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Cili është synimi kryesor i nismës dhe nga buron ai?

Kristaq Kume: Pas një procesi intensiv komunikimi me qytetaret, banorë në zonat urbane dhe rurale në bashki të 
ndryshme të vendit, gra e vajza, të rinj e të reja, përfaqësues të pakicave kombëtare dhe grupeve të marginalizua, 
studentë dhe stafe akademike në universitet e ndryshme të vendit, të zgjedhur dhe punonjës në organet e 
pushtetit vendor, organizatat partnerë në Aleancën Qytetare për Demokraci, të mbështetura nga LevizAlbania, 
organizuan dhe po realizojnë nismën ligjvënëse qytetare me objekt projektligjin “Për ndryshime në Kodin Zgjedhor 
te Republikës së Shqipërisë”. Nëpërmjet këtij ndryshimi synohet që të krijohen kushte mbështetëse dhe më efektive 
për funksionimin e demokracisë përfaqësuese në nivel vendor. Ndryshimi që propozojnë qytetarët në këtë 
projektligji do t`ju jap atyre mundësinë që, në zgjedhjet për organet e pushtetit vendor të votojnë jo vetëm për 
subjektin politik por edhe për një nga kandidatët për këshilltar në Këshillin Bashkiak që është në listën e këtij 
subjekti. Ndryshe e thënë, ndryshimi parashikon votimin me lista të hapura për anëtaret e  këshillit bashkiak. 

Formulimi i objektit të kësaj nisme ligjvënëse dhe përmbajta e saj është mbështetur në mendimet, opinionet, 
perceptimet dhe kërkesat e qytetarëve për përfaqësimin më cilësor të tyre në organet që zgjidhen për 
vetëqeverisjen vendore dhe në nevojën që ata kanë shprehur për përmirësimin e cilësisë në shërbimet që ofrojnë 
këto organe për komunitetet  lokale.

Nisma ligjvënëse është materializimi i përpjekjeve të bëra nga Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të 
Zgjedhjeve dhe organizatat partnere. Këto përpjekje janë zhvilluar duke patur si parim themelor, kërkesat, 
mendimet dhe opinionet e qytetarëve.  Në plotësimin e këtij parim udhërrëfyes është formuluar dhe po realizohet 
edhe kërkesa për ndryshimin në sistemin zgjedhor sipas të cilit zgjidhen organet e pushtetit vendor. 

Si e kanë pritur qytetarët në terren iniciativën e INSIZ?

Kristaq Kume: Kushtetuta e jonë parashikon të drejtën e qytetarëve për të paraqitur një projektligj në Kuvendin e 
Shqipërisë. Këtë të drejtë qytetarët mund ta realizojnë në rast se bëhen bashkë jo më pak se 20,000 zgjedhës, të cilët 
duhet ta shprehin vullnetin e dakordësuar të tyre duke �rmosur në “Formularin Tip”, i cili miratohet nga Komisioni 
Qendror i Zgjedhjeve.  

Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve po zbaton projektin 
strategjik të mbështetur nga LevizAlbania “Për rritjen e cilësisë në përfaqësimin 
e qytetarëve në organet e zgjedhura për qeverisjen vendore nëpërmjet 
hartimit, lobimit dhe advokimit për ndryshime në legjislacionin zgjedhor”. Kjo 
nismë strategjikë e cila arriti të grumbullonte �rmat e nevojshme për nismën 
ligjvënëse, tashmë të depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, synon 
ti japë mundësinë qytetarëve të zgjedhin anëtarët e këshillit bashkiak sipas 
preferencave dhe pëlqyeshmërisë së tyre. Nisma zbatohet nga INSIZ dhe një 
koalicion i gjerë organizatash të cilat u mobilizuan në informimin e qytetarëve 
dhe angazhimin e tyre në mbledhjen e �rmave. Drejtuesi i organizatës INSIZ Z. 
Kristaq Kume, në një intervistë për LevizAlbania shpjegon rrugëtimin e këtij 
procesi i cili tashmë ka marrë rrugë zyrtare. 



Për të këtë arsye u ndryshua qasja ndaj këtij procesi. Nga qëndrimi ftues dhe pritës që qytetari të vetë-afrohej dhe 
të �rmoste, në qëndrimin aktiv të aksionit. Partnerët angazhuan anëtare dhe të rinj simpatizant të organizatës së 
tyre dhe kauzës sonë, të cilët u shpërndanë në territorin e bashkisë respektive, duke synuar mobilizimin qytetar dhe 
mbulimin sa më të madh të territorit. Kontaktin me qytetarët, të njohurit, familjarët, të afërmit, shokët dhe shoqet e 
tyre, të rinjtë u angazhuan që në këtë proces të shfrytëzonin dhe përdornin çdo mundësi të shpjeguar tek cilido të 
drejtën që iu jep Kushtetuta për të propozuar një projekt-ligj si dhe për t`ju treguar objektin e nismën ligjvënëse 
dhe se çfarë do të arrihej në rast se qytetarët do të kishin mundësi të votonin, me votë para pëlqyese, për zgjedhjen 
e këshilltarëve bashkiak. Për të rritur pjesëmarrjen e qytetarëve në këtë nismë, INSIZ realizoi tryeza diskutimi me të 
zgjedhur vendor, këshillat bashkiak dhe me punonjës në organet e pushtetit vendor në bashkitë Kukës, Shkodër, 
Lezhë, Mat, Burrel, Durrës, Sukth, Belsh, Librazhd, Maliq, Korçë, Lushnje, Divjakë, Fier dhe Vlore. Qëllimi i këtyre 
takimeve ishte bashkërendimi i përpjekjeve për informimin e qytetarëve dhe nxitjen e tyre për pjesëmarrje në 
nismën ligjvënëse. Komunikimi nëpërmjet mediave lokale u përdor si një mundësi komplementare për informimin 
dhe nxitjen e qytetarëve për pjesëmarrje në këtë nismë. Vëmendje e shtuar iu kushtua angazhimit të studentëve në 
universitetet e ndryshme të vendit, jo vetëm për të mbështetur nismën por edhe si aktivistë për informimin dhe 
grumbullimin e �rmave të qytetarëve.    

Rezultati në ndryshimin e mënyrës së organizimit dhe zhvillimit të procesit për grumbullimin e �rmave është 
mbështetja e kësaj nisme ligjvënëse e rreth 22,872 qytetarëve, zgjedhësve.

Sa e ndiejnë qytetarët nevojën për të zgjedhur anëtarët e Këshillit Bashkiak përmes listave të hapura?

Kristaq Kume: Qytetarët në përgjithësi kishin njohuri së për së shërben votimi me lista të hapura. Në shumicën e 
tyre ata e vlerësonin këtë mënyrë votimi si një mundësi për të zgjedhur kandidatin që ata gjykonin dhe donin. 
Ndërkohë, skepticizmi për realizimin dhe arritjen e qëllimit që ka votimi me lista të hapura ishte dukshëm i shprehur 
prej tyre. Përvoja e parë e votimit në këtë mënyrë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, 25 prill 2022 ishte 
argumenti referues për nivelin e lartë të këtij skepticizmi. 

Organizatat partnere, mbështetur në këtë të drejtë 
kushtetuese dhe në ligjin për nismën ligjvënëse qytetare, 
iu drejtuan me kërkesë Komisionit Qendror te Zgjedhjeve 
për t`u pajisur me “Formularin Tip” për grumbullimin e 
�rmave mbështetëse, Pasi u pajisën me këtë �etë, 
organizatat partnere organizuan dhe �lluan procesin për 
grumbullimin e �rmave mbështetëse nga qytetarët në 
bashkitë Kukës, Shkodër, Durrës, Tiranë, Elbasan, Maliq,  
Korçë dhe Lushnje. Sipas metodologjisë së hartuar, për 
grumbullimin e �rmave, u ngritën pika të veçanta në 
qendrat e këtyre bashkive.

Ecuria e procesit na tregoi se, në këtë mënyrë organizimi, 
ishte e vështirë që të arrihej objektivi sipas parashikimeve 
të ligjit për nismën ligjvënëse. 

Organizatat partnere, mbështetur në këtë të drejtë kushtetuese dhe në ligjin për nismën ligjvënëse qytetare, iu 
drejtuan me kërkesë Komisionit Qendror te Zgjedhjeve për t`u pajisur me “Formularin Tip” për grumbullimin e 
�rmave mbështetëse, Pasi u pajisën me këtë �etë, organizatat partnere organizuan dhe �lluan procesin për 
grumbullimin e �rmave mbështetëse nga qytetarët në bashkitë Kukës, Shkodër, Durrës, Tiranë, Elbasan, Maliq,  
Korçë dhe Lushnje. Sipas metodologjisë së hartuar, për grumbullimin e �rmave, u ngritën pika të veçanta në 
qendrat e këtyre bashkive.



