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1. Hyrje_

Ky studim analizon kërkesën shoqërore për liderë populistë në Maqedoninë e Veriut. Studi-

mi synon të zgjerojë kuptimin aktual të populizmit si një kërcënim për demokracinë përmes 

adresimit të mungesës së të dhënave për këtë fenomen në demokracitë e pazhvilluara. Duke 

pasur parasysh pengesat e përgjithshme demokratike në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe 

numrin në rritje të aktorëve populistë që marrin pushtetin ose zgjerojnë pushtetin e tyre politik, 

ky studim synon të kuptojë se cilët faktorë socialë, ekonomikë, kulturorë dhe psikologjikë nxi-

sin qëndrimet populiste tek popullsia në një kontekst të tillë.

Populizmi është shëndruar në një nga fenomenet më të rëndësishme politike në dy dekadat 

e fundit në shumë pjesë të botës, nga populizmi djathtist i përhapur në demokracitë perëndi-

more, tek populizmi majtist në Amerikën Latine. (Lewis et al., 2019). Edhe pse ky “trend” global 

është i dukshëm edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor, hulumtimet dhe literatura për rajonin 

janë fokusuar kryesisht në tendencat joliberale dhe tendencat autoritare të aktorëve politikë 

(Bieber, 2021; Kmeziq dhe Bieber, 2017; Krastev, 2002; Rupnik et al., 2007), ose e ashtuquajtura 

ofertë populiste, në vend të kërkesës për liderë dhe politika populiste.

Hulumtimet e përmendura konfirmojnë se aktorët politikë tregojnë gjithnjë e më shumë prirje 

drejt retorikës populiste, praktikave autoritare, si dhe zgjidhjeve të paqëndrueshme për politi-

kat publike (Bieber, 2021; Bosilkov, 2021; Xhankiq dhe Keil, 2017; Petkovski, 2016; Trosht dhe 

Brentin; 2016, 201). Kjo formë delikate e përkeqësimit demokratik ose “vdekjes së ngadaltë” të 

demokracisë (Bermeo, 1990) është mjaft e përhapur në rajon, ndërsa Maqedonia e Veriut nuk 

bën përjashtim. Siç tregon raporti Varieties of Democracy (V-dem) nga 2021, të gjitha vendet 

e Ballkanit Perëndimor janë ose demokraci elektorale, e cila përfshin Maqedoninë e Veriut, ose 

autokraci zgjedhore (Alizada et al., 2021). Kjo do të thotë demokraci elektorale të privuara nga 

vlera liberale siç është sundimi i së drejtës, pjesëmarrja qytetare, të drejtat e njeriut dhe liria e 

medias ose autokraci zgjedhore, vende ku mbahen zgjedhje fasadë, që paraqet formë më të 

rëndë të përkeqësimit të parimeve demokratike.
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Megjithatë, tendencat apo qëndrimet populiste të popullsisë si një faktor i mundshëm që kon-

tribuon në përkeqësimin e gjendjes së demokracisë nuk janë hulumtuar gjerësisht në kontek-

stin e Ballkanit Perëndimor dhe Maqedonisë së Veriut. Ky studim e plotëson këtë boshllëk, 

duke u fokusuar ekskluzivisht në potencialin e politikës populiste në mesin e popullatës. Duke 

pasur parasysh gjendjen aktuale të populizmit në rajon, ky studim nxjerr në pah rëndësinë e 

studimit të arsyeve të mbështetjes në rritje për liderët dhe politikat populiste. Për më tepër, me 

këtë hulumtim kontribuojmë në kërkimet mbi populizmin ndërmjet vendeve që integrojnë kon-

tekste të ndryshme dhe hulumtime mbi shumë aspekte të populizmit në pjesë të ndryshme 

të botës, duke mundësuar krahasime kritike në kuptimin e fenomeneve. Si i tillë, ky studim 

kontribuon në literaturën dhe debatin shkencor në fushën e politikës krahasuese, demokracinë 

dhe demokratizimit dhe populizmin.

Seksioni i parë i studimit përqendrohet në teoritë dhe kërkimet mbi të cilat është kryer ky hu-

lumtim, ndërsa dizajni metodologjik është shënuar në seksionin e dytë. Në seksionin e tretë, 

përmes analizës përshkruese, kemi matur tendencën e qytetarëve për të kultivuar ndjenja 

populiste, ndërsa pjesa e katërt ofron një analizë eksploruese të të dhënave të anketimit për 

të shqyrtuar lidhjet midis variablit vartës për mbështetje të populizmit dhe karakteristikave 

të ndryshme të të anketuarit. Seksioni i pestë paraqet analizat e regresionit që janë bërë për 

të mundësuar vlerësimin empirik të faktorëve kryesorë që ndikojnë në krijimin e qëndrimeve 

populiste te qytetarët. Në fund, bazuar në të dhënat e siguruara përmes analizës së të dhënave 

eksploruese dhe analizës së regresionit, autorët diskutojnë “zgjidhje” të mundshme për reduk-

tim të ndjenjës populiste në mesin e popullatës, forcim të mendimit kritik dhe mbështetje të 

demokracisë. 

Ky studim është produkti i dytë në serinë e produkteve të dala nga anketa e realizuar në qer-

shor 2021, me qëllim të informimit të publikut të gjerë për pikëpamjet politike të qytetarëve të 

Maqedonisë së Veriut. Analizën e parë të opinionit publik mund ta gjeni këtu.

https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/B5_PopulizamALB.pdf?fbclid=I%C3%ABAR2Y6SzJ2qcKCZ_R-bskSioxjYhseItOBMSZn8vg7OIrenXilFAXcoo6dIQ%20(faqe%2022)
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/B5_PopulizamMKD.pdf
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2. Korniza teorike _

Ky studim bazohet në hulumtimet mbi populizmin të realizuara nga teoricienët dhe studiuesit 

që analizojnë kërkesën populiste në demokracitë e zhvilluara, duke u fokusuar në disa faktorë 

si privimi ekonomik, sfondi social, privimi social, (mos)besimi në demokraci dhe institucionet 

demokratike, qëndrimet politike dhe sociale dhe psikologjinë politike (Akkerman et al., 2014; 

Albertaci & McDonnell, 2008; Elchardus & Spruyt , 2016; Rovira Kaltwasser, 2021; Rovira Kalt-

wasser & Van Howart, 2020; Spruyt et al., 2016; Van Howart, 2019). Më konkretisht, hulumtimi 

bazohet në mjetet dhe teoritë e zhvilluara nëse dhe si qëndrimet populiste midis votuesve i 

japin formë preferencave politike. (Ackerman et al., 2014; Baker et al., 2016; Melendez & Kalt-

wasser, 2021; Rovira Kaltwasser, 2021; Spruyt et al., 2016; Van Howawart et al., 2019). Pikënis-

ja kryesore e këtij studimi është përcaktimi i populizmit si një ideologji “e butë” që supozon 

se shoqëria mbi të gjitha është e ndarë në dy grupe homogjene dhe konfliktuale - “njerëzit e 

zakonshëm” nga njëra anë dhe “elita e korruptuar”, nga ana tjetër; dhe që argumenton se politi-

ka duhet të jetë një shprehje e vullnetit të përgjithshëm të njerëzve (Moffitt, 2016; Mood & Kalt-

wasser, 2017). Duke u nisur nga ky përkufizim i populizmit, ky studim përcakton katër karakter-

istika të botëkuptimit populist: mosbesim i theksuar ndaj elitave politike, të cilat përgjithësisht 

perceptohen si të korruptuara dhe kryesisht me interesa personale; ideja se “populli” është 

një entitet që është moralisht superior ndaj elitave; mosbesimi i theksuar ndaj institucioneve 

demokratike dhe rregullave të lojës; si dhe kuptimi i politikës dhe jetës politike përmes një priz-

mi konfrontues të “ne kundër atyre” (Bliznakovski et al., 2021). Studimi gjithashtu mbështetet 

shkurtimisht në punën e teoricienëve politikë duke u fokusuar në ndërveprimin e populizmit 

me demokracinë (Arditi, 2004; Kanovan, 1999; Green, 2016; Laclau, 2005; Norris, 1999; Urbina-

ti, 2014, 1998). Së fundi, hulumtimi bazohet në idenë se çdo mobilizim politik - duke përfshirë 

partitë dhe lëvizjet populiste - ka ofertën dhe kërkesën e vet (Kaltwasser et al., 2017), kështu 

që hulumtimi fokusohet tërësisht në kërkesën për populizëm.

