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parathёnie

Lexues tё nderuar,
 

Kaluan pothuaj tetё vite nga botimi i parё i Praktikave qytetare. Ideja e kёtij botimi periodik 
ishte hulumtimi pas kuptimit tonё, “tё vendit” tё shoqёrisё civile, pas koncepteve dhe 
praktikave vendore mbi tё cilat kemi pronёsi dhe tё cilat kёshtu janё vendosur dhe rrёnjosur, 
e me kёtё edhe tё suksesshme, jo vetёm pёr shoqёrinё civile, por edhe nё pёrgjithёsi.

Nёpёrmjet njёmbёdhjetё botimeve kaluam nёpёr shumё tema bartёse, me rёndёsi 
thelbёsore pёr shoqёrinё civile, siç janё: arsimi qytetar, transparenca dhe pёrgjegjёsia, 
lobimi dhe avokimi, vullnetarizmi, mobilizimi i resurseve etj. 

Shumё punё ndryshuan nё ndёrkohё. Shoqёria civile zhvillohej. Disa do tё thonё se 
shumё merrej me veten, por kёto procese janё tё pashmangshme gjatё pjekurisё. Duhej tё 
marrim vesh se kush jemi, si jemi, cilat janё vlerat tona, sa janё kapacitetet tona. Jo vetёm 
si na duket, por pёrmes metodologjisё sё kontrolluar ta shohim veten. Civikus – Indeksi i 
shoqёrisё civile na ndihmoi rreth kёsaj. Hulumtimi i parё, i pёrfunduar nё vitin 2006, na 
dha vёshtrimin e parё gjithёpёrfshirёs tё shoqёrisё civile. Ky, hulumtim i dytё, qё MCMS, 
bashkё me organizatat qytetare, e kreu nё fillim tё kёtij viti ёshtё nё linjё tё pёrpjekjes sonё 
tё planifikojmё dhe tё veprojmё nё bazё tё informatave dhe fakteve tё kontrolluara.

Praktikat e reja qytetare na dolёn si rezultat i Civikus – Indeksi i shoqёrisё civile. Ato 
janё rezultat i pёrpjekjes pёr vёshtrim mё tё thellё tё shoqёrisё civile. Ky botim i 12-tё i 
Praktikave qytetare i ёshtё kushtuar angazhimit qytetar. Gjithsej tetё autorё hulumtuan 
pesё tema lidhur me angazhimin qytetar. Nё faqet e kёtij botimi do tё mund tё lexoni pёr 
pjesёmarrjen e qytetarёve nё aktivitete jopartiake politike pёrmes shembujve aktual, 
siç janё protestat kundёr ndryshimit tё emrit kushtetues, protestat dhe peticionet rreth 
projektit Shkupi 2014. Mediumet sociale janё lёndё e interesimit nё kёto dy rrёfime. Si 
pёrdoren nga ana e organizatave qytetare, çfarё mesazhe dёrgohen pёrmes tyre, a ekziston 
bashkёpunim? Mobilizimi i qytetarёve pёrmes rrjeteve sociale pёrpunohen pёrmes 
shembujve tё iniciativёs qytetare “Sheshi Liria”. Dy rrёfimet e fundit kanё tё bёjnё me 
vullnetarizmin: Cila ёshtё gjendja e tanishme e zhvillimit tё vullnetarizmit, veçanёrisht pas 
miratimit tё Ligjit pёr vullnetarizёm: Cili ёshtё profili i pёrgjithshёm i personave tё cilёt 
vullnetarizojnё nё organizatat sociale dhe humanitare? Cilat janё motivet kryesore qё i 
nxitin njerёzit tё angazhohen nё aktivitetet vullnetare?

Para juve ёshtё ofertё e shkёlqyeshme e teksteve. Besojmё se do tё kёnaqeni, duke 
i lexuar dhe jo vetёm kjo, besojmё se do t’ju ndihmojnё nё aktivitetet e tanishme dhe 
planifikimin e aktiviteteve tuaja tё ardhshme. 

Lexim i kёndshёm,
Gonce Jakovleska



8



9

hyrje

Qendra Maqedonase pёr Bashkёpunim Ndёrkombёtar (MCMS) rregullisht e hulumton 
shoqёrinё civile dhe kontekstin nё tё cilin vepron. Deri tani MCMS realizoi mё shumё 
hulumtime d.m.th. analiza, anketa, studime tё rastit pёr çёshtje tё caktuara nga fusha me 
interesim pёr shoqёrinё civile si: besimi dhe vlerat tjera shoqёrore, pёrgjegjёsia shoqёrore 
e qytetarёve, rrjetёzimi, rregullorja ligjore, pjesёmarrja e organizatave qytetare nё krijimin 
e politikave etj. 

 
Civikus – indeksi i shoqёrisё Civile

Nё kuadёr tё kёtij hulumtimi me pёrpjekje pёr avokim tё bazuar nё fakte, MCMS nё 
vitin 2004 pёr herё tё parё filloi ta realizojё edhe Civikus – Indeksi i shoqёrisё civile (ISHC), 
projekt hulumtues-aksionar ndёrkombёtar, i cili e vlerёson gjendjen e shoqёrisё civile nё 
dhjetёra shtete nё botё. Nё nivel ndёrkombёtar ISHC ёshtё koordinuar nga Civikus – Aleanca 
botёrore pёr pjesёmarrje qytetare. Metodologjia e ISHC pёrfshinё anketa tё popullatёs, 
anketa me organizata qytetare, intervista, rrёfime tё rastit, analizё tё literaturёs, fokus-
grupe etj. Pёrgjegjёs pёr zbatimin e projektit nё MCMS ёshtё Ekipi hulumtues nacional 
(EHN). MCMS pёr herё tё parё e zbatoi ISHC nё periudhёn 2004-2006 dhe e botoi raportin 
“Pas 15 vjet tranzicion – Nga stabilizimi deri te pjesёmarrja qytetare”1.  

proCesi i zgjedhjes sё rrёfimeve tё rastit

Nё periudhёn 2009-2011 MCMS pёr herё tё dytё e zbatoi ISHC. Kёsaj radhe MCMS ta 
pёrsёrisё pёrpjekjen e suksesshme  nga viti 2008, kur u mbёshtet pёrgatitja dhe botimi 
i 10 temave tё magjistraturёs2 dhe ta pёrsёrisё botimin e Praktikave qytetare3, gjithashtu 
mundёsoi pёrgatitjen e rrёfimeve tё rastit pёr nevojat e ISHC ta bёjnё hulumtues tё ri tё 
shoqёrisё civile. Nё nёntor tё vitit 2010 shpalli konkurs pёr pёrgatitjen e rrёfimeve tё rastit 
pёr shoqёrinё civile nё pesё dimensionet e tij (tё definuar me ISHC): Angazhimi qytetar; 
Niveli i organizimit; Praktikimi i vlerave; Perceptimi i ndikimit; dhe Rrethina e jashtme. IEN 
zgjidhi 16 paraqitje pёr rrёfime tё rastit, tё cilat do tё botohen nё tre botime tё Praktikave 
qytetare.

1  Raporti nё formё elektronike mund tё gjendet nё ueb faqen e MCMS:
2  Punimet nё formё elektronike mund tё gjenden nё ueb faqen e MCMS:
3  Nё periudhёn 2003-2005 u botuan 11 numra tё Praktikave qytetare. Tё njёjtat nё formё elektronike mund tё gjenden nё 

ueb faqen e MCMS:
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metodologjia

Rrёfimet e rastit paraqesin analizё tё thellё dhe sistemore tё çёshtjeve konkrete me 
rёndёsi pёr shoqёrinё civile. Autorёt e rrёfimeve pёrdorёn mё shumё metoda hulumtuese: 
anketa, intervista, analiza tё literaturёs etj. Autorёt kishin qasje nё udhёzimin e hollёsishёm 
pёr pёrgatitjen e rrёfimeve, tё pёrgatitur nga Civikus dhe IEN.

indeks ekipi naCional

Autorёt punuan nё bashkёpunim me IEN, anёtarё tё cilit krahas udhёzimeve, bёnё 
ehde redaktimin e teksteve. IEN e pёrbёjnё: Sasho Klekovski, Daniella Stojanova, Gonce 
Jakovleska dhe Emina Nuredinoska.

 
termet dhe definiCionet

Nё opinionin maqedonas dhe nё rreth eksperte nuk ekziston tё kuptuarit e ndёrsjellё 
tё konceptit (definicionit) tё shoqёrisё civile. Pёr rrёfimet ёshtё pёrdorur definicioni nga 
Civikus – Indeksi i shoqёrisё civile nё Maqedoni (MCMS, 2009): Shoqёria civile ёshtё 
pjesё e hapёsirёs shoqёrore jashtё familjes, shtetit dhe tregut, qё ёshtё krijuar nga ana e 
aksioneve individuale dhe kolektive, organizatave dhe institucioneve pёr shkak tё arritjes 
sё interesave tё pёrbashkёta. Sipas kёtij definicioni nё shoqёrinё civile janё pёrfshirё 
shoqatat dhe fondacionet, odat ekonomike, organizatat e punёdhёnёsve, sindikatat, 
partitё politike dhe bashkёsitё fetare.

Angazhimi qytetar ёshtё shkalla e angazhimit shoqёror dhe politik tё qytetarёve dhe i 
pёrfshinё aktivitetet formale dhe joformale tё individёve me qёllim qё ti avancojnё interesat 
e pёrbashkёta nё nivele tё ndryshme, nga rekreacioni deri te interesat shoqёrore dhe 
politike. Angazhimi shoqёror ka tё bёjё me aktivitetet e qytetarёve qё pёrfshijnё shkёmbim 
nё kuadёr tё sferёs publike qё tё avancohen interesat e pёrbashkёta nga natyra sociale ose 
rekreative4. Angazhimi politik ka tё bёjё me aktivitetet pёrmes tё cilave qytetarёt pёrpiqen 
ti avancojnё interesat e pёrbashkёta nga natyra politike dhe shpesh varen nga konteksti 
nё vend5. Pjesёmarrja dhe angazhimi qytetar janё njё ndёr komponentёt kryesor gjatё 
definimit tё shoqёrisё civile nga ana e Civikus – Indeksi i shoqёrisё civile (ISHC). 

4  P.sh. pjesёmarrja nё kuzhinat popullore, udhёheqja e klubeve sportive ose qendrave kulturore.
5  P.sh. pjesёmarrja nё demonstrata ose bojkote, shkrimi i peticioneve, letra deri te gazeta.
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Dejan mishevski

pjesёmarrja e qytetarёve nё aktivitete 
jopartiake politike

rezyme pёrfundimtare

Pёrgjegjёsia shoqёrore e qytetarёve nё kuptimin e ngushtё ёshtё pёrgjegjёsia shoqёrore 
ose pjesёmarrja qytetare. Ky nuk ёshtё obligim ligjor, por etnik ose obligim i bazuar nё 
bindje. Gjatё kёsaj e njёjta matet pёrmes aktiviteteve jopartiake politike, aktiviteteve 
vullnetare nё bashkёsi, pjesёmarrja nё organizata qytetare, pajtueshmёria dhe arsyetimi i 
masave pёr ruajtjen e mjedisit jetёsor dhe kontributeve bamirёse.

Pjesёmarrja nё kuadёr tё shoqёrisё civile ka mё shumё aspekte dhe e pёrfshin edhe 
angazhimin shoqёror dhe politik. Angazhimi shoqёror ose pjesёmarrja ka tё bёjё me 
ato aktivitete tё qytetarёve qё e pёrfshijnё shkёmbimin nё kuadёr tё sferёs publike qё 
tё avancohen interesat e pёrbashkёta, kryesisht tё natyrёs sociale ose rekreative (p.sh. 
pjesёmarrja nё kuzhinat popullore, udhёheqja e klubit sportiv ose qendrave kulturore). 
Angazhimi ose pjesёmarrja politike ka tё bёjё me ato aktivitete pёrmes sё cilave qytetarёt 
pёrpiqen ti avancojnё interesat e pёrbashkёta nga njё natyrё e caktuar politike dhe shpesh 
varen nga konteksti nё vend (Klekovski S. etj., 2011). Faktori pёrcaktues pёr kёto aktivitete 
ёshtё se ato janё tё orientuara drejt imponimit tё ndikimit mbi politikat dhe/ose miratimin 
e ndryshimeve sociale nё makro nivel.

Nё kёtё rrёfim, theksi i pjesёmarrjes sё qytetarёve nё aktivitetet jopartiake politike, 
tё cilat kanё tё bёjnё me aktivitetet, si tё shkruarit e letrёs deri te gazetat, nёnshkrimi 
i peticioneve ose pjesёmarrja nё protesta, tё cilat nuk janё organizuar nga partitё 
politike. Rrёfimi jep shembuj konkret aktual, siç janё protestat kundёr ndryshimit tё emrit 
kushtetues, protestat dhe peticionet rreth projektit Shkupi 2014, pastaj pёrqendrohet nё 
heshtjen studentore nё shtet ose trendin e dobёt tё pjesёmarrjes sё studentёve/tё rinjve nё 
kёtё lloj tё aktivitetit qytetar, si dhe tё prezencёs sё qytetarёve nё mediume rreth shkrimit 
tё letra deri te redaksitё.

Tema: 

trendёt e pjesёmarrjes  
sё qytetarёve  
nё shoqёrinё Civile
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Nga analiza e shembujve dhe numrave konkret nga hulumtimi u konstatua se 
gradualisht ekziston rritje e iniciativave jopartiake politike dhe pjesёmarrja e qytetarёve nё 
ato, por jo nё masё tё mjaftueshme. Pёrmenden edhe njё pjesё e shkaqeve tё mundshme 
pёr gjendjen e kёtillё. Kёtu theksohen hulumtimet pёr besimin nё institucionet, para sё 
gjithash nё sektorin civil, si parakusht i rёndёsishёm pёr pjesёmarrjen e qytetarёve nё 
aksionet jopartiake politike.

Rekomandimi kryesor ёshtё se sektori civil nё vend duhet tё punojё nё bindjen e 
qytetarёve se ёshtё i liruar nga shtrёngesat partiake dhe se mund tё imponohet si lojtar i 
rёndёsishёm nё krijimin e politikave shtetёrore. Kjo mund tё arrihet vetёm me mbёshtetje 
tё madhe nga qytetarёt nga iniciativat e  shumta, tё cilat sipas shembullit nё rrёfim nuk 
mungojnё, por u mungon masiviteti qё tё kenё efekt mbi bartёsit e vendimeve.

Gjatё pёrpunimit tё rrёfimit janё shfrytёzuar tё dhёna sekondare: raporte tё sektorit civil 
nё vend, raporte dhe tё dhёna nga agjencitё pёr hulumtim tё opinionit publik, raporte pёr 
vlerёsimin e pёrparimit tё Maqedonisё qё i pёrgatit  Komisioni Evropian dhe ngjashёm. Qё 
tё arrihet deri te fotografia e qytetarёve nё vend, janё bёrё edhe intervista me pёrfaqёsues 
tё shoqatave tё qytetarёve dhe mediumeve. 

hyrje

Pjesёmarrja e qytetarёve nё kuadёr tё shoqёrisё civile ёshtё me rёndёsi tё madhe pёr 
shoqёrinё demokratike, gjegjёsisht pёr shkallёn e zhvillimit tё demokracisё nё njё shoqёri. 
Pёrmes llojit tё kёtillё tё aktivitetit qytetar kontribuohet pёr pёrmirёsimin e kualitetit nё 
pёrgjithёsi tё shoqёrisё ose mё ngushtё tё shtetit. Pjesёmarrja e pёrfshinё aspektin mё 
tё gjerё, angazhimin shoqёror (pjesёmarrja nё kuzhinat popullore, udhёheqja e klubeve 
sportive ose qendrave kulturore) dhe atё mё tё ngushtё, angazhimin politik, gjegjёsisht 
pjesёmarrja nё politika tё ndryshme (pjesёmarrja nё demonstrata ose bojkot, nёnshkrimi i 
peticioneve, letёr gazetave) (Klekovski S. etj., 2011).

Ky rrёfim ka pёr qёllim ta prezantojё variablin e lёvizjes sё masivitetit nё pjesёmarrjen e 
qytetarёve nё aktivitete jopartiake politike nё 20 vitet e kaluara tё pavarёsisё sё Republikёs 
sё Maqedonisё.

Duke i pasur parasysh tё dhёnat nga hulumtimi, si edhe bisedat me pjesёmarrёsit e 
drejtpёrdrejtё nё sektorin civil, mund tё vёrtetohet tendenca se nё Maqedoni ka rritje tё 
aksionit jopartiak politik, por edhe se akoma njё pjesё e qytetarёve tё cilёt marrin pjesё 
aktive nё aktivitetet e tilla tё shoqёrisё civile ёshtё e vogёl.

Nё kontekst tё kёsaj teze ёshtё edhe anketa e MCMS nga viti 2009, sipas sё cilёs mё 
shumё se gjysma e qytetarёve nё Maqedoni (51,9%) mendojnё se shteti ёshtё mё pёrgjegjёs 
pёr zgjidhjen e nevojave shoqёrore. Rezultatet tregojnё pritje tё mёdha nga shteti, me pritje 
mё tё ulёta nga vetё qytetarёt pothuaj mungesё e pritjeve nga sektori afarist. Prej kёtu 



13

ёshtё nxjerrё pёrfundimi qё ёshtё nё dobi tё kulturёs etatiste, si mbetje nga socializmi 
shtetёror, gjegjёsisht mbёshtetje e vogёl publike e rregullimit tё Maqedonisё si sistem 
kushtetues liberalo – demokratik (Klekovski S. etj., 2009). Do tё thotё pritjet e qytetarёve 
kryesisht janё jashtё sektorit civil, nё vend qё ato tё mbeten mё aktive dhe tё kontribuojnё 
pёr pёrmirёsimin e politikave qё janё trend nё demokracitё e zhvilluara ose tё njohura si 
demokraci perёndimore. 

Megjithatё hulumtimi tregoi se edhe rritet vetёdija pёr pёrgjegjёsinё e vet qytetare dhe 
pёr pjesёmarrje (participimi), edhe pse ende dominojnё pritjet nga shteti.

Ende ka hendek tё madh mes qёndrimeve pёr pёrgjegjёsinё dhe pjesёmarrjen reale 
nё aktivitetet jopartiake politike (68,2% dhe 25,3%), inkuadrimin nё organizatat qytetare 
(59,6% dhe 26,1%) dhe inkuadrimi nё aktivitetin vullnetar nё bashkёsi (57,1% dhe 27,4%).

Afrim i madh (pothuaj barazim) ekziston vetёm te fryma publike (92,1% dhe 90,8%), 
gjegjёsisht krahas rritjes sё rritur tё ndjenjёs sё pёrgjegjёsisё pёr respektimin e ligjeve 
(fryma publike), ka pёrmirёsim tё rritur edhe nё plotёsimin konkret tё njё pjese tё obligimeve 
(prej 74,2% nё 90,8%). Gjithsesi edhe tё dy treguesit janё nё nivel tё deklaratave, tё cilat nё 
realitet me siguri janё shumё mё tё ulёta, por nё hulumtimin e MCMS, nuk janё kontrolluar.

pjesёmarrja e qytetarёve nё aktivitete jopartiake politike

Pas pavarёsisё sё Republikёs sё Maqedonisё nё vitin 1991, nё vazhdimёsi vёrehet rritje 
e aksionit jopartiak politik, por gjithashtu vёrehet se gjatё viteve tё fundit edhe pse numri 
i iniciativave rritet, masoviteti i qytetarёve ёshtё mё i vogёl nё pjesёmarrjen nё aksione tё 
kёtilla tё shoqёrisё civile. Ky rrёfim pёrmes shembujve konkret duhet ta vёrtetojё kёtё tezё, 
por edh ti prek shkaqe pёr humbjen e vullnetit tё qytetarёve pёrmes kёsaj forme tё aksionit 
qytetar.

Sipas hulumtimit “Civikus – Indeksi i shoqёrisё civile” (MCMS, 2006), pjesёmarrja e 
individit nё opinion ёshtё disa herё mё e madhe se sot nё krahasim me periudhёn para 
vitit 1991 (nё kuadёr tё sistemit tё mёparshёm). 

Ekzemplari nga hulumtimi tregoi se 7,6% tё anketuarve kanё shkruar vetёm letёr deri te 
gazetat (1,9% para 1991), 52% kanё nёnshkruar peticion (nё krahasim me 8,6% para 1991) 
dhe 44,6% kanё marrё pjesё njё herё ose mё shumё herё nё protesta/demonstrata (nё 
krahasim me 14,2% para 1991). 

Nё 15 vitet e kaluara dukshёm ёshtё rritur numri i protestave prej tё cilave pjesa mё 
e madhe ka tё bёjё me kёrkesat sociale (falimentime, privatizime tё kontestuar, rritja e 
rrogave dhe pensioneve, blerja e prodhimeve bujqёsore). Nё vitin 2004 u realizua edhe 
referendumi pёr Ligjin pёr organizim territorial tё Maqedonisё, qё u iniciua me mbёshtetje 
tё qytetarёve. 

Pas fillimit tё hovshёm tё demokracisё nё Maqedoninё e pavarur, vazhdoi tё rritet 
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numri i iniciativave nga sektori civil, por nё vitet e fundit shumё mungon masivizimi nё 
aksionet e tyre.

Si njё nga shkaqet kryesore ceket besimi i ulёt i opinionit nё institucionet nё pёrgjithёsi, 
e veçanёrisht nё shoqёrinё civile. Pёr qytetarёt, organizatat qytetare janё jopartiake, por tё 
keqpёrdorura nga partitё (Klekovski, S., 2006). Pjesё nё kёtё ka edhe pёrqendrimi i madh 
i organizatave qytetare nё kryeqytet dhe nё rajonet urbane, ndёrsa mungesё nё rajonet 
rurale, ku vetёdija dhe mbёshtetja pёr aksione tё tilla ёshtё mё e vogёl.

Edhe anketa e fundit e MCMS nga viti 2009, tregon rritje tё pjesёmarrjes nё aktivitetet 
jopartiake politike (protesta, demonstrata, peticione, bojkot etj.) tё qytetarёve. Pjesёmarrja 
nё protesta (demonstrata, mitingje) kanё paraqitur 40,4% tё qytetarёve, ndёrsa rreth njё e 
treta (31,7%) tё qytetarёve kanё nёnshkruar peticione nё pesё vitet e fundit. Por, ka edhe 
potencial relativisht tё madh (rreth 30%) pёr aktivizёm tё rritur tё qytetarёve (ata tё cilёt 
nuk kanё marrё pjesё deri mё tani, por qё do ta kishin bёrё kёtё). Potenciali pёr pjesёmarrje 
tё rritur tё qytetarёve ёshtё relativisht i madh (24,3% dhe 34,3%), derisa rreth njё e treta e 
popullatёs aspak nuk do tё kishte marrё pjesё nё protesta dhe peticione.

Nё kategoritё e reja, bojkoti dhe ditari i qytetarit, pjesёmarrja e qytetarёve ёshtё e vogёl 
(16,7% gjegjёsisht 12,3%), ndёrsa potenciali pёr pjesёmarrje ёshtё identike (28,4%) pёr tё 
dy kategoritё.

Edhe krahas numrave pozitiv dhe numrit tё rritur tё aktiviteteve, shembujt mё poshtё 
nё kёtё rrёfim tregojnё se nё praktikё mungon masoviteti nё aksionet jopartiake politike, 
qё ishte mё i shprehur drejtpёrdrejt pas pavarёsisё sё shtetit.
Gjatё disa viteve tё fundit, nё pёrgjithёsi, bёhet fjalё pёr aksione tё organizuara sindikale 
ose protesta tё punёtorёve tё pakёnaqur, tё falimentuarve, bujqve, tё cilёt nё periudha tё 
caktuara e ngrenё zёrin e tyre. Interesimi pёr aktivitetin nё aksione jopartiake politike mё 
shumё humbet pёr çёshtje tё pёrgjithshme, tё cilat i prekin tё gjithё qytetarёt.  
 

protesta kundёr ndryshimit tё emrit kushtetues

Shembull pёr zvogёlimin e pjesёmarrjes nё aksione jopartiake politike (protesta) ёshtё 
ndoshta çёshtja mё e rёndёsishme pёr momentin pёr pёrparimin e shtetit – kontestimi i 
emrit shtetёror nga fqinji jugor Greqia. Ky kontest nё vitin 2008 nё Samitin e NATO-s nё 
Bukuresht rezultoi me bllokadё tё Maqedonisё pёr hyrje nё Aleancёn Veri-atlantike. Revolti 
i qytetarёve ishte dhe ёshtё i madh (sipas disa anketave), por kjo nuk shkaktoi reagime 
adekuate tё mendimit qё mbisundon te njerёzit.  

Anketat tregojnё se shumica e maqedonasve janё kundёr ndryshimit tё emrit shtetёror 
pёr shkak tё anёtarёsimit nё BE dhe NATO. Ruajtja e emrit ёshtё mё e rёndёsishme se sa 
hyrja e Maqedonisё nё Bashkimin Evropian pёr 66,5% tё qytetarёve tё anketuar nё anketёn 
e porositur nga Sekretariati pёr çёshtje evropiane. Vetёm pёr 26,2% tё 1.100 qytetarёve tё 
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anketuar ёshtё mё e rёndёsishme hyrja nё BE. Rezultate tё ngjashme tregoi edhe hulumtimi 
mё i ri i MCMS, ku kundёr çdo ndryshimi tё emrit janё deklaruar 60,2% tё anketuarve. 

Kongresi Botёror Maqedonas (KBM) ёshtё njё nga luftёtarёt mё tё mёdhenj tё deklaruar 
nё luftёn pёr ruajtjen e emrit, por nё protestat e tyre tё fundit mbeti mbёshtetja masive, qё 
ishte karakteristikё nё fillim tё pavarёsisё sё shtetit. 

KBM u formua nё vitin 1990 si organizatё joqeveritare ndёrkombёtare qё duhej ta 
mbёshtetё çёshtjen maqedonase. Organizatat, mes tjerash, e formoi Lёvizjen e rezistencёs 
kundёr ndryshimit tё emrit kushtetues Maqedoni, qё inicioi aktivitete tё shumta nga 
aktivizimi i problemit nё vitet 90 deri mё sot.

Bllokadat e para tё vendkalimeve kufitare ndaj Greqisё nё Dojran, Bogorodicё dhe 
Mexhtli i organizoi mё 16 prill, 19 maj dhe 21 qershor 1990, si edhe tё ashtuquajturin 
Protestё mbarё maqedonase nё sheshin “Maqedoni” nё Shkup mё 12 korrik, vitin e njёjtё. 
Kjo, sipas tyre, ishin protestat mё tё mёdha, mё spontane, jopartiake dhe mbarё popullore 
kur dhjetёra mijё qytetarё e ngritёn çёshtjen maqedonase para botёs dhe e animuan 
pozitёn dhe tё drejtat e Maqedonisё nё Greqi.

Nё prag tё Samitit tё NATO-s, ku Maqedonia priste ftesё pёr hyrje nё Aleancёn, KBM mё 
2 prill 2008 pёrsёri organizoi “Marsh tё heshtjes” nga Qeveria deri te Kuvendi me qёllim 
tё “animimit tё botёs pёr padrejtёsinё e paralajmёruar greke mbi popullin maqedonas”. 
Edhe pas bllokadёs sё Bukureshtit, KBM para Delegacionit tё Bashkimit Evropian nё Shkup 
organizoi katёr protesta – mё 20 nёntor, 27 nёntor, 6 dhjetor dhe 7 dhjetor 2009 kundёr 
ndryshimit tё emrit shtetёror tё Maqedonisё. Nё tё gjitha kёto protesta mbёshtetja mё 
shumё ishte simbolike, nga disa qindra qytetarё. 

Nga KBM thonё se etablimi i demokracisё parlamentare dhe partizimi i shoqёrisё, 
pjesёmarrja e qytetarёve nё protesta, me pёrjashtime, kryesisht ёshtё arsyetuar me 
qёndrimin e liderёve partiak. Sipas tyre, ёshtё e dukshme serviliteti i shoqatave tё 
qytetarёve ndaj partive politike dhe manipulimi i caktuar partiak me sektorin civil. 
Megjithatё, bashkёbiseduesit tanё nga KBM mendojnё se me aksionet e kёtilla simbolike 
animohet opinioni i vendit, nxiten institucionet e pushtetit nё respektimin e vullnetit tё 
shprehur tё lirё tё popullit dhe qytetarёve dhe alarmohet bashkёsia ndёrkombёtare nё 
mbrojtjen e tё drejtave dhe lirive dhe pozitёs sё popullit maqedonas.

 

projekti shkupi 2014

Projekti “Shkupi 2014” ёshtё njё nga temat qё shkaktoi mё sё shumti vёmendje nё 
opinion gjatё dy viteve tё kaluara. Kontroversja e projektit pёr rregullimin e qendrёs sё 
Shkupit nuk u paraqit vetёm pёr shkak tё vёllimit dhe mjeteve tё nevojshme qё do nёndahen 
pёr realizimin e tij, por edhe pёr shkak tё mungesёs sё debateve publike dhe eksperte pёr 
zgjidhjet e parapara arkitektonike. Edhe pse anketat treguan se mbi gjysma nga qytetarёt 
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janё kundёr pjesёs mё tё madhe tё ndёrtimeve tё parapara me projektin, mbeti reagimi 
masovik. Iniciativat e pakta nga sektori civil ishin simbolike dhe shpejt u shuan.

Sipas anketёs sё gazetёs ditore Dnevnik, projektin Shkupi 22014 e mbёshtesin 39% 
nga tё anketuarit, ndёrsa kundёr janё deklaruar 58% (agjencia Rejting, mars 2010). 
Disponim pozitiv prej mbi 50% ka vetёm pёr tre godina – Teatri popullor (61%), ndёrtesa 
e filarmonisё (55%) dhe ndёrtesa e Gjykatёs kushtetuese (52%). Ekziston edhe ndarje e 
madhe nё qёndrimet e maqedonasve dhe shqiptarёve etnik lidhur me projektin. Rezultatet 
tregojnё se 49% tё maqedonasve etnik tёrёsisht ose kryesisht nuk e mbёshtetin kёtё 
projekt, derisa pёrqindja e shqiptarёve etnik tё cilёt janё pёrgjigjur se nuk e mbёshtetin 
ёshtё pothuaj dyfish mё e madhe dhe ёshtё 86%, prej tё cilёve 82% janё deklaruar se 
aspak nuk e mbёshtesin. 

Pёrpjekjet pёr pjesёmarrje tё qytetarёve dhe njё pjesё e madhe e opinionit tё 
ekspertёve nё zgjidhjet nga projekti pёrmes debateve u vonuan, ndёrsa me kundёr 
aksione u margjnalizuan edhe disa pёrpjekje pёr protesta ose peticione, tё cilat nuk fituan 
mbёshtetje nga qytetarёt adekuate pёr disponimin e pёrgjithshёm tё anketave ose nga 
qёndrimet e opinionit tё ekspertёve. Organizimi i dobёt dhe mbёshtetja nga qytetarёt, 
pёrzierja e partive politike dhe fushata e fuqishme e pushtetit i margjinalizoi pёrpjekjet 
e kёtilla tё disa organizatave joqeveritare si “Sheshi Maqedonia”, “Zgjidhu” si dhe grupi 
joformal i studentёve Arki-brigada e parё.

 » Sheshi Liria

Protesta e parё e organizatёs qytetare Sheshi Maqedonia kundёr Projektit Shkupi 2014 
u organizua mё 28 mars 2009, ku morёn pjesё rreth 500 njerёz. Nё tё njёjtёn kohё, dhe nё 
vendin e njёjtё, u organizuan kundёr protesta gjatё sё cilёs pati pёrleshje dhe dhunё mbi 
demonstruesit.