Kjo ishte edhe një nga arsyet pse shpesh qytetarët shpreheshin se, megjithëse nisma synonte një rregullim ligjor të 
dëshirueshëm për ta, realizimi në praktikë i saj ishte i ekspozuar ndjeshëm ndaj vullnetit të partive politike. Nuk 
ishin të pakta rastet kur qytetarët u shprehen se edhe hapja e listave për deputetët u bë për të plotësuar kërkesën e 
qytetarëve por, mënyra se si u formuluan në Kodin Zgjedhor dispozitat përkatëse bëri që praktikisht hapja të ishte 
e paefektshme.  Kjo qasje e qytetarëve ndaj hapjes së listave dhe dyshimi i tyre për efektivitetin e kësaj hapje, të cila 
ishin të dukshme gjatë të gjithë procesit konsultues që parapriu hartimin e projekt-ligjit është arsyeja kryesore pse 
në projektligj është trajtuar, me kujdes të veçantë, e gjithë procedura për administrimin e votës parapëlqyese. 
Mbështetur në kërkesën e shprehur nga qytetarët për mënyrën e administrimit të votës parapëlqyese, dispozitat e 
projektligjit u hartuan në përputhje me parimin - mandatin e këshilltarit bashkiak e �ton kandidati që merr më 
shumë vota parapëlqyese nga zgjedhësit. 

Kjo ishte edhe një nga arsyet pse shpesh qytetarët 
shpreheshin se, megjithëse nisma synonte një rregullim 
ligjor të dëshirueshëm për ta, realizimi në praktikë i saj 
ishte i ekspozuar ndjeshëm ndaj vullnetit të partive 
politike. Nuk ishin të pakta rastet kur qytetarët u 
shprehen se edhe hapja e listave për deputetët u bë për 
të plotësuar kërkesën e qytetarëve por, mënyra se si u 
formuluan në Kodin Zgjedhor dispozitat përkatëse bëri 
që praktikisht hapja të ishte e paefektshme.  Kjo qasje e 
qytetarëve ndaj hapjes së listave dhe dyshimi i tyre për 
efektivitetin e kësaj hapje, të cila ishin të dukshme gjatë të 
gjithë procesit konsultues që parapriu hartimin e 
projekt-ligjit është arsyeja kryesore pse në projektligj 
është trajtuar, me kujdes të veçantë, e gjithë procedura 
për administrimin e votës parapëlqyese.

Mbështetur në kërkesën e shprehur nga qytetarët për mënyrën e administrimit të votës parapëlqyese, dispozitat e 
projektligjit u hartuan në përputhje me parimin - mandatin e këshilltarit bashkiak e �ton kandidati që merr më 
shumë vota parapëlqyese nga zgjedhësit. 

Informimi i qytetarëve për këtë zgjidhje ligjore, vlerësohet si një nga faktorët e rëndësishëm me efekt nxitës për 
pjesëmarrjen në qytetarëve në nismën ligjvënëse. Si rast domethënës në mbështetje të këtij fakti mund të 
përmendet sjellja dhe pjesëmarrja, në mbështetje të nismës ligjvënëse, e zgjedhësve që i përkasin komunitetit Rom 
e Egjiptian. Qytetarëve të këtyre komuniteteve iu shpjegua se projekt-ligji ju krijonte mundësinë që të kenë në 
këshillin bashkiak përfaqësuesin e tyre, dhe për këtë, ata duhet që, të gjithë bashkë, të votojnë, me votën 
parapëlqyese, kandidatin që i përkiste komunitetit të tyre. Kjo bëri që pjesëmarrja e zgjedhëseve nga këto 
komunitete në mbështetje të nismës ligjvënëse të ishte e konsiderueshme. Rreth 9.5% e gjithë zgjedhësve që kanë 
�rmosur në �etën tip të nismës i përkasin këtyre dy komuniteteve të pakicave e etnike.  

Besoni se nisma juaj do të �nalizohet me pranimin e �rmave nga KQZ?

Kristaq Kume: Ligji për nismën ligjvënëse qytetare parashikon që, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas shqyrtimit 
administrativ të dokumentacionit që i paraqitet nga nismëtaret e saj, e dërgon projekt-ligjin, në Kuvendin e 
Shqipërisë, të bashkëshoqëruar me dokumentacioni përkatës dhe me të gjithë formularët ku zgjedhësit kanë 
shprehur dakordësinë e tyre për projektligjin, objekt të nismës. Pas kësaj, projekt-ligji i nënshtrohet procedurave të 
zakonshme parlamentare, shqyrtimit në komisionet përkatëse dhe miratimit në seancë plenare. Duke qenë se 
projekt-ligji parashikon ndryshime në Kodin Zgjedhor, miratimi i tij kërkon votën pro të jo më pak se 84 deputetëve. 



Siç dihet vendimmarrja në Kuvend, në çdo rast, është vendimmarrje politike. Për miratimin e këtij projektligji është 
e nevojshme që palët politike të shprehin vullnet të përbashkët. Ato duhet të dakordësohen për t`ju dhënë 
mundësinë qytetarëve që edhe ata të jenë faktor vendimmarrës për zgjedhjen e këshilltarëve bashkiak. 

Organizatat partnere në Aleancën Qytetare për Demokraci, si nismëtare të kësaj nisme ligjvënese, kanë besim të 
plotë se deputetët, pavarësisht së janë deputetë të mazhorancës apo të opozitës, duke qenë, në të njëjtën kohë, 
përfaqësues të qytetarëve, nuk mund t`i vihen kundra vullnetit të zgjedhësve të tyre. Qytetarët nuk kërkojnë që 
partitë politike të angazhohen për t`ju përgjigjur thjeshtë dhe vetëm një kërkese të shprehur prej tyre. Në ushtrim 
të të drejtës kushtetuese qytetarët, nëpërmjet kësaj nisme kanë ushtruar fuqinë e tyre ligjvënëse, ata kërkojnë që 
kjo fuqi kushtetuese, e materializuar në projekt-ligjin që do të paraqitet në Kuvend, të respektohet nga deputetët. 
Ndërkohë, duhet të theksohet edhe fakti se, në parim, dakordësia për hapjen e listave për zgjedhjen e këshilltarëve 
bashkiak, nuk ka pengesë për t`u arritur, për sa kohë që, kjo mënyrë votimi, parashikohet në Kushtetutë dhe në 
Kodin Zgjedhor aktual për zgjedhjen e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Kujtojmë se hapja e listave për 
zgjedhjen e deputetëve u bënë si përgjigje dhe në plotësim të kërkesave të artikuluara nga përfaqësues të grupeve 
ose organizatave të ndryshme qytetare. Ndërkohë, theksojmë se për hapjen e listave për zgjedhjen e këshilltarëve 
bashkiak, qytetarët nuk janë mjaftuar vetëm në shprehjen e kërkesës dhe delegimin e detyrës për zgjidhjen e saj tek 
partitë politike. Ato e kanë formuluar vetë zgjidhjen legjislative. Kërkesa e qytetarëve është që projektligji i 
paraqitur nëpërmjet kësaj nisme ligjvënëse, të miratohet dhe, në këtë mënyrë ata të kenë mundësinë që, në 
zgjedhjet e ardhshme për këshillat bashkiak, të votojnë, me votë parapëlqyese, kandidatin që duan që t`i 
përfaqësojë në këshillin bashkiak.   

A hap rrugë nisma juaj ndryshimeve edhe në ligjin për 
Referendumet?

Kristaq Kume: I gjithë procesi për realizimin e nismës 
ligjvënëse për ndryshime në Kodin Zgjedhor të Republikës 
së Shqipërisë është një përvojë e cila mund të shërbejë për 
ndërmarrjen e nismave të tjera ligjvënëse qytetare. Kjo 
përvojë tregon se, në rast se komunikimi me qytetarët, 
konsultimi dhe bashkëveprimi me ta arrihet të realizohet 
duke shmangur skemat rutinë dhe formale, mundësitë për 
nxitjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në të të tilla nisma janë 
më të mëdha. 

Suksesi i nismës për ndryshime në Kodin Zgjedhor, sukses i cili do të arrihet kur ndryshimet e propozuara të 
miratohen, do të jetë një faktor nxitës, shumë efektiv, në përpjekjet kulturë-formuese qytetare për pjesëmarrje në 
ligj-bërje. Suksesi i kësaj nisme dhe përvoja e �tuar në kuadër të punëve për realizimin e saj, krijojnë mundësi dhe 
mbështetje reale për nisma të tjera ligjvënëse. Ndër këto nisma edhe si më e para konsiderojmë se do të jetë 
riaktivizimi i nismës ligjvënëse me objekt projektligjin “Për referendumet në Republikën e Shqipërisë”. 
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Besoni se rezultati nismës suaj do të konkretizohet për zgjedhjet e 
ardhshme vendore?

Kristaq Kume: Objektivi i Aleancës Qytetare për Demokraci, objektiv i cili 
në thelbin e vetë përmban kërkesën e përsëritur të qytetarëve për të 
votuar, me votën e tyre parapëlqyese, kandidatin në listën shumë 
emërore të subjektit, të cilin duan ta kenë përfaqësues të tyre në Këshillin 
Bashkiak, në zgjedhjet e ardhshme për organet e qeverisjes vendore. Një 
objektiv i tillë është plotësisht i mundshëm të arrihet. Koha nuk është 
faktor pengues dhe as faktor që mund te gjenerojë presion negativ. 
Natyrisht për suksesin e kësaj nisme është i domosdoshëm vullneti i 
dakordësuar i palëve politike, mazhorancë dhe opozitë. Ne besojmë me 
optimizëm për shprehjen e këtij vullneti, rezultat i të cilit do të jetë 
miratimi i ndryshimeve të kërkuara nga qytetarët në Kodin Zgjedhor.  
Ndryshe pala politike që nuk do të mbështesë këtë nismë do të 
ballafaqohet me reagimin  qytetarë  me  kosto negative në garën e 
ardhshme elektorale për zgjedhjen e organeve të pushtetit vendor.   