Prania e populizmit tek qytetarët në nivel individual është një çështje komplekse për shkak 

të faktorëve të ndryshëm dhe që kërkon një qasje të shumë-anshme kërkimore. Spruyt et al., 

teorizojnë se populizmi si një ideologji “e butë” është më tipike për njerëzit që ndihen “të çori-

entuar” nga ndryshimet shoqërore, të cilët vendosen në një pozicion të cenueshëm shoqëror 

si rezultat i këtyre ndryshimeve dhe që mendojnë se “zëri i tyre “ nuk është e përfaqësuar në 
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politikë ose në përpjekje për të marrë një identitet social “pozitiv” (2016, 2). Sipas këtij kënd-

vështrimi teorik, populizmi është më i përhapur tek qytetarët që ndihen të përjashtuar nga 

prirjet shoqërore dhe që përballen me vështirësi sociale, shoqërore dhe politike në jetën e 

tyre të përditshme. Lidhur me këtë pritshmëri teorike, mund të pritet gjithashtu që populizmi 

të jetë më i përhapur tek ata njerëz që shfaqin mosbesim më të lartë ndaj institucioneve 

dhe sistemit politik në tërësi, si dhe ndaj demokracisë në përgjithësi (Spruyt et al., 2016; van 

Kessel etj. 2021). Populizmi në nivel individual është gjithashtu i lidhur pozitivisht me bes-

imin në teoritë e konspiracionit (Castagno Silva et al. 2017). Sipas kësaj pritshmërie teorike, 

njerëzit që janë më të prirë ndaj teorive të konspiracionit janë më pranues ndaj mesazhit pop-

ulist dhe priren të zhvillojnë (ose të përforcojnë) botëkuptimin e tyre populist. Karakteristikat 

psikologjike të personit konsiderohen edhe teorikisht si faktorë të mundshëm që (de) stimu-

lojnë botëkuptimin populist. Sipas Bakker et al. (2016) personat që kanë rezultate të ulëta 

në karakteristikën psikologjike orientim për të qenë në harmoni me të tjerët (pajtueshmëri//

agreeableness) kanë tendenca më të larta të votojnë për partitë populiste, se të tjerët. Së fun-

di, dhe në përputhje me pritshmëritë teorike të përcaktuara më sipër, mund të teorizohet se 

populizmi është më i përhapur në pjesën më të varfër dhe më pak të arsimuar të popullsisë 

(lidhur me idenë e lidhjes midis përjashtimit social/politik dhe populizmit) si dhe te ata që nuk 

janë anëtarë të partive politike (përsëri, lidhur me përjashtimin e tyre politik). Ky hulumtim 

përpiqet të vlerësojë efektin e faktorëve të përmendur (si dhe të disa faktorëve “kontrollues”) 

në tendencën individuale për populizëm në kontekstin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
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3. Dizajni dhe
metodologjia
e hulumtimit_

Gjetjet e paraqitura në këtë studim bazohen në anketën në terren të kryer në periudhën 10-25 

qershor 2021 në një mostër përfaqësuese të shtresëzuar të popullatës së rritur në Republikën 

e Maqedonisë së Veriut (N=1000). Anketa përmbante gjithsej 56 pyetje lidhur me pikëpam-

jet politike të të anketuarve, preferencat për karakterin e liderëve politikë, ndjeshmërinë ndaj 

teorive të konspiracionit, praktikat politike në jetën e përditshme, perceptimin e punës së in-

stitucioneve në sistemin politik dhe të tjera. Pas kryerjes së anketës, të dhënat u analizuan në 

nivelin e statistikës përshkruese (seksioni IV), analizës multivariate të korrespondencës (sek-

sioni V) dhe analizës së regresionit (seksioni VI). Në të gjitha këto aktivitete analitike synimi 

kryesor ishte vlerësimi i kërkesës për populizëm në vend, përkatësisht nxjerrja e konstatimeve 

mbi faktorët që kontribuojnë në një kërkesë të tillë të qytetarëve. Detajet metodologjike për 

variablat e përdorura në analizë janë shënuar në seksionet përkatëse.

4. Prania e pikëpamjeve
populiste në mesin
e popullatës përmes
numrave_

Në krijimin e variablës së parë të varur u përfshinë disa pohime nga pyetësori i anketës,1 për 

të cilat kërkuam nga të anketuarit të shpreheshin (mos) pajtimin në një shkallë pesëpikëshe. 

Kjo variabël e varur u përkufizua si “ideologjike” dhe vlerësohet kryesisht nëpërmjet të (mos)

pajtimit të shprehur për pohimet që u referohen katër karakteristikave të ideologjisë “së butë” 

1 Në përgatitjen e pyetjeve të anketës lidhur me karakteristikat populiste të të anketuarve, u 
mbështetëm në një instrument të zhvilluar nga Ackerman et al. (2014) dhe Spruyt  et al. (2016) 
aplikuar në Holandë dhe Belgjikë, në mënyrë përkatëse. Instrumenti i aplikuar në Maqedoninë 
e Veriut bazohet në këto dy studime, me modifikime të caktuara në përputhje me kontekstin 
maqedonas.



IDSCS Studim nr. 8/2022 - prill 20228

populiste të diskutuara më sipër.2 Përveç komponentit ideologjik “të butë”, gjithashtu u përpo-

qëm të vlerësojmë se si karakteristikat personale të kandidatëve politikë ndikojnë mbi sjelljen 

e votuesve me variabël të varur të përkufizur si “biografike.” Këtë e bëmë përmes një eksper-

imenti të specializuar të anketës, mbi sjelljen zgjedhore, në të cilin të anketuarit mundën të 

“votojnë”, përkatësisht të zgjedhin midis dy kandidatëve të cilët ishin përshkruar si “politikan 

karriere” ose “njeri i popullit”.3 

Tre pohimet e para i përfshimë në variablin vartës të cilat matin pikëpamjet e të anketuarve 

për elitat politike. Këtu bëjnë pjesë deklaratat “Politikanët flasin më shumë sesa ndërmarrin 

veprime”, “Politikanët që pretendojnë se mbrojnë interesat tona në fakt kujdesen vetëm për 

veten e tyre” dhe “ Politikanët dhe elita shpesh zhgënjejnë popullin “ përmes të cilave ne matim 

qëndrimet e përfshira në përkufizimin e populizmit nga ku është pikënisja e këtij hulumtimi 

dhe i cili argumenton se në botëkuptimin populist shoqëria ndahet në dy grupe homogjene 

dhe konfliktuale - “njerëzit e zakonshëm” nga njëra anë dhe “elitat e korruptuara” nga ana tjetër. 

Ideja se politikanët në Maqedoninë e Veriut punojnë ekskluzivisht për realizimin e interesave të 

tyre personale, në krahasim me interesin e përgjithshëm, është fuqishëm e pranishme në mes-

in e popullatës. Për shembull, shumica e të anketuarve pajtohen me pohimet “Politikanët flasin 

më shumë sesa ndërmarrin veprime” (83%), “Politikanët që pretendojnë se mbrojnë interesat 

tona në fakt kujdesen vetëm për veten” (82%) dhe “Politikanët dhe elita shpesh zhgënjejnë 

popullin” (86%). 

2 Mosbesim i theksuar ndaj elitave politike, të cilat përgjithësisht perceptohen si të korruptuar dhe 
kryesisht me interesa personale; ideja se “populli” është entitet që është moralisht superior ndaj 
elitave; mosbesimi i theksuar ndaj institucioneve dhe rregullave të lojës demokratike; si dhe të 
kuptuarit e politikës dhe jetës politike përmes një prizmi konfrontues të “ne kundrejt tyre”.

3 Kandidati 1 (politikan karriere): (Emri i shpikur 1) ka lindur në vitin 1976. Është anëtar i një prej 
partive kryesore që nga rinia e tij dhe ka kaluar të gjitha nivelet e partisë përpara se të vinte në 
krye të partisë. Udhëheq partinë që nga viti 2017. Në periudhën 2013-2016 ushtronte funksionin 
drejtor i ndërmarrjes së qytetit për ujë, ndërsa në periudhën 2016-2017 ishte zëvendësministër 
i Vetëqeverisjes Lokale. Ka kryer studimet universitare dhe pasuniversitare në shkencat politike. 
Ai është i martuar me deputeten aktuale (Emri i shpikur 1.1), me të cilën ka dy fëmijë. Jeton dhe 
punon në Shkup.

 Kandidati 2 (njeri nga populli): (Emri i shpikur 2) lindi në 1978. Është themeluesi i një prej partive 
më të vogla, e formuar kohë më parë në vitin 2017, dhe deri më tani nuk ka shënuar rezultat të 
rëndësishëm në zgjedhje. Në politikë hyn dhe fiton popullaritet duke ndihmuar komunitetin lokal. 
Deri më tani, nuk ka ushtruar funksion publik, dhe në të kaluarën ka punuar si nëpunës në një 
ndërmarrje publike për shpërndarjen e energjisë elektrike. Ka përfunduar studimet universitare në 
inxhinieri elektrike. Është i martuar me (Emri i shpikur 2.2), një pedagoge, dhe ka dy fëmijë me të. 
Jeton dhe punon në Shkup.
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Grafiku	1. Qëndrimet ndaj elitave politike  (% e pajtimit me pohime)

Seria e dytë e pohimeve që përbëjnë variablin vartës përqendrohet në pikëpamjet e të an-

ketuarve për marrëdhëniet midis “popullit” dhe elitave politike. Kjo seri deklaratash përfshin 

pohimet “Dallimet politike midis popullit dhe elitave janë më të mëdha se dallimet brenda 

popullit”, “Më mirë të përfaqësohem nga njeri i popullit sesa nga një politikan me profesion”, 

“Populli, jo politikanët, duhet të marrin vendimet më të rëndësishme politike” dhe “Politikanët 

duhet të ndjekin vullnetin e popullit.” Me këtë seri deklaratash matet pretendimi se politika 

duhet të jetë shprehje e vullnetit të përgjithshëm të popullit.