Pikёrisht skenaret e kёtilla me dhunёn dhe etiketimin partiak, sipas njerёzve tё parё 
tё Sheshit liria, janё shkaku kryesor qё nё protestё nuk kanё dalur mё shumё njerёz. Nё 
protestёn e ardhshme qё e organizuan mё 11 prill 2009 si pёrgjigje ndaj dhunёs nga tubimi 
i parё pati pjesёmarrje mё tё madhe (disa mijёra njerёz), por larg nga masa kritike qё tё 
arrihet efekti i dёshiruar.

Sipas organizatorёve nga Sheshi Liria, njё nga shkaqet pёr pjesёmarrjen e dobёt nё 
protesta ёshtё besimi se prapa çdo iniciative qёndron parti politike. Mendojnё se partitё nё 
pushtet, nё mungesё tё argumenteve kundёr iniciativave jopartiake qytetare, rregullisht i 
shёnojnё tё njёjtat si partiake, gjegjёsisht opozitare. Partitё opozitare, pёrsёri, nё mungesё 
tё ideve dhe iniciativave personale i bashkёngjiten edhe ato jopartiake dhe pёrpiqen nё 
kёtё mёnyrё tё grumbullojnё pikё te votuesit dhe ta mobilizojnё anёtarёsimin personal. 

Nё kёtё kontekst shkonin edhe akuzat e ndёrsjella tё dy partive mё tё mёdha nё shtet. 
Nga VMRO-DPMNE nё pushtet publikisht dolёn me qёndrimin se “Sheshi Liria” ёshtё 
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projekt i LSDMN opozitare dhe organizatё “huazi-joqeveritare”. Nga LSDM pёrsёri dolёn 
me reagim se kundёr protestuesit janё organizuar nga pushteti – me dhunё qё ti pengojnё 
qytetarёt qё ta thonё mendimin e vet dhe pakёnaqёsinё nga projekti i pushtetit.

Nga Sheshi Liria u pёrpoqёn edhe me disa iniciativa tё tjera ta ngrenё vёmendjen rreth 
projektit Shkupi 2014. Peticioni i parё on line kundёr ndёrtimit tё kishёs ortodokse nё 
shesh u iniciua nё fund tё janarit 2008, qё e nёnshkruan 2.683 persona.

Grumbullimi i dytё i nёnshkrimeve u organizuan nё kuadёr tё iniciativave pёr ngritjen  e 
referendumit lokal nё komunёn Qendёr. Pёr njё javё u grumbulluan rreth 1.000 nёnshkrime, 
por komuna nuk i pranoi kёto nёnshkrime sepse nuk ishin grumbulluar nё njёsinё rajonale 
tё Ministrisё sё Drejtёsisё. 

Bashkёbiseduesit tanё  nga Sheshi Liria vlerёsojnё se te qytetarёt nё vend ekziston 
besimi se nё rrethana tё kёtilla politike nuk ёshtё e mundur tё arrihen ndryshime me 
protestimin dhe artikulimin jopartiak tё qёndrimeve politike.

 » Arki-brigada e parё

Si njё nga organizatorёt e protestave kundёr njё pjese tё godinave nga projekti Shkupi 
2014 ishin edhe njё grup i studentёve nga Fakulteti arkitektonik tё quajtur Arki-brigada e 
parё.

Ata definohen si grup joformal prej 30 studentёve tё Fakultetit arkitektonik dhe 
arkitektё tё rinj, i formuar nё mars 2009, me qёllim qё ta shprehin qёndrimin pёr ngjarjet 
arkitektonike dhe urbanistike nё kryeqytet.

Inspirimi kryesor i kёtyre studentёve pёr formimin e grupit ka qenё, sipas tyre, gabimet 
arkitektonike qё tashmё janё bёrё ё Shkup, si mbikalimi Vllajko, muri kinez, Shtёpia 
pёrkujtimore e Nёnё Terezёs, ndёrtesat e banimit tё ashtuquajtura torta, si dhe konkurset jo 
transparente deh ndryshimet e Planit detajor urbanistik (PDU) pёr Ringun e vogёl, vendosja 
e pullave tё ndёrtimit nё vende tё pavolitshme, pa u hapur debate publike profesioniste. 

Aksioni i tyre i parё ishte pikёrisht nё protestёn e 28 marsit 2009 kundёr “parcelёs jo 
logjikisht tё vendosur tё paraparё pёr ndёrtimin e kishёs”. Nё kёtё ngjarje u inkuadruan me 
rreth 200 njerёz, pjesa mё e madhe studentё tё Fakultetit arkitektonik, tё cilёt gjithashtu u 
ballafaquan me kundёr protestё dhe pёrleshje fizike tё dy grupeve.

Edhe kёto ishin njё grumbull tё etiketimeve, edhe partiake edhe fetare... Dhe sipas 
tyre, masiviteti nё protestat nё shtet mbetёn pёr shkak tё presioneve, nё formё tё kundёr 
protestave, jo angazhimit tё policisё nё mbrojtjen  e protestuesve, frika te qytetarёt nga 
humbja e vendeve tё punёs...
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heshtja studentore

Rinia akademike si një nga forcat lëvizëse në demokracitë më të mëdha në botë, duket 
sikur e humb atë rol në shoqërinë maqedonase. Nëse në fillim të viteve të nëntëdhjeta, 
studentët patën disa aksione masovike (p.sh. protesta kundër vendosjes së katedrës për 
gjuhë shqipe në Universitetin Sh. Qirili dhe Metodi), kohë të gjatë sundon një lloj heshtje 
te studentët në vend.

Në mungesë të aksionit te Parlamenti studentor (protesta e vetme që e organizuan ishte 
për mbështetje të studentëve dhe të drejtave të tyre dhe kërkesat, u paraqitën disa shoqata 
më të vogla të studentëve të cilët përpiqen ta ngrenë zërin studentor. 

 » Indeksi studentor

Mes organizatave qytetare, orientimi i tё cilave ёshtё mbrojtja e tё drejtave studentore 
ёshtё Indeksi studentor, qё funksionon nga viti 2009. Pёr kёtё qёllim ata organizuan tre 
protesta pёr  njё vit, por pjesёmarrja e tubimeve tё qeta ishte simbolike.

Mё 21 maj 2009 ngritёn protestё pёr pёrmirёsimin e standardit tё pёrgjithshёm 
studentor, mё 20 tetor protesta pёr arsim pa pagesё  dhe kundёr heqjes sё vauçerёve 
pёr kompjuterё dhe mё 21 maj 2010 – protestё pёr arsim pa pagesё dhe pёr vendosjen 
e sistemit tё ri tё organizimit studentor (me anё tё plenumit qё bazohet nё demokraci tё 
drejtpёrdrejt). Mё masiv ishte protesta e dytё, nё tetor 2009 (700-800 njerёz), ndёrsa 
pjesёmarrja ishte mё e dobёt nё protestёn e fundit mё 21 maj 2010 ku vetёm disa qindra 
studentё dolёn tu japin mbёshtetje. 

Nga Indeksi studentor thonё se ekzistojnё mё shumё shkaqe pёr jo aktivitetin e 
studentёve nё aksionet jopartiake politike. Mendojnё se ekziston frikё, mё sё shumti mes 
studentёve nga “brendia”, edhe pse pikёrisht ata ballafaqohen me kushtet mё tё kёqija 
(p.sh., konviktet studentore), por edhe mё sё shumti tё heshtur nga an e pushtetit dhe 
partive.

Nga ana tjetёr, vlerёsojnё se studentёt nuk janё tё informuar sa duhet pёr tё drejtat 
e tyre, e as si ti mbrojnё tё njёjtat. Si element i rёndёsishёm pёr heshtjen e studentёve 
e theksojnё edhe mosbesimin dhe apatinё qё mbisundon nё shtet. Bashkёbiseduesit 
tanё vlerёsojnё se qytetarёt akoma jetojnё sipas maksimёs “hesht dhe duro”. Vlerёsimi 
i bashkёbiseduesve nga Indeksi studentor ёshtё se partizimi ekstrem qё ka hyrё nё çdo 
qelizё tё shoqёrisё nё mёnyrё plotёsuese i komplikon punёt dhe i instrumentalizon njerёzit.

pjesёmarrja qytetare pёrmes mediumeve 

Tё shkruarit e letrave deri te mediumet ёshtё njё nga mundёsitё pёr pjesёmarrje tё 
qytetarёve nё aksionet jopartiake politike. Praktika nё Maqedoni tregon se kjo formё e 
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shprehjes sё qёndrimeve, ideve dhe reagimeve ёshtё e pёrfaqёsuar  nё pothuaj tё gjitha 
mediat, para sё gjithash ato tё shkruara. Megjithatё, pёrvoja tregon se ky aktivitet nuk 
ёshtё masovik dhe mё shumё bazohet nё fjalosjet partiake, se sa nё traditёn e qytetarёve 
tё reagojnё pёr tema tё caktuara qё i prekin. 

Nё gazetёn e parё ditore nё shtet Nova Makedonija (tani nё pronёsi provate) çdo ditё 
nё dy faqet nё gazetё tё titulluara si “komente dhe debate”, gjysma e faqes ёshtё pёr letra 
prej qytetarёve, hapёsirё qё rritet kur gazeta del nё mё shumё faqe se sa nё 32 faqe tё 
rregullta. Çdo ditё nё redaksi arrijnё njё deri pesё letra nga qytetarёt. Numri i letrave rritet 
nё mёnyrё drastike nё periudha tё caktuara, gjegjёsisht para dhe pas disa ngjarjeve, si pёr 
shembull zgjedhjet. Numri i letrave rritet edhe kur ka “konflikte” tё caktuara ose diskutime 
tё ashpra nё opinion mes partive politike. Nga ekipi i redaksisё nё Nova Makedonija thonё 
se pёrmbajtja e letrave qё arrijnё nё redaksi kryesisht kanё tё bёjnё me tema politike, e 
shumё shpesh qytetarёt nё letrat pёrqendrohen nё temat e pёrditshme qё i tangojnё nё 
jetё, si çёshtjet e komunales, infrastrukturёs... Pёrveç formёs klasike tё letrёs, nё gazetё 
hapёsirё ka edhe pёr mendimet e qytetarёve nga profile tё ndryshme, si muzikantё, 
avokatё, psikologё...

Edhe nё gazetёn e parё private nё shtet, Dnevnik, e themeluar nё vitin 1996, ekziston 
faqe e hapur ku çdo ditё publikohen nga disa letra nga qytetarёt. Numri mesatar i lerave tё 
arritura nё ditё ёshtё prej dy deri nё pesё letra. Perceptimi i redaksisё ёshtё se pjesa mё e 
madhe prej tyre janё letra tё partizuara, shumё shpesh tё shkruara nga shtabet partiake. 
Pёr kёtё flet fjalori, fonti i shkrimit, fjalosjet politike, e letra tё tilla shpesh nёnshkruhen 
vetёm me emёr dhe mbiemёr, pa tё dhёna tjera tё qytetarёve tё nёnshkruar. Sipas kёsaj, 
edhe pёrshtypja e pёrgjithshme te redaktorёt ёshtё se te lexuesit nuk ka traditё pёr 
shpalljen e mendimeve personale, temave, projekteve, pёrveç nё raste tё rralla kur bёhet 
fjalё pёr ndonjё problem personal, pёr tё cilёn janё tё prekur.

Gjatё viteve tё fundit forma mё tё shpeshta tё reagimit tё qytetarёve janё pёrmes on-
line botimeve tё gazetave, tё cilat mundёsojnё komente pёr çdo tekst tё botuar. 

 » Kontesti gjyqёsor pёr mbёshtetje tё televizionit A1

Aksioni mё i madh medial pёr mobilizimin e qytetarёve, ndodhi nё fillim tё vitit, ndёrsa 
u ngrit nga ana e tё punёsuarve nё televizionin A1. Gazetarёt vetё ngritёn iniciativё pёr 
mbёshtetjen e mediumit, pas rastit gjyqёsor tё ngritur kundёr pronarit dhe drejtuesit tё 
tij. Tё punёsuarit nё televizion kёrkuan mbёshtetje nga qytetarёt pas bllokimit tё llogarisё 
sё tyre me vendim gjyqi, pёr shkak tё gjoja kriminalitetit ku janё involvuar drejtorёt e 
deritanishёm dhe pronari i televizionit.

Sipas tё dhёnave tё tyre, pёr tre javё ata arritёn tё grumbullojnё 231.745 nёnshkrime 
nga qytetarёt nga vendi, 50.000 mbёshtetёs tё rrjetit social Fejsbuk dhe 3.608 thirrje 
telefonike pёr mbёshtetje (tё dhёna nga 08.02.2011).
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Edhe nё kёtё rast janё pёrzier partitё. Vlerёsohet se bёhet fjalё pёr goditje ndaj 
demokracisё, ndёrsa i gjithё rasti gjyqёsor pёr gjoja kriminalitetin ёshtё me qёllim tё 
mbylljes sё televizionit A1, opozita e braktisi Kuvendin republikan. Nga pushteti reaguan se 
nuk bёhet fjalё pёr aksion kundёr mediumit, por pёr punёn kriminele tё firmave tё caktuara, 
mes tё cilave edhe televizionit A1, qё nuk duhet tё ndёrlidhet me lirinё e mediumeve.

Bashkimi Evropian shprehu brengosje pёr pёrzierjen politike nё kёto hetime gjyqёsore, 
me çka kёrcёnohet liria e mediumeve nё vend. 

pjesёmarrja dhe besimi nё sektorin Civil

Ndryshimi dhe pjesёmarrja relativisht e dobёt nё aksionet jopartiake politike nё 
vend ka tё bёjё edhe me interesimin e dobёt tё pёrgjithshёm pёr aktivitetin vullnetar nё 
bashkёsitё, qё ёshtё i vogёl, ndёrsa nuk ekziston vazhdimёsi nё aktivitetet vullnetare. 
Hulumtimi Pёrgjegjёsia shoqёrore e qytetarёve (MCMS, 2009), tregoi se qytetarёt nuk 
kanё shprehi dhe vetёdije tё ndёrtuara qё tё bёjnё diçka mё shumё (jashtё familjes dhe 
personalisht pёr veten) pёr bashkёsinё dhe bashkёqytetarёt.

Inkuadrimi i qytetarёve nё organizatat qytetare ёshtё i vogёl (24% janё anёtarё) dhe 
nuk ka ndryshime tё mёdha lidhur ne hulumtimet e mёparshme. Anёtarёsimi edhe nё 
format tjera tё shoqёrimit nё shoqёrinё civile (kishat dhe bashkёsitё fetare dhe sindikatat) 
ёshtё e ngjashme, derisa anёtarёsimi nё partitё politike ёshtё mjaft e lartё 41,6%. Partitё 
politike mobilizojnё mё shumё qytetarё nё krahasim me format tjera tё shoqёrimit. Nё çdo 
pesё qytetarё, dy janё anёtarё tё ndonjё partie politike, edhe pse vetёm njё ёshtё aktiv. 
Mё shumё qytetarё punojnё vullnetarisht nё parti politike nё krahasim me organizatat 
qytetare, kishat dhe bashkёsitё fetare. Pak nga ata tё cilёt kanё vendosur tё kontribuojnё 
me punё vullnetare janё tё motivuar kryesisht nga shkaqe altruiste (Klekovski S. etj. 2009).

Gjendja e kёtillё nё masё tё madhe ёshtё rezultat i besimit tё dobёt qё e kanё qytetarёt 
nё institucionet nё shtet. Kjo ndryshon nga institucioni nё institucion, por kryesisht ёshtё 
i dobёt te tё gjithёs sektorёt (Klekovski S. etj. 2008). Qytetarёt kanё besim tё lartё nё tё 
ngjashmit – besim nё familje (97,8%) dhe besim tё pёrgjithshёm tё ulёt (23,1%) dhe besim 
nё institucionet. Qytetarёt kanё besim mё tё madh nё kishat dhe bashkёsitё fetare (65,6%), 
derisa ka ndarje nё besimin drejt organizatave qytetare. Pakicё e vogёl e qytetarёve kanё 
besim nё sindikatat (20,1%) dhe nё odat ekonomike (23,3%).

Hulumtimi tregoi se besimi i pёrgjithshёm nё organizatat qytetare ёshtё 41,7%. 
Megjithatё, sipas 81,8% tё qytetarёve, organizatat qytetare janё keqpёrdorur nga partitё 
politike dhe prapa tyre fshihen partitё politike, edhe pse sipas analizёs sё MCMS-sё pakicё 
e vogёl (25%) kjo mund tё ilustrohet me shembuj tё organizatave qytetare prapa tё cilave 
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fshihet parti politike. Kjo, sipas pёrfundimit mund tё flasё pёr stereotip pёr lidhshmёrinё 
mes partive politike dhe organizatave qytetare, qё nuk ёshtё mbёshtetur me argumente 
konkrete, edhe pse njё pёrfundim i tillё mund tё nxirret nga hulumtimi i kёtij rrёfimi.
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Pёrfundime dhe rekomandime

Edhe krahas pjesёmarrjes sё pamjaftueshme nё aktivitetet qytetare, mund tё 
pёrfundohet se ky aktivitet qytetar ka trend tё rritjes. Do tё thotё pjesёmarrja e qytetarёve 
nё aksionet jopartiake politike nga pavarёsia e Republikёs sё Maqedonisё ёshtё nё 
rritje. Kёtё e tregojnё hulumtimet e shumta dhe anketat. Por rritja dhe pjesёmarrja e rritur 
kryesisht ёshtё ad hok, do tё thotё nё rrethana tё caktuara, ngjarje (kontesti maqedonaso-
grek pёr emrin, projekti Shkupi 2014, periudha e proceseve zgjedhore dhe tjera). Bile 
edhe nё rrethana tё tilla mbetet prapa masiviteti, qё do tё ishte e lidhur me disponimin e 
qytetarёve e shprehur nё anketat.

Me zhvillimin e sektorit civil rritet edhe vetёdija e qytetarёve pёr rolin e tyre nё shoqёri 
si individё tё pavarur, jashtё nga institucionet e shtetit. Megjithatё, mbetjet nga sistemi i 
kaluar, keqpёrdorimi i tё drejtave demokratike nga lidershipi i ri politik, akoma e ngecin 
pёrparimin e aktiviteteve tё lira qytetare, tё cilat janё tё garantuara me mё shumё ligje dhe 
me Kushtetutёn e RM. Kjo ёshtё njё nga frenuesit e demokratizimit tё shoqёrisё, qё ёshtё 
deklarative (qёndrim i shumicёs sё madhe tё qytetarёve nё anketat dhe tё shumicё sё madhe 
tё subjekteve politike nё programet) dhe realisht (me statutin kandidat pёr anёtarёsim nё 
Bashkimin Evropian) pёrpiqet drejt afrimit nё vlerat dhe standardet evropiane.

Qёllimi i inkuadrimit tё Maqedonisё nё BE duhet tё jetё forcё e fuqishme lёvizёse 
pёr zhvillimin e mёtejshёm tё shoqёrisё civile. Prej kёtu,  rekomandimi i parё ёshtё qё 
organizatat qytetare tё jenё bartёs tё vlerave tё reja, siç ёshtё demokracia participative, 
inkuadrimi, barazia, transparenca dhe dhёnia e llogarisё. Qё kjo tё jetё ashtu, nevojitet 
rritje e pjesёmarrjes sё qytetarёve nё sektorin civil. Kjo nё masё tё madhe mund tё ndihmojё 
nё shtyrjen e vlerave tё “vjetra” tё sundimit autoritativ, pёrjashtimit, korrupsionit. Nga ana 
tjetёr, kjo ecё vёshtirё pёr shkak tё faktit se realisht partitё politike janё atё qё disponojnё 
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me resurse tё mёdha (anёtarёsi, financa, logjistikё, institucione etj.) pёr çka iniciativat 
jopartiake tё pavarura vёshtirё mund tё vijnё nё shprehje. 

Rritja e iniciativave pёr aksion jopartiak politik, si njё nga elementet mё tё rёndёsishme 
nё rrёfimin real tё zhvillimit tё sektorit civil, jep optimizёm, por ndryshon nё pjesёmarrjen 
reale tё qytetarёve nё aktivitetet e kёtilla e relativizon vlerёsimin pozitiv. Do tё thotё, 
rekomandimi i dytё ёshtё tё punohet vazhdimisht nё zbulimin e dobёsive tё shoqёrisё 
civile (sepse kjo nuk mund ta imponojё mendimin e vet pёr ngjarje tё rёndёsishme), si dhe 
tё shkaqeve pse te qytetarёt nuk ka vullnet tё madh pёr pjesёmarrje nё aktivitete jopartiake. 
Hulumtimet konkrete nё kёtё rrёfim zbulojnё njё pjesё tё dobёsive tё shoqёrisё civile nё 
vend, por nuk i zbulojnё deri nё fund shkaqet pёr humbjen a ambicieve te pёrqindje e mirё 
e qytetarёve pёr pjesёmarrje nё aktivitete jopartiake politike.
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Tema: 

mediumet soCiale  
si formё e angazhimit  
dhe shoqёrimit  
qytetar

Darko buldioski

Boris ristovski

pёrdorimi i mediumeve sociale nga 
ana e organizatave qytetare 
nё republikёn e maqedonisё

rezyme përfundimtare

Raporti përmban të dhëna sumare nga hulumtimi i kryer për ta caktuar shkallën e 
përdorimit të mediumeve sociale si vegël për rritjen e dukshmërisë nëpërmjet internetit 
nga ana e organizatave qytetare në Maqedoni. Fokusi është në tre veglat më të përdorura 
në nivel global, por edhe në nivel lokal: Twitter, Facebook i YouTube. Për nevojat e këtij 
hulumtimi u përdorën masa kuantitative me qasje deduktive. 

Plotësisht në këtë raport  ka edhe një fjalor në të cilin sqarohen termet të nevojshme 
për paraqitje adekuate dhe analizë të rezultateve. Në fund ka konkluzione konkrete për çdo 
vegël ne veçanti dhe po ashtu ka bibliografi për ta përkrahur hulumtimin dhe për informim 
plotësues. 

Prej gjithsej rreth 10.000 organizatave të regjistruara qytetare në Maqedoni, vetëm 
67 ne ueb faqet e veta kanë shpallur publikisht  përdorimin e mediumeve sociale. Më 
konkretisht, nga gjithsej 666 ueb faqe aktive të regjistruara me domainin 0rg.mk, vetëm 10% 
janë aktive në mediumet sociale. Normalisht, shërbimi të cilin më shpesh e përdorin OQ-të 
është Facebook-u (84% e atyre të cilët përdorin), pastaj është shërbimi për mikroblogim 
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twitter (33% ) dhe Youtube (30%)
Në bazë të rezultateve të fituara, mund të përfundohet se OQ-të në twitter më shumë 

dëshirojnë të dërgojnë mesazhe në një drejtim, se sa të kenë komunikim të dyanshëm. 
Gjithashtu nuk kanë prani kualitative dhe të vazhdueshme në twitter dhe nuk janë shumë 
të avancuar në përdorimin e twitter-it. 

Sa i përket përdorimit të Faceb00k-ut  pakicë e vogël e përdorin Faceb00k-un si medium 
social për distribucionin e përmbajtjeve dhe lidhje me adhuruesit e tyre. Gjithashtu pakicë 
e vogël përdorin vegla për shpërndarjen e përmbajtjeve nga ueb faqet amë në Facebook 
llogaritë. Të dhënat tregojnë edhe atë se ekziston bashkëveprim me adhuruesit në Facebook 
llogaritë e organizatave qytetare.

Përdorimi i YouTube nga ana e organizatave qytetare është shumë i vogël. Përdoruesit 
e YouTube tregojnë interes për videoklipet e organizatave qytetare.

hyrje 

Jetojmë në kohë kur ndarja e online dhe botës reale apo ofline ka gjithnjë e më pak 
kuptim. Gjenerata e re e ashtu quajtur Google gjeneratë ka kohë që funksionon në një botë 
të vetme. Të tjerëve nuk u ngelë asgjë tjetër, përveç se të ballafaqohen me realitetin dhe 
të pranojnë se interneti është pjesë e përditshmërisë së çdo kujt. Ai ndikon, në mënyrë 
të drejtpërdrejtë apo indirekte te të gjithë ne prandaj edhe duhet ti kushtohet vëmendje 
adekuate dhe kur bëhet fjalë për përdorimin e tij në promovimin dhe komunikimin e 
qëllimeve dhe aktiviteteve të organizatave qytetare. 

Statistika e fundit hulumtuese tregojnë se në Maqedoni çdo e dyta amvisëri ka internet, 
kurse 80% nga to përdorin lidhje të shpejtë interneti. Ky numër i përkrahur me numrin e 
shfrytëzuesve të fenomenit bashkëkohor social, Facebook, qartë tregon potencialin i cili 
fshihet pas internet kanaleve të reja për komunikim. 

Fillimi i mileniumit të ri shënoi edhe fillimin e fazës së re të zhvillimit të internetit. Rrjetit 
botëror gjithnjë e më shumë filluan ti japin formë shfrytëzuesit e tij final. Kjo donte të thotë 
fillimin e dhënies fund të rolit dominues të qendrave vendosësh të cilët vite të shumta 
sundonin me informatat. Shfrytëzuesit marrin pjesë në ndërtimin dhe përmirësimin e 
veglave me të cilat mundet më lehtë, më shpejtë dhe më lirë vetë të krijojnë përmbajte. 
Filluan të krijojnë mediume të veta dhe një nga një ta shprehin qëndrimin e vetë, në mënyrë 
aktive të veprojnë në ndryshimin e shoqërisë së vet.  

Maqedoninë nuk e tejkaloi vala e re e zhvillimit të aplikacioneve dhe shërbimeve të cilët 
dominojnë në rrjetin më të madh global. Gjerë i njohur si 2.0, interneti më i ri bazohet në 
principe të cilët deri tani nuk kanë qenë karakteristik e asnjë mediumi: rrjetëzim, bashkësi 
e shfrytëzuesve, krijues të përmbajtjes, bashkëpunim, qëllim të përbashkët, kapital 
shoqëror, komunikim i dyanshëm, shpërndarje. Të gjitha këto karakteristika kyçe vetëm 
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tregojnë se mediumet e reja në fakt nuk paraqesin vetëm edhe një kanal për komunikim 
mes dërguesve masiv të informatave, por ofruan numër të madh të kanaleve të ndryshme 
me të cilët mund të komunikohet një ndaj një, një ndaj shumë, shumë ndaj një dhe shumë 
ndaj shumë, që realisht donë të thotë në të gjitha drejtimet. 

Mu për shkak të mundësive komplekse të cilat i mundëson interneti si vegël komunikative 
për realizimin e qëllimeve që kanë të bëjnë me ekzistimin e sektorit qytetar, duhet që në 
fillim të kuptohet se ky komunikim ka karakteristikat e veta. Duhet theksuar dhe para së 
gjithash të kuptohet se komunikimi në internet nuk kontrollohet, është i drejtpërdrejtë, i 
individualizuar, adaptuar, shumëkahësh, nuk është sistematikisht i organizuar, është në 
dispozicion të çdo kujt dhe çdo herë lidhën njerëz (me interesa dhe aktivitete të ngjashme). 

Numri i veglave të cilat mundet të përdoren nga ana e organizatave qytetare është shumë 
i madh. Një pjesë e tyre u përgjigjen nevojave një pjesë jo. Numri më i madh i veglave janë 
falas, por kjo nuk donë të thotë se nuk ka nevojë për përdorimin e tyre të investohet kohë 
dhe dije. 

Lista e veglave është e gjatë dhe zgjatet nga dita në ditë. Megjithatë, ja një listë e cila 
përafërsisht i kategorizon shërbimet e ndryshme të cilat e kanë shenjën 2.0: Shërbime 
për rrjetëzim social (Social Networking), bllogje (Blogs), shërbime për mikroblogim 
(Microblogging), online video shërbime (Video Sharing), online foto shërbime (Photo 
Sharing), “Wiki” faqe, forume dhe shërbime për biseda (Forums, Chats), online lojëra dhe 
rrjete (Online gaming, Virtual Realities), online shenjëzime (Social Bookmarking), podkaste 
(Podcasts)

Qëllimi i këtij hulumtimi është të matet shkalla e përdorimit të rrjeteve sociale si 
vegël për rritjen e dukshmërisë nëpërmjet internetit nga ana e organizatave qytetare në 
Maqedoni dhe të caktohet popullariteti dhe niveli i përfshirjes në përdorimin e të njëjtave 
vegla. Raporti nga ky hulumtim jep të dhëna për at se kush, sa dhe në çarë mënyre përdoren 
mediumet sociale nga ana e organizatave qytetare në Maqedoni. 

Për nevojat e këtij hulumtimi ne u fokusuam në tre veglat (shërbimet) që përdoren më 
shpesh globalisht por edhe në Maqedoni: Twitter (shërbim për mikroblogim), Facebook 
(shërbime për rrjetëzim social) dhe YouTube (shërbim për shpërndarjen e video incizimeve).
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metodologjia dhe qasja

Për nevojat e këtij hulumtimi u përdorën metoda kuantitative me qasje deduktive. 
Popullatën e përgjithshme e përbëjnë të gjitha organizatat qytetare të regjistruara në 
Maqedoni, kurse si mostër do të merren të gjitha organizatat qytetare të cilat kanë 
regjistruar domen org.mk, në të njëjtin kanë vendosur ueb faqe ku qartë shihet përdorimi 
i mediumeve sociale. Atyre u është bë analizë më e thellë e mënyrës dhe praktikës së 
përdorimit të mediumeve sociale. Si instrument i mbledhjes së të dhënave do të përdoret 
analiza e përmbajtjes (në këtë rast internet faqe). Analiza e shkrimeve arkivore është bë 
nëpërmjet mbledhjes joreaktive të dhënave (Nonreactive data collection).  

Llogaritë e mediumeve sociale janë analizuar në periudhën 10-16 janar të vitit 2001. Në 
këtë dokument janë paraqitur rezultatet nga analiza e bërë dhe konkluzionet e dala nga 
kjo analizë. Rezultatet janë prezantuar grafikisht nëpërmjet grafikeve dhe tabelave, janë 
përdorur edhe numra absolut dhe përqindje.

tuiter (twitter)

 » Hyrje

Twitter është shërbim për mikroblogim, gjegjësisht shpallje të posteve deri 140 karaktere. 
Mesazhet mundet të shpallen drejtpërdrejtë nga ueb-kërkuesi, klienti për shkëmbimin e 
mesazheve të shkurta, SMS, e-postë apo nëpërmjet ndonjë desktop apo aplikacionit për 
celular. Fillimisht i dedikuar për komunikim më të lehtë dhe më të shpejtë, Twitter u tregua 
si shërbim mjaft i dobishëm, prandaj u pranua nga shumë internet shfrytëzues por edhe 
nga shumë emra nga mediat, yje nga Holivudi, kompani dhe organizata. 

Twitter-i zbatoi praktikë të re të lidhjes si model në botën e internet shërbimeve për 
rrjetëzim social. Në fakt, në twitter lidhshmëria është asinkrone. Kjo donë të thotë se një 
shfrytëzues mundet ti ndjekë shpalljet e shfrytëzuesit tjetër duke mos u dashur konfirmimi 
i ndërsjellë. Në këtë mënyrë intensifikohet komunikimi dha hapen shumë mundësi, para 
së gjithash për shkak të transparencës dhe dinamizmit në komunikim. Shërbimi ofron 
edhe opsione për bllokimin e shpalljeve, por në nivel botëror numër i vogël i shfrytëzuesve 
e aktivizojnë këtë mundësi. Në analizën tonë nuk hasëm në asnjë llogari me shpallje të 
mbyllura.  

