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Hyrje

 

 Edhe krahas asaj që përkrahja e qytetarëve për 
Unionit Evropian (UE) dhe procesi i aderimit të Republikës 
së Maqedonisë (RM) ndaj UE është lëndë e hulumtimeve 
e mendimit publik që nga vetë fillimet e këtij procesi, 
prapëseprapë ky fenomen nuk është i hulumtuar  në mënyrë 
voluminoze dhe të detajuar. Mungesa e analizave konkrete 
dhe sistematike të qëndrimeve publike në lidhje me procesin e 
integrimit evropian në Maqedoni rezulton me numër të madh 
të pyetjeve të pa përgjigjura rreth dinamikës së përkrahjes 
së këtij procesi dhe determinanteve te tija themelore. 
Ky konstatim është i habitshëm, aq më tepër që analiza e 
mendimit publik në vendet aspirante për anëtarësim mund 
të ketë më së paku tre implikime kyçe në politikën vendore: 
nga rezultati i referendumit të mundshëm për anëtarësi, 
përmes ndikimit të integrimit evropian në debatin politik dhe 
retorika zgjedhore, e deri te ndikesa e integrimit evropian mbi 
konsolidimin demokratik në kontekstin post-komunist1

 Për shkak të kësaj, ky hulumtim bën përpjekje që 
ta plotësojë këtë zbrazëtirë përmes vendosjes së analizës 
preliminare të përkrahjes së procesit të integrimit evropian 
të Maqedonisë në periudhën nga viti 2004 deri në vitin 2014. 
Me këtë rast, kjo analizë dëshiron të realizojë dy qëllime. 
Qëllimi i parë është që ti përcaktojë trendet e përgjithshme 
të përkrahjes për anëtarësi të Maqedonisë në UE dhe ta 
dekonstruktojë dinamikën e tyre. Qëllimi i dytë është të 
përcaktohen determinantat më të rëndësishme të përkrahjes 
së procesit të integrimit evropian, përkatësisht të detektohen 
faktorët kryesor të cilët ndikojnë mbi formimin e qëndrimeve 

1  Slomczynski, Kazimierz and Shabad, Goldie , “Dynamics of support for European 
integration in postcommunist Poland”, European Journal of Political Research, vol. 42, 2003, 
f-q.. 504.
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publike lidhur me këtë çështje. 

 Si rrjedhojë, ky punim detekton korrelacion midis 
dinamikës për përkrahje për anëtarësi në UE dhe zhvillimit 
të procesit të Maqedonisë të aderimit ndaj UE gjë e cila 
manifestohet përmes dy periudhave indikative kohore: 2004-
2009 si periudhë e përkrahjes konsistente dhe jashtëzakonisht 
të lartë; dhe 2010-2014 si periudhë e cila shënon rënie 
inkrementale të përkrahjes të procesit të integrimit evropian. 

 Nga ana tjetër, determinantat e përkrahjes analizohen 
përmes prizmit të tri faktorëve të krijimit të qëndrimeve 
publike: ndikesa racionale-utilitare, identitare dhe sugjestive të 
elitave politike. Me këtë rast, ky punim konstaton se dinamika 
e përkrahjes publike të procesit të integrimit evropian në 
Maqedoni është rezultat i ndikesës së kombinuar në mënyrë 
jo të baraspeshuar në të tria faktorët. 

 Nga pikëpamje metodologjike, ky hulumtim vlefshmërinë 
e vet empirike e mbështet në gjetje të cilat vijnë nga disa 
baza të qasshme të të dhënave. Parimisht, është shfrytëzuar 
baza e të dhënave e Institutit për demokraci “Societas civilis” 
– Shkup (IDSCS) e cila përbëhet nga dy seri të hulumtimeve 
longitudinale të opinionit publik për procesin e integrimit 
evropian, të mbështetura në metodologjinë e unifikuar. 
Periudha e parë e përfshirë nga këto hulumtime është 
periudha nga viti 2003 deri në vitin 2009. Periudha e dytë 
përbëhet nga hulumtime të realizuara në vitet 2011, 2013 
dhe 2014. Përfundimisht, për nevojat e këtij hulumtimi IDSCS 
në përkrahje me fondacionin Konrad Adenaur realizoi edhe 
anketë të veçantë nacionale si ekzemplar reprezentativ prej 
1002 të anketuarit në shtator të vitit 2014 dhe si e tillë është 
burimi më i eksploatuar i të dhënave të hulumtimit.

 Nga ana tjetër, analiza përdor edhe disa baza kontrolluese 
të të dhënave: hulumtimet e Eurobarometrit në periudhën nga 
viti 2007 deri në vitin 2014, hulumtimet e Institutit republikan 
ndërkombëtar në periudhën nga viti 2002 deri në vitin 2014 
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dhe hulumtimet e Gallup Ballkan monitor në periudhën nga 
viti 2006 deri në vitin 2010.  Për shkak të metodologjisë së 
ndryshme të hulumtimit e cila është specifike për çdo njërën 
nga këto baza të të dhënave, në analizimin e tyre, ky studim 
në asnjë instancë nuk bën krahasim të rezultateve konkrete 
midis hulumtimeve nga analizat e ndryshme, por vetëm futet 
në komparacionin e trendeve.  

 Përfundimisht, ky studim e vijon strukturën vijuese: së 
pari fillon me pasqyrim të shkurtër kronologjik të raporteve 
midis RM dhe UE, mandej vazhdon me diskutim të parametrave 
të cilët ndikojnë mbi formimin e qëndrimeve të qarta për 
procesin e integrimit evropian dhe me analizë të mendimit 
publik për procesin aderues të Maqedonisë në UE në periudhën 
e viteve 2004-2014, për të përfunduar me disa konstatime 
përfundimtare.

Republika e Maqedonisë dhe procesi i 
integrimit evropian

 

 Raportet midis RM dhe UE si dhe dinamika e procesit 
të integrimit dhe socializmit të korpusit të Maqedonisë të 
vlerave politike, ekonomike dhe shoqërore me standardet 
evropiane bazohet në procesin shumë-dekadësh të vendosjes 
së parametrave të komunikimit dhe implementimit të 
strategjisë së komunikimit në bashkëpunimin e ndërsjellë. Kjo 
trajektore e komunikimit ndërkombëtar dhe ndër-institucional 
manifestohet përmes disa etapave të rëndësishme të 
institucionalizimit, progresit dhe stagnimit të procesit aderues 
ndaj UE. Me këtë rast, këto konjuktura historike kanë ndikesë 
serioze mbi dinamikën e përkrahjes se mendimit publik në 
Maqedoni vis a vis procesit të integrimit dhe anëtarësisë 
evropiane të Maqedonisë në Unionin Evropian. 

 Zhvillimi i raporteve midis Maqedonisë dhe Unionit 

2.

Republika e Maqedonisë dhe procesi i integrimit evropian
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Evropian fillon qysh në vitet e para nga pavarësia, kur në vitin 
1992 Maqedonia do ta caktojë përfaqësuesin e vet në UE.. 
Ato kah fundi i vitit 1995 do të zyrtarizohen përmes vendosjes 
se marrëdhënieve diplomatike midis dy palëve dhe hapjes së 
misionit diplomatik të RM në UE. Bashkëpunimi i vendosur do 
të vehet edhe në korniza normative në vitin 1996 me lidhjen 
e “Marrëveshjes për bashkëpunim” dhe “Marrëveshjen për 
transport midis Republikës së Maqedonisë dhe Bashkësive 
Evropiane”. Të njëjtin vit Maqedonisë do ti mundësohet qasje 
edhe në instrumentin e UE për ndihmë financiare për vendet 
në tranzicion nga Evropa Qendrore dhe Lindore (FARE). 

 Në vitin 1999 me etablimin e Traktatit të stabilitetit 
fillon etapa e re në bashkëpunimin midis UE dhe Maqedonisë 
përmes vendosjes së strategjisë së re paraqasëse për vendet 
nga Evropa juglindore nga Komisioni Evropian e cila në 
masë të madhe do të bazohet në kornizën paraprakisht të 
përcaktuar për bashkëpunim dhe për qasje të vendosur me 
vendet kandidate nga Evropa Qendrore dhe Lindor. Kjo qasje 
e re ndaj integrimit të vendeve nga Evropa Juglindore do ta 
inagurojë Procesin e stabilizimit dhe asociimit si kornizë për 
bashkëpunimin e tyre më të ngushtë me UE dhe promovimin 
e tyre në kandidat potencial për anëtarësim. Ky bashkëpunim 
do të përcaktohet nga ana normative përmes Marrëveshjes për 
stabilizim dhe asociim e cila nga Maqedonia do të nënshkruhet 
në vitin 2001. Avancimi i mëtejmë i vendeve nga Procesi 
për stabilizim dhe asociim në mënyrë shtesë do të vehet në 
kornizë me miratimin e “Agjendës së Selanikut për Ballkanin 
Perëndimor” në vitin 2003 nga ana e Këshillit Evropian. Ky 
dokument në mënyrë plotësuese do ta definojë kornizën dhe 
instrumentet për aderim ndaj UE dhe njëkohësisht në mënyrë 
të konsiderueshme do ta përforcojë kredibilitetin e procesit të 
zgjerimit përmes konfirmimit të perspektivës për anëtarësim 
të vendeve të Ballkanit Perëndimor. 

