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3Hulumtim i grupeve të fokusit: Perceptimi publik mbi besimin në partitë politike, 
institucionet publike dhe cilësinë e jetës në Maqedoninë e Veriut

Në shtator 2022, Instituti për Demokraci "Societas Civilis" Shkup, si pjesë e Programit të Mbështetjes së 

Parlamentit (PMP), zhvilloi tetë fokus grupe për të eksploruar më thellë perceptimin publik mbi cilësinë 

e jetës, çështjeve politike dhe besimit në Maqedoninë e Veriut. Fokus grupet u realizuan në tetë rajone të 

planifikimit në Maqedoninë e Veriut - Shkup (Rajoni i Shkupit); Shtip (Rajoni Lindor); Gjevgjeli (Rajoni Juglindor); 

Kumanovë (Rajoni Verilindor); Manastir (Rajoni i Pellagonisë), Kavadar (Rajoni i Vardarit); Strugë (Rajoni 

Jugperëndimor) dhe Gostivar (Rajoni i Pollogut). 

Diskutimet e fokus grupeve u zhvilluan me 67 pjesëmarrës, të ndarë demografikisht sipas moshës, gjinisë, 

profesionit, etnisë, vendbanimit dhe preferencës politike. Nga numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve, 34 ishin 

femra, 33 ishin meshkuj, ndërsa etnikisht 48 ishin pjesëmarrës maqedonas, 15 ishin shqiptarë, dy ishin romë, 

një ishte turk dhe një ishte boshnjak. Për të kuptuar më mirë dallimet në opinionin demografik, u krye një fokus 

grup me vetëm pjesëmarrës shqiptarë, dy me vetëm pjesëmarrës maqedonas dhe pesë fokus grupe u kryen 

në përpjesëtim me përbërjen etnike të rajonit. 

Pyetësori u nda në pesë grupe pyetjesh të cilat u përqendruan në problemet kryesore me të cilat përballen 

qytetarët dhe cilësia e jetës; besimi në institucione; besimi në politikanët dhe aktorët politikë; përvoja 

personale me institucionet dhe polarizimi në shoqëri.

I. Metodologjia _
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Në përputhje me Kushtetutën, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut ka pushtetin legjislativ dhe për-

bëhet nga 120 deputetë. Deputetët zgjidhen drejtpërdrejt nëpërmjet listave zgjedhore proporcionale me man-

dat katërvjeçar. Duke ndjekur zakonin jozyrtar, në tetor 2019, Zoran Zaev, kreu i qeverisë së atëhershme të 

udhëhequr nga LSDM-ja, njoftoi një takim liderësh në të cilin ai propozoi zgjedhjet e pesta të parakohshme 

parlamentare1 në dekadën e fundit. Zgjedhjet erdhën si rezultat i paaftësisë së vendit për të filluar negociatat e 

pranimit me Bashkimin Evropian (BE) për shkak të vetos franceze dhe besimit të thyer në qeverinë e kryesuar 

nga LSDM-ja, platforma e së cilës bazohej kryesisht në udhën e pandërprerë të vendit drejt BE-së. Në shkurt 

2020, Kuvendi unanimisht vendosi të shpërndahet, ndërsa kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, brenda kompe-

tencave të tij kushtetuese dhe ligjore, i caktoi zgjedhjet2 për më 12 prill.3  Duke pasur parasysh përkeqësimin 

e situatës me pandeminë Covid-19 dhe shqetësimet shëndetësore, zgjedhjet u shtynë dhe më në fund u 

mbajtën më 15 korrik 2020.4 Gjatë kësaj kohe, Presidenti shpalli gjendje të jashtëzakonshme pesë herë në to-

tal,5 duke i dhënë fuqinë legjislative Qeverisë për t'iu përgjigjur pandemisë. Kuvendi i shpërndarë dhe gjendja e 

jashtëzakonshme e shpallur përbënin një shqetësim në rritje rreth përkeqësimit të mundshëm të proceseve 

demokratike dhe të drejtave të njeriut. Situata në këtë periudhë u rëndua më tej për shkak të mungesës së 

mbikëqyrjes nga Kuvendi mbi Qeverinë, së cilës iu dha kompetenca legjislative duke propozuar urdhëresa me 

fuqi ligji.6

Zgjedhjet u konsideruan një sukses nga misionet vëzhguese ndërkombëtare.7 Lidhja socialdemokrate e Ma-

qedonisë (LSDM) dhe koalicioni "Mundemi" fituan 46 vende, Organizata e Brendshme Revolucionare Maqe-

donase - Partia Demokratike për Unitetin Kombëtar Maqedonas (VMRO-DPMNE) dhe koalicioni "Ripërtëritje 

për Maqedoninë" fituan 44 vende, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrimin (BDI) fitoi 15 vende. Koalicioni 

Aleanca për Shqiptarët (ASH) dhe Alternativa fitoi 12 vende, E Majta fitoi 2 vende dhe Partia Demokratike 

e Shqiptarëve (PDSH) fitoi 1 vend.8 Pas disa javësh negociatash, u krijua koalicion qeveritar midis LSDM-

së dhe koalicionit "Mundemi", BDI-së dhe PDSH-së. Opozita u formua nga VMRO- DPMNE-ja dhe koalicioni 

"Ripërtëritja e Maqedonisë", Aleanca për Shqiptarët, Alternativa dhe E Majta. Seanca konstituive e Kuvendit të 

ri u mbajt më 4 gusht. 

1 Deutsche Welle (2019). Zaev: Ne vendosim për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Qasja në: https://p.dw.com/ 
p/3RYux 

2 Vendim për thirrje për zgjedhje të parakohshme parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Vendimi u 
shkarkua nga ueb-faqja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ). Qasja në: https://www.sec. mk/parlamentarni-iz-
bori-2020/?_thumbnail_id=6946   

3 Pankovski, M. dhe të tjerë (2020). Doracak për zgjedhjet parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020: Bot-
imi i dytë i ndryshuar. Fondacioni Konrad Adenauer, Instituti për Demokraci “Societas Civilis“– Shkup. Qasja në: https://
idscs.org.mk/wp-content/uploads/2020/07/Prirachnik_za_parlamentarni_izbori_2020_MKD.pdf 

4 Ibid.
5 18 mars (zgjat për 30 ditë), 16 prill (30 ditë), më 15 maj (14 ditë), 30 maj (14 ditë) dhe 15 qershor (8 ditë)
6 V. Reçica (2020) Cili është perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut? 

Instituti për Demokraci “Societes Civilis“– Shkup. Qasja në: https://bit.ly/3iOBtMt
7 Misioni i posaçëm i ODIHR për vlerësimin e zgjedhjeve. Qasja në: https://www.osce.org/files/f/docu-

ments/b/e/465648_2.pdf 
8 Pankovski, M. dhe të tjerë (2020). Doracaku për zgjedhjet parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2020: 

Botimi i dytë i ndryshuar. Fondacioni Konrad Adenauer, Instituti për Demokraci “Societas Civilis“– Shkup. Qasja në: 
https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2020/07/Prirachnik_za_parlamentarni_izbori_2020_MKD.pdf

II. Konteksti politik_
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Puna e Kuvendit në vitin 2020 ishte përgjithësisht në stagnim, duke pasur parasysh kapacitetin e reduktuar 

për shkak të rëndimit të situatës me pandeminë Covid-19. Me gjithë mbështetjen e qytetarëve për propozimin 

e shumicës për punën në distancë,9 të Kuvendit, opozita nuk e mbështeti nismën dhe propozimi nuk u miratua.