Në Maqedoni numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve aktiv të Twitter-it e tejkalon shifrën 
prej 1.000, por sipas aktiviteteve të cilët mundet të ndiqen në agregatorin lokal/drejtoria 
140.mk, bëhet fjalë për bashkësi jashtëzakonisht aktive dhe kritike të ashtuquajturve 
shfrytëzues të hershëm të teknologjive të reja. Megjithatë vërehet edhe suksesi i 
kompanive të caktuara dhe organizatave qytetare të cila nëpërmjet këtij shërbimi arrijnë të 
komunikojnë me publikun e vet. 
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 » Analizë
Sipas hulumtimit të QMBN-s (http://www.mcms.org.mk/mk/za-nasata-rabota/

istrazuvana-i-publikacii/991-analiza-na-tercijarni-org-mk-domeni.html), ekzistojnë gjithsej 
666 org.mk ueb faqe aktive (deri më 01.12.2010), nga të cilat 67 (10,1%) përdorin mediume 
sociale. Nga këto 67, Twitter përdorin 22 (32,8%) ueb faqe. Nga ato 3(13,6%) janë llogari 
të partive politike, 2(9.1%) janë organizata ndërkombëtare me seli jashtë Maqedonisë, 
1 (4,5%) është llogari personale kurse jo e organizatës, ndërsa 16 të tjerat (72,7%) janë 
kanale të organizatave qytetare. Në këtë hulumtim janë analizuar po këto 16 llogari në 
Twitter të cilat paraqesin 2,4% nga numri i përgjithshëm i org.mk ueb faqeve aktive (666).
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Графикон 1 – Употреба на твитер од страна на организациите кои користат социјални 
медиуми 

Оваа истра жува ње не навлегува во анализа на сметките кои се следени или ги следат 
организациите,  но како дополнителен корисен податок може да се наведе број от на 
локални твитеркорисници на твитер (сметки)  кои во рамките на локалниот 
твитердиректориум/ агрегатор 140. мк на твитер при регистрацијата избрале дека 
обј авуваат содржини поврзани со граѓанското опш тество.  Тој  број  изнесува 52 членови од 
вкупно досега регистрирани 683,  или во проценти,  тоа се 7, 6 %.  Дел од овие корисници, 
секако,  се и корисничките сметки на самите организации кои се предмет на анализа на ова 
истражува ње.  

 
Графикон 2 – Локални твитерсметки на твитер кои се пријавиле во категоријата 
„Граѓанско општество“ на 140.мк 

Корисничка сметка која е следена од нај голем број  други твитеркорисници на твитер e 
сметката на Ф ондациј ата Метаморфозис (@fmet a).  Истата ј а следат 359 корисници,  додека 
сметка кој а следи најмногу корисници е онаа на Асоциј ациј ата за креативни тактики 
(@ ACTMacedoni a)  кој а следи 568 корисници.  Македонските граѓански организации со 
своите официј ални сметки на твитер во просек следат 140 ( 139,7)  други корисници. 
Додека пак нивните сметки се следени од,  во просек,  128 ( 127, 8) корисници.  Постои 
твитерсметка на твитер кој а не следи ниеден корисник и  нема корисници кои ј а следат. 
Во следната табела се изнесени минималните и максималните вредности за овие два 
параметри, не земај ќи ја сметката со нула „follower/foll owi ng“.  
Табела 1. Минимални и максимални вредности за следени / следат на твитер сметките на ГО 

 
мин. макс. просек вкупно 

следени од 10 359 139,7 2.235 

следат 3 568 127,8 2.045 
 

33%
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Grafiku 1 – Përdorimi i Twitter-it nga ana e organizatave të cilat përdorin mediume sociale

Ky hulumtim nuk ndërhynë në analizën e llogarive të cilat ndiqen apo i ndjekin 
organizatat, por si e dhënë plotësuese e dobishme mundet të ceket numri i llogarive lokale 
në Twitter të cilat në kuadër të twitter drejtorisë lokale/agregatorit 140.mk në twitter gjatë 
regjistrimit kanë zgjedhur se shpallin përmbajtje që kanë të bëjnë me shoqërinë civile. Ky 
numër është 52 anëtarë nga gjithsej të regjistruara 683, apo në përqindje ajo është 7,6%. 
Një pjesë nga këto shfrytëzues, sigurisht janë edhe llogaritë e vet organizatave të cilat janë 
objekt i analizës në këtë hulumtim. 

Kanë llogari të Tuiter

Nuk kanë llogari të Tuiter
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Grafiku 2 – Llogari lokale në Twitter të cilat janë paraqitur në kategorinë “Shoqëri civile” 
në 140.mk

Llogari e cila ndiqet nga më shumë shfrytëzues të Twitter-it është llogaria e Fondacionit 
Metamorfozis (@fmeta). Të njëjtën e ndjekin 359 shfrytëzues, ndërsa llogaria e cila ndjek 
më shumë shfrytëzues është ajo e Asociacionit për taktika kreative (@ACTMacedonia) 
e cila ndjek 568 shfrytëzues. Organizatat qytetare të Maqedonisë me llogaritë e veta 
zyrtare në Twitter mesatarisht ndjekin 140 (139,7) shfrytëzues tjerë. Ndërsa llogaritë e tyre 
mesatarisht ndiqen nga 128 (127,8) shfrytëzues. Ekziston twitter llogari e cila nuk ndjek 
asnjë shfrytëzues dhe të cilën nuk e ndjek asnjë shfrytëzues. Në tabelën më poshtë janë 
dhënë vlerat minimale dhe maksimale për këto dy parametra duke mos e marrë parasysh 
llogarinë me zero „follower/following“.

Tabela 1. Vlerat maksimale dhe minimale për të përcjellur/përcjellës në llogaritë e tuiterit 
të OQ

min. maks. mesatarja gjithsej

Të përcjellë nga 10 359 139,7 2.235

përcjellin 3 568 127,8 2.045

Grupimi i numrit të llogarive sipas numrit të llogarive të cilat i ndjekin dha nga të cilat 
ndiqen nuk sjell shumë variacione. Shtatë (44%) nga llogaritë ndiqen prej 100 deri 200 
shfrytëzues. Përfaqësimi më i vogël është i atyre llogarive të cilat ndiqen nga më shumë se 
200 shfrytëzues, gjegjësisht të tilla janë 4 (25%).

Shoqëria civile

Të tjerët
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Групира њето на број от на сметки по број от на сметки кои ги следат и од кои се 
следени не носи големи вариј ации.  Седум ( 44 %) од сметките се следени од 100 до 200 
корисници.  Нај мала е застапеноста на оние сметки кои се следени од преку 200 
корисници, односно такви се 4 (25 %). 

 
Графикон 3 – Од колку корисници се следени твитерсметките на ГО на твитер  

Пред сè заради извесен број  граѓански организации кои во основа немаат активни 
сметки,  доминантен е број от на граѓански организации кои следат помалку од 100 
твитеркорисници на твитер.  

 
Графикон 4 – Колку корисници (ГО) ги следат останатите твитерсметките на твитер 

Нај старата сметка е креирана на 26 март 2009 г.,  додека пак последната креирана 
сметка е на 13 април 2010 г.  Поделено по ш естмесечј а,  речиси еднаков е број от на сметки 
кои се креирани во текот на 2009 и првата половина на 2010 година.  Забележително е дека 
во втората половина на 2010 г.  не е креирана ниту една твитерсметка на твитер на 
македонска граѓанска организациј а.  Но исто така не е креирана ниту една сметка ни пред 
2009 г.,  и покрај  тоа што услугаот е основан во средината на 2006 г.  Просечна старост на 
твитерсметка на твитер на локална ГО е 14 месеци.  

 
Графикон 5 – Година на креирање на твитерсметките на твитер на локалните ГО  

Твитер нуди можности за пополнува ње на неколку основни податоци ( опис во 160 
карактери и локациј а)  на сопственикот на сметката.  Анализата на корисничките сметки на 
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Grafiku 3 – Nga sa shfrytëzues ndiqen llogaritë në Twitter 
Para së gjithash për shkak se një numër i konsiderueshëm i organizatave qytetare të 

cilat nuk kanë llogari aktive, dominon numri i organizatave qytetare të cilat ndjekin më pak 
se 100 shfrytëzues të Twitter-it.
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Grafiku 4 – Sa shfrytëzues i ndjekin llogaritë në Twitter
Llogari më e vjetër është krijuar më 26 mars të vitit 2009, ndërsa e fundit është krijuar 

më 13 prill të vitit 2010. Shikuar sipas semestrave, pothuaj është i njëjtë numri i llogarive 
që janë krijuar gjatë vitit 2009 dhe në pjesën e parë të vitit 2010. Vërehet se në pjesën e 
dytë të vitit 2010 nuk është krijuar asnjë llogari në Twitter nga ndonjë organizatë qytetare 
në Maqedoni. Por gjithashtu edhe para vitit 2009 nuk është krijuar asnjë llogari edhe pse 
shërbimi funksionon nga mesi i vitit 2006. Mosha mesatare e llogarive në Twitter e OQ-ve 
lokale është 14 muaj.
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Grafiku 5 – Viti i krijimit të llogarive në Twitter nga ana e OQ-ve lokale 

Twitter-i ofron mundësi për plotësimin e disa të dhënave themelore (përshkrim në 160 
karaktere dhe lokacioni) për pronarin e llogarisë. Analiza e llogarive të organizatave qytetare 
të Maqedonisë tregoi se gjysma e gjithë llogarive (8) i kanë plotësuar këto të dhëna. Edhe 
pse plotësimi i këtyre dy llojeve të dhënave është i pavarur megjithatë shfrytëzuesit të cilët 
i kanë plotësuar të dhënat i kanë plotësuar të dyja për dallim nga pjesa tjetër e cila nuk ka 
plotësuar asnjë të dhënë.
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македонските граѓански организации пока жа дека половина од сите сметки ( 8)  ги имаат 
пополнето овие податоци.  Иако пополнува њето на овие два типа податоци е независно, 
сепак корисниците кои ги имаат пополнето податоци ги имаат пополнето двата,  за разлика 
од другата половина која нема ниту еден пополнет податок.  

 
Графикон 6 – Колку од твитерсметките на твитер имаат споделено информации и локација 

Постој ат голем број  начини да се обј авуваат содржини на твитер.  Почнувај ќи од 
нивниот матичен сајт,  независни апликации,  додатоци за прелистувач,  мобилни 
апликации и автоматизирано преку некои услугаи,  како на пример t wtt erfeed.  На 
сопствениците на феј сбукстраници на феј сбук ( Pages)  им е овоз можено автоматизирано 
обј авува ње содржини директно на твитер преку феј сбук.  

 
Графикон 7 - Најчесто користен интерфејс за објавување содржини 

Македонските граѓански организации нај многу ги ажурираат своите сметки преку 
матичниот сај т.  Twitter. com  го користат 43 % (7)  од нив како примарна платформа за 
обј авува ње содржини.  На второ место со 25 % (4)  е автоматското поврзува ње на сметката 
со официј алната феј сбукстраница на феј сбук.  Кога на овие 25 %  (4)  ќе се додадат и 12, 5% 
(2) од корисниците кои обј авуваат автоматизирани твитови преку twi tterfeed,  може да се 
констатира дека 37, 5 % од сметките се ажурираат автоматизирано.  
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Grafiku 6 – Sa nga llogaritë në Twitter kanë dhënë informata dhe lokacionin
Ekzistojnë numër i madh i mënyrave për të shpallë përmbajtje në Twitter. Duke filluar 

nga ueb faqja e tyre, aplikacione të pavarura, shtojca për kërkues, aplikacione për celularë 
dhe në mënyrë automatike nëpërmjet disa shërbimeve, si për shembull twtterfeed. 
Pronarëve të facebook faqeve në facebook u mundësohet që në mënyrë automatike të 
shpallin përmbajtje drejtpërdrejtë në twitter nëpërmjet facebook-ut. 
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македонските граѓански организации пока жа дека половина од сите сметки ( 8)  ги имаат 
пополнето овие податоци.  Иако пополнува њето на овие два типа податоци е независно, 
сепак корисниците кои ги имаат пополнето податоци ги имаат пополнето двата,  за разлика 
од другата половина која нема ниту еден пополнет податок.  

 
Графикон 6 – Колку од твитерсметките на твитер имаат споделено информации и локација 
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апликации и автоматизирано преку некои услугаи,  како на пример t wtt erfeed.  На 
сопствениците на феј сбукстраници на феј сбук ( Pages)  им е овоз можено автоматизирано 
обј авува ње содржини директно на твитер преку феј сбук.  
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обј авува ње содржини.  На второ место со 25 % (4)  е автоматското поврзува ње на сметката 
со официј алната феј сбукстраница на феј сбук.  Кога на овие 25 %  (4)  ќе се додадат и 12, 5% 
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констатира дека 37, 5 % од сметките се ажурираат автоматизирано.  
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Grafiku 7 – Interfejsi më shpesh i përdorur për shpalljen e përmbajtjeve
Organizatat qytetare në Maqedoni llogaritë e veta më shumë i azhurnojnë nëpërmjet 

faqes amë. Twitter.com e përdorin 43 % (7) si platformë primare për shpalljen e përmbajtjeve. 
Në vendin e dytë me 25 % (4) është lidhja automatike e llogarisë me ueb faqen zyrtare në 
Facebook. Nëse këtyre 25 % (4) u shtohen edhe 12,5% (2) të shfrytëzuesve të cilët shpallin 
twit-e të automatizuara nëpërmjet twitterfeed, mundet të konstatohet se 37,5 % e llogarive 
azhurnohen në mënyrë të automatizuar. 
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Графикон 8 – Начин на објавување на содржини на твитерсметките на твитер 

Анализираните 16 твитерсметки на твитер имаат публикувано вкупно 1. 687 твитови. 
Просечниот број  твитови е 105, 4.  Максималниот е 326 твита,  а има и сметки кои имаат 
обј авено само 3, односно 5 твита.  
Табела 2. Број на објавени твитови 
мин. макс. просек вкупно 

3 326 105,4 1.687 

Одразот на популарноста на сметките се гледа и од број от на листи во кои истите се 
вклучени.  Од анализираните сметки,  3 не се вклучени во ниту една листа,  а сметката на 
Фондациј ата Метаморфозис е вклучена во 17.  Просекот за сите анализирани сметки е 
вклученост во 5, 4 листи.  
Табела 3. Вклученост на твитерсметките во листи 
мин. макс. просек вкупно 

0 17 5,4 86 
 

Редовното користе ње на оваа услуга и интензивира ње на комуникациј ата подразбира 
и зголемува ње на бројот на сметки кои ј а следат официј алната сметка на граѓанската 
организациј а.  За таа цел го споредивме бројот на сметки кои ги следат сметките на 
граѓанските организации пред 3 месеци и сега.  Од податоците се извлекува заклучок дека 
просечниот пораст во текот на последните 3 месеци е 10, 1%.  Во апсолутна број ка,  ова 
значи дека 16-те сметки кои ги анализираме вкупно имаат пораст од 261 сметки од кои се 
следени.  Нај голем напредок бележи Асоциј ациј ата за креативни тактики 
(@ ACTMacedoni a)  со пораст од 35, 3 % и Ф ондациј ата Метаморфозис (@fmeta)  со пораст 
од 33, 5 %.  Во апсолутна број ка,  Ф ондациј ата Метаморфозис (@fmeta)  беле жи нај голем 
раст од 90 нови сметки кои започнале да ги следат во последните 3 месеци.  

 
Графикон 9 - Пораст за три месеци во бројот на нови сметки кои ги следат организациите  
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Grafiku 8 – Mënyra e shpalljes së përmbajtjeve në llogaritë në Twitter
16 llogaritë e analizuara në Twitter kanë publikuar gjithsej 1.687 twite. Numri mesatar i 

twitteve është 105,4. Numri maksimal është 326twite, por ka edhe llogari që kanë shpallur 
vetëm 3, gjegjësisht 5 twit-e. 

Tabela 2. Numri i tviteve të publikuara

min. maks. mesatarja gjithsej

3 326 105,4 1.687

Manuale 

E automatizuar
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Popullariteti i llogarive duket edhe nga numri i listave në të cilat ato janë të kyçura. 
Nga llogaritë e analizuara, 3 nuk janë të kyçura në asnjë listë, kurse llogaria e Fondacionit 
Metamorfozis është e kyçur në 17. Mesatarja për të gjitha llogaritë e analizuara është kyçje 
në 5,4 lista. 
 

Tabela 3. Inkuadrimi i tuiter llogarive në lista

min. maks. mesatarja gjithsej

0 17 5,4 86

Përdorimi i rregullt i këtij shërbimi dhe intensifikimi i komunikimit nënkupton edhe 
rritjen e numrit të llogarive të cilat e ndjekin llogarinë zyrtare të organizatës qytetare. 
Për këtë qëllim e krahasuam numrin e llogarive të cilat i ndjekin llogaritë e organizatave 
qytetare para 3 muajve edhe sot. Nga të dhënat nxirret përfundimi se rritja mesatare gjatë 
3 muajve të fundit është 10.1%. Në numra absolut, kjo donë të thotë se 16 llogaritë të cilat 
i analizuam gjithsej kanë rritje prej 261 llogari të cilat ndiqen. Rritje më të madhe shënon 
Asociacioni për taktika kreative (@ACTMacedonia) me rritje prej 35,3 % dhe Fondacioni 
Metamorfozis (@fmeta) me rritje 33,5 %. Në numra absolut, Fondacioni Metamorfozis (@
fmeta) shënon rritje më të madhe prej 90 llogarive të reja të cilat kanë filluar ta ndjekin në 
3 muajt e fundit.
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Grafiku 9 – Rritje për tre muaj të numrit të llogarive të reja të cilat i ndjekin organizatat 

Bashkëveprimi, gjegjësisht komunikimi direkt është një nga karakteristikat më të 
rëndësishme në përdorimin e këtij shërbimi për rrjetëzim social. Analiza e llogarive të 
OQ-ve tregoi se mesatarisht minimum 2,6% e shpalljeve të tyre (twiteve) komunikojnë me 
një apo më shumë llogari tjera. Llogaria e Fondacionit PCM (@biznisinkubator) shënon 

tetor dhjetor
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përqindje më të madhe të twitteve me komunikim direkt - 19,4 %. Duhet të ceket se 9 llogari 
nuk kanë asnjë shpallje me komunikim direkt ndaj tjetër llogarie në twitter. 
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Интеракциј ата,  односно директната комуникациј а е една од нај важните 
карактеристики во користе њето на оваа услуга за социј ално вмре жува ње.  Анализата на 
сметките на ГО пока жа дека во просек минимални 2, 6 % од нивните обј ави (твитови)  се 
обраќаат до една или повеќе други сметки.  Сметката на Ф ондациј ата ПСМ 
(@biznisi nkubat or)  бележи нај висок процент на твитови со директно обраќа ње -  19, 4 %. 
Мора да се напомене дека 9 сметки немаат ниту една обј ава со директно обраќа ње кон 
друга сметка на твитер.   

 
Графикон 10 – Колку од твитерсметките директно се обраќаат кон корисниците кои ги 
следат 

Уш те еден индикатор за интеракциј а е и реобј авува њето на твитови од други 
корисници.  Просечно 7, 1 % од твитовите на ГО се ретвитови.  Максимален број  ретвитови 
има Здружението Конект (@konekt _skopj e)  - 66, 7 %,  но мора да се истакне дека оваа 
сметка има вкупно објавено само 3 твита и не може да се смета за релевантна.  Втора 
организациј а на овој  дел од листата е Центарот за застапува ње (@Advocacy_m k)  од чиј 
вкупен број твитови, 29, 6% се ретвитови.  

 
Графикон 11 – Колку од твитер-сметките реобјавуваат твитови на други корисници 
 

Фејсбук (Facebook) 
Вовед 
Фејсбук е најголемата глобална услуга за социј ално вмре жува ње.  Претставува услуга 

кој  ги поврзува луѓето и нуди можности за обј авува ње фотографии и видеоматериј али, 
споделува ње линкови,  креира ње настани и многу други активности.   Содржината може да 
се обј авува преку самата интернет-услуга,  преку неговата мобилна верзиј а и 
специј ализирани десктоп и апликации за мобилни телефони.  Неодамна феј сбук стана 
нај посетувана веб- дестинациј а на светско ниво.  
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Grafiku 10 – Sa nga twitter llogaritë në mënyrë të drejtpërdrejtë u drejtohen shfrytëzuesve 
që i ndjekin

Edhe një indikator për bashkëveprim është rishpallja e twitteve nga shfrytëzues tjerë. 
Mesatarisht 7,1% e twitteve të OQ-ve janë retwitte. Numër maksimal të retuiteve ka Shoqata 
Kontekt (@konekt_skopje) - 66,7 %, por duhet theksuar se kjo llogari ka gjithsej të shpallur 
vetëm 3 tuite dhe nuk mundet të merret si relevante. Organizata e dytë në këtë pjesë të 
listës është Qendra për përfaqësim (@Advocacy_mk) te e cila nga numri i përgjithshëm i 
tuiteve, 29,6% janë retuite.
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Grafiku 11 – Sa nga Twitter llogaritë rishpallin tuite te shfrytëzuesit tjerë

kanë drejtim të 
drejtpërdrejtë
nuk ka drejtim të 
drejtpërdrejtë

kanë rishpallur tuite

nuk kanë rishpallur 
tuite



36

fejsbuku (faCebook)

 » Hyrje
Facebook është shërbimi më i madh global për rrjetëzim social. Paraqet shërbim i 

cili i lidhë njerëzit dhe ofron mundësi për shpalljen e fotografive dhe video materialeve, 
ndarjen e linqeve, krijimin e ngjarjeve dhe shumë aktivitete tjera. Përmbajtja mundet të 
shpallet nëpërmjet vetë internetit, nëpërmjet versionit të tij në celularë dhe aplikacioneve 
të specializuara në desktop dhe telefona celularë. Kohëve të fundit Facebook u bë ueb-
destinacioni më i vizituar në nivel botërorë. 

Lidhja e shfrytëzuesve bëhet në mënyrë sinkrone domethënë nevojitet konfirmim 
nga të dy shfrytëzuesit për tu vendos lidhja. Shërbimi ka filluar të ofrohet në vitin 2004. 
Në fillim rrjeti ishte i mbyllur vetëm për studentë, por më vonë e filloi dominimin e vet 
botërorë dhe sot ka rreth 600.000 milionë shfrytëzues. Facebook-u ofron kanale të 
veçanta për komunikim për organizata, kompani, muzikant, etj. Mu për shkak të numrit të 
shfrytëzuesve dhe numrit të madh të opsioneve, ai është interesant dhe shfrytëzohet nga 
ana e organizatave dhe kompanive në botë. 

Në Maqedoni, gjithashtu Facebook-u është ueb destinacioni më i vizituar. Rreth 2/3 e 
internet shfrytëzuesve në Maqedoni e shfrytëzojnë këtë shërbim, që donë të thotë rreth 
750.000 shfrytëzues. Faqet më të popullarizuara për brende dhe kompani e tejkalojnë 
numrin prej 90.000 adhuruesve, kurse vetë shërbimi shpesh herë është objekt i diskutimeve 
në mediumet tradicionale.

 » Analizë
Sipas hulumtimit të QMBN-s (http://www.mcms.org.mk/mk/za-nasata-rabota/

istrazuvana-i-publikacii/991-analiza-na-tercijarni-org-mk-domeni.html), ekzistojnë 
gjithsej 666 org.mk ueb faqe aktive (deri më 01.12.2010), nga të cilët 67 (10,1 %) përdorin 
mediume sociale. Nga këto 67 organizata, aktivitet në Facebook kanë 56 (83,6 %) ueb faqe. 
Nga ato, 5 (8,9 %) janë llogari të partive politike, 3 (5,4 %) janë llogari të organizatave 
ndërkombëtare me seli jashtë Maqedonisë, ndërsa 48 (85,7 %) janë llogari të organizatave 
qytetare. Në këtë hulumtim janë analizuar këto 48 Facebook llogari të cilat paraqesin 7,2 % 
nga numri i përgjithshëm i org.mk ueb faqeve aktive (666).
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 25 

Поврзува њето на корисниците се одвива синхроно ш то значи потребна е потврда од 
двата корисника за да се воспостави врска.  Услугата е основана во февруари 2004 година. 
На почеток беш е затворена само за студенти,  но подоцна ј а започна светската доминациј а 
и денес има околу 600. 000 милиони корисници.  Фејсбук нуди посебни канали за 
комуникациј а за организации,  компании,  музичари и сл.  Токму поради број от на 
корисници и големиот број  опции,  тој  е особено интересен и користен од страна на 
организациите и компаниите низ светот.  

Во Македониј а исто така феј сбук е нај посетувана веб- дестинација.  Околу 2/ 3 од 
интернет-корисниците во Македониј а ј а користат оваа услуга,  што значи околу 750. 000 
корисници.  Нај популарните страници за брендови и компании ј а надминуваат број ката од 
90. 000 фанови,  а самата услуга е многу често предмет на дискусија во содржините на 
традиционалните медиуми.  

Анализа 
Според истражува њето на М ЦМ С ( Ристовски,  Б.,  2011),  постој ат вкупно 666 активни 

. org.mk веб-сај тови (заклучно со 1.12.2010 година), од кои на 67 ( 10,1 %) има истакнато 
употреба на социј ални медиуми.  Од овие 67,   активност на феј сбук имаат 56 ( 83, 6 %) веб-
сај тови.  Од нив,  5 (8,9 %) се сметки на политички партии,  3 (5, 4 %) се сметки на 
интернационални организации со седиш те надвор од Македониј а,  додека пак останатите 
48 ( 85, 7 %) се сметки на граѓански организации.  Во ова истражува ње се анализирани 
токму овие 48 феј сбук-сметки кои претставуваат 7, 2 % од вкупниот број  активни . org.m k 
веб-сај тови (666). 

 
Графикон 12 – Колку од организациите кои користат социјални медиуми имаат фејсбук-
сметка 

Забележани се три вида на употреба на фејсбук – страница ( page),  група ( gr oup)  и 
профил ( profile).  Нај многу се креирани феј сбук-страници – 27 ( 56, 25),  потоа групи – 11 
(22, 9 %) и нај малку профили – 10 ( 20, 8 %).  Една група и три профили се од затворен тип, 
односно мора да се биде член или приј ател за да може да се видат содржините на истите.  

 
Графикон 13 – Каков тип на фејсбук-сметка имаат регистрирано 
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Grafiku 12 – Sa nga organizatat që përdorin mediume sociale kanë Facebook llogari
Janë vërejtur tre lloje të përdorimit të Facebook-ut - faqe (page), grup (group) dhe profil 

(profile). Më shumë janë krijuar Facebook faqe – 27 (56,25), pastaj grupe – 11 (22,9 %) dhe 
më pak profile – 10 (20,8 %). Një grup dhe tre profile janë të tipit të mbyllur, gjegjësisht 
duhet patjetër të jesh anëtarë apo mik për të mundur të shihen përmbajtjet e tyre.
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Grafiku 13 – Çfarë lloji të Facebook llogarisë kanë të regjistruar
Ekzistojnë disa mënyra të tregohet përdorimi i Facebook-ut në ueb faqet amë të 

organizatave. Vërehen tre mënyra të ndryshme: vixhet (widget) , buton (button) dhe tekst 
(text). Më shpesh përdoret butoni, në 36 (75 %) ueb faqe. 
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 26 

Постој ат неколку начини да се прика же употребата на феј сбук на матичните веб-
сај тови на организациите.  Забележани се три различни начини на имплементациј а:  виџет 
( wi dget)  ,  копче ( butt on) и текст (text).  Нај често имплементирано е копчето,  на 36 ( 75 %) 
веб-сај тови.  

 
 

Графикон 14 – На кој начин се истакнува употребата на социјалните медиуми на матичните 
веб-сајтови 

Фејсбук нуди можност секој  корисник да имплементира копче„Li ke“  преку кое 
автоматски се споделува содржината на феј сбук.  Направена е анализа колку од 
организациите ја користат оваа опциј а за лесно споделува ње.  

 
Графикон 15 – На колку од матичните веб-сајтови има копче за споделување содржина на 
фејсбук 

Секој а сметка на фејсбук има мре жа на корисници кои пока жале интерес во 
содржините преку притиска ње на „Li ke“,  „Join“ или „Becom e a friend“.  За секој а  сметка 
мо же да се провери колку вакви корисници има.  Во просек анализираните сметки имаат 
по 1. 020 корисника,  најмногу забележани корисника се 5. 002,  а нај малку 19.  Анализирани 
се 46 феј сбук-сметки кои вкупно имаат 47.938 корисника.  Една феј сбук-сметка е од 
затворен тип, затоа таа не вклучена во овој податок.  
Табела 4. Број на корисници на анализираните фејсбук-сметки 
мин. макс. просек вкупно 

19 5.002 1.020 47.938 

 
На секој а феј сбук-сметка постои опциј а сопственикот да внесе основни информации 

за организациј ата.  Анализата пока жа дека 39 (89 %) од феј сбук-сметките содржат вакви 
информации.  
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Grafiku 14 – Në çarë mënyre theksohet përdorimi i mediumeve sociale në ueb faqet amë
Facebook ofron mundësi që çdo shfrytëzues të përdorë butonin „Like“  nëpërmjet 

automatikisht shpërndahet përmbajtja në Facebook. Është bërë analizë sa nga organizatat 
e përdorin këtë opsion për shpërndarje të lehtë.
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Grafiku 15 – Në sa prej ueb faqeve ka buton për shpërndarjen e përmbajtjes në Facebook
Secila llogari në Facebook ka rrjetë të shfrytëzuesve të cilat kanë treguar interes në 

përmbajtjet nëpërmjet shtypjes së butonit „Like“, „Join“ apo „Become a friend“. Për çdo 
llogari mundet të kontrollohet sa shfrytëzues të tillë ka. Mesatarisht llogaritë e analizuara 
kanë nga 1.020 shfrytëzues, më shumë shfrytëzues janë 5.002, kurse më pak 19. Janë 
analizuar 46 facebook llogari të cilat gjithsej kanë 47.938 shfrytëzues. Një llogari në 
Facebook është e tipit të mbyllur, prandaj ajo nuk është përfshi në këtë të dhënë.
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Tabela 4. Numri i shfrytëzuesve të facebook llogarive të analizuara

min. maks. mesatarja gjithsej

19 5.002 1.020 47.938

Në çdo Facebook – llogari ekziston opsioni që pronari të futë informata bazike për 
organizatën. Analiza tregoi se 39 (89 %) nga Facebook llogaritë përmbajnë informata të 
tilla. 
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Графикон 16 – На колку од фејсбук-сметките има споделено општи информации за 
организацијата 

Покрај  информации за организациј ата,  постои опциј а да се наведат и контакт-
информации.  Доминираат оние кои имаат споделено контакт- информации,  односно тоа го 
имаат направено 27 (61 %) од сметките.  

 
Графикон 17 - На колку од фејсбук-сметките има споделено контакт-информации за 
организацијата 

На ѕидот ( wall) на фејсбук- фановите може да споделуваат содржини,  фотографии, 
видеозаписи и др.  информации.  Сметките се анализирани дали кај  нив постои интеракциј а 
со фановите и е добиен податокот дека кај  32 ( 73 %) од нив фановите прикачуваат 
содржини.  