 Periudha nga viti 2004 deri sot është posaçërisht e 
rëndësishme  për çfarë do qoftë analize të mendimit publik 
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për procesin eurointegrues në Maqedoni për dy shkaqe 
kryesore. Fillimisht, kjo periudhë konkretisht e pasqyron 
dinamikën në avancimin e procesit aderues e cila, gjë e cila 
ndërkaq, manifestohet   përmes disa pikave specifike kohore 
të cilat kanë ndikesë vendimtare mbi distribuimi e qëndrimeve 
publike në dhjetë vitet e fundit. Nga ana tjetër, kjo kornizë 
kohore koinçidon me rritje të konsiderueshme të intensitetit 
të hulumtimeve të opinionit publik të orientuar ndaj procesit 
të integrimit evropian dhe përkrahjes për anëtarësi në UE. 
Në fillim të vitit 2004 Qeveria e RM parashtroi kërkesë për 
anëtarësim në UE në pajtim me të paraprakisht të miratuar 
nga Parlamenti “Deklaratë për parashtrimin e aplikimit për 
anëtarësi në Unionit Evropian”. Mbi bazë të evaluimit të 
përgjigjeve në pyetësorin për përgatitje të mendimit Komisionit 
Evropian në raport me aplikacionin për anëtarësi, Komisioni 
Evropian kah fundi i vitit 2005 do të sjell mendim pozitiv në 
lidhje me kërkesën e Maqedonisë për anëtarësi dhe do të 
rekomandojë që Maqedonisë ti ndahet statusi i kandidatit për 
anëtarësim. I njëjti rekomandim do të miratohet nga Këshilli 
Evropian në samitin në Bruksel në dhjetor të vitit 2005, me 
çka Maqedonia  zyrtarisht do të bëhet vend-kandidat për 
anëtarësi në UE. Ky kualifikim paraqet përcaktuese kyçe për 
hapin kualitativ përpara në raportet midis Maqedonisë dhe 
UE. Statusi i kandidatit konkretisht do ta trasojë rrugën nëpër 
fazat e ndryshme të procesit aderues, dhe në mënyrë shtesë 
e vë në korniza politikën e  kushtëzimit dhe në mënyrë të 
konsiderueshme i përforcon perspektivat për anëtarësi të 
Maqedonisë si vend aspirant. Në këtë kontekst do të vendoset 
edhe instrumenti “Partneriteti për aderim të Republikës së 
Maqedonisë” i cili i përcakton prioritetet dhe përcaktuesit 
kryesor arritjen e të cilave e kushtëzon avancimin e Maqedonisë 
në periudhën aderuese. Si rrjedhojë, ky ekuilibër i ri në 
interaksionin midis këtyre dy aktorëve do të imponohet edhe 
si parametër fundamental në dinamikën e përkrahjes publike 
të procesit të integrimit evropian në Maqedoni. 

 Periudha nga viti 2009 shënon përcaktuesen e dytë 

Republika e Maqedonisë dhe procesi i integrimit evropian
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kyçe historike e cila do të ketë ndikesë të konsiderueshme 
mbi distribuimin e qëndrimeve publike  në raport me aspiratat 
e Maqedonisë për anëtarësi në UE. Në sajë të evaluimit pozitiv 
të suksesshmërisë të procesit të procesit të përmbushjes 
se disa përcaktuesve kyç të kritereve politike të vendosura 
nga UE, Komisioni Evropian kah fundi i vitit 2009 do të japë 
rekomandim për fillim të negociatave për anëtarësi. Mirëpo, 
valorizimi i këtillë pozitiv i avancimit të Maqedonisë në 
procesin aderues nuk do të rezultojë me materializim konkret 
të këtij rekomandimi. Konstelacioni i pavolitshëm i raporteve 
dhe i ndikesës së veto lojtarëve përbrenda Unionit Evropian 
tanimë në periudhën prej pesë vitesh rezultuan me de facto 
bllokadë të procesit të aderimit të Maqedonisë ndaj UE, e cila, 
ndërkaq, në mënyrë ironike manifestohet përmes prizmit të 
disa rekomandimeve sukcesive të Komisionit Evropian për 
fillim të negociatave për anëtarësi të cilat do të injorohen nga 
Këshilli Evropian. 

 Efekte negative nga ky qorrsokak i llojit të vet të procesit 
aderues të Maqedonisë do të shkaktojnë edhe iniciativa për 
stimulim të reformave eurointegrues. Kështu, në vitin 2012, për 
tu iniciuar lëvizje të reformave të orientuara ndaj harmonizimit 
më intensiv normativ dhe strukturor me dispozitat evropiane, 
Komisioni Evropian do ta promovojë Dialogun aderues në nivel 
të lartë. Njëkohësisht, Dialogu aderues në nivel të lartë është 
edhe instrumenti i fundit i orientuar ndaj avancimit më cilësor 
të procesit aderues dhe ruajtje të kredibilitetit të politikës së 
zgjerimit.  
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Mendimi publik dhe procesi i integrimit 
evropian

 Literatura që vazhdimisht shtohet e që i kushtohet 
analizës së përkrahjes publike të proceseve të integrimit 
evropian dhe zgjerimit të Unionit Evropian në masë të madhe 
mbështetet në disa modele tanimë të përcaktuara dhe gjerësisht 
të diskutuara të sjelljes së votuesve në psikologjinë politike. 
Me këtë rast, trendet e përkrahjes së procesit të integrimit 
evropian dhe anëtarësisë në UE, në mënyrë predominante 
analizohen përmes prizmit të përcaktimit të përcaktuesve 
themelor të asaj përkrahjeje, përkatësisht shkaqet për të cilat 
individët pajtohen ose e kundërshtojnë procesin e integrimit 
evropian. 

 Pjesa më e madhe e analizave të përkrahjes publike 
të procesit të integrimit evropian në shtetet anëtare të reja 
si dhe në vendet aspirante për anëtarësim bazohen në më 
të paktën korniza të vendosura teorike të cilat përdoren 
gjerësisht dhe të cilat përcaktojnë një shkallë të lartë të 
vlefshmërisë empirike në përcaktimin e përkrahjes publike të 
anëtarësimit në UE në anëtaret tanimë të etabluara të UE. 
Njëra kornizë e sqaron përkrahjen për procesin e integrimit 
përmes prizmit utilitarist-ekonomik duke e lidhur procesin e 
formimit të mendimit rreth integrimit evropian me vlerësim 
individual të përfitimit ekonomik nga ky proces. Korniza e dytë 
vë në pah rëndësinë e çështjeve të identitetit  dhe dimensionin 
e vlerave të formacionit të qëndrimeve të orientuara ndaj 
procesit të integrimit evropian. Përfundimisht, prizmi i tretë 
teorik i përkrahjes së procesit të integrimit evropian e sqaron 
të njëjtën përmes ndikimit të aktorëve politik të vendit mbi 
formimin e mendimit publik rreth anëtarësisë në Unionin 
Evropian dhe procesit integrues.

3.

Mendimi publik dhe procesi i integrimit evropian
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Tabela 1: Koncepcione teorike për formimin e qëndrimeve publike për përkrahjen e procesit të integrimit 
evropian 

Model Faktorë të ndikesës Forma/varijabla

Racionalist-utilitar
Interes ekonomik/material; 
kalkulime të shpenzimeve dhe të 
përfitimeve

Sociotropike/egoiste

identitetet
Përkatësia e identitetit, vlera, 
interesa grupore

Identitet inkluziv/ekskluziv; 
kërcënim kulturologjik

Sugjerime nga elita politike Elita politike, parti politike
Konsensus/konflikt midis elitave 
politike

Sqarime racionaliste-utilitare 

 

 Marrë në përgjithësi, modeli racionalist-utilitar paraqet 
model të zgjedhjes racionale i cili përdor qasje realiste-
instrumentale i bazuar në kalkulimin e interesave si përcaktues 
kyç në formimin e qëndrimeve individuale. Kjo qasje niset nga 
supozimi se njerëzit janë aktorë racional të cilët sjelljen e vet e 
krijojnë në bazë të interesave të veta (më shpesh materiale). 
Si qenie racionale, individët marrin vendime në sajë të 
kalkulimit të vet të shpenzimeve dhe të përfitimeve të cilat do 
të kishin buruar nga efektet e atij vendimi. Këto vendime dhe 
shpenzime mund të jenë të natyrës nga më të ndryshme, por 
më me rëndësi në procesin e vendimmarrjes janë interesat 
materiale. Aplikimi i këtij modeli në kontekst të përkrahjes të 
procesit të integrimit evropian nis nga supozimi se individët e 
krijojnë qëndrimin e vet në bazë të percepcioneve të veta për 
përfitimet dhe shpenzimet nga ky proces2. Si vijim i kësaj, ata 
e përkrahin procesin e integrimit evropian dhe anëtarësi(në) 

2  Gabel, Matthew, and Palmer, Harvey. “Understanding variation in support for 
European integration. European Journal of Political Research, Vol. 27, 1995, f-q.. 3-19; 
Anderson, Christopher J., and Reichert, Shawn. “Economic benefits and support for 
membership in the E.U.: A cross-national analysis“. Journal of Public Policy Vol. 15 No. 3, 
1996, f-q.. 231-49.

3. 1.
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(eventuale) të shtetit të vet në UE sepse ata parashikojnë 
përfitim përkatës material nga ky proces. Nga ana tjetër, ato 
shtresa shoqërore të cilat perceptohen si humbës ekonomik 
nga procesi e përbëjnë fuqinë kryesore euroskeptike në 
shoqërinë.

 Ky prizëm ekonomik-utilitarist manifestohet përmes dy 
niveleve të kalkulimeve: të mikro përkatësisht nivel egocentrik 
dhe makro, përkatësisht sociotropik3. Koncepcioni sociotropik e 
vë në pah rëndësinë e pasqyrës nacionale dhe makroekonomike 
si determinanta për sjelljen e individëve. Kjo do të thotë se 
individët përkrahjen e vet për procesin e integrimit evropian 
nuk e bazojnë rreptësisht në përvojat e tyre personale, por 
shumë më tepër mbi percepcionin e përgjithshëm rreth asaj 
se çfarë është efekti i procesit të integrimit evropian mbi 
autputin dhe parametrat kryesor ekonomik në shtetin, si për 
shembull rritja ekonomike, të ardhurat mesatare ose përqindja 
e papunësisë. Nëse shteti perceptohet si humbës ekonomik 
nga procesi i integrimit evropian, atëherë përkrahja do të 
kishte qenë më e vogël dhe anasjelltas. Ashtu për shembull, 
hulumtime të caktuara tregojnë se përkrahja relativisht e 
madhe të integrimit evropian në disa vende më të varfra ka të 
bëjë me pritjet se anëtarësia në UE e rrit pasurinë materiale 
të shtetit4. 

 

3  Garry, John and Tilley, James. “Public support for integration in the newly enlarged 
EU”, in Marsh, Michael, Mikhaylov, Slava and Schmitt, Hermann (eds) “European Elections 
after Eastern Enlargement”. Mannheim: CONNEX., 2007, f-q.. 183-184; Ebru Ş. Canan-
Sokullu, “Italian public opinion on turkey’s EU accession: utilitarian calculations, identitarian 
evaluations or perceived threats?”, Perceptions, Vol. 16, No. 1, 2011, f-q.. 51

4  Christin, Thomas. “Economic and political basis of attitudes towards the EU in 
Central and East European countries in the 1990s”, European Union Politics Vol. 6 No. 1, 
2005, f-q.. 29–57; Sánchez-Cuenca, Ignacio. “The political basis of support for European 
integration”, European Union Politics Vol. 1 No. 2, 2000, f-q.. 147–171
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 Nga ana tjetër, korniza egoiste utilitariste i krijon 
vendimin për përkrahje të procesit të integrimit evropian me 
përvojën personale, vetanake5. Ose me fjalë të tjera, individi 
jep përkrahje për këtë proces nëse ai/ajo ka benefit personal 
ekonomik (financiar) nga efektet e të njëjtit. Ose, sa janë 
më të mëdha përfitimet personale materiale nga procesi i 
integrimit evropian, aq është më e madhe besueshmëria që 
individi të ketë mendim pozitiv për të njëjtin. Me këtë rast, 
intensiteti i përkrahjes është i kushtëzuar nga kapitali social 
i individit. Nga kjo, një numër i madh i hulumtimeve vënë 
në pah variacionin e përkrahjes së kategorive demografike të 
ndërlidhura me pozitën përkatëse të individit në shoqërinë. 
Ashtu, ata individë të cilët kanë shkallë më të lartë të arsimimit, 
të ardhura të mira dhe janë të pozicionuar më lartë në tregun 
e punës, shumë lehtë ballafaqohen me sfidat nga procesi i 
integrimit evropian dhe nga kjo paraqiten si përkrahës të të 
njëjtit. Nga ana tjetër, ata individë të cilët janë të pozicionuar 
në pozicione të ulëta në tregun e punës ose janë të papunë, 
kanë shkallë të ulët të arsimimit dhe janë me të ardhura më të 
ulëta zhvillojnë tendencë të opozitës të procesit të integrimit 
evropian6.  