Për të mësuar më shumë rreth kësaj nisme ju ftojmë të lexoni projektin 
strategjik të organizatës INSIZ duke klikuar këtu: Për rritjen e cilësisë në 
përfaqësimin e qytetarve në organet e zgjedhura për qeverisjen vendore 
nëpërmjet hartimit, lobimit dhe advokimit për ndryshime në 
legjislacionin zgjedhor.

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC që zbatohet 
nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe 
Zhvillim dhe Co-PLAN ishte pjesë e Forumit Botërorë për Demokracinë që do të mbahet në 
Strasburg në Nëntor 2022.  Forumi Botëror për Demokracinë i organizuar nga Këshilli i 
Evropës, prej vitit 2012 është një medium për ngritjen e debatit mbi s�dat kryesore që 
përballet demokracia në mbarë botën, si dhe një mundësi për të bërë bashkë aktorët 
politik-bërës dhe vendimmarrës me aktivistët e shoqërisë civile duke kontribuar për zhvillimin 
e një demokracie me pjesëmarrje dhe përfshirëse. 

Kontributi i rëndësishëm i LevizAlbania në promovimin e angazhimit qytetar u vlerësua shumë relevant në procesin e 
përzgjedhjes së prezantimit të historive nga e mbarë bota në Forumin Botëror për Demokraci 2022. Pranimi i 
prezencës së LevizAlbania përballë shumë iniciativave dhe sipërmarrjeve të shoqërisë civile të angazhuara në 
mbështetjen e demokracisë vjen në një moment ku projekti (LevizAlbania) ka hyrë në fazën e kapitalizmit të arritjeve 
dhe kontributit të dhënë ndër vite për demokracinë vendore.  Arritjet e projektit, s�dat dhe impulset qytetare në nivel 
lokal në Shqipëri që aspirojnë dhe punojnë për një demokraci funksionale, gjithëpërfshirëse, përmes të cilës ata 
kërkojnë të ushtrojnë të drejtat e tyre si qytetar dhe komuniteteve u prezantuan në Forumin Botëror për Demokraci 
2022 në Strasburg.

LevizAlbania nisi zbatimin në vitin 2015 e përgjatë 8 viteve iu dedikua Demokracisë Vendore duke mbështetur 309 
projekte të cilat mbuluan 61 bashkitë e vendit, angazhuan direkt dhe indirekt mbi 40 mijë qytetar në nisma që ndikuan 
pozitivisht qeverisjen vendore, ushtruan presion ndaj të zgjedhurve vendorë, forcuan demokracinë dhe rolin qytetar 
në komunitet. 

 



Disa nga komentet dhe rekomandimet e atij aktiviteti janë të re�ektuara edhe në këtë artikull. Fillimisht, artikulli shpjegon 
konceptin e aleancave në kuadër të shoqërisë civile, duke u ndalur tek përku�zimet kryesore dhe tiparet e kontekstin në të cilat 
zhvillohen e kanë më shumë sukses. Më pas, analiza vazhdon me kontekstin shqiptar duke radhitur disa nga s�dat e paraqitura 
nga organizatat dhe aleancat e ndryshme, si dhe nga të dhënat e mbledhura. Konkretisht, kjo pjese do të trajtojë edhe 
eksperiencën e LA në këtë kontekst, si dhe gjetjet mbi projektet e zbatuara duke mbështetur aleancat.Në përfundim, do të 
diskutohet mbi mësimet e nxjerra dhe rekomandimet për të ardhmen, duke u fokusuar sidomos tek stadi aktual i zhvillimit të 
koalicioneve në Shqipëri dhe përvoja e LA me mbështetjen e dhënë ndaj tyre.

KONCEPTIMI I ALEANCAVE NË SFERËN E SHOQËRISË CIVILE

Format e organizimit të përbashkët dhe të bashkëpunimit në sferën e shoqërisë civile janë të shumëllojshme. Megjithatë, 
praktika ka regjistruar kryesisht tre formate të rëndësishme: rrjetet, koalicionet dhe aleancat. Rrjetet përbëhen nga individë ose 
organizata që ndajnë informacione, ide dhe burime për të përmbushur qëllimet individuale ose grupore. Rrjetëzimi është një 
proces i marrjes së burimeve dhe ndërtimit të fuqisë duke përdorur ose krijuar lidhje midis dy ose më shumë individëve, 
grupeve ose organizatave. Rrjetet priren të jenë �eksibël dhe bëjnë bashkë grupe me një interes ose shqetësim i përbashkët për 
të shkëmbyer informacione dhe ide. Koalicionet janë grupe njerëzish ose organizatash që punojnë së bashku për të ndjekur një 
qëllim të vetëm. Koalicionet shpesh kanë një strukturë më të formalizuar me anëtarët që kanë një angazhim afatgjatë e që 
ndajnë përgjegjësitë dhe burimet. Qëndrueshmëria e tyre përcakton edhe impaktin që kanë në shoqëri dhe në marrjen e 
vendimeve. Sa herë që është nevoja, organizatat kërkojnë të bashkohen me një koalicion për të forcuar ndikimin e advokimit 
të tyre. Nga ana tjetër, aleancat në përgjithësi përfshijnë marrëdhënie afatshkurtra midis anëtarëve dhe janë të fokusuara në një 
objektiv speci�k. Duke qenë të ku�zuara në kohë dhe qëllime, aleancat priren të jenë më pak kërkuese dhe konsumuese për 
anëtarët. Aleancat janë më pak të përhershme se koalicionet, por ndajnë shpesh të njëjtat qasje dhe për�time. 

Më konkretisht, grupimi dhe bashkëpunimi i organizatave të shoqërisë civile dhe aktivistëve në aleancë sjell 
për�time si:

- Rritje e impaktit të aksioneve të tyre 
- Rritja e aksesit tek politikëbërësit dhe zgjerimi i kontakteve
- Rritja e besueshmërisë publike
- Rritja e vizibilitetit dhe përmirësim i imazhit 
- Mundësi më të mira për të zgjeruar mbështetjen publike 
- Mundësi për të forcuar shoqërinë civile në tërësi 
- Organizatat kanë fusha të ndryshme ekspertize dhe plotëzojnë njëra tjetrën, etj. 

Qëllimi i këtij artikulli është të analizojë tiparet kryesore të bashkëpunimit 
dhe aleancave në sferën e shoqërisë civile, duke u ndalur edhe tek konteksti 
shqiptar dhe eksperienca e LevizAlbania (LA). Ndërtimi i lidhjeve të reja 
midis aktorëve të shoqërisë civile njihet në literature si instrument i 
dobishëm dhe e�kas në shumë drejtime, sidomos për disa fusha që kanë në 
thelb angazhimin qytetar, si mjedisi. Për këtë arsye, pas më shumë se dy 
dekadash aktivizmi dhe pune në komunitet të organizatave të shoqërisë 
civile në Shqipëri, është e rëndësishme të kuptojmë pak më shumë mbi 
dimensionet e këtij bashkëpunimi, për�timet dhe impaktin që sjell, si dhe 
s�dat që paraqet. Për këtë tematikë, LA organizoi edhe një aktivitet të hapur 
në datë 23 Maj në Korçë, ku më shumë se 50 përfaqësues të organizatave të 
shoqërisë civile si dhe aleancave të ndryshme me fokus sidomos mjedisin, u 
mblodhën dhe diskutuan mbi s�dat dhe idetë e përbashkëta për të 
inkurajuar më tej bashkëpunimin. 



Edhe koalicionet kanë disa për�time të dukshme. Ndërtimi i një koalicioni të gjerë rrit shancet për sukses dhe ka ndikim tek 
vendimmarrësit duke treguar se një aksion ka mbështetje të gjerë sociale për ndryshimin e dëshiruar të politikave. 
Vendimmarrësit kanë gjithashtu më shumë gjasa t'u kushtojnë vëmendje koalicioneve - dhe aleancave - pasi ato sjellin një zë 
më të fortë në tryezën e vendimmarrjes. Këto për�time shtohen edhe më shume në kontekste të vështira, ku nevoja për të 
shfrytëzuar sa më shumë burimet e pakta njerëzore dhe �nanciare dhe për të shmangur dy�shimin e përpjekjeve ndërmjet 
organizatave që punojnë për çështje të ngjashme, është edhe më e madhe. Puna në koalicione gjithashtu ofron një mënyrë të 
koordinuar për organizatat për të krijuar dhe mbajtur partneritete strategjike me aktorë të jashtëm. Është më e lehtë për një 
qeveri të lidhet me një koalicion si një partner i vetëm që përfaqëson gamën e aktorëve të shoqërisë civile për një çështje sesa 
të gjejë se me kë të ndërveprojë nga një mori organizatash, duke harxhuar kohë, energji dhe burime. Në të gjitha këto forma 
bashkëpunimi, rëndësia e komunikimit është themelore. Mbajtja e rrjedhës së komunikimit dhe përditësimi me informacion 
është një aspekt thelbësor i punës së aleancave dhe koalicioneve. Këto formate bashkëpunimi të shoqërisë civile kanë një 
histori të gjatë, por kanë pasur një përhapje të konsiderueshme në dekadat e fundit. Një faktor kyç në shfaqjen e aleancave dhe 
koalicioneve të gjera gjithmonë, sidomos pas viteve 1990, është evolucioni dramatik i teknologjisë së komunikimit. 
Bashkëpunimi masiv i mundësuar nga aftësia për t'u dërguar me email të njëjtin mesazh qindra e mijëra njerëzve, ka ndryshuar 
dinamikën e fushatave të aleancave dhe koalicioneve. E ka bërë më të lehtë për zërat individualë që për një çështje të caktuar 
të ofrojnë një zë të uni�kuar, të qëndrojnë të përditësuar me zhvillimet, të plani�kojnë së bashku, të përshtaten dhe të 
ushtrojnë ndikim maksimal mbi vendimet që merren si në nivel kombëtar, ashtu edhe atë vendor.