 

 
Графикон 18 -  Дали на фејсбук-сметките постои интеракција со фановите 

Не постои ограничување за тоа на кој  ј азик може да се внесуваат содржини на 
феј сбук-сметките.  Анализата покажа дека нај често употребуван ј азик е македонскиот – 34 
(77 %) и комбинираното обј авува ње на македонски и англиски јазик – 6 (14 %). 
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Grafiku 16 – Në sa nga Facebook llogaritë ka informata të përgjithshme për organizatën
Pos informatave për organizatën, ekziston opsioni të ceken edhe kontakt informatat. 

Dominojnë ata të cilat kanë ndarë kontakt – informata, gjegjësisht atë e kanë bë 27 (61 %) 
e llogarive.
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Grafiku 17 – Në sa facebook llogari ekzistojnë kontakt – informata për organizatën
Në murr (wall) në facebook, adhuruesit munden të ndajnë përmbajtje, fotografi, video 

incizime dhe informata tjera. Llogaritë janë analizuar se a ekziston te ato bashkëveprim me 
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adhuruesit dhe është fituar e dhëna se te 32 (73 %) nga ato adhuruesit ngjisin përmbajtje. 

 27 
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Grafiku 18 -  A ekziston bashkëveprim me adhuruesit në facebook llogaritë
Nuk ka kufizim për atë se në cilën gjuhë mundet të futen përmbajtje në facebook 

llogaritë. Analiza tregoi se gjuha më shpesh e përdorur është maqedonishtja – 34 (77 %) 
dhe shpallja e kombinuar në maqedonisht dhe anglisht – 6 (14 %).
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Графикон 19 -  На кој јазик се содржините кои се споделуваат на фејсбук-сметката 

На секој а феј сбук-сметка има можност да се споделат слики,  да се најават настани и да 
се развиј ат дискусии слично како на форумите.  Анализирана е употребата на овие алатки 
за интеракциј а.  Наодите пока жуваат дека од овие алатки најмногу се користи за 
споделува ње слики – 37 ( 84 %),  потоа за нај ава на настани – 22 ( 50 %),  додека пак 
нај малку се користи за развива ње дискусии на одредена тема – 15 (34 %).  

 
Графикон 20 - Колку од фејсбук-сметките се користат за најава на настани, поставување 
слики и дискусии 

Од анализираните феј сбук-сметки,  десет се отворени групи (една е затворена)  и истите 
се управувани од минимум еден администратор.  Во овој  случај  групата кој а има нај мал 
број  администратори брои два,  а онаа со нај многу администратори,  брои седум.  Вкупно 37 
администратори управуваат со 10 феј сбук-групи,  во просек четири (3, 7)  администратори 
по група.  
Табела 5. Број на администратори на фејсбук-групи 
мин. макс. просек вкупно 

2 7 3,7 37 

 

Јутјуб (You Tube) 
Вовед  
Јутј уб е светски најголемата и нај популарна услуга за обј авува ње видеоматериј али. 

Содржината на оваа услуга во нај голема мера ја креираат самите корисници,  но на истиот 
има и содржина споделена од професионални ( комерциј ални)  продуцентски куќи и 
компании.  Услугата е бесплатна и дозволува обј авува ње видеоклипови,  не подолг и од 15 
минути.  Подолги видеоматериј али може да обј ават само корисници со посебно 
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Grafiku 19 -  Në çarë gjuhë janë përmbajtjet të cilat shpërndahen në Facebook
Në çdo facebook llogari ka mundësi të shpërndahen fotografi, të paralajmërohen ngjarje 

dhe të zhvillohen diskutime ngjashëm si në forume. Është analizuar përdorimi i këtyre 
veglave për bashkëveprim. Rezultatet tregojnë se këto nga këto vegla më shumë përdoret 
ajo për shpërndarje e fotografive – 37 (84 %), pastaj për paralajmërimin e ngjarjeve – 22 
(50 %), ndërsa më pak përdoret ajo për diskutime në temë të caktuara 15 (34 %).
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Grafiku 20 – Sa nga Facebook llogaritë përdoren për paralajmërimin e ngjarjeve, vendosjen 
e fotografive dhe diskutimeve

Nga facebook llogaritë e analizuara, dhjetë janë grupe të hapura (një është e mbyllur) 
dhe të njëjtat menaxhohen nga minimum një administrator. Në këtë rast grupi i cili ka 
numër më të vogël të administratorëve numëron dy, kurse ajo me më shumë administratorë 
numëron shtatë. Gjithsej 37 administratorë menaxhojnë me 10 facebook grupe, mesatarisht 
katër (3,7) administratorë për grup.

Tabela 5. Numri i administratorëve të facebook-grupeve

min. maks. mesatarja gjithsej

2 7 3,7 37

you tube

 » Hyrje 
YouTube është shërbimi botërorë më i madh dhe më i popullarizuar për shpalljen e video 

materialeve. Përmbajtjen e këtij shërbimi në masë të madhe e krijojnë vetë shfrytëzuesit, 
por në të njëjtin ka edhe përmbajtje nga shtëpi produksioni profesionale (komerciale) 
dhe kompani. Shërbimi është falas dhe lejon shpalljen e video klipeve jo më të gjata se 
15 minuta. Video materiale më të gjata mundet të shpallin vetëm shfrytëzues me leje të 
posaçme. Shërbimi është krijuar në vitin 2005 dhe pastaj u ble nga Google. 

Pas dominimit global të Facebook-ut, ky shërbim ishte kërkuesi më i madh në internet 
pas vetë Google-it. Sot në nivel botëror ky shërbim është platforma më shpesh e përdorun 
për promovimin e video materialeve. Në kuadër të aktiviteteve të veta, rregullisht e përdorin 
edhe numër i madh i organizatave qytetare, parti politike dhe kompani. 

ngjarje fotografi diskutime
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Sipas të dhënave të Alexa, YouTube është ueb faqja e tretë në botë sipas numrit të 
vizitave, por edhe në Maqedoni. Në këtë ueb faqe në një minutë shpallen më shumë se 24 
orë video materiale.

 » Analizë
Sipas hulumtimit të QMBN-s (http://www.mcms.org.mk/mk/za-nasata-rabota/

istrazuvana-i-publikacii/991-analiza-na-tercijarni-org-mk-domeni.html), ekzistojnë gjithsej 
666 org.mk ueb faqe aktive (deri më 01.12.2010), nga të cilat 67 (10,1%) përdorin mediume 
sociale. Nga këto 67 organizata, YouTube kanale kanë 20 (29,9 %) ueb faqe. Nga ato tre (15 
%) janë kanale të partive politike, tre (15 %) janë kanale të organizatave ndërkombëtare me 
seli jashtë Maqedonisë, ndërsa katërmbëdhjetë të tjerat (70 %) janë kanale të organizatave 
lokale qytetare. Në këtë hulumtim janë analizuar po këto 14 YouTube kanale që paraqesin 
2,1 % nga numri i përgjithshëm i org.mk ueb faqeve aktive (666). 

 29 

одобрува ње.  Услугата е креирана во 2005 година,  а набрзо потоа беше откупена од гугл 
( Googl e).  

Пред глобалната доминациј а на феј сбук,  оваа услуга важеш е за втор по големина 
нај голем пребарувач на интернет,  зад самиот гугл.  Денес на светско ниво тој  претставува 
нај често користената платформа за промоциј а на видеоматериј али.  Во рамките на своите 
активности,  редовно го користат и голем број  граѓански организации,  политички партии и 
компании.  

Според податоците на услугата алекса (Al exa),  ј утј уб е трета нај посетувана 
дестинациј а на интернет,  во светот,  но и во Македониј а.  На оваауслуга во една минута се 
обј авуваат повеќе од 24 часа видеоматериј ал.  

Анализа 
Според истражува њето на М ЦМ С ( Ристовски,  Б.,  2011),  постој ат вкупно 666 активни 

. org.mk веб-сај тови (заклучно со 1.12.2010 г.), од кои на 67 ( 10, 1 %) има истакнато употреба 
на социј ални медиуми.  Од овие 67,  ј утј уб-канал имаат 20 ( 29, 9 %) веб-сајтови.  Од нив,  три 
(15 %) се канали на политички партии,  три ( 15 %) се канали на интернационални 
организации со седиш те надвор од Македонија,  додека пак останатите четиринаесет ( 70 
%) се канали на локални граѓански организации.  Во ова истражува ње се анализирани 
токму овие 14 ј утј уб-канали кои претставуваат 2, 1 % од вкупниот број  активни . org.m k 
веб-сај тови (666).  

 
Графикон 21 - Употреба на јутјуб од страна на организациите кои користат социјални 
медиуми 

Вкупно на 14 канали се прикачени 238 видеоклипови.  Во просек на каналите има 
прикачено по 17 видеоклипови,  три канали имаат прикачено по едно видео,  каналот со 
нај многу прикачени видеа брои 46 (19, 3 % од вкупниот број прикачени видеа).  
Табела 6. Број на прикачени видеа на анализираните јутјуб-канали 

мин. макс. просек вкупно 

1 46 17 238 
 

За сите прикачени видеа на каналите,  постои податок колку пати се прегледани.  Од 
секој  канал,  извадени се податоците за број от на прегледи на видеото кое е  нај многу пати 
прегледано.  Максималната вредност изнесува 23. 789 прегледи,  додека пак минималната 
вредност изнесува 37 прегледи.  

Секој  корисник кој  има свој  профил на ј утј уб,  може да се претплати (subscri be)  на 
некој  канал и притоа автоматски добива известува ње за секое ново прикачено видео на тој 
канал.  На десет (71%) јутј уб-канали има барем еден претплатник (subscri ber),  додека пак 
на четири (29%) канали нема ниту еден.  
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Grafiku 21 – Përdorimi i YouTube nga ane e organizatave të cilat përdorin mediume sociale
Gjithsej në 14 kanale janë futur 238 video klipe. Mesatarisht në kanale ka nga 17 video 

klipe, tre kanale kanë nga një video, kanali me më shumë video numëron 46 (19,3 % numri 
i përgjithshëm i videove).

Tabela 6. Numri i videove të vendosura të youTube kanaleve të analizuara

min. maks. mesatarja gjithsej

1 46 17 238

Për të gjitha videot në kanale ekziston e dhëna sa herë janë parë. Nga çdo kanal janë 
nxjerrë të dhëna për numrin e shikimeve të videos e cila është parë më shumë herë. Vlera 
maksimale është 23.789 shikime, ndërsa vlera minimale është 37 shikime.

kanë YouTube kanal

nuk kanë YouTube kanal
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Çdo shfrytëzues ka profilin e vet në YouTube, mundet të parapaguhet (regjistrohet) në 
ndonjë kanal dhe automatikisht merë informatë për çdo video të re që paraqitet në atë 
kanal. Në dhjetë (71%) YouTube kanale ka të paktën një të regjistruar, ndërsa në katër 
(29%) kanale nuk ka asnjë. 
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Графикон 22 – Колку од јутјуб-каналите имаат претплатници 

Од анализираните,  каналот кој  има нај многу претплатници брои 17 претплатници 
(Subscri bers). Во просек има по 3, 3 претплатници по канал.  

Слично како и на другите социј ални медиуми,  и на ј утј уб постои мо жност за 
вмре жува ње со други корисници.  Кога два корисника ќе се поврзат,  стануваат приј атели 
(Friends).  Два (14, 3 %) профила имаат по еден приј ател,  додека пак другите профили 
немаат ниту еден приј ател.  

 
Графикон 23 - Колку од јутјуб-каналите имаат барем еден пријател 

Секој  корисник доколку прикачи барем едно видео,  добива свој  ј утј уб-канал ( Channel). 
Четиринаесетте анализирани канали имаат вкупно 6. 433 прегледи на каналот.  Каналот кој 
има нај многу прегледи брои 943 ( 14, 7 %),  а нај малку прегледи 21 ( 0,3 %).  Во просек има 
по 460 прегледи по канал.  
Табела 6. Број на прегледи на анализирани јутјуб канали 
мин. макс. просек вкупно 

21 943 459,5 6.433 

Вкупниот број  прикачени видеа (238)  се прегледани вкупно 71. 113 пати.  Во просек 
видеата се прегледуваат по 299 пати.  Нај многу прегледи на едно видео се 45. 487 ( 64 %), 
додека пак нај малку прегледи на едно видео се 39 (0, 05 %). 
Табела 7. Број на прегледи на анализираните видеа на јутјуб каналите 

мин. макс. прпсек 
вкупн
п 

39 45.487 298,8 71.113 
 

Доколку се одвои нај гледаното видео од секој  канал,  се добива за 14 прикачени видеа 
вкупно 31. 212 прегледи,  што претставува 43, 9 % од вкупниот број  прегледи на сите 
прикачени видеа (71. 113).  
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Grafiku 22 – Sa nga youtube kanalet kanë të parapaguar
Nga të analizuarit, kanali i cili ka më shumë të parapaguar (Subscribers). Mesatarisht 

ka nga 3,3 të parapaguar për kanal. 
Ngjashëm si edhe te mediumet tjera sociale edhe në YouTube ekziston mundësia e 

rrjetëzimit me shfrytëzues tjerë. Kur dy shfrytëzues do të lidhen, bëhen miq (Friends). Dy 
(14,3 %) profile kanë nga një mik, ndërsa të tjerët nuk kanë asnjë mik.
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Grafiku 23 – Sa nga YouTube kanalet kanë të paktën një mik
Çdo shfrytëzues nëse ngjet të paktën një video fiton YouTube kanalin e vet (Channel). 

Katërmbëdhjetë kanalet e analizuar kanë gjithsej 6.433 shikime të kanalit. Kanali i cili 
ka më shumë shikime numëron 943 (14,7 %), kurse ai me më pak shikime 21 (0,3 %). 
Mesatarisht ka nga 460 shikime për kanal.

kanë miq
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kanë parapagues

nuk kanë parapagues
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Tabela 6. Numri i shikimeve të YouTube kanaleve të analizuara

min. maks. mesatarja gjithsej

21 943 459,5 6.433

Numri i përgjithshëm i videove (238) është parë gjithsej 71.113 herë. Mesatarisht videot 
janë parë nga 299 herë. Më shumë shikime të një video janë 45.487 (64 %), ndërsa më pak 
janë 39 (0,05 %).

Tabela 7. Numri i shikimeve të videove të analizuara në YouTube kanaleve

min. maks. mesatarja gjithsej

39 45.487 298,8 71.113

Nëse ndahet videoja më e parë nga çdo kanal, fitohen 14 video me gjithsej 31.212 
shikime, që paraqet 43,9 % nga numri i përgjithshëm i të gjithë shikimeve të gjitha videove 
(71.113).
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Графикон 24 – Сооднос меѓу најгледаното видео и другите видеа на еден канал 

Нај стариот профил е регистриран на 1 април 2008 година,  додека пак 
последнорегистрираниот канал е од 5 октомври 2010 година.  Во 2008 година се 
регистрирани два ( 14, 3 %) профила,  во 2009 се регистрирани седум (50 %) профила,  а во 
2010 се регистрирани пет (35, 7 %) профили.  

 
Графикон 25 – Година на регистрирање на каналите кои се анализирани 
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Grafiku 24 – Raporti mes videos më të parë dhe videove tjera në një kanal
Profili më i vjetër është regjistruar më 1 prill të vitit 2008, ndërsa kanali i fundit i 

regjistruar është më 5 tetor të vitit 2010. Në vitin 2008 janë regjistruar dy (14,3 %) profile, 
në vitin 2009 janë regjistruar shtatë (50 %) profile, kurse në vitin 2010janë regjistruar pesë 
(35,7 %) profile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 

 
Графикон 24 – Сооднос меѓу најгледаното видео и другите видеа на еден канал 

Нај стариот профил е регистриран на 1 април 2008 година,  додека пак 
последнорегистрираниот канал е од 5 октомври 2010 година.  Во 2008 година се 
регистрирани два ( 14, 3 %) профила,  во 2009 се регистрирани седум (50 %) профила,  а во 
2010 се регистрирани пет (35, 7 %) профили.  

 
Графикон 25 – Година на регистрирање на каналите кои се анализирани 
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Grafiku 25 – Viti i regjistrimit të kanaleve të analizuara
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PËRFUNDIME

 » Twitter

OQ-t në twitter më tepër duan të dërgojnë mesazhe në një drejtim se sa të kenë 
komunikim të dyanshëm.

Raporti mesatar i llogarive nga të cilat ndiqen dhe të cilat i ndjekin OQ-t lokale është në 
kuadër të twitter aktivitetit mesatar. Distribucioni është më i balancuar te numri i llogarive 
të cilat i ndjekin llogaritë e OQ-ve. Për dallim nga ato, numri i OQ-ve të cilat ndjekin nën 
100 llogari tjera është dukshëm më i madh se ato me 100, 200 dhe mbi 200. Kjo tregon 
në aktivitetin e dobët dhe mungesën e dëshirës të dëgjohet publiku dhe të bëhen pjesë e 
bashkësisë. Në këtë konkluzion tregon edhe përqindja e tuiteve nëpërmjet të cilëve ato i 
drejtohen në mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekte ndonjë llogarie tjetër. 

OQ-t nuk janë shumë të avancuara në përdorimin e Twitter.com.

Numri i llogarive të cilat më shpesh azhurohen nga Twitter.com dhe të cilat automatikisht 
plotësohen nga burime tjera (gjithsej 80,5 %) tregon se vetë llogarive u kushtohet pak 
rëndësi. Në fakt, shfrytëzuesit e avancuar më shpesh përdorin aplikacione speciale 
për menaxhimin me llogari dhe rrallë shpallin përmbajtje automatike (posaçërisht jo 
drejtpërdrejtë nga Facebook) sepse forma e komunikimit dhe vetë formatimi i përmbajtjes 
dallojnë. 

OQ-t nuk mbajnë prani kualitative dhe të vazhdueshme në Twitter. 

Mosha mesatare e twitter llogarive të OQ-ve është 14 muaj. Çdo OQ mesatarisht ka 
shpallur 104,5 tuite, që donë të thotë se gjatë një muaji shpallin diçka më tepër se 7 tuite. 
Me këtë numër është shumë rëndë, thuaj se e pamundshme të pritet prani kualitative dhe 
e vazhdueshme në twitter. Kuptohet, për numrin e vogël të shpalljeve kontribuojnë edhe 
llogaritë të cilat thuaj se edhe nuk janë aktive, por megjithatë edhe te ato më aktivet numri 
mesatar i tuiteve në nivel mujorë nuk është dukshëm i madh. Kjo edhe një herë tregon në 
mungesën e përkushtimit serioz apo motivimit të OQ-ve. Por, nga ana tjetër ndoshta OQ-t 
nuk kanë aktivitete dhe tema të mjaftueshme, por edhe grup qëllimor me të cilin munden 
të rrjetëzohen në tuitosferën lokale.

 » Facebook

Shumicë e vogël e përdorin Facebook-un si medium social për shpërndarjen e 
përmbajtjeve dhe lidhjen me adhuruesit e tyre. 

Vetëm 7,2 % (48) nga org.mk ueb faqet aktive (666) përdorin facebook. Nga ana tjetër 
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nga 67 org.mk ueb faqe të cilat kanë shfaqur se përdorin mediume sociale, me 85 % të 
larta Facebook-u paraqet mediumin social më të përdorur. Nuk duhet të lehet pas dore 
fakti se në këtë moment në Facebook ka rreth 750.000 shfrytëzues nga Maqedonia, me çka 
Facebook-u është një vend i shkëlqyer për lidhje dhe rrjetëzim me publikun potencial lokal 
të organizatave qytetare. 

Shumicë e vogël shfrytëzojnë vegla për ndarjen e përmbajtjeve nga ueb faqet amë në 
llogaritë në Facebook. 

73% (32) të organizatave nuk u kanë mundësuar shfrytëzuesve (nëpërmjet veglave si 
është „Butoni Like“) të ndajnë përmbajtje drejtpërdrejtë nga ueb faqja amë në profilet e 
veta në Facebook, gjegjësisht informata distribuohen vetëm nëpërmjet administratorëve / 
kreatorëve të facebook llogarive. Mënyra më e shpeshtë 75 % (36) për shfaqjen e përdorimit 
të Facebook-ut është nëpërmjet butonit, gjegjësisht fotografisë e cila të dërgon në facebook 
llogarinë e organizatës. 

Ekziston bashkëveprim me adhuruesit në Facebook llogaritë e organizatave qytetare. 

Të gjitha organizatat qytetare (të analizuara) shpallin përmbajte (më shpesh në gjuhën 
maqedonase 95 %) në formë të risive në llogarinë e vetë, 89 % e organizatave kanë ndarë 
informata të përgjithshme, kurse 61 % kanë ndarë edhe kontakt informata. Te shumica e 
madhe 73 % (32) ekziston bashkëveprimi me shfrytëzuesit, gjegjësisht edhe ato janë të 
kyçur në ndarjen e informatave dhe marrin pjesë duke gjeneruar përmbajtje në “murrin” e 
facebook llogarive.

 » You Tube

Përdorimi i YouTube nga ana e organizatave qytetare është shumë i vogël.

Bëhet fjalë për ueb faqen e tretë më të vizituar globalisht dhe në Maqedoni, e 
megjithatë përdorimi i tij është shumë i vogël – vetëm 2,1 % (14) e organizatave qytetare të 
cilat kanë org.mk ueb faqe aktive kanë youtube kanal. Mesatarisht futen nga 17 video klipe 
çka paraqet përdorim relativisht të vogël duke pasur parasysh atë se mesatarisht YouTube 
kanalet ekzistojnë rreth 2 vite.

Shfrytëzuesit në YouTube tregojnë interes për video klipet e organizatave qytetare. 

71% (10) e YouTube kanaleve kanë parapagues të cilët kanë vendosur ti ndjekin të 
gjitha videot e reja të futura nga kreatorët e kanaleve. Në këtë mënyrë bëhet rrjetëzimi me 
adhuruesit dhe informimi i tyre i vazhdueshëm nëpërmjet video incizimeve. Gjithashtu nuk 
ekziston video e cila nuk ka asnjë shikim (minimum 37 shikime), kurse ekzistojnë edhe 
video me mbi 23.000 shikime.
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F j a l o r I

Twittwr

 ` Ndjekin (Following) – janë llogari shpalljet e të cilëve i ndjek një twitter shfrytëzue

 ` Ndiqen nga (Followers) – llogari që ndjekin një twitter shfrytëzues.

 ` Tuit (Tweet) – shpallje e shkurtë jo më e gjatë se 140 karaktere.

 ` I drejtohet (Reply) – Tuit i cili me shenjën @emri_i_shfrytëzuesit i drejtohet në 
mënyrë të drejtpërdrejtë një tjetër llogarie në Twitter.

 ` Rishpallje (ReTweet - RT) – Shpallje e përsëritshme e një tuiti tani më të shaplur 
nga një llogari tjetër dhe e përmban shenjën RT @ emri_i_shfrytëzuesit.

 ` Lista (List) – Grupe të twitter llogarive (më shpesh tematike) të cilat mundet ti 
krijon çdo shfrytëzues për vete. Të njëjtat mundet të jenë publikisht të qasshme 
dhe të mbyllura.

Facebook

 ` Faqe (Page), grup (Group) apo profil (Profile) janë lloje të llogarive të shfrytëzuesve 
të cilat mundet ti regjistron një organizatë. Të njëjtat kanë edhe karakteristika 
të ngjashme, por megjithatë përdorimi i këtyre veglave është për qëllime të 
ndryshme. Këto llogari kanë opsione të ndryshme për privatësinë, gjegjësisht 
përmbajtjet mundet të jenë publike apo private. 

 ` Vixhet (Widget) – lloj shtojce (kod) i cili futet në ueb faqet amë nëpërmjet 
plasohen përmbajtje dhe informata nga facebook llogaria. 

 ` Buton (Button) – Në ueb faqet amë vendoset buton i cili paraqet fotografi të cilën 
duke e klikuar shfrytëzuesin e çon drejt facebook llogarisë.

 ` Butoni Like (Like) – Opsioni i Facebook llogarive për dhënien e informatës kthyese 
për përmbajtjet të cilat shpallen nga organizatat. Duke e shtypur butonin Like 
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bëhesh adhurues i facebook llogarisë.

 ` Adhurues (Fan) – Adhuruesit janë facebook shfrytëzues të cilët me dëshirën e vet 
kanë zgjedhur të bëhen pjesë e një llogarie të caktuar të ndonjë organizate. Të 
njëjtat automatikisht i marrin përmbajtjet e reja. 

 ` Murrë (Wall) – Çdo facebook llogari ka murrë në të cilin shpallen përmbajtje të 
ndryshme. Këtu, adhuruesit munden ti komentojnë përmbajtjet ekzistuese apo të 
vendosin të reja. Pjesa më e madhe e bashkëveprimit me adhuruesit bëhet këtu te 
murri.

You Tube

 ` YouTube kanal – për çdo shfrytëzues të regjistruar i cili ka të vendosur të paktën 
një video në rrjetë gjenerohet ueb faqe në kuadër të YouTube ku tregohen të gjitha 
video materialet e shfrytëzuesit. 

 ` YouTube parapagues (subscriber) është shfrytëzues i regjistruar i cili është 
parapaguar (subscribe) në ndonjë YouTube kanal duke marrë kështu paralajmërim 
për çdo video të re. 

 ` Mik (friend) është shfrytëzues i regjistruar me të cilin shfrytëzues tjetër i regjistruar 
është lidhur në rrjetë.
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Marko troshanovski 

Misha popoviq

Институт за демократија Социетас цивилис – Скопје.

mobilizimi qytetar  
në rrjetet soCiale:  
analizë e mediumeve  
soCiale dhe  
“sheshi liria”

rezyme

Mediumet e reja sociale dhe kapacitetet e tyre komunikatave sigurojnë realizimin e 
lehtë të supozimeve kyçe për bashkim të suksesshëm qytetarë: infraksioni, përfshirja dhe 
zhvillimi i diskursit përfaqësues (advocacy). Nëpërmjet studimit të rastit që ka të bëjë me 
iniciativën qytetare “Sheshi Liri” ky studim tenton të hulumton se si kolektivet joformale i 
shfrytëzojnë mediat sociale për komunikim dhe mobilizim dhe cilat janë karakteristikat e 
përmbajtjes e cila komunikohet nëpërmjet këtyre kanaleve. Studimi tregon se përdorimi i 
mediave sociale në këtë iniciativë joformale qytetare në masë të madhe është spontane dhe 
jo-strategjike, me ad-hok zgjidhje komunikuese. Kjo iniciativë nuk komunikon në mënyrë të 
planifikuar me palët e prekura dhe përkrahësit potencial. Kjo qasje e zvogëlon përfshirjen 
e aktiviteteve mobilizuese (bashkëveprim dhe përfshirje) dhe përmbajtjet përfaqësuese. 

hyrje

Mediumet e reja sociale në masë të madhe i tejkalojnë pengesat e shumta të natyrës 
organizative – komunikuese me të cilat ballafaqohen aksionet joformale qytetare. Kjo 
situatë krijon një bazë të frytshme për rritjen e llojeve të ndryshme të angazhimeve qytetare. 
Teknologjitë komunikuese me qasje të lehtë të cilat ndërtohen mbi rrjetet sociale sigurojnë 
realizim të lehtë të supozimeve kyçe për bashkim të suksesshëm qytetarë: bashkëveprimi 
dhe kyçja dhe zhvillimi i diskursit përfaqësues. Nëpërmjet studimit të rastit që ka të 
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bëjë me iniciativën/lëvizjen e quajtur “Sheshi Liri” (më poshtë në tekst SHL) tentojmë ti 
hulumtojmë po këto çështje a) si kolektivet joformale i shfrytëzojnë mediat sociale për 
komunikim dhe mobilizim dhe b) cilat janë specifikat e përmbajtjes e cila komunikohet 
nëpërmjet këtyre kanaleve. 

Studimi i këtij rasti është tentim për tu kontekstualizuar problemi i decentralizimit të 
hapësirës mediale nga bota e mediave klasike drejt botës së mediave të reja të bazuara në 
rrjetet sociale. Sipas teorisë së kapitalit social të Putnamit rrjetet e pasura dhe të dendura 
të bashkimit shoqëror horizontal e lehtësojnë krijimin e kushteve për besim të ndërsjellë, 
tolerancë dhe bashkëpunim aktiv me çka sigurohet material social për demokraci aktive. 
Pos asociacioneve horizontale mes njerëzve, kapitali social përfshinë edhe sjellje, norma 
dhe vlera të cilat i ndajnë anëtarët e një asociacioni të cilat janë të domosdoshme për 
kulturë qytetare aktive të angazhuar politikisht.

Në fillim të kësaj dekade te bashkësia shkencore ekzistonte brengosja se depërtimi 
dhe ekspansioni i mediave të reja sociale në komunikimin mes njerëzve do të sjellë deri 
te ajo që kapitali social dukshëm të varfërohet (Wellman 1999). Pesimistët i përfaqësonin 
qëndrimet se mediat e reja sociale si ndërmjetësues në komunikim e dobësojnë sferën 
private: njerëzit largohen nga njëri tjetri dhe i zvogëlojnë kontaktet personale; format e 
reja të bashkëveprimit social nëpërmjet ndërmjetësimit kompjuterik të komunikimit e 
shkatërrojnë bashkësinë dhe i zvogëlojnë takimet publike. Kjo e dobëson vetëdijen qytetare 
dhe dëshirën për bashkësi dhe negativisht ndikon mbi kontributin ndaj të mirës publike 
dhe dedikimin ndaj punëve publike. Në shoqërinë amerikane kjo rënie u vërejt që në vitet e 
60-ta të shekullit të kaluar nga ana e Robert Putnam, kurse vetë ai dhe bashkëmendimtarët 
e tij dukshëm nuk e ndruan qëndrimin edhe gjysmë shekulli pas (Putnam 1996, 2000). Në 
këtë kontekst ekzistonte një pesimizëm i madh rreth së ardhmes të kulturës participative 
politike dhe aktivizmit qytetarë në shoqëritë moderne demokratike. Ata të cilët mendojnë 
se angazhimi qytetarë është në rënie, ishin të brengosur se iniciativat e reja janë unike, 
në kohë të kufizuara, shumë spontane, një-tematike dhe të drejtuara kah brenda. Për këtë 
shkak ata nuk kanë kapacitet të zhvillojnë tradita demokratike dhe aksion koherent në afat 
të gjatë. 

Megjithatë, hulumtimet e reja e bënë problematike vlefshmërinë e qasjes dhe 
instrumenteve me të cilat tradicionalisht matej kapitali social dhe angazhimi qytetarë. U 
vërtetua se tendencat e lartpërmendura negative nuk nënkuptojnë patjetër edhe izolim 
social dhe apati qytetare. Në fakt, kritika e kapitalit social (e dalë nga mediat e reja) 
njëanshëm fokusohet vetëm në format tradicionale të pjesëmarrjes politike. Kjo tendencë 
i linte anësh metodat e reja dhe stilet e pjesëmarrjes qytetare dhe angazhimit (Bennett 
1998;  Eliasoph 1998; Gundelach 1984).  Hulumtimet treguan se gjeneratat më të reja 
preferojnë pjesëmarrje në rrjete më të lirshme, më pak hierarkike, rrjete joformale dhe 
aktivitete të ndryshme të përkohshme mobilizuese si stil të jetës. Pjesëmarrja në grupet 
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lokale joformale, konsumerrizmi politik dhe kyçja në rrjete të përfaqësimit dhe mbrojtjes 
së vlerave të caktuara, firmosja e peticioneve “online”, dërgimi i postës elektronike, etj.  
(Wuthnow 1998; Norris 2002).