5  Gabel, Matthew. “Economic integration and mass politics: market liberalization and 
public attitudes in the European Union”, American Journal of Political Science, Vol. 42, No. 3, 
1998, f-q.. 936-953; Gabel, Matthew, “Public support for European integration: An empirical 
test of five theories”, Journal of Politics, Vol. 60, No. 2, 1998, f-q.. 333- 354; Hooghe, Liesbet 
and Marks, Gary. “Does identity or economic rationality drive public opinion on European 
integration?”. Political Science & Politics, Vol. 37, No. 3, 2004, f-q.. 415-420

6  Ehin, Piret. “Determinants of public support for EU membership: Data from the 
Baltic countries”, European Journal of Political Research Vol. 40, 2001, f-q.. 31-56; John, 
Garry and Tilley, James, “The macroeconomic factors conditioning the impact of identity on 
attitudes towards the EU,” European Union Politics, Vol.10 No.3, f-q.. 361-379.; Hakhverdian, 
Armen (et al.). ‘’Euroscepticism and education: a longitudinal study of 12 EU member states, 
1973-2010’’. European Union Politics, Vol. 14, No. 4, 2013, f-q.. 522-541; Vliegenthart, Rens, 
Schuck, Andreas. Boomgarden, Hajo G.  and De Vreese, Claes.  “News coverage and support 
for European integration, 1990 - 2006“, International Journal of Public Opinion Research 
Vol.20 No.4, 2008, f-q.. 415-439.; McLaren, Lauren. “Explaining mass-level euroscepticism: 
identity, interests, and institutional distrust”, Acta Politica Vol.42 No.2-3, 2007, f-q.. 233-251; 
Jones, Erik. and van der Bijl, Niels. “Public opinion and enlargement: A gravity approach”, 
European Union Politics Vol. 5 No.3, 2004, f-q.. 331-351
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 Mirëpo, hulumtime të caktuara të determinantave të 
anëtarësimit në UE në vendet kandidate shënojnë manifestime 
të pabarazuara të sjelljes utilitariste. Elgun dhe Tilman vënë 
në pah pamundësinë e individëve nga vendet kandidate të 
cilat janë në fillim të procesit aderues që të krijojnë mendim 
meritor (për ose kundër anëtarësisë në UE) të bazuar në 
kalkulime ekonomike për shkak të mungesës të ekspozimit 
të tyre në efektet nga integrimi ekonomik7. Në këtë kontekst, 
përkrahja e baraspeshuar ose kundër-proporcionale të procesit 
në disa vende kandidate theksojnë rëndësinë e perceptimit 
për përfitimet materiale të ardhshme nga procesi i integrimit 
evropian përballë gjendjes materiale në mikro dhe makro 
nivel8.

Faktorë identitar dhe të vlerës

 Konceptet teorike të cilat thirren në atributet identitare 
dhe të vlerës në procesin e krijimit të qëndrimeve i kritikojnë 
qëndrimet e qasjes utilitare për natyrën materiale të 
preferencave në raport me integrimin evropian dhe pohojnë se 
opinioni në masë të madhe merr vendime në sajë të afilacionit 
identitar, interesave grupore dhe nën ndikesë të ideve dhe 
vlerave përkatëse në sajë të të cilave individi e krijon botë 
vështrimin e vet. Këto sqarime janë social-konstruktiviste në 
natyrën e vet aq më tepër që nisen nga para supozimi se sjellja 
e individëve është e kufizuar nga normat sociale dhe vlerat 
kulturologjike të grupit të cilit i takojnë. Nga kjo, përkrahja  

7  Elgün, Özlem and Tillman, Erik. “Exposure to European Union policies and support 
for membership in the candidate countries“Political Research Quarterly, Vol. 60, No. 3, 2007, 
f-q.. 392-394

8  Çarkoğlu, Ali and Cigdem, Kentmen. “Diagnosing trends and determinants in public 
support for Turkey’s EU membership” South European Society & Politics, Vol.16 No.3, 2011, 
f-q.. 365-379.; Tanasoiu, Cosmina and Colonescu, Constantin. “Determinants of support for 
European integration: The Case of Bulgaria” European Union Politics Vol. 9 No.3, 2008, f-q.. 
363–377
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për anëtarësi në UE merr sqarim alternativ e cila vë në pah 
rëndësinë e identiteteve  nacionale dhe sociale si dererminante 
të saja. Në këtë kontekst, përkrahja e procesit e integrimit 
evropian sqarohet përmes më së paku dy perspektivave: 
identiteti nacional dhe kërcënimet kulturologjike.

 Një numër i madh i hulumtimeve merren me ndikesën e 
identitetit kombëtar mbi formimin e qëndrimeve publike. Duke 
e pasur parasysh karakterin kozmopolit dhe supranacional të 
procesit të integrimit evropian, ai shumë shpesh përjetohet 
si kërcënim i drejtpërdrejtë për identitin kombëtar dhe 
sovranitetin shtetëror. Për këtë shkak, supozohet se ekziston 
korrelacion pozitiv midis qëndrimeve euroskeptike dhe ndjesisë 
për përkatësi nacionale. Mirëpo, kjo lidhje nuk është gjithmonë 
drejt-proporcionale. Në fakt, shkalla e euroskepticizmit në masë 
të madhe varet nga ekskluziviteti i përkatësisë së identitetit. 
Ose me fjalë të tjera, këto individë të cilët kanë identitet 
inkluziv, përkatësisht ndjesi të përkatësisë ndaj identitetit 
nacional, por edhe ndjesi të caktuar për identitet evropian 
ose ndonjë tjetër regjional imponohen si përkrahës shumë 
më të madh të anëtarësimit të anëtarësisë në UE përballë 
atyre individëve të cilët deklarojnë përkatësi ekskluzive ndaj 
një identiteti të vetëm ekskluziv (më shpesh kombëtar)9.   

 Ky eksplikim është i lidhur ngushtë me edhe një varijablë 
të mbështetur në componentën e identitetit e cila supozohet 
se ndikon mbi sjelljen publike, e ky është perceptimi i procesit 
të integrimit evropian si kërcënim kulturologjik. Në të vërtetë, 

9  Hooghe, Liesbet and Marks Gary. “Calculation, community and cues: public opinion 
on European integration”, European Union Politics,Vol. 6 No.4, 2005 f-q..437; John, Garry 
and Tilley, James, “The macroeconomic factors conditioning the impact of identity on 
attitudes towards the EU,” European Union Politics, Vol.10 No.3, f-q.. 361-379; Carey, Sean. 
“Undivided loyalties: Is national identity an obstacle to European integration?” European 
Union Politics Vol.3 No. 4, 2002,  f-q.. 387–413; Kaltenthaler, K. C. and Anderson, C. J. 
“Europeans and their money: explaining public support for the common European currency”, 
European Journal of Political Research, Vol. 40, 2001,f-q.. 139–170; Štulhofer, Aleksandar. 
“Euroscepticism in Croatia: on the far side of rationality?” in Ott, K. (ed.) “Croatian accession 
to the European union: the challenges of participation”, Zagreb: Institute of Public Finance, 
Friedrich Ebert Stiftung, (2006),  f-q.. 141-161
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sipas këtij sqarimi, njerëzit përkatësinë e vet ndaj identitetit 
të caktuar shoqëror e manifestojnë përmes përkatësisë ndaj 
grupit përkatës të bashkëmendimtarëve të vet dhe të njëjtin 
e konfirmojnë përmes potencimit të dallimeve me grupet e 
tjera të jashtme deri në atë masë që ato ndryshueshmëri 
konsiderohen për kërcënim të drejtpërdrejtë për të mirën e 
grupit vetanak. Duke pasur parasysh atë që procesi i integrimit 
evropian nënkupton europianizim të pashmangshëm shoqëror, 
përforcimi i karakterit multikulturor dhe hapje e shoqërisë 
dhe tregut të brendshëm të ndikesave të shumta eksterne, 
anëtarësia në UE përjetohet si proces i penetrimit të vlerave të 
jashtme në hapësirën kulturologjike dhe sulm mbi autonominë 
kulturore të grupit vetanak. Si rrjedhojë. Hulumtime të shumta 
vënë në pah në ndër-lidhshmërinë e energjisë euroskeptike te 
opinioni me sentimentet përkatëse anti-imigruese, ksenofobike 
dhe në përgjithësi marrë, armiqësore ndaj kulturave të tjera10. 

 Nga ana tjetër, ekzistojnë edhe përpjekje për interpretim 
të përkrahjes së procesit të integrimit përmes varijablave 
demografike të cilat zakonisht konsiderohen për markerë me 
ndikesë të përkatësisë identitare, si për shembull religjioziteti 
ose, ndërkaq, përkatësia etnike11.

 Hulumtimet e opinionit publik edhe në vendet 
postkomuniste nga Evropa Qendrore dhe Lindore theksojnë 
rëndësinë e komponentës vlerësore të qëndrimeve publike. Në 
studime të caktuara të rastit ato imponohen si determinanta 

10  McLaren, Lauren. “Public support for the European Union: Cost/Benefit analysis 
or perceived cultural threat?“, The Journal of Politics Vol. 64 No. 2, 2002, f-q.. 551-566. 
McLaren, Lauren. “Explaining mass-level euroscepticism: identity, interests, and institutional 
distrust”, Acta Politica Vol.42 No.2-3, 2007, f-q.. 233-251. De Vreese, Claes and Boomgarden, 
Hajo. “Projecting EU referendums: fear of immigration and support for European integration”, 
European Union Politics Vol. 6 No.1, 2005, f-q.. 59-82; Boomgaarden, H. G., Schuck, a. 
R. T., Elenbaas, M. and de Vreese, C. H. “Mapping EU attitudes: Conceptual and empirical 
dimensions of Euroscepticism and EU support”, European Union Politics Vol.12 No.2, 2011, 
f-q..  241-266

11  Boomgaarden, Hajo. G. and André, Freire. “Religion and Euroscepticism: Direct, 
Indirect or No Effects?” West European Politics, Vol. 32 No.6, 2009, f-q.. 1240-1265
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më me ndikesë të përkrahjes së procesit të integrimit evropian 
se sa përfitimet e anticipuara ekonomike12. 