Në datën 6 gusht 2021, Kryetari i Kuvendit shpalli zgjedhjet e shtata lokale që do të zhvillohen në datën 17 tetor 

2021. Në të njëjtën ditë u mor vendimi që Kuvendi do të ketë seanca të rregullta vetëm deri më 23 shtator 

2021 dhe më pas do të jetë joaktiv deri në përfundim të zgjedhjeve lokale. Xhaferi e arsyetoi këtë vendim si 

masë parandaluese për të shmangur fushatën politike në seancat e Kuvendit.10 Bazuar në këto kushte, asnjë 

seancë parlamentare nuk u zhvillua deri pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale më 31 tetor 2021.

Rezultatet e zgjedhjeve ushqyen një krizë tjetër politike në vend dhe riformuan përbërjen parlamentare dhe 

Qeverinë. Pasi u njoftuan rezultatet zyrtare, Zoran Zaev njoftoi dorëheqjen e tij si Kryeministër dhe Kryetar 

i LSDM-së, për shkak të rezultateve të dobëta zgjedhore. Më 8 nëntor 2021, tetë ditë pas shpalljes së 

dorëheqjes, 61 deputetë nënshkruan nismën për votëbesim të Qeverisë. Përveç deputetëve të opozitës, 

përkatësisht VMRO-DPMNE-së dhe koalicionit "Ripërtëritje për Maqedoninë", koalicioni Aleanca e 

Shqiptarëve, Alternativa dhe partia politike E Majta, kësaj nisme iu bashkuan edhe deputetët e partisë 

politike BESA, partnerë qeveritarë të LSDM-së. Si arsyetim për nismën, deputetët u mbështetën në faktin se 

pavarësisht dorëheqjes së njoftuar, Kryeministri nuk e kishte paraqitur atë zyrtarisht në Kuvend. Megjithatë, 

në ditën e votëbesimit, të caktuar për 11 nëntor 2021, Kuvendi nuk mund të mblidhej për shkak të mungesës 

së kuorumit të 61 deputetëve. Përkatësisht, nga 61 deputetë që nënshkruan fillimisht nismën e votëbesimit, 

Kastriot Rexhepi, deputet nga Lëvizja Besa, ndryshoi qëndrimin e tij dhe nuk mori pjesë në sesionin e planifikuar 

parlamentar. Prandaj, nisma për votëbesimin e qeverisë së LSDM-së dështoi.11 Të nesërmen, më 12 nëntor 

2021, partia politike BESA zyrtarisht u largua nga Qeveria.12 Pas negociatave intensive midis kreut të LSDM-

së, Zoran Zaev dhe kreut të partisë politike Alternativa, Afrim Gashi, në 5 dhjetor 2021, zyrtarisht u formua 

shumicë e re parlamentare prej 64 deputetësh në Kuvend, këtë herë duke përfshirë katër deputetë të partisë 

politike Alternativa.13

Kryeministri Zaev paraqiti dorëheqjen e tij në Kuvend më 22 dhjetor 2021 dhe u tërhoq nga posti i presidentit 

të LSDM-së. Më 29 dhjetor 2021, Presidenti Pendarovski ia dorëzoi mandatin për përbërjen e Qeverisë së re 

Dimitar Kovaçevskit, i cili u zgjodh si Kryetar i LSDM-së në pushtet pas dorëheqjes së Zaevit. Më 16 janar 2022, 

me 62 vota "për", 46 "kundër", dhe pa abstenime, Kuvendi votoi për Qeverinë e re dhe Dimitar Kovaçevski u 

emërua Kryetar i Qeverisë.142

9 Reçica V. dhe Jovevska Georgievik А. (2021) Vëzhgimi i Kuvendit: Rezultatet e sondazhit në terren të perceptimit të 
qytetarëve për punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (17 shkurt – 10 mars 2020). Qasja në: https://
idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/04/MKDWEB_A4_Terenska_anketa_mart_2021.pdf 

10 Radio Evropa e Lirë (2021): Xhaferi i shpalli zgjedhjet lokale, Kuvendi do të jetë joaktiv gjatë fushatës. Qasja në: https://
www.slobodnaevropa.mk/a/31397318.html   

11 Dautche Welle (2021) Votëbesimi: Opozita ka nevojë për një votë për kuorum. Qasja në: https://vlada.mk/node/27166 

12 Sakam da kazam (2021) Ministri Hoxha dhe dy zëvendësministra nga Besa dhanë dorëheqje. Qasja në: https://sdk.mk/
index.php/makedonija/ministerot-hodha-i-dvajtsata-zamenitsi-ministri-od-besa-podnesoa-ostavki/

13 Qeveria e RMV-së (2021) Zaev: Kemi shumicë stabile parlamentare dhe Qeveri për ardhmëri të sigurt të vendit dhe 
popullit. Qasja në: https://vlada.mk/node/27166 

14 Zekjirovik, E. (2022) Dimitar Kovaçevski e mori funksionin e kryeministrit nga Zoran Zaev. Qasja në: https://www.
aa.com.tr/mk/ политика/димитар-ковачевски-ја-презеде-премиерската-функција-од-зоран-заев/2475876 
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Ky mandat i Kuvendit ka kaluar nëpër zhvillime të rëndësishme që shpesh kanë penguar rrjedhën e rregullt 

të punës së tij. Vështirësitë filluan me kufizimet e pandemisë Covdi-19 të vëna mbi stafin parlamentar dhe 

deputetët, të cilat ulën seriozisht kapacitetin e Kuvendit për të trajtuar legjislacionin e ri dhe thelbësor. Më 

tej, efektiviteti i punës së kësaj përbërjeje parlamentare është ndikuar gjithashtu nga "bllokada aktive" nga 

opozita VMRO-DPMNE-ja, e cila filloi në maj të vitit 2022. Siç u njoftua nga VMRO-DPMNE-ja, deputetët e 

opozitës do të përdorin taktika filibaster për të penguar punën e asamblesë në qoftë se qeveria nuk bie 

dakord me diskutimet rreth realizimit të zgjedhjeve të parakohshme. Për më tepër, propozimi francez, i 

parashikuar për t'i dhënë fund vetos bullgare në rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt BE-së, në korrik 2022 

gjithashtu shkaktoi trazira të mëdha në peizazhin politik, me disa ditë çrregullime në Kuvend. Grindjet mes 

mazhorancës dhe opozitës315 në Kuvend ishin rezultat i qëndrimeve kontradiktore për propozimin francez të 

shumicës parlamentare dhe deputetëve të VMRO-DPMNE-së dhe të Majtës. Trazira politike vazhdon ndërsa 

opozita vazhdon me "bllokadën aktive" dhe kërkon referendum për tërheqjen e marrëveshjes me Bullgarinë.

15 Jakov Marushiç, S. (2022) "Kërkesa për referendum mbi marrëveshjen franceze ndan Maqedoninë e Veriut", Qasja në: 
https://balkaninsight.com/2022/07/25/demand-for-referendum-on-french-deal-divides-north-macedonia/ 
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Fokus grupet u zhvilluan për të siguruar informacion të thellë mbi pakënaqësinë e qytetarëve me cilësinë e 

jetës në Maqedoninë e Veriut, besimin e ulët në institucionet si Kuvendi, një institucion kyç në sistemin politik 

të shtetit, dhe zhdukjen e besimit në partitë politike, si aktorë vendimtarë në jetën politike të vendit. Të dhënat 

nga fokus grupet i shtohen hulumtimit ekzistues mbi punën e kryer të Kuvendit në kuadër të PMP-së përmes 

hulumtimit vjetor mbi perceptimin e qytetarëve mbi punën e Kuvendit dhe Indeksit të Cilësisë së Diskursit 

(ICD), i cili analizon cilësinë e debatit në Kuvend. 