EKSPERIENCA DHE MËSIMET E NXJERRA

Eksperienca e shoqërisë civile në Shqipëri me formatet e ndryshme të bashkëpunimit ka qenë e shumëllojshme dhe ka patur 
luhatje ndër vite. Duke marrë shkas edhe nga përvoja dhe praktikat e mëparshme, LA ka bërë përpjekje domethënëse për të 
nxitur dhe strukturuar bashkëpunime për qëllime të përbashkëta. Qasja e LA ka qenë favorizimit i krijimit të aleancave dhe 
bashkëpunimeve në këtë kontekst, duke stimuluar edhe një ndërlidhje sa më organike midis terrenit (grassroot) dhe qendrës 
(think-tanks). Pavarësisht s�dave dhe vështirësive, kjo qasje ka prodhuar disa rezultate pozitive ndër vite, ku përafërsisht janë 
mbështetur 36 projekte me bashkëpunime midis aktorëve të ndryshëm, nga 194  që është totali i projekteve të zbatuara nga 
organizata. Në zbatimin e 36 projekteve me partneritet, janë përfshirë rreth 90 organizata (me veprimtari respective dhe 
buxhet të përcaktuar). Megjithatë, edhe s�dat nuk kanë munguar. Më konkretisht, niveli i formalizimit të bashkëpunimit dhe 
procedurat për të vendosur për bashkëpunimet kanë patur perceptime të ndryshme në mesin e organizatave, bazuar në 
madhësi, mision, si dhe formë organizimi, eksperienca, pritshmëri shumë të ndryshme në lidhje me procedurat, etc. 

Nga njëra anë, këto standarde janë të nevojshme për të siguruar mbarëvajtje, përqëndrim, e rezultate, megjithatë, nga ana 
tjetër, mungesa e kapaciteteve dhe e eksperiencës, si dhe koha dhe energjia e nevojshme për aspektet formale, mund të 
perceptohet shpesh si barrë. Për shembull, aleancat dhe koalicionet që bazohen në aktivistë dhe ekspertë në fusha speci�ke, 
nuk duhet të merren si të mirëqena se të gjithë kanë të njëjtin të kuptuar mbi organizimin e punës së përbashkët. Kjo bëhet 
edhe më e dukshme kur natyra e anëtarëve të aleancës është e ndryshme, siç mund të jenë edhe rastet e nismave për mbrojtjen 
e mjedisit, ku shumëllojshmëria e aktivistëve shkon nga organizata të mëdha (think-tank) e deri tek aktivistët e thjeshtë në 
komunitet. Ky element, sjell një s�dë domethënëse nga pikëpamja e ekuilibrit që kërkon mes �eksibilitetit dhe strukturimit të 
punës me procedura të ngurta dhe rregulla të formalizuara. 

Ashtu siç u përmend në seksionin e mëparshëm mbi konceptet teorike dhe eksperiencat e përgjithshme mbi aleancat dhe 
koalicionet, edhe në rastin e Shqipërisë, bien në sy çështjet e besimit dhe të komunikimit. Ndërsa koalicionet e aleancat 
krijohen dhe zhvillohen, rezulton se është besimi midis individëve dhe organizatave të përfshira dhe rrjedha e komunikimit që 
do ta kthejë një grup organizatash në një forcë të fuqishme për ndryshimin e politikave. Besimi mund të zhvillohet nga 
komunikimi cilësor, veçanërisht nga komunikimi efektiv përballë mosmarrëveshjeve dhe tensioneve. S�da e veçantë për 
aleancat dhe koalicionet e shoqërisë civile është se nuk ka rregulla apo praktika �kse lidhur me mënyrën se si këto dinamika 
duhet të adresohen apo zgjidhen. Tensione të tilla mund të jenë shumë të vlefshme, duke kërkuar një shqyrtim të hollësishëm 
të pozicioneve të politikave, strategjive dhe mënyrave të punës, por ato gjithashtu mund të krijojnë probleme të mëdha nëse 
nuk trajtohen në mënyrë efektive. Ato mund të çojnë në mungesë të bashkëpunimit ose në �ktivitet të aleancës, çka do të 
dobësonte fuqinë vepruese të tyre. Edhe praktika në Shqipëri ka treguar që aleancat janë më të suksesshme nëse kanë një 
organizim të mirë të komunikimit dhe një besim të ndërsjellë midis tyre.



Një s�dë tjetër që hasin organizatat e shoqërisë civile kur vihen përballë dilemës së aleancës, është edhe frika nga 
dobësimi i identitetit dhe pro�lit të organizatës. Pavarësisht vetëdijes se aksionet e përbashkëta rrisin fuqinë e ndikimit 
tek politikëbërësit, perceptimi i shkrirjes në një bashkësi të madhe e të larmishme rrezikon të ndryshojë imazhin e një 
organizate të caktuar dhe pozicionimin e saj përkundrejtë një fushe speci�ke. Në një aleancë ekziston nevoja për të rënë 
dakord për mesazhe të qarta dhe qëndrim të përbashkët. Për të bërë këtë, është e rëndësishme të shihet qartë ndarja e 
detyrave si dhe pro�lizimi dhe ekspertiza e secilit, në mënyrë që të ketë dukshmëri të qartë të secilës organizatë, pa 
rrezikuar identitetin e tyre, duke kontribuar ndërkohë fuqishëm në kauzën e përbashkët. Mungesa e këtyre elementeve 
mund të shkaktojë keqkuptime dhe mosmarrëveshje, edhe në kontekstin shqiptar, duke fragmentarizuar aksionin e 
shoqërisë civile, edhe në raste kur kanë objektiva dhe kauza speci�ke të përbashkëta.

Një problematikë tjetër e hasur dhe e sjellë në vëmendje nga organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri, është se në disa 
raste aleancat dominohen nga një organizatë e madhe dhe e fortë, e cila "rekruton" të tjerat për qëllimet e veta. Kjo 
praktikë mund të ulë hapësirën për organizatat e vogla dhe mund të mos kenë shumë zë në marrjen e vendimeve 
strategjike brenda aleancës, duke pritur më shumë nga organizata lider që ka "know-how" e duke mos zhvilluar 
kapacitetet e veta. Nga ana tjetër, aleanca dhe koalicionet kanë nevojë për organizim dhe strukturë, që të jenë e�kase. 
Gjithashtu, asocimi me organizata të mëdha dhe marrja pjesë në shumë aktivitete ku nuk do kishin patur akses po të ishin 
vetëm, mund të sjellë disa për�time shtesë edhe për organizatat e vogla apo vendore. Sidomos në fushën e mjedisit, 
bashkimi dhe bashkëpunimi transversal dhe i gjithanshëm bëhet element kyç për rritjen e potencialit ndikues tek 
politikëbërësit. Në kontekstin e Shqipërisë, një element i rëndësishëm që vihet re në ngritjen e aleancave dhe 
koalicioneve, është mungesa e theksuar e përfshirjes së botës akademike. Duhet theksuar se në rastin e LA, mospërfshirja 
e universiteteve si grantmarrës vjen prej shkakut të statusit qe ato kanë (duke mos qenë organizata të shoqërisë civile dhe 
jo �timprurëse). Përveç rasteve sporadike apo fushatave të mëdha advokuese, mungon një bashkëpunim sistematik (apo 
krijimi i aleancave dhe koalicioneve) me këto struktura të rëndësishme të mendimit dhe analizës, të cilat mund të ofrojnë 
kontribut domethënës në kauza speci�ke. Ky vëzhgim kërkon një analizë më të thelluar për të kuptuar edhe pengesat e 
mundshme dhe tiparet përkatëse, por konstatimi i mungesës së universiteteve në aleanca dhe koalicione është një faktor 
me peshë e që duhet theksuar në diskutimin e gjerë mbi këtë temë. 