 Përfundimisht, konotacionet identitare dhe vlerësore 
mund të paraqiten edhe si faktorë për përkrahjen e shtuar të 
procesit të integrimit evropian. Ky korrelacion ka të bëjë me 
percepcionin e Unionit Evropian si bashkësi normative e vlerave 
të cilat kanë të bëjnë me demokracinë liberale dhe respektimin 
e të drejtave të njeriut. Me këtë rast, në këto vlera shihet edhe 
si në markezë të identitetit përkatës, supranacional, evropian 
Kështu, disa studime të cilat përkrahjen për integrimin 
evropian e analizojnë përmes prizmit të përkrahjes për zgjerim 
të UE, vijnë në konkluzionin se kjo përkrahje është e lartë te 
ato individë të cilët kanë ndjesi të identitetit evropian dhe i 
përkrahin vlerat me të cilat ndërlidhet Unioni Evropian13.

Sugjerime nga elitat politike dhe partive 
politike 

 

 Linja e tretë e sqarimit të faktorëve të cilat ndikojnë 
mbi krijimin e qëndrimeve publike rreth procesit të integrimit 
evropian e thekson fuqinë sugjestive të aktorëve vendas 
politik. Ky diskurs bazohet në gjetjet bazohet në gjetjet e disa 
modeleve të përgjithshme të cilët argumentojnë se qytetarët 
e formulojnë mendimin e vet rreth çështjeve të rëndësishme 
shoqërore nën ndikesë të fuqishme të elitave politike dhe të 

12    Për shembull shiko: Vetik, R., Nimmerfelt, G. and Taru, M. “Reactive identity 
versus EU integration”, Journal of Common Market Studies, Vol. 44 No.5, 2006, f-q... 1079–
1102.; Rohrschneider, R. and Whitefield, S. “Political parties, public opinion and European 
integration in post-Communist countries”, European Union Politics, Vol. 7 No.1, 2006, f-q.. 
141–160.

13  Azrout, R., Van Spanje, J. and De Vreese, C. “When news matters: media effects on 
public support for European Union enlargement in 21 countries”, Journal of Common Market 
Studies Vol. 50 No. 5, 2012, f-q..  691-708; Di Mauro, Danilo and Fraile, Marta. “Who wants 
more? Attitudes towards EU enlargement in time of crisis” EUDO Spotlight,  2012
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partive politike të cilat ato i simpatizojnë14. Meqë qytetarët nuk 
disponojnë me informacione të mjaftueshme dhe tërësisht nuk 
i kuptojnë proceset komplekse dhe abstrakte ndërkombëtare, 
ata e formojnë mendimin e vet për ato përmes pranimit të 
pozicioneve tanimë të përcaktuara në lidhje me ato çështje 
të elitave politike të cilat ato i përfaqësojnë. Për këtë arsyje, 
sa më tepër është homogjen qëndrimi  i elitave politike vis 
a vis për çështjet e caktuara, aq do të jetë më e madhe 
edhe përkrahja për atë çështje nga ana e simpatizuesve të 
tyre. Dhe anasjelltas, kur qëndrimet e elitave partiake në 
kuadër të një partie ose në kuadër të sistemit partiak janë 
divergjente, gjendja e tillë do të rezultojë edhe me mendim 
publik të fragmentuar. Ky model është gjerësisht i aplikuar 
edhe në hulumtimet e opinionit publik për procesin e integrimit 
evropian. Ato e vënë në pah rolin e rëndësishëm e partive 
politike në krijimin e mendimit publik për procesin e integrimit 
evropian. 

 Duke e pasur parasysh kompleksivitetin dhe 
ndërlikueshmërinë e procesit të integrimit evropian, qytetarët 
më shpesh nuk janë në mundësi të zhvillojnë pasqyrën e pavarur 
dhe objektive për këtë fenomen, dhe prandaj mendimin e vet e 
bazojnë mbi pozitat të cilat i serojnë qëndrimet partiake rreth 
kësaj çështjeje15. Si vijim, vijuesit e partisë së caktuar politike 
e konceptojnë përkrahjen e vet të integrimit evropian duke i 
përcjellë qëndrimet partiake rreth asaj pyetje16. Me këtë rast, 

14  Zaller, John. “The nature and origins of mass оpinion“. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992

15  Steenbergen, M. R., Edwards, E. E. and de Vries, C. E. “Who‘s cueing whom?: 
Mass-Elite linkages and the future of European Integration”, European Union Politics Vol.8 
No.1, 2007, f-q.. 13-35.Steenbergen, Marco and Bradford S. Jones “Modeling multilevel data 
structures“, American Journal of Political Science Vol. 46, 2002, f-q..  218–37; Anderson, 
Christopher J. “When in doubt use proxies: attitudes toward domestic politics and support for 
European integration”, Comparative Political Studies Vol.31 No.5, 1998, f-q.. 569–601

16  Steenbergen, Marco and David J. Scott “Contesting Europe? The Salience 
of European Integration as a Party Issue”, in Gary Marks and Marco Steenbergen (eds.) 
“European Integration and Political Conflict”. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 
f-q.. 165–192
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veprimi i tillë sugjestiv bëhet edhe më i fuqishëm në kushte 
të zërave të ndryshëm midis elitave politike rreth përkrahjes 
së integrimit evropian. Ashtu, sa më i madh është konsensusi 
midis elitave politike dhe partive politike në një shtet rreth 
përkrahjes që anëtarësisë në UE, aq më e lartë do të jetë edhe 
përkrahja e opinionin publik vis a vis kësaj çështjeje. Dhe, 
nga ana tjetër, sa më tepër partitë politike dhe elitat politike 
janë të ndara rreth kësaj çështjeje, aq më e madhe do të jetë 
besueshmëria që qytetarët të zhvillojnë mendim negativ për 
procesin e integrimit evropian17. 

 Përdorimi i këtyre premisave në analizimin e përkrahjes së 
procesit të integrimit evropian rezulton me gjetje divergjente. 
Përderisa në rastin e vendeve të Evropës perëndimore kemi 
konsistencë më të madhe18, hulumtimi i qëndrimeve publike 
në vendet postkomuniste nga Evropa Qendrore dhe Lindore 
japin rezultate më heterogjene19. 

 Më në fund, disa hulumtime e analizojnë lidhjen midis 
përkrahjes publike të procesit eurointegrues dhe shkallës 
së kënaqësisë dhe percepcionin pozitiv për sistemin politik 
të vendit. Këtu imponohet supozimi se qytetarët e evaluojnë 
integrimin evropian përmes prizmit të ambientit politik të 
vendit i cili është përgjegjës për zbatimin e procesit. Prandaj, 

17  Hoooghe, Liesbet and Marks Gary. “Calculation, community and cues: public opinion 
on European integration”,European Union Politics,Vol. 6 No.4, 2005 f-q.. 425-426

18  Për shembull shiko Anderson, Christopher J. “When in Doubt Use Proxies: Attitudes 
toward Domestic Politics and Support for European Integration”, Comparative Political Studies 
Vol.31 No.5, 1998, f-q.. 569–601

19  Për shembull ndikesa sugjestive të elitave politike është evidente në Hungari, 
por jo edhe në  Poloni dhe Estoni ku   konsensusi partiak pro-integrativ nuk ka gjeneruar 
entuziazëm përkatës te opinioni. Për më tepër shih: Fölsz, Attila and Tóka, Gábor Guerra, 
S. “Determinants of Support for EU Membership in Hungary“ in: Rohrschneider, R., and 
S. Whitefield.(eds.) “Public opinion, party competition, and the European Union in post-
communist Europe” New York: Palgrave Macmillan, 2013, f-q.. 145-164 ‚Guerra, Simona. 
“Does Familiarity Breed Contempt? Determinants of Public Support for European Integration 
and Opposition to It before and after Accession”, Journal of Common Market Studies Vol. 51 
No.1, 2012, f-q.. 38-50; Vetik, R. “Elite vs . People ? Eurosceptic Public Opinion in Estonia”, 
Cambridge Review of International Affairs Vol. 16 No. 2, 2003, f-q..  257-272.
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nëse ato kanë besim në sistemin politik, me probabilitet të 
lartë do të kishin besim edhe në procesin e integrimit evropian. 
Ky korrelacion pozitiv në disa raste tregohet si valid20, por 
në disa raste të tjera ajo tregohet si jo qenësore ose si 
anasjelltas proporcionale, përkatësisht mospasja e besimit në 
sistemin politik rezulton me përkrahjke të shtuar në procesin 
e integrimit evropian21

.

Analizë e qëndrimeve publike ndaj 
procesit aderues të Maqedonisë në UE në 
periudhën e viteve 2004-2014 

Trende të përgjithshme

 Që nga gjysma e parë e dekadës së kaluar kur edhe 
do të fillojë hulumtimi më sistematik të mendimit publik 
rreth procesit të integrimit evropian, përkrahja e anëtarësisë 
eventuale të Maqedonisë në Unionin Evropian gjithmonë 
ka qenë dhe vazhdon të jetë e lartë. Ajo karakterizohet me 
trajektore konsistente tranzicion edhe logim të parashikueshëm 
të frekuencave e cila në mënyrë të drejt-proporcionale e vijon 
dinamikën e avancimit të Maqedonisë në procesin e aderimit. 