Pyetësori për fokus grupet u hartua bazuar në të dhënat e hulumtimit të PMP-së të mbledhura në shkurt dhe 

mars 2022 ndërmjet 1,000 të anketuarve, të cilët treguan pakënaqësi me proceset politike dhe mungesë 

besimi në institucione dhe aktorë politikë (me notën nën 5 në shkallën nga 1 deri në 10). TShkalla më e lartë 

e besimit i jepet Presidentit të vendit – 4.2 ndërsa më e ulëta Gjyqësorit - 3.1, ku besimi në Kuvend (4.0) dhe 

Qeveri (3.9) vlerësohet pothuajse në mënyrë identike. Besimi është i ulët edhe te partitë politike (3.4).164Studime 

të mëparshëme të kryera nga IDSCS tregojnë gjithashtu se politikanët (3.2) si individë kanë besimin më të ulët 

në krahasim me aktorët e tjerë të shoqërisë.175

16 "Vëzhgimi i Kuvendit: Perceptimi i qytetarëve në lidhje me punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut – 
2022" (V. Reçica dhe Jovevska Gjoregjevikj A. Qershor, 2022). Instituti për demokraci “Societas Civilis” – Shkup. Qasja 
në: https://cutt.ly/BBUDok2 

17 “Njeriu i popullit: Analizë e opinionit publik për kërkesat politike të qytetarëve”, Bliznakovski et al. Shkup, nëntor 2021. 
Qasja në: https://idscs.org.mk/en/2021/11/29/man-of-the-people-man-public-opinion-analysis-of-citizens-politi-
cal-demands-2/ 

III. Parathënie_

Grafiku 1. Besimi në institucionet- Në shkallën 1-10, Ju lutemi përshkruani besimin Tuaj në këto institucione:
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Për më tepër të dhënat e anketës tregojnë një pakënaqësi të përgjithshme me jetën në Maqedoninë e Veriut, 

pasi shumica e të anketuarve mendojnë se jeta në vend po shkon në drejtimin e gabuar (63%), ndërsa vetëm 

një e katërta e të anketuarve (28%) mendojnë se jeta po shkon në drejtim të duhur.

Perceptimi se jeta në vend po shkon në drejtimin të gabuar është i zakonshëm në pothuajse të gjitha rajonet 

planore të vendit; megjithatë, disa janë më pesimistë se të tjerët. Optimizëm relativ gjendet midis qytetarëve 

të rajoneve Lindore (44%) dhe Jugperëndimore (43%), pasi pothuajse gjysma u përgjigjën se jeta po shkon 

në drejtimin e duhur. Pesimistët më të mëdhenj janë qytetarët e rajonit të Pollogut - 69%, rajonit të Shkupit - 

67% dhe së fundi, qytetarët e rajonit të Vardarit – 66%.

Grafiku 2. Në përgjithësi, a mendoni se jeta në vendin tuaj shkon në(%)

Grafiku 3. A mendoni se jeta në Maqedoninë e Veriut në përgjithësi, shkon në: (sipas rajoneve,%)
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E frymëzuar nga këto gjetje fillestare nga sondazhi vjetor i PMP-së, grupet e fokusit u hartuan për të mbledhur 

informacion të thellë nga perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve. Diskutimet u mbajtën me grupe ndër-sektoriale 

të qytetarëve që përfaqësojnë diversitetin në Maqedoninë e Veriut, ndër të tjera përfshirë gjininë dhe etninë. Të 

dhënat cilësore të fituara nga ky hulumtim plotësojnë të dhënat e sondazhit dhe u shërbejnë studiuesve 

dhe politikë-bërësve për të kuptuar se si qytetarët i perceptojnë institucionet, partitë politike dhe politika të 

caktuara, duke identifikuar fushat e mundshme për ndërhyrje në të ardhmen. 
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Disa tema të përsëritura mund të identifikohen në të tetë fokus grupet, të cilat shërbejnë për të kuptuar 

opinionet e përgjithshme të qytetarëve të shprehura në sondazhin vjetor. Pothuajse të gjithë pjesëmarrësit 

ishin të shqetësuar nga politika partizane dhe ndarja e shkaktuar nga partitë politike - "midis nesh, ne do të 

themi se ai është një tradhtar, tjetri një patriot, por ata do të vazhdojnë me agjendën e tyre" (Mashkull, Shqiptar, 

Kumanovë, 51-65), ose si një pjesëmarrës i ri nga i njëjti grup i përbashkët "ata na sundojnë ndërsa, na ndajnë 

në shqiptarë dhe maqedonas... ndërsa ne kemi të njëjtat probleme" (Mashkull, Maqedonas, Kumanovë, 18 – 30). 

Për shumicën e pjesëmarrësve, partitë politike janë kryesisht të shqetësuara për agjendën dhe interesat e 

tyre sesa për të mirën e përgjithshme dhe mirëqenien e shtetasve - “… pjesa më e madhe e anëtarëve të partive 

politike dëshiron vetëm të arrijë në funksione, punë, paga... absolutisht asnjë iniciativë për të bërë diçka” (Femër, 

Maqedonase, Shtip, 51-65). Ky qëndrim i pjesëmarrësve të fokus grupeve na jep të kuptojmë më mirë të dhënat 

nga sondazhi vjetor i PMP-së, i cili tregon se mbi dy të tretat (75%) e qytetarëve mendojnë se deputetët në 

Kuvend gjithmonë përfaqësojnë interesin e partive të tyre politike, ndërsa 18% mendojnë se atë e bëjnë vetëm 

ndonjëherë. Vetëm 7% e qytetarëve mendojnë se deputetët gjithmonë përfaqësojnë interesat e qytetarëve. 

Ekziston një perceptim i përbashkët se kriza politike dhe paaftësia institucionale nuk janë situata të krijuara 

rishtazi; megjithatë, ekziston një perceptim se situata politike është përkeqësuar ndjeshëm me kalimin e 

viteve. Ekziston perceptim i përbashkët në të gjitha grupet, se më shumë vëmendje duhet kushtuar çështjeve 

të brendshme dhe çështjeve të përditshme me të cilat përballen shtetasit, si kriza ekonomike dhe cilësia e 

përgjithshme e jetës, sesa çështjeve të jashtme, të cilat kanë qenë në krye të jetës politike në vend. Siç thot 

një pjesëmarrës i ri, “Nuk është se ne përqendrohemi më shumë në politikën e jashtme, por në sistemin 

tonë politik, ne flasim vetëm për BE-në. Unë kam bërë Studimet Evropiane; ata na thonë se BE është tokë e 

premtuar. Ky është problemi më i madh në vendin tonë. BE-ja ju ndihmon shumë, por gjëja kryesore që duhet 

të ndryshojmë është që duhet të ndryshojmë vetë, për shembull, korrupsioni, ryshfeti është kudo..." (Mashkull, 

Shqiptar, Shkup, 18-30).

IV. Gjetjet e përgjithshme_

Grafiku 4. Sa shpesh deputetët përfaqësojnë interesat në vijim?(%)
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Tema më e spikatur në të gjitha fokus grupet ishte nevoja për konsensus, kompromis dhe diskutime. 