Nga eksperienca e LevizAlbania me grantdhënien për kauzat e demokracisë vendore është inkurajuar krijimi i aleancave 
dhe partneriteteve mes organizatave që në vitin 2017, me thirrjen e parë “UPSCALE” . LëvizAlbania ka në synimet e saj të 
ketë shtrirje të gjërë dhe të mbështesë nisma nga sa më shumë njësi dhe komunitete, sado të veçuara dhe rurale të jenë.  
Qasja e pasjes së nismave vendore larg nga Tirana, të ndërmara nga organizata të reja, të vogla, që hyjnë përgjithësisht 
brenda cilësimit “Grass Root” sjell sjell me vete edhe problematika në kapacitetet zbatuese dhe eksperiencën në 
menaxhimin e projekteve. Nga ana tjetër, OSHC-të e konsoliduara që veprojnë kryesisht në kryeqytet dhe qytetet e 
mëdha, e gjejnë të vështirë penetrimin në zonat rurale dhe të izoluara jo vetëm për shkak të largësisë �zike, por edhe nga 
mosnjohja e problematikave dhe veçorive të komuniteteve. Si përgjigje ndaj këtyre dy çështjeve, të vëzhguar në zbatim, 
LevizAlbania ka rikonceptuar kriteret e përzgjedhjes së granteve,  nga njëra anë duke kushtëzuar - në fazën e dytë - 
dhënien e granteve për organizata të bazuara në nivel lokal (partneri lider i zbatimit të projektit të jetë veprues në një nga 
Bashkitë e Qarkut ku do të zhvillohen aktivitetet e projektit të propozuar) dhe nga ana tjetër duke i dhënë përparësi 
partneritetit mes organizatave lokale (grass root) dhe organizatave më të konsoliduara. Mbajtja e kontaktit në vijimësi me 
LevizAlbania dhe pjesëmarrja e vazhdueshme në veprimtari trajnuese, këshilluese dhe udhëheqëse të LevizAlbania ka 
krijuar mjedisin dhe rrethanat e përshtatshme për këto organizata vendore që të rrisin kapacitet e tyre, duke pasur 
gjithashtu edhe një urë kontakti me një organizatë me eksperiencë. Analiza e rasteve të evidentuara si më pak të 
suksesëshme ka treguar se një ndër aspektet e vëshguara si më domethënëse në mos arritjen e rezultateve është 
mungesa e natyrshmërisë së mardhënies së vendosur. Pavarësisht pasjes së një natyre afatshkurtër dhe me angazhim në 
zbatimin e vetëm një nisme të përbashkët, faktorë të tillë si pro�lizimi i ndryshëm i fushave të veprimtarisë, ndryshimet e 
mëdha në eksperiencë ose bërja pjesë në mënyrë të sforcuar në një partneritet kanë pasur ndikim domethënës në arritjen 
e objektivave të përbashkëta. 



PËRFUNDIME DHE REKOMANDIMET PËR TË ARDHMEN 

Stimulimi i organizimit të aktorëve të shoqërisë civile dhe bashkëpunimit të tyre rreth kauzave të përbashkëta paraqet disa 
avantazhe, por ngre edhe disa pikëpyetje. Në radhë të parë, komuniteti i donatorëve duhet të ketë parasysh sidomos vendosjen 
e barazpeshës mes kërkesës dhe ofertës. Qasja e tepruar top-down (p.sh. imponimi i bashkëpunimit midis organizatave që nuk 
kanë eksperiencë bashkëpunimi) duhet të moderohet, duke u përkujdesur që të përfshihen disa kritere shtesë që ndihmojnë 
në ndërtimin sa më organik të një aleance apo koalicioni. Përndryshe rrezikojmë të kemi rezultatin klasik të "box-ticking", me 
një përfshirje jo të integruar të të gjithë anëtarëve të aleancës dhe me një objektiv të papërmbushur plotësisht. Nga ana tjetër, 
kjo praktikë nuk mund të lihet vetëm në dorë të "frymëzimit" nga poshtë (bottom-up), duke qenë se shoqëria shqiptare 
re�ekton ende probleme strukturore nga e shkuara për sa i përket angazhimit dhe aktivizmit shoqëror. Pra, qasja stimuluese 
dhe ngritje e fuqizimi i kapaciteteve për organizatat me karakter vendor, duhet forcuar dhe orientuar drejt bashkëpunimit. 
Fokusi dhe orientimi i aleancave duhet të jetë tek impakti, pra ndikimi që ato kanë në kauzën apo objektivin �nal. Theksohet kjo 
sepse ndodh që qasja vendore ndaj mbështetjes së projekteve barazpeshon misionin e organizatës me vendndodhjen, duke 
favorizuar ndonjëherë të dytën, për të rritur autorësinë e ndërhyrjes. Së pari, siç u theksua më lart, autorësia jo patjetër mbetet 
tek partnerët vendorë, pasi kjo lidhet shumë me formatin si është ndërtuar aleanca dhe si është strukturuar bashkëpunimi. Së 
dyti, misioni i një organizate mund të jetë karburant shumë më i dobishëm se sa përkatësia gjeogra�ke. Për këtë arsye, në 
ndërtimin e aleancave dhe koalicioneve në të ardhmen, duhet patur parasysh një barazpeshë midis këtyre komponentëve, për 
të mos përjashtuar nga bashkëpunimet kontribues të mundshëm, duke favorizuar organizata vendore por me eksperiencë dhe 
impakt të ulët. Një element tjetër në ndërtimin e aleancave, sidomos në fushën e mbrojtjes së mjedisit, është edhe angazhimi 
dhe përfshirja e komuniteteve të prekura në mënyrë të drejtpërdrejtë. Sugjerohet që kudo që është e mundur, aleancat apo 
koalicionet të drejtohen pikërisht nga përfaqësues të këtyre komuniteteve dhe jo nga organizata të tjera. Kjo qasje rrit 
potencialin e aleancës për të zgjeruar përfshirjen, duke krijuar më shumë besim dhe njohje edhe nga komunitete të tjera. Edhe 
pse, siç u tha më lart, nuk ka receta standarde për formatet e bashkëpunimit, ka disa kritere që janë të domosdoshëm. Një 
koordinim i mirë është kyç në çdo formë bashkëpunimi. Aksione apo mesazhe të formuluara qartë e te bazuara në vlerat dhe 
interesat e përbashkëta, duhet të jenë të koordinuara saktë, sidomos në raport me aktorët politikëbërës apo të jashtëm. Kjo 
lidhet ngushtë edhe me rëndësinë e komunikimit për të cilën është folur në këtë artikull. Gjithëpërfshirja (nga terreni e deri tek 
bota akademike), dëgjimi i zërave të anëtarëve të aleancës, nxitja e ndjenjës së përkatësisë dhe promovimi i ndjeshmërive të 
gjithësecilit duhet gjithashtu të jenë në termat e ngritjes së një aleance të suksesshme. Qasja praktike e parashtrimit të 
objektivave duke kërkuar që të tjerët ta ndjekin, pa diskutuar me anëtarët, mund të rezultojë në dështim apo dobësim të 
aksionit të përbashkët, duke vënë në diskutim edhe besueshmërinë. Për këtë, aleancat duhet të kujdesen edhe për të përfshirë 
drejtëpërdrejtë anëtarët në veprimtaritë dhe punët e përbashkëta, duke ndarë detyrat dhe duke përdorur aftësitë e secilit në 
dobi të objektivit. Kjo qasje rrit edhe besimin, i cili nuk duhet nënvlerësuar për rëndësinë që ka në këto lloje bashkëpunimesh. 
Sidomos kur organizatat apo individët kanë punuar ngushtë me njëri tjetrin edhe në kauza të mëparshme, ata duhet të vihen 
në qendër të koordinimit dhe organizimit të punës së përbashkët, për shkak të besimit që kanë krijuar.

SI TA KUPTOJMË DEMOKRACINË DIGJITALE? 
Në parim, demokracia është një sistem politik që mundëson një qeverisje të drejtë dhe 
përfaqësuese. Megjithatë, në praktikë demokracia është zhvilluar në nivele të ndryshme 
në vende të ndryshme (shihni p.sh. renditjen e Freedom House). Në shoqërinë 
bashkëkohore është kon�rmuar një krizë besimi në sistemin e demokracisë përfaqësuese 
dhe kjo është problematike. Në përgjigje të ndryshimeve komplekse shoqërore, politike, 
kulturore, sociale, ekonomike dhe teknologjike, sistemet demokratike kanë nevojë për 
inovacion për të siguruar që qeveriset në mënyrë të përgjegjshme, efektive, të drejtë dhe 
transparente.vendimmarrje transparente.
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BLOG: KONTRIBUTI I LEVIZALBANIA PËR 
DEMOKRACINË DIXHIITALE LOKALE NË SHQIPËRI 



Kështu, Interneti dhe zhvillimet e shpejta teknologjike u panë si mundësi të arta për të rivitalizuar qeveritë demokratike dhe për 
të rritur besimin e publikut. Pritshmëria është që përmes teknologjisë dhe Internetit do të bëhet e mundur një përfshirje dhe 
angazhim më i madh dhe i drejtpërdrejtë i qytetarëve në proceset demokratike. Tashmë janë zhvilluar forma të ndryshme të 
demokracisë digjitale, pra të përdorimit të mjeteve digjitale (teknologjia dhe Interneti) për të përmirësuar strukturat e 
përfaqësimit, proceset e vendimmarrjes dhe angazhimin e pjesëmarrjen qytetare. Përgjithësisht digjitalizimi i shërbimeve 
publike njihet si e-government (psh e-Albania platforma e shërbimeve publike digjitale në Shqipëri), ndërsa digjitalizimi i 
pjesëmarrjes dhe proceseve vendimmarrëse njihet si e-democracy ose demokracia digjitale. Në thelb teknologjia digjitale 
shërbën si një mundësues i formave të ndryshme të inovacionit demokratik (demokracia direkte, pjesëmarrëse, kuvenduese 
dhe përfaqësuese). Më shumë rreth teorisë për demokracinë digjitale mund të lexoni në këtë artikull. 