20  Ehin, Piret. “Determinants of public support for EU membership: Data from the 
Baltic countries”, European Journal of Political Research Vol. 40, 2001, f-q.. 31-56; McLaren, 
Lauren. “Public support for the European Union: Cost/Benefit analysis or perceived cultural 
threat?“, The Journal of Politics Vol. 64 No. 2, 2002, f-q.. 551-566

21  Gabel, Matthew, “Public support for European integration: An empirical test of five 
theories”, Journal of Politics, Vol. 60, No. 2, 1998, f-q.. 333- 354 Sánchez-Cuenca, Ignacio. 
“The political basis of support for European integration”, European Union Politics Vol. 1 No. 
2, 2000, f-q.. 147–171; Christin, Thomas. “Economic and political basis of attitudes towards 
the EU in Central and East European countries in the 1990s”, European Union Politics Vol. 6 
No. 1, 2005, f-q.. 29–57; Tanasoiu, Cosmina and Colonescu, Constantin. “Determinants of 
support for European integration: The case of Bulgaria” European Union Politics Vol. 9 No.3, 
2008, f-q.. 363–377
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Nëse shihet lëvizja e distribuimit të qëndrimeve për përkrahje 
të procesit të integrimit evropian në dekadën e fundit, është 
evidente prania e dy tendencave të përgjithshme. Tendenca 
e parë manifestohet në periudhën e viteve 2004-2009 . Në 
këto pesë vite të para përkrahjen e procesit e karakterizojnë 
përqindje ekskluzivisht të larta të percepcionin pozitiv. Me 
këtë rast, vërehet konsistenca e qartë e kytyre trendeve të 
larta të përkrahjes nëpërmes të gjitha intervaleve kohore dhe 
pa pothuajse kurrfarë tejkalime të rëndësishme procentuale. 
Nga ana tjetër, gjatë pesë viteve të fundit (duke filluar nga viti 
2009) paraqitet ndryshim i dukshëm i trendeve e cila shkon 
në linjën e tatëposhtës. Përkrahja enorme karakteristike për 
periudhën paraprake, nga viti 2009 fillon të bjerë ngadalë dhe 
në mënyrë konstante. Ky trend rrënës deri diku amortizohet 
përmes përqindjes ende të lartë të distribuimit pozitiv të 
qëndrimeve, por ajo prapëseprapë nuk duhet të lihet anash 
veçanërisht nëse analizohet në relacion me pikat paraprake 
referuese të cilat janë jashtëzakonisht të larta. Me këtë rast, 
vlefshmëria e këtij argumentimi duket se është tejet e lartë, aq 
më tepër që këto tendenca janë të vërejtshme nëpër të gjitha 
bazat e të dhënave në dispozicion të qëndrimeve publike rreth 
procesit të integrimit evropian në Maqedoni.

 Kështu, përkrahja fillestare e parë e perspektivës për 
anëtarësi të Maqedonisë në UE është qartë e shprehur në 
rezultatet e mendimit publik të IDSCS të realizuara në periudhën 
e përcaktuar nga viti 2004 deri në vitin 2009 (grafiku 1). Kjo 
bazë e të dhënave përfshin hulumtime të rregullta vjetore për 
përkrahje të anëtarësisë së Maqedonisë në UE e cila matet 
përmes pyetjes “Nëse javën e ardhshme mbahet referendum 
për hyrje të Republikës së Maqedonisë në UE, si do të kishit 
votuar ju?”. Distribuimi i përgjigjeve është konsistente dhe 
vazhdimisht lëviz në intervale deri 90% pajtim. Me këtë rast, 
përkrahja është më e madhe në nëntor të vitit 2005 kur ajo 
arrin pothuajse 92%. Por, kah fundi i vitit 2009 kemi rrënie të 
vërejtshme të përkrahjes në 83%. Në një shkallë më të ulët 
të përkrahjes për anëtarësi në UE vë në pah edhe hulumtim i 
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më i ri i IDSCS kur në shtator të vitit 2014 e njëjta pyetje do 
të gjenerojë pajtim prej 80%, por edhe përqindje më të lartë 
të qëndrimeve negative prej 14 %.

Grafiku 1: Distribuimi i qëndrimeve – “Nëse javën e ardhshme mbahet 
referendum për hyrje të RM në UE, si do të kishit votuar ju?” (dhjetor 
2003-tetor 2009)

 
Burim: IDSCS

 Këto tendenca e përkrahjes së lartë iniciale për anëtarësi 
të Maqedonisë në UE dhe deklinimi i saj i mëvonshëm 
inkremental konfirmohet edhe në hulumtimet e Institutit 
Ndërkombëtar republikan. Kur bëhet fjalë për përkrahje të 
anëtarësisë së Maqedonisë në UE, kjo databazë ka linjë më 
ekstensive dhe më konsistente të matjes së përkrahjes aq më 
tepër që e njëjta realizohet përmes me hulumtime të paktën 
dyvjeçare të opinionit publik të cilat vazhdimisht realizohen 
nga viti 2002 (me përjashtim të vitit 2011 dhe 2013). Nëse 
shihet shpërndarja e  qëndrimeve në vitet e fundit në raport 
me pyetjen “Vallë a përkrahni që Maqedonia të bëhet anëtare 
e UE?”, shumë qartë theksohen dy tendenca paraprakisht të 
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theksuara (grafiku 2). Periudha nga viti 2004 deri në vitin 2009 
është e karakterizuar me përkrahje tejet të lartë të anëtarësisë 
së Maqedonisë në UE,  e cila vazhdimisht e tejkalon barrierën 
prej 90%. Ajo në periudha të caktuara të kësaj periudhe arrin 
edhe shifra maksimale prej 96% dhe 97%. Nga ana tjetër, 
në vitin 2010 tanimë fillon trendi i rrënies së përkrahjes për 
anëtarësi në UEqë ngadalë zvogëlohet, me ç’rast për pesë 
vjet jo të plota do të bjerë për më tepër se 20%. Në mënyrë 
të anasjellt proporcionale, e dukshme është rritja konstante 
e perceptimeve euroskeptike të cilat nga 4% në vitin 2009 
rriten për herë të shumëfishtë deri më 23% në vitin 2014.  

Grafiku 2: Distribuimi i qëndrimeve – “Vallë a përkrahni që Maqedonia të 
bëhet anëtare e UE?” (qershor 2002 - maj 2014)

Burim: Instituti ndërkombëtar republikan

 Trendi i tillë rrënës i përkrahjes së procesit të integrimit 
evropian është indikativ edhe në gjetjet e dy bazave të 
tjera të të dhënave të cilat përdorin metodologji pak më 
të ndryshme, por komplementare në matjen e qëndrimeve 
publike për Unionin Evropian. Kështu, Gallup Ballkan Monitor 
e shfrytëzon pyetjen standarde të institutit Eurobarometër e 
cila vë edhe shkallë të vlerësimit të anëtarësisë në UE (grafiku 
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3). Përkundër asaj që këto të dhëna janë të limituara në sajë 
të kohës në periudhën nga viti 2006 deri në vitin 2010, ato 
qartë e pasqyrojnë trendin e rrënies në evaluimin e idesë për 
anëtarësi të Maqedonisë në UE. Përderisa në vitin 2006 76% 
nga popullata në Maqedoni ka konsideruar se anëtarësia në 
UE do të kishte qenë punë e mirë, kjo përqindje për katër vjet 
jo të plota ka rrënë në 60%. 

Grafiku 3: Distribuimi i qëndrimeve – “Vallë a konsideroni se anëtarësia e 
Maqedonisë në Unionin Evropian  do të kishte qenë punë e mirë, punë e 
keqe apo as punë e mirë e as punë e keqe?” (2006, 2008, 2009, 2010).

Burim: Gallup Ballkan Monitor

 

 Në këtë kontekst, baza e të dhënave e Eurobarometrit 
jep konfirmim final të rrënies së përkrahjes të procesit të 
integrimit evropian. Kjo komponentë hulumtuese e Komisionit 
Evropian përkrahjen për anëtarësi e mat përmes dy pyetjeve 
të standardizuara të cilat për herë të parë do të implementohen 
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në hulumtimet e mendimit publik në Maqedoni në vitin 200722. 
Për dallim  nga bazave të tjera të të dhënave, në këtë rast 
progresioni i trendit rrënës të përkrahjes së anëtarësisë në UE 
në sekuenca të caktuara kohore tërësisht nuk shkon me një 
linjë të drejtë. Kështu, nëse në vitin 2007 75% nga shtetasit 
e Maqedonisë kanë konsideruar se anëtarësia e Maqedonisë 
në UE është një gjë e mirë, në vitin 2014 kjo përqindje është 
e zvogëluar në mënyrë drastike në 51% (grafiku 4). Trend 
të ngjashëm kemi edhe te perceptimet rreth përfitimit të 
anticipuar nga anëtarësia në UE. Vijimisht, nëse në vitin 2007 
82% e popullatës pret përfitime nga anëtarësia e Maqedonisë 
në UE, kah fundi i gjysmës së parë të vitit 2014 benefite nga 
anëtarësia sheh 66% e popullatës (grafiku 5).

22  Vallë a konsideroni se anëtarësimi i vendit tonë në UE do të jetë një gjë e mirë, 
punë e keqe ose as punë e mirë e as punë e kese? Duke marrë çdo gjë parasysh, vallë a 
konsideroni se vendi ynë do të kishte pasur përfitime nga anëtarësimi në UE?
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Grafiku 4: Distribuimi i qëndrimeve – “Marrë në përgjithësi, vallë a 
konsideroni anëtarësia e Maqedonisë në UE do të jetë...?“ (maj 2007 – 
qershor 2014)

Burim: Eurobarometër
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Grafiku 5: Distribuimi i qëndrimeve –“Duke marrë çdo gjë parasysh, vallë 
a konsideroni se Maqedonia me anëtarësimin  në UE do të ketë përfitim?” 
(nëntor 2007 –  qershor2014)

Burim: Eurobarometër

 Pasqyrimi komparativ të të dhënave të dhëna më lartë 
vënë në pah shkallën e lartë të konsistencës së hulumtimit të 
mendimit publik dhe të vlefshmërisë së fuqishme të trendeve 
të përgjithsh,e të përkrahjes së anëtarësimit të Maqedonisë në 
UE në dhjetë vitet e fundit. Edhe përkrah rezervave evidente 
metodologjike të cilat burrojnë nga dizajnimi i ndryshëm të 
bazave të konsultuara të të dhënave, komplementarizmi i 
tyre konfirmohet përmes shkallës së lartë të përputhjes të 
trendeve në kuadër të sekuencave të njëjta kohore. Ato qartë 
diferencojnë dy etapa në zhvillimin e përkrahjes së procesit të 
integrimit evropian, përkatësisht përkrahje të lartë konsistente 
në periudhën nga viti 2004 deri në vitin 2009 dhe rënie e saj 
inkrementale në periudhën e viteve 2010 - 2014. 
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 Shpërndarja e këtillë e qëndrimeve publike nuk është 
befasuese dhe vijon dinamikë logjike. Ajo në mënyrë precize e 
përcjell dinamikën e procesit e aderimit të Maqedonisë në UE 
dhe transformohet në relacion me disa pika historike referimi 
në zhvillimin e raporteve midis Maqedonisë dhe UE. Përkrahja 
e lartë në periudhën deri në vitin 2010 është refleksion i 
efektit nga dy arritjeve kzçe në procesin e aderimit në atë 
periudhë, statusi i kandidatit në vitin 2005 dhe rekomandimi 
për fillim të negociatave në vitin 2009. Pikërisht në këto dy 
periudha kohore përkrahja për anëtarësi të Maqedonisë në UE 
madje është më e madhe. Nga ana tjetër, rrënia konstante 
e përkrahjes së procesit të integrimit evropian është në 
proporcion të drejtë me rënien e kredibilitetit të politikës së 
zgjërimit në Maqedoni dhe ngecjes së procesit aderues të 
Maqedonisë i cili reflektohet në bllokimin e negociatave për 
anëtarësim Kjo rrënie fillon në vitin 2010 kur do të fillojë edhe 
periudha e stagnacionit të aderimit ndaj UE. Trendi i rrënies 
në linjë të fundit tregon se edhe përpjekjet që të vendosen 
instrumente të reja lehtësuese për avancimin e raporteve si 
Dijalogu aderues në nivel të lartë, nuk kanë kurrfarë efekti 
mbi mendimin publik në Maqedoni.