Pjesëmarrësit këmbëngulën se partitë politike janë bërë kaq të polarizuara për shkak të interesave partiake 

sa që interesat e shtetasve janë margjinalizuar. Ata presin diskutim midis aktorëve kryesorë politikë lidhur 

me çështjet vendimtare lidhur me mirëqenien e shtetasve dhe interesat kryesore kombëtare kur vjen puna te 

mosmarrëveshjet me vendet fqinje, të tilla si mosmarrëveshja e fundit me Bullgarinë mbi identitetin kombëtar 

të vendit - "Ne nuk kemi konsensus mbipartiak për asgjë... nuk ka sesi asnjë ligj të mos funksionojë mirë, duhet 

të ketë diçka për të cilën ata bien dakord... tani, është vetëm grindje partiake" (Mashkull, Maqedonas, Gjevgjeli, 

31-50).
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Ndjenja e përbashkët është se vendi nuk po lëviz në drejtimin e duhur, një perceptim i përbashkët nga pjesëmarrësit 

në të gjitha fokus grupet. Kriza e fundit ekonomike ka përkeqësuar ndjenjat e pafuqisë dhe perceptimin e 

cilësisë së ulët të jetës, siç u tha nga një pjesëmarrës nga Shtipi "Po t'i pyesim qytetarët se si po kalojnë, ata do 

të fillojnë të qajnë... cila është e ardhmja ime në këtë vend, unë krijoj... por nuk kam një jetë dinjitoze" (Mashkull, 

Rom, Shtip, 31-50). Perceptimi se jeta në vend po shkon në drejtimin e gabuar nuk është i ri, siç ka treguar studimi 

i mëparshëm i kryer nga Instituti për Demokraci,186megjithatë, ekziston një perceptim i përbashkët se cilësia e 

jetës është përkeqësuar në vitet e fundit. . 

Ata atribuojnë cilësinë e ulët të jetës menaxhimit të keq afat-gjatë nga elitat politike gjatë tre dekadave të 

fundit të pavarësisë, si dhe përqendrimin e gjerë në punët e jashtme dhe mungesën e përqendrimit në kushtet 

ekonomike dhe të përgjithshme në vend, siç u tha nga një pjesëmarrës më i vjetër në Manastir "ata janë të 

mbërthyer me marrëveshjen me Bullgarinë, harruan se ne jetojmë këtu" (Mashkull, Maqedonas, Manastir, 51-65). 

Për më tepër, ekziston një perceptim i përbashkët i cilësisë së ulët të jetës, edhe atëherë kur kushtet ekonomike 

janë të mira. Shumica e pjesëmarrësve e shohin këtë si një gjendje të pashpresë dhe se nuk mund të ketë 

ndryshim pa reforma thelbësore dhe një luftë të vendosur kundër korrupsionit në të gjitha nivelet. Ata ja veshin 

shumicën e çështjeve mungesës së vizionit nga partitë politike dhe politikanët mbi reformat vendimtare dhe se 

ku duhet të drejtohet vendi. Një pjesëmarrës nga Gjevegelia e përshkruan atë në mënyrën e mëposhtme "ndoshta 

dikush ka një vizion, por edhe në qoftë se ka një vizion, ata dorëzohen ndaj urdhrave të partisë... çfarëdo që thotë 

partia" (Mashkull, Maqedonas, Gjevgjeli, mbi 65 vjeç).

Ndërsa ka një pakënaqësi të përgjithshme, disa çështje dalin në sipërfaqe më shpesh në diskutimet në fokus 

grupe duke filluar me shqetësimet rreth krizës ekonomike dhe mungesës së investimeve vendimtare. Si çështje 

që nga të gjitha grup-moshat u ngritën ishin kushtet ekonomike dhe mirëqenia e përgjithshme financiare, 

ku njerëzit e moshuar ndanin shqetësimet e pasigurisë dhe përjashtimit social për shkak të krizës së fundit 

ekonomike dhe niveleve të larta të inflacionit. Të rinjtë ishin kryesisht të shqetësuar me mungesën e mundësive 

për t'i përdorur aftësitë dhe njohuritë e tyre dhe tregun e vogël të punës. 

Migrimi i trurit dhe "eksodi" i të rinjve ishte gjithashtu një nga çështjet që më së shpeshti u përmend nga 

pjesëmarrësit. Shqetësimi i popullatës në plakje u nda në fokus grupet, ose siç u parashtrua nga një pjesëmarrës 

më i moshuar në Gostivar, "të moshuarit nuk mund të ndërtojnë një vend" (Mashkull, Shqiptar, Gostivar, mbi 65 

vjeç). Rënia e popullsisë u konfirmua edhe nga regjistrimi i popullsisë 2021, i cili shënoi një rënie prej 9.2 përqind 

të popullsisë, duke humbur kryesisht të rinjtë.197Rënia e popullsisë është në përputhje me tendencat rajonale, si 

pasojë e shumë arsyeve, ndër të cilat edhe nataliteti i ulët dhe emigrimi.208

18 Raportet dhe publikimet e opinionit publik, 2009-2022, Instituti për Demokraci “Societas Civilis” Shkup. Qasja në: https://
idscs.org.mk/mk/category/publikacii/page/63/ 

19 Regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut, 2021, Enti Shtetëror për Statistika (ESHS). Qasja në: https://popis2021.
stat.gov.mk/ 

20 Judah, T. (2020). Wildly Wrong: North Macedonia’s Population Mystery. Qasja në: https://balkaninsight.com/2020/05/14/
wildly-wrong-north-macedonias-population-mystery/ 

V. Problemet kryesore
dhe cilësia e jetës_
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Një tjetër çështje e vazhdueshme e diskutuar nga pjesëmarrësit ishte korrupsioni, kryesisht klientelizmi dhe 

nepotizmi. Shumica e pjesëmarrësve shprehën shqetësime rreth korrupsionit të përditshëm në institucione 

dhe mungesës së mundësive të punësimit për shkak të punësimit partiak. Siç tha një studente në Strugë, 

"lidhjet dhe përkatësitë partiake janë kyçe kur kërkoni punësim... punësimi juaj bazohet në lidhje dhe jo në 

kompetenca" (Femër, Maqedonase, Strugë, 18-30). Ndjenja e pranisë së korrupsionit ishte tepër e fuqishme në 

të gjitha fokus grupet. Në shumicën e rasteve, korrupsioni ishte i lidhur me klientelizmin partiak dhe interesat 

e ngushta partiake.

Çështje të tjera përfshijnë cilësinë e ulët të sistemit arsimor dhe shëndetësor, të cilat ndikojnë në cilësinë e 

tyre të jetës dhe jetën e përditshme. Shumica e pjesëmarrësve u ankuan rreth mungesës së institucioneve 

shëndetësore për shërbime cilësore, veçanërisht në qytetet më të vogla. Korrupsioni në këto institucione u 

parashtrua edhe si çështje e cila ndikon në shëndetin e tyre. Një pjesëmarrës më i ri në Kumanovë e thotë në 

këtë mënyrë: "Unë jam më i ri, nuk mund të them se si ishte më parë, por tani gjithçka vetëm po përkeqësohet, nuk 

është as në stagnim... ka krim sistematik gjatë gjithë kohës... për shembull, ne nuk kemi fare kujdes shëndetësor 

të mirë; nuk ka vaksinë kundër tetanusit në të gjithë shtetin..." (Mashkull, Maqedonas, Kumanovë, 18 – 30).

Lidhur me politikën, shumë pjesëmarrës u ankuan rreth polarizimit politik, i cili sipas fjalëve të tyre, i ndan 

njerëzit në "patriotë dhe tradhtarë" dhe ka ndikuar në atmosferën e përgjithshme shoqërore. Ata theksojnë 

se kultura politike ndikon në mënyrën se si njerëzit i perceptojnë këto çështje dhe se cilësia e ulët e arsimit 

ka ndikuar shumë në këtë. Të rinjtë në fokus grupe janë të prirë të ankohen se mendësia pasive dhe shpresa 

e punësimit shtetëror janë faktorë të rëndësishëm në atë se pse vendi është në stagnim në shumë fusha, 

përfshirë mungesën e përparimit ekonomik. 