Ideja që elitat politike dhe njerëzit janë në kundërshtim të fuqishëm, gjatë çka “populli” shihet 

si një forcë homogjene dhe moralisht superiore, që është gjithashtu e përhapur në mesin e 

popullatës. Madje 69% e të anketuarve pajtohen me pohimin “Dallimet politike midis njerëzve 

dhe elitave janë më të mëdha se dallimet në mesin e popullit”, ndërsa një pakicë e vogël prej 

9% mendojnë të kundërtën. Njëkohësisht, ideja që njerëzit e zakonshëm, pra “populli”, duhet të 

kenë përparësi para elitave politike në vendimmarrjen politike është gjithashtu shumë e pran-

ishme. Rreth 85% e të anketuarve pajtohen me pohimin “Politikanët duhet të ndjekin vullnetin 

e popullit”, ndërsa 70% pajtohen me pohimin “Populli, jo politikanët, duhet të marrin vendimet 

më të rëndësishme politike”. Për më tepër, një shumicë e konsiderueshme prej 68% e të an-

ketuarve pajtohen me pohimin “Më shumë do të kisha dashur të përfaqësohem nga njeri i 

popullit sesa nga një politikan me profesion”, ndërsa vetëm 11% e të anketuarve nuk pajtohen 

me të njëjtën gjë, një gjetje që ilustron se në mesin e popullsisë është e pranishme kërkesa e 

konsiderueshme për udhëheqës politikë më afër njerëzve të zakonshëm.
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Grafiku	2.	 Qëndrimet në lidhje me marrëdhëniet midis “popullit” dhe elitave politike
  (% e pajtimit me pohim)

Në fund, me qëllim matjen e prirjes së përgjithshme të të anketuarve ndaj kompromisit ose 

prirjes për konflikt, është përfshirë deklarata “Kompromisi në politikë do të thotë shitja e pa-

rimeve individuale”. Pothuajse gjysma e të anketuarve pajtohen me këtë deklaratë (45%, në 

krahasim me 27% që nuk pajtohen me të njëjtën deklaratë), që tregon se qytetarët e shohin 

kompromisin si diçka që mund të rezultojë me dëm të madh për grupin e tyre.

Grafiku	3. Qëndrimet për politikën si një arenë bashkëpunimi dhe konflikti
  (% e pajtimit me pohim)
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Me qëllim të kuptojmë më shumë rreth preferencave votuese të të anketuarve, ndërkaq në 

lidhje me karakteristikat personale / biografike të kandidatëve, në pyetësor kemi përfshirë një 

eksperiment për sjelljen zgjedhore (votuese). Të anketuarit morën një skenar biografik fiktiv 

për dy kandidatë dhe u pyetën se për kë do të votonin. Kandidatët u ndanë në “politikan kar-

riere” (kandidati 1) dhe “njeri i popullit” ose “autsajder” (kandidat 2), ndërsa të anketuarve u 

ishte kërkuar të imagjinonin se po përgatiteshin për të votuar në zgjedhjet parlamentare. Me 

të dhënat e marra nga kjo pyetje krijuam variablin e dytë të varur për nevojat e këtij studimi. 

Analiza e të dhënave fillestare tregon se dy të pestat e të anketuarve (42%), nëse në zgjedhjet 

parlamentare para tyre kandidatët 1 dhe 2 do të përfaqësoheshin në fletëvotim, do të votonin 

për kandidatin e dytë, d.m.th, për kandidatin që ka themeluar partinë e tij dhe nuk ka mbajtur 

poste publike deri në momentin e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, pothuajse një e treta (31%) e të 

anketuarve u përgjigjën se do të votonin për kandidatin e parë, d.m.th., sipas kategorizimit, për 

politikanin e karrierës. 22% e të anketuarve ishin të pavendosur, ndërsa 5% refuzuan t’i përg-

jigjen kësaj pyetjeje.

Grafiku	4.  Për cilin kandidat do të votonit në zgjedhje? (%)

Kandidati 1 Kandidati 2 Nuk e di Refuzon
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5.	Analiza eksploruese
e të dhënave: Vlerësimi
i lidhjeve statistikore
ndërmjet mbështetjes
për populizmin dhe
karakteristikave
të anketuarve_

Analiza fillestare eksploruese e të dhënave na lejoi të vlerësonim lidhjet statistikore midis var-

iablit vartës në mbështetje të populizmit nga njëra anë dhe disa grupeve të karakteristikave të 

të anketuarve. Në këtë mënyrë mundëm të nxjerrim përfundime për lidhjen e opinionit populist 

dhe vlerat e të anketuarve, dimensionet e karakterit të tyre dhe besimin në teoritë konspirative. 

Kështu, përmes analizës së fokusuar hulumtuese të këtyre dimensioneve të të anketuarve, 

analizojmë në detaje mbështetjen për populizmin.

Për këto nevoja, aplikojmë analizën multivariate të korrespondencës, e cila është e ashtuqua-

jtura analiza grafike e hapësirave që shqyrton vizualisht marrëdhëniet ndërmjet ndryshores 

vartëse (mbështetje për populizmin) dhe variablave të pavarura. Analiza bazohet në një hapë-

sirë të krijuar nga variablat e pavarur, në të cilën projektohet variabla vartëse. Afërsia e përgjig-

jeve nga variablat individuale tregon lidhjen përkatësisht demonstron ngjashmëri në përgjigjen 

e pyetjeve të njëjta ndërmjet të anketuarve të ndryshëm. Me fjalë të tjera, sa më afër grafikut 

të jenë përgjigjet e pyetjeve të ndryshme, do të thotë se të anketuar të ndryshëm iu përgjigjën 

pyetjeve në mënyrë të ngjashme. Kjo identifikon grupet e përgjigjeve që shkojnë së bashku, gjë 

që është një shenjë e asociimit.

Variabli vartës paraqet një version të ranguar të variablit origjinal të indeksit, përkatësisht përg-

jigjet e të anketuarve ndahen në katër pjesë relativisht të barabarta nga opinioni më pak i 

theksuar populist tek ai më i theksuari, me dy kategori të tjera vlerash të moderuara. Përgjigjet 

ndahen në katër pjesë relativisht të barabarta.

.
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• Vlerat

Analiza e parë bazohet në një hapësirë të krijuar nga përgjigjet e disa pyetjeve që lidhin vlerat 

e të anketuarve. Pyetjet lindin nga një pjesë e përbërësve për vlerat shoqërore që matin kon-

servatorizmin dhe prirjen autoritare.4 Gjatë kësaj shihen përgjigjet e asaj nëse të anketuarit 

mendojnë se homoseksualët duhet të kenë të njëjtat të drejta si të gjithë të tjerët, nëse do të 

turpërohen nëse kanë të afërm homoseksualë, nëse dëgjueshmëria duhet të jetë vlera më e 

rëndësishme në rritjen e fëmijëve, nëse besnikëria ndaj liderit është gjëja më e nevojshme për 

vendin dhe nëse lideri duhet të sundojë me dorë të fortë. Përgjigjet e pyetjeve janë grupuar në 

katër grupe relativisht të barabarta. Analiza tregon grupimin e pritshëm të vlerave në tri pjesë: 

gjysma e majtë që përmban përgjigje për konservatorizmin dhe autoritarizmin, këndi i posh-

tëm djathtas që përmban vlerat e progresivitetit dhe liberalizmit dhe këndi i sipërm djathtas që 

përmban të anketuar me karakteristika të mesme ose të përziera. Hapësira shpjegon 86% të 

variancës së përgjigjeve.

Nëse vlerat e opinionit populist projektohen në hapësirë, ka një ndarje të vlerave ekstreme, 

përkatësisht pikëpamjet e shprehura populiste janë në pjesën ku janë përgjigjet konservatore 

dhe autoritare, ndërsa pikëpamjet populiste më pak të shprehura janë në gjysmën tjetër në një 

distancë ndërmjet përgjigjeve që tregojnë vlera të përziera dhe liberale-progresive. Qëndrimet 

e moderuara populiste gravitojnë drejt qendrës, që do të thotë se ato mund të ndodhin në të 

tre grupet e të anketuarve.