Determinanta të përkrahjes së procesit të 
integrimit evropian

 

 Ashtu siç paraprakisht u arsyetua, faktorët të cilët 
ndikojnë mbi përkrahjen publike të procesit të integrimit 
evropian mund të grupohen në tri kategori të përgjithshme: 
utilitar, identitar dhe sugjerime nga elitat politike. Në këtë 
kontekst, rasti i Maqedonisë është interesant dhe specifik aq 
më tepër që analiza e determinantave të përkrahjes së procesit 
të integrimit evropian vë në pah korrelacionin me të tri modelet 
eksplanatore. Krahas dallimeve në intensitetin e ndikesës, në 
rastin e Maqedonisë mund të detektohet komplementarizëm 
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valid i të tri grupeve të faktorëve në sqarimin e trendeve për 
përkrahje të integrimit evropian. 

 Hulumtimet e deritanishme komparative të vendeve 
nga Evropa Perendimore, Qendrore dhe Lindore e konfirmojnë 
rëndësinë e modelit racionalist-utilitarist në sqarimin e 
përkrahjes së procesit të integrimit evropian. Rasti i Maqedonisë 
nuk është përjashtim aq më tepër që interesi ekonomik i 
opinionit në përcaktimin e përkrahjes për anëtarësi imponohet 
si faktor parimor i cili ndikon mbi përkrahjen e lartë. Faktorët 
ekonomik janë dominues në arsyetimin e vendimit që të 
përkrahet anëtarësia e Maqedonisë në UE. Në këtë kontekst, 
të dhënat nga hulumtimi i opinionit publik i IDSCS ne shtator 
te vitit 2014 është tregues I mire I këtij argumenti (tabela 2 
dhe 3). Nga 80% të popullatës së përgjithshme e cila e përkrah 
anëtarësinë e ardhshme të Maqedonisë në UE, shumica e 
qëndrimeve publike i vënë në pah parametrat ekonomike si 
determinanta të vendimit të tyre për përkrahje të anëtarësisë. 
Kështu, 29% e identifikojnë përparimin e standardit jetësor 
si shkak kryesor për përkrahjen e anërasisë në UE, ndërsa 
në 26% shtesë përkrahjen e ndërlidhin me zvogëlimin e 
papunësisë. Nëse shihet edhe antipodi tjetër, përkatësisht 
vendimi kundër anëtarësisë në UE, sërish kemi pozitë 
dominante të faktorëve ekonomik. Si vijimësi, nga 14% të 
popullatës së përgjithshme të cilët deklarohen si kundërshtarë 
të anëtarësisë së Maqedonisë në UE, një e treta këtë vendim 
e bazojnë mbi percepcionin vetanak për keqësimin e pritshëm 
të standardit jetësor si pasojë e anëtarësisë në UE, ndërsa 
13% shtesë nuk e përkrahin procesin për shkak të frikës nga 
rrezikimi i ekonomisë së Maqedonisë.
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Tabela 2: Distribuimi i qëndrimeve –“Cila është arsyeja për votën e juaj PËR anëtarësisë së Maqedonisë në 
UE” (shtator  2014) 

Cila është arsyeja për votën e juaj PËR anëtarësisë së Maqedonisë në UE %

Përparimi i standardit jetësor 29

Zvogëlimi i papunësisë 26

Avancimi i demokracisë 10

Lëvizshmëria e punëtorëve/qasje më e lehtë ndaj punës në botën e jashtme 3

Përkatësia ndaj “familjes evropiane të shteteve” 2

Siguri më e madhe dhe stabilitet i shtetit 27

Nuk e di/ nuk ka përgjigje 2

Gjithsej 100

Burim: IDSCS  

Tabela 3: Distribuimi i qëndrimeve –“Cila është arsyeja për votën e juaj KUNDËR anëtarësisë së Maqedo-
nisë në UE” (shtator  2014)

Cila është arsyeja për votën e juaj KUNDËR anëtarësisë së Maqedonisë në UE? %

Përkeqësimi i standardit 33

Rrezikim i ekonomisë së Maqedonisë 13

Përpjekjet për ndërrimin e emrit kushtetues të shtetit 11

Humbje e identitetit kombëtar 13

Do të bëhemi tejet të varur nga Brukseli 11

Humbje e sovranitetit dhe pavarësisë së shtetit 7

UE nuk na do 6

Nuk e di/ nuk ka përgjigje 6

Burim: IDSCS  

 Me këtë rast, karakteri utilitar i i qëndrimeve publike 
duket se nuk u nënshtrohet oscilimeve të rëndësishme dhe 
është konstant në periudhën kohore që është lëndë e këtij 
hulumtimi. Kështu, të dhënat në dispozicion të IDSCS të cilat 
e matin efektin e anticipuar pozitiv të anëtarësisë në UE mbi 
disa kategori shoqërore në periudhën 2003-2007 sërish vënë 
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në pah ndikesën e faktorëve ekonomik mbi mënyrën në të cilën 
opinioni e percepton procesin e integrimit evropian. Ashtu siç 
mund të shihet në tabelën 4; edhe në këtë rast, varijabla 
“zhvillimi i ekonomisë” dominon në distribuimin e qëndrimeve. 
Me këtë rast, frekuenca diç më dobët e përqindjeve për këtë 
varijablë në vitin 2007 zëvendësohet me përkrahjen e dy 
kategorive të reja të cilat gjithashtu prekin çështje ekonomike 
(zvogëlim i papunësisë dhe cilësia e jetës në përgjithësi). 
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Tabela 4: Distribuimi i qëndrimeve –“Në çka më pozitivisht do të ndikojë hyrja jonë në UE?” (2003-2007)

Në çka më pozitivisht 
do të ndikojë hyrja 
jonë në UE

Dhjetor  03 Maj  04 Dhjetor  
04

Nëntor  05 Prill 06 Shkurt  
07

zhvillim të ekono-
misë

51.30% 51.80% 48.50% 59.80% 55.90% 34.60%

investime të jashtme 9.70% 16.40% 10.70% 6.90% 8.60% 7.80%

politik e brendëshme 7.60% 4.70% 4.80% 2.60% 3.40% 3.70%

stabilitet 15.90% 7.10% 12.70% 7.40% 9% 5%

hapje të tregut në UE 4.90% 3.80% 2.60% 4.70% 2.60% 0.70%

tradita kulturore 0.70% 0.20% 0.20% 0.30%    

të drejtat e njeriut 7.20% 3% 5% 2.60% 3% 1%

ndihmë teknike 0.30% 0.80%   0.40% 0.30%  

zvogëlim të papu-
nësisë

          14.10%

zvogëlim të kor-
rupsionit

          2.20%

bujqësi           0.40%

cilësinë e jetës në 
tërësi

          12.40%

lehtësim të regjimit 
të vizave

  6% 6.60% 8.60% 12.60% 5.60%

arsimi           0.80%

tjetër           2.10%

nuk e di 2.40% 6.30% 8.90% 6.70% 4.60% 9.10%

Burim: IDSCS

 Nëse shihet distribuimi i qëndrimeve për të njëjtën 
çështje në vitin 2014 (grafiku 6), do të shohim sërish se 
opinioni i Maqedonisë benefitet nga procesi i integrimit evropian 
i percepton përmes prizmit ekonomik. Dhe këtu përqindja 
kumulative të parametrave ekonomike (zhvillimi i ekonomisë, 
zvogëlimi i papunësisë, përmirësimi i infrastrukturës dhe 
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cilësisë së jetës në përgjithësi) në mënyrë të konsiderueshme 
e tejkalon vlerën e kategorive të tjera.

Grafiku 6: Distribuimi i qëndrimeve – “Në cilën lëmi më pozitivisht do të 
ndikojë anëtarësimi i Maqedonisë në UE?” (shtator 2014)

Burim: IDSCS

 Të dhënat e theksuara më lartë e konfirmojnë 
vlefshmërinë e interesave materiale si determinantë e procesit 
të integrimit evropian në Maqedoni. Në rastin e Maqedonisë 
është evidente se përkrahja shumë më tepër manifestohet 
përmes kalkulimeve sociotropike se përmes atyre egoiste të 
përfitimeve dhe shpenzimeve të anëtarësimit të ardhshëm në 
UE. Nëse analizohet distribuomi i qëndrimeve pozitive vis a vis 
anëtarësisë në UE përmes kategorive demografike të arsimimit 
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dhe të profesionit, do të shohim se në rastin e Maqedonisë nuk 
ka variacion përkatës të përkrahjes. Përkundrazi, ajo është 
konsistente nëpër të gjitha kategoritë demografike, me ç’rast 
pothuajse nuk ka kurrfarë oscilime në përkrahjen midis atyre 
të anketuarve me kapital relativisht të lartë ose të ulët social23. 
E tërë kjo e thekson argumentin se përkrahja e procesit të 
integrimit evropian në Maqedoni nuk bazohet në efektet 
momentale ekonomike nga procesi i integrimit evropian, por 
në anticipimin e përfitimeve të ardhshme ekonomike nga ai 
proces. Kjo në masë të madhe është funksion i një procesi të 
internacionalizimit të percepcionit për Unionit Evropian si klub 
të vendeve të pasura dhe të  zhvilluara, ndërsa shumë më pak 
rezultat i percepcionit të përfitimeve momentale nga procesi 
aderues.   