Shumë pjesëmarrës e identifikuan mungesën e zbatimit të ligjeve si një çështje të rëndësishme. Ata kryesisht 

bien dakord se mund të ketë ligje të mira; megjithatë, atyre u mungon zbatimi dhe ndjekja e duhur, gjë që i 

kthen ligjet e mira në të këqija. Mungesa e zbatimit diskutohet nga një pjesëmarrës në Kumanovë që thotë 

se "...ndoshta Ministria e punëve të brendshme po bën një punë të mirë, por ata dështojnë... sepse kur i kapin 

kriminelët, gjykata i liron ata... rrugë pa dalje" (Mashkull, Shqiptar, Kumanovë, 51-65).

Pjesëmarrësit shqiptarë në fokus grupin mono-etnik ndanë shqetësime rreth statusit të tyre të pakicës, 

që ata shprehën se është përmirësuar me kalimin e viteve. Këto ndjenja u diskutuan lirisht në fokus grupin 

shqiptar; megjithatë, ato nuk u përmendën ndër shqetësimet nga pjesëmarrësit në fokus grupet e përziera. 
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VI. Besimi në
institucione_

Ekziston një mungesë e përgjithshme besimi në vullnetin dhe kompetencën e institucioneve për të kontribuar 

në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme në vend. Korrupsioni, nepotizmi, klientelizmi, interesat personale 

dhe partiake, lidhjet politike dhe familjare përbëjnë çështjet më të përmendura të lidhura me institucionet 

dhe si burimin kryesor i mosbesimit. Nëse do ta themi thjesht, qytetarët e ndjejnë se korrupsioni është i gjithë 

pranishëm. Siç u tha nga një pjesëmarrës mashkull në Manastir, "Ka një pikë në proces kur gjërat nuk lëvizin 

përpara, një rrugë qorre – dikush nuk do të bëjë punën e vet po të mos ketë një interes personal" (Mashkull, 

Maqedonas, Manastir, 31-50).

Përveç korrupsionit, pjesëmarrësit përmendën gjithashtu mungesën e ekspertizës, planifikimin e duhur 

dhe kuadrot e duhura si probleme vendimtare lidhur me institucionet shtetërore, qofshin ato politike apo 

administrative. Ata folën gjithashtu rreth problemit të administratës publike të mbi-punësuar, e cila zakonisht 

ishte e lidhur me klientelizmin partiak. Ata kryesisht bien dakord se disa individë në administratën publike dhe 

institucionet shtetërore mund të jenë kompetentë dhe po bëjnë mirë; megjithatë, mjedisi rrethues i sheshon 

potencialet dhe nismat e tyre; siç thuhet nga një grua e moshuar në Manastir, "kushdo që nis një ndryshim, nisma 

e tyre është e shtypur, sepse ata nuk mund të bëhen si më të zgjuar se sa shefat e tyre" (Femër, Maqedonase, 

Manastir, 31- 50). Mendimi i shumicës është se nuk ka institucione kompetente dhe ata nuk mund t'i besojnë 

asnjërit prej tyre për të bërë një punë të mirë. 

Të pyetur rreth opinioneve të tyre mbi institucionet kryesore politike në vend, opinionet nuk ndryshojnë 

shumë nëpër fokus grupet e ndryshme. Ata janë kryesisht të ndarë në mendimin e tyre për Presidentin. Disa 

e konsiderojnë atë të pavarur dhe një përfaqësues të mirë të politikës së jashtme të vendit. Një e re nga Shkupi 

pohon, “…më pëlqen fakti se deklaratat e presidentit janë të ndryshme nga ato të kryeministrit, se ai guxon t 'i 

bëjë deklaratat e tij të ndryshme nga deklaratat e kryeministrit" (Femër, Rome, Shkup, 18-30). Megjithatë, disa 

vlerësojnë se Presidenti është i heshtur dhe nuk është shquar sa duhet në adresimin e nevojave të qytetarëve. 

Një grua nga Kavadari pohon, "nëse i pyesni fëmijët e mi, ata nuk do ta kenë idenë se kush është Presidenti" (Femër, 

Maqedonase, Kavadar, 31-50). Pjesëmarrësit e kuptojnë se roli i Presidentit është ceremonial; megjithatë, ata 

besojnë se ai duhet të marrë një rol më të fortë në politikën e jashtme dhe ta paraqesë veten si një udhëheqës 

i rëndësishëm i vendit. 

Në aspektin e Qeverisë – pjesëmarrësit kryesisht ndajnë mendimin se zgjedhjet nuk sjellin Qeveri më të mira 

që zgjidhin problemet e qytetarëve, por vetëm Qeveri që punojnë për interesat e tyre personale. Ata nuk besojnë 

se Qeveria është mjaft kompetente për të zgjidhur problemet e tyre. Për shembull, një pjesëmarrëse nga 

Struga thotë, "ne kemi nevojë për njerëz që janë kompetentë për atë punë, që kanë aftësitë për atë punë, ne 

kemi nevojë për një qeveri të re kompetente" (Femër, Maqedonase, Strugë, mbi 65 vjeçe). Në disa fokus grupe, 

u ndanë shqetësime lidhur me atë se si formohen dhe funksionojnë koalicionet qeveritare, siç u shpreh një 

pjesëmarrëse në Shtip, "partitë politike duhet të ndryshojnë mënyrën se si komunikojnë me njëra-tjetrën... ujditë e 

brendshme midis LSDM dhe BDI janë shumë të dëmshme, ose çdo ujdi, edhe ajo midis BDI dhe VMRO mund të jetë 

e dëmshme... ato duhet të tejkalojnë interesat e tyre personale dhe të punojnë mbi një marrëveshje parlamentare 

midis njëra tjetrës, për interesin e qytetarëve..." (Femër, Maqedonase, Shtip, 31 - 50). Disa pjesëmarrës shprehën 
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shqetësime rreth mungesës së meritës në emërimin e ministrave dhe funksioneve të larta qeveritare, si dhe 

në insitutcione të tjera qeveritare - "në katër vitet e fundit, ne kemi emëruar zyrtarë që kanë tejkaluar mandatin 

e lejuar ligjërisht dhe megjithëse Komisioni Shtetëror për Antikorrupsionin ka ngritur flamurin e kuq, askush 

nuk ka bërë asgjë" (Femër, Maqedonase, Shtip, 31 – 50).

Sa i përket gjyqësorit, mendimi kryesor i pjesëmarrësve është se gjyqësori është institucioni më i korruptuar 

dhe gëzon më pak besim. Sipas mendimit të tyre, partitë politike gjithmonë gjejnë mënyra për të shkelur mbi 

punën e gjyqësorit përmes mekanizmave korruptive. Mungon shteti i së drejtës dhe ka trajtim të pabarabartë 

bazuar në kapitalin financiar dhe politik. Ata besojnë se politikanët janë "arinj të mbrojtur," dhe siç thuhet nga një 

grua në Shtip, "arsyeja pse njerëzit nuk kanë besim tek gjyqësori është korrupsioni, pasi është e palogjikshme të 

kesh një familje avokatësh, gjykatësish, të gjithë të ndërlidhur..." (Femër, Maqedonase, Shtip, 31-50). Pabarazia e 

perceptuar nga pjesëmarrësit e fokus grupit përpara ligjit më shprehimisht thuhet nga një pjesëmarrës më 

i vjetër në Gjevgjeli, i cili thotë se "disa janë më pak njerëz, se sa të tjerët" (Mashkull, Maqedonas, Gjevgjeli, 

mbi 65 vjeç). 