4 Pyetjet e përdorura maten në një shkallë pëlqimi me pesë pikë. 
 P1 Burrat dhe gratë homoseksuale (gay dhe lezbike) duhet të gëzojnë të njëjtat të drejta si gjithë të 

tjerët.
 P2 Nëse një anëtar i ngushtë i familjes është gay/homoseksual ose lezbike, do të ndihem i 

turpëruar.
 P3 Dëgjueshmëria dhe respekti për autoritetin janë vlerat më të rëndësishme që fëmijët duhet të 

mësojnë.
 P4 Ajo që i duhet më shumë vendit është lojaliteti ndaj liderëve të tij.
 P5 Ky vend ka nevojë për një lider që do të sundojë me dorë të fortë.
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1. Hapësira sociale e vlerave
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•  Karakteristikat personale

Analiza e mëposhtme shqyrton nëse ekziston një lidhje midis opinionit populist dhe pesë 

tipareve të personalitetit: stabiliteti emocional, imagjinata, ekstroversioni, vetë-disiplina 

(conscientiousness) dhe orientimi për të qenë në harmoni me të tjerët (pajtueshmëria/

agreeableness).5 Të anketuarit iu përgjigjën 5 serive të pyetjeve që matin këto karakteristika 

dhe për qëllimet e kësaj analize rezultatet për secilën kategori u renditën në katër grupe 

relativisht të barabarta. Të anketuarit me një rezultat të lartë të stabilitetit emocional nuk 

priren të ndjejnë emocione negative si ankthi, zemërimi ose depresioni. Ata me një rezultat 

të lartë për imagjinatën janë kureshtarë dhe të hapur ndaj përvojave të reja. Ekstrovertët janë 

të orientuar drejt më shumë aktiviteteve dhe janë të orientuar drejt veprimit shoqëror. Të 

anketuarit me një rezultat të lartë të vetëdisiplinës janë të orientuar drejt sjelljes së planifikuar 

kundrejt sjelljes spontane. Ata me një rezultat të lartë pajtimi janë të orientuar drejt harmonisë 

me të tjerët, dhe harmonizimit të sjelljes dhe interesave ndaj të tjerëve. Hapësira e shfaqur 

shpjegon 87% të variancës.

Edhe në këtë rast, ekzistojnë tre grupe të përgjithshme të të anketuarve: ata me rezultate të 

larta në gjysmën e majtë të pjesës së parë, ata me rezultate të ulëta (lart djathtas) dhe ata me 

rezultate të përziera - në mes të grafikut dhe poshtë.

Megjithatë, vihet re se opinioni populist graviton drejt qendrës dhe nuk ka asnjë lidhje të 

veçantë me tiparet e personalitetit. Mbetet për t’u parë se deri në çfarë mase tiparet e per-

sonalitetit do të kenë fuqi të parashikojnë mendimin populist në analizën e regresionit, por në 

këtë fazë duket se lidhjet me populizmin janë një manifestim i konvergjencës së zhvillimeve 

politike që krijojnë perceptime dhe pritshmëri dhe vlera në ndryshim. 

5 Referenca për testin 
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2. Pesë dimensionet e personalitetit

• Teoritë konspirative

Së fundi, analiza fokusohet në disa pyetje që matin besimin në teoritë e konspiracionit si një 

tregues tjetër që lidhet me retorikën populiste dhe që krijon (mos)besim të përgjithshëm mes 

qytetarëve dhe tek institucionet demokratike. 6

 •  Bota drejtohet nga disa familje të fuqishme

 •  Pandemia u krijua në një laborator për të kontrolluar njerëzit

 •  Klima kontrollohet nga satelitët dhe radarët (HAARP)

 •  Spërkatin virusin me avionë

 •  Ndryshimet klimatike nuk ekzistojnë, janë trillim

6 Të gjitha këto pyetje janë matur në një shkallë prej pesë pikësh. Hapësira shpjegon 81% të 
variancës.
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Ngjashëm me analizat e mëparshme, hapësira është e ndarë vertikalisht në dy pjesë. Në 

gjysmën e majtë janë të anketuarit me besim të fortë në teoritë e konspiracionit. Në gjysmën e 

djathtë janë ata me vlera të moderuara dhe ata që besojnë më pak në teoritë e konspiracionit 

(poshtë djathtas).

Analiza tregon qartë shpërndarjen e opinionit populist përgjatë boshtit të parë, përkatësisht 

lidhjen e opinionit të shprehur populist me besimin në teoritë e konspiracionit, dhe mendimin 

më pak të shprehur të atyre të anketuarve që tregojnë besim ose mosbesim të moderuar në 

teoritë e konspiracionit. Të dhënat sugjerojnë një lidhje më të fortë midis këtyre dy karakteris-

tikave të të anketuarve.

3. Teoritë konspirative
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• Diskutimi i rezultateve

Rezultatet e analizës multivariate të korrespondencave tregojnë lidhje midis opinionit populist, 

vlerave autoritare dhe konservatore dhe besimit në teoritë e konspiracionit. Në të njëjtën kohë, 

nuk ka një lidhje të qartë dhe të fortë midis prirjes drejt populizmit dhe tipareve të personalitet-

it. Kjo situatë sugjeron se paragjykimi populist nuk është i rrënjosur thellë, megjithëse është 

i përhapur. Përkundrazi, manifestimi i tij është më shumë rezultat i vlerave dhe orientimeve 

shoqërore që krijohen në përgjigje të jetës politike dhe debatit. 
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6. Analiza e të
dhënave të regresionit:
Vlerësimi i faktorëve
që ndikojnë në krijimin
e qëndrimeve populiste
te popullata_

Ky seksion paraqet gjetjet e analizave të regresionit që janë realizuar për të mundësuar 

vlerësimin empirik të faktorëve kryesorë që nxisin ndjenjën populiste tek qytetarët. Testet em-

pirike për rëndësinë statistikore të një sërë variabla relevante u kryen në dy masa të veçanta 

për populizmin: 1) ideologjike (me të anketuarit që u përgjigjen një sërë pyetjeve që mund të 

vlerësonin prirjen e tyre për ideologjinë “e butë” populiste, masë e përshtatur nga Spruyt et 

al. 2016); dhe 2) biografike (ku të anketuarit janë përgjigjur se cilin kandidat preferojnë sipas 

prejardhjes së tij/saj biografike, masë kjo e bërë posaçërisht për këtë hulumtim). Prirja për 

diskurs populist u vlerësua përmes këtyre dy masave dhe analizat e regresionit na dhanë 

gjetje empirike se cilat variabla janë të rëndësishëm për vendosjen dhe ruajtjen e prirjes për 

populizëm në nivel individual. Kryerja e analizave të regresionit të dy variablave të ndryshme 

vartëse që matin aspekte të ndryshme të diskursit populist na mundësoi testim më të fortë 

të rolit të palëve të interesuara, duke na dhënë siguri më të madhe për gjetjet në krahasim me 

një strategji kërkimore ku tendenca e populizmit mund të vlerësohet vetëm përmes një mase.

Dy variablat vartëse që përdorëm në testet statistikore janë formuluar si më poshtë:

•	 Variabli i parë vartës, “ideologjik” është formuar duke ndjekur shembullin e 

Spruyt et al. (2016), si një variabël i përbërë me përfshirjen e pohimeve të shum-

ta të pyetjeve të sondazhit që matin qëndrimin populist (alfa e Cronbach =.78).7 

Për shkak të shpërndarjes jo të duhur, variabla rikodohet duke përdorur rrënjë 

katrori, duke filluar nga 1 (prirje e ulët ndaj populizmit) deri në 20 (prirje e lartë 

ndaj populizmit).

7 Deklaratat e përfshira në krijimin e këtij variabli vartës janë si më poshtë: “Politikanët duhet 
të ndjekin vullnetin e popullit”; “Vendimet më të rëndësishme politike duhet të marrë populli, 
jo politikanët”; “Më mirë të përfaqësohem nga një person popullor sesa nga një politikan me 
profesion”; “Politikanët më shumë flasin se sa veprojnë”; “Kompromisi në politikë do të thotë 
të shesësh parimet personale”; “Dallimet politike mes popullit dhe elitave janë më të mëdha se 
dallimet brenda popullit”; “Politikanët që pretendojnë se mbrojnë interesat tona, në fakt kujdesen 
vetëm për veten e tyre”; dhe “Politikanët dhe elita shpesh e tradhtojnë popullin”. Në secilën prej 
këtyre pohimeve, të anketuarit mund të shprehnin (mos) pajtimin e tyre në një shkallë prej pesë 
pikësh. 
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•	 E dyta, variabla “biografike” është binar, duke marrë vlerën 0 kur të anketuarit 

janë përgjigjur se preferojnë një kandidat me sfond biografik në vend të një poli-

tikani profesionist dhe me vlerë 1, ku të anketuarit janë përgjigjur se preferojnë 

kandidat pa përvojë sesa një politikan profesionist, i cilësuar si “njeri i popullit”.

Në analizat e regresionit kemi përfshirë disa variabla për të cilët ka justifikim teorik për t’u 

përfshirë si faktorë në krijimin e diskursit populist në nivel individual:

•	 Duke ndjekur hulumtimin e Spruyt et al. (2016) u fokusuam në perceptimet e të 

anketuarve për efikasitetin e sistemit politik në drejtim të mundësisë që qyte-

tarët të marrin pjesë në mënyrë aktive në vendimmarrjen politike. Efikasiteti i 

dobët i sistemit politik në raport me pjesëmarrjen thelbësore politike të qytet-

arëve stimulon ndjenjën populiste dhe në përputhje me këtë deklaratë presim 

që perceptimet e efikasitetit të dobët të forcojnë kërkesën për populizëm tek 

qytetarët. Perceptimet e efektivitetit të sistemit politik maten nga një variabël i 

përbërë nga gjashtë pyetje të ndryshme anketimi8 (Cronbach’s alpha = .68) i cili 

varion nga 1 (efikasiteti i plotë i sistemit) në 5 (mos efikasiteti i plotë i sistemit).

•	 Shoqëritë moderne janë në rrezik në rritje të të ashtuquajturave “Lajme të rreme” 

dhe teori konspirative që formësojnë ndjeshëm botëkuptimin e popullatës. 

Populizmi citohet shpesh në literaturën shkencore në korrelacion me këtë grup 

fenomenesh (Castagno Silva et al., 2017; Kaltwasser, 2021). Rrjedhimisht, pres-

im që ndjeshmëria ndaj teorive konspirative do të rrisë kërkesën për liderë popu-

listë dhe opsione politike. Prirja ndaj teorive konspirative matet nga një variabël 

i përbërë nga dhjetë pohime të ndryshme (Cronbach’s alpha = .92),9 një masë 

që varion nga 1 (prirje e ulët për teori konspirative) në 5 (prirje e lartë për teori 

8 Deklaratat e përfshira në krijimin e këtij variabli të pavarur janë si më poshtë: “Aq shumë njerëz 
votojnë në zgjedhje sa që një votë imja më shumë a më pak nuk bën asnjë ndryshim”; “Partitë janë 
të interesuara vetëm për votën time, jo për mendimin tim”; “Votimi nuk do të thotë asgjë, partitë 
politike sigurisht bëjnë vetëm atë që duan”; “Sapo fitojnë zgjedhjet, politikanët mendojnë se janë më 
të mirë se njerëzit si unë”; si dhe pyetjet e anketës: “Sipas mendimit tuaj, në çfarë mase njerëzit si ju 
mund të ndikojnë në politikat e Qeverisë?” dhe “Sipas mendimit tuaj, deri në çfarë mase njerëzit si ju 
mund të ndikojnë në politikat e komunës ku jetoni?”. Të gjitha këto pretendime dhe pyetje anketuese 
janë të koduara si një shkallë me pesë nivele që varion nga efikasiteti i ulët në të lartë të sistemit të 
pjesëmarrjes politike të qytetarëve.  

9 Deklaratat e përfshira në krijimin e këtij variabli të pavarur janë si më poshtë: “Bota drejtohet nga 
disa familje të fuqishme”; “Pandemia u krijua në një laborator për të kontrolluar njerëzit”; “Instalimi i 
shërbimeve të huaja, me pajisje përgjimi rrëzoi qeverinë e mëparshme”; “Soros kontrollon OJQ-të në 
Maqedoni”; “Soros pagoi njerëzit që protestuan në Revolucionin laraman”; “Klima kontrollohet nga 
satelitët dhe radarët (HAARP)”; “Ministria e Shëndetësisë regjistron më shumë të vdekur se sa ka 
realisht, sepse marrin para për çdo vdekje nga Kovid-19”; “Spërkatin virusin me avionë”; “Ndryshimet 
klimatike nuk ekzistojnë, janë trillime”; Mediat e mëdha kryesisht përhapin gënjeshtra”. Të gjitha 
këto pohime janë të koduara në pesë nivele ku nota më e ulët do të thotë se i anketuari plotësisht 
nuk pajtohet, dhe më e larta që pajtohet plotësisht. 
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konspirative).

•	 Populizmi shpesh lidhet me pikëpamjet autoritare të popullsisë. Për të vlerësuar 

këto efekte, përdorim një variabël të shkallës me pesë pikë, në të cilën të an-

ketuarit patën mundësi të deklaronin se deri në çfarë mase ishin dakord me 

deklaratën “Ky vend ka nevojë për një lider që do të sundojë me dorë të fortë”. 

•	 Vitet e fundit ka pasur interes të madh në literaturën shkencore për efektet e 

karakteristikave psikologjike të individëve mbi ndjeshmërinë e tyre ndaj populiz-

mit (Baker et al., 2016). Duke e marrë këtë si një mundësi të justifikuar teorike 

në modelet, përfshijmë një sërë variablash “psikologjike”, pra pesë tipare të per-

sonalitetit: stabilitet emocional, imagjinatën, ekstroversionin, ndërgjegjshmërinë 

(conscientiousness) dhe orientim për të qenë në harmoni me të tjerët (pa-

jtueshmërinë /agreeableness). Gjatë përfshirjes së këtyre variablave në modele, 

nuk kishim pritshmëri të forta teorike dhe u mbështetëm në një qasje eksplicite. 

Këto pesë variabla janë tregues, përkatësisht për secilën nga pesë dimensionet 

llogaritet një shumë e përgjigjeve e 10 nën pyetjeve. Çdo përgjigje merret si pikë 

nga një deri në pesë, duke qenë se çdo pyetje përmban një shkallë prej pesë 

pikësh. Për të pesë dimensionet vlefshmëria e shkallëve është përkatëse (Cron-

bach’s alfa> 0.6). Qëllimi i përfshirjes së këtyre dimensioneve është të vlerësohet 

nëse ka një lidhje midis qëndrimeve populiste dhe tipareve themelore të per-

sonalitetit, dhe jo vetëm vlerave të shprehura shoqërore.  

•	 Për arsye të ngjashme si tek perceptimet e efikasitetit të sistemit politik, presim 

që besimi i ulët në institucionet e sistemit politik dhe aktorët politikë të vendo-

sur të stimulojë ndjenjën populiste. Këto dy variabla të pavarura fitohen përsëri 

duke kombinuar pyetje të shumta anketuese (variabla kompozite). Variabli që 

mat besimin në institucionet në sistemin politik përbëhet nga shkalla me 10 

pikë të besimit për institucionet parlamenti, qeveria, presidenti dhe pushteti lokal 

(Cronbach’s alpha =.89), ndërsa variabli që mat besimin tek aktorët politikë është 

një shkallë 10 pikësh besimi për partitë politike dhe politikanët (Cronbach’s alfa 

=.90). Në të dyja rastet 1 do të thotë besimi më i ulët i mundshëm dhe 10 do të 

thotë niveli më i lartë i besimit.
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•	 Në modelet kemi përfshirë disa variabla që lidhen me praktikat politike të qyte-

tarëve. Shkalla e ndërgjegjësimit për çështjet politike matet nga një variabël 

i përbërë nga dy pyetje anketuese (alfa e Cronbach =.87),10 ku 1 do të thotë 

ndërgjegjësim i ulët dhe 5 i lartë. Interesin për politikën e matin në një shkallë 

katërpikëshe (pyetje: Sa do të thoni se jeni të interesuar për politikën?) Kk nive-

li më i ulët është “Plotësisht i pa interesuar” ndërsa më i larti është “Shumë i 

interesuar”. Aftësinë e vetë-perceptimit për të marrë pjesë në politikë e matin 

përmes pyetjes “Sa i sigurt jeni në aftësinë tuaj për të marrë pjesë në politikë?” 

në një shkallë me pesë pikë ku shkalla më e ulët do të thotë “Plotësisht të pasig-

urt” dhe më e larta do të thotë “Plotësisht të sigurt”. Gjithashtu, në modelet përf-

shijmë një variabël për anëtarësimin në parti politike të të anketuarve, i cili është 

i koduar binar, duke marrë vlerën 0 kur të anketuarit nuk janë anëtarë të një 

partie politike dhe 1 kur janë anëtarë. 

•	 Së fundi, modelet përfshijnë të gjitha variablat përkatëse demografike: gjininë, 

moshën, arsimin, përkatësinë etnike (tre kategori: maqedonas, shqiptarë dhe “të 

tjerët”), vendbanimin (dy kategori: urban dhe rural) dhe të ardhurat mujore për 

anëtar të familjes.

Në modelet A1-A5 që zbatohen me variablin vartës “ideologjik” (shih tabelën 1) përdorim 

metodën e regresionit të zakonshëm të katrorëve më të vegjël (OLS-regresion), ndërsa në 

modelet B1-B5 me regresion logjistik (shih Tabela 2) duke pasur parasysh binarin e ndrys-

hores vartëse “biografike”. Të dy seritë e modeleve janë ndërtuar në mënyrë identike: në mod-

elin e parë dhe bazë përfshijmë vetëm variablat demografikë dhe variablin për anëtarësim në 

një parti politike. Në modelin e dytë, krahas variablave të përmendur tashmë, përfshijmë vari-

ablat që i referohen praktikave politike të qytetarëve (informacionet për politikën, interesin për 

politikën dhe shkallën e besimit në aftësinë e tyre për të marrë pjesë në politikë). Në modelin e 

tretë, krahas variablave të mëparshëm, përfshijmë dy variablat që matin besimin e qytetarëve 

10 Pyetjet e përfshira në këtë variabël të pavarur janë: “Sa shpesh diskutoni politikën me miqtë dhe 
familjen tuaj?” dhe “Sa shpesh informoheni për politikën?”, në të dyja rastet këto janë pesë përgjigjet 
e mundshme: “Çdo ditë ose pothuajse çdo ditë”; “Disa herë në javë”; “Të paktën një herë në javë”; 
“Më pak se një herë në javë” dhe “Asnjëherë”. Variabla e përbërë është e koduar në mënyrë të 
anasjelltë nga mënyra se si është vendosur në anketë.
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në institucionet e sistemit politik dhe aktorët politikë. Modeli i katërt përfshin pesë variablat 

që i referohen personalitetit të të anketuarve. Së fundi, në modelin e pestë (dhe të fundit) përf-

shijmë variablat për efektin e të cilëve na intereson më shumë: perceptimet për efikasitetin e 

sistemit politik dhe ndjeshmërinë ndaj teorive të konspiracionit, si dhe variablin që mat qën-

drimin autoritar të të anketuarve. Në të dyja rastet, modelet që shfaqen të pestat në seri (A5 

dhe B5) shpjegojnë më së miri variablin vartës dhe si të tillë janë më të përshtatshmet për të 

nxjerrë përfundime. Megjithatë, monitorimi i efekteve të variablave nëpër modele të ndryshme 

na lejon të kemi një pasqyrë më të gjerë të faktorëve që ndikojnë në forcimin e botëkuptimit 

populist tek qytetarët.
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• Faktorët socialë, ekonomikë, kulturorë dhe psikologjikë që ndikojnë 
në krijimin dhe forcimin e qëndrimeve populiste te qytetarët

Të dy seritë e modeleve (Tabela 1 dhe 2) na çojnë në një përfundim uniform dhe mjaft të drejt-

përdrejtë se parashikuesi më i rëndësishëm i sentimentit populist të qytetarëve është percep-

timi i jo efikasitetit të sistemit politik në drejtim të përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje. 