Demokracia digjitale ka disa për�time: angazhimi masiv i qytetarëve përmes formave që kanë kosto �nanciare dhe kohore më 
të ulta sesa format e tjera (p.sh. organizimi i një dëgjese publike me Këshillin Bashkiak online vs takim �zik i një grupi të madh 
pjesëmarrësish ); mundëson instrumente efektivë për monitorimin e transparencës dhe rritjen e llogaridhënies së aktorëve 
vendor (krijimi i instrumentave për monitorimin qytetar mbi kontraktorë të Bashkive për shërbime dhe investime publike si 
p.sh.Open Corporates ); ofron mundësi për pjesëmarrje pavarësisht ku�zimeve �zike apo gjeogra�ke e kohore (ushtrimi i të 
drejtës qytetare për të kërkuar nga qeverisja vendore si p.sh. përdorimi i peticioneve on-line QytetarIN ). Megjithatë, 
demokracia digjitale kërkon më së paku infrastrukturën e nevojshme teknologjike, aksesin në infrastrukturë, aftësitë digjitale 
dhe investime �nanciare (p.sh. ndërtimi i një platform digjitale për buxhetimin me pjësëmarrje buxhetim.al ) si edhe vullnet 
dhe investime nga ana e qeverisjës vendore për të përbrendësuar këto instrumenta të reja digjitale në punën e tyre të 
përditshme. Megjithatë, koncepti dhe praktikat e demokracisë digjitale janë shumë komplekse dhe të lidhura ngushtë me 
kontekstin politik, sistemin e qeverisjes, nivelin e angazhimit qytetar, nivelin e zhvillimit dhe aksesit në teknologji dhe faktorë 
të tjerë social dhe kulturor. Pavarësisht këtij kompleksiteti që nuk është temë e këtij artikulli, demokracia digjitale shërbën si 
koncept nga pikëpamja normative - na mundëson të mendojmë për demokracinë si një formë e hapur, dinamike dhe në 
zhvillim të vazhdueshëm, e organizimit politik. Prandaj, demokracia dixhitale nuk duhet parë as si një model utopik i një të 
ardhmeje të afërt dhe as si një transformim i thjeshtë teknologjik i institucioneve ekzistuese demokratike (shih artikullin). Pra 
demokracia digjitiale duhet të analizohet si nga këndvështrimi i sistemit politik ashtu edhe nga ai i transformimit dhe 
infrastrukturës digjitale në një kontekst të caktuar social.

PËRVOJA E LA NË MBËSHTETJE TË DEMOKRACISË DIGJITALE NË NIVEL VENDOR

Përveç nismave të përmendura më sipër, disa nga nismat shtese që janë mbështetur nga LevizAlbania:

Monitorimi i zbatimit të ligjeve të transparencës nga Këshillat Bashkiakë (INFOCIP) sa i takon zbatueshmërisë së ligjit Nr. 139/2015 
“Për Vetëqeverisjen Vendore” përmes monitorimit të këshillave bashkiak në Tiranë, Kamëz dhe Vorë për zbatimin e kapitullit IV dhe IX 
të këtij ligji dhe nxitjen edhe të monitorimit qytetar dhe angazhimit për një vendimmarrje transparente.

“Advokimi dhe nxitja e qytetarëve dhe medias, për të marrë pjesë në qeverisjen vendore dhe llogaridhënien e saj, për të ushtruar 
presion në realizimin e premtimeve elektorale” – Forumi i Mendimit të Lirë. Projekti ka nxitur advokimin qytetarët për të kërkuar nga 
bashkia zgjidhjen e problemeve emergjente dhe realizimin e premtimeve zgjedhore. Në mënyrë speci�ke projekti është ndalur tek 
bashkëpunimi dhe lobimi i medias për të denoncuar problemet që janë në kompetencë të bashkisë, veçanërisht ato që lidhen me 
ndotjen e mjedisit.

Platforma multimediale vendore në Gjirokastër: “Qeverisje e Hapur” / Raimond Kola – Gjirokastër. Projekti ka kontribuar në rritjen e 
pjesëmarrjes së qytetarëve në politikat e qeverisësve të Bashkive nëpërmjet mjeteve multimediale mediatike (Facebook, Blog, 
Revistë) si edhe ndërgjegjësimi dhe ndihma praktike ndaj qytetarëve për marrjen e informacionit mbi bazë të Ligjit për të Drejtën e 
Informimit.

Transporti Publik në Tiranë. Rëndësia e përfshirjes së qytetarëve në vendim-marrje – Qendra Alterum. Projekti fokusohet në jetëzimin 
e një modeli që nga njëra anë përfshin qytetarët në identi�kimin e problemeve dhe advokimin për përmirësimin e tyre dhe nga ana 
tjetër rrit llogaridhënien dhe përgjegjshmërinë e pushtetit vendor. Gjithashut, projekti synon edhe rritjen e sigurisë dhe cilësisë në 
transportin urban duke ndërgjegjësuar dhe maksimizuar rolin e qytetarëve, grupeve të interesit me anë të përfshirjes aktive në 
procesin e vendimarrjes dhe advokim ligjor në lidhje me mjetet që mund të përdoren nga qytetarët/grupet e interesit për të 
kundërshtuar/shfuqizuar, monitoruar vendimet e Këshillit Bashkiak në lidhje me transportin publik.



Kështu, Interneti dhe zhvillimet e shpejta teknologjike u panë si mundësi të arta për të rivitalizuar qeveritë demokratike dhe për 
të rritur besimin e publikut. Pritshmëria është që përmes teknologjisë dhe Internetit do të bëhet e mundur një përfshirje dhe 
angazhim më i madh dhe i drejtpërdrejtë i qytetarëve në proceset demokratike. Tashmë janë zhvilluar forma të ndryshme të 
demokracisë digjitale, pra të përdorimit të mjeteve digjitale (teknologjia dhe Interneti) për të përmirësuar strukturat e 
përfaqësimit, proceset e vendimmarrjes dhe angazhimin e pjesëmarrjen qytetare. Përgjithësisht digjitalizimi i shërbimeve 
publike njihet si e-government (psh e-Albania platforma e shërbimeve publike digjitale në Shqipëri), ndërsa digjitalizimi i 
pjesëmarrjes dhe proceseve vendimmarrëse njihet si e-democracy ose demokracia digjitale. Në thelb teknologjia digjitale 
shërbën si një mundësues i formave të ndryshme të inovacionit demokratik (demokracia direkte, pjesëmarrëse, kuvenduese 
dhe përfaqësuese). Më shumë rreth teorisë për demokracinë digjitale mund të lexoni në këtë artikull. 

Demokracia digjitale ka disa për�time: angazhimi masiv i qytetarëve përmes formave që kanë kosto �nanciare dhe kohore më 
të ulta sesa format e tjera (p.sh. organizimi i një dëgjese publike me Këshillin Bashkiak online vs takim �zik i një grupi të madh 
pjesëmarrësish ); mundëson instrumente efektivë për monitorimin e transparencës dhe rritjen e llogaridhënies së aktorëve 
vendor (krijimi i instrumentave për monitorimin qytetar mbi kontraktorë të Bashkive për shërbime dhe investime publike si 
p.sh.Open Corporates ); ofron mundësi për pjesëmarrje pavarësisht ku�zimeve �zike apo gjeogra�ke e kohore (ushtrimi i të 
drejtës qytetare për të kërkuar nga qeverisja vendore si p.sh. përdorimi i peticioneve on-line QytetarIN ). Megjithatë, 
demokracia digjitale kërkon më së paku infrastrukturën e nevojshme teknologjike, aksesin në infrastrukturë, aftësitë digjitale 
dhe investime �nanciare (p.sh. ndërtimi i një platform digjitale për buxhetimin me pjësëmarrje buxhetim.al ) si edhe vullnet 
dhe investime nga ana e qeverisjës vendore për të përbrendësuar këto instrumenta të reja digjitale në punën e tyre të 
përditshme. Megjithatë, koncepti dhe praktikat e demokracisë digjitale janë shumë komplekse dhe të lidhura ngushtë me 
kontekstin politik, sistemin e qeverisjes, nivelin e angazhimit qytetar, nivelin e zhvillimit dhe aksesit në teknologji dhe faktorë 
të tjerë social dhe kulturor. Pavarësisht këtij kompleksiteti që nuk është temë e këtij artikulli, demokracia digjitale shërbën si 
koncept nga pikëpamja normative - na mundëson të mendojmë për demokracinë si një formë e hapur, dinamike dhe në 
zhvillim të vazhdueshëm, e organizimit politik. Prandaj, demokracia dixhitale nuk duhet parë as si një model utopik i një të 
ardhmeje të afërt dhe as si një transformim i thjeshtë teknologjik i institucioneve ekzistuese demokratike (shih artikullin). Pra 
demokracia digjitiale duhet të analizohet si nga këndvështrimi i sistemit politik ashtu edhe nga ai i transformimit dhe 
infrastrukturës digjitale në një kontekst të caktuar social.