Mediat e reja sociale janë shumë më të drejtpërdrejta dhe më përfshirëse përkundër 
mos-fleksibilitetit të mediave tradicionale e kufizuar nga standardet e gazetarisë 
profesionale dhe strukturës hierarkike – pronësore. Mediat sociale paraqesin zgjidhje 
teknologjike të cilët i përdorin rrjetet sociale për krijimin e përmbajtjes. Në këtë aspekt 
autorësia dhe redaktimi i përmbajtjeve të këtyre mediave është e madhe madje edhe 
vendimtare masë e bashkësive (rrjeteve) të cilat ekzistojnë apo shfaqen në ato internet 
vende. Në një hapësirë të tillë të re, filtrimi i informatave dhe krijimi i narrativeve relativisht 
koherente për ngjarje, aktivitete, njerëz apo organizata u është lënë bashkësive të njerëzve 
në vend të redaksive të pakta. Kjo mundëson rol më të drejtpërdrejtë të vet pjesëmarrësve 
në krijimin e përmbajtjeve për ata vetë apo për aktivitetet e tyre. Mirëpo, në të njëjtën 
kohë, kjo mundësi është e hapur edhe për të tjerët. Në këtë mënyrë këto shërbime bëhen 
platforma komunikuese të vetë shfrytëzuesve plotë me përmbajtje e cila “vendoset si 
shtresë” mbi vetë rrjetin social.

Në këtë ambient komunikues shfaqet pyetja si është i mundur një aksion qytetar 
joformal në Maqedoni? Sa mundet të jetë ai i suksesshëm jashtë strukturës standarde 
organizative – hierarkike dhe si vetorganizohet, mobilizohen resurse, inicimin e diskursit 
të argumentuar dhe arrin ndikim në shoqëri?   

 »  Metodologjia 
Ky tregim i rastit bazohet në dy qasje metodologjike: analizë kualitative e intervistave 

me qytetarë të cilët në mënyra të ndryshme janë të kyçur në aktivitetet e SHM-s, analizë 
strukturore dhe përmbajtjesore të rrjeteve sociale që kanë të bëjnë me SHM-n. Gjatë 
seleksionimit të intervistuarve kihej parasysh të zgjidhen persona të cilët kanë pasur 
funksione të caktuara si për shembull: e kanë iniciuar lëvizjen, kanë sjellë vendime; e 
kanë drejtuar komunikimin drejt grupeve të ndryshme qëllimore; kanë qenë përgjegjës për 
prodhimin e përmbajtjeve; kanë zhvilluar kanale të reja të komunikimit, etj. 

Intervistat u realizuan në bazë të pyetësorit me pyetje të hapura, por plotësisht 
u përfshinë edhe pyetje dhe përgjigje të cilët dolën gjatë vetë intervistave. Analiza 
strukturale merrej me hulumtimin e përdorimit të kapaciteteve komunikuese të mediumeve 
sociale, kurse analiza e përmbajtjes merrej me hulumtimin e vetë mesazheve dhe krijimit 
të identiteteve dhe hierarkive. Gjatë kësaj udhëhiqemi nga teoria se këto identitete 
dhe hierarki të ngjarjeve, organizatave dhe ngjashëm nuk janë të dhënë por përpilohen 
nëpërmjet lojërave gjuhësore të cilat varen nga konteksti shoqëror (Torfing, 2005).
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mobilizimi qytetar në rrjetet 
soCiale – sheshi liria

 » Konteksti i rastit
Vitet e kaluara në shoqërinë civile në Maqedoni, iniciativa të ndryshme qytetare arritën 

të artikulohen nëpërmjet debateve publike si në mediumet tradicionale ashtu edhe në ato 
të rejat. Një shembull i tillë ishte aksioni kolektiv apo iniciativa e cila filloi në periudhën 
mars/prill të vitit 2009. Reaksioni qytetarë shprehi mospajtim me vizione të caktuara 
politike, vendime dhe hapa të qeverisë aktuale. Aktivitetet e “Sheshit Liri” u fokusuan në 
tema shoqërore rreth të cilave polarizimi i qëndrimeve në opinionin më të gjerë arritën 
nivel të lartë. Fillimet e lëvizjes mundet të gjenden në aktivitetet të cilët e kundërshtuan 
fushatën anti-aborti, nëpërmjet ndërtimit të objekteve fetare në qendrën e qytetit deri te 
projekti “Shkupi 2014”.6 Dy rastet e fundit në masë të madhe ishin në fokusin e këtij aksioni 
qytetarë. Në fakt, për shkak të qëllimit të Qeverisë që në sheshin qendror të qytetit të bën 
rikonstruksionin e objektit fetar i cili është rrënuar në tërmetin e vitit 1963, një grup i caktuar 
qytetarësh e kundërshtoi me qëndrimin se ajo është projekt i cili nuk është i qëndrueshëm 
dhe kontradiktorë në bazë të disa kritereve (ekonomike, politike, multi-etnike, laike, etj). Në 
periudhën në vijim aktivitetet u zgjeruan edhe në kontekstet të reja dhe argumente siç janë 
diskriminimi seksual, të drejtat e punëtorëve dhe ngjashëm. Format dhe aktivitetet të cilat 
u ndërmorën u iniciuan, organizuan dhe u koordinuan nga ana e disa shoqatave siç janë 
SHL, Arhi Brigada e Parë (më tutje në tekst ABP), etj. Aktivitetet e tyre fituan vëmendje të 
dukshme mediatike, arritën ti kyçin partitë politike dhe institucionet ndërkombëtare si edhe 
të arrin mobilizim qytetarë. Duke filluar nga kjo, atë që këtë fenomen e bëri interesant për 
vëmendje hulumtuese ishte futja e freskisë, autentikës në zhvillimin e aktivizmit qytetarë 
dhe kulturës participative politike në Republikën e Maqedonisë. Aktivitete e përmendura 
në masë të madhe u iniciuan, përkrahën dhe u artikuluan nëpërmjet mediumeve të reja 
sociale si Facebook-u, Twitter-i, Youtube si edhe bllogosfera. Kjo vendosje shoqërore hapi 
një sërë çështjesh të cilat merren me marrëdhëniet mes komunikimit kompjuterik dhe 
aktivizmit shoqërorë. Prandaj, ky studim do të fokusohet në atë se cilat qëllime dhe efekte 
komunikuese u arritën nëpërmjet mediave sociale në këtë iniciativë qytetare joformale; 
a ishte përdorimi i këtyre mediumeve rezultat i strategjisë të zhvilluar komunikuese apo 
domosdoshmërish u imponua si rezultat i kulturës moderne komunikuese; si u shfrytëzuan 
mediumet sociale për mobilizimin e përkrahësve dhe aktivistëve; çarë diskursi publik doli 
nga ky lloj komunikimi, gjegjësisht sa ai plotësoi disa standarde të caktuara informative, 
edukative apo polemizuese. 

6  Konkluzioni për fillimin e lëvizjes është nxjerrë nga dëshmitë e intervistave me pjesëmarrësit. 
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hulumtimi i formave të ndryshme të aksionit kolektiv u transferua në fushën e virtuales ku 
njerëzit në mënyrë aktive u organizuan, mobilizuan, koordinuan dhe diskutuan për çështje 
të interesit publik. (Wellman, 1999,  2001; Fischer, 2001; Lin, 2001). Mediumet e reja arritën 
që në mënyrë të drejtpërdrejtë të depërtojnë dhe horizontalisht të komunikojnë me klasa të 
ndryshme shoqërore. Me atë që lehtë dhe shpejtë (resurset kohë dhe para) krijojnë rrjete të 
komunikimit, mediumet sociale kanë potencial ta zgjerojnë përfshirjen e informatës dhe ta 
zmadhojnë pjesëmarrjen në aktivitetet qytetare në grupe të reja socio-demografike në baza 
të ndryshme. Implikimet e këtij ndryshimi i paracaktojnë format tradicionale të aktivizmit 
qytetarë dhe i zgjerojnë kufijtë e tij. Prandaj, mediumet sociale shumë herë deri tani u 
treguan si vegla efikase për demokratizimin e shteteve autoritare, por edhe të shteteve të 
cilat akoma nuk i kanë konsoliduar institucionet demokratike apo aktivizmi qytetarë i të 
cilëve është në lindje të sipërme (Courville and Piper, 2004; Jansen 2010).

Disa karakteristika kryesore të së ashtuquajturës “rrjeti 2.0” nga i cili varen mediumet 
sociale, sipas babait të këtij termi Tim O’Rajli janë inteligjenca kolektive e rrjetit, natyra 
e tij bashkëpunuese dhe përvoja e pasur shfrytëzuese (përdorimi i më shumë kanaleve 
komunikuese njëkohësisht). Po këto krijojnë potencial për mediumet e reja sociale si 
vegël për aktivizëm qytetarë. Në fakt, mediumet sociale si inteligjencë kolektive i “korrin” 
informatat që krijohen në procesin e shkëmbimit të lirë në internet. Për tu “korrë” dituria 
aplikative nevojitet të plotësohen disa parakushte siç janë mjedisi i decentralizuar, 
pluralizmi i garantuar dhe pavarësia, si edhe agregimi i cili këto dituri individuale do ti 
mbledhë në dituri kolektive (Tim O` Reilly , 2005). E dyta, rrjeti si platformë e hapur dhe 
e veçantë për komunikim nëpërmjet standardeve të hapura mundëson “bashkëpunim”, 
gjegjësisht aksion të përbashkët në të cilin më shumë individë apo organizata 
bashkëpunojnë për realizimin e qëllimeve të përbashkëta. Këtu bëjnë pjesë edhe sajtet me 
përmbajtje të krijuara nga vetë shfrytëzuesit (user generated content) siç janë Wikipedia, 
YouTube dhe rrjetet sociale siç është Facebook-u. Mundësia që njëkohësish të kombinohen 
kanale të ndryshme komunikuese dhe përmbajtjet e tyre mundëson formimin dhe zbatimin 
e strategjive efikase komunikuese, të domosdoshme për aktivizëm të suksesshëm. 
Pjesëmarrësit munden të iniciojnë profile në të cilët do të shpallen dhe ndahen informata, të 
vendosin përmbajtje të ndryshme multi-mediale të cilat mundet të komentohen, të formojnë 
grupe qëllimore të shfrytëzuesve dhe të përpilojnë lista për kontakte, modelojnë diskutime 
në forume dhe ngjashëm. Akoma më shumë, koncepti i “rrjetit në kohë reale”mundëson 
emetimin e përmbajtjeve të cilat ndodhin momentalisht, si për shembull transmetimin e 
ngjarjeve drejtpërdrejtë apo informimin për të njëjtat (për shembull nëpërmjet Twitter-it) 
me çka mundësohet gazetaria qytetare e cila i anashkalon filtrat e mediumeve tradicionale. 
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Të gjitha këto karakteristika të mediumeve sociale e lehtësojnë aktivizmin qytetarë në 
aspektet e tij komunikuese, organizative dhe mobilizuese. 

 Aktivistët e SHL duke i shfrytëzuar këto karakteristika të mediumeve sociale 
përfshinë diapazon të gjerë të aktiviteteve. U iniciua peticion onlajn7, në rrjetin social 
Facebook u organizua grupi i organizatës8 , u formua profil në YouTube9. Nëpërmjet këtyre 
kanaleve u organizuan ngjarje - argëtime për mbledhjen e mjeteve financiare, protesta 
të cilat përmbanin aktivitete të ndryshme (Procesioni Sheshi Liri, Marshi i kockave). 
Gjithashtu u prezantuan përmbajtje multimediale (video, fotografi), linqe nga përmbajtje 
tjera relevante dhe argumente në përkrahje të aktiviteteve, u përpiluan edhe broshura dhe 
kartolina. Iniciativat u përkrahën edhe me aktivitete në teren për mbledhjen e ankesave 
për debat publik me rastin e ndryshimit të Planit të detajuar urbanistik si edhe nënshkrime 
për organizimin e referendumit për ndërtimin e kishës në shesh. Megjithatë, deri vonë, 
aktivitetet e SHL nuk kishin buletin zyrtarë siç është ueb faqja apo bllogu. Kjo është një 
gjendje interesante në të cilën pjesëmarrësit, gjykuar sipas intervistave, edhe pse e kanë 
njohur fuqinë e mediumeve sociale ata nuk kanë ndërtuar infrastrukturë nëpërmjet do të 
kanalizohej komunikimi nga një pikë qendrore. Kështu, bllogu zyrtarë i “Sheshit Liri” filloi 
të përpilohet vonë pas mbarimit të pjesës më të madhe të aktiviteteve të cilat e shënuan 
punën e kolektivit. Nga ky aspekt, deri në momentin e shkrimit të këtij teksti, ky buletin 
është dëshmi për aktivitetet e kaluara e jo pjesëmarrës aktiv në strategjinë informative të 
kolektivit për aktivitetet e ardhshme eventuale. Duke e pasur parasysh shumanshmërinë e 
këtij fenomeni ky studim do të fokusohet në aspektet në vijim të kësaj iniciative qytetare: 
Përdorimin e kanaleve komunikuese të mediumeve sociale për organizimin e aktiviteteve, 
mobilizimin e përkrahësve dhe promovimin e përmbajtjeve (argumente, diskutime) për 
përkrahje të iniciativave. 

 Procesi i organizimit është kolektivisht i pandarë, gjegjësisht social. Po ashtu, numër 
i madh i studimeve që thirren në masat individuale për qëndrime të ndryshme tregojnë se 
përdorimi i internetit mundet të prodhon kapital sociale (Mossberger et al., 2008, Shah, 
Kwak and Holbert, 2001). Kjo nënkupton koordinim në aktivitetet mes individëve dhe nga 
kjo rrjedh se thelbi i tij është në dy lloje të përvojës individuale psikologjike: bashkëveprim 
dhe përfshirje (Flanagin et al., 2006). Nga aspekti i bashkëveprimit mundemi të dallojmë 
bashkëveprim personal dhe jo-personal. I pari ekziston kur mes aktorëve të komunikimit 

7  http://www.facebook.com/group.php?gid=89017711971&v=wall  [28.01.2011]
8  Facebook grupi quhet Plostad Sloboda dhe mundet të vizitohet në: http://www.facebook.com/#!/group.

php?gid=89017711971 [28.01.2011]
9  Këtë termin e kemi huazuar nga heteroglossia – koncept i zhvilluar nga teoricieni Mikail Bahtin. Teoria e tij merret 

me hulumtimin e romanit si tekst i cili përmban gjuhë dhe lidhje të ndryshme të cilët në shkrimet e romanit dalin në 
sipërfaqe si “zëra” të pavarur. Mendojmë se gjatë “leximit” të komunikimit në mediumet sociale si “tekst”, është shumë 
e rëndësishme ti kushtohet vëmendje ekzistimit apo mosekzistimit të stileve dhe zërave të ndryshme gjatë komunikimit. 
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ekziston pritja për takim të serishëm, dëshira dhe interesi të ruhet dhe përmirësohet 
marrëdhënia inter-personale në drejtim të respektimit të identitetit të tjetrit. Ky 
bashkëveprim ka për qëllim ti afron aktorët që komunikojnë në nivel identiteti (Chadwick, 
2009). I dyti, bashkëveprim jo-personal zhvillohet në fushën e shkëmbimit të informatave 
për qëllimet, strategjitë, interesat apo logjistikën e aktiviteteve të caktuara. E gjithë ajo që 
është në drejtim të realizimit të qëllimeve të organizatës, kurse nuk ka të bëjë me zhvillimin 
dhe mirëmbajtjen e marrëdhënieve të ndërsjella. Këtu “tjetri” ngelën i panjohur edhe pse 
ndanë karakteristika të caktuara të përbashkëta. 

Përdorimi i mediumeve sociale për organizimin, mobilizimin dhe informimin e grupeve 
të prekura e hapë çështjen për atë se cilat qëllime dhe efekte komunikuese u arritën në 
këtë rast, gjegjësisht çarë niveli i bashkëveprimit dhe përfshirjes u arrit. Sipas të gjithë të 
intervistuarve, Facebook-u si platformë e përgjithshme mundësoi dukshmëri dhe rrjetëzim 
fillestar të individëve me mendim të njëjtë (të cilët paraprakisht nuk janë njohur mes veti). 
Kjo vetvetiu flet për lehtësimin të cilin mediumet sociale e ofrojnë në gjetjen e individëve 
me mendime të njëjta gjë që paraqet pikë fillestare në procesin e mobilizimit. 

Facebook grupi të cilën SHL e formoi ishte i karakterit të hapur dhe përbëhej nga 640 
anëtarë.10 Përmbajtjet e saj nuk ishin formalisht të rregulluara, kurse plotësisht siç u 
tha në një nga intervistat “nuk mundej të parashihet fidbeku dhe prandaj nuk u pajtuan 
argumentet të cilët do të prezantohen dhe strategjitë për komunikim.“ Modeli komunikues 
i bashkëveprimit jo-personal nuk bazohej në lidhje strategjike me grupe të ndryshme 
qëllimore (aktivistë potencial, mediume, grupe për trysni, fondacione apo shoqata tjera 
qytetare). Edhe pse procesi i sjelljes së vendimeve nuk ishte i decentralizuar dhe difuz, 
gjegjësisht, ekzistonin takime koordinatave mes aktivistëve “bartës”, megjithatë kishte 
një jo-koherencë të brendshme dhe procedura të pacaktuara të sjelljes së vendimeve të 
cilët u pasqyruan në efektin komunikues. 

Në drejtim të asaj që u tha më lartë, nëse shihet struktura e Facebook grupit mundet të 
përfundohet se kapacitetet e tij komunikues nuk u përdorën plotësisht. Në këtë kontekst 
në një nga intervistat do të potencohet se “poenta nuk ishte të kontrollohet informata por e 
njëjta të arrijë deri sa ma shumë njerëz”. Vetë “skema komunikuese” e nyjeve informuese të 
raportimit për aktivitete të ndryshme, ide dhe qëllime është mjaftë e komplikuar për shkak 
të pjesëmarrësve të simpatizuesve dhe “miqve” në procesin e përcjelljes së informatave. 
Duke pasur parasysh se bëhet fjalë për Facebook grup dhe jo për Facebook faqe, nuk 
mundej të shfrytëzohej mundësia që qartë të filtrohen “postimet” e administratorëve nga 
ato të tjerëve. Gjithashtu, jo rrallë modelimi mundësonte postime jo-relevante të cilët 

10  Gjysmë formalisht të shprehura nëpërmjet qëndrimeve publike të personave të shquar partiak nëpër mediume. Kohëve 
të fundit Qeveria e Republikës së Maqedonisë edhe formalisht merë pjesë në fushat të tillë të quajtur „Zgjidh Jetë“.
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defokusonin (për shembull “garë e re për Apple Ipod Nano”). Po ashtu, në strukturën e 
Facebook grupit mungonte pjesa informative e tipit të parashtrimit të pyetjeve, si edhe 
e-mail grupor. Edhe pse në grup ka mundësi për fillim të diskutimeve, pjesa për këtë qëllim 
ishte e zbrazët deri në momentin e shkrimit të këtij teksti. Po këtu, funksioni i përfaqësimit 
mundej të realizohej nëpërmjet organizimit të diskutimeve tematike për aspektet e 
ndryshme të protestës: aspektet e tij ekonomike, politike, urbanistike arhitektonale dhe 
ato laike.

Nga ana tjetër, përhapja e informatave në Facebook dhe Twitter ndiqet me shpërndarje 
dhe “ri-tuitime” primare dhe sekondare të informatave nga pjesë të rrjeteve sociale me të 
cilat komunikonin anëtarët e SHL. Nga ky aspekt, informatat në këto rrjete nuk i përhapin 
vetëm personat A, B dhe C të kolektivit, por nyje mediatike në përhapjen e informatave janë 
edhe “miqtë” e tyre në këto shërbime. Kontributi i mekanizmit të tillë komunikues është 
kapitali social të cilin çdo nyje e shton në mesazh. Kështu, mosbesimin të cilin pranuesi 
i informatës mundet ta ketë ndaj dërguesit të panjohur të informatës, apo informator 
indirekt si për shembull mediumi klasik, plotësohet me lidhjet relativisht të drejtpërdrejta 
mes “miqve” nga të cilët vjen informata. 

Duke e pasur këtë parasysh, shfrytëzimi i kapacitetit të mediumeve sociale ishte jo 
i tërësishëm. Në intervistat me pjesëmarrësit u vërtetua se ka ekzistuar mirëkuptim për 
nevojën e përdorimit të stileve të ndryshme gjatë komunikimit në kuadër të mediumeve 
klasike. Në këtë aspekt, stili i drejtpërdrejtë i komunikimit në rrjetet sociale dhe stili 
i komunikimit në mediumet klasike prodhon “zëra të ndryshëm“.11 Prandaj, gjuha e 
komunikimit në Facebook shpesh herë shfrytëzon gjuhë urbane, me kode gjuhësore të 
grupit më të ngushtë social. Përkundër kësaj qëndronin shfaqjet publike të mediumeve 
tradicionale ku mesazhet ishin të përkthyera në gjuhë më të thjeshtë dhe me kuptim 
semantik. Këto “zëra të ndryshëm” rrjedhin nga nevoja të depërtohet deri te lloje të 
ndryshme të opinioneve. Megjithatë, mundësia për “zëra të ndryshëm” nuk përdoret nga 
vetë organizata në sferën e mediumeve sociale. Edhe pse supozimet për një heterogjeni të 
tillë janë të kyçur në vetë faktin se ndërtohen mbi rrjete sociale si nyje mediale, organizata 
nuk i diversifikon stilet komunikuese për të pasur efekt mbi opinionin më të gjerë. Por 
megjithatë, rrjetet sociale, jashtë strategjisë komunikuese të SHL, arritën të tregojnë 
paraqitje heterogjene të ngjarjeve me çka edhe njëherë theksohen “zërat e ndryshëm” 
të mediumeve sociale përkundër shkrimeve koherente të pranishëm në raportimin e 
mediumeve tradicionale. 

11  Në shkrimet e të gjithë të intervistuarve u theksua anti-abort fushata si periudhë e bashkimit dhe galvanizimit. Bëhet 
fjalë për fushatën “Aborti është Vrasje” e OJQ “Revita”
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Aspekti i dytë i aksionit kolektiv ka të bëjë me përfshirjen e cila mundet të jetë 
institucionale dhe sipërmarrëse (vetiniciativë, vet-angazhim). Te e para, mundësitë për 
përfshirje caktohen nga kryesia e organizatës dhe nuk rrjedhin nga komunikimi horizontal 
dhe nga iniciativa e anëtarëve. Përfshirja sipërmarrëse nënkupton më tepër formë rrjetore 
se sa burokratike, ku ndarja e roleve dhe funksioneve organizative është fleksibile, kurse 
mundësinë për pjesëmarrje dhe mobilizim e caktojnë anëtarët, e jo kryesia (Fulk, 2001). 
Nga ky aspekt, mobilizimi dhe dhënia e mundësisë për përfshirje, përmbajtja e “murrit” në 
Facebook grupin i drejtohej, ndonjëherë edhe në mënyrë konfuze, opinionit jo të definuar 
dhe jo të segmentuar. Për shembull në pjesën për “informata” në grupin e organizatës, 
ajo gabimisht kategorizohet si politike, në vend që të jetë përfaqësuese. Nga ana tjetër 
profili i Sheshit Liri në YouTube nuk ka asnjë përmbajtje nga aktivitetet dhe ngjarjet e tyre, 
por mund të shihen video incizime të iniciativës qytetare (korit) e quajtur “Shkupjanë që 
këndojnë”. 

Në përshkrimin e grupit qëndronte “Grupi për mbajtjen e kontaktit mes personave të 
Sheshit Liri” me çka i përjashton dhe i lë anësh palët e prekura edhe pse praktikisht u jep 
qasje të shkruajnë dhe të shtojnë përmbajtje. Gjithashtu, rrallë herë zhvillohej komunikim 
i dyanshëm mes moderatorëve dhe anëtarëve, përkrahësve dhe personave të interesuar. 
Sipas përshtypjes të njërit nga të intervistuarve shumë më efikas ka qenë komunikimi 
ndër-personal sy më sy gjatë aktiviteteve në teren (referendumi, protestat dhe ngjashëm). 
Disa nga të intervistuarit ndanë përshtypjen se megjithatë ka ekzistuar një përjashtim jo i 
planifikuar drejt qytetarëve të interesuar në bazë të moshës dhe prapavijës sociale. Njëri 
nga të intervistuarit ceku se edhe zgjedhja e argumenteve (këngëve) ka qenë kryesisht me 
këngë angleze nga skena alternative e cila nuk mund të kuptohet nga pjesa më e madhe e 
popullatës. Nga aspekti i profilit socio-demografik të pjesëmarrësve në organizatë, sipas të 
intervistuarve aktivitetet i kanë përkrahur persona të rinj të etnikumeve dhe religjioneve të 
ndryshme, të angazhuar politikisht dhe të vetëdijshëm, me arsimim të lartë dhe standard 
më të lartë social. Te ato organizata apo individë të cilët kanë ofruar përkrahje afektive, si 
edhe te ato të cilët nuk merren më këtë lëmi ekzistonte një mosinteresim i caktuar. Me fjalë 
tjera, kërkesat për bashkim në bazë të qëllimeve abstrakte për një të nesërme më të mirë 
apo entuziazëm emocional qytetar, duke mos artikuluar qëndrime të qarta për një problem 
konkret shoqëror nuk u morën parasysh. 

Edhe pos këtyre momenteve, nënshkrimi i peticionit, përkrahja nga jo-anëtarët në 
Facebook dhe Twitter grupin dhe interesi për pjesëmarrje aktive në lëvizje ishin të dukshme. 
Përfshirja dukshëm u zmadhua atëherë kur mediumet tradicionale filluan ti mbulojnë 
aktivitetet e shoqatës si rezultat i protestës kontroverse kundër ndërtimit të objektit fetar në 
shesh të mbajtur më 28 mars 2009 kur kishte sulm fizik nga kundër-grupi i protestuesve. Ky 
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skandal e mobilizoi sektorin civil, institucionet ndërkombëtare (Komisioni evropian, OSCE, 
Komiteti i Helsinkit), partitë politike. Duke e fituar vëmendjen e aktorëve shoqërorë, aksioni 
i përbashkët arriti të ketë ndikim mbi agjendën publike, politike dhe mediale. Megjithatë 
ky efekt nuk ishte rezultat i komunikimit strategjik nëpërmjet mediumeve sociale por i 
skandalit të ndodhur në protestë i cili ishte i vlefshëm për vëmendje mediale.  

Dimensioni i fundit i analizës ka të bëjë me aspektin diskurziv të komunikimit të 
ndërmjetësuar nëpërmjet mediumeve sociale. Pasi që mediumet sociale luajnë rol të 
rëndësishëm në ekipimin faktik të kolektivit, komunikimi nëpërmjet këtyre kanaleve paraqet 
pjesë organike të aktiviteteve të “Sheshit Liri”. Analiza e përmbajtjes së komunikimit 
fokusohet në debatet në kuadër të mediumeve sociale. 

Aktivitetet e Sheshit Liri janë reaksion i tre çështjeve të larta politike: aborti, feja, 
kombi. Sipas VMRO-DPMNE, shtyllat në të cilat bazohet ekzistenca shoqërore e njerëzve 
në Maqedoni janë: familja, feja dhe kombi (VMRO-DPMNE, 2007). Për këtë qëllim, në 
periudhën e kaluar pushteti ka ndërmarrë disa hapa të cilët i aktualizojnë këto çështje 
në një serë politikash. Rezultat i këtyre politikave përsëri janë çështjet kundër –abortit12, 
iniciativa për ndërtimin e kishës në shesh dhe projekti “Shkupi 2014” i portretizuar si 
projekt për përfaqësimin e historisë dhe trashëgimisë së kombit. 

Aktivistët të cilët pastaj bëhen thelbi i “Sheshit Liri” praktikisht takohen mes veti 
nëpërmjet online aktiviteteve duke protestuar kundër anti-abort fushatës.13 Çështja 
kryesore për mobilizim të SHL ishte ndërtimi i kishës në Sheshin Maqedoni. 

Siç u cek më lartë, këto çështje në Maqedoni kanë valencë të madhe politike sepse 
kanë të bëjnë me identitetin nacional. Në këtë drejtim, kritikat e SHL të këtyre politikave 
gjatë implementimit të tyre e vendos kolektivin në një debat jashtëzakonisht të nxehtë 
si në mediumet klasike ashtu edhe në ato sociale. Kështu “biseda” mes dy kampeve të 
kundërshtuar shumë shpejt fiton shumë kategori siç janë: “patriotë-tradhtarë”, “besimtar 
– i pafe”, “antik-sllav”, “maqedonas – antimaqedonas” dhe ngjashëm. 

Në vend që të ketë ballafaqim të argumenteve, debati mbetët në ad hominem 
ofendime14 dhe përplasje ku sundon gjuha e urrejtjes. Kështu, thirrja shumë e cituar për 
kundër protestë e Janko Ilovskit, në bllogun e tij JadiBurek15 i kategorizon pjesëmarrësit 

12  Sulm ndaj karakterit dhe personalitetit të bashkëbiseduesit e jo ndaj argumentit.
13  “Përkrahje për ndërtimin e kishës në shesh “ http://jadiburek.blog.com.mk/node/219489 [28.01.2011]
14  Për kornizë më të gjerë teorike shih: Mosse, 1985.
15  http://www.facebook.com/pages/RASPEANI-SKOPJANI-antidrzavnicko-dvizene-na-ateistite-i-

homoseksualcite/328877989309 28.01.2011
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në protestë si një “grup homoseksualësh dhe ateistësh”. Po ashtu, në online debatin 
e përgjithshëm me rastin e kësaj ngjarjeje analist tjerë i etiketojnë edhe si “xhankerë, 
prostitute sorosoide, neokomunist, tradhtarë (Vasilev et al., b.d.). Kjo praktikë quhet 
“zinxhir i ekuivalencës” dhe paraqet një strategji diskurzive me të cilën gupe të caktuara 
definohen nëpërmjet identiteteve tjera të cilët shpesh nuk janë drejtpërdrejtë relevante 
me rastin në fjalë (Torfing, 2005). Kështu, kundërshtimi i ndërtimit të kishës në shesh 
mundet por edhe nuk është patjetër të ketë lidhje me përcaktimin fetar të individëve. Por, 
duke e përdorur kategorinë ateizëm theksohet dallimi nga karakteri religjioz në bazë të 
cilit ndërtohet identiteti nacional i Maqedonisë. Njëkohësisht, referenca e shpeshtë ndaj 
homoseksualëve, por në formë ofenduese shërben për ta kënaqur qëllimin e njëjtë. Në 
fakt, homoseksualët si kategori në diskursin nacionalist paraqesin destabilizim të rendit 
heteroseksual në të cilin bazohet identiteti nacional patriarkal (Mole, 2010; Lambevski, 
1999)16. Duke pasur parasysh se sipas hulumtimeve, qëndrimet tradicionale në Maqedoni 
akoma janë të përhapura (Klekovski, 2009), atëherë lehtë mundet të kuptohet vlera e 
kategorisë homoseksual si armik nacional. 

Përdorimi i këtyre dy termeve debatin e çon drejt gjuhës së urrejtjes sepse e zëvendëson 
nevojën për argumentim me praktikën e etiketimit. Me këtë, debati fillon me etiketimin e 
kundërshtarëve duke i bërë më pak të vlefshëm me qëllim që ta zvogëlon vlerën e palës 
kundërshtuese në argument. Në këtë mënyrë fokusi i debatit është mbi rrezikun mbi 
kombin dhe identitetin në vend mbi çështjen faktike për të cilën debatohet. Në mënyrë 
të ngjashme, kategoria shpesh e përdorur “sorosoid” për tu etiketuar anëtarët e SHL 
paraqet shenjë semantike për përfaqësues të interesave të huaj, shpesh interesave kundër 
shtetërorë të ushqyer me mitologjinë e armikut apo tradhtarit të brendshëm. 

Në këtë drejtim shfaqen grupe të ndryshme të urrejtjes, në veçanti në Facebook të 
cilat personalisht apo kolektivisht e etiketojnë SHL si organizatë armike të shtetit. Një 
shembull i tillë i Facebook grupit është “Shkupjanë këngëtarë” – lëvizje kundërshtetërore 
e ateistëve dhe homoseksualëve.17 Ky grup me vetë titullin e tij sugjeron se homoseksualët 
dhe ateistët janë kundër shtetit, por në kontekst të asaj që u tha më lartë, shërben për ta 
treguar grupin “Shkupjanë Këngëtarë” si armik shteti dhe aktivitetet e tyre si armiqësore. 
Ngjashëm më këtë, debatin binar rreth prezantimit të “tjetrit” e shohim edhe nëpërmjet 
termit “petokolonashi” në shumë vende në internet, mes të cilëve edhe në postin e blogerit 
“Aleksandro” me titull “Kisha – Shkak për ofensivën e Kolonës së Pestë të Sorosit!“.� 

 
Konstruksioni i tillë për SHL, është ironike por sikur është pranuar edhe nga vetë anëtarët 

16  http://makedon.blog.com.mk/node/219447 28.01.2011
17  Shih: „Хакиран популизам“ http://www.plostadsloboda.org/plostad/?p=93 28.01.2011
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e saj. Akti i tillë nuk është naiv dhe shpesh përdoret si akt i përmbysjes me qëllim që të 
pengohet përsëritja e mëtutjeshme e stereotipave. Një rast të tillë mundemi të shohim nga 
diskutimi në vijim i nxjerrë nga Facebook-u: 

 

Në këtë rast dy anëtarë të SHL-s e pranojnë dhe e konfirmojnë kategorizimin i cili 
armiqësisht u është dhënë. Siç shihet nga shembulli, me këtë vazhdimi i diskutimit është 
ndërpre. Duke e nxjerrë analizën edhe jashtë aktiviteteve nëpër mediumet sociale, mundet 
të vërtetohet se anëtarët e SHL shpesh e përdorin gjuhën e kundërshtarit për ta sjellë 
atë deri në absurd. Për shembull, aktivitetet e SHL e shtojnë grafitin e Nikolla Gruevskit 
në grafitët ekzistues nacionalist. Me këtë shkaktojnë që VMRO-DPMNE të merë pjesë në 
largimin e grafiteve nacionaliste me qëllim që ta largojnë karakterin e kraterit të tyre me 
qëndrime kontroverse politike.18

Por, kjo nuk shërben vetëm për tu ndërpre debati i ad hominem sulmeve por edhe për 
përhapjen e vet agjendës së vet organizatës. Nga lëvizje politike për hapësirë, mund të 
thuhet se SHL në masë të madhe merret me temat të cilat nëpërmjet etiketimeve iu dhënë 
nëpërmjet kategorizimit të cekur më lartë. Në këtë mënyrë, ato prej një lëvizje e cila filloi me 
problemet e qytetit të hapur, nëpërmjet “pranimit” të fotografisë së krijuar armiqësore, e 
zgjeruan agjendën drejt një opozite më të gjerë kundër politikave për identitet të pushtetit. 

18  http://makedon.blog.com.mk/node/219447 28.01.2011
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Duke e analizuar për shembull repertorin e “Shkupjanëve Këngëtarë” dhe kontekstin që ata 
ia japin, shihen tema nga religjioni, integrimi evropian, orientimi seksual, dhuna policore, 
historia. Në këtë mënyrë, mund të thuhet se agjenda e SHL-s është paralelisht e formuar 
nga dy anë: iniciativa dhe përcaktimet politike të anëtarëve, por njëkohësisht edhe nga 
mënyra pozitive apo negative që ata janë prezantuar nga ndonjë palë e jashtme.
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PËRFUNDIM

Sjellja e një konkluzioni për mënyrat të cilat Sheshi Liri i përdorte në mediumet sociale 
është shumë rëndë. Në përgjithësi, studimi tregon se përdorimi i mediumeve sociale në 
këtë iniciativë joformale qytetare në masë të madhe është spontane dhe jostrategjike, 
me ad-hok zgjidhje komunikuese. Iniciativa nuk komunikon në mënyrë të planifikuar me 
palët e prekura dhe përkrahësit potencial, qasje e cila e zvogëlon përfshirjen e aktiviteteve 
mobilizuese (bashkëveprim dhe kyçje) dhe përmbajtjet përfaqësuese. Megjithatë, procesi 
i komunikimit ku ngërthehen strategjia për komunikim; natyra e teknologjive që përdoren; 
rrjetet sociale ku bazohet komunikimi dhe vetë përmbajtja e komunikimit është shumë 
kompleks. Për aspekte të ndryshme të këtij procesi, SHL sillej në mënyra të ndryshme.

1.  SHL kishte qasje të ndryshme ndaj komunikimit në mediumet klasike dhe ato 
sociale. Në këtë aspekt, ata i shfrytëzojnë mediumet sociale duke u prezantuar 
si lëvizje homogjene, nëpërmjet një zëri të organizatës, por edhe si kolektiv i 
individëve të cilët mbajnë zërin e vet unik. Kështu, rrjeti i llojllojshëm i nyjeve nëpër 
rrjetet sociale tregonte se lëvizja është heterogjene. Shfrytëzimi i rrjeteve sociale 
të ngërthyera në vetë mediumet sociale plotësisht e përforconte këtë fotografi 
sepse shumë pjesëmarrës tjerë nga jashtë u kyçën në përhapjen e informatave të 
organizatës duke e shtuar kështu vlerën e saj që e ndajnë. 

2.  Nga ana tjetër, kjo heterogjeni nuk u shfrytëzua deri në fund. Përgjigja mund të 
kërkohet në konstatimin se SHL nuk ka për qëllim të zgjerohet drejt organizatës/
lëvizjes e cila do të mundet të përfshinë spektër më të gjerë të grupeve shoqërore. 
Megjithatë, duke nisur nga funksioni i aktivizmit qytetarë kjo heterogjeni mundej 
të segmentohet edhe në gjuhët e ndryshme të cilët do të komunikonin një mesazh 
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të njëjtë deri te grupi më i gjerë i individëve me çka do të arrihej bashkëveprim 
dhe kyçje më e mirë. Kjo mundej të arrihej nëpërmjet kanalizimit selektiv dhe 
kategorizimin e gjuhëve të ndryshme nëpërmjet mediumeve sociale. 

3.  Nga aspekti i përmbajtjes, mediumet sociale akoma janë fushë ku pasqyrohen 
kultura politike dhe komunikuese e offline botës. Kjo nuk është diçka e re, kurse 
temat me të cilat merrej SHL domosdoshmërish tërheqin gjuhën e urrejtjes. 
Kolektivi në mënyrë të ndryshme e zgjodhi këtë situatë. Nga njëra anë anëtarët, të 
paktën në emër të SHL arritën mos të futen në kurthin e asaj gjuhës së urrejtjes. 
Njëkohësisht, përdorimi i gjuhës së ngjashme me sukses arriti të ndikon në 
destabilizimin e gjuhës së tillë. Ajo që SHL nuk arriti të zhvillojë është diskursi 
alternativ apo diskursi i mediumeve sociale, të cilët nuk do të jenë vetëm reaktiv 
të “palës tjetër”.
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Tema:

vullnetarizmi  
në shoqërinë Civile

Dr. Misho dokmanoviq

Sanja giçevska

vullnetarizmi në maqedoni

rezyme

Ky rrëfim i rastit paraqet përpjekje që të vërtetohet gjendja e tanishme e zhvillimit të 
vullnetarizmit në Maqedoni, veçanërisht pas miratimit të Ligjit për vullnetarizëm. Si rezultat 
i kësaj, hulumtimi i analizon efektet pas miratimit të Ligjit për vullnetarizëm, pikësëpari në 
pikëpamje të rritjes së numrit të vullnetarëve nga vendi dhe jashtë, si dhe përvojat lidhur 
me programet vullnetare ndërkombëtare.

Në këtë drejtim, autorët përqendrohen në zhvillimin e konceptit të vullnetarizmit 
me theks të veçantë të Maqedonisë. Më konkretisht, autorët fokusohen në traditën e 
vullnetarizmit në vend, kornizës aktuale juridike, si dhe trendët modern për zhvillimin e 
vullnetarizmit.

Në mënyrë plotësuese, theks i veçantë i është vënë hulumtimit të zbatuar empirik që i 
përfshiu përfaqësuesit e organizatave qytetare, të rinjtë, si edhe vullnetarët e huaj në vend. 
Në mënyrë konsekuente me këtë, rrëfimi i përfshiu rezultatet dhe përfundimet nga anketat 
dhe intervistat me këto tri kategori.

Në bazë të hulumtimit të zbatuar, autorët në fund të rrëfimit nxjerrin përfundime për 
gjendjen momentale me vullnetarizmin, problemet dhe nxitjet me të cilat ballafaqohen 
organizatat qytetare në Maqedoni. 

hyrje

Gjatë dhjetë viteve të kaluara në Maqedoni gradualisht filloi përsëri të paraqitet 
interesimi për vullnetarizmin. Duket se apatia që ekzistonte në periudhën e tranzicionit 
gjerësisht është tejkaluar dhe se janë krijuar parakushtet e domosdoshme për masivizimin 
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e vullnetarizmit në vend.
Pa dyshim, mbi këtë proces pati ndikim zhvillimi i përgjithshëm i shoqërisë civile në 

vend, por edhe përsëri procesi i zgjuar, para së gjithash i të rinjve për vullnetarizëm në 
bashkësi. Në mënyrë plotësuese u miratuan edhe më shumë akte dhe nën akte ligjore 
nga ana e organeve shtetërore të cilat mundësuan krijimin e kornizës së domosdoshme 
për rregullimin e vullnetarizmit në përgjithësi, por edhe të drejtave dhe obligimeve të 
vullnetarëve.

Ky rrëfim i rastit paraqet përpjekje që të vërtetohet gjendja e tanishme e zhvillimit të 
vullnetarizmit në vend pas miratimit të Ligjit për vullnetarizëm. Hulumtimi do ti analizojë 
efektet nga miratimi i Ligjit për vullnetarizëm kryesisht në pikëpamje të rritjes së numrit 
të vullnetarëve të vendit dhe të jashtëm, si dhe përvojat lidhur me programet vullnetare 
ndërkombëtare. Krahas kësaj, veçanërisht vëmendje do ti kushtohet sfidave aktuale për 
zhvillimin e vullnetarizmit, si dhe praktikat më të mira në këtë fushë.

 Rrëfimi i rastit për vullnetarizmin në Maqedoni dhe hulumtimin e realizuar ishin 
kryesisht të orientuara drejt të rinjve. Kjo qasje doli nga hulumtimet aktuale të kapshme në 
nivel botëror, të cilat flasin se faza adoleshente është vendimtare për fitimin e shprehive  
për vullnetarizëm19. Si rezultat i kësaj, pjesa kryesore e hulumtimit empirik u përqendrua 
në të rinjtë e moshës prej 18 deri 28 vjet.

Në bazë të hulumtimit të realizuar, u formuluan përfundime për trendët kryesor të 
zhvillimit të vullnetarizmit në vend dhe rekomandimet për përmirësimin e gjendjes së 
tanishme dhe afirmimit të tij.

 » Metodologjia
Metodologjia e përgatitjes së këtij rrëfimi të rastit u bazua në shfrytëzimin e burimeve 

primare dhe sekondare relevante për temën e hulumtimit, si dhe kombinimi i qasjes 
kuantitative dhe kualitative. 

Faza fillestare e hulumtimit ishte e drejtuar drejt analizës së dokumenteve relevante 
lidhur me vullnetarizmin në vend, duke përfshirë kornizën ligjore ekzistuese, doracakët, 
raportet statistikore, shkrimet dhe publikimet nga autorë të vendit dhe të huaj.

Pjesa kryesore e hulumtimit empirik përfshiu tre burime primare të dhënave: (1) intervista 
me bartës kryesor të interesave (stejkhollder), (2) anketë anonime në grup reprezentues të 
rinjve nga Maqedonia dhe (3) anketë anonime e një grupi reprezentues të vullnetarëve të 
huaj në Maqedoni. Të dhënat nga tre burimet primare u grumbulluan në bazë të pyetësorit 
strukturor. Me qëllim që të përfshihen specifikat e çdo grupi, u përgatitën tre pyetësor të 
veçantë, nga një për çdo nga tre grupet.

Me intervistat u përfshinë tetë organizata qytetare të cilat punojnë me vullnetarë, gjatë 
së cilës kujdeseshim për përfaqësimin e tyre gjeografik, madhësinë dhe fushën e veprimit, 
19  Marta, E., Pozzi, M. Young People and Volunteerism: A Model of Sustained Volunteerism during the Transition to 

Adulthood. In: Journal of Adult Development. (2008). vol. 15, Issue 1, p. 35.  
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si dhe një shkollë të mesme si shembull i mirë për funksionimin e vullnetarizmit. Duke 
pasur parasysh faktin se anketat e realizuara përmes telefonit ose postës elektronike kanë 
nivel të ulët të përgjigjeve, pjesa më e madhe e intervistave janë bërë sy më sy, gjatë së 
cilës bashkëbiseduesit e zgjedhur ishin persona udhëheqës të organizatave qytetare ose 
persona përgjegjës për programet vullnetare.  

Në funksion të marrjes së rezultateve sa më të besueshme, u realizua anketë anonime 
të një grupi reprezentues të rinjve. Me anketën u përfshinë 350 të rinj nga 27 qytete dhe 
vendbanime në Maqedoni të moshës prej 18 deri 25 vjet. Anketa përbëhej prej 9 pyetjeve të 
shkurta dhe u realizua me anë të  postës elektronike (e përgatitur me përdorimin e servilit 
për anketa), si dhe përmes distribuimit të anketave në formë të shtypur. 

Krahas kësaj, u anketuan edhe tetë vullnetarë të huaj në Maqedoni, shtatë nga Servisi 
vullnetar evropian dhe një nga Korpusi paqësor. Anketa përmbante gjashtë pyetje, prej të 
cilave për katër duhej të jepej përgjigje përshkruese.

Pyetësorët përmes të cilave u grumbulluan burimet primare të dhënave janë dhënë në 
shtojcën e këtij rrëfimi. Bibliografia e shfrytëzuar është dhënë në fund të këtij teksti.  

Çfarë është vullnetarizmi dhe Cila është përvoja 
maqedonase?

Në kuadër të hulumtimit u analizuan përvojat e më shumë vendeve në botë lidhur 
me vullnetarizmin (SHBA, Australi, Kroaci, Armeni etj.). Përvojat e vendeve të analizuara 
janë të ndryshme. Ekzistojnë shembuj ku vullnetarizmi është me sukses i integruar si në 
sektorin qeveritar ashti edhe në atë joqeveritar. Në shumë vende në botë potencialin e 
vullnetarizmit dhe vullnetarëve e shfrytëzojnë si organizatat joqeveritare, ashtu edhe 
organet shtetërore dhe organet e pushtetit lokal. Në dobi të kësaj flet edhe e dhëna 
statistikore se 80% të personave të angazhuar në shërbimet lokale të zjarrfikësit të SHBA-
ve kanë qenë vullnetarë.20 Sa i përket kontributit të vullnetarëve në zhvillimin e ekonomisë 
lokale dhe nacionale, mjaft e ilustruar është e dhëna e Byrosë australiane për statistikë, 
sipas të cilës kontributi i vullnetarëve në ekonominë e Australisë në vitin 1997 ka qenë 25 
miliardë dollarë.21 Kuptohet, ekzistojnë edhe vende në të cilat ekziston shkallë e ulët e 
zhvillimit të vullnetarizmit, si edhe mungesë evidente e kornizës ligjore për rregullimin e 
kësaj fushe.   

Sa i përket përcaktimit të vullnetarizmit, gjatë hulumtimit u analizuan më shumë 
definicione për këtë term. Në përgjithësi është e pranuar se vullnetarizmi paraqet dhënien 
vullnetare të shërbimeve kategorive të cilave u nevojitet  në bazë afatgjate pa kompensim 
në të holla. Në dobi të kësaj, Qendra nacionale për vullnetarizëm e Anglisë, vullnetarizmin 

20  Young, R.D.,  Volunteerism: Benefits, Incidence, Organizational Models, and Participation in the Public Sector. University 
of South Carolina, Institute for Public Service and Policy Research, p. 3.

21  Ollis, T., Volunteers, Ideology and Practice, Towards a New Century of Volunteerism. In: Ethos P-6, 2001 Term 2, Vol. 9 
Issue 2, p. 1.   
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e definon si “aktivitet të pa paguar që përfshinë kalimin e kohës në dobi të rrethinës ose 
individëve tjerë ose grupeve të ndryshme nga farefisnia e afërt”.22 Në këtë drejtim, Kan, 
Hendi dhe Vadsvort i caktojnë  katër elementet kyçe të vullnetarizmit, bashkërisht për 
numrin më të madh të definicioneve: (1) karakteri vullnetar; (2) mungesa e kompensimit 
në të holla; (3) orientimi që tu ndihmohet  njerëzve/shfrytëzuesve të panjohur; dhe (4) të 
organizuara në bazë afatgjate ose në rrethim formal.23

 Duke pasur parasysh përvojat krahasuese, kalohet në analizë të karakteristikave 
kryesore dhe parametrave lidhur me zhvillimin e vullnetarizmit në Maqedoni. 

Vullnetarizmi në vend nuk paraqet ndonjë fenomen të ri. Është prezent në forma të 
ndryshme në periudhë më të gjatë kohore. Lirisht mund të konstatojmë se në vend ekziston 
traditë e gjatë e vullnetarizmit si nga karakteri formal, ashtu edhe joformal.  

Rrënjët e vullnetarizmit i gjejmë që në kohën kur Maqedonia gjendej nën pushtimin e 
Perandorisë Osmane. Rol të madh në nxitjen e vullnetarizmit në atë periudhë luajtën edhe 
bashkësitë fetare. Zhvillimi i marrëdhënieve fqinjësore në bashkësitë më të vogla, si dhe 
bashkëpunimi dhe solidariteti në kuadër të çarshisë parqet pjesë nga aktivitetet të cilat 
mund ti llogarisim si lajmëtar i vullnetarizmit.  

Ky trend në vend është i pranishëm edhe në periudhën mes dy luftërave botërore. Sipas 
Ivanova, në Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë ka të dhëna për funksionimin e 
dy shoqatave humanitare në Shkup: “Molla e Tetovës” dhe Shoqata bamirëse myslimane 
“Shefket” (mëshirë). Anëtarët e këtyre shoqatave kanë punuar vullnetarisht dhe pa 
kompensim në të holla, duke ofruar ndihmë për grupe të ndryshme të rrezikuara sociale.24

Kthesa në zhvillimin e vullnetarizmit në Maqedoni erdhi pas fundit të Luftës së Dytë 
Botërore. Ndërtimi i Maqedonisë si pjesë përbërëse e federatës socialiste jugosllave e 
shënoi intensifikimin e zhvillimit të aktiviteteve vullnetare. Në këtë periudhë, veçanërisht 
deri në vitet 80 të shekullit XX janë të njohura aksionet punuese vullnetare, si dhe aktivitetet 
e më shumë shoqatave, siç janë Kryqi i Kuq, Lidhja e skautëve etj.

Fillimi i tranzicionit hapi fazë të re në zhvillimin e vullnetarizmit në Maqedoni. Lirisht 
mund të konstatojmë se në vend erdhi deri te ndryshime të mëdha. Perceptimi i përgjithshëm 
i opinionit lidhur me zhvillimin e vullnetarizmit është se: përfshirja e vullnetarëve në vend 
është e vogël, vetëdija për vullnetarizmin nuk është e zhvilluar, veçanërisht te popullata 
e re, mungojnë stimulime të mëdha për tërheqjen e vullnetarëve, angazhimi mesatar i 
vullnetarëve në vend në nivel vjetor është shumë i ulët dhe shpesh ka të bëjë me aktivitete 
njëditore.

Për këtë flasin edhe të dhënat statistikore të kapshme që vijojnë. Anketa e realizuar 
nga ana e MCMS në vitin 2006 lidhur me besimin dhe bamirësinë në Maqedoni gëzon 
22  Association of Voluntary Service Organizations. Legal Position of Volunteers in the United Kingdom, p.3. Available at: 

www.ukvf.org.uk/Legal%20Status%20UK.doc  
23  Cnaan, R.A., Handy, F., & Wadsworth, M. (1996). Defining Who is a Volunteer: Conceptual and Empirical Considerations. 

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25(3), p. 364–383.
24  Ivanova M. Vullnetarizmi në Maqedoni: gëzimi i dhurimit. Në: MCMS. Praktikat qytetare, nr. 4, Shkup, fq. 10.  
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vetëm 6,3% të qytetarëve në vend, dhurojnë në formë të punës bamirëse. Kjo përqindje 
paraqet rritje të butë lidhur me vitin 2001 kur kjo ka qenë vetëm 2% të anketuarve.25 Në të 
njëjtën kohë, Raporti për përgjegjësinë shoqërore të MCMS për vitin 2007 flet se ekziston 
tendencë e zvogëlimit të dukshëm të aktiviteteve vullnetare në bashkësi dhe të njëjtat janë 
përgjysmuar në raport me vitin 2003.26 Në vitin 2007 kjo përqindje e qytetarëve në vend të 
cilët dhurojnë në formë të punës bamirëse është zvogëluar në 4%. 

  Nga ana tjetër, Raporti për përgjegjësinë shoqërore të qytetarëve për vitin 2009 
flet se më pak se një e treta e të anketuarve (27,4%) kanë deklaruar se vullnetarisht janë 
inkuadruar në aktivitet në bashkësi. Në raport përfundohet se qytetarët shprehin interesim 
të vogël për inkuadrimin aktiv në aktivitetet vullnetare në bashkësi. Gjatë kësaj qytetarët 
më shpesh vullnetarisht angazhohen deri 10 orë në vjet, që tregon se aktivitetet vullnetare 
në numër të madh janë angazhime të njëfishta/njëditore, gjegjësisht mund të përfundohet 
se nuk ekziston vazhdimësi në aktivitetet vullnetare dhe se qytetarët nuk kanë shprehi dhe 
vetëdije të ndërtuar që të bëjnë diçka më shumë (jashtë familjes dhe personalisht për vete) 
për bashkësinë dhe për bashkëqytetarët.27

 Sa i përket angazhimit vullnetar në sektorin civil, imponohet përfundimi se i njëjti 
dominon në shoqatat e qytetarëve në vend. Sipas Raporti për vetë perceptimin të shoqërisë 
civile të MCMS nga viti 2010, 88,5% të organizatave të anketuara qytetare bazohen në bazë 
vullnetare. Sipas këtij raporti, 35,7% të organizatave të anketuara kanë mes 20 dhe 50 
vullnetarë.28

Krahas kësaj,  me rëndësi të madhe për analizën e zhvillimit dhe përfshirjen e 
vullnetarizmit në vend është shkalla e papunësisë që është shumë e lartë (32%). Shkalla 
e lartë e papunësisë është faktor që mund të kontribuojë në tërheqjen e personave 
të papunë dhe angazhimin e tyre si vullnetarë. Gjatë kësaj, duhet të mbahet llogari që 
personat e papunësuar të mos jenë lëndë e keqpërdorimit dhe të inkuadrohen në aktivitete 
të dobishme për bashkësinë përmes të cilave do ti zhvillonin shkathtësitë dhe përvojat të 
cilat do ti kishin si ndihmë në kërkimin e punës. Në dobi të kësaj, flasin edhe të dhënat 
e Entit  Shtetëror për Statistikë, sipas të cilit përqindja e të papunëve në kategorinë prej 
15 deri 24 vjet në çerekun e tretë të vitit 2010 ka qenë 55%, që paraqet grup potencial për 
angazhim si vullnetarë.

Paralelisht me këtë, lirisht mund të konstatohet se ekziston interesim në rritje për 
vullnetarizëm të shtetasve të huaj në Maqedoni, si edhe të shtetasve maqedonas jashtë 
vendit. Në vend funksionojnë më shumë programe për vullnetarizëm dhe organizata 
vullnetare, të cilat mundësojnë angazhim vullnetar, si për personat nga vendi ashtu edhe 

25  MCMS. (2006). Besimi dhe bamirësia në Republikën e Maqedonisë. Shkup, fq. 57 - 64.
26  MCMS. (2007). Përgjegjësia shoqërore e qytetarëve. Shkup, fq. 34.  
27  MCMS. (2009). Përgjegjësia shoqërore e qytetarëve. Shkup, fq. 29-30.  
28  MCMS. (2010). Vetëperceptimi për shoqërinë civile – Raport nga anketa organizative Civikus – Indeksi i shoqërisë civile. 

Shkup, fq. 6 – 7.
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për ata të huaj, në pajtim me nenin 5 alineja 1 nga Ligji për vullnetarizëm. 

 » Korniza juridike
Në vitin 2007 Kuvendi i R. Maqedonisë e miratoi Ligjin për vullnetarizëm29. Miratimi i 

këtij ligji paraqiste hap të parë për rregullimin e statusit të vullnetarëve (të vendit dhe të 
huaj) në vend. Edhe pse praktika e vullnetarizmit ishte prezent edhe para miratimit të tij, i 
njëjti mundësoi krijimin e kornizës juridike ku më konkretisht ishin rregulluar kushtet dhe 
mënyra e kryerjes së punës vullnetare, të drejtat dhe obligimet e vullnetarit dhe organizuesit 
të vullnetarizmit dhe çështje tjera të rëndësishme. 

Sipas nenit 3 të këtij ligji, vullnetarizmi është definuar si dhënia vullnetare e 
shërbimeve personale, njohurive dhe shkathtësive dhe/ose kryerja e aktiviteteve tjera në 
dobi të personave tjerë,l organeve, organizatave dhe institucioneve tjera, pa kompensim. 
Si organizues të punës vullnetare janë paraparë: shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet, 
bashkësitë fetare dhe grupet religjioze, institucionet publike dhe organet e pushtetit 
shtetëror. Paralelisht me këtë, duhet të theksohet se miratimi i ligjit paraqiste parakusht 
për zhvillimin e interesimit për inkuadrimin në programet ndërkombëtare për vullnetarë.

Këtu duhet të theksohet se shpesh herë në opinion nuk bëhen dallime mes punës 
praktike, praktikantit dhe stazhit të vullnetarit dhe vullnetarizmit. Në këtë drejtim, në 
pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune, stazhin e praktikantit e bën personi i cili për herë 
të parë fillon të kryejë punë në mënyrë adekuate me llojin dhe shkallën e arsimimit të 
vet profesional, për shkak të aftësimit për kryerjen e pavarur të punës në marrëdhënien 
e punës30. Nga ana tjetër, kryerja e stazhit të vullnetarit është e lidhur me veprimtaritë 
e caktuara ku e njëjta është kusht për dhënien e provimit profesional ose për kryerjen 
e pavarur të punëve, në pajtim me ligjin e veçantë.31 Si rezultat i kësaj, në Ligjin për 
vullnetarizëm bëhet dallim mes vullnetarizmit dhe kryerjes së stazhit të praktikantit dhe 
vullnetarit, në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune (neni 3 alineja 3). 

Duke pasur parasysh nevojën nga operacionalizimi i përcaktimeve të Ligjit për 
vullnetarizëm, në tetor të vitit 2007 u miratuan edhe tre akte nënligjore (rregullore).32 Duke 
pasur parasysh numrin e vullnetarëve të huaj të cilët janë të angazhuar në Maqedoni, 
është e rëndësishme të theksohet miratimi i Rregullores për mënyrën, procedurën dhe 
evidencën për dhënien e pëlqimit për vullnetarizëm të personave të huaj në Republikën 
e Maqedonisë. Në nenin 3 të kësaj rregullore janë vërtetuar më shumë dokumente të 
nevojshme për dhënien e pëlqimit të personit të huaj në vend (kërkesa, marrëveshja dhe 
programi për vullnetarizëm, deklarata se personi nuk është dënuar për kundërvajtje, kopje 
29  Ligji për vullnetarizëm. (Gazeta zyrtare e RM nr. 85/2007). 
30  Ligji për marrëdhënie pune (teksti i pastruar). (Gazeta zyrtare e RM nr. 16/2010), neni 56. 
31  Ibid, neni 61.  
32  Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e librezës vullnetare, mënyra e lëshimit të saj dhe regjistrimi i të dhënave, 

Rregullorja për mënyrën, procedurën dhe evidencën për dhënien e pëlqimit për vullnetarizëm të personit të huaj në 
Republikën e Maqedonisë dhe Rregullorja për mënyrën e udhëheqjes së evidencës së punës vullnetare. (Gazeta zyrtare 
e RM nr. 128/07). 
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nga regjistrimi në Regjistrin qendror, gjegjësisht gjykata përkatëse dhe lartësia dhe mënyra 
e mbulimit të shpenzimeve të rrugës dhe shpenzimeve për qëndrim). Nga ana tjetër, 
Rregullorja nuk parasheh kornizë kohore ku organi kompetent duhet ta jep pëlqimin, që siç 
pamë do shohim më poshtë në hulumtim, paraqet sfidë serioze në punën e organizuesve 
të punës vullnetare.

Më në fund, në funksion të sigurimit të kornizës afatgjate për zhvillim të vullnetarizmit, 
në shtator të vitit 2010 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të Republikës së Maqedonisë 
e miratoi Strategjinë për promovimin dhe zhvillimin e vullnetarizmit (2010-2015) dhe 
planin për zbatim (Plani aksionar). Si qëllim kryesor i Strategjisë është caktuar “sigurimi i 
zhvillimit të vazhdueshëm, promovimi dhe forcimi i angazhimit vullnetar” në vend. Në këtë 
dokument janë vërtetuar subjektet për realizimin e strategjisë, ndërsa është paraparë edhe 
formimi i këshillit nacional për zhvillim të vullnetarizmit si trup me kompetencë primare për 
promovimin dhe zhvillimin e vullnetarizmit. Gjithashtu, strategjia dhe instrumentet dhe  
metodat për rritjen e nivelit dhe vetëdijes për vullnetarizëm të cilat duhet të aplikohen në 
pesë vitet e ardhshme.33  

 » Përfundime nga intervistat e realizuara me organizatat qytetare
Sipas përgjigjeve të përfaqësuesve të organizatave me të cilët u realizua intervista, 

mund të përfundohet se vullnetarët paraqesin resurs shumë të rëndësishëm. Të gjithë 
përfaqësuesit deklaruan se punojnë rregullisht me vullnetarë, gjatë së cilës numri i tyre 
lëviz nga 5 deri 1.500 vullnetarë. Gjatë kësaj, funksionimi i katër nga tetë organizatat e 
përfshira  bazohet në vullnetarët, gjegjësisht nuk kanë asnjë të punësuar. Një pjesë e 
organizatave kanë numër më të vogël të personave me angazhim të rregullt vullnetar të 
cilët çdo ditë janë të inkuadruar në punën e organizatës dhe baza e të dhënave nga një 
numër i madh i vullnetarëve potencial të regjistruar, të cilët aktivizohen gjatë organizimit të 
ngjarjeve me natyrë të ndryshme dhe aktivitete të tjera më të mëdha. I tillë është shembulli 
me një organizatë të re rinore që vepron në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe 
zhvillimit të qëndrueshëm. Kjo organizatë ka 28 vullnetarë aktiv të cilët janë të angazhuar 
çdo ditë dhe bazë e të dhënave që numëron mes 280 dhe 300 anëtarë, të cilët aktivizohen 
gjatë organizimit të projekteve dhe ngjarjeve më të mëdha.