 Mirëpo, edhe përkundër shkallës së lartë të fuqisë 
sqaruese të modelit racionalist-utulitarist kur bëhet fjalë për 
determinantat afatgjate për përkrahje të procesit të integrimit 
evropian, ai nuk mund në tërësi ta sqarojë rënien e përkrahjes 
në 5 vitet e fundit, aq më tepër aë ndikesa e interesave 
materiale dhe ekonomike u tregua se është konsistente nëpët 
tërë periudhën e observimit, përfshirë edhe periudhën e 
rrënies së përkrahjes për anëtarësi në UE. Nga kjo, trendi i 
përkrahjes për anëtarësinë e Maqedonisë në UE në pesë vitet 
e fundit është shumë më tepër rezultat i ndikesës së faktorëve 
identitarë dhe të parametrave të vlerave. 

 Në të vërtetë, siç u përcaktua, trendi i rrënies për 
përkrahjen e anëtarësisë në UE është refleksion i bllokadës së 
avancimit të Maqedonisë në procesin aderues. Shkak parësor 
për këtë ngecje është kontesti rreth emrit, të cilin Greqia duke 
e marrë rolin e veto-aktorit e imponon si kusht për zhbllokimin 
e procesit aderues. Me këtë rast, ky kontest depërton thellë 

23  Ashtu në if-q hulumtimin të IDSCS nga shtatori i vitit 2014 përkrahja e anëtarësisë 
së Maqedonisë në UE te të gjitha kategoritë e arsimimit lëviz në intervale prej vetëm +- 2% 
nga mesatarja prej 80%. Ngjashëm është edhe te kategoritë e arsimimit profesional, ku 
përkrahja lëviz në intervalin nga 75% deri 86%.
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në një varg të çështjeve të ndjeshme identitare të Maqedonisë 
të cilat ndikojnë në mënyrë thelbësore mbi percepcionet e 
opinionit të orientuara drejt politikës së kushtëzimit të UE e 
cila burron nga ky kontest. Gjatë kësaj, trendi i rrënie poshtë 
në përkrahjen e anëtarësisë së Maqedonisë në UE është në 
masë më të vogël rezultat i paraqitjes së energjisë origjinale 
euroskeptike, por më tepër është reagim komplementar i 
pasojave të cilat burrojnë nga kontesti për emrin. Kështu, 
një nga faktorët më të rëndësishëm të identitetit të cilët e 
determinojnë shkallën e përkrahjes në një numër të madh të 
shteteve evropiane, ndarja në identitet inkluzive dhe ekskluziv, 
në rastin e Maqedonisë ka rol tërësisht margjinal. 

 Rezultatet nga tabela 5 tregojnë se në Maqedoni 
një shumicë e madhe e qytetarëve manifestojnë identitet 
ekskluziv. Edhe përkundër kësaj, ky distribuim i qëndrimeve 
nuk reflektohet në mënyrë negative në shkallën e përkrahjes 
për anëtarësi në UE sepse 76% nga të anketuarit të cilët 
manifestojnë identitet ekskluziv njëkohësisht e përkrahin 
anëtarësinë e Maqedonisë në UE. Me këtë rast, vetëm 13% nga 
kundërshtarët e anëtarësisë së Maqedonisë në UE qëndrimin e 
tyre e mbështesin në drojën për humbje të identitetit kombëtar 
(shih tabelën 3).

Tabela 5: Distribuimi i qëndrimeve –“Para së gjithash, a ndjeheni si?” (shtator 2014)

Para së gjithash, a ndjeheni si?
%

Vetëm si Maqedonas / Shqiptar / tjetër 69

Maqedonas / Shqiptar / tjetër dhe Evropejas 20

Evropejas dhe Maqedonas / Shqiptar / tjetër 6

Vetëm Evropejas 3

Nuk e di 2

Gjithsej 100

Burim: IDSCS 
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 Mirëpo, ndikesa e çështjeve identitare bëhen shumë më 
të dukshme kur do të vendoset brënda efekti i kontestit me 
emrin. Kështu, nëse është e kushtëzuar me ndërrimin e emrit, 
përkrahja për anëtarësinë e Maqedonisë në UE bjen në vetëm 
26% përballë 63% shtesë që e përkrahin anëtarësinë në UE 
pa lëshime për emrin e shtetit (tabela 6). Roli i çështjeve 
identitare në përkrahje të anëtarësisë në UE bëhet edhe 
më indikativ nëse analizohet përmes prizmit të njërit nga 
markerëve demografik kyç të identitetit, ajo është përkatësia 
etnike.. 

 Kontesti me emrin më tepër rrënon kohezionin ndëretnik 
se sa perspektivat për anëtarësi të Maqedonisë në UE, aq më 
tepër që në disa vitet e fundit paraqitet çarje e rritur dhe 
diskrepanca të rëndësishme në për përkrahjen e anëtarësisë 
në UE midis Maqedonasve etnik dhe Shqiptarëve etnik.   
Kështu në gjysmën e parë të vitit 2014 vetëm rreth 6% nga 
Maqedonasit etnik e përkrahin idenë që Maqedonia të bëhet 
të UE me emër të ndryshuar, përballë 75% të shqiptarëve për 
të cilët anëtarësimi në UE ka prioritet para emrit. Anasjelltas, 
kur bëhet fjalë për anëtarësi në UE nën emrin kushtetues, 
këtë opsion e përkrahin 78% nga Maqedonasit etnik përballë 
13% të shqiptarëve etnik. Me këtë rast, siç mund të shihet 
edhe në të dhënat e prezantuara në tabelën 7, me oscilime 
relative në vitin 2014, kjo çarje etnike të integrimit evropian, 
shënon rritje në katër vitet e fundit.
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Tabela 6: Distribuimi i qëndrimeve –“ Vallë a dëshironi/përkrahni që Maqedonia të bëhet anëtare e Unionit 
Evropian?” (2014)

Qëndrim maj 2014 shtator 2014

rezul-
tate të 
përgjith-
shme

Maqedonas 
etnik

Shqiptarë 
etnik

rezul-
tate të 
përgjith-
shme

Maqedonas 
etnik

Shqiptarë 
etnik

Po, madje edhe 
nëse hyrja në UE 
është e kushtë-
zuar me ndryshim 
të emrit të shtetit

25,2% 5,6% 75,1% 26% 15% 61%

Po, por lëshime 
për emrin e 
shtetit.

59,3% 77,8% 13,4% 63% 74% 28%

Jo 11,8% 13,8% 5,1% 6% 7% 2%

Nuk e di 3,1% 2,1% 5,7% 4% 3% 8%

Nuk ka përgjigje 
/ Refuzon të 
përgjigjet

0,6% 0,7% 8% 1% 1%

Burim: IDSCS



41

Tabela 7: Distribuimi i qëndrimeve –“ NATO/UE ose ruajtje e emrit të Republikës së Maqedonisë “ (2011 dhe 
2013)

Qëndrim 2011 2013

rezul-
tate të 
përgjith-
shme

Maqedonas 
etnik

Shq-
iptarë 
etnik

rezul-
tate të 
përgjith-
shme

Maqedo-
nas etnik

Shqiptarë 
etnik

Ruajtja e emrit edhe me 
koston e ngecjes së integ-
rimeve evropiane

39,6 43,6 31,1 49,9 64,9 14,8

Integrimet euroatlantike 
janë më të rëndësishme 
edhe me koston e kom-
promisit

40,5 35 53,2 29,4 12,7 68

Nuk pajtohem me asnjë 
nga deklaratat e theksuara

16,1 17,6 11,6 17 19,4 12,1

Nuk e di / pa prgjigje 3,9 3,9 4,1 3,7 3 5,1

Burim: QMBN/IDSCS 

 Prapëseprapë, këto të dhëna në linjë të fundit nuk 
implikojnë ekzistim të odiumit identitar negativisht të 
induktuar ndaj procesit të integrimit evropian per se. Nëse 
në barazimin nxirret kontesti me emrin, atëherë përqindjet 
kumulative të përkrahjes së anëtarësisë së Maqedonisë në 
UE madje te të dy bashkësitë etnike i afrohen barrierës prej 
90%. Nëse këtij konstatimi i shtohet edhe shkalla e rëndësisë 
personale të integrimit të Maqedonisë në UE (tabela 8), e 
cila aktualisht tejkalon 80%, atëherë në linjë përfundimtare 
mund të konkludohet se opozita e idesë eurointegrative është 
minimale.

Analizë e qëndrimeve publike ndaj procesit aderues të Maqedonisë në UE 
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Tabela 8: Distribuimi i qëndrimeve –“ Sa për Ju personalisht është me rëndësi që Maqedonia të hyjë në 
Unionin Evropian” (2014)

Sa për Ju personalisht është me rëndësi që Maqedonia të hyjë në 
Unionin Evropian?

maj 2014 shtator 2014

Shumë e rëndësishme 41,4 48

Deri diku e rëndësishme 33,4 36

Deri diku e parëndësishme 8,5 5

Aspak nuk është e rëndësishme 14 10

Nuk e di 2,2 1

Nuk ka përgjigje / Refuzon të përgjigjet 0,4 0

Gjithsej 100 100

Burim: IDSCS

 Përfundimisht, shembulli i Maqedonisë është interesant 
edhe nga aspekti i vlerësimit të ndikesës se fuqisë sugjestive 
të elitave politike dhe të partive politike mbi perceptimin e 
publikut për procesin e integrimit evropian. Rasti i Maqedonisë 
duket se rezulton shumë mirë me supozimin themelor të këtij 
modeli se përkrahja e madhe e mendimit publik për procesin 
e integrimit evropian në një vend varet edhe nga shkalla e 
konsensusit midis elitave politike rreth anëtarësisë në UE. 
Nëse shihet sistemi partiak në Maqedoni, do të vërejmë se 
në të nuk ekziston asnjë parti që hapur është euroskeptike. 
Ky deficit i elitave të organizuara politike dhe shoqërore të 
cilat promovojnë agjendë euroskeptike padyshim reflektohet 
në përkrahjen e madhe të anëtarësisë së Maqedonisë në UE 
madje edhe në kushte të bllokadës së procesit. Kur praktikisht 
edhe nuk ekziston parti relevante politike ose asociacion civil 
që në mënyrë të hapur e kundërshton procesin aderues dhe 
anëtarësinë eventuale në UE dhe kur kemi mungesë të qartë 
të kreatorëve euroskeptik të mendimit publik, probabiliteti 
për përhapje të energjisë euroskeptike është shumë e vogël. 