Të pyetur se çfarë mund të bëhet për të përmirësuar gjendjen, disa pjesëmarrës sugjeruan digjitalizimin si 

një mjet për të luftuar korrupsionin dhe për të rritur efektshmërinë; megjithatë, kjo zgjidhje nuk ishte favorite 

për shumë për shkak të besimit të ulët që administrata publike do të ishte e aftë të ndjek deri në fund një 

proces të tillë. Në përputhje me luftën kundër korrupsionit, shumë përkrahën idenë për përgjegjshmëri kolektive 

qeveritare por edhe përgjegjshmëri individuale të punonjësve të administratës publike. Kryesisht, ata mendojnë 

se emërimi i zyrtarëve duhet të jetë më transparent. Disa sugjeruan krijimin e një komisioni në Kuvend ose 

si një trup qeveritar për emërimin e drejtorëve dhe krerëve të departamenteve. Ky organ do t'i nënshtrohej 

një kontrolli më të madh nga publiku dhe presioni më të madh për të vënë njerëzit kompetentë në krye. Së 

fundmi, sipas fjalëve të një pjesëmarrësi nga Manastiri, "sipas mendimit tim, nëse depolitizojmë institucionet 

tona, atëherë do të jemi në gjendje të shkojmë përpara" (Mashkull, Maqedonas, Manastir, 51-65).           

                                    

Lidhur me punën e Kuvendit, perceptimi kryesor është se institucioni është në një krizë konstante ose bllokim 

të vazhdueshëm. Opinioni kryesor i ndarë midis pjesëmarrësve të fokus grupit është se bllokimi i punës së 

Kuvendit po dëmton të gjithë "qytetarët e zakonshëm." Opinioni i ndarë në fokus grupe është në përputhje 

me hulumtimin e opinionit publik, i cili gjeti se shumica e qytetarëve (65%) mendojnë se bojkotimi i punës së 

Kuvendit nuk është mënyra e duhur për të shprehur pikëpamjet politike.

Për më shumë ekzistonte gjithashtu edhe mendim i përbashkët se deputetët janë joaktivë; kështu, shumë 

pjesëmarrës ndanë se nuk janë në dijeni të deputetëve të tyre. Ata mendojnë se deputetët janë përgjithësisht 

të papërvojë dhe të pavetëdijshëm për çështjet me të cilat përballet populli. Pjesëmarrësit mendonin se 

kapaciteti i deputetëve të këtij mandati është shumë më i keq se i mëparshmi, ose sipas fjalëve të tyre, "ne kemi 

deputetë që nuk kanë marrë asnjëherë fjalë, por vetëm votojnë" (Mashkull, Maqedonas, Gjevgjeli, mbi 65 vjeç). 

Një pjesëmarrës i ri nga Kumanova thotë se "në një Kuvend prej 120 deputetësh, vetëm tre e dinë se për çfarë 

flasin; të tjerët janë të humbur, ndërsa marrin pagë të madhe" (Mashkull, Maqedonas, Kumanovë, 18-30). Sipas 

mendimit të pjesëmarrësve, kjo është gjendja sepse deputetët nuk janë të interesuar në mendimet dhe 

nevojat e tyre, por kryesisht në vendimet politike të liderëve/partive të tyre politike. Një pjesëmarrës në Shtip 

thotë se "në Kuvend, ata [deputetët] nuk përdorin argumente, kërkime dhe fakte, është vendimi që po marrin i 

mirë apo keq" (Mashkull, Rom, Shtip, 31-50).
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Shumë u shprehën të zhgënjyer lidhur me përfitimet që kanë deputetët apo siç u shprehën në Kavadar, "ata 

nuk po bëjnë punën e tyre, por po paguhen" (Femër, Maqedonase, Kavadar, 51-65). Ndjenja e padrejtësisë është 

gjithashtu e lidhur me vështirësitë ekonomike me të cilat po përballen aktualisht për shkak të krizës ekonomike 

dhe inflacionit. 

Të pyetur rreth zgjidhjeve të mundshme për shumë çështje që ata diskutuan, pjesëmarrësit u përqëndruan 

kryesisht në përgjegjshmërinë e deputetëve dhe nevojën për më shumë kontakt të drejtpërdrejtë, siç 

përshkruhet nga njëri "ndoshta është pak faji ynë që nuk i mbajmë ata përgjegjës... ne duhet t'u kërkojmë atyre të 

vijnë në komunitetet e tyre lokale më shpesh, në mënyrë që ata të dëgjojnë atë që ne kemi për të thënë... ata nuk 

kanë lidhje me votuesit,... marrëdhënia deputet – qytetar është e humbur" (Mashkull, Maqedonas, Manastir, 51-

65). Në përputhje me këtë ndjenjë, implementimi i listave të hapura u përmend si një zgjidhje e mundshme 

në të gjitha fokus grupet dhe u mbështet me shumicë nga pjesëmarrësit. Ata besojnë se të qenit në gjendje 

të identifikosh kandidatët në listën e votimit do të siguronte më tepër përgjegjshmëri nga partitë politike dhe 

kandidatët.

.
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Mendimi më i përbashkët midis pjesëmarrësve të grupit të fokusit është se të gjithë politikanët punojnë duke 

marrë parasysh interesat e tyre personale. Ata nuk besojnë në vullnetin e tyre për të bërë një ndryshim për të 

mirë dhe nuk janë gati të zbatojnë reformat më të domosdoshme. Sipas mendimit të tyre, partive politike u 

mungon vizioni për vendin dhe mendojnë vetëm në terma katër-vjeçarë, siç shprehet një i ri nga Manastiri, 

"...vetëm sa mund të vjedh në katër vite" (Mashkull, Maqedonas, Manastir, 18-30). Të tjerë mendojnë se 

politikanët dhe partitë politike duan të kryejnë reforma, por ata nuk e dinë se si apo ndoshta sfidat që ndeshin 

gjatë kohës që janë në pushtet i pengojnë ato.

Pjesëmarrësit identifikojnë varësi të lartë nga krerët e partive ose siç shprehet një pjesëmarrës mashkull 

në Gjevgjeli, "vend demokratik, parti autokratike" (Mashkull, Maqedonas, Gjevgjeli, 51-65). Sipas mendimit të 

tyre, çështja kryesore është klientelizmi dhe partitë politike që përdorin shtetasit si makineri votimi apo 

"ushtarë partie". Për më tepër, efekti i partive politike është kryesisht polarizues dhe përçarës, ndërsa ndjenja 

e përbashkët është se në këtë pikë vendimtare për shtetin, ka nevojë për bashkëpunim dhe kompromis për të 

adresuar çështjet e njerëzve. Në përgjithësi, ekziston një opinion i pafavorshëm në lidhje me politikanët dhe 

partitë politike, i cili është i shpeshtë në të gjitha fokus grupet dhe midis të gjithë pjesëmarrësve, pavarësisht 

nga dallimet demografike. Sipas fjalëve të një pjesëmarrëse të re nga Struga, "unë mendoj se ata [partitë 

politike] mund të kenë një vizion, por në momentin që shohin paratë dhe pushtetin, shohin vetëm interesin e tyre 

personal" (Femër, Maqedonase, Strugë, 18-30).

Ekziston një mendim i përbashkët se politikanët dhe partitë politike varen shumë nga fuqitë e huaja kur 

marrin vendime strategjike dhe vendimtare për vendin. Sipas fjalëve të një pjesëmarrësi në Kumanovë, "kur 

Amerika thotë se ju do të bëni kështu, ata do të duhet të bëjnë ashtu... ne nuk kemi vullnetin tonë " (Mashkull, 

Maqedonas , Kumanovë, 18-30), ose siç u shpreh një pjesëmarrës tjetër në Gostivar, "...jemi shumë të vegjël" 

(Mashkull, Shqiptar, Gostivar, mbi 65 vjeç).

Për t'i kuptuar më mirë mendimet e qytetarëve në lidhje me politikanët dhe partitë politike, ne përdorëm një 

ushtrim personifikimi, ku u kërkuam pjesëmarrësve të identifikonin partitë politike me një kafshë. Pjesëmarrësit 

duhet të shpjegonin pse identifikuan një kafshë të caktuar me një nga partitë politike në Maqedoninë e Veriut. 