Natyra e angazhimit vullnetar është mjaft e llojllojshme, duke lëvizur nga inkuadrimi 
në përgatitjen dhe implementimin e projekteve të ndryshme, organizimin e punëtorive, 
mbajtjen e kurseve të gjuhës, zbatimin e aksioneve të ndryshme, puna në qendrat ditore, 
deri në kryerjen e punëve administrative dhe detyrave më të rëndomta të punës.

Të gjitha organizatat e intervistuara janë të një mendimi se kontributi i vullnetarëve 
për organizatën është shumë i rëndësishëm për zhvillimin dhe suksesin e organizatës. 
Lidhur me interesimin për vullnetarizëm dhe motivimin e vullnetarëve, në përgjithësi 
33  Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë. (2010). Strategjia për promovimin dhe zhvillimin e 

vullnetarizmit (2010-2015) dhe plani për zbatim (Plani aksionar). Shkup. 
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ekziston interesim i vogël për vullnetarizëm, kryesisht me karakter afatshkurtër. Katër nga 
tetë organizatat e intervistuara deklaruan se interesimi dhe motivimi te vullnetarët në fillim 
është i madh, por shpejt bie dhe pas një kohe të shkurtër të njëjtit heqin dorë. Si shkaqe 
për këtë rënie ceken qëllimet e vendosura të paqarta dhe pritjet e gabuara të vullnetarëve. 
Një pjesë e organizatave mendojnë se një nga faktorët motivues për vullnetarizëm është 
shpresa për punësim nëse ka rast për këtë, derisa një pjesë e vogël këtë e bëjnë nga shkaqe 
të pastra altruiste. 

Si shkaqe kryesore për mosinteresimin për vullnetarizëm ceken gjendja e keqe 
ekonomike dhe papunësia, edhe pse siç deklaroi një lider i organizatës rinore nga 
Manastiri, “pikërisht ajo (papunësia) do të duhej të jetë stimul për vullnetarizëm”, më tej 
mosbesimi dhe perceptimi i keq për organizatat qytetare, apatia dhe niveli i ulët i vetëdijes, 
mospasja e strategjisë për tërheqjen e vullnetarëve, si edhe promovimi i pamjaftueshëm i 
vullnetarizmit. Gjithashtu, një nga  shkaqet e përmendura në intervistat është edhe sistemi 
arsimor në shtet, i cili “nuk i orienton të rinjtë se krahas arsimit joformal, personaliteti 
ndërtohet edhe përmes arsimit joformal dhe se me vullnetarizmin në ndonjë organizatë 
më lehtë mund të mësojnë dhe të fitojnë shkathtësi plotësuese të cilat më së miri do ta 
formojnë personalitetin e tyre në të ardhme”, siç përmendi një përfaqësues i organizatës 
me përvojë shumëvjeçare me vullnetarë. 

Mosinteresimi, gjegjësisht interesimi shumë i vogël për vullnetarizëm është përmendur 
si problem kryesor me të cilin ballafaqohen organizatat gjatë kërkimit dhe angazhimit të 
vullnetarëve. Aspekti financiar gjithashtu është faktor i rëndësishëm. Numër i madh i 
individëve refuzojnë të punojnë pa kompensim dhe e llogaritin vullnetarizmin si shfrytëzim 
të fuqisë së punës pa pagesë, gjatë së cilës nuk shihen përfitimet nga vullnetarizmi. Nga 
ana tjetër, organizatat shpesh nuk disponojnë me mjete dhe kushte për udhëheqje me 
vullnetarizëm dhe program dhe aktivitete të qarta në të cilat do të inkuadroheshin. Në këtë 
kontekst, dy organizata i theksuan veçanërisht qasjen dhe kualitetin e programit, si dhe 
qëndrueshmërinë, gjegjësisht mbajtjen e vullnetarëve në afat të gjatë në organizatë. “Është 
shumë lehtë të grumbulloni numër të madh të vullnetarëve, por problemi më i madh është 
ta mbani atë numër në interval më të gjatë kohor” – deklaroi një nga bashkëbiseduesit.

Në raport me ndryshimet dhe përmirësimet e mundshme të cilat i solli Ligji për 
vullnetarizëm, pjesa më e madhe e organizatave të intervistuara e ndajnë mendimin se 
miratimi i ligjit ishte e domosdoshme për shkak të rregullimit të statusit të vullnetarit. 
Megjithatë, shumica mendojnë se asnjë nga organizatat e as njerëzit nuk janë sa duhet të 
informuar për ekzistimin e këtij ligji dhe dispozitat e tij. Përveç kësaj, shumica e organizatave 
të intervistuara mendojnë se me miratimin e ligjit mjaft kanë “komplikuar procedura të 
caktuara” dhe ankohen me ngadalësinë e institucioneve të shtetit. Veçanërisht këtu u 
theksuan problemet dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohen organizatat në procedurat për 
lëshimin e pajtimit për vullnetarizëm për personat e huaj nga ana e Ministrisë së Punës dhe 
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Politikës Sociale dhe rregullimin e qëndrimit të tyre. Organizatat mendojnë se procedura 
e gjatë dhe e ngadalshme vepron në mënyrës jo motivuese mbi personat e interesuar për 
vullnetarizëm që ka rezultuar me heqje dorë nga vullnetarizmi i personave të caktuar të 
huaj. Në numër të madh të rasteve vullnetarët aspak nuk e refuzojnë ose e refuzojnë këtë 
pajtim para skadimit të angazhimit të tyre vullnetar, më shumë muaj pasi që janë rregulluar 
dokumentet e dorëzuara të rregulluara me Ligj. Është e rëndësishme të përmendet se ajo 
që nuk ekziston afat ligjor ku Ministria duhet të përgjigjet sipas kërkesës.

Një shembull pozitiv për funksionimin e punës vullnetare është gjimnazi ndërkombëtar 
NOVA në Shkup, ku nga themelimi i shkollës e deri më sot me sukses është realizuar 
Programi për punë vullnetare (Community Service). Në kuadër të këtij programi, çdo nxënës 
në shkollë duhet të punojë së paku 10 orë në vjet punë vullnetare, gjatë së cilës mund 
të inkuadrohet në projekte ose iniciativa me karakter të ndryshëm. Një nga qëllimet e 
Programit për punë vullnetare është të përmirësohet kualiteti i të mësuarit te nxënësit, 
që të ndikohet mbi nevojat e bashkësisë, përmes shërbime të drejtpërdrejta, si dhe të 
forcohen ndjenjat qytetare dhe shoqërore te nxënësit. Në këtë program çdo vjet marrin 
pjesë rreth 230 nxënës. Sipas statistikës së shkollës, më shpesh inkuadrohen në projekte 
për riciklimin dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor, organizata siç janë Habitat for Humanity, 
Kryqi i Kuq, Megjashi, Kopshti zoologjik në Shkup dhe iniciativa “Dita e drurit”.34  

34 Si mirënjohje për punën e suksesshme, shkolla këtë vit ka fituar dy çmime, dhe atë çmimi i parë “Investimi në bashkësi” 
në kategorinë e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme si pjesë e projektit “Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve në 
RM” në organizim të Trupit koordinues për përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve (TKPSHN), si dhe çmimi për filantropi, 
gjegjësisht institucioni që ka dhënë kontribut të veçantë drejt krijimit të rrethimit pozitiv të praktikave filantropike në 
Maqedoni, që e jep Qendra për zhvillim institucional (CIRA).
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të rinjtë dhe vullnetarizmi në maqedoni

Në kuadër të hulumtimit, u anketuan gjithsej 350 persona nga 27 qytete në shtet. 
Rezultatet nga anketa tregojnë se pothuaj të gjithë të anketuarit (98%) u deklaruan se 

kanë dëgjuar për vullnetarizmin. Prej tyre, 39,83% deklaruan se kanë qenë vullnetarë në 
ndonjë organizatë ose institucion, derisa 61,17% asnjëherë nuk kanë qenë vullnetarë. Këtu 
duhet të theksohet se sipas përgjigjeve dhe komenteve të marra nga të anketuarit, fitohet 
përshtypja se një pjesë prej tyre i ngatërrojnë, gjegjësisht i barazojnë termet vullnetar dhe 
praktikant. 
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Праш ани за должината на нивното волонтерско искуство,  20, 29 %  од испитаниците 

кои во претходното праш ање навеле дека биле волонтери изј авиле дека имаат помалку од 
1 месец волонтерско искуство,  27, 54 % помеѓу 1 и 3 месеци,  додека повеќе од половина од 
испитаниците (52, 17 %) имаат волонтерско искуство подолго од 3 месеци.  

Од испитаниците кои немале волонтерско искуство досега 78, 88 %  се изј асниј а дека 
би сакале да бидат волонтери,  додека остатокот не би сакале да бидат волонтери во некој а 
организациј а или институциј а.    

На праш ањето колку е развиено волонтерството во Македониј а,  најголем број 
испитаници ( 73, 64 %) сметаат дека волонтерството во Македонија е малку развиено, 
солидно развиено изј авиле 17, 19 %, додека 9, 17 % сметаат дека воопшто не е развиено.  
Графикон 2. Според Вашето мислење, волонтерството во Македонија е:  

Запраш ани кој а е најголемата пречка или проблем при волонтира њето,  нај голем дел 
или 34, 1 % сметаат дека тоа е недоволната информираност за можностите за волонтира ње, 
11, 28 %  го наведуваат недостигот на време,  додека 20 %  сметаат дека тоа е недостигот на 
паричен надомест.  Сите горенаведени одговориле 28, 98 % од испитаниците,  додека друго 
навеле 5, 64 %.  Како други причини,  нај често се наведени немотивираноста и 
незаинтересираноста кај  младите за волонтира ње,  несоодветното разбира ње на поимот 
волонтерство и неинформираноста за бенефициите кои произлегуваат од волонтира њето.  
Графикон 3. Која е најголемата пречка или проблем кај волонтерството?  
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Grafiku 1. A keni qenë ndonjëherë vullnetar në ndonjë organizatë, institucion etj.?

Të pyetur rreth gjatësisë së përvojës së tyre vullnetare, 20,29% të anketuarve të cilët në 
pyetjen e mëparshme kanë cekur se kanë qenë vullnetarë kanë deklaruar se kanë më pak 
se një muaj përvojë vullnetare, 27,54% mes 1 dhe 3 muaj, derisa më shumë se gjysma e të 
anketuarve (52,17%) kanë përvojë vullnetare më gjatë se 3 muaj. 

Nga të anketuarit të cilët nuk kanë pasur përvojë vullnetare deri më tani 78,88% u 
deklaruan se do të kishin dashur të jenë vullnetarë, derisa pjesa tjetër nuk do të kishte 
dashur të jenë vullnetarë në ndonjë organizatë ose institucion.

Në pyetjen sa është i zhvilluar vullnetarizmi në Maqedoni, numri më i madh i të 
anketuarve (73,64%) mendojnë se vullnetarizmi në Maqedoni është pak i zhvilluar, mjaft i 
zhvilluar 17,19%, derisa 9,17% mendojnë se aspak nuk është i zhvilluar. 

A keni qenë ndonjëherë vullnetar në ndonjë 
organizatë, institucion etj.?

Po 

Jo
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навеле 5, 64 %.  Како други причини,  нај често се наведени немотивираноста и 
незаинтересираноста кај  младите за волонтира ње,  несоодветното разбира ње на поимот 
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Grafiku 2. Sipas mendimit tuaj, vullnetarizmi në Maqedoni është: 
Të pyetur cila është pengesa ose problemi më i madh gjatë vullnetarizmit, pjesa më 

e madhe ose 34,1% mendojnë se është informimi i pamjaftueshëm për mundësitë për 
vullnetarizëm, 11,28% e përmendin mungesën e kohës, derisa 20% mendojnë se kjo 
është mungesa e kompensimit në të holla. Të gjithë të sipërpërmendurit janë përgjigjur 
28,98 % nga të anketuarit, derisa për tjetër kanë përendur 5,64 %. Si shkaqe të tjera, më 
së shpeshti përmenden jo motivimi dhe mosinteresimi te të rinjtë për vullnetarizmin, të 
kuptuarit joadekuat të termit vullnetarizëm dhe jo informimi për beneficionet të cilat dalin 
nga vullnetarizmi. 
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На праш ањето дали знаат некој  од нивната поблиска околина ш то е/  бил волонтер, 

73, 35 % се изјасниј а потврдно.  
Од вкупниот број  испитаници,  на праш ањето дали имаат слуш нато за програми или 

организации кои нудат мо жност за волонтирање на македонски државј ани во странство со 
покриени трош оци,  42,29 %  се изј асниле позитивно,  додека 57, 71 % немаат слуш нато за 
вакви програми и организации.  Покрај  тоа,  46, 86 % изј авиј а дека имаат запознаено 
странски волонтер во Македониј а,  додека негативно по ова праш ање се изј асниј а 53, 14 % 
од испитаниците.  

Странските  волонтери во Македонија 
За подобро разбира ње на состој бата со волонтерството во Македонија,  беа спроведени 

и кратки анонимни анкети врз репрезентативна група странски волонтери во Македониј а. 
Со анкетата беа опфатени вкупно 8 странски волонтери,  од кои 4 работат во организации 
во Скопј е и 4 во внатреш носта на државата.  Од вкупниот број  анкетирани,  седум се 
дој дени како волонтери во Македониј а преку Европскиот волонтерски сервис на 
програмата Млади во акциј а и еден преку Мировниот корпус.  

Од анкетираните волонтери дој дени преку Европскиот волонтерски сервис,  сите седум 
се дој дени на волонтира ње во државата на период помеѓу 6 и 12 месеци,  додека 
волонтерот од Мировниот корпус е дој ден на период подолг од една година,  со оглед на 
тоа дека програмата подразбира минимум 2 години обврска за служење.  

На праш ањето кој а била нивната мотивациј а да станат волонтери во Македониј а,  пет 
од осум испитаници се изј асниј а дека ги привлекол добриот проект и активностите во кои 
е вклучена организацијата во кој а волонтираат,  понатаму интересот за Балканот и желбата 
да запознаат нова земј а и култура од овој регион.  

Како главни предности на волонтира њето во Македониј а,  најголем дел од 
испитаниците ги имаат наведено убавината на земј ата,  гостопримливоста на локалниот 
народ и храната,  како и добрата географска положба,  погодна за патува ње низ повеќе 
земј и на Балканот.  Како главни недостатоци,  странските волонтери во Македониј а ги 
наведуваат проблемите со виза и долгата процедура за ваде ње дозвола за престој  и 
волонтира ње од органите, корупциј ата, јазичните бариери и лош ата инфраструктура.  

Запраш ани за нивното мисле ње околу мотивираноста на младите во Македониј а да 
бидат волонтери,  четири испитаници изј авиј а дека не гледаат мотивираност за 
волонтира ње кај  младите во Македониј а.  Постои „недостиг на позитивни примери и 
многу слаба свесност за постое ње волонтерски програми,  како ш то е Европскиот 
волонтерски сервис и Мировниот корпус“.  Другите сметаат дека делумно постои 
мотивираност кај  одредена група млади амбициозни луѓе и дека имаат запознаено неколку 
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Grafiku 3. Cila është pengesa ose problemi më i madh te vullnetarizmi? 
Në pyetjen nëse njohin dike nga rrethina më e afërt që është/ose ka qenë vullnetar, 

73,35% janë deklaruar pozitivisht. 
Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, në pyetjen nëse kanë dëgjuar për programe 

ose organizata të cilat ofrojnë mundësi për vullnetarizëm të shtetasve maqedonas jashtë 
vendit me shpenzime të mbuluara, 42,29% janë deklaruar pozitivisht, derisa 57,71% nuk 
kanë dëgjuar për programe dhe organizata të tilla. Krahas kësaj, 46,86% janë deklaruar se 
janë njoftuar me vullnetar të huaj në Maqedoni, derisa negativisht rreth kësaj pyetje janë 
deklaruar 53,14% të anketuarve.
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vullnetarët e huaj në maqedoni

Për ta kuptuar më mirë situatën me vullnetarizmin në Maqedoni, u realizuan edhe 
anketa të shkurta anonime mbi grup reprezentues të vullnetarëve të huaj në Maqedoni. 
Me anketën u përfshinë gjithsej 8 vullnetarë të huaj, prej të cilëve 4 punojnë në organizata 
në Shkup dhe 4 në brendi të shtetit. Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, shtatë kanë 
ardhur si vullnetarë në Maqedoni përmes Servisit Vullnetar Evropian të programit Të rinjtë 
në aksion dhe një përmes Korpusit paqësor. 

Nga vullnetarët e anketuar të ardhur përmes Servisit Vullnetar Evropian, të gjithë të 
shtatë kanë ardhur për vullnetarizëm në shtet në periudhë mes 6 dhe 12 muajve, derisa 
vullnetarët nga Korpusi paqësor ka ardhur në periudhë më të gjatë prej një viti, duke marrë 
parasysh se programi nënkupton minimum 2 vjet obligim për shërbim. 

Në pyetjen cili ka qenë motivimi i tyre që të bëhen vullnetarë në Maqedoni, pesë prej 
tetë të anketuarve janë deklaruar se i ka tërhequr projekti dhe aktivitetet e mira në të cilat 
është kyçur organizata ku vullnetarizojnë, më tej interesimi për Ballkanin dhe dëshira që të 
njoftohen  me vend dhe kulturë të re nga ky rajon. 

Si përparësi kryesore të vullnetarizmit në Maqedoni, pjesa më e madhe prej të 
anketuarve i kanë përmendur bukuritë e vendit, mikpritjen e popullit lokal dhe ushqimin, 
si dhe pozitën e mirë gjeografike, të volitshme për udhëtim nëpër më shumë vende të 
Ballkanit. Si mungesa kryesore, vullnetarët e huaj në Maqedoni i cekin problemet me vizën 
dhe procedurën e gjatë për nxjerrjen e lejes për qëndrim dhe vullnetarizëm nga organet, 
korrupsionin, barrierat gjuhësore dhe infrastrukturën e keqe. 

Të pyetur për mendimin e tyre rreth motivimit të rinjve në Maqedoni që të jenë 
vullnetarë, katër të anketuar kanë deklaruar se nuk shohin motivim për vullnetarizëm te të 
rinjtë në Maqedoni. Ekziston “mungesë e shembujve pozitiv dhe vetëdije shumë e dobët 
për ekzistimin e programeve vullnetare, siç është Servisi Vullnetar Evropian dhe Korpusi 
paqësor”. Të tjerët mendojnë se pjesërisht ekziston motivim te një grup i caktuar i të rinjve 
ambicioz dhe se kanë njohur shumë shembuj të mirë të organizatave rinore vullnetare dhe 
individëve, por ekzistojnë edhe të tilla të cilat nuk i shfrytëzojnë mundësitë ekzistuese për 
vullnetarizëm. 

Si rekomandim që mund të bëhet për tërheqjen e numrit më të madh të vullnetarëve, 
vullnetarët e huaj të anketuar mendojnë se është e nevojshme informim më i madh dhe 
promovim i vullnetarizmit dhe programet e kapshme vullnetare, jo vetëm në organizatat, 
por edhe në shkolla. Në këtë drejtim, janë të domosdoshme ndryshime në sistemin arsimor, 
dëshmi nga ish vullnetarë për përvojat e tyre dhe mbështetje të organizatave që punojnë 
me vullnetarë.
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PËRFUNDIME

Në bazë të hulumtimit të realizuar, mund të nxirren përfundime për situatën momentale 
me vullnetarizmin, problemet dhe sfidat me të cilat ballafaqohen organizatat qytetare në 
Maqedoni. 

Edhe pse është vendosur korniza ligjore për rregullimin e vullnetarizmit, përfshirja 
e vullnetarëve në vend është akoma e vogël. Në dobi të kësaj është edhe vlerësimi i 
njëzëshëm se mungon vetëdija për natyrën dhe përparësitë e vullnetarizmit. 

Një pjesë e rregulloreve ligjore paraqesin pengesë dhe rrethana të vështira për 
organizuesit e punës vullnetare, veçanërisht gjatë organizimit të punës vullnetare 
për personat e huaj. Gjithashtu, është evidente edhe mungesa e transparencës dhe 
informatave të qarta për rregullat ligjore ndaj të cilave duhet ti përmbahen edhe vullnetarët 
dhe organizuesit e punës vullnetare. 

Përveç kësaj, legjislatura nuk mund të jetë bazë e vetme për zhvillimin dhe avancimin 
e vullnetarizmit. Janë të domosdoshme programe për informim, promovim dhe nxitjen e 
vullnetarizmit, si dhe inkurajimi i angazhimit afatgjatë. Në këtë kuptim, efekt pozitiv do të 
kishte zhvillimi i rrjeteve nacionale dhe rajonale për vullnetarë dhe dhënia e shpërblimeve 
vjetore shtetërore për vullnetarët më të suksesshëm, me qëllim që të veprohet në rritjen 
e motivimit të vullnetarëve. Duket se faktor më i rëndësishëm për zhvillimin e mëtejshëm 
të vullnetarizmit është roli i sektorit qeveritar, si promotor dhe nxitës i vullnetarizmit, i 
cili mund të kontribuojë përmes mbështetjes financiare të organizatave që punojnë me 
vullnetarë.  

Nga ana e vet, organizatat duhet të kenë program të qartë për punë me vullnetarët dhe 
projekte konkrete dhe aktivitete në të cilat do të mund të marrin pjesë aktive. Në rekrutimin 
e vullnetarëve tu mundësohet trajnim dhe trajnim i vazhdueshëm gjatë punës vullnetare, 
me qëllim që të nxitet zhvillimi i shkathtësive individuale të vullnetarëve.  
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rezyme përfundimtare

Me vendosjen e parimit të pluralizmit në kuadër të mbrojtjes sociale dhe punës sociale 
imponohet edhe nevoja e hulumtimit të karakteristikave dhe veçorive të aktorëve të 
ndryshëm, të cilët paraqiten në rolin e bartësve dhe realizuesve në fushën e veprimtarisë 
sociale. Mes mekanizmave alternative për sigurimin e shërbimeve sociale bëhen më prezent 
vullnetarët, të cilët formalisht ose jo formalisht, angazhohen në disa nga organizatat ose 
institucionet të cilët kryejnë veprimtari sociale dhe humanitare.

Prej këtu, që të realizohet mobilizimi strategjik i vullnetarëve, si dhe zhvillimi dhe 
avancimi i veprimtarisë vullnetare, paraqitet nevoja për njohjen e karakteristikave të profilit 
të vullnetarëve të cilët ndërmarrin rolin e realizuesve të drejtave dhe aktiviteteve në kuadër 
të organizatave qytetare, të cilët merren me punë sociale dhe humanitare.

Problematika që përpunohet në këtë rrëfim, para së gjithash përmes hulumtimit që u 
realizua për këtë qëllim, ka për detyrë tu përgjigjet disa pyetjeve lidhur me vullnetarizmin, 
dhe atë: Cili është profili i përgjithshëm i personave të cilët vullnetarizojnë në organizata 
sociale dhe humanitare? Cilat janë motivet kryesore që i nxitin njerëzit të angazhohen në 
aktivitete vullnetare?

hyrje

Vullnetarizmi ekziston me shekuj prapa. Pa dallim nëse është emëruar si mephato në 
Bocmanë, minga në Ekuador, gotongroyong në Indonezi, vullnet i mirë në Rusi, kwitango në 
Ruandë, ubuntu në Amerikën Jugore ose shramadana në Azinë Jugore, vullnetarizmi është 
fenomen universal njerëzor që paraqitet në kuadër të gjitha kulturave, nivele ekonomike, 
moshave, gjinive etj. (United Nations Volunteers 2005: 8).

Njerëzit në shoqëri të ndryshme kanë njohuri të caktuara për vullnetarizmin të bazuara 
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në doke dhe tradita lokale, por vlerësimi i kontributit të vullnetarëve ndryshon në masë të 
madhe. Në shumë nivele nuk ekziston të kuptuarit e përbashkët të rolit të vullnetarizmit 
ose vlerësim i përbashkët i kontributeve të vullnetarizmit në shoqëri, në përgjithësi.

Bazat teorike, historike dhe praktike të punës vullnetare e kanë prejardhjen nga Anglia, 
SHBA dhe Kanada. Por puna vullnetare ka histori shumë të vjetër, pasiqë me vullnetarizmin 
takohemi që para 500 vjetëve para epokës sonë në Kinë dhe në Greqi.  Mendohet se ndihma 
është e vjetër sa edhe vetë civilizimi. Në kohët antike kjo ka qenë praktikë e përditshme. 
Kështu në Greqinë antike dhe në Romë kanë ekzistuar ndërtesa të caktuara ku ndihmë 
kanë mundur të marrin të gjithë personat që kanë nevojë. Në Kinën e vjetër kanë ekzistuar 
strehimore për pleq, për fëmijë dhe për të varfrit (Donevska 1999: 64).

Në shekullin 17 një grup vullnetarësh kanë punuar bashkë për krijimin e shoqërive 
bamirëse për sigurimin e ndihmës të varfërve kur familjet e tyre nuk kanë qenë në mundësi ta 
sigurojnë. Në shekullin 18 dhe 19 përpjekjet e vullnetarëve kontribuojnë për përmirësimin e 
transportit, shëndetësisë, komunikimit, sigurisë publike dhe arsimit. Gjithashtu vullnetarët 
i përfaqësojnë praktikat më të mira shëndetësore, të drejtat e grave, të drejtat e punës etj.

Vullnetarizmi është prodhim i mjedisit të vet. Çfarë bëjnë vullnetarët dhe cilët janë ata 
është prodhim i dokeve dhe traditave, si dhe të politikave publike dhe prapavijës juridike. 
Kur politikat publike dhe kornizat ligjore e lehtësojnë pjesëmarrjen dhe i reduktojnë 
barrierat potenciale, qytetarët inkurajohen dhe inspirohen që të vullnetarizojnë për 
zhvillimin e mjedisit.

Vullnetarizmi është vendosur në parimet e zgjidhjes dhe vullnetit të lirë, që flet për 
faktin se mënyrat dhe format në të cilat do të realizohet në masë të madhe do të dallohet 
njëra nga tjetra. Prej këtu, përpjekjet për pranimin dhe mbështetjen e vullnetarizmit duhet 
t bazohen në të kuptuarit e qartë të rolit të vullnetarizmit në kontekst të traditave dhe 
normave të ndryshme kulturore, sociale, religjioze dhe historike. 

Sipas Majkëll Sher (Michael E. Sherr 2008: 10-13), vullnetarizmi mund të definohet si 
zgjidhje që t veprohet për njohjen e nevojës, me qëndrim për përgjegjësi sociale dhe pa 
kujdes për profit financiar. Zgjidhja për veprim duhet ti tejkalojë obligimet themelore të 
individit të caktuar.

J. Van Till (Ј. Van Til) e definon vullnetarizmin si çdo aktivitet të pa dhunshëm dhe 
vullnetar, të drejtuar nga dhënia e ndihmës të tjerëve dhe që në mënyrë primare nuk është 
e lidhur me pranimin e kompensimit financiar (sipas Vranegllovski 2002: 70). Sipas tij, 
aksioni vullnetar llogaritet çdo aktivitet individual ose grupor, që në mënyrë primare nuk 
është lidhur për imperativët biologjike, dobinë ekonomike ose autoritetin e fuqisë, por 
është e lidhur me realizimin vullnetar të interesave të përbashkëta. 

Vullnetarizmi është fenomen kompleks që është nën ndikimin e  një numri të madh të 
faktorëve individual dhe shoqëror. Paoliçi (Paolicchi) (Sherr 2008: 8) flet se vullnetarizmi 
është konstruksion kompleks që nuk mund të definohet përmes një karakteristike të vetme, 
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si për shembull puna pa pagesë. Ai tregon se studimet e bazuara në një karakteristikë ose 
aktivitet e shtrembërojnë natyrën e vullnetarizmit, pasi që supozojnë kërkim pas ligjeve 
universale dhe formale nga shkaqe psikologjike, konjunktive dhe emocionale, nën ndikim 
të faktorëve të jashtëm, siç janë familja dhe rrjetet sociale, arsimi, statusi socio-ekonomik, 
religjioni ose besimi shpirtëror, politika dhe shkalla deri te cila kultura e tyre e thekson 
rëndësinë nga kujdesi social dhe ndihma të tjerëve.

Sipas Gidron (Gidron) (Donevska 1999: 94), fuqia e aktivitetit vullnetar del nga ajo se: 

 ` Vullnetarët gjejnë forma të ndryshme jo konvencionale të punës me rastet sociale;

 ` Vullnetarët me sukses e animojnë bashkësinë lokale dhe janë më efikas lidhur me 
institucionet tjera;

 ` Vullnetarët punojnë më me kualitet me palët;

 ` Vullnetarët ndikojnë mbi zhvillimin e veprimtarisë sociale dhe në mënyrë të 
drejtpërdrejtë mbi raportet demokratike në shoqëri.

Gjatë viteve të fundit vërehet një lloj revolucioni i aktiviteteve vullnetare. Në të vërtetë, 
vullnetarizmi në kuptimin klasik edhe më tej ekziston, por përjeton një transformim të 
caktuar për shkak të vetëdijes së rritur të njerëzve, pakënaqësi nga shërbimet shtetërore 
dhe private, kërkesa e llojeve të reja të ndihmës, të cilat nuk mund të sigurohen nga ana 
e familjeve. Studimet për vullnetarizmin të bëra nga ana e Karmer (Cramer) (Donevska 
1999: 86) flasin se shfrytëzuesit e ndihmës sociale ndjehen më të sigurt në kontaktet me 
shërbimet profesionale sociale. Ai rekomandon bashkëpunim më të madh të shërbimeve 
vullnetare me vullnetarët, pasi që vullnetarët veprojnë si dorë e zgjatur e punëtorëve 
profesional. Shumë shpesh është i pranishëm konstatimi se ekziston mungesë e besimit 
të ndërsjellë mes vullnetarëve dhe punëtorëve profesionist.

Donevska (1999: 95) i klasifikon individët të cilët vullnetarizojnë në sektorin joqeveritar 
ose qeveritar, dhe atë në:

 ` Vullnetarë në grupe për vetë ndihmë;

 ` Aktivitete të institucioneve humanitare;

 ` Aktivitete të organizatave fetare-humanitare;

 ` Vullnetarë në kuadër të institucioneve shtetërore;

 ` Vullnetarë në organizata joqeveritare.

Legjislatura maqedonase, me Ligjin për vullnetarizëm nga viti 2007, e definon vullnetarin 
si person fizik që jep shërbime, shkathtësi dhe njohuri në dobi të personave tjerë, organeve, 
organizatave dhe institucioneve tjera, në bazë vullnetare dhe pa dobi tjetër financiare ose 
personale. Aktiviteti vullnetar ka të bëjë me dhënien vullnetare të shërbimeve personale, 
njohurive dhe shkathtësive ose kryerjen e aktiviteteve tjera në dobi të personave tjerë, 
organeve, organizatave dhe institucioneve, pa kompensim (Ligji për vullnetarizëm 2007).
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Me qëllim që të fitohet fotografi për profilin e caktuar të përgjithshëm të vullnetarëve 
të cilët janë të angazhuar në kuadër të organizatave sociale dhe humanitare të shoqërisë 
civile, u realizua hulumtimi që përbëhej nga anketimi i vullnetarëve në organizatat qytetare. 
Në të vërtetë, anketimi u realizua në periudhën nga shtatori deri dhjetori i vitit 2010 në 
organizatat qytetare që merren me veprimtari sociale dhe humanitare, në nivel të qytetit të 
Shkupit. Për qëllimet e këtij hulumtimi u shfrytëzua ekzemplari prej gjithsej 84 njësive – 
vullnetarëve nga 16 organizata qytetare, gjegjësisht: 

 ` 42 vullnetarë nga 8 organizata qytetare të regjistruar në Regjistrin e shoqatave nga 
fusha e mbrojtjes sociale pranë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale; dhe 

 ` 42 vullnetarë nga 8 organizata qytetare të cilat merren me veprimtari sociale-
humanitare.