MËSIMET E NXJERRA 

LevizAlbania ka mbështetur disa nisma pionere në fushën e demokracisë digjitale sikurse u analizua edhe në këtë artikull të 
cilat kanë treguar sesi mund të zbatohen në praktikë instrumentat e demokracisë digjitale në nivel vendor. Në gamën e gjerë 
të praktikave të demokracisë digjitale, përvoja e grantmarrësve ka qenë në krijimin e platformave online për monitorim të 
qeverisjes vendore, nxitje të kërkesës për transparencë dhe llogaridhënie nga bashkitë dhe këshillat bashkiakë si edhe për ti 
dhënë zë qytetarëve për të qenë më të angazhuar. LevizAlbania, edhe pse nuk e ka pasur objektiv speci�k demokracinë 
digjitale në nivel vendor, gjithësesi ka dhënë një kontribut me rëndësi për përhapjen e popullarizimin praktikave të 
demokracisë digjitale në nivel vendor. Ky proces i mbështetjes së nismave të tilla ka pasur disa s�da kryesore të cilat vlejnë jo 
vetëm për LevizAlbania, por janë mësime të nxjerra që i shërbejnë edhe aktorëve të tjerë të interesuar për demokracinë 
digjitale në nivel vendor. 

Së pari, mbështetja e nismave të ndryshme në shtrirje gjeogra�ke të ndryshme nga njëra anë ka rritur larmishmërinë e 
praktikave të demokracisë digjitale, por nga ana tjetër LevizAlbania nuk mund të kishte një kuadër më strategjik dhe 
koordinues të këtyre nismave duke marrë në konsideratë teorinë e ndryshimit dhe qëllimin e vetë LevizAlbania. Në të ardhmen 
do të ishte e këshillueshme për aktorë të tjerë që do të zbatojnë ndërhyrje në demokracinë digjitale të ndërtojnë një teori 
ndryshimi speci�ke sesi teknologjia do të përforcojë demokracinë vendore në Shqipëri. 

Së dyti, qëndrueshmëria e platformave të ngritura nga këto nisma të mbështetura nga LevizAlbania mbetet s�duese, sidomos 
ajo �nanciare. Një mësim i nxjerrë këtu është që aktorët shoqëror që ndërmarrin nisma të tilla duhet të fuqizohen dhe të 
mbështeten për të gjetur forma të tjera për të siguruar qëndrueshmërinë e platformave, pas përfundimit të mbështetjes. 
Ndërlidhja dhe bashkëpunimi me aktorë të tjerë vendorë mund të ishte një mënyrë tjetër për të siguruar më shumë 
qendrueshmëri. Kështu bashkëpunimi me universitetet mund të shërbejë për të siguruar qëndrueshmërinë e burimeve 
njerëzore, ndërkohë që aleancat me mediat lokale rrit promovim e nismave dhe mund të kontribuojë në një angazhim më të 
madh nga publiku në këto platforma. 



Së treti, përdorueshmëria e tyre në masë nga qytetarët edhe përtej jetës së projektit mbetet s�duese dhe kërkohen strategji 
komunikimi dhe angazhimi të tilla që të mund të arrijnë tek grupe të ndryshme qytetare. Përvoja e grantmarrësve të 
LevizAlbania tregon se është e nevojshme një ndërthurrje mes përdorimit të mediave sociale, aleanca me mediat lokale dhe 
rrjetëzim me aktorë të tjerë vendore për të nxitur qytetarët që t’i përdorin platformat. Për më tepër edhe ndërgjegjësimi dhe 
edukimi rreth praktikave të demokracisë digjitale është gjithashtu e nevojshme. 

Një s�dë e katërt është ajo e kalimit nga monitorimi tek veprimi dhe krijimi i komuniteteve për angazhim dhe mobilizim. 
Praktikat e deritanishme të demokracisë digjitale në nivel vendor e kanë përqëndruar më shumë energjinë tek monitorimi sesa 
tek veprimi. Ndërkohë që monitorimi dhe informimi shërbejnë për nxitjen e transparencës së qeverisjes vendore, është e 
nevojshme që nismat e demokracisë digjitale të përqendrohen edhe tek mënyrat sesi mund të përdoren mjetet digjitale për të 
nxitur pjesëmarrjen dhe angazhimin qytetar.  Një mësim tjetër i nxjerrë është që në hartimin e këtyre nismave duhet menduar 
dhe plani�kuar mënyra sesi do të angazhohen dhe mobilizohen qytetarët dhe grupet shoqërore në demokracinë digjitale. 
Ndërkohë që mobilizimi në sferën publike digjitale mund të jetë më lehtë i realizueshëm, kalimi nga online në mobilizim o�ine 
në praktikë është më s�dues dhe përbën një fushë veprimi ende në zhvillim. Një shumësi studimesh kanë treguar se 
teknologjitë dixhitale, dhe veçanërisht hapësirat që lejojnë ndërveprimin social, mund të lehtësojnë format e angazhimit 
politik (shih artikullin). Disa e cilësojnë pjesëmarrjen politike online si “clicktivism”, ndërkohë që të tjerë studiues arsyetojnë se 
është e dobishme të kuptojmë që pjesëmarrja dhe angazhimi qytetar nuk është një-dimensional, por shumë dimensional duke 
ndërthurur forma të ndryshme qofshin digjitale ose �zike ku asnjëra nuk ka përparësi mbi tjetrën por janë plotësuese të njëra 
tjetrës. Megjithatë ka ende hapësirë për të studiuar me themel arsyet që i shtyjnë qytetarët të kalojnë nga mobilizimi online në 
atë o�ine. 

Së fundi, pabarazia digjitale sa i takon aftësive digjitale dhe aksesit në infrastrukturën digjitale dhe Internet është parakusht për 
një nismë të sukssesshme për demokracinë digjitale. Përgjithësisht në nismat e demokracisë digjitale marrin pjesë të njëjtat 
grupe shoqërore që janë më të prirur për të qenë aktiv dhe që kanë aftësi dhe akses në botën digjitale. Për praktika të 
suksesshme dhe të qëndrueshme kërkohet që të punohet me parimin e digjitalizimit gjithëpërfshirës, që kërkon zbutjen e 
hendekut mes atyre që kanë dhe atyre që nuk kanë akses në Internet dhe infrastrukturë digjitale. Këtu natyrisht që i referohemi 
qytetarëve nga njëra anë, por edhe punojësve dhe përfaqësuesve të qeverisjes vendore, që duhet të jenë pjesë e procesit të 
aftësimit digjital. Bashkitë jo vetëm duhet të përqafojnë këtë mundësi për inovacion demokratik, por edhe duhet të investojnë 
në infrastrukturën e tyre teknologjike dhe aftësimin digjital të punonjësve të tyre.  

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIMET PËR TË ARDHMEN 

Ndërsa teknologjia ka transformuar mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë, sistemet qeverisëse kërkojnë më 
shumë kohë që të transformohen dhe ti përgjigjen ndryshimeve. Qeverisja vendore ka në veçanti një potencial edhe më të 
madh për demokracinë digjitale pasi ka detyrimin të angazhojë qytetarët në çështjet e përditshmetë jetës në komunitet. 
Kështu që teknologjia është mjeti me të cilin qeverisja vendore mund të nxisë këtë marrëdhënie të hapur me qytetarët për një 
qeverisje më të mirë, të përgjegjshme dhe transparente. Ndaj edhe aktorët shoqërore duhet të ushtrojnë presion dhe të 
ndërmarrin nisma që mundësojnë përforcimin e praktikave të demokracisë digjitale në nivel vendor. 

Në përfundim, duhet të mbajmë parasysh se demokracia digjitale është një formë e angazhimit të qytetarëve duke përdorur 
teknologjinë dhe është pjesë e një fushe më të gjerë të inovacionit demokratik që përfshin demokracinë konsultative (me anë 
të diskutimit) dhe demokracinë pjesëmarrëse (ku qytetarët mund të përfshihen në procesin e vendimmarrjes). Demokracia 
digjitale është një mënyrë për të mundësuar angazhimin dhe pjesëmarrjen. Megjithatë praktikat e demokracisë digjitale nuk 
mund të jenë të orientuara vetëm kah teknologjisë si formë, por kah demokracisë, pra qeverisjes së hapur, transparente, 
llogaridhënies dhe angazhimit qytetar, si thelb. 

Autorë: 
Blerjana Bino, Konsulente për Menaxhimin e Njohurive
Anahi Martinez, Menaxhere e Granteve, Monitorimit dhe Shoqërisë 
Civile, LevizAlbania 



Ky artikull përmbledh një analizë të kryer mbi kontekstin 
shqiptar në kuadër të promovimit të demokracisë 
digjitale, duke parë edhe rolin e LevizAlbania (LA) në këtë 
fushë. Duke e konsideruar një hapësirë që ndërthur dy 
komponentë jetësor tashmë për zhvillimin shoqëror, 
demokratizimin dhe inovacionin teknologjik, artikulli 
shpjegon karakteristikat kryesore të këtij ndërveprimi. 
Kjo bëhët duke përshkuar në radhë të parë teoritë dhe 
modelet kryesore ekzistuese, e më pas duke analizuar 
dhe kategorizuar eksperiencat shqiptare. 