Nga ushtrimi, kuptuam se pjesëmarrësit kryesisht identifikojnë të gjitha partitë politike me dhelprën, duke 

përdorur atribute të tilla si dinake, mashtruese, e pabesueshme dhe me interes vetjak.

 

Për sa i përket partive politike individuale, pjesëmarrësit identifikonin dhe përdornin disa karakteristika të 

kafshëve; megjithatë, kishte disa pika të përbashkëta për pjesëmarrësit nga të gjitha fokus grupet. Në lidhje me 

VMRO-DPMNE-në, pjesëmarrësit kryesisht e konsideronin parti të fortë; megjithatë, shumë e korruptuar dhe 

me mungesë veprimi. Sa i përket LSDM-së, duke marrë parasysh karakteristikat e kafshëve që u atribuohen, 

partia konsiderohet e pabesueshme dhe shumë e varur nga fuqitë e huaja apo agjenda e palëve të treta. Për sa 

i përket BDI-së, partia konsiderohet si një lojtar i fortë politik, por shumë i korruptuar dhe me interesa personale. 

Sa i përket Aleancës për Shqiptarët (ASH), partia nuk njihej lehtë në fokus grupet kryesisht maqedonase, 

kështu që pjesëmarrësit u përmbajtën nga identifikimi i tyre me kafshë, pasi nuk ishin në dijeni të partisë, liderit 

VII. Besimi në
politikanët dhe
partitë politike_
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apo politikave të saj. Nga ana tjetër, pjesëmarrësit e njohur me partinë e konsiderojnë atë të uritur për pushtet 

dhe jo të interesuar për të adresuar nevojat e qytetarëve. Për sa i përket të Majtës, duke pasur parasysh 

karakteristikat e kafshëve që i atribuohen, partia politike u konsiderua më së shumti e zhurmshme në kritikë, 

por e mangët në veprime.

Disa nga pjesëmarrësit dhanë mendimin e tyre për partitë si Lëvizja BESA, duke thënë se partia ishte e 

paqëndrueshme dhe pa ideologji, apo Liberal Demokratët (LDP), duke sugjeruar se është parti besnike ndaj 

parimeve të saj. Përsa i përket partive rome, një pjesëmarrëse rome shprehet: "partitë politike rome nuk arrijnë 

të krijojnë një koalicion me anën e duhur për të përfaqësuar interesat rome, dhe unë do të thoja se ata po përpiqen 

të notojnë në botën e politikës... megjithatë, përshkak numrit të vogël tëi votave që kanë i bën ato më pak të 

besueshme” (Femër, Rome, Shkup, 18 – 30).

Të pyetur nëse kanë ndonjë pritshmëri apo ide se si duhet të duket një lëvizje, parti apo udhëheqës i ri, 

pjesëmarrësit ndanë më së shumti nevojën për udhëheqës me vizion dhe ide të reja. Partitë dhe liderët që do të 

jenë me qytetarët dhe të arritshëm për ta. Siç tha një pjesëmarrës në Manastir, "të jesh pjesë e popullit dhe të mos 

krijosh elita të reja" (Mashkull, Maqedonas, Manastir, 31 – 50); me fjalë të tjera, një njeri i popullit. Ata gjithashtu 

presin më shumë „parti të guximshme" që do t'i bëjnë ballë „fuqive të huaja“. Nevoja për "parti guximtare" është 

e lidhur kryesisht me ndjenjat e dorëheqjes dhe të pafuqisë, të cilat një pjesëmarrës në Kumanovë i përshkruan 

në këtë mënyrë: "është sikur 14 vende të vendosin mbi fatin e të gjithë botës, fjala e tyre - fati ynë" (Mashkull, 

Shqiptar, Kumanovë 51- 65). Shpresat për "një njeri të popullit" mund të provohen problematike për shkak të 

pikëpamjes populiste se si duhet të duket një udhëheqës politik, i cili mund të keqpërdoret nga udhëheqësit 

autokratë. Më shumë mbi kërkesën populiste në Maqedoninë e Veriut mund të gjendet në hulumtimin e fundit 

nga Instituti për Demokraci të titulluar "Qytetari populist: Pse qytetarët mbështesin udhëheqësit dhe politikat 

populiste në Maqedoninë e Veriut?"219 Megjithatë, pjesëmarrësit presin gjithashtu udhëheqës të pa korruptuar 

ose "të pastër" në skenën politike; sipas fjalëve të një pjesëmarrësi nga Struga, "ne kemi nevojë për njerëz të 

rinj, jo për të njëjtët tipa që u ka dalë boja" (Mashkull, Maqedonas, Strugë, 51- 65). Më tej, pjesëmarrësit folën 

edhe për nevojën e partive ideologjike me histori dhe vizion për vendin se sa motive klienteliste për funksionimin 

e tyre.

Për shumicën, e ardhmja është e zymtë dhe ata nuk kanë pritshmëri. Një pjesëmarrës i krahasoi partitë e 

mundshme të ardhshme me "Darkën e fundit", duke e barazuar atë me tradhtinë, ndërsa një tjetër e krahasoi 

atë me një pikturë të zymtë e të rrënuar. Në fjalën e një pjesëmarrëse të re në Gostivar, "si një fatkeqësi 

natyrore që pret të ndodhë" (Femër, Shqiptare, Gostivar, 18 - 30).

Të pyetur se çfarë mund të bëhet për të përmirësuar besimin e tyre në partitë politike, pjesëmarrësit presin 

kryesisht që partitë politike të përmbushnin premtimet e tyre dhe të bëhen të përgjegjshme, siç tha një 

pjesëmarrëse në Kumanovë, "Unë dua të di se çfarë u përmbush nga programi, unë e premtova këtë – e bëra 

këtë" (Femër, Maqedonase, Kumanovë, 51-65). Siç u diskutua më sipër, pjesëmarrësit besojnë se listat e 

hapura mund të jenë një zgjidhje për të siguruar më shumë përgjegjshmëri nga partitë politike. 

21 Studim: “Qytetari populist: Pse qytetarët mbështesin liderët dhe politikat populiste në Maqedoninë e Veriut? ”(V. Reçica., 
Bliznakovski J., dhe Popovikj M., prill 2022). Instituti për Demokraci. Qasje në: https://idscs.org.mk/wp-content/up-
loads/2022/05/2_B5_PopulizamENG.pdf 
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Në të gjitha fokus grupet, pjesëmarrësit ndanë përvojat personale të korrupsionit dhe diskriminimit. Këto 

përvoja kryesisht i atribuohen paaftësisë së institucioneve dhe trajtimit të dobët në administratën publike dhe 

institucione të tjera publike. Disa pjesëmarrës shprehën zhgënjimin që kishte shkaktuar keqtrajtimi - "kur mora 

kartën time të identitetit, pothuajse qava" (Femër, Shqiptare, Gostivar, 31 -50). Disa shprehën se humbën punën 

e tyre për shkak të ndryshimit të Qeverisë dhe disa ndanë përvojën e tyre me korrupsionin dhe faktin se kanë 

nevojë për lidhje për "t'i kryer punë." Shumë pjesëmarrës të grupeve të fokusit shprehën se vendime të caktuara 

politike i kanë prekur ata personalisht, dhe ndërsa disa ndanë se u përpoqën të përdorin mekanizma zyrtarë 

të tillë si peticione, protesta dhe kërkesa, shumë u shprehën se ata duhet të përdornin lidhje personale për 

të zgjidhur problemet e tyre. 