Anketimi i vullnetarëve u realizua në formë të shkruar dhe ishte anonime. Pyetësori 
anketues përbëhej nga dhjetë pyetje të cilat kishin të bëjnë me karakteristikat socio-
demografike të vullnetarëve, si dhe për motivet e angazhimit në punën vullnetare.

vullnetarët në organizatat  
soCiale dhe humanitare

 » Vullnetarët dhe organizatat qytetare
Vullnetarizmi është pjesë kryesore e çdo shoqërie moderne. Duke vullnetarizuar, 

qytetarët mund të japin kontribut të rëndësishëm ndaj zhvillimit shoqëror dhe ekonomik 
të bashkësisë, si dhe ta zgjerojnë ndikimin dhe kapacitetin e organizatave të shoqërisë 
civile. Në të njëjtë kohë, vullnetarët kanë mundësi ti zhvillojnë edhe shkathtësitë e veta 
personale (Haxhi-Miceva 2007).

Dukuria e organizatave qytetare gjatë viteve të nëntëdhjeta të shekullit të kaluar dhanë 
kontributin e tyre në zhvillimin e vullnetarizmit në vend. Organizatat qytetare kryesisht 
organizonin aktivitete të ndryshme të cilat realizoheshin vetëm përmes punës dhe 
angazhimit vullnetar. Megjithatë, historia e vullnetarizmit të vërtetë në Maqedoni mund 
të ndërlidhet me SOS-telefonin për ndihmë fëmijëve dhe të rinjve që filluan me punë në 
vitin 1993 dhe SOS-telefoni kundër dhunës së grave dhe fëmijëve të hapur në vitin 1994 
(Stojkova 2004: 31).

Në kohën më të re trendi i vullnetarizmit në Maqedoni, qoftë të bëhet fjalë për sektorin 
qeveritar ose joqeveritar, shënon rritje të madhe, pjesërisht nën ndikimin e trendëve 
botëror, por edhe zhvillimin e perspektivave të reja të aktivitetit vullnetar.  

Strategjia nacionale për të rinjtë e Republikës së Maqedonisë e miratuar në vitin 2006 
thekson se zhvillimi dhe forcimi i shoqërisë civile, shoqatat vullnetare dhe shoqërore 
janë hap i domosdoshëm për promovimin e shoqërisë me përgjegjësi dhe garanci për 
demokracinë.
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Në Maqedoni vullnetarët në numë të madh janë inkuadruar në organizatat joqeveritare, 
kështu që mund të thuhet se edhe vetë sektori joqeveritar në masë të madhe bazohet 
pikërisht tek vullnetarët. Sipas disa vlerësimeve paraprake (Stojkovski sipas Donevska 
2006: 195), sektori joqeveritar në Maqedoni ishte identifikuar si jo i njohur dhe joefikas. 
Shkaqet kryesore për këtë ishin mosekzistimi i praktikës së punës me vullnetarë të cilët 
dëshirojnë ta ofrojnë kohën  e tyre të çmuar për nevojat e organizatave. Në të njëjtën kohë, 
aktivizimi i sektorit joqeveritar ishte shpesh i përcjellë me përvoja të pamjaftueshme nga 
ana e aktivistëve. 

Edhe pse gjendja gradualisht përmirësohet, megjithatë akoma është prezent se 
vullnetarët shpesh ad-hok inkuadrohen në punët. Të cilat kërkojnë përgatitje të veçantë 
dhe shkathtësi të caktuara (Donevska 2006: 194). Kuadri i përhershëm në organizatat 
shpesh nuk paguhet. Më së shpeshti këto janë ekipe të vogla nga entuziastë ose njerëz të 
cilët në këtë mënyrë shpresojnë në vijnë deri te një fitim i vogël.

Nga sektori joqeveritar në Maqedoni rreth 30% janë organizata të cilat kanë pikë të 
përbashkët me veprimtarinë sociale. Prej këtu edhe pjesa më e madhe e vullnetarëve janë 
të inkuadruar në aktivitete të cilat janë të lidhura me sferën sociale. Në të vërtetë, sipas 
disa hulumtimeve, 10% të qytetarëve punojnë vullnetarisht në organizata qytetare (MCMS 
2009: 34), prej të cilave numri më i madh (13,9%) janë vullnetarë në organizata sociale dhe 
humanitare (MCMS 20009: 32).

 » Vullnetarët dhe veprimtaria sociale-humanitare
Puna vullnetare në kuadër të veprimtarisë sociale-humanitare parqet aktivitet njerëzor 

ku në mënyrë të vazhdueshme dhe të organizuar merret pjesë në kryerjen e punëve të 
caktuara nga fusha e mbrojtjes sociale, që bazohet në motive humane, vullnetarizëm dhe 
jo profesionalizëm. 

Përmes promovimit të trendit të përhershëm të ndryshimeve, shoqëria moderne 
shkakton modifikim të vullnetarizmit si fenomen kompleks shoqëror, në pajtim me 
fotografinë e vazhdueshme sociale të shoqërisë. Sigurimi i të drejtave dhe shërbimeve 
sociale ngadalë transferohet nga bartësit primar, gjegjësisht shteti dhe rritet në përgjegjësi 
të barabartë mes aktorëve të ndryshëm.  

Veprimtaria sociale, para së gjithash e kuptuar si mbrojtje sociale, paraqet sistem të 
masave, aktiviteteve dhe politikave për pengimin dhe tejkalimin e rreziqeve themelore 
sociale, në të cilat është i ekspozuar qytetari gjatë jetës, për zvogëlimin e varfërisë dhe 
përjashtimit social dhe për forcimin e kapacitetit të tij për mbrojtje sociale (Ligji për 
mbrojtje sociale 2009). Parimi i pluralizmit në dhënien e shërbimeve nga mbrojtja sociale 
do të thotë se krahas shtetit që është bartës kryesor i mbrojtjes sociale, në mbrojtjen 
sociale të inkuadrohen edhe bartës tjerë: persona privat juridik, persona fizik dhe shoqata 
të qytetarëve, gjegjësisht sektori joqeveritar.
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Shoqatat e qytetarëve paraqesin shoqatë ku qytetarët lirisht mund të shoqërohen 
për shkak të realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe interesave ekonomike, sociale, 
kulturore, shkencore, profesionale, arsimore, humanitare, rekreative e tjera (Ligji për 
shoqata të qytetarëve dhe fondacioneve 2010). Ato mund të kryejnë punë të caktuara 
nga mbrojtja sociale të rregulluara me Ligjin për mbrojtje sociale, nëse janë regjistruar 
për realizimin e qëllimeve dhe detyrave nga fusha e mbrojtjes sociale (Ligji për mbrojtje 
sociale 2009), derisa organizatat humanitare dhe fetare janë në formë të shoqërimit dhe 
organizimit vullnetar për shkak të promovimit të veprimtarive humanitare dhe arritjes së 
përparimit social me punë vullnetare (Fjalor i termeve nga mbrojtja sociale 2000). Këto 
organizata me pajtim të paraprak nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale mund të japin 
shërbime të caktuara personave të cilët gjenden në rrezik social dhe atyre që u nevojitet 
ndihmë (Ligji për mbrojtje sociale 2009).

Në kuadër të Ligji për mbrojtje sociale, në vendin ku flitet për dhënien e beneficioneve 
sociale për shkak të mbrojtjes sociale të kategorive të caktuara të personave (p.sh. të 
varfrit, pleqtë, persona me nevoja të veçanta etj.) theksohet edhe puna vullnetare si mjet i 
programit për ballafaqimin me problemet sociale. Këtu puna vullnetare shihet si punë e cila 
është e kryer me angazhim personal dhe pa kompensim.

Hulumtimi për filantropinë në Maqedoni të zbatuar nga ana e Qendrës për Zhvillim 
Institucional tregon se rreth 1/3 e të anketuarve kanë shprehur dëshirë të jenë vullnetarë. 
Hulumtimi si fusha prioritare për vullnetarizëm i cekën: ndihma humanitare (27%), fëmijët 
dhe të rinjtë (25%), arsimi dhe shkenca (16%), mbrojtja sociale dhe zhvillimi 913%), 
përmirësimi i mjedisit jetësor (11%), sporti dhe rekreacioni (10%), shëndetësia (10%), 
kultura (9%), zhvillimi i bashkësisë lokale (8%), religjioni (7%) etj.

Në Maqedoni, sipas hulumtimeve të Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim 
Ndërkombëtar (MCMS 2009: 28), 27,4% të popullatës është e inkuadruar në aktivitete 
vullnetare në bashkësi. Në krahasim me të dhënat statistikore, të marra nga hulumtimet e 
realizuara të MCMS, pjesëmarrja e qytetarëve në aktivitete vullnetare në Maqedoni shënon 
rritje të lartë. Sipas të dhënave të mëparshme, në vitin 2001 vetëm 2% të popullatës kanë 
deklaruar se kanë qenë të inkuadruar në aktivitete vullnetare, derisa në vitin 2006 ky numër 
shënon rritje modeste në 6,2% (MCMS 2006: 63). 
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работа како средство на програмата за справува ње со социј алните проблеми.  Овде на 
волонтерската работа се гледа како на работа кој а е изврш ена со лично ангажирање и без 
надомест.  

Истра жува њето за филантропиј ата во Македониј а спроведено од страна на Центарот 
за институционален развој  пока жува дека околу 1/ 3 од испитаниците искажале желба да 
волонтираат.  Истражува њето како приоритетни области за волонтира ње ги наведува: 
хуманитарна помош  (27 %),  деца и млади ( 25 %),  образование и наука (16 %),  социј ална 
заштита и развој  (13 %),  подобрува ње на животната средина ( 11 %), спорт и рекреациј а 
(10 %),  здравство ( 10 %),  култура ( 9 %),  развој  на локалната заедница (8 %),  религиј а ( 7 %) 
и сл.  

Во Македониј а,  според истражува њата на Македонскиот центар за меѓународна 
соработка (М ЦМ С 2009:  28),  27, 4 % од населението е вклучено во доброволни активности 
во заедницата.  Споредено со некои претходни статистички податоци,  добиени од 
спроведените истражува ња на М ЦМ С,  учеството на граѓаните во доброволни активности 
во Македониј а беле жи висок пораст.  Според претходните податоци,  во 2001 година само 2 
% од популациј ата изјавиле дека биле вклучени во волонтерски активности,  додека во 
2006 година таа број ка бележи скромен пораст на 6, 2 % (М ЦМ С 2006:  63).  

Профил на волонтерите во социјалните и хуманитарните организации 

Социодемографски карактеристики на волонтерите 
Графикон бр. 1. Застапеност на волонтерите според полот (Н=84) 

 
Во графиконот 1 е прика жана застапеноста на волонтерите според критериумот на 

пол.  Од податоците може да се утврди дека постои значителна разлика во однос на 
половата застапеност,  односно преовладува ње на волонтерите од женски пол со 67 %, 
наспроти волонтерите од маш ки пол со 33 %. 
Графикон бр. 2. Застапеност на волонтерите според возраста (Н=84) 

 
Во графиконот бр.  2 е прика жана застапеноста на волонтерите според возраста,  притоа 

категоризирани во неколку старосни групи.  Анализата на возраста на волонтерите 
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Grafiku nr. 1. Përfaqësimi i vullnetarëve sipas gjinisë (Н=84)
Në grafikun 1 është prezantuar përfaqësimi i vullnetarëve sipas kriterit të gjinisë. Nga të 

dhënat mund të shihet se ekziston dallim i madh lidhur me përfaqësimin gjinor, gjegjësisht 
mbisundimi i vullnetarëve nga gjinia femërore me 67%, përkundër vullnetarëve të gjinisë 
mashkullore me 33%..
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Grafiku nr. 2. Përfaqësimi i vullnetarëve sipas moshës (Н=84)
Në grafikun nr. 2 është prezantuar përfaqësimi i vullnetarëve sipas moshës, gjatë kësaj 

të kategorizuar në disa grupe moshe. Analiza e moshës së vullnetarëve tregonte pothuaj 
përfaqësim të njëllojtë të vullnetarëve nga dy grupet e moshës, dhe atë persona të moshës 
prej 26 deri 35 vjet me 41% dhe personat e moshës prej 18 deri 25 vjet me 39%. Ekziston 
përfaqësim i ulët i vullnetarëve nga grupet më të moshuara prej 56 deri 65 vjet, derisa 
diçka më të përfaqësuar janë vullnetarët të moshës prej 46 deri 55 vjet me 8%. Numri më i 
vogël është i vullnetarëve të moshës nën 17 vjet me 2% përfaqësim, derisa aspak nuk janë 
evidentuar vullnetarët e moshës mbi 65 vjet. 
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укажува на скоро подеднаква застапеност на волонтерите од две старосни групи,  и тоа 
лицата на возраст од 26 до 35 години со 41 %  и лицата на возраст од 18 до 25 години со 39 
%.  Постои ниска застапеност на волонтерите од повозрасните старосни групи,  со 6% 
волонтерите на возраст од 36 до 45 години и со 4 %  волонтерите на возраст од 56 до 65 
години,  додека неш то позастапени се волонтерите на возраст од 46 до 55 години со 8 %. 
Нај мал број  волонтери се на возраст под 17 години со 2 %  застапеност,  додека пак 
воопш то не се евидентирани волонтери на возраст над 65 години.  
Графикон бр. 3. Застапеност на волонтерите според националната припадност (Н=84) 

 
Волонтерите од македонска националност со 63 %,  наспроти претставниците од 

немнозинските групи во Македониј а.  Етничките Албанци се застапени со 14 %,  а веднаш 
по нив со 12 % застапеност се лицата од ромска националност.  
Графикон бр. 4. Застапеност на волонтерите според брачниот статус (Н=84) 

 
Во однос на брачната состој ба на лицата кои волонтираат,  може да се забеле жи 

значително преовладува ње на лицата кои не се во брак (со 75 %),  во однос на лицата кои 
се во брак (со 23 %).  
Графикон бр. 5. Застапеност на волонтерите според работниот статус (Н=84) 
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Grafiku nr. 3. Përfaqësimi i vullnetarëve sipas përkatësisë nacionale (Н=84)
Vullnetarët e nacionalitetit maqedonas  m e 63%, përkundër përfaqësuesve të grupeve jo 

shumicë në Maqedoni. Shqiptarët etnik janë më të përfaqësuar me 14%, ndërsa menjëherë 
pas tyre me 12% përfaqësim janë personat nga nacionaliteti rom. 
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Grafiku nr. 4. Përfaqësimi i vullnetarëve sipas statusit bashkëshortor (Н=84)
Lidhur me gjendjen bashkëshortore të personave të cilët vullnetarizojnë, mund të 

vërehet mbisundimi i dukshëm i personave të cilët nuk janë në martesë (me 74%), në raport 
me personat të cilët janë në martesë (me 23%). 
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Застапеноста на волонтерите прика жана преку нивниот работен статус пока жува дека 

невработените лица кои волонтираат се и значително повеќе застапени,  со 64 %,  во однос 
на вработените волонтери со 36 %. Ниту еден од волонтерите не е пензионер/ ка.  
Графикон бр. 6. Застапеност на волонтерите според степенот на образование (Н=84) 

 
Нај голема вклученост во волонтерски активности има од волонтерите со високо 

образование,  со значителна застапеност од 63 %.  Потоа следуваат волонтерите со средно 
образование со 27 % застапеност.  Волонтерите со магистратура се 7 %,  додека 
волонтерите со виш а школа се застапени со 3 %.  Притоа,  не се регистрирани волонтери со 
основно (заврш ено или незаврш ено) или без образование, ниту волонтери со докторат.  
Графикон бр. 7. Застапеност на волонтерите според областа на образование (Н=84)36 

 
Повеќе од половина од волонтерите имаат образование од областа на опш тествените 

науки,  односно вкупно 59 %  од волонтерите.  Имено,  15 %  од волонтерите навеле дека 
имаат образование од областа на опш тествените науки,  на кои се надоврзуваат и неколку 
области на образование кои се категоризираат под оваа пош ирока област.  Оттука, 
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Grafiku nr. 5. Përfaqësimi i vullnetarëve sipas statusit të punës (Н=84)
Përfaqësimi i vullnetarëve të prezantuar përmes statusit të tyre të punës flet se personat 

e papunësuar të cilët vullnetarizojnë janë edhe dukshëm më të përfaqësuar, me 64% lidhur 
me vullnetarët e punësuar me 36%. Asnjë nga vullnetarët nuk është pensionist/e.
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Grafiku nr. 6. Përfaqësimi i vullnetarëve sipas shkallës së arsimimit (Н=84)
Inkuadrim më i madh në aktivitete vullnetare ka nga vullnetarët me arsim të lartë, me 

përfaqësim të lartë prej 63%./ Pastaj pasojnë vullnetarët me arsim të mesëm me përfaqësim 
prej 27%. Vullnetarët me magjistraturë janë 7%, derisa vullnetarët me shkollim të lartë janë 
të përfaqësuar me 3%. Gjatë kësaj, nuk janë regjistruar vullnetarët me arsimim fillor (të 
përfunduar ose të papërfunduar) ose pa arsimim, asnjë vullnetar nuk ka doktoraturë.
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Grafiku nr. 7. Përfaqësimi i vullnetarëve sipas fushës së arsimimit (Н=84)35

Më shumë se gjysma e vullnetarëve kanë arsimim nga fusha e shkencave shoqërore, 
gjegjësisht gjithsej 59% të vullnetarëve. Në të vërtetë, 15% të vullnetarëve kanë cekur se 
kanë arsimim nga fusha e shkencave shoqërore, ndaj të cilave ndërlidhen edhe fusha tjera 
të arsimimit që kategorizohen nën këtë fushë të gjerë. 

Prej këtu, më me numër janë vullnetarët të cilët kanë shkollim nga fusha e punës sociale, 
të cilët janë përfaqësuar me 21% nga numri i përgjithshëm i vullnetarëve të anketuar. Pastaj 
vijojnë vullnetarët me shkollim nga fusha e shkencave juridike, me 15% dhe nga fusha 
e ekonomisë, me 8% përfaqësim mes vullnetarëve. Me nga 8% janë vullnetarët që kanë 
shkollim nga fusha e shkencave humaniste dhe nga mjekësia. Me nga 12% përfaqësim janë 
vullnetarët me shkollim nga shkencat teknike, me 5% nga shkencat natyrore-matematikore. 
8% të vullnetarëve kanë shkollim të mesëm të përgjithshëm.

 65 

нај многуброј ни се волонтерите кои имаат образование од областа на социј алната работа, 
кои се застапени со 21 % од вкупниот број  анкетирани волонтери.  Потоа следуваат 
волонтерите со образование од областа на правните науки,  со 15 % и од областа на 
економиј ата,  со 8 %  застапеност меѓу волонтерите.  Со по 8 %  се волонтерите кои имаат 
образование од областа на хуманистичките науки и од медицина.  Со 12 %  застапеност се 
волонтерите со образование од техничките науки,  со 5%  од природно-математички науки. 
8 % од волонтерите имаат опш то гимназиско образование.  
Графикон бр. 8. Застапеност на волонтерите според економскиот статус на семејството од 
кое потекнуваат (Н=84) 

 
Нај голем дел од волонтерите потекнуваат од семеј ства со просечен економски статус 

(85 %),  а мал дел од семеј ства со потпросечен економски статус (15 %).  Ниту еден од 
волонтерите не потекнува од семеј ство со натпросечен економски статус.  
Графикон бр. 9. Застапеност на волонтерите според средината од која потекнуваат (Н=84) 

 
Од анкетираните волонтерите,  најголем дел ( 74 %) потекнуваат од поголемите 

градови.  Од другите волонтери,  со 10 %  се волонтерите кои потекнуваат од приградска 
населба,  со  9 %  волонтерите кои потекнуваат од мал град и со 7 %  оние кои потекнуваат 
од село.  

Мотиви за волонтирање 
Во ова истражува ње различните мотиви за учество во волонтерски активности беа  

наведени во согласност со нај честите мотиви за волонтира ње на кои укажуваат Видановиќ 
и Милосављевиќ (1999). 
Графикон бр. 10. Застапеност на волонтерите според мотивите за волонтирање (Н=84)37 
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Grafiku nr. 8. Përfaqësimi i vullnetarëve sipas statusit ekonomik të familjes nga e cila e 
kanë prejardhjen (Н=84)

Pjesa më e madhe e vullnetarëve kanë prejardhjen nga familje me status mesatar 
ekonomik (85%), ndërsa një pjesë e vogël nga familje me status nën mesatar ekonomik 
(15%). Asnjë nga vullnetarët nuk e ka prejardhjen nga familje me status mbi mesatar 
ekonomik.

35  Disa nga vullnetarët e anketuar nuk e kanë cekur fushën e arsimimit
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Grafiku nr. 9. Përfaqësimi i vullnetarëve sipas mjedisit nga i cili e kanë prejardhjen 
(Н=84)

Nga vullnetarët e anketuar, pjesa më e madhe (74%) e kanë prejardhjen nga qytetet më 
të mëdha. Nga vullnetarët tjerë, me 10% janë vullnetarët që e kanë prejardhjen nga lagjet 
qytetare, me 9% vullnetarët që e kanë prejardhjen nga qytet i vogël dhe me 7% ata që e 
kanë prejardhjen nga fshati. 

 » Motivet për vullnetarizëm
Në këtë hulumtim motivet e ndryshme për pjesëmarrje në aktivitetet vullnetare ishin 

cekur në pajtim  me motivet më të shpeshta për vullnetarizëm, që i cekin Vidanoviq dhe 
Milosavleviq (1999).

Fshat

Qytet

Qytet i vogël

Lagje qyteti

Tjetër



93

 66 

 
Нај чести мотиви за занимава ње со волонтерство претставуваат можноста да се стекне 

практично искуство ( 25 %) и можноста преку волонтерството да се даде придонес за 
развој  на заедницита и опш теството ( 22 %).  Меѓу нај честите причини се вброј ува и 
мо жноста за вработува ње ( 16 %).  Значително во помал број  се ј авуваат причините за 
волонтира ње,  како ш то се да се помогне на сродници или приј атели (10 %),  исполнува ње 
слободно време (9 %) и продолжение на професионалната активност (8 %).  

Заклучоци 
Општ профил на волонтерите  
Имај ќи предвид дека резултатите од истражува њето пока жаа значителна застапеност 

на женските волонтери во однос на маш ките,  мо же да се констатира егзистира њето на т. н. 
полово стереотипизирање на волонтерството во социј алната деј ност, ш то истовремено се 
совпаѓа со половата стереотипизациј а на професионалната социј ална деј ност.  

Нај голем дел од волонтерите се лица до 35-годиш на возраст (82 %) ш то дава до 
знае ње за постое њето развиена свест за волонтерство помеѓу младите.  На овој  начин,  со 
вклучува ње лица во волонтерски активности уш те од рана возраст,  мо жат да се создадат 
солидни основи за создава ње култура на волонтерство и промоциј а на волонтерството.  

Повозрасните волонтери не посветуваат време на волонтерски активности.  Се работи 
за категориј а на лица кои нај често се во постој ан работен однос,  имаат обврски во 
домаќинството,  кон децата и семеј ството итн.  Меѓутоа,  она ш то е можеби клучно е ш то 
тие не располагаат со многу слободно време,  а многу ретко и тоа слободно време го 
користат за волонтерска работа.  

 Кога станува збор за националната припадност,  повеќе од половина од волонтерите 
се лица од македонска националност,  а веднаш  по нив се волонтерите од албанска и 
ромска националност,  што всуш ност и значително кореспондира и со процентуалната 
застапеност на припадниците етничките заедници во земј ата.  

Волонтерите се претежно лица кои во моментот на реализира ње на волонтерството не 
се брак.  

Волонтерите се невработени лица.  Оттука,  не е изненадувачки ш то главните мотиви за 
волонтира ње се поврзани со личните потреби и цели на волонтерите,  односно можноста за 
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Grafiku nr. 10. Përfaqësimi i vullnetarëve sipas motiveve për vullnetarizëm (Н=84)36

Motivet më të shpeshta për profesionin me vullnetarët paraqesin mundësi që të 
fitojnë përvojë praktike (25%) dhe mundësia përmes vullnetarizmit të jepet kontribut për 
zhvillimin e bashkësisë dhe shoqërisë (22%). Mes shkaqeve më të shpeshta numërohet 
edhe mundësia për punësim (16%). Në mënyrë të dukshme në numër më të vogël paraqiten 
shkaqet për vullnetarizëm, siç janë t’u ndihmohet farefisit ose miqve (10%), përmbushja e 
kohës së lirë (9%) dhe vazhdimi i aktivitetit profesional (8%). 

36  Disa nga vullnetarët kanë rrethuar më shumë se një përgjigje
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PËRFUNDIME

 » Profili i përgjithshëm i vullnetarëve 
Duke pasur parasysh se rezultatet nga hulumtimi treguan përfaqësim të dukshëm të 

vullnetarëve femra në raport me meshkujt, mund të konstatohet ekzistimi i të ashtuquajturës 
stereotipizim gjinor u vullnetarizmit në veprimtarinë sociale, që njëkohësisht përputhet me 
stereotipizimin gjinor të veprimtarisë profesionale sociale.

Pjesa më e madhe e vullnetarëve janë personat deri në moshën 35 vjeçe (82%) që jep 
të kuptohet për ekzistimin e vetëdijes së zhvilluar për vullnetarizëm mes të rinjve. Në këtë 
mënyrë, me inkuadrimin e personave në aktivitetet vullnetare që nga mosha e hershme, 
mund të krijohen baza solide për krijimin e kulturës së vullnetarizmit dhe promovimin e 
vullnetarizmit.

Vullnetarët më të moshuar nuk i përkushtojnë kohë aktiviteteve vullnetare. Bëhet 
fjalë për kategori të personave të cilët më shpesh janë në raport të përhershëm pune, 
kanë obligime në amvisëri, ndaj fëmijëve dhe familjes etj. Por, ajo që ndoshta është e 
rëndësishme është se ato nuk disponojnë me shumë kohë të lirë, e shumë shpesh kohën 
e lirë e shfrytëzojnë për punë vullnetare. 

Kur bëhet fjalë për përkatësinë nacionale, më shumës e gjysma e vullnetarëve janë 
persona të nacionalitetit maqedonas, e menjëherë pas tyre janë vullnetarët nga nacionaliteti 
shqiptar dhe romë, që në të vërtetë edhe dukshëm korrespondon edhe me përfaqësimin 
procentual të pjesëtarëve të bashkësive rome në vend.

Vullnetarët kryesisht janë persona të cilët për momentin e realizimit të vullnetarizmit 
janë në martesë. 

Vullnetarët janë persona të papunësuar. Prej këtu, nuk befason që motivet kryesore për 
vullnetarizëm janë lidhur me nevojat personale dhe qëllimet e vullnetarëve, gjegjësisht 
mundësia për punësim, si dhe fitimi i përvojës praktike që do t’ia kishte lehtësuar rrugën 
deri te punësimi i mëtejshëm. 

Me këtë hulumtim nuk u evidentuan pensionistët mes vullnetarëve. Kjo flet se 
mosekzistimi i vetëdijes për inkuadrimin në punën vullnetare dhe mundësia që të jepet 
kontribut për persona të tjerë dhe për bashkësinë, te personat që nuk janë të angazhuar 
në punë dhe kanë në diskonim më shumë kohë të lirë, e në të njëjtën kohë supozohet se e 
kanë të rregulluar edhe çështjen e ekzistencës materiale.

Vullnetarët relativisht janë persona të arsimuar. Kjo flet për ekzistimin e vetëdijes për 
vullnetarizëm mes personave me arsim të lartë, që në të njëjtën kohë mund të kontribuojnë 
për promovimin e vullnetarizmit përmes statusit të vet akademik në shoqëri. 

Më shumë se gjysma e vullnetarëve posedojnë arsim nga fusha e shkencave shoqërore, 
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prej të cilave më të përfaqësuar janë vullnetarët me arsim nga fusha e punës sociale.
Statusi ekonomik i vullnetarëve është mesatar dhe nën mesatar. Asnjë vullnetar nuk e 

ka prejardhjen nga familje me status mbi mesatar ekonomik. Këtu ballafaqohemi edhe me 
çështjen për motivet e vullnetarëve. Duke e theksuar momentin financiar, puna vullnetare 
merr rolin e siguruesi të kompensimit material ose mundësi për përmirësimin e statusit 
ekonomik përmes punësimit.

Pjesa më e madhe e vullnetarëve e kanë prejardhjen nga mjediset urbane, gjegjësisht 
nga qyteti. Pjesa më e vogël e vullnetarëve e kanë prejardhjen nga mjedisi fshatar, që 
ndoshta flet për vetëdijen e pamjaftueshme të zhvilluar për inkuadrim në vullnetarizëm te 
personat që e kanë prejardhjen nga mjediset rurale.

 » Motivet për angazhim në aktivitete vullnetare
Motive dominuese për angazhimin në punë vullnetare është fitimi i përvojës praktike, 

kontributi për zhvillimin e bashkësisë dhe mundësia për punësim në organizatën, ku 
realizohet angazhimi vullnetar. Kjo flet për shkallën e lartë të përfaqësimit të motiveve që 
e theksojnë komponentin praktik dhe utilitar të punës vullnetare, me çka gradualisht lihet 
anësh altruizmi që në të vërtetë është edhe baza mbi të cilën duhet të ndërtohet edhe 
atributi sipas të cilit njihet vullnetarizmi.

Nëse i përmbledhim rezultatet e fituara për vullnetarët në organizatat sociale-
humanitare, do të kishim mundur të krijojmë profil të vullnetarëve që i përmban këto 
karakteristika socio-demografike: vullnetari/ja në organizatat sociale-humanitare është 
femër, e moshës prej 26 deri 35 vjet, maqedonase, e pamartuar, e papunësuar, me arsim 
të lartë nga fusha e shkencave shoqërore, që e ka prejardhjen nga mjedisi i qytetit, nga 
familje me status mesatar ekonomik.

***
Vullnetarizmi në Maqedoni shumë shpesh kuptohet si punë pa pagesë dhe përjetohet 

si, më shumë ose më pak, veprimtari e padëshiruar për shkak të mosrealizimit të fitimit 
material. Vullnetarizmi si promotor i aktivizmit social dhe i zhvillimit të bashkësisë dhe 
shoqërisë akoma paraqet risi në Republikën e Maqedonisë, e prandaj edhe vullnetarët 
shumë shpesh ballafaqohen me mosnjohje të veprimtarisë së tyre dhe punës nga shoqëria.

Vullnetarizmi në Maqedoni akoma paraqet aktivitet stihike, që ngadalë fiton korniza të 
caktuara (edhe pse më shumë juridike) të funksionimit dhe organizimit. Për vendosjen e 
vullnetarizmit si veprimtari të organizuar dhe zhvillim i saj i organizuar, është e nevojshme 
të krijohen strategji afatgjate për promovim dhe qëndrueshmëri të vullnetarizmit në shoqëri 
dhe aplikim i qasjes së drejtpërdrejtë dhe shembuj kritik të vullnetarizmit në bashkësi. Në 
këtë drejtim, është e nevojshme edhe qytetarët të njoftohen me rolin e vullnetarizmit në 
bashkësi dhe kontributin që e ka, jo vetëm për avancimin e mirëqenies së qytetarëve, por 
edhe për personalitetin e vetë vullnetarit.
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