
PROCESI ZGJEDHOR



POPULLSIA URBANE
Grupi demografik urban i lidh zgjedhjet me fraza të tilla si: “demagogji”, “premtime të rreme”, 
“telenovela” dhe “çmenduri e plotë”.

A mendoni se çdo votë është ka 
rëndësi dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

74% 
Po

20% 
Jo

1% 
Refuzon të përgjigjet

5% 
Nuk e din

Ngjashëm me popullsinë rurale, pothuajse tre të katërtat e pjesëmarrësve në sondazh që 
jetojnë në zonat urbane mendojnë se çdo votë është e rëndësishme dhe mund të ndikojë në 
rezultatet e zgjedhjeve (74%), ndërsa një e pesta (20%) nuk ndajnë të njëjtin mendim. 

Shtatë në dhjetë të anketuar që jetojnë në zona urbane (68%) thonë se votimi në vetvete nuk 
është i mjaftueshëm për të motivuar qytetarët të ndryshojnë ose të ndikojnë në politikat, 
që është 10% më shumë krahasuar me popullsinë rurale (58%). Dy në dhjetë (22%) besojnë se 
votimi është i mjaftueshëm, ndërsa një në dhjetë nuk kanë njohuri për këtë çështje. 

Motivimi për të votuar
Sa rregullisht ju votoni?
 
 
Hulumtimi tregon se 77% votojnë pothuajse rregullisht ose shpesh, 11% ndonjëherë, 6% 
zakonisht nuk votojnë dhe 4% nuk votojnë kurrë.

 
Përveç kësaj, 38% shprehen se ata gjithmonë votojnë për të njëjtën parti politike, ndërsa 44% 
votojnë për parti të ndryshme. Kjo tregon se ata ka të ngjarë të shkëpusin besnikërinë ndaj një 
partie të caktuar politike nëse shfaqen mundësi të tjera politike. 

77% rregullisht ose shpesh 11% ndonjëherë 6% zakonisht jo 4% asnjëherë



Faktorët që ndikojnë në vendimin e tyre për të votuar 
Ngjashëm me popullsinë rurale, tre faktorët kryesorë që ndikojnë në popullatën urbane të 
dalin dhe të votojnë janë: perceptimi se votimi është një e drejtë dhe detyrë qytetare (57%), 
perspektiva më të mira për të ardhmen (45%), dhe frika se dikush do të keqpërdorë votën e 
tyre (30%). 

57%  
E drejta dhe 
detyra qytetare

45%  
Ardhmëri 
më e mirë

30%  
Frika se dikush do ta 
vjedhë votën e tyre

Nëse ka përfaqësues të grupeve të mëposhtme në listat e kandidatëve 
sa ka gjasa që ju të votoni për atë parti politike?

Të rinjë 3% 

6% 

45% 

47% 

Njerëzit familjarë 3% 

6% 

37% 

55% 

Më shumë se gjysma e të anketuarve (57%) tregojnë se vendimi i tyre për të votuar është i njëjtë 
ose më shpesh i njëjtë me atë të familjeve të tyre (7% më pak se popullsia rurale), ndërsa 41% 
votojnë ndryshe nga familjet e tyre.

Gjashtë në dhjetë të anketuar nuk ndikohen nga miqtë e tyre mbi vendimin për të votuar.

Siç është vërejtur nga grupet e tjera të profilit, ky grup do të dëshironte të shihte njerëz më 
të njohur dhe lokalë, si dhe të rinj si kandidatë në listat e partive për zgjedhje ose si zyrtarë të 
zgjedhur (p.sh. në këshillat bashkiakë). 

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa



Demotivimi për të votuar
Pakënaqësia me qeverinë aktuale dhe partitë politike demotivon të anketuarit në këtë grup 
për të dalë dhe për të votuar. 

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar?

Unë nuk u besoj partive politike

Nuk më intereson politika

Të gjitha parti politike 
janë të njëjta për mua

Nuk ka asnjë parti / politikan që 
përfaqëson interesat dhe vlerat e mia. 

Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale

Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm në lidhje me 
programet zgjedhore partiake

Sistemi po favorizon 
parti të veçanta.

10%

7%

10%

6%

2%

16%

6%

Për shkak të pandemisë Kovid-19

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor

Lista e votuesve nuk është përditësuar. 

Bojkotoj për shkak të politikave specifike 
të këqija (marrëveshja e emrit, etj.)

Asgjë nuk mund të ndikojë tek unë.

Refuzon të përgjigjet

Nuk e din

6%

6%

5%

6%

19%

1%

2%



Për më tepër, pjesëmarrësit në grupet e fokusit vunë re se gjithnjë e më shumë qytetarë 
vendosin të mos votojnë për shkak të pakënaqësisë me partitë politike në vend. Edhe pse 
mbizotëron mendimi se votimi është një detyrë qytetare, shumë pjesëmarrës besojnë se 
abstenimi nga votimi për shkak të pakënaqësisë nuk është një sjellje e papërgjegjshme, por 
më tepër një shprehje e revoltës dhe dërgimit të një mesazhi të qartë për të gjitha partitë 
politike. 

Edhe pse në përqindje më të vogël (52%), të anketuarit ndajnë perceptimin e popullsisë rurale 
(64%) se interesat e popullsisë rurale nuk adresohen në mënyrë të barabartë nga partitë 
politike në lidhje me përfshirjen e tyre në programet e partive, në listat e kandidatëve, etj).

A mendoni se partitë 
politike i trajtojnë në 
mënyrë të barabartë 
interesat e popullsisë 
rurale dhe asaj urbane?

20% 
Po

31% 
Jo

1% 
Refuzon të përgjigjet

18% 
Më shpesh po

9% 
Nuk e din

21% 
Më shpesh jo



POPULLSIA RURALE

Pjesëmarrësit e grupeve të fokusit i perceptojnë zgjedhjet si “të panevojshme”, “humbje për 
buxhetin e shtetit” dhe “tepër të shpeshta”.

Studimi cilësor tregon se ky grup demografik dyshon për legjitimitetin e të gjitha zgjedhjeve 
në vend, duke besuar se gjithçka ka qenë e paracaktuar dhe se “faktori ndërkombëtar” është 
mbizotërues në përcaktimin e rezultatit të zgjedhjeve. 

A besoni se çdo votë është e 
rëndësishme dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

75%
Po

17% 
Jo

14% 
Refuzon të përgjigjet

Pothuajse tre të katërtat e të anketuarve janë të mendimit se çdo votë është e 
rëndësishme dhe mund të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve (75%), ndërsa 17% nuk besojnë 
kështu. 

Gjashtë nga dhjetë të anketuar u shprehën se votimi në vetvete nuk është i mjaftueshëm 
për të ndikuar në ndryshimin e politikave; tre nga dhjetë besojnë se votimi mund të 
ndikojë në ndryshimin e politikave, ndërsa një nga dhjetë thanë se nuk ka njohuri për këtë 
çështje.  

Motivimi për të votuar 
Sa shpesh ju votoni?75% çdohere ose shpesh 14% ndonjëherë 3% asnjëherë5% zakonisht jo

Hulumtimi tregon se 75% e të anketuarve votojnë pothuajse gjithmonë ose shpesh, 14% 
ndonjëherë, 5% zakonisht abstenojnë, dhe 3% rregullisht abstenojnë nga votimi. 



Unë gjithmonë them - nëse ky person ose parti nuk 

ka qenë i mirë deri më tani, ata duhet të dënohen. 

Mashkull, 44, Miletino“ ”

Dyzet e një përqind (41%) e të anketuarve votojnë rregullisht për të njëjtën parti, dhe një 
përqindje e barabartë votojnë për parti të ndryshme politike. Kjo tregon se ata do të votonin 
për një parti tjetër nëse politikat e partisë që ata mbështesin rezultojnë të pasuksesshme.

56% 
E drejta dhe 
detyra qytetare

Faktorët që ndikojnë në vendimin e tyre për të votuar
Tre faktorët kryesorë që ndikojnë në vendimin e të anketuarit për të votuar janë: perceptimi 
se votimi është një e drejtë dhe detyrë qytetare (56%), perspektivat për një të ardhme më të 
mirë (39%) dhe frika se vota e tyre do të vidhet (27%). 

Ndërsa përqindja e vështirësive të raportuara gjatë votimit është e vogël, shumica e rasteve 
në këtë kategori kanë të bëjnë me mos posedimin e dokumenteve të vlefshme personale (7%).

Pothuajse dy të tretat e të anketuarve (64%) deklaruan se vendimi i tyre për të votuar rregullisht 
ose më së shpeshti përputhet me atë të familjeve të tyre, ndërsa një e treta (33%) thanë se ai 
ishte ndryshe.

Gjashtë nga dhjetë e të anketuarve nuk ndikohen nga miqtë e tyre mbi vendimin për të votuar.

Sidoqoftë, ky grup demografik tregon presionin nga miqtë e tyre për të votuar për një parti të 
caktuar politike në mënyrë që të përmirësojnë perspektivat e tyre të punësimit. 

27% 
Frika se dikush do te 
votojë në vend të tyre

Unë dilja dhe votoja sepse miqtë e mi ma kërkonin

këtë. E bëja për t’u bërë nder. Jam e lumtur  që

mund të ndihmoj, ata po luftojnë për të gjetur 

një punë ose në REK Bitola ose në arsim.

Femer, 37, Krklino

“
”

39% 
Ardhmëri 
më e mirë 

Njerëzit që jetojnë në zonat rurale do të dëshironin të shihnin më shumë njerëz nga 
bashkësia e tyre lokale dhe njerëz të njohur si kandidatë në listat e partive për zgjedhje ose 
si zyrtarë të zgjedhur, p.sh. në këshillat komunalë. 



Nëse ka përfaqësues të grupeve të mëposhtme në listat e kandidatëve, 
sa është e mundshme që ju të votoni për atë parti politike?

Vendet rurale 8% 

8% 

45% 

39% 

Gra 8% 

10% 

51% 

32% 

Të rinjë 8% 

9% 

41% 

42% 

Përfaqësuetit e 
komunitetit lokal 9% 

8% 

42% 

42% 

Njerëzit 
familjarë 9% 

10% 

35% 

47% 

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa



Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale

Unë nuk u besoj partive politike

Për shkak të pandemisë Kovid-19

Demotivimi për të votuar 
Pakënaqësia me qeverisjen dhe partitë politike është faktori kryesor që ndikon në vendimin e 
pjesëmarrësve të sondazhit për të abstenuar nga votimi. 

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar?

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor

Bojkotoj për shkak të politikave specifike 
të këqija (marrëveshja e emrit, etj.)

Sistemi po favorizon 
parti të veçanta.

Lista e votuesve nuk 
është përditësuar. 
Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm në lidhje me 
programet zgjedhore partiake
Nuk e din

Refuzon të përgjigjet

Të gjithа parti politike 
janë të njëjta për mua

Nuk ka asnjë parti / politikan që 
përfaqëson interesat dhe vlerat e mia. 

Nuk më intereson politika

23%

12%

12%

11%

10%

10%

10%

10%

9%

6%

5%

7%

3%



Pak më shumë se gjysma e përgjigjeve (57%) kanë të bëjnë me pakënaqësinë me qeverisjen 
dhe partitë politike në përgjithësi (zhgënjimi, perceptimi se të gjitha partitë janë të njëjta, 
se nuk ka asnjë parti apo politikan që përfaqëson interesat dhe vlerat e tyre, dhe 
mosbesimi). 

Shumica dërrmuese e njerëzve që jetojnë në vendbanimet rurale (64%) besojnë se 
interesat e popullatës rurale nuk konsiderohen njësoj nga partitë politike si ato të 
popullatës urbane.

 A mendoni se interesat 
e popullsisë rurale 
konsiderohen në 
mënyrë të barabartë 
nga partitë politike?

15%
Po

43%
Jo

13% 
Më shpesh po

2% 
Refuzon të përgjigjet

21% 
Më shpesh jo

6% 
Nuk e din

Besimi është se ekziston një diskriminim i fortë i zonave rurale në vend përmes programeve 
zgjedhore të partive politike. Si banorë në zonat rurale, ata ndihen të refuzuar dhe të 
papranuar në nivelin lokal dhe qendror.

“Në zonat rurale askush nuk është i interesuar të bëjë

diçka për ne, për qytetarët. Ne jetojmë në një shoqëri

të ndarë, sikur nuk jemi atje ose sikur të jemi në

ndonjë pjesë tjetër të vendit. Ndjehemi të diskriminuar

dhe të refuzuar. Jemi vetëm një tepricë e qytetit. 

Femer, 37, Krklino

“
”



RINIA

A besoni se çdo votë është e 
rëndësishme dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

67%
Po

26% 
Jo

1% 
Refuzon të përgjigjet

6% 
Nuk e din

44% rregullisht 16% shpesh 17% ndonjëherë 7% asnjëhere10% zakonisht jo

Pjesëmarrësit e grupeve të fokusit kanë tendencë t’i perceptojnë zgjedhjet në vend si “të 
shpeshta”, “jo legjitime”, “të vendosura nga SHBA”, “demokraci të rreme”, “presione të forta 
politike” dhe “frikë nga humbja e vendit të punës”.

Më shumë se dy të tretat e të anketuarve besojnë se çdo votë vlen dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve (67%), ndërsa 26% nuk besojnë në rëndësinë e çdo vote.

Gjysma e të anketuarve tregojnë se votimi në vetvete nuk është i mjaftueshëm për të 
angazhuar qytetarët për të bërë ndryshime në politika, tre nga dhjetë besojnë se votimi është 
i mjaftueshëm, ndërsa një në dhjetë pretendon se nuk ka njohuri për këtë çështje.  

Motivimi për të votuar
Sa rregullisht ju votoni?
Hulumtimi tregon se 44% e të anketuarve tregojnë se votojnë pothuajse rregullisht, 16% 
shpesh, 17% ndonjëherë, 10% zakonisht nuk votojnë dhe 7% nuk votojnë kurrë.

Për më tepër, 43% e të anketuarve deklarojnë se votojnë rregullisht për të njëjtën parti dhe 
26% votojnë për parti të ndryshme politike. 



Faktorët që ndikojnë në vendimin e tyre për të votuar
 Hulumtimi tregon se tre faktorët kryesorë që ndikojnë në vendimin e të rinjve për të votuar 
janë: besimi se votimi është një e drejtë dhe detyrë qytetare (48%), perspektiva më të mira 
(38%) dhe frika se dikush do të vidhte votën e tyre (18%) .

48%  
E drejta dhe 
detyra qytetare

38%  
Ardhmëri 
më e mirë 

18%  
Frika se do ta vjedhin 
voten e tyre

Grupi thekson më tej rëndësinë e votimit në drejtim të sigurimit të përgjegjësisë dhe 
përmbushjes së premtimeve të bëra nga zyrtarët e zgjedhur.

Pothuajse gjysma e të anketuarve (48%) tregojnë se vendimi i tyre për të votuar është i njëjtë 
ose më shpesh i njëjtë me atë të familjeve të tyre, ndërsa pothuajse e njëjta përqindje (47%) 
deklarojnë se vendimi i tyre nuk është i njëjtë ose më shpesh jo i njëjtë me atë të familjeve të 
tyre.

Në lidhje me ndikimin e miqve të tyre në votim, dy të tretat e të rinjve theksojnë se vendimi i 
tyre për të votuar nuk është i njëjtë ose më shpesh jo i njëjtë me atë të miqve të tyre.

Nëse nuk votoni sot, nuk keni të drejtë të 

ankoheni nesër ose të kërkoni përgjegjësi. 

Mashkull, 18, Gostivar“ ”

Të rinjtë preferojnë përfaqësuesit e të rinjve, njerëzit vendas dhe të njohur
 në listat e kandidatëve.

Nëse në listat e kandidatëve ka përfaqësues të grupeve në vijim, 
sa gjasa ka që ju të votoni për atë parti politike?

Të rinjë 6% 

12% 

31% 

51% 

Njerëzit familjarë 7% 

14% 

30% 

49% 



Demotivimi për të votuar
Pakënaqësia me partitë politike, mungesa e interesit për politikë dhe mungesa e besimit në 
sistemin zgjedhor/administratën zgjedhore janë faktorët kryesorë që ndikojnë në vendimin e 
votuesve për herë të parë të abstenojnë nga votimi. 

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar?

Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale

Nuk më intereson politika 

Të gjithа parti politike 
janë të njëjta për mua

I don’t trust the political parties

Nuk ka asnjë parti / politikan 
që përfaqëson interesat 
dhe vlerat e mia. 

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor

Sistemi po favorizon 
parti të veçanta.

18%

18%

16%

14%

11%

8%

8%

Përfaqësuetit e 
komunitetit lokal 8% 

14% 

42% 

37% 

Gra 6% 

14% 

45% 

34% 

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa



Për shkak të pandemisë Kovid-19

Bojkotoj për shkak të politikave specifike 
të këqija (marrëveshja e emrit, etj.)

Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm në lidhje me 
programet zgjedhore partiake

Lista e votuesve nuk 
është përditësuar.  

Refuzon të përgjigjet

Nuk e din

8%

8%

8%

7%

5%

3%

Gjetjet e grupeve të fokusit tregojnë se disa të rinj tentojnë të bojkotojnë zgjedhjet si një 
mjet për t’i dhënë një partie politike një mësim, duke ndezur alarmin për pakënaqësinë e 
qytetarëve me sjelljen e të gjitha partive politike. 

Vetëm me një bojkot masiv të zgjedhjeve, do 

t’u dërgohet mesazhë partive politike, për 

pakënaqësinë dhe revoltën për punën e tyre.

Femër, 26, Strumicë
“ ”



VOTUESIT PËR HERË TË 
PARË

Një perceptim i gjerë negativ në lidhje me votimin është i përhapur në mesin e votuesve për 
herë të parë.

“Fiktive”, “kot”, “ngecje”, “pa zgjedhje reale”, “pjesëmarrje e ulët”, “fletëvotime të 
pavlefshme”, “presion politik dhe shantazh”, “frikë mes qytetarëve” janë përshkrimet më të 
zakonshme për zgjedhjet në vendi midis pjesëmarrësve në diskutimin në fokus grup.

A mendoni se çdo votë ka 
rëndësi dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

49% 
Po

36% 
Jo

15% 
Nuk e din

Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve dyshojnë në rëndësinë e votës së qytetarëve 
dhe ndikimin e saj në rezultatet e zgjedhjeve. Hulumtimi tregon se pothuajse gjysma e të 
anketuarve besojnë se çdo votë është e rëndësishme dhe mund të ndikojë në rezultatet e 
zgjedhjeve (49%), më shumë se një e treta nuk besojnë kështu (36%), ndërsa 15% thanë se nuk 
dinë.

Gjysma e votuesve për herë të parë thonë se votimi në vetvete nuk është i mjaftueshëm për të 
angazhuar qytetarët në politik bërjen, tre nga dhjetë besojnë se votimi është i mjaftueshëm, 
ndërsa dy nga dhjetë thanë se nuk kanë njohuri për këtë çështje. 

Motivimi për të votuar
Kurioziteti për të përjetuar procesin e votimit për herë të parë është motivi dominues për 
këtë grup për të dalë dhe për të votuar.

Sidoqoftë, entuziazmi për votim, vendimmarrje dhe pjesëmarrje aktive në politikë bërje nuk 
është i lartë. Të anketuarit treguan indiferencë, përfshirë besimin se vota e qytetarit nuk ka 
një ndikim të rëndësishëm dhe se rezultatet e zgjedhjeve nuk reflektojnë vullnetin e njerëzve. 
Të anketuarit tregojnë se të rinjtë në përgjithësi nuk janë të interesuar të votojnë dhe se 
entuziazmi fillestar bie me kalimin e kohës.



23%  
E drejta dhe 
detyra qytetare

28%  
Frika se dikush do te 
votojë në vend të tyre

36%  
Ardhmëri
më e mirë 

Nëse ka përfaqësues të grupeve të mëposhtme në listat e kandidatëve, 
sa është e mundshme që ju të votoni për atë parti politike?

Njerëzit familjarë 8% 

46% 

5% 

41% 

Të rinjë 5% 

46% 

5% 

44% 

Votuesit për herë të parë do të dëshironin të shihnin më shumë përfaqësues të të 
rinjve dhe njerëz që ata njohin në listat e kandidatëve ose këshillit. 

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa

Për më tepër, hulumtimi tregon se tre faktorët kryesorë që ndikojnë në vendimin e votuesve 
për herë të parë janë: perspektivat për një të ardhme më të mirë (36%), frika se dikush do të 
vidhte votën e tyre, d.m.th.. do të votonte në vend të tyre (28%), dhe perceptimi se votimi 
është një e drejtë dhe detyrë qytetare (23%).

Familja është një faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon në pjesëmarrjen e votuesve për herë të 
parë. Gjysma e të anketuarve tregojnë se vendimi i tyre për të votuar është i njëjtë ose  shpesh 
i njëjtë me atë të familjeve të tyre. 

Unë mendoj se familja gjithashtu ka një ndikim të madh. 

Nëse prindërit tuaj nuk votojnë, kjo çështje më nuk është 

objekt diskutimi në shtëpi. Politika injorohet tërësisht, 

sepse shumë prindër nuk janë të kënaqur me të. Duket 

se ka një ndarje të madhe. Disa familje ndihmohen 

nga partia dhe të gjithë anëtarët e familjes janë të 

punësuar, ndërsa disa familje mbijetojnë me një pagë.

Mashkull, 17, Manastir 

“

”



Nuk më intereson politika
26%

Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale 21%

Të takoni kolegegë,  
miq për të diskutuar 18%

Nuk ka asnjë parti / politikan 
që përfaqëson interesat 
dhe vlerat e mia. 

15%

Lista e votuesve nuk 
është përditësuar. 

Demotivimi për të votuar
Pakënaqësia me qeverisjen dhe partitë politike, mungesa e interesit për politikë dhe mungesa 
e besimit në listën e votuesve janë faktorët kryesorë që ndikojnë në vendimin e votuesve për 
herë të parë të abstenojnë nga votimi.

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar? 

Unë nuk u besoj partive politike

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor

Për shkak të pandemisë Kovid-19

Bojkotoj për shkak të politikave specifike 
të këqija (marrëveshja e emrit, etj.)

Nuk kam informacion të mjaftueshëm në 
lidhje me programet zgjedhore partiake

 Sistemi po favorizon 
parti të veçanta.

13%

8%

13%

8%

8%

8%

5%

 Nuk ka asnjeri që dua ta votoj në zgjedhjet. 

Nuk më pëlqen asnjë nga kandidatët.
Femër, 19, Prilep“ ”

 Unë mendoj se nëse të rinjtë do të ishin në politikë, ata patjetër 

do të na kishin ne në shënjestër si votues dhe jo pensionistët.

Femër, 18, Kumanovë“ ”
Fokus grupet i konfirmojnë këto gjetje.



Të rinjtë nuk kanë interes për politikë. Nuk ka parti për të 

cilën do të votonim. Ne nuk kemi në plan të qëndrojmë dhe 

të jetojmë në këtë vend. Nuk shohim të ardhmen këtu.

Femër, 18, Shkup

Këto zgjedhje ishin për të qeshur. Fushatat e partive 

ishin komike. Ata shkojnë në një ekstrem përtej reales.

Femër, 19, Prilep

“

“
”
”

Niveli i ulët i informacionit dhe interesit në lidhje me procesin zgjedhor është 
mbizotërues midis votuesve për herë të parë.

Tre nga dhjetë votues për herë të parë dinë të kontrollojnë të dhënat e tyre në listën zgjedhore, 
ndërsa shtatë nga dhjetë nuk e kanë këtë informacion.



TË RINJTË NGA ZONAT 
RURALE 

Të rinjtë nga zonat rurale i lidhin zgjedhjet me fraza të tilla si: “katastrofë”, “humbje 
e panevojshme parash”, “shpenzim i panevojshëm i buxhetit të shtetit”, “i parregullt”, 
“rezultate të kurdisura”. Krahasuar me votuesit për herë të parë dhe të rinjtë në përgjithësi, 
të rinjtë rural besojnë më shumë në rëndësinë e votës së qytetarëve dhe ndikimin e saj në 
rezultatet e zgjedhjeve. 

Pothuajse tre të katërtat e pjesëmarrësve në sondazh mendojnë se çdo votë është e rëndësishme 
dhe mund të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve (74%), ndërsa vetëm 21% nuk e besojnë këtë.

Më shumë se gjysma e të anketuarve (57%) tregojnë se votimi në vetvete nuk është i mjaftueshëm 
për të përfshirë qytetarët në aktivitete që mund të ndikojnë në politikat, tre në dhjetë besojnë 
se votimi është i mjaftueshëm, ndërsa një në dhjetë nuk kanë njohuri për këtë çështje. 

A besoni se çdo votë është e 
rëndësishme dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

74%
Po

21% 
Jo

4% 
Refuzon të përgjigjet

1% 
Nuk e din



65% rregullisht ose shpesh 

Motivimi për të votuar
Sa rregullisht ju votoni?

Ngjashëm me rininë në përgjithësi dhe votuesit për herë të parë, të përfshirë gjithashtu në 
këtë hulumtim, rinia rurale motivohet më shumë me veprime sesa me fjalë. Ky lloj arsyetimi 
qëndron në thelb të motivimit të tyre për të votuar, si dhe për të qenë politikisht aktiv dhe të 
angazhuar në jetën qytetare. 

Studimi tregon se 65% votojnë pothuajse rregullisht ose shpesh, 19% ndonjëherë, 8% zakonisht 
nuk votojnë dhe 4% nuk votojnë kurrë.

Për më tepër, 48% e të anketuarve votojnë rregullisht për të njëjtën parti, ndërsa 31% votojnë 
për parti të ndryshme politike. Kjo tregon që mbështetja e tyre për një parti të caktuar politike 
mund të ndryshojë nëse paraqiten opsione të tjera politike. 

Faktorët që ndikojnë në vendimin e tyre për të votuar
 Ngjashëm me popullatën e përgjithshme, tre faktorët kryesorë që ndikojnë në vendimin e 
të rinjve për të votuar janë: perceptimi se votimi është një e drejtë dhe detyrë qytetare (55%), 
perspektivat për një të ardhme më të mirë (37%) dhe frika se dikush do të vidhte votën e tyre 
(21%).

Për më tepër, ky grup thekson presionin politik për të votuar sepse në fshatrat e vegjël “të 
gjithë dinë gjithçka për të gjithë”. 

Të rinjtë në zonat rurale do të dëshironin të shihnin më shumë përfaqësues të të rinjve, njerëz 
lokal, të njohur dhe rural si kandidatë në listat e partive në zgjedhje (ose si zyrtarë të zgjedhur, 
për shembull në këshillat komunalë). Më shumë se gjysma e të anketuarve (53%) tregojnë se 
vendimi i tyre për të votuar është i njëjtë ose shpesh i njëjtë me atë të familjeve të tyre, ndërsa 
43% thonë se ai ndryshon nga vendimi i familjeve të tyre.

Gjashtë nga dhjetë të anketuar nuk ndikohen nga miqtë e tyre në vendimin për të votuar.

.

19% ndonjëherë 4% asnjëherë8% z akonisht jo

Nëse nuk votoni, keni frikë se dikush mund të thotë se nuk keni 

votuar. Ne nuk e dimë nëse njerëzit votojnë për një parti të 

caktuar politike apo nëse e bëjnë të pavlefshme fletën e tyre të 

votimit, por e dimë se në gjithçka ka ndikim politik. Unë mendoj 

se njerëzit janë shumë të frikësuar për të qëndruar në shtëpi.

Mashkull, 24, Kallasllari

“
”

55%  
E drejta dhe 
detyra qytetare

37%  
Ardhmëri 
më e mirë 

21%  
Frika se dikush do ta 
vjedhë votën e tyre



Nëse në listat e kandidatëve ose këshillit ka përfaqësues të grupeve 
në vijim, sa gjasa ka që ju të votoni për atë parti politike?

Të rinjë 7% 

13% 

36% 

45% 

Njerëzit familjarë 7% 

15% 

35% 

43% 

Përfaqësuetit e 
komunitetit lokal 7% 

12% 

45% 

36% 

Vendet rurale 7% 

11% 

51% 

32% 

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa



Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale 21%

Të gjithа parti politike 
janë të njëjta për mua 17%

Unë nuk u besoj partive politike 15%

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor 13%

Nuk ka asnjë parti / politikan 
që përfaqëson interesat 
dhe vlerat e mia. 

Demotivimi për të votuar
Pakënaqësia me qeverisjen dhe partitë politike është faktori kryesor që ndikon që rinia rurale 
të abstenojë nga votimi.

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar?

Nuk më intereson politika

Sistemi po favorizon 
parti të veçanta.

Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm në lidhje me 
programet zgjedhore partiake
Për shkak të pandemisë Kovid-19

Lista e votuesve nuk 
është përditësuar. 

Bojkotoj për shkak të 
politikave specifike të këqija 
(marrëveshja e emrit, etj.)

Nuk e din 

Refuzon të përgjigjet

13%

12%

10%

9%

4%

4%

7%

7%

8%



 Unë mendoj se ka dy lloje njerëzish që nuk votojnë. Të 

parët janë ata që janë të zhgënjyer me partitë politike, 

dhe të dytët janë njerëz që nuk varen nga partitë 

politike, prandaj rezultatet e zgjedhjeve nuk kanë një 

efekt të rëndësishëm në cilësinë e jetës së tyre.

Femër, 26, Përshovcë

 Mendoj se zonat rurale janë lënë pas dore. 

Ndodh të shohësh punime në rrugë dy ditë para 

zgjedhjeve, ata fillojnë të punojnë vetëm atëherë. 

Mund ta kuptoni strategjinë e tyre shumë lehtë.

Mashkull, 24, Kalaslari

“

“

”

”

Shumica e pjesëmarrësve në 
sondazh besojnë se interesat e 
popullsisë rurale nuk adresohen 
në mënyrë të barabartë nga 
partitë politike në krahasim 
me popullatën urbane. 

22% 
Po

13% 
Më shpesh po

40% 
Jo

20% 
Më shpesh jo

5% 
Nuk e din



GRATË 

Pjesëmarrësit e grupeve të fokusit kanë tendencë t’i lidhin zgjedhjet në vend me frazat në 
vijim: “tepër të shpeshta”, “shpenzime të mëdha për buxhetin e vendit”, “fushata të shtrenjta 
parazgjedhore”, “monotoni”, “premtime të rreme” dhe “sulme midis kundërshtarëve politikë 

A besoni se çdo votë është e 
rëndësishme dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

70% 
Po

22% 
Jo

1% 
Refuzon të përgjigjet

7% 
Nuk e din

Shtatë nga dhjetë të anketuara besojnë se çdo votë është e rëndësishme dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve, ndërsa dy në dhjetë nuk e besojnë këtë. 

Më shumë gra (22%) sesa burra (15%) nuk besojnë në rëndësinë e çdo vote dhe arsyeja e 
skepticizmit mund të jetë për shkak të shkallës më të ulët të besimit dhe sigurisë së grave 
në institucionet e sistemit, duke përfshirë këtu edhe ato gra të cilat janë të kyqura në 
administrimin e zgjedhjeve. 

Pothuajse dy të tretat e të anketuarave (64%) tregojnë se votimi në vetvete nuk është i 
mjaftueshëm për të angazhuar qytetarët në ndryshime të politikave, 23% besojnë se votimi 
mund të shkaktojë ndryshim apo ndikim mbi politikat, ndërkohë që 11% thonë se nuk kanë 
njohuri mbi këtë çështje. 

Parimi i pranuar përgjithësisht se gratë shmangen nga pjesëmarrja e publikut është 
gjithashtu i zbatueshëm këtu. Gjegjësisht, ndërsa shumica e grave besojnë se votimi nuk është 
i mjaftueshëm për të përfshirë qytetarët në ndryshime të politikave, ato gjithashtu hezitojnë 
të angazhohen më shumë. Prandaj, mungesa e angazhimit është një çështje komplekse, e cila 
nuk varet vetëm nga mungesa e vetëdijes politike dhe si e tillë kërkon analiza dhe interpretime 
të mëtejshme. 



Pesëdhjetë e dy përqind (52%) e të anketuarave në sondazh tregojnë se ata votojnë pothuajse 
rregullisht, 21% shpesh, 13% ndonjëherë, 6% zakonisht abstenojnë dhe 5% abstenojnë 
rregullisht.

Dyzet e dy përqind (42%) e të anketuarave në sondazh votojnë për parti të ndryshme politike 
gjatë cikleve të ndryshme zgjedhore, ndërsa 39% votojnë rregullisht për të njëjtën parti. 

Motivimi për të votuar
Sa rregullisht ju votoni?

52% rregullisht 21% shpesh 13% ndonjeherë 5% asnjëherë6%  zakonisht jo

Faktorët që ndikojnë në vendimin e tyre për të votuar
Tre faktorët kryesorë që ndikojnë pozitivisht në vendimin e të anketuarave për të votuar 
janë: perceptimi se votimi është një e drejtë dhe detyrë qytetare (53%), perspektivat për një të 
ardhme më të mirë (41%) dhe frika se vota e tyre do të vidhet (26%).

Gjashtëdhjetë e dy përqind (62%) e grave të anketuara tregojnë se vendimi i tyre për të votuar 
zakonisht ose shumë shpesh përputhet me atë të familjeve të tyre, ndërsa 26% pohuan se 
vendimi i tyre është i njëjtë ose se është shpeshherë i njëjtë me atë të miqve të tyre. 

53% 
Civic right 
and duty

41% 
Ardhmëri 
 më e mirë 

26% 
Frika se dikush do ta 
vjedhë votën e tyre

Pjesëmarrësit e sondazhit do të dëshironin të shihnin më shumë njerëz të 
njohur, dhe të rinj në listat e kandidatëve.



Përfaqësuetit e 
komunitetit lokal 6% 

9% 

45% 

40% 

Gra 5% 

7% 

47% 

41% 

Të rinjë 5% 

7% 

41% 

47% 

Është interesante se, edhepse gratë nuk shqetësohen për nevojat specifike të gjinisë së tyre 
ose me përfaqësim të barabartë gjinor, ato priren të shprehin kënaqësi kur gratë janë aktive 
në politikë dhe preferojnë të votojnë për gratë. 

Kështu, ekziston një mospërputhje midis të kuptuarit të barazisë gjinore dhe zbatimit të saj 
praktik (p.sh. gratë që kandidojnë për funksione politike). Kjo mospërputhje mund të jetë 
rezultat i përpjekjeve të pamjaftueshme të institucioneve arsimore, shoqërisë civile dhe 
mediave për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë e barazisë gjinore dhe për të 
shmangur stigmatizimin e fjalës “feminizëm”.

Njerëzit familjarë 5% 

7% 

36% 

52% 

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa

Nëse në listat e kandidatëve ka përfaqësues të grupeve në vijim, 
sa gjasa ka që ju të votoni për atë parti politike?



Nuk u besoj partive politike
10%

Nuk më intereson politika 
7%

Të gjithа parti politike 
janë të njëjta për mua 10%

Nuk ka asnjë parti/politikan që 
përfaqëson interesat dhe vlerat e mia 6%

Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale

Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm në lidhje me 
programet zgjedhore partiake

Sistemi aktual favorizon 
partitë e zgjedhura.

3%

14%

6%

Demotivimi për të votuar
Pakënaqësia me qeverinë në detyrë dhe partitë politike është faktori kryesor që ndikon në 
vendimin e pjesëmarrësve të sondazhit për të abstenuar nga votimi. 

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar?

Bojkotoj për shkak të politikave specifike 
të këqija (marrëveshja e emrit, etj.)

Për shkak të pandemisë Kovid-19

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor

5%

5%

6%

Lista e votuesve nuk 
është përditësuar.  

Asgjë nuk mund të ndikojë tek unë.

Refuzon të përgjigjet

Nuk e din

2%

3%

4%

18%

Përqindja e lartë e grave (7 nga 10) ,që besojnë se çdo votë është e rëndësishme, përputhet me 
gjetjet e fokus grupit, se një pjesë e votuesve femra të pakënaqura konsiderojnë bojkotimin e 
zgjedhjeve si një mënyrë për të shprehur zhgënjimin dhe revoltën kundër partive politike dhe 
për të kërkuar ndëshkimin përkatës për premtimet e tyre të parealizuara. 



Ndoshta do të ishte më mirë nëse shumica e njerëzve nuk do të 

dilnin për të votuar. Nëse ka një numër të madh të votuesve 

të pakënaqur që nuk dalin për të votuar, atëherë partitë 

politike mund të alarmohen se diçka me të vërtetë nuk është 

në rregull. Unë mendoj se ky do të ishte një mesazh i mirë për 

ata, që të fillojnë të mendojnë për këtë vend dhe këta njerëz.

Femër, 39, Shkup

“
”



GRATË NGA ZONAT 
RURALE 

Gjashtëdhjetë përqind (60%) e të anketuarave tregojnë se votimi në vetvete nuk është i 
mjaftueshëm për të ndikuar në ndryshimin e politikës, 25% besojnë se votimi mund të sjellë 
ndryshim, ndërsa 13% thonë se nuk dinë asgjë për këtë çështje.

A besoni se çdo votë është e 
rëndësishme dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

68%
Po

23% 
Jo

1% 
Refuzon të përgjigjet

8% 
Nuk e din

Pjesëmarrësit e grupeve të fokusit kanë tendencë t’i lidhin zgjedhjet në vend me frazat e 
mëposhtme: “gënjeshtra”, “premtime të parealizuara”, “njerëzit dhe politikanët jetojnë në 
universe paralele”, “sulme dhe shpifje në vend të programeve të mira partiake”. 

Shtatë nga dhjetë femra të anketuara që jetojnë në zonat rurale (68%) besojnë se çdo 
votë është e rëndësishme dhe mund të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve, ndërsa dy nga 
dhjetë (23%) nuk besojnë kështu. 

Motivimi për të votuar
Sa rregullisht ju votoni?

Pesëdhjetë përqind (50%) e të anketuarave thanë se votojnë rregullisht, 22% shpesh, 
16% ndonjëherë, 6% zakonisht abstenojnë dhe 4% rregullisht abstenojnë nga votimi.  

Dyzet e tre përqind (43%) e të anketuarave në sondazh votojnë për parti të ndryshme politike 
gjatë cikleve të ndryshme zgjedhore, ndërsa 40% votojnë rregullisht për të njëjtën parti.  

50% rregullisht 22% shpesh 16% ndonjeherë 4% asnjëherë6%  zakonisht jo



Faktorët që ndikojnë në vendimin e tyre për të votuar
Tre faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë pozitivisht te të anketuarat janë: perceptimi se 
votimi është një e drejtë dhe detyrë qytetare (52%), perspektivat për një të ardhme më të mirë 
(40%) dhe frika se vota e tyre do të vidhet (27%).

Gjashtëdhjetë e gjashtë përqind (66%) e të anketuarave thonë se vendimi i tyre për të votuar 
zakonisht ose shumë shpesh përputhet me atë të familjeve të tyre, ndërsa 28% pohuan se 
vendimi i tyre është i njëjtë apo se është shpeshherë i njejtë me atë të miqve të tyre. 

52% 
E drejta dhe 
detyra qytetare

40% 
Ardhmëri 
më e mirë 

27% 
Frika se dikush do ta 
vjedhë votën e tyre

Pjesëmarrëset e sondazhit do të dëshironin të shihnin më shumë njerëz të 
njohur, të rinj dhe gra në listat e kandidatëve. 

Nëse në listat e kandidatëve ka përfaqësues të grupeve në vijim, 
sa gjasa ka që ju të votoni për atë parti politike?

Vendet rurale 7% 

7% 

47% 

40% 

Gra 7% 

7% 

43% 

44% 

Përfaqësuetit e 
komunitetit lokal 7% 

7% 

44% 

42% 



Të rinjë 7% 

8% 

39% 

46% 

Ne duhet të luftojmë vetëm dhe të mos nënvlerësojmë aftësitë 

tona, sepse, të jemi të sinqertë, ne jemi më të zgjuara se 

burrat. Jemi këmbëngulëse, nëse vendosim një qëllim, nuk 

dorëzohemi dhe shkojmë deri në fund. Kjo është arsyeja pse 

ne nuk duhet ta lejojmë veten të jemi qytetarë të klasit të 

dytë dhe duhet të përfshihemi më shumë në politikë. 

Femër, 38, Tearcë

“
”

Njerëzit familjarë 8% 

8% 

37% 

48% 

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa

Demotivimi për të votuar
Pakenaqesia nga qeveria ne fuqi dhe partite politike, eshte faktori kryesor qe ndikon 
abstenimin nga votimi  te pjesemarresve te sondazhit. 

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar?

Unë nuk u besoj partive politike

Nuk më intereson politika 

Të gjithа parti politike 
janë të njëjta për mua

There is no party/politician 
who represents my interests

Nuk kam informacion të mjaftueshëm në 
lidhje me programet zgjedhore partiake

8%

6%

8%

8%

4%



Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale 16%

Sistemi po favorizon 
parti të veçanta.

Bojkotoj për shkak të politikave specifike 
të këqija (marrëveshja e emrit, etj.

Për shkak të pandemisë Kovid-19

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor

Lista e votuesve nuk 
është përditësuar.  

Asgjë nuk mund të ndikojë tek unë.

Refuzon të përgjigjet

Nuk e din

7%

6%

5%

8%

2%

4%

3%

17%

Gjetjet e grupeve të fokusit tregojnë se gratë nga zonat rurale deklarojnë se presionet nga 
partitë janë veçanërisht të forta në zonat rurale dhe se anëtarësia në partitë politike është 
shpesh kushti më i rëndësishëm për punësim.  

Po, kam qenë nën presion dhe poashtu edhe burri im. Kjo 

ishte në vitin 2016 para zgjedhjeve, burri im u kërcënua 

se unë do të pushohesha nëse ai nuk do të votojë për një 

parti të caktuar politike. Nuk mund ta harroj sa stresuese 

ishte kjo. Unë nuk dua që dikush ta përjetojë këtë gjë. 

Femër, 38, Tearcë

Nuk e di nëse do ta quaja presion, por ata më thanë se nëse dua 

të gjej një punë duhet të votoj për ta. Në fund të fundit, nuk e 

fitova punën. Që atëherë nuk i kam besuar më asnjë partie.

 Femër, 26, Prshove

“

“
”
”



KUFIZUARA 
PERSONAT ME AFTËSI TË 

Pjesëmarrësit e sondazhit më shpesh i lidhin zgjedhjet në vend me fraza të tilla si “korrupsion” 
“treg i gjelbër”, “parregullsi”, “votë e ryshfetit” dhe “mashtrim”.

A besoni se çdo votë është e 
rëndësishme dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

75% 
Yes

14% 
No

2% 
Refuzon të përgjigjet

9% 
Nuk e din

Ky grup beson se zgjedhjet janë përplot parregullsi.  Ata përmendin ndikimin e fortë politik 
dhe blerjen e votës në periudhën para zgjedhjeve, presionin dhe frikësimin e qytetarëve, 
fotografimin e fletëve të votimit, etj. 

Grupi më tej thekson një mospërputhje të theksuar me kërkesat në lidhje me votimin e 
personave me aftësi të kufizuara, duke përfshirë:

• Qasjen e kufizuar në qendrat e votimit (shumica e vendvotimeve janë të vendosura në 
shkolla dhe ka shumë pak shkolla me qasje për personat me aftësi të kufizuara.

• Mungesën e kornizave të votimit për personat me shikim të dëmtuar ose mosarritje për 
t’i siguruar ato për njerëzit që i kanë nevojë - “ato qëndrojnë të paketuara në një thes”.

Nëse nuk ekzistojnë rampa hyrëse për njerëzit në karrocë, 

nëse nuk vendosen korniza votimi për të verbërit, është një 

katastrofë. Ne kemi printuar për të gjithë njerëzit në qendrën 

e votimit një paraqitje ilustruese të nevojave të personave me 

aftësi të kufizuara ... por ato nuk u realizuan në asnjë nga tre 

qendrat e votimit që vizitova gjatë zgjedhjeve presidenciale.

“

”Mashkull, 21, Kumanovë



Të dhënat nga sondazhi tregojnë se një përqindje e konsiderueshme e personave me aftësi të 
kufizuara përjetojnë vështirësi gjatë procesit të votimit për shkak të mungesës së të kuptuarit 
të procedurave të votimit (20%). Katërmbëdhjetë përqind (14%) e pjesëmarrësve në sondazh 
tregojnë se atyre u mungon qasja e duhur në qendrat e votimit dhe 13% nuk kanë transport 
adekuat. Sidoqoftë, në përgjithësi, nuk ka ndonjë vështirësi të madhe të raportuar nga të 
anketuarit në lidhje me votimin. 

Ngjashëm me popullatën e përgjithshme, rreth tre të katërtat e të anketuarve besojnë se çdo 
votë është e rëndësishme dhe mund të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve (74%), ndërsa 14% nuk 
besojnë në rëndësinë e çdo vote. 

Krahasuar me popullatën e përgjithshme, personat me aftësi të kufizuara janë më pak të 
prirur të besojnë se votimi në vetvete nuk është i mjaftueshëm për të përfshirë qytetarët në 
ndryshime të politikave (53% ose 11% më pak se popullata e përgjithshme), një e katërta (24%) 
beson se votimi është i mjaftueshëm, ndërsa 20% (11% më shumë) pretendojnë se nuk kanë 
njohuri për këtë çështje. 

Motivimi për të votuar
Sa shpesh ju votoni?

Tridhjetë e katër përqind (34%) e pjesëmarrësve në sondazh tregojnë se ata votojnë pothuajse 
rregullisht, 20% se votojnë shpesh, 22% ndonjëherë, 14% zakonisht nuk votojnë dhe 4% nuk 
votojnë kurrë. Ky është tregues i faktit se ka më pak votues të rregullt midis personave me 
aftësi të kufizuara krahasuar me popullatën e përgjithshme (76% gjithmonë ose shpesh 
votojnë). 

Gati gjysma e të anketuarve në sondazh (51%) votojnë për parti të ndryshme politike, ndërsa 
33% votojnë rregullisht për të njëjtën parti, e cila është shtatë përqind më e ulët se popullata 
e përgjithshme (40% votojnë rregullisht për të njëjtën parti).  

Faktorët që ndikojnë në vendimin e tyre për të votuar

34% rregullisht 20% shpesh 22% ndonjeherë 4% asnjëherë14`%  zakonisht jo

 Tre faktorët kryesorë që ndikojnë në vendimin e të anketuarve për të votuar janë: perceptimi 
se votimi është një e drejtë dhe detyrë qytetare (44%), perspektivat për një të ardhme më të 
mirë (38%) dhe frika se vota e tyre mund të keqpërdoret(29%).

Shumica e të anketuarve theksuarn se pavarësisht trajnimit të anëtarëve të bordit zgjedhor 
mbi të drejtat e votës dhe ngritjes së vetëdijes së tyre për nevojat e personave me aftësi të 
kufizuara,  në ditën e zgjedhjeve, këto rregulla nuk zbatohen.  Një vëzhgim i përgjithshëm 
tregon se kërkesat ligjore janë vendosur, megjithatë, nuk ka asnjë zbatim efektiv. Një pjesë e 
pjesëmarrësve tregojnë se personat me aftësi të kufizuara nga zonat rurale janë veçanërisht të 
diskriminuar në këtë drejtim, duke çuar në zhgënjimin e tyre të madh për punën e Komisionit 
shtetëror të zgjedhjeve.



44%  
E drejta dhe 
detyra qytetare

38%  
Ardhmëri 
më e mirë 

29%  
Frika se dikush do ta 
vjedhë votën e tyre

Nëse në listat e kandidatëve ka përfaqësues të grupeve në vijim, 
sa gjasa ka që ju të votoni për atë parti politike?

Njerëzit familjarë 15% 

7% 

33% 

45% 

Të rinjë 16% 

5% 

36% 

42% 

Përfaqësuetit e 
komunitetit lokal 13% 

  2% 

55% 

31% 

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa

Gjashtë nga dhjetë të anketuar (60%) thonë se vendimi i tyre për të votuar zakonisht 
ose shumë shpesh përputhet me atë të familjeve të tyre, ndërsa tre nga dhjetë të 
anketuar (29%) pohuan se vendimi i tyre është i njëjtë apo se është shpeshherë i 
njëjtë me atë të miqve të tyre. 

Njerëzit  që jetojnë në komunitete të largëta do të dëshironin të shihnin më shumë 
përfaqësues të njerëzve që ata  njohin dhe të rrinj si kandidatë ne listat zgjedhore(si zyrtarë 
të zgjedhur, për shembull në këshillin komunal).



Demotivimi për të votuar
Pakënaqësia me qeverinë aktuale dhe partitë politike është faktori kryesor që ndikon në 
vendimin e pjesëmarrësve të anketës për të abstenuar nga votimi.  

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar?

Unë nuk u besoj partive politike

Nuk më intereson politika 

Të gjitha partitë politike 
janë të njëjta për mua

Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale

Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm në lidhje me 
programet partiake

Sistemi po favorizon 
parti të veçanta.

11%

11%

4%

8%

17%

1%

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor

Lista e votuesve nuk 
është përditësuar. 

Asgjë nuk mund të ndikojë tek unë.

Për shkak të pandemisë Kovid-19

3%

7%

7%

19%

Nuk e din
1%

Grupi i fokusit konfirmon gjetjet e sondazhit sasior. Shumica e pjesëmarrësve në diskutim 
shprehin pakënaqësinë dhe zhgënjimin e tyre me punën e partive politike.

Sipas këtij grupi, abstenimi nga votimi është një e drejtë legjitime e çdo qytetari dhe si e 
tillë dërgon një mesazh domethënës për partitë politike. Sidoqoftë, të anketuarit besojnë se 
partitë politike nuk u përgjigjen ose nuk interesohen për nevojat e kësaj kategorie njerëzish.  



ROMET 

Pjesëmarrësit e sondazhit më shpesh i lidhin zgjedhjet në vend me fraza të tilla si “sërish 
vjedhje”, “aktrim i mirë”, “premtime boshe”, “asfaltimi” dhe “ngritja e pagave dhe pensioneve”.

A besoni se çdo votë është e 
rëndësishme dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

56% 
Po

33% 
Jo

11% 
Refuzon të përgjigjet

Më shumë se gjysma e të anketuarve besojnë se çdo votë është e rëndësishme dhe mund 
të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve (56%), ndërsa një e treta (33%) nuk besojnë kështu, një 
përqindje e cila është dukshëm më e lartë krahasuar me popullsinë e përgjithshme (18%).

Pothuajse gjysma e të anketuarve (48%) tregojnë se vetëm votimi nuk mjafton për të përfshirë 
qytetarët në ndryshime të politikave, një e treta beson se votimi është i mjaftueshëm, ndërsa 
17% thonë se nuk kanë njohuri për këtë çështje.

Në përgjithësi, të dhënat e sondazhit tregojnë një margjinalizim dhe mosbesim në politikën 
kryesore midis popullatës rome.



44% rregullisht 19% shpesh 19% ndonjeherë 13% asnjëherë5%  zakonisht jo

Motivimi për të votuar
Sa rregullisht ju votoni?

Dyzet e katër përqind (44%) e pjesëmarrësve në sondazh tregojnë se ata votojnë pothuajse 
rregullisht, 19% shpesh, 19% ndonjëherë, 5% zakonisht nuk votojnë dhe 13% nuk votojnë kurrë.

Gjysma e pjesëmarrësve në sondazh (50%) votojnë për parti të ndryshme politike 
gjatë cikleve të ndryshme zgjedhore, ndërsa 27% votojnë rregullisht për të 
njëjtën parti. Kjo përqindje është më e lartë krahasuar me të gjitha grupet e tjera 
demografike që tregon se komuniteti rom mund të jetë i prekshëm nga manipulimi . 
 

Faktorët që ndikojnë në vendimin e tyre për të votuar
 Tre faktorët kryesorë që ndikojnë në vendimin e romëve për të votuar janë: perceptimi se 
votimi është një e drejtë dhe detyrë qytetare (48%), interesat personale dhe përfitimet (35%), 
dhe perspektivat për një të ardhme më të mirë (31%).

48%  
E drejta dhe 
detyra qytetare

35%  
Personal interests 
and benefits

31%  
Ardhmëri 
më e mirë 

Pjesëmarrësit e grupeve të fokusit vërejnë se parregullsitë zgjedhore janë shumë më të 
theksuara në bashkësinë e tyre krahasuar me Bashkësitë e tjera etnike. Këto përfshijnë 
ryshfet, blerje të votës, shitje të kartave të identitetit për para, transporti i organizuar i 
votuesve në vendet e votimit me automjete të partive politike dhe forcave lokale të policisë. 

Pak më shumë se gjysma e të anketuarve (52%) tregojnë se vendimi i tyre për të votuar është 
i njëjtë ose më shpesh i njëjtë me atë të familjeve të tyre, ndërsa pothuajse një e katërta (24%) 
deklarojnë se vendimi i tyre është i njëjtë ose më shpesh i e njëjtë me atë të miqve të tyre.

Pjesëmarrësit e sondazhit do të dëshironin të shihnin më shumë përfaqësues të romëve, të 
rinjve dhe njerëzve të njohur në listat e kandidatëve. 

Manipulimet, ryshfetet dhe presionet më të rënda 

ndodhin midis qytetarëve të paarsimuar që janë 

më të ekspozuar ndaj manipulimeve.

Mashkull, 40, Manastir 
“ ”



Nëse ka përfaqësues të grupeve të mëposhtme në listat e kandidatëve, 
sa është e mundshme që ju të votoni për atë parti politike?

Njerëzit familjarë 5% 

8% 

40% 

46% 

Të rinjë 5% 

9% 

34% 

50% 

Përfaqësuesit e 
popullatës rome 5% 

6% 

29% 

59% 

100% 0% 

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa



87%

pakënaqësia me qeverinë 

aktuale dhe partite politike

Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale 25%

Të gjithа parti politike 
janë të njëjta për mua 22%

Unë nuk u besoj partive politike 20%

Nuk ka asnjë parti / politikan 
që përfaqëson interesat 
dhe vlerat e mia. 

20%

Për shkak të pandemisë Kovid-19

Demotivimi për të votuar
Pakënaqësia me qeverisjen dhe partitë politike është faktori kryesor që ndikon në vendimin e 
pjesëmarrësve të sondazhit për të abstenuar nga votimi. 

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar?

Nuk më intereson politika

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor

Bojkotoj për shkak të 
politikave specifike të këqija 
(marrëveshja e emrit, etj.)
Sistemi po favorizon 
parti të veçanta.

Nuk e din 

Rezultatet e studimit tregojnë se romët janë përballur me vështirësi të shtuar gjatë procesit 
zgjedhor në krahasim me grupet e tjera. Ata mbajnë pikët më të larta sa i përket gabimeve 
gjatë futjes në listën zgjedhore, votimit nën presion dhe mungesën e njohurive për procedurat 
e votimit. Këto sfida e bëjnë bashkësinë rom, popullatën më të ndjeshme në lidhje me 
parregullsitë e lidhura me zgjedhjet.

Një sfidë e veçantë për bashkësinë rom ka të bëjë me çështjen e fëmijëve dhe qytetarëve pa 
dokumente. Çështja kërkon një qasje sistematike për të stimuluar dhe mundësuar procesin 
e votimit. Një çështje e rëndësishme për këtë grup është mungesa e edukimit të votuesve 
dhe qasja e kufizuar në informacionet bazë rreth zgjedhjeve. Për shembull, ata nuk dinë si të 
kontrollojnë nëse të dhënat e tyre personale janë në listat zgjedhore.

10%

13%

9%

4%

4%

9%



PERSONA NGA 
KOMUNITETET E LARGËTA 

Njerëzit që jetojnë në komunitete të largëta i lidhin zgjedhjet me fraza të tilla si: “krejtësisht 
të panevojshme”, “nuk pasqyron vullnetin e njerëzve”, “SHBA dhe BE marrin vendimin 
përfundimtar në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve”.

A besoni se çdo votë është e 
rëndësishme dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

75%
Po

17% 
Jo

1% 
Refuzon të përgjigjet

7% 
Nuk e din

Ngjashëm si me grupet e anketuara në kategoritë e përgjithshme dhe rurale, një vëzhgim 
pozitiv është se shumica dërrmuese e të anketuarve besojnë se ata mund të ndikojnë 
në rezultatet e zgjedhjeve, domethënë mendojnë se çdo votë është e rëndësishme (75%), 
ndërsa 17% nuk besojnë kështu. 

Më shumë se gjysma e të anketuarve (59%) tregojnë se votimi në vetvete nuk është i mjaftueshëm 
për të angazhuar qytetarët në mënyrë që të ndryshojnë ose të ndikojnë në politikat, ndërsa 
tre nga dhjetë besojnë kështu. 



Studimi tregon se njerëzit nga Bashkësitë e largëta janë votues të rregullt: 79% votojnë 
pothuajse rregullisht ose shpesh, 12% ndonjëherë, 4% zakonisht nuk votojnë dhe 2% thanë se 
nuk votojnë kurrë. Ka votues më të rregullt midis njerëzve nga Bashkësitë e largëta, krahasuar 
me gratë nga vendet rurale (72% pothuajse rregullisht ose shpesh votojnë) dhe të rinjtë nga 
viset rurale (65% pothuajse rregullisht ose shpesh votojnë).

Përveç kësaj, 39% shprehen se ata gjithmonë votojnë për të njëjtën parti ndërsa 43% votojnë 
për parti të ndryshme politike. Kjo tregon që mbështetja e tyre për një parti të caktuar politike 
mund të ndryshojë nëse paraqiten opsione të tjera politike.  

Faktorët që ndikojnë në vendimin e tyre për të votuar
 Ngjashëm me popullatën e përgjithshme, tre faktorët kryesorë që ndikojnë në vendimin e 
njerëzve nga Bashkësitë e largëta për të votuar janë: perceptimi se votimi është një e drejtë 
dhe detyrë qytetare (46%), perspektivat për një të ardhme më të mirë (32%) dhe frika se dikush 
do të vidhte votën e tyre (32%), domethënë do të votonte me mashtrim në vend të tyre. 

79% rregullisht or shpesh 12% ndonjeherë 4%  zakonisht jo 2% asnjëherë 

Motivimi për të votuar
Sa rregullisht ju votoni?

46% 
E drejta dhe 
detyra qytetare

32% 
Ardhmëri 
më e mirë 

32% 
Frika se dikush do ta 
vjedhë votën e tyre

Dy të tretat e të anketuarve (66%) tregojnë se preferenca e tyre e votimit është e njëjtë ose 
më shpesh e njëjtë me atë të familjeve të tyre, ndërsa pothuajse një e treta (32%) thanë se 
preferenca ishte ndryshe. 

Njerëzit që jetojnë në komunitete të largëta do të dëshironin të shihnin më shumë 
përfaqësues të njerëzve që ata njohin dhe të rinjtë si kandidatë në listat zgjedhore të 
partive (ose si zyrtarë të zgjedhur, për shembull në këshillat komunalë). 

Gjashtë në dhjetë të anketuar nuk ndikohen nga miqtë e tyre mbi vendimin për të 
votuar.



Nëse në listat e kandidatëve ka përfaqësues të grupeve në vijim, 
sa gjasa ka që ju të votoni për atë parti politike?

Përfaqësuetit e 
komunitetit lokal 3% 

7% 

48% 

42% 

Të rinjë 3% 

11% 

43% 

43% 

Njerëzit familjarë 4% 

8% 

40% 

48% 

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa



Demotivimi për të votuar
Pakënaqësia me qeverisjen dhe partitë politike demotivon njerëzit nga Bashkësitë e largëta që 
të dalin dhe të votojnë. 

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar?

Unë nuk u besoj partive politike

Nuk më intereson politika 

Të gjithа parti politike 
janë të njëjta për mua

Nuk ka asnjë parti / politikan që 
përfaqëson interesat dhe vlerat e mia. 

Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale

Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm në lidhje me 
programet zgjedhore partiake

Sistemi po favorizon 
parti të veçanta.

12%

6%

10%

5%

2%

16%

6%

Për shkak të pandemisë Kovid-19

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor

Lista e votuesve nuk është përditësuar. 

Bojkotoj për shkak të politikave specifike 
të këqija (marrëveshja e emrit, etj.)

Refuzon të përgjigjet

Nuk e din

6%

4%

5%

4%

3%

1%



Ky grup demografik beson se imigrimi masiv i qytetarëve nga bashkësitë e largëta është provë 
e mjaftueshme që partitë politike nuk kanë plane dhe strategji të suksesshme zhvillimore për 
bashkësitë e largëta dhe zonat rurale. Ata besojnë se fokusi i partive politike është kryesisht 
në zonat urbane dhe qytetet e mëdha. 

Diskriminimi nuk është vetëm urban kundrejt rural, 

por edhe qytet i madh kundrejt qytetit të vogël.

Femër, 49, Kriva Pallanka“ ”



PERSONA SHUMË TË 
VARFËR

Ngjashëm me popullatën e përgjithshme, pothuajse tre të katërtat e pjesëmarrësve në sondazh 
mendojnë se çdo votë është e rëndësishme dhe mund të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve, 
ndërsa 20% nuk besojnë se çdo votë ka rëndësi. 

Rreth gjysma e të anketuarve (51%) tregojnë se vetëm votimi nuk është i mjaftueshëm për të 
angazhuar qytetarët për të ndryshuar ose ndikuar në politikat, një e treta mendojnë se votimi 
është i mjaftueshëm, ndërsa 11% pretendojnë se nuk kanë njohuri për këtë çështje.

Motivimi për të votuar
Sa rregullisht ju votoni? 
 

Studimi tregon se në mënyrë të ngjashme me popullatën e përgjithshme, njerëzit shumë të 
varfër janë votues të rregullt.

 
Përveç kësaj, 34% shprehen se votojnë për të njëjtën parti, ndërsa 48% votojnë për parti të 
ndryshme politike. Kjo tregon që mbështetja e tyre për një parti të caktuar politike mund të 
ndryshojë nëse paraqiten opsione të tjera politike. 

Personat shumë të varfër i lidhin zgjedhjet me fraza të tilla si: “falsifikim”, “e kurdisur”, 
“zhgënjyes”, “pjesërisht demokratik”, “sherifët lokalë të partive politike maqedonase dhe 
shqiptare bëjnë presion, manipulojnë dhe paguajnë qytetarët për të fituar vota” .

A besoni se çdo votë është e 
rëndësishme dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

72% 
Po

20% 
Jo

1% 
Refuzon të përgjigjet

7% 
Nuk e din

75% rregullisht or shpesh 16% ndonjeherë 6%  zakonisht jo 2% asnjëherë 



Faktorët që ndikojnë në vendimin e tyre për të votuar
 Ngjashëm me popullatën e përgjithshme, tre faktorët kryesorë që ndikojnë në vendimin për 
të votuar janë: perceptimi se votimi është një e drejtë dhe detyrë qytetare (47%), perspektiva 
më të mira për të ardhmen (34%) dhe frika se dikush do ta keqpërdorë votën e tyre ( 27%). 

Nëse ka përfaqësues të grupeve të mëposhtme në listat e kandidatëve, 
sa është e mundshme që ju të votoni për atë parti politike?

Të rinjë 5% 

14% 

43% 

38% 

Njerëzit familjarë 7% 

9% 

38% 

46% 

47%  
E drejta dhe 
detyra qytetare

34%  
Ardhmëri 
më e mirë 

27%  
Frika se dikush do ta 
vjedhë votën e tyre

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa

Ngjashëm me popullatën e përgjithshme më shumë se gjysma e të anketuarve (56%) tregojnë 
se vendimi i tyre për të votuar është i njëjtë ose më shpesh i njëjtë me atë të familjeve të tyre, 
ndërsa për 38% është ndryshe nga familjet e tyre.

Gjashtë nga dhjetë e të anketuarve nuk ndikohen nga miqtë e tyre mbi vendimin për të votuar.

Njerëzit shumë të varfër do të dëshironin të shihnin më shumë të njohur  si kandidatë 
në listat e partive për zgjedhje ose si zyrtarë të zgjedhur (p.sh. në këshillat komunalë). 



Demotivimi për të votuar
Pakënaqësia me qeverinë aktuale dhe partitë politike është faktori kryesor që ndikon në 
vendimin e pjesëmarrësve të anketës për të abstenuar nga votimi.

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar?

Unë nuk u besoj partive politike

Nuk më intereson politika. 

Të gjithа parti politike 
janë të njëjta për mua

Nuk ka asnjë parti / politikan që 
përfaqëson interesat dhe vlerat e mia. 

Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale

Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm në lidhje me 
programet zgjedhore partiake

Sistemi po favorizon 
parti të veçanta.

15%

6%

10%

7%

1%

15%

10%

Për shkak të pandemisë Kovid-19

Bojkotoj për shkak të politikave specifike 
të këqija (marrëveshja e emrit, etj.) 3%

4%

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor 5%

Lista e votuesve nuk është përditësuar. 
4%

Asgjë nuk mund të ndikojë tek unë.

Refuzon të përgjigjet

Nuk e din

18%

2%

3%



”pakënaqësisë për partitë politike me bojkotim.

 Më shumë dëm bëhet duke mos votuar në 

krahasim me përfitimet nga dërgimi i mesazhit të “
Mashkull, 62, Shkup

pozitive dhe në legjitimitetin e rezultateve të zgjedhjeve; megjithatë, ata janë kundër 
bojkotimit të zgjedhjeve. 

Për më tepër, ata besojnë se prej abstenimit nga votimi përfiton qeveria aktuale dhe i ndihmon 
ata të fitojnë vota.

Ky grup beson se qytetarët manipulohen nga partitë politike dhe nuk besojnë në ndryshime 



TË PAPUNË 
KRONIKISHT

Krahasuar me popullatën e përgjithshme, personat e papunë kronikisht besojnë më pak në 
rëndësinë e votës së qytetarëve dhe ndikimin e saj në rezultatet zgjedhore. 

Më shumë se dy të tretat e të anketuarve besojnë se çdo votë është e rëndësishme dhe 
mund të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve (78%) krahasuar me 74% të popullsisë së 
përgjithshme që besojnë në rëndësinë e votës së qytetarëve. Njëzet e dy përqind (22%) e këtij 
grupi nuk besojnë se çdo votë ka rëndësi. Për më tepër, gjetjet e grupeve të fokusit tregojnë 
se ky grup beson se zgjedhjet janë të rregullta dhe paqësore në ditën e zgjedhjeve, por që 
fushatat parazgjedhore janë brutale dhe vulgare.

Më shumë se gjysma e të anketuarve (56%) tregojnë se votimi nuk është i mjaftueshëm për 
të angazhuar qytetarët për të ndryshuar ose ndikuar në politikat, më shumë se një e katërta 
(26%) besojnë se votimi është i mjaftueshëm, ndërsa 16% nuk kanë mendim. 

Qytetarët e papunë kronikisht i lidhin zgjedhjet me fraza të tilla si: “katastrofë”, “kaotike”, 
“manipuluese”, “falsifikim”, “presione”, “premtime boshe”, “pa ndryshime, të njëjtët njerëz”, 
“njerëzit janë të pafuqishëm”.

A besoni se çdo votë është e 
rëndësishme dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

78%
Po

22% 
Jo

2% 
Refuzon të përgjigjet

8% 
Nuk e din

Motivimi për të votuar
Sa rregullisht ju votoni? 

Hulumtimi tregon se 68% votojnë pothuajse rregullisht ose shpesh, 16% ndonjëherë, 9% 
zakonisht nuk votojnë dhe 4% nuk votojnë kurrë.

Ngjashëm me popullatën e përgjithshme, 38% e këtij grupi deklarojnë se ata gjithmonë votojnë 
për të njëjtën parti, ndërsa 44% votojnë për parti të ndryshme politike. 

68% rregullisht or shpesh 16% ndonjeherë 9%  zakonisht jo 4% asnjëherë 



Faktorët që ndikojnë në vendimin e tyre për të votuar
 Ngjashëm me popullatën e përgjithshme, tre faktorët kryesorë që ndikojnë që të anketuarit 
në këtë grup të dalin dhe të votojnë janë: perceptimi se votimi është një e drejtë dhe detyrë 
qytetare (44%), perspektiva për një të ardhme më të mirë (28%) dhe frika se dikush do të 
keqpërdorin votën e tyre (24%).