Rritja e perceptimeve për joefikasitetin e sistemit rezulton në fuqizim të botëkuptimit populist 

në një mënyrë statistikisht domethënëse. Sipas modelit A5, rritje prej një njësi në variablin 

joefikasitet sjell një rritje mesatare prej gati katër njësi në variablin vartës populist. Në mënyrë 

të ngjashme, në modelin B5, shanset për të votuar për një kandidat populist rriten me poth-

uajse 28% kur variabli joefikasitet është i barabartë me 2 deri pothuajse 68% kur ndryshorja 

është e barabartë me 5. Rrjedhimisht, rritjet në variablin joefikasitet çojnë në rritje të konsid-

erueshme në të dy variablat vartës që matin populizmin - populist dhe kandidat.

Variabli konspiracion, gjithashtu shquhet si një parashikues domethënës në të dy grupet e 

modeleve, por drejtimi i efektit të tij është i ndryshëm midis modeleve A5 dhe B5, duke na çuar 

në një përfundim jo bindës në lidhje me efektin e ndjeshmërisë ndaj teorive konspirative në 

krijimin e sentimentit populist. Në modelin A5, rritja e ndjeshmërisë ndaj teorive të konspir-

acionit rrit ndjenjën populiste në një mënyrë statistikisht domethënëse, ndërsa e kundërta 

është rasti në modelin B5 ku ky variabël redukton votën për kandidatin populist, përsëri në një 

mënyrë statistikisht domethënëse. Me fjalë të tjera, ndjeshmëria e teorive konspirative çon në 

forcimin e ideologjisë populiste në mesin e popullatës, por edhe në votimin e kandidatëve që 

janë pjesë e establishmentit politik të vendosur, në vend ndaj politikanëve që janë “të rinj” në 

skenën politike. Gjetja e dytë është në kundërshtim me pritshmëritë tona fillestare teorike dhe 

thekson nevojën për analizë të mëtejshme të efekteve të teorive konspirative në pikëpamjet 

populiste të qytetarëve

. 



Qytetari populist: Pse qytetarёt mbёshtesin liderёt dhe politikat populiste nё Maqedoninё e Veriut? 25

Tabela	1.	 Modelet A1-A5 (regresioni i zakonshëm i katrorëve më të vegjël)

Variabli vartës: populist
Modeli  
А1

Modeli  
А2

Modeli  
А3

Modeli   
А4

Modeli  
А5

gjinia (baza: mashkull)

Femër -0.59 -0.73* -0.49 -0.64 -0.28
Viti 0.09 0.11 0.17 0.18 0.21

arsimi (baza: fillor)

i mesëm -0.08 -0.50 -0.28 -0.25 0.07

i lartë -0.49 -0.83 -0.58 -0.47 0.88

përkatësia etnike (baza: maqedonas)

shqiptar -0.13 0.36 0.39 0.55 0.53

tjetër -0.81 -1.11 -0.59 -0.65 -0.99

të ardhura -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.04

vendbanimi (baza: urban)

rural 0.27 0.16 0.14 0.22 -0.05

anëtarësimi në parti politike (baza: jo)

po -2.06**** -1.93*** -1.51*** -1.55*** -0.64

informimi -0.10 -0.13 -0.12 0.05

interesi për politikën (baza: krejtësisht i painteresuar)

jo shumë të interesuar -0.58 -0.37 -0.40 -0.32

deri diku të interesuar 0.09 0.34 0.33 0.06

shumë të interesuar -1.82 -1.64 -1.60 -0.23
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siguri në aftësitë personale (baza: plotësisht i pasigurt)

pak i sigurt -0.23 -0.41 -0.32 0.88*

të sigurt -0.76 -0.62 -0.60 0.95

shumë i/e sigurt 1.60* 1.47 1.47 1.64*

plotësisht i/e sigurt 0.91 0.47 0.17 -1.12

besimi në institucione -1.85*** -1.93**** -0.40

besimi në aktorët politikë 0.86 .94* 0.86

pajtim 0.080* 0.11**

ekstroversion 0.00 -0.05

vetëdisiplinë 0.02 0.03

stabilitet emocional -0.01 -0.04

imagjinatë 0.00 0.05

joefikasitet 3.73****

konspiracion 1.24****

lider i fortë 0.53**

konstante 18.10**** 19.08**** 20.23**** 16.69**** -10.76****
R-katrori i përshtatur 0.03 0.04 0.06 0.07 0.46

N 598 555 541 540 334

Rëndësia statistikore: **** p <.001. *** p <.01. ** p <.05 * p <.1

Disa nga variablat e tjerë të pavarur për të cilët kishim pritshmëri të qarta teorike tregojnë 

njëfarë rëndësie statistikore në modelet A1-A4 dhe B1-B4, por jo në A5 dhe B5 ku kemi përf-

shirë variablat joefikasitet dhe konspiracion. Këto gjetje sugjerojnë se këto variabla të pavarura 

mund të luajnë një rol të rëndësishëm në formësimin e botëkuptimit populist, por se efekti i 

tyre dobësohet ndjeshëm kur merren parasysh variablat joefikasiteti dhe konspiracioni, të cilët 

nga ana tjetër, në analizat tona janë shfaqur si parashikuesit më të rëndësishëm. Besimi në 

institucionet e sistemit politik duket të jetë parashikuesi më i rëndësishëm në modelet A3-

A4 dhe B3-B4, në përputhje me pritshmëritë teorike (ulja e besimit stimulon një botëkuptim 

populist). Rritja e besimit në një njësi në institucionet politike stimulon rënie prej gati dy njësi 

në botëkuptimin populist (modelet A3-A4). Në modelet e regresionit logjistik ku është variabla 

vartësekandidat (B3-B4) efekti është në të njëjtin drejtim. E llogaritur sipas modelit B4, probab-

iliteti për të votuar për një kandidat populist bie nga 73% në pothuajse 31% midis vlerës më të 
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ulët dhe më të lartë të variablit besimi në institucionet politike. Këto efekte janë domethënëse 

dhe sugjerojnë nevojën për analizë të mëtejshme të efektit të besimit institucional në botëkup-

timin populist. 

Në mënyrë të ngjashme, anëtarësimi në parti politike dekurajon populizmin në të gjitha mod-

elet, përveç A5 dhe B5 ku vendosen joefikasiteti dhe konspiracioni. Anëtarët e partive politike, 

për shkak të socializimit të tyre të kaluar në jetën politike, kanë më pak gjasa të zhvillojnë 

botëkuptim populist sesa jo anëtarët (A1-A4), por gjithashtu kanë më pak gjasa të votojnë për 

kandidat populist (B1-B4). Në modelet A1-A4 ky efekt varion deri në një maksimum prej dy një-

si të ndryshimit populist gjatë ndryshimit nga mosanëtarësim në anëtarësim në parti politike 

(modeli A1). Llogaritur sipas modelit B4, joanëtarët kanë një probabilitet 56% për të votuar për 

një kandidat populist, krahasuar me një probabilitet 44% të anëtarëve të partive politike (me 

ndryshim në probabilitetet e dy grupeve që janë statistikisht të rëndësishme në 95% interval 

të besimit). 

Variablalider i fortë tregon rëndësi statistikore vetëm në modelin A5 dhe në përputhje me 

pritshmëritë teorike: pikëpamjet autoritare stimulojnë një botëkuptim populist. Ky efekt, meg-

jithëse statistikisht i rëndësishëm, megjithatë është shumë më i ulët se efekti i variablave të 

tjerë të pavarur statistikisht domethënës: një njësi ndryshim telider i fortë në drejtim të një qën-

drimi autoritar, stimulon vetëm gjysmë njësi ndryshim drejt një botëkuptimi populist (modeli 

A5). I njëjti variabël nuk tregon ndonjë rëndësi statistikore në modelin B5, gjetje që sugjeron se 

autoritarizmi nuk luan rol të rëndësishëm në vendosjen nëse do të votoni për një kandidat të 

establishmentit apo një kandidat populist.
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Tabla	2. Modelet B1-B5 (regresioni logjistik)

Variabla vartëse: kandidat
Modeli  
B1

Modeli  
B2

Modeli  
B3

Modeli  
B4

Modeli 
B5

gjinia (baza: mashkull)

femër 0.00 -0.11 0.01 0.01 0.03

viti 0.15* 0.19** 0.21** 0.21** 0.14

arsimi (baza: fillor)

i mesëm 0.76*** 0.79*** 0.88*** 0.79*** 0.60

i lartë 0.50 0.56* 0.58* 0.42 -0.41

përkatësia etnike (baza: maqedonas)

shqiptar -0.31 -0.25 -0.20 -0.26 0.13

tjetër 1.12*** 1.22*** 1.51**** 1.55**** 0.84

të ardhura -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03

vendbanimi (baza: urban)

rural 0.21 0.21 0.12 0.12 0.46

anëtarësimi në parti politike (baza: jo)

po -0.78**** -0.77*** -0.67*** -0.68*** -0.45

informimi -0.20* -0.22* -0.22* -0.22

interesi për politikën (baza: krejtësisht i painteresuar)

jo shumë të interesuar -0.01 0.10 0.15 0.08

deri diku të interesuar 0.34 0.49 0.57 0.07

shumë të interesuar 0.34 0.49 0.57 -0.18
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siguri në aftësitë personale (baza: plotësisht i pasigurt)

pak i sigurt -0.26 -0.19 -0.20 0.30

të sigurt -0.01 0.19 0.15 0.71

shumë i/e sigurt 0.19 0.29 0.28 0.87

plotësisht i/e sigurt 0.41 0.28 0.26 1.71**

besimi në institucione -0.90**** -0.93**** -0.48

besimi në aktorët politikë 0.34 0.37 0.30

pajtim -0.03 -0.04

ekstroversion 0.00 -0.02

vetëdisiplinë 0.03* 0.04

stabilitet emocional 0.01 0.02

imagjinatë 0.02 0.05**

joefikasitet 0.63***

konspiracion -0.51***

lider i fortë -0.09

konstante -0.92 -0.68 0.12 -0.55 -2.28

Kriteri i informacionit Akaike 722.14 692.87 659.45 663.74 422.06

Kriteri i informacionit Bayesian 765.06 769.09 743.54 768.86 526.04

Devijimi 702.14 656.87 619.45 613.74 366.06

N 540 510 495 495 303

Rëndësia statistikore: **** p <.001. *** p <.01. ** p <.05 * p <.1

Variablat e tjerë që përfshimë në modele nuk rezultuan të jenë statistikisht domethënës, me 

disa përjashtime. Tërësia e variablave që lidhen me praktikat politike të qytetarëve (informim, 

interesi për politikën dhe besim në aftësitë personale) shfaqi vetëm efekte sporadike. Siguria 

në aftësitë personale për pjesëmarrje në politikë rivendosi rëndësinë statistikore vetëm në disa 

prej kategorive në aftësi për pjesëmarrje në modelet A2, A5 dhe B5 në një drejtim të paqartë: 

në disa nga kategoritë e paraqitura, rritja e perceptimit për aftësi personale për pjesëmarrje në 

politikë rezulton me një shkallë më të madhe të ndjenjës populiste dhe një probabilitet më të 

madh për të votuar për kandidatin me një sfond biografik të “njeri i popullit”. Ky efekt është më 

i dukshëm në modelin B5, ku të anketuarit që nuk kishin besim në aftësinë e tyre për të marrë 

pjesë në politikë kishin shumë më pak gjasa të votonin për “njeri të popullit” sesa ata që thanë 

se kishin “besim të plotë” në aftësinë e tyre për të marrin pjesë në politikë (46% kundrejt proba-

bilitetit 78%, diferencë statistikisht e rëndësishme në intervalin e besimit 95%).
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Variablat standardë demografikë, nga ana tjetër, vështirë se funksionojnë si parashikues të 

rëndësishëm në konfigurime të ndryshme modelesh, me përjashtim të viteve, arsimimi dhe 

përkatësisë etnike edhe atë vetëm në modelet B1-B4. Në modelet e treguara, mosha luan 

një rol të vogël, sipas intensitetit, por statistikisht domethënës: rritja e moshës kontribuon në 

votën për “njeri të popullit”. Situata është e ngjashme me variablin arsimimi ku të anketuarit që 

kanë përfunduar arsimin e mesëm kanë një probabilitet të vogël, por statistikisht domethënës 

më të lartë për të votuar për një kandidat populist sesa të anketuarit që kanë përfunduar ar-

simin fillor. Në variablin përkatësisë etnike edhe pse nuk u regjistruan dallime të rëndësishme 

ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarëve, një rritje statistikisht domethënëse në mundësinë 

e votimit për një kandidat populist u regjistrua midis anëtarëve të bashkësisë etnike maqe-

donase dhe pjesëtarëve të bashkësive më të vogla etnike. Grupi i dytë kanë më shumë gjasa të 

votojnë për “njeri të popullit” në krahasim me komunitetin etnik maqedonas. Duke qenë se kjo 

variabël është e koduar vetëm në tri kategori (maqedonas, shqiptarë dhe të tjerë) për të ruajtur 

thjeshtësinë e modeleve dhe përveç kësaj, duke pasur parasysh faktin se rëndësia statistikore 

është e pranishme vetëm në modelet B1-B4, është vërtet e vështirë të thuhet se sa komponen-

ti etnik luan rol në krijimin e botëkuptimit populist te popullsia. Kjo gjetje fillestare, megjithatë, 

mund të jetë baza për analizë të mëtejshme të efektit etnik mbi kërkesën populiste në vend. 

Së fundi, përpjekja jonë të lidhim populizmin në nivel individual me karakteristikat psikolog-

jike të individit nuk ka dhënë rezultate domethënëse. Efekte statistikisht të rëndësishme janë 

regjistruar vetëm në variablat pajtim (modelet A4 dhe A5) dhe imagjinatë (B5) në një drejtim 

pozitiv. Karakteristika psikologjike pajtim kontribuon në botëkuptimin populist, ndërsa imagji-

nata ndaj probabilitetit për të votuar për një kandidat populist (vetëm modeli B5). Megjithëse 

këto variabla treguan rëndësi statistikore, asociacionet janë mjaft të dobëta në intensitet për 

të arritur në përfundimin se tiparet individuale të karakterit kanë shumë pak ndikim në krijimin 

e opinionit populist tek qytetarët. 

.  
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• Diskutimi i rezultateve

Modelet e regresionit të paraqitura në këtë pjesë na lejojnë të nxjerrim përfundime për faktorët 

që rezultojnë me rritjen e kërkesës për populizëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sipas 

modeleve A1-A5, të cilat kanë si variabël vartëse botëkuptimin populist, qytetari “tipik” me ori-

entim populist në vend e sheh sistemin politik si në thelb joefikas për sa i përket pjesëmarrjes 

së qytetarëve në vendimmarrje, i nënshtrohet teorive të konspiracionit dhe beson se ajo që 

i nevojitet shtetit janë liderë “të fortë”. Gjetjet sugjerojnë gjithashtu se qytetarët me orientim 

populist kanë besim më të ulët në institucionet në sistemin politik, kanë më pak gjasa të jenë 

anëtarë të partive politike dhe se kanë njëfarë besimi më të lartë në aftësinë e tyre për të marrë 

pjesë në politikë.

E vlerësuar nga modelet B1-B5, të cilat kanë karakteristikat biografike të kandidatëve si varia-

bël vartës, votuesi “tipik” i një kandidati me formim politik joinstitucional e sheh sërish sistemin 

politik si joefektiv për pjesëmarrjen qytetare, më pak i nënshtrohet teorive konspirative dhe ka 

besim të fortë në aftësitë personale për të marrë pjesë në politikë. Të njëjtat modele sugjerojnë 

se votuesit e kandidatit anti-establishment kanë besim më të ulët në institucionet e sistemit 

politik dhe kanë më pak gjasa të jenë anëtarë të partive politike.
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7. Përfundim_

Ky hulumtim është përpjekje të kuptohet cilët faktorë social, ekonomik, kulturor dhe psikolog-

jik nxisin qëndrimet populiste të popullatës në Maqedoninë e Veriut. Hulumtimi u krye me 

anketë në terren, në një kampion përfaqësues të shtresëzuar të popullatës, ndërsa të dhënat u 

analizuan duke përdorur disa metoda statistikore (analizë përshkruese, analizë multivariate e 

korrespondencës dhe analizë regresioni). Analiza përshkruese zbuloi se pikëpamjet populiste 

janë të përhapura në popullatë: në përgjithësi, shumica e qytetarëve shfaqin një botëkuptim 

populist, të shprehur në besimin e tyre në “popullin” si një entitet moralisht superior, dhe mos-

besimin e theksuar ndaj elitave politike, të cilat përgjithësisht perceptohen si të korruptuara 

dhe kryesisht me interesa personale. Pikëpamjet populiste u analizuan edhe në eksperimen-

tin e anketës, në të cilin shumica e të anketuarve preferuan kandidatin e përshkruar si “njeri i 

popullit” në vend të kandidatit të përshkruar si një politikan profesionist. Qytetarët shprehën 

kryesisht kuptim të politikës dhe jetës politike si një luftë të “ne kundër tyre”, ndërsa më pak 

si një aktivitet përmes të cilit duhet të jetë e mundur të zgjidhen problemet sociale, në përputh-

je me interesat e grupeve të ndryshme. 

Niveli i lartë i mosbesimit ndaj elitave politike dhe kuptimi i politikës dhe jetës politike si një 

luftë e “ne kundër tyre” ndikon gjithashtu mbi cenueshmërinë në rritje ndaj teorive konspira-

tive që po bëhen më të përhapura globalisht. Tendenca për të besuar në teoritë e konspira-

cionit tregon një abuzim të mundshëm të cenueshmërisë së qytetarëve për përfitime politike 

nga politikanët populistë, të cilët shpesh përdorin retorikë nxitëse për të fituar pikë politike. 

Ndërsa analiza fillestare përshkruese e të dhënave identifikoi tendenca të caktuara populiste 

te qytetarët, me këtë studim synohet që përmes analizave të gjera statistikore të arrihet një 

shpjegim më i thellë i pikëpamjeve populiste dhe arsyeve të kërkesës populiste tek qytet-

arët e Maqedonisë së Veriut. 

Kështu, analizimi i analizës hulumtuese multivariate e korrespondencave tregon se ekziston 

lidhje midis opinionit populist, vlerave autoritare dhe konservatore dhe besimit në teoritë e 

konspiracionit. Përveç kësaj, kjo analizë tregoi se mungon lidhja e qartë dhe e fortë midis 

prirjes për populizëm dhe karakteristikave psikologjike të personit. Rezultatet sugjerojnë se 

paragjykimi populist nuk është një karakteristikë e rrënjosur thellë apo personale, megjithëse 

është një fenomen i përhapur. Përkundrazi, populizmi më shumë është rezultat i vlerave dhe 

orientimeve shoqërore që krijohen si përgjigje ndaj jetës dhe debatit politik. 
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Analiza e të dhënave të regresionit tregoi se parashikuesi më i rëndësishëm i ndjenjës popu-

liste të qytetarëve është perceptimi i joefikasitetit të sistemit politik në raport me përfshirjen 

e qytetarëve në vendimmarrje. Rritja e perceptimeve të qytetarëve për joefikasitetin e sistemit 

politik rezulton me forcimin e botëkuptimit populist. Për më tepër, duke konfirmuar gjetjet e 

analizës multivariate të korrespondencave, analiza e regresionit tregoi se ndjeshmëria (dhe 

ekspozimi) ndaj teorive të konspiracionit rezulton me forcimin e botëkuptimit populist në 

popullatë. Nga ana tjetër, analiza e regresionit tregoi gjithashtu se ndjeshmëria e teorive 

konspirative çon drejt votimit për kandidatët që janë pjesë e establishmentit politik të ven-

dosur, në vend të politikanëve që janë “të rinj” në skenën politike. Kjo gjetje është në kundër-

shtim me pritshmëritë tona fillestare teorike dhe thekson nevojën për analizë të mëtejshme të 

efekteve të teorive konspirative në pikëpamjet populiste të qytetarëve. Besimi në institucionet 

e sistemit politik paraqitet si një parashikues domethënës në disa modele të analizës së 

regresionit. Në përputhje me pritshmëritë teorike, besimi i reduktuar në institucionet në 

sistemin politik, stimulon botëkuptim populist. Anëtarësimi në parti politike dekurajon pop-

ulizmin në disa prej modeleve në analizën e regresionit, që çon në përfundimin se anëtarët e 

partive politike, për shkak të socializimit të tyre të kaluar në jetën politike, kanë më pak gjasa 

të zhvillojnë botëkuptim populist në krahasim me joanëtarët, por gjithashtu kanë më pak gja-

sa të votojnë për kandidat populist. Qëndrimet autoritare janë provuar të jenë parashikues 

domethënës i pranisë së ideologjisë “të butë” populiste në mesin e popullatës, por nuk kanë 

treguar asnjë lidhje me prejardhjen biografike të kandidatëve. Për më tepër, analiza tregon 

se perceptimi për vetë-aftësi më të madhe për pjesëmarrje në politikë mund të rezultojë me 

shkallë më të madhe të ndjenjës populiste dhe rritje të gjasave për të votuar për kandidat 

“njeri i popullit” (në disa modele regresioni). Variablat standardë demografikë, nga ana tjetër, 

vështirë se funksionojnë si parashikues të rëndësishëm, në lidhje me atë se cilët qytetarët 

janë më të prirë ndaj pikëpamjeve populiste, gjetje që ilustron praninë e lartë të një botëkup-

timi populist midis popullatës. 

Marrë në përgjithësi, gjetjet e këtij hulumtimi tregojnë se në Maqedoninë e Veriut qëndrimet 

populiste janë gjerësisht të pranishme në mesin e qytetarëve. Hulumtimi identifikoi tre faktorë 

kryesorë që kontribuojnë në këtë situatë: joefikasiteti i sistemit politik për të përfshirë qyte-

tarët në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes, ekspozimi ndaj teorive konspirative 

në mesin e popullatës dhe, së fundi, mosbesimi i fortë në institucionet e sistemin politik.
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8. Hapat e
mundshëm për
reduktimin e
ndjenjës populiste
në mesin e popullatës_

Populizmi është një simptomë politike e mangësive dhe problemeve më të mëdha të prak-

tikës moderne demokratike. Hulumtimet dhe teoria konfirmojnë se taktikat dhe qëllimi përfun-

dimtar i partive dhe liderëve populistë përbëjnë një kërcënim të drejtpërdrejtë për demokracinë 

liberale dhe vlerat që ajo përfaqëson. Shumë nga metodat dhe taktikat politike që partitë dhe 

liderët populistë dobësojnë institucionet demokratike dhe kufizojnë pushtetin e ekzekutivit. 

Për më tepër, këto lëvizje politike tentojnë t’i ofrojnë publikut zgjidhje të paqëndrueshme dhe 

joreale në drejtim të krijimit të politikave publike. 

Duke pasur parasysh kërcënimet nga populizmi për demokracinë dhe mirëqenien e qytet-

arëve, ky studim diskuton disa hapa të mundshëm që kreatorët e politikave publike mund të 

ndërmarrin për të reduktuar pikëpamjet populiste të qytetarëve. 

Fillimisht nevojitet një socializim thelbësor demokratik i qytetarëve në të cilin ata do të 

ndihen të kënaqur me angazhimin e tyre politik, me atë që ky socializim duhet të fillojë nga 

vitet e hershme të qytetarëve. Si plotësim të proceseve arsimore, më shumë kohë mund t’i 

kushtohet socializimit politik dhe qytetar, duke rritur kështu përfshirjen konstruktive të popul-

latës në jetën politike. Në këtë mënyrë, përmes edukimit qytetar dhe gjithëpërfshirjes, ndërsa 

me këtë rrjedhimisht kanalizimit të pritshmërive përmes sistemit ekzistues institucional, do të 

zvogëlohet atraktiviteti i ofertës populiste.

Përveç kësaj, ndjenja populiste në mesin e popullatës mund të reduktohet duke luftuar me 

vendosmëri “lajmet e rreme” dhe teoritë e konspiracionit, të cilat për shumë qytetarë janë 

pika fillestare e hyrjes në botëkuptimin populist. Është thelbësore që politikëbërësit të foku-

sohen në zhvillimin e një edukimi të plotë politik dhe mediatik në mënyrë që të zhvillojnë pro-

cese korrigjuese që do të përmirësojnë karakterin liberal kundrejt atij autoritar të botëkuptimit 
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politik. Megjithatë, ekziston kufiri i rezistencën ndaj teorive të konspiracionit dhe lajmeve 

të rreme. Prandaj, institucionet, mediat, shërbimet mediatike dhe sektori privat duhet të 

ofrojnë mekanizma (vetë) rregullues që do të dekurajojnë mediat e reja dhe tradicionale nga 

aplikimi i një praktike gazetareske që flirton me shfrytëzimin e kësaj dobësie të audiencës. 

Ndërsa institucionet duhet të shtypin paraqitjen e financimit të paligjshëm, duhet të forcohen 

mekanizmat ekzistues të vetë-rregullimit dhe të destimulohet reklamimi në media të cilat nuk 

i respektojnë standardet. 

Së fundi, dështimi i institucioneve demokratike për të përmbushur rolin e tyre social, refl-

ektoi në nivelin e mosbesimit te popullata, që është gjithashtu një faktor domethënës në 

përhapjen e botëkuptimit populist. Populizmi ka sukses kur një grup i madh qytetarësh kanë 

përshtypjen apo përvojën se institucionet nuk po punojnë në favor të tyre. Pikërisht profe-

sionalizimi i institucioneve dhe lufta e vendosur kundër korrupsionit mund të jenë hapa 

kyç në rritjen e besimit te institucionet politike dhe uljen e ndjenjës populiste në mesin e 

popullatës. 

Këta hapa të mundshëm janë vetëm një diskutim fillestar se cilat procese shoqërore duhet të 

adresohen dhe të nisin urgjentisht për demokratizimin e shoqërisë, por nuk paraqesin reko-

mandime të mbyllura. Ato janë subjekt i ndryshimit dhe përmirësimit nëse bëhen të qasshme 

hulumtime të reja. 
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