorie përfaqësohen më shumë në këtë raport. 
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Studime pasuniversitare 9.3% (10)
Të tjera 3.7% (4)

2. Arsimi

Nga 111 të anketuar, kemi pasur nivele të ndryshme të arsimit të cilat janë të
paraqitura dhe në grafikun e mëposhtëm. Arsimi i lartë zë vendin e parë me 59.8%
(64) të të anketuarve të cilët e kanë ndjekur ose e ndjekin këtë cikël, të pasuar nga të
rinjtë me arsim të mesëm që përbëjnë 26.2% të të anketuarve (28). Kategoritë e tjera
janë të përshkruara si më poshtë:



Për sa i përket shpërndarjes gjeografike, pyetësori ka një shpërndarje të gjerë me të
rinj respondentë nga pjesë të ndryshme të Shqipërisë, me një shumicë të theksuar
nga Bashkia Tiranë rreth 40,2 %. Bashkitë e tjera të përfaqësuara janë Burreli,
Shkodra, Durrësi, Kamza, Kukësi, Fieri, Vora, etj. 
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3. Shpërndarja gjeografike



4. A mendoni se Shqipëria duhet të anetarësohet në Bashkimin Europian

Të rinjtë shqiptar duket që janë qartësisht pro europian dhe përkrahin rrugën e
vendit drejt integrimit. Të pyetur nëse Shqipëria duhet të anëtarësohet në BE, me një
shumicë të dukshme, të rinjtë respondentë përgjigjen në 82.9% (92) të tyre se
Shqipëria duhet të anëtarësohet në Bashkimin Europian. Të pavendosurit janë
kategoria e dytë me 9% (10), të ndjekur nga ata të cilët mendojnë se vendi nuk duhet
të anëtarësohet në BE 8.1% (9). Kjo përqindje është më e ulët po ta krahasojmë me
sondazhe për të gjithë popullatën, ku mbështetja për anëtarësimin në BE shkon deri
ne 93%. 
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Përsa i përket pritshmërive të të rinjve për kohën e  anëtarësimit pjesa më e madhe e
tyre, rreth 72% janë optimist. Kjo kategori është e lartë dhe mund të jetë ndikuar
mbas lajmit të hapjes së negociatave për anëtarësim me Shqipërinë. Më specifikisht,
të pyetur për periudhën kohore që do t’i duhet Shqipërisë të përfundojë negociatat
dhe të bëhet përfundimisht anëtare e BE, 45.9% (51) mendojnë se vendit tonë do t’i
duhen rreth 10 vite për të qenë pjesë e këtij unioni. 26.1% (29) shprehin mendimin e
tyre duke mbështetur alternativën e më pak se 5 viteve. Kjo kategori shumë
optimiste dëshmon për një mungesë të theksuar informacioni për procesin edhe pse
Shqipërisë sapo i janë hapur negociatat. Prandaj është i nevojshëm një përditësim i
informacionit mbi procesin dhe kushtet që duhen plotësuar. Më pas është një
kategori të rinjsh 24.3% (27) të cilët mendojnë se do të duhen më shumë se 10 vite.
Megjithatë, pesimistët zënë një pjesë shumë të vogël prej 3.6% (4) të cilët shprehen
se mendojnë se Shqipëria nuk do të bëhet asnjëherë pjesë e Bashkimit Europian.
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5. Kur mendoni se konkretisht Shqipëria do të anetarësohet në Bashkimin
Europian