44% 
E drejta dhe 
detyra qytetare

28% 
Ardhmëri
më e mirë 

24% 
Frika se dikush do ta 
vjedhë votën e tyre

Të rinjë 7% 

7% 

50% 

35% 

Njerëzit familjarë 8% 

1% 

55% 

36% 

Përfaqësuetit e 
komunitetit lokal 8% 

6% 

38% 

48% 

Më shumë se gjysma e të anketuarve (56%) tregojnë se vendimi i tyre për të votuar është i 
njëjtë ose më shpesh i njëjtë me atë të familjeve të tyre, ndërsa 38% votojnë ndryshe. 

Gjashtë nga dhjetë të anketuar nuk ndikohen nga miqtë e tyre mbi vendimin për të votuar.

Ngjashëm me grupet e tjera demografike, të anketuarit e këtij grupi do të dëshironin 
të shihnin njerëz nga komuniteti i tyre lokal si përfaqësues në listat e kandidatëve ose si 
përfaqësues të zgjedhur në parlament ose këshillat komunalë. 

Nëse në listat e kandidatëve ka përfaqësues të grupeve në vijim, 
sa gjasa ka që ju të votoni për atë parti politike?

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa



Demotivimi për të votuar
Pakënaqësia me qeverisjen dhe partitë politike demotivon personat e papunë në vazhdimësi 
që të dalin dhe të votojnë.  

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar?

Unë nuk u besoj partive politike

Nuk më intereson politika 

Të gjithа parti politike 
janë të njëjta për mua

Nuk ka asnjë parti / politikan që 
përfaqëson interesat dhe vlerat e mia. 

Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale

Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm në lidhje me 
programet zgjedhore partiake

Sistemi po favorizon 
parti të veçanta.

10%

8%

7%

5%

1%

16%

5%

Për shkak të pandemisë Kovid-19

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor

Lista e votuesve nuk është përditësuar.  

Bojkotoj për shkak të politikave specifike 
të këqija (marrëveshja e emrit, etj.)

Asgjë nuk mund të ndikojë tek unë.

Refuzon të përgjigjet

Nuk e din

8%

4%

8%

3%

18%

4%

3%



Ngjashëm me grupet e tjera, ky grup demografik beson se diskriminimi më i fortë bazohet në 
anëtarësimin në parti politike, domethënë të jesh anëtar i një partie politike është parakushti 
kryesor për punësim. 

Pavarësisht nga gjinia, përkatësia etnike ose vendbanimi, anëtarët dhe anëtarët aktivë të 
partive politike në pushtet kanë më shumë gjasa të sigurojnë punësim. Nepotizmi dhe lidhjet 
familjare shkaktojnë një revoltë të madhe në mesin e të anketuarve. Si pasojë, rritet apatia 
dhe pakënaqësia, si dhe motivimi për të lënë vendin dhe për të kërkuar punë jashtë vendit. 



BASHKËSITË E 
TJERA ETNIKE

Pjesëmarrësit e sondazhit kanë tendencë t’i lidhin zgjedhjet në vend me fraza të tilla si 
“të parregullta”, “humbje parash”, “premtime të rreme”, “falsifikim zgjedhjesh” dhe 
“korrupsion”.

A besoni se çdo votë është e 
rëndësishme dhe mund të ndikojë 
në rezultatet e zgjedhjeve?

73% 
Po

13% 
Jo

3% 
Refuzon të përgjigjet

10% 
Nuk e din

Një pjesë e të anketuarve besojnë se dita e zgjedhjeve rrjedh në qetësi, pa parregullsi të 
konsiderueshme krahasuar me ditët e votimit në fillim të viteve 2000 të cilat u dëmtuan nga 
incidente, të shtëna me armë zjarri dhe mbushje të kutive të votimit; megjithatë, presioni, 
kërcënimi, punësimet politike dhe ryshfeti vazhdojnë. 



Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve besojnë në rëndësinë e çdo vote. Rreth tre të 
katërtat e të anketuarve besojnë se çdo votë ka rëndësinë e vet dhe mund të ndikojë në 
rezultatet e zgjedhjeve (73%), përkundrejt 13% që nuk e besojnë këtë. Përqindja e fundit është 
dukshëm më e ulët krahasuar me popullsinë e përgjithshme (18,5%).

Më shumë se gjysma e të anketuarve (53%) tregojnë se votimi në vetvete nuk është i mjaftueshëm 
për të përfshirë qytetarët në ndryshime të politikave, tre nga dhjetë të anketuar (29%) besojnë 
se votimi është i mjaftueshëm, ndërsa 11% nuk kanë mendim për këtë çështje.

Motivimi për të votuar
Sa rregullisht ju votoni?
 
 
Pesëdhjetë e tre përqind (53%) e pjesëmarrësve në sondazh votojnë pothuajse rregullisht, 
25% votojnë shpesh, 12% ndonjëherë, 3% zakonisht nuk votojnë dhe 3% nuk votojnë kurrë.

 
Të anketuarit kanë tendencë të ndryshojnë zgjedhjen e tyre elektorale më shpesh sesa grupet 
e tjera të profilit. Më shumë se gjysma votojnë për parti të ndryshme politike, ndërsa 30% 
votojnë rregullisht për të njëjtën parti, e cila është një rënie prej dhjetë përqind krahasuar 
me popullsinë e përgjithshme.    

Faktorët që ndikojnë në vendimin e tyre për të votuar
 Ngjashëm me popullatën e përgjithshme, tre faktorët kryesorë që ndikojnë tek të anketuarit 
në këtë grup të dalin dhe të votojnë janë: perceptimi se votimi është një e drejtë dhe detyrë 
qytetare (48%), perspektiva më të mira (44%) dhe frika se dikush mund të keqpërdorë votën e 
tyre (34%).

53% rregullisht 25% shpesh 12% ndonjeherë 3%  zakonisht 3% asnjëherë 

48%  
E drejta dhe 
detyra qytetare

44%  
Ardhmëri 
më e mirë 

34%  
Frika se dikush do ta 
vjedhë votën e tyre

Pothuajse dy të tretat e të anketuarve (65%) thonë se vendimi i tyre për të votuar zakonisht ose 
shumë shpesh përputhet me atë të familjeve të tyre, ndërsa një e treta (34%) thonë se vendimi 
i tyre është i njëjtë apo se është shpeshherë i njëjtë me atë të miqve të tyre. 



Ky grup demografik ka më shumë të ngjarë të votojë për një parti politike nëse gratë 
përfshihen në listat e kandidatëve për zgjedhjet parlamentare ose lokale . 

Nëse ka përfaqësues të grupeve të mëposhtme në listat e kandidatëve për zgjedhjet 
parlamentare ose lokale, sa ka gjasa që ju të votoni për atë parti politike?

Përfaqësuetit e 
komunitetit lokal 8% 

8% 

46% 

38% 

Njerëzit familjarë 7% 

7% 

48% 

39% 

Njerëzit nga bashkësitë 
tjera etnike 9% 

5% 

47% 

39% 

Gra 7% 

6% 

40% 

46% 

Nuk e dinNuk ka ndikimKa më shumë gjasa Ka më pak gjasa



Demotivimi për të votuar
Pakënaqësia me qeverinë aktuale dhe partitë politike është faktori kryesor që ndikon në 
vendimin e pjesëmarrësve të anketës për të abstenuar nga votimi. 

Çfarë mund të ndikojë në vendimin tuaj për të mos votuar?

Unë nuk u besoj partive politike

Nuk më intereson politika. 

Të gjithа parti politike 
janë të njëjta për mua

Nuk ka asnjë parti / politikan që 
përfaqëson interesat dhe vlerat e mia. 

Jam i zhgënjyer me 
qeverisjen aktuale

Nuk kam informacion të 
mjaftueshëm në lidhje me 
programet zgjedhore partiake

Sistemi po favorizon 
parti të veçanta.

8%

8%

10%

7%

3%

17%

6%

Për shkak të pandemisë Kovid-19

Nuk kam besim në administratën 
zgjedhore/sistemin zgjedhor

Lista e votuesve nuk është përditësuar. 

Bojkotoj për shkak të politikave specifike 
të këqija (marrëveshja e emrit, etj.)

Asgjë nuk mund të ndikojë tek unë.

Refuzon të përgjigjet

Nuk e din

3%

4%

5%

2%

26%

1%

2%



Grupi i fokusit konfirmon gjetjet e sondazhit sasior. Shumica e pjesëmarrësve në diskutim 
shprehin pakënaqësinë dhe zhgënjimin e tyre me punën e partive politike.

Gjetjet e grupeve të fokusit tregojnë një perceptim të përbashkët se partitë politike abuzojnë 
me kompetencat e tyre kur janë në detyra publike dhe shteti nuk ia del që t’i mbajë nën 
kontroll.  Kjo gjë krijon zhgënjim dhe mosbesim tek qytetarët, duke rezultuar në apati dhe 
indiferencë ndaj politikës.

Si rrjedhojë, faktorët që parandalojnë qytetarët të dalin dhe të votojnë janë:

• Perceptimi se vota e tyre nuk do të ndryshojë asgjë, pasi marrëveshjet tashmë janë bërë. 

• Opinioni se partitë politike llogarisin, bëjnë marrëveshje, “luajnë së bashku”.

• Indiferenca për rezultatin e zgjedhjeve për shkak të një mendimi të përhapur se “asgjë 
nuk do të ndryshojë”.

• Mungesa e mekanizmave të përgjegjësisë për bartësit e funksioneve publike.

• Njerëzit kanë humbur besimin, “gjithçka ecën në një rreth, vetëm njerëzit humbin 
vazhdimisht”.

• SHBA është faktori vendimtar në formimin e koalicionit qeveritar. “Ata plotësojnë 
fletëvotimin e fundit”.