 Mirëpo, ajo që Maqedonia nuk ka qëndrime divergjente 
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partiake rreth interesit të përgjithshëm për anëtarësi në UE, 
nuk do të thotë se nuk ka edhe konflikt midis elitave politike 
rreth menaxhimit të procesit aderues dhe prioritetizimin e 
procesit të integrimit evropian në agjendën e qeverisë. Si 
vijim, në disa vitet e fundit ekziston përçarje evidente midis 
elitave politike (para së gjithash midis dy partive më të 
mëdha politike) rreth përkushtimit të qeverisë ndaj procesit të 
integrimeve evropiane. Kështu, për disa herë partitë opozitare 
e kritikojnë VMRO-DPMNE-në në pushtet për ngadalësimin e 
procesit të aderimit, përhapjen e sentimenteve jo-evropiane 
dhe mungesë të vullnetit që ta ndryshojë politikën e vet 
rreth kontestit me emrin në llogari të avancimit në procesin 
aderues. Për këtë shkak, ky konflikt ndërpartiak imponohet 
si determinantë komplementare të rrënies së përkrahjes për 
anëtarësi në UE. Nga ana tjetër, politika e ashpër e VMRO 
DPMNE e mos lëshimit pe në negociatat për emrin do të duhet të 
rezultojë me përkrahje të zvogëluar të procesit eurointegrues 
tek simpatizuesit e saj. Njëkohësisht, rrënia e përkrahjes do 
të reflektohej edhe përmes qëndrimeve të qytetarëve të cilët 
nuk janë simpatizantë të partive politike dhe të cilët vijimisht 
nuk u janë ekspozuar ndikesave sugjestive nga partitë politike.  
Kjo tezë pjesërisht konfirmohet nëse analizoen rezultatet 
nga hulumtimi i IDSCS të realizuar në shator të vitit 2014 
(tabela 9). Nëse i krahasojmë qëndrimet e simpatizantëve 
të katë partive më të mëdha politike në Maqedoni do të 
shohim se simpatizantët e VMRO DPMNE-së në përqindje më 
të vogël e përkrahin anëtarësinë e Maqedonisë në UE nëse 
kjo është e kushtëzuar me ndryshim të emrit të shtetit, 
përkatësisht 10% përballë 39,5% te simpatizantët e Lidhjes 
socialdemokrate dhe 70% ose më tepër te simpatizantët e 
Bashkimit Demokratik për integrim dhe Partisë Demokratike 
të shqiptarëve. Nëse kontesti me emrin mënjanohet si faktor, 
atëherë përkrahja te simpatizantët e VMRO-DPMNE rritet në 
mënyrë të konsiderueshme në 83%, te simpatizantët e Lidhjes 
socialdemokrate ajo është 59%, ndërsa në rastin e Partisë 
demokratike shqiptare dhe Bashkimit demokratik për integrim 
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përkrahja është 30% ose më pak. Nga ana tjetër, përqindje 
më të lartë të qëndrimeve negative ndaj anëtarësisë në UE 
prej 11% kemi pikërisht te ata të anketuar të cilët nuk kanë 
votuar për asnjë parti.  Me këtë rast, 7% nga simpatizantët 
e VMRO-DPMNE gjithashtu nuk e përkrahin anëtarësinë në 
UE, përballë 2% te simpatizantët e Lidhjes socialdemokrate. 
Prapëseprapë, këto konstatime vënë në pah korrelacionin 
relativ duke pasur parasysh se janë nxjerrë vetëm nga një 
hulumtim të mendimit publik. Ato do të mund të bëhen më 
relevante nëse tregojnë konsistencë trendi përmes më tepër 
hulumtimeve metodologjish kompatibile në një periudhë më 
të gjatë kohore.

Tabela 9: Kryqëzimi i qëndrimeve – Përkrahje për anëtarësi në UE (me ose pa kompromis për emrin 
shtetëror) me orientim votues në zgjedhjet e ardhëshme (2014)

Vallë a dëshi-
roni/përkrahni që 
Maqedonia të bëhet 
anëtare e Unionit 
Evropian?

VMRO - 
DPMNE

LSDM BDI PDSH Asnjë Nuk 
dëhiroj të 
tregoj

Nuk 
e di

Po, madje edhe nëse 
hyrja në UE është 
e kushtëzuar me 
ndryshimin e emrit 
shtetëror

9.8% 39.4% 75.9% 69.2% 43.3% 19.9% 16.4%

Po, por pa lëshime 
për emrin e shtetit

83.3% 58.6% 22.2% 30.8% 45.3% 73.6% 78.8%

Jo 6.9% 2.0% 1.9% 11.3% 6.5% 4.8%

Burim: IDSCS
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Konkluzë dhe perspektiva të ardhëshme

 Opinioni publik i Maqedonisë për procesin e integrimit 
evropian në 10 vitet e fundit karakterizohet me përkrahje 
jashtëzakonisht të lartë të perspektivës për anëtarësi të 
Maqedonisë në UE. Edhe përkundër trendit të rënies në pesë 
vitet e fundit, raporti pozitiv i opinionit ndaj lësaj çështjeje 
ende është i lartë, ndërsa numri i kundërshtarëve të procesit të 
integrimit evropian është minor. Gjetjet e këtij punimi tregojnë 
se dinamika e përkrahjes së anëtarësisë së Maqedonisë në 
UE është e kushtëzuar nga zhvillimi, shpejtësia dhe suksesi i 
procesit aderues. 

 Trendet e përkrahjes tejet të lartë përputhen me 
intervalet kohore të përparimit më të madh në procesin 
aderues, ndërsa rrënia e përkrahjes për anëtarësi në UE është 
refleksion i ngecjes në agjendën eurointegruese në Maqedoni. 
Kjo dinamikë e qëndrimeve publike u analizua përmes 
prizmit të tri  faktorëve të mendimit publik të cilat paraqiten 
si determinues kyçe të përkrahjes së procesit të integrimit 
evropian në Maqedoni: veprimi materijalo-utilitar, identitar 
dhe sugjestiv të elitave politike.  

 Përkrahja e lartë të anëtarësisë në UE në masë më 
të madhe është pasojë e kalkulimeve utilitare për përfitime 
dhe shpenzime. Opinioni në Maqedoni e percepton procesin 
e integrimit evropian përmes prizmit utilitar ekonomik. Ajo i 
formon qëndrimet e veta në raport me këtë pyetje parimisht 
përmes prizmit të përfitimeve materijale të cilat burrojnë nga 
procesi i integrimit evropian. Mirëpo, gjetjet e këtij hulumtimi 
e theksojnë relevancën më të madhe të aspekteve sociotropike 
përballë atyre individuale të formësimit të qëndrimeve publike. 

 Duke e pasur parasysh informimin e dobët të opinionit 
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për karakteristikat dhe implikimet nga procesi i integrimit 
evropian, si dhe ekspozimin relativisht të dobët të presioneve 
supranacionale ekonomike të cilat burrojnë nga procesit 
integrues, probabiliteti që individët ta bazojnë qëndrimin e 
vet në sajë të përvojës personale është shumë më i vogël. 
Përkundrazi, gjetjet e këtij punimi e theksojnë natyrën 
sociotropike të mendimit publik në Maqedoni, aq më tepër 
që përkrahja e lartë e anëtarësisë në UE parimisht ka të bëjë 
me kalkulimin dhe besimin në benefitet materijale të pritura 
të ardhëshme. Si rrjedhojë, për shumicën e qytetarëve 
anëtarësia në UE do të thotë realizim të shpresës për standard 
më të mirë jetësor dhe realizim të fotografisë stereotipe për 
Unionin Evropian si klub i vendeve të pasura dhe me zhvillim 
të lartë. 

 Me këtë rast, përkrahja e lartë dhe mungesa e energjisë 
të konsiderueshme euroskeptike në masë të caktuar është 
edhe rezultat i konsenzisit shoqëror dhe politiko-partiak rreth 
rëndësisë së procesit aderues dhe anëtarësisë në UE. Veprimi 
sugjestiv i elitave politke konfirmohet si faktor i përkrahjes 
së lartë të procesit të integrimit evropian. Ajo në mënyrë 
shtesë është e përforcuar me mungesën e debatit publik rreth 
implikimeve afatgjate nga procesi integrues.

 Nga ana tjetër, konkluzat e këtij punimi tregojnë se 
faktorët e identitetit kanë rol krucijal në sqarimin e rrënies 
së përshkallëzuar të përkrahjes për anëtarësi në UE në pesë 
vitet e fundit. Ashtu siç përcaktuam paraprakisht, ky trend i 
rënies është pasojë e drejtpërdrejtë e kontestit rreth emrit i 
cili njëkohësisht është edhe shkaku kryesor për bllokadë të 
procesit aderues. Analiza e qëndrimeve publike tregon se ky 
kontest ka vlerë jashtëzakonisht të rëndësishme simbolike 
te Maqedonasit etnik, aq më tepër se ai implikon ndjenjë të 
kërcënimit identitar dhe kulturologjik dhe si i tillë gjithnjë e 
më tepër e determinon mënyrën në të cilën ata e formojnë 
mendimin e vet për procesin e integrimit evropian. Me këtë 
rast, raporti midis kontestit për emrin dhe procesi i integrimit 
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evropian shkakton çarje gjithnjë e më të mëdha përgjatë 
linjës etnike. Përderisa për Maqedonasit etnik prioritare 
është kohezioni identitar e shprehur në preferencën të mos 
ketë ndërrim të emrit edhe madje me çmimin e bllokimit të 
procesit aderues, te Shqiptarët etnik ky problem nuk ndikon 
mbi përkrahjen për anëtarësi në UE. 

 Këto konjuktura të procesit aderues kanë së paku dy 
implikime për ardhmërinë e afërt. Nga njëra anë, sa më 
gjatë zgjatet periudha e pritjes për anëtarësi, aq më i madh 
është probabiliteti që përkrahja për atë proces të bjerë. Nëse 
bllokimi i procesit aderues në Maqedoni vazhdon në afat të 
mesëm dhe(ose) afat të gjatë, është reale të pritet që trendi i 
rënies edhe më tej në të ardhmen të bjerë. 

 Kjo tendencë mund të ketë implikime edhe më serioze 
edhe mbi kohezionin ndëretnik në Maqedoni, aq më tepër se 
është shumë e besueshme se në kushte të tilla edhe ndarja në 
vija etnike do të rritet. Mirëpo, nga ana tjetër, siç u argumentua 
paraprakisht, kontesti për emrin nuk manifestohet qenësisht 
si indikator për energjinë euroskeptike. Nëse ky kontest 
mënjanohet si varijablë intervenuese, atëherë përkrahja 
për anëtarësi të Maqedonisë në UE afrohet deri në 90% pa 
dallime të rëndësishme në demografinë etnike. Kjo në linjë 
përfundimtare vë në pah se në Maqedoni legjenda për fuqinë 
atraktuese të Unionit Evropian nuk e humb potencën e vet dhe 
se anëtarësimi në UE mbetet interes prioritare për opinionin 
në Maqedoni.

Konkluzë dhe perspektiva të ardhëshme
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