Rezultate interesante shfaqen në pyetjen dedikuar ndikimit potencial që ka
anëtarësimi i Shqipërisë në BE. Shumica dërrmuese e respondentëve 96.4% (107)
shprehen se në një skenar ku vendi anëtarësohet, ndikimet do të ndihen në jetën e
tyre. Interesant mbetet fakti se asnjë nga respondentët nuk mendon se ky proces
nuk do të ndikojë në jetën e tyre, dhe 3.6% (4) shprehen se nuk janë të sigurtë. Këto
shifra shpjegojnë edhe mbështetjen e madhe që ka rinia për anëtarësimin në BE të
vendit pasi e lidh me ndikime pozitive në vend në fusha të ndryshme si më poshtë. 
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6. Mendoni që do të ndikojë anëtarësimi në BE në jetën tuaj
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Mirëqenia sociale me 60.4% (67)
Arsimi më cilësor me 57.7% (64)
Shëndetësia me 57.7% (64)
Infrastruktura me 49.5% (55)
Cilësia më e lartë e produkteve të konsumit 53.2% (59).

Të pyetur se si do të ndikojë anëtarësimi i vendit në BE, të rinjtë janë pyetur
gjithashtu se cilat do të jenë ato fusha të cilat do të jenë më të ndikuarat nga
anëtarësimi. Ata janë shprehur në opinionin e tyre se dy sektorët të cilët do të
ndikohen më së tepërmi nga anëtarësimi janë potencialisht mirëqenia ekonomike
me 74.8% (83) dhe kushtet e punësimit 71.2% (79). Ndërkohë, të tjera fusha për të
cilat të rinjtë mendojnë se do të jenë të ndikuara nga anëtarësimi në BE, janë:

Të tjera alternativa të cilat janë përzgjedhur nga respondentët janë lehtësimi në
emigrim, aksesi në punësim dhe edukim jashtë, por gjithashtu dhe përkeqësimi i
gjendjes ekonomike.



Duke u ndalur në programet e BE për arsimin, që janë dhe ndër çështjet të cilat
prekin më shumë të rinjtë, vihet re se rreth gjysma e të rinjve, 51.4% (57), shprehen
se kanë dëgjuar për programet e BE për arsimin por nuk e dinë se në çfarë ato
konsistojnë. Nga ana tjetër, 37.8% (42) e tyre shprehen se i njohin këto programe,
dhe 10.8% (12) pohojnë se nuk i njohin ato. Këto shifra janë shqetësuse pasi
programet e BE për arsimin i prekin drejtpërsëdrejti të rinjtë dhe ata janë target
grupi kryesor. Kjo do të thotë që shumë prej mundësive të ofruara nga programet e
BE nuk shfrytëzohen nga të rinjtë për shkak të mungesës së plotë të informacionit
ose informacionit sipërfaqësor. 
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7. A i njihni programet e BE për arsimin? 
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8. Ku informoheni për integrimin europian? 

Informimi në lidhje me një nga proceset më të rëndësishme për vendin tonë në këtë
moment, integrimin europian, është një ndër pikat në të cilat është ndalur studimi,
duke u përpjekur të kuptojë se nga ku e marrin informacionin të rinjtë. Mesa duket,
reflektuar dhe nga të dhënat, media sociale është burimi kryesor i marrjes së
informacionit me 81.1% (90). Kurrikula shkollore zë vendin e dytë, me 33.3% (37),
ndërsa media tradicionale renditet me 18.9% (21) e komuniteti me 19.8% (22).
Ndërsa 22.5% (25) e të rinjve respondentë kanë përzgjedhur opsionin të tjera.
Çështja që duhet të na shqetësojë është sesa cilësor është ky informacion nëpërmjet
mediave sociale dhe sa i vërtetë është. 



Nga ana tjetër, të rinjtë respondentë kanë përcaktuar dhe nëse informacioni që
marrin në lidhje me procesin e integrimit në BE është i mjaftueshëm. Ata e kanë
kategorizuar si jo të mjaftueshëm në 63.1% (70) të tyre, dhe të mjaftueshëm
informacioni konsiderohet vetëm për 20.7% (23) të tyre. Të rinjtë të cilët mbeten të
pasigurt përbëjnë 16.2% (18) të kampionit.
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9. A ka mjaftueshëm informacion në shkollë dhe në media? 



10. A ka patur në kurrikulën shkollore ndonjë lëndë për Bashkimin Europian? 
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Duket se të dhënat të cilat vijnë nga kurrikulat shkollore të arsimit në Shqipëri
mbeten të dyzuara. Të rinjtë respondentë shprehen në 45.9% (51) të tyre se kanë
patur informacion në kurrikulë, dhe 47.7% (53) shprehen se nuk kanë patur. Me 6.3%
(7) të tyre të cilët shprehen se nuk e mbajnë mend, mund të marrim në konsideratë
dhe faktorin e vitit të përfundimit të arsimit të mesëm në përcaktimin e prezencës së
këtij informacioni në kurrikulë. Pjesa më e madhe nuk mendon se kanë ndonjë lëndë
për BE.
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11. A merrni informacion në qytetin tuaj për procesin e integrimit europian dhe
BE? 
 

Për sa i përket informacionit që qarkullon në komunitetet lokale në lidhje me
integrimin në BE, të rinjtë janë pyetur nëse në qytetet e tyre ka prezencë të njohurive
për procesin. Kështu, 45.9% (51) shprehen se ka informacion, 39.6% (44) shprehen se
nuk ka, dhe 14.4% (16) shprehen se nuk e dinë nëse merret informacion në lidhje me
këtë çështje. Kjo pyetje kishte si qëllim të thellohej më tej për të parë mundësitë që
njohin të rinjtë për të marrë informacion për këtë proces.
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12. A keni informacion mbi politikat rinore në qytetin tuaj? 

 

Për sa i përket informacionit në lidhje me politikat rinore, respondentët janë
shprehur në shumicën 56.8% (63) se ai është prezent në qytetin e tyre. Ata të cilët
nuk kanë informacion në lidhje me to përbëjnë 30.6% (34) të kampionit dhe ata të
cilët mbeten të pasigurt janë 12.6% (14). 
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13. A janë ato në përputhje me standartet e BE-së? 
 

Ndërkohë, të pyetur nëse këto politika janë në përputhje me standardet e BE-së, të
rinjtë janë përgjigjur në 38.7% (43) të tyre se nuk janë të informuar aspak në lidhje
me këto standarde. Ata të cilët shprehen se këto politika nuk janë në nivelin e
standardeve të BE përbëjnë 33.3% (37), ndërsa ata të cilët pohojnë se janë në nivelin
e standardeve të BE përbëjnë 27.9% (31). 
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14. Cfarë do të donit të dinit më shumë për BE-në? 

Të pyetur se cilat janë fushat më me interes për të rinjtë në lidhje me BE, renditja
paraqitet si më poshtë: Punësimi 73.9% (82); Politikat sociale 65.8% (73); Politikat
arsimore 65.8% (73) ; Politikat ekonomike 62.2% (69); Politikat Kulturore 45.9% (51)
dhe të tjera 9% (10). Eshtë interesant të vihet re se punësimi është çështja me më
shumë interes për të rinjtë dhe kjo shpjegohet edhe me trendin në rritje të migrimit
të të rinjve jashtë Shqipërisë. Ndërsa politikat arsimore dhe sociale janë po njësoj me
interes për të rinjtë. 
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15. A keni informacion për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE?

Të pyetur nëse kanë informacion ose jo në lidhje me procesin e integrimit, të rinjtë
respondentë përgjigjen bindshëm se kanë informacion në lidhje me të, duke pohuar
në 81.1% (90) se kanë informacion në lidhje me procesin, dhe 18.9% e tyre (21) nuk
kanë. Kjo përqindje kaq e lartë për informacion mbi procesin e integrimit bie ndesh
me përgjigjet për mungesë informacioni të politikave rinore në përputhje me BE apo
nevojën e tyre për më shumë informacion mbi politikat e punësimit, sociale,
arsimore etj. Kjo tregon që informacioni i të rinjve është sipërfaqësor.   
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16. A ndjeheni të aftë të ngrini zërin tuaj për integrimin evropian të Shqipërisë
në BE kuadër të politikave për të rinjtë? 

Të pyetur në lidhje me vetëbesimin në avokim që kanë të rinjtë në lidhje me procesin
e integrimit, respondentët janë shprehur në 70.3% (78) të tyre se ndihen të aftë të
ngrenë zërin, ndërsa 29.7% (33) shprehen se jo për shkak të mungesës së njohurive
dhe kapaciteteve. 
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17. A e dini se cfarë ofron BE për të rinjtë? 

Të rinjtë janë pyetur gjithashtu në lidhje me informacionin që kanë në lidhje me çfarë
ofron BE për të rinjtë, duke u përgjigjur se 54.1% (60) janë në dijeni të mundësive që
BE ofron për këtë kategori, 35.1% (39) nuk janë të sigurt, dhe 10.8% (12) nuk janë të
informuar. Kjo e dhënë lidhet me përgjigjet më sipër me informacionin që kanë për
programet e arsimit.
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18. A ndjeheni i ri i fuqizuar që mund të konkurojë me të rinjtë e vendeve të
rajonit dhe të BE?

Për sa i përket pyetjes së mësipërme, të rinjtë janë shprehur në 63.1% (70) të tyre se
ndihen të aftë e të fuqizuar për të konkuruar me të rinjtë e vendeve të rajonit dhe BE.
Ata ndiqen nga kategoria e atyre të cilët mbeten të pasigurt e që përbëjnë 22.5% (25)
të kampionit, e më pas nga ata të cilët shprehen se nuk ndihen të aftë të konkurojnë
me 14.4% (16). 
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19. Ku e shikoni të ardhmen tuaj? 

Pyetja e fundit e studimit konsiston në perspektivën e të rinjve në lidhje me
emigrimin jashtë vendit apo qëndrimin në vend. Respondentët janë shprehur në
56.8% (63) të tyre se e shikojnë të ardhmen jashtë Shqipërisë, e se vetëm 43.2% (48)
kanë dëshirë të qëndrojnë. Kjo e dhënë konfirmon interesin e të rinjve për tu largua
për shkak të nivelit të lartë të papunësisë rinore. Gjithashtu pavarësisht hapjes së
negociatave, ky proces nuk duket se ka kthyer optimizmin e të rinjve për të qëndruar
ne vend.



Rinia është një ndër aktorët kryesorë të shoqërisë civile dhe një
nga shtyllat më të rëndësishme të shoqërisë. Për ti përfshirë në
procesin e integrimit në BE, të rinjve u duhet ofruar informim i
targetuar dhe mekanizma specifikë që mbështesin përfshirjen e
tyre në këtë proces të rëndësishëm. 

Duhet shtuar informacioni mbi programet e BE për të rinjtë në
mënyrë që ata të përfitojnë nga të gjitha mundësitë që ofrojnë
projektet e BE-se dhe në mënyrë të veçantë ato për arsimin.

Vlerësimi realist dhe komunikimi mbi kohëzgjatjen e procesit të
integrimit duhet marrë seriozisht nga institucionet si qendrore,
vendore, europiane apo media në mënyrë që të rinjtë të kenë
pritshmëri realiste. 

Shkollat dhe mediat duhet të rrisin përpjekjet për informacion të
dedikuar për të rinjtë për procesin e anëtarësimit në BE.

Të rinjtë duhen fuqizuar në mënyrë që të veprojnë si grup
presioni pozitiv për procesin e reformave që lidhen
drejtpërsëdrejti me procesin e integrimit. 

Promovimi dhe nxitja e takimeve dhe aktiviteteve të shoqërisë
civile me të rinjtë dhe me qeverisjen lokale për të rritur
presionin por dhe transparencën dhe llogaridhënien për
përfshirjen e rinisë në këto procese.

Të fuqizohen drejtoritë e BE në çdo Bashki dhe të kthehet
vëmendja në mënyrë specifike tek të rinjtë. 

Rekomandime
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