VIII. Përvoja personale/
angazhimi/zgjidhja_

IX. Polarizimi dhe pajtimi_

Shumica e pjesëmarrësve të grupit të fokusit janë dakord se ka polarizim dhe ndarje midis tyre për shkak të 

vendimeve të fundit politike lidhur me udhën e vendit për në BE. Disa pjesëmarrës shprehën ndjenjat e tyre 

kundër propozimit francez lidhur me efektet që ai mund të ketë në identitetin kombëtar – "fëmija im i pa lajmet 

në TV ditën e djeshme dhe më pyeti ‘pra çfarë jam unë tani’... " (Femër, Maqedonase, Kavadar, 31-50). Një ndjenjë 

e përbashkët midis pjesëmarrësve nga të gjitha fokus grupet është zhgënjimi me pasojat e Marrëveshjes 

së Prespës - "na u premtuan kushte të mira ekonomike, përparim... dhe ndryshuam emrin dhe ja ku jemi, në të 

njëjtin vend ku ishim përpara ndryshimit të emrit, kështu që nuk jam e sigurt se çfarë tjetër mund të japim" (Femër, 

Maqedonase, Strugë, 31-50). Disa pjesëmarrës shprehën zhgënjim me politikën e jashtme të vendit dhe 

mungesën e angazhimit të brendshëm për të zgjidhur problemet e qytetarëve - "sikur problemet tona të mos 

mjaftonin, tani duhet të merremi me Bullgarinë", siç u shpreh një pjesëmarrës në Manastir (Mashkull, Maqedonas, 

Manastir, 31- 50). Shumë prej tyre shprehën polarizimin e shkaktuar nga propozimi francez, i cili i bën ata 

ose maqedonas ose tradhtarë. Shumë mendojnë se polarizimi është shkaktuar nga "mendësia partiake" 

dhe është shkaktuar nga retorika e përdorur nga partitë politike – "Shumica e grindjeve janë imponuar nga 

partitë politike, VMRO, LSDM, BDI, nuk ka rëndësi se cila, por ne të rinjtë po bëhemi më mendje hapur..., njerëzit e 

moshuar janë të ndjeshëm ndaj kësaj retorike" (Femër, Maqedonase, Strugë, 18 - 30).
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Lidhur me ndryshimet kushtetuese për të njohur pakicën bullgare, të kërkuara nga propozimi francez për 

të shkuar përpara me procesin e negociatave të pranimit në BE, frika kryesore midis pjesëmarrësve është 

se kërkesat nga BE dhe fqinjët e vendit nuk do të ndalen me ndryshimet kushtetuese. Siç shprehet një 

pjesëmarrës nga Manastiri, "nëse jo Bullgaria, dikush tjetër do të kërkojë diçka tjetër nga ne – një histori që nuk 

mbaron kurrë... kjo është arsyeja pse ne nuk duhet të hapim Kushtetutën" (Mashkull, Maqedonas, Manastir, 31 – 

50). Megjithatë, ky nuk është një opinion i përbashkët midis të gjithë pjesëmarrësve, pasi shumë mendojnë 

se vendi ka arritur një pikë të moskthimit - "unë nuk shoh problem, për sa kohë që vendi lëviz përpara" (Mashkull, 

Maqedonas, Gjevgjeli, 51 - 65). Siç parashtroi një tjetër pjesëmarrës mashkull në Gjevgjeli, "nuk ka kthim prapa; 

ne shkojmë përpara tani... ky është realiteti ynë, ashtu si shqiptarët, turqit, boshnjakët... ne nuk humbasim asgjë; 

ne mund të fitojmë vetëm nga ky proces (Mashkull, Maqedonas, Gjevgjeli, 31-50)." 

Pjesëmarrësit nga pakicat përgjithësisht janë 'për' ndryshimet e kërkuara kushtetuese; megjithatë, ata e 

shprehën mendimin e tyre më lirisht në fokus grupin shqiptar, ndërsa ishin më të përmbajtur në grupet e 

përziera në ndarjen e mendimit të tyre. 

Lidhur me nismën e referendumit rreth propozimit francez nga opozita VMRO-DPMNE-së dhe njoftimeve nga 

e Majta, shumica e pjesëmarrësve janë dakord se partitë duhet të bashkohen për të zgjidhur mosmarrëveshjen 

me Bullgarinë dhe jo të shpenzojnë paratë në fushata, të cilat mund të harxhohen në zgjidhjen e problemeve 

tona të brendshme, veçanërisht çështjet ekonomike. Një pjesëmarrëse në Manastir thotë ", janë paratë tona, 

paratë e popullit, dhe është humbje kohe... në fund të ditës, do t'i firmosin, dhe do të bëjnë si do të thonë të 

mëdhenjtë..." (Femër, Maqedonase, Manastir, 51-65). Ndërsa është përgjegjësia e qytetarit për të votuar mbi 

referendumin apo çdo zgjedhje, pjesëmarrësit mendojnë se një referendum lidhur me këtë çështje është vetëm 

një mashtrim për pikat politike për partitë. Për më tepër, shumica e pjesëmarrësve mendojnë se pavarësisht 

nga mendimi i tyre, "ata" – politikanët, do të bëjnë atë që duan. Ky opinion është kryesisht i lidhur me zhgënjimin 

nga referendumet e mëparshme, veçanërisht me referendumin për emrin në vitin 2018.
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Kishte dallime të pritshme midis grupeve të përziera dhe mono-etnike. Pjesëmarrësit shqiptarë shprehën 

mbështetjen e tyre për propozimin francez më lirisht në grupin mono-etnik, ndërsa ata qenë shumë më 

të kujdesshëm në grupet e përziera, veçanërisht në formulimet e tyre. Grupet monoetnike maqedonase 

shprehën më shumë opinione dënuese ndaj shqiptarëve, duke përdorur gjuhë diskriminuese. Nga ana tjetër, në 

krahasim me grupet mono-etnike, në grupet e përziera, pjesëmarrësit kanalizuan zhgënjimin e tyre ndaj BDI-së 

dhe jo ndaj shqiptarëve etnikë. 

Diskutimet e grupeve të fokusit u dominuan nga burrat, pasi grave u mungonte iniciativa vetjake për t'u 

bashkuar me diskutimin, dhe kjo u vu re edhe në grupet e fokusit ku gratë ishin më të shumta në numër. 

Në përgjithësi, gratë nuk ndryshonin në mendime nga burrat, megjithëse ato ishin më të çiltra në ndarjen e 

përvojave personale. 

Rinisë përgjithësisht i mungonte vetë-iniciativa për t'u bashkuar në diskutimin dhe merrte pjesë vetëm 

kur pyetej drejtpërdrejt ose shtyhej nga të tjerët. Ata shpresonin më pak për të ardhmen e tyre në vend, 

veçanërisht për shkak të kushteve ekonomike dhe mundësive të ardhshme që ofron vendi. Pjesëmarrësit e 

vjetër nuk ngurruan të marrin pjesë dhe të shprehin opinionet e tyre; njejtë, ata kishin një tablo të zymtë të së 

ardhmes së vendit. 

 

X. Dallimet
demografike_
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mbështesë përfshirjen e qytetarëve në procesin 

e vendimmarrjes dhe të forcojë kulturën politike 

pjesëmarrëse. Duke forcuar vlerat liberale, IDSCS 
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Programi Zviceran për Mbështetje 

Parlamentare (PMP) do të mbështesë 

përpjekjet e Kuvendit të Republikës së 
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për mbështetjen e planifikimit strategjik të 

Kuvendit; për reforma në menaxhimin me 
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prokurimit; për përkushtim ndaj të dhënave të 

hapura dhe përmes matjes së opinionin publik 

dhe monitorimit të përpjekjeve për reformë, 
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qytetar në proceset e krijimit të politikave.
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