HYRJE

Qëllimi i këtij artikulli është të prezantojë dhe diskutojë mbi dimensionin e ndërveprimit institucional të projekteve 
të mbështetura nga LA në fushën e demokracisë digjitale. Më konkretisht, autorët përpiqen të japin një analizë të 
shkurtër mbi reagimin dhe gatishmërinë institucionale në lidhje me këto forma pjesëmarrjeje, duke u ndalur 
sidomos tek praktikat e mira, pengesat dhe mësimet e nxjerra për një bashkëpunim të suksesshëm. Fillimisht, 
artikulli do të prezantojë shkurtimisht kuadrin e gjerë dhe kontekstin në të cilin janë bërë përpjekjet e LA për 
demokracinë digjitale, si dhe teoritë dhe modelet kryesore në këtë fushë. Më pas do të jetë përqendrohemi 
veçanërisht tek përvoja e LA në marrëdhëniet me institucionet e përfshira dhe përpjekjet e aktorëve të tjerë në 
vend. Në këtë seksion do të jepen edhe të dhëna konkrete nga ndërveprimi që grantmarrësit kanë patur me 
institucionet vendore, duke ofruar një analizë të tipareve kryesore të kësaj marrëdhënieje dhe qendrimin që këta 
aktorë kanë mbajtur ndaj instrumentave të demokracisë digjitale. Pjesa analitike do të vazhdojë me një diskutim 
mbi mësimet e nxjerra nga LA në raportin me institucionet në këtë fushë. Nga kjo përvojë dhe mësime do të 
nxirren disa përfundime që do të mbyllin artikullin në formën e rekomandimeve për të ardhmen.

KONCEPTIMI DHE TEORIZIMI I DEMOKRACISË DIXHITALE

Pjesëmarrja me anë të instrumentave digjitalë fuqizon qytetarët që të monitorojnë dhe ofrojnë mbështetje për 
autoritetet publike në mënyrë që ato të kryejnë detyrat e tyre në mënyrë më e�kase, duke krijuar kështu një 
marrëdhënie më të ngushtë midis të gjithë aktorëve të përfshirë. Në shumë vende të botës, qytetarët e përdorin 
internetin për të gjitha ndërveprimet e tyre, duke përfshirë vendimet e qeverisjes së tyre (Shih artikullin).

Sipas artikullit të Erkul (2014) disa nga përparësitë kryesore të pjesëmarrjes elektronike janë: Transparencë më të 
madhe qeveritare; rritje e përfshirjes së qytetarëve; përgjegjësi e përmirësuar e qeverisë, etj. Së pari, përmes 
nismave të hapura, autoritetet publike u ofrojnë qytetarëve qasje në informacione që më parë nuk ishin në 
dispozicion. Në sajë të mjeteve të siguruara, transparenca arrin një nivel më të lartë, kështu që pjesëmarrja e 
qytetarëve përmirësohet dhe proceset demokratike thjeshtohen. Së dyti, vendet përmirësojnë metodat online të 
ofrimit të shërbimeve publike në mënyrë që të plotësojnë nevojat dhe kërkesat e qytetarëve, duke forcuar kështu 
informacionin e tyre elektronik, konsultimin dhe veprimtarinë e vendimmarrjes elektronike. Së fundmi, në mënyrë 
që të ketë shtete të suksesshme demokratike, autoritetet qeveritare duhet t'u japin përgjigje qytetarëve. Për 
shembull, autoritetet publike mund të krijojnë faqe në të cilat qytetarët mund të �llojnë peticione për çështje të 
ndryshme me interes ose ata mund të votojnë për çështje të veçanta. 

BLOG: DEMOKRACIA DIGJITALE DHE KONTEKSTI INSTITUCIONAL



Sipas modeleve ekzistuese dhe teorive në këtë fushë, ëeb-zgjidhjet dhe instrumentat digjitalë në tërësi mund të 
përdoren: 1. për të përforcuar institucionet demokratike (e-votimi);  2. për të ndryshuar institucionet ekzistuese 
(ëebcasting për transparencë); 3. për të zëvendësuar praktikat aktuale me të reja (buletini online dhe instrumentet e 
tjera të reja të komunikimit);  4. për të zhvilluar institucione demokratike (forume online dhe mënyra të reja të 
qasjeve re�ektuese) dhe;  5. për të zgjeruar demokracinë duke përdorur platformat online për të përfshirë grupe që 
janë të skajuara ose larg vendimmarrjes (Pratchett 2016). 

Duhet theksuar se nga pikëpamja e qasjes dhe qëllimeve që kanë, modelet e zbatuara nëpër botë deri më tani janë 
të shumta dhe të ndryshme midis tyre:
• Modeli i konsoliduar zviceran, që buron edhe nga raporti i ndërtuar ndër dekada mes qytetarit dhe institucionit; 
• Modeli i vrullshëm dhe inovativ i Estonisë, me në krye bashkinë e Tartu, ku buxhetimi me pjesëmarrje është ngritur 
dhe so�stikuar në formën e tij më optimale; 
• Modeli i Rumanisë, për t'u afruar edhe më tej në kontekstin e rajonit, i cili rriti transparencën dhe angazhimin e 
drejtëpërdrejtë të qytetarëve, duke çuar deri në ndryshime kushtetuese për të përfshirë instrumenta të pjesëmarrjes 
së vazhdueshme; 
• Rasti i Kosovës (GAP) ku monitorimi online i të ardhurave dhe shpenzimeve publike në nivel vendor ka prodhuar 
rezultate të konsiderueshme.

Leviz Albania ka mbështetur një numër të konsiderueshëm projektesh që kanë në qendër demokracinë dhe 
pjesëmarrjen digjitale (shih artikullin nga Blerjana Bino dhe Anahi Martinez). Por si integrohen këto instrumenta në 
kontekstin më të gjerë shqiptar dhe si janë përballur me institucionet dhe aktorët që marrin vendimet?

DEMOKRACIA DIGJITALE NË KONTEKSTIN SHQIPTAR 

Përpjekjet për demokratizim dhe angazhim qytetar kanë qenë të shumta në Shqipëri gjatë tri dekadave të fundit, 
qoftë nga kërkesa e brendshme, por edhe nga shtytjet e faktorëve të jashtëm. Deri më tani, ne kemi identi�kuar dhe 
më pas kategorizuar këto eksperienca në tre grupe kryesore: 

1.Në kuadrin e agjendës digjitale, disa donatorë dhe organizata ndërkombëtare kanë kontribuar në projekte pilot 
apo eksperienca vendore që kanë shërbyer si test i mirë për të kuptuar tiparet kryesore të kontekstit shqiptar dhe 
s�dat përkatëse. Konkretisht, në të kaluarën janë zbatuar projekte nga GIZ dhe UNDP, që kanë synuar pjesërisht 
ndërtimin e komponentëve digjitale në ofrimin e shërbimeve në disa bashki të vendit. Aktualisht, mund të 
përmenden ndërhyrje që janë në vazhdim, si ajo e "Bashki të forta" si dhe projekti PACEP i cili ka një komponent të 
fuqizimit të kapaciteteve të parlamentit shqiptar për aksesin e qytetarëve dhe shoqërisë civile në diskutimet e 
komisioneve parlamentare (me anë të instrumentave digjitale). Ashtu si LA, edhe këto dy projekte të fundit janë të 
mbështetur nga qeveria e Zvicrës. Megjithatë, pothuaj të gjitha këto përpjekje kanë patur një element të përbashkët: 
punën me institucionet. Qëllim dhe objektiv ato kanë patur fuqizimin e kapaciteteve institucionale, duke ofruar 
modele dhe instrumenta për të mundësuar angazhimin qytetar në informim, kërkesë llogarie ndaj institucioneve, 
ofrim shërbimesh dhe pjesëmarrje. Pra për�tuesi direkt dhe kryesor i tyre kanë qenë institucionet dhe përmirësimi i 
shërbimit që ato japin tek qytetarët, sidomos në terma aksesi në qeverisje dhe shprehje mendimi.

2. Një grup i dytë, më kompleks dhe më i debatueshëm se i pari, lidhet me përpjekjet e vetë institucioneve publike 
për të krijuar dhe përhapur instrumente të pjesëmarrjes qytetare në marrjen e vendimeve. Këto eksperienca kanë 
qenë kryesisht ad hoc dhe janë shoqëruar shpesh me perceptime të mungesës së transparencës në funksionim dhe 
menaxhim të mbledhjes, përpunimit dhe publikimit të të dhënave. Pavarësisht mangësive, këto raste kanë patur rol 
të dobishëm për të edukuar qytetarët me praktikat online dhe njohjen me instrumenta të ndryshëm nga pikëpamja 
e funksionalitetit. Megjithatë, nga këndvështrimi i demokratizimit dhe i përmirësimit të angazhimit dhe pjesëmarrjes 
qytetare, këto formate kanë patur më pak rezultat për rritjen e besimit qytetar tek këto procese.



3. Kategoria e tretë, që kemi zgjedhur ta radhisim veçmas, përbëhet nga kontributi i projektit zviceran LevizAlbania. 
Fokus i LA në këtë dimension, ashtu si edhe në fushat e tjera, ka qenë puna e drejtëpërdrejtë me qytetarët, grupet e 
ndryshme apo organizatat e shoqërisë civile, e pra jo institucionet. Qëllimi ka qenë angazhimi dhe organizimi i 
pavarur i pjesëve të shoqërisë përkundrejt institucioneve, e jo domosdoshmërisht njehsimi i praktikave me këto të 
fundit. Kjo qasje përbën risi dhe kategori më vete. Fleksibiliteti dhe larmishmëria që ka karakterizuar �lozo�në e LA 
në mbështetjen e këtyre nismave, ka mundësuar eksplorimin e gjithanshëm të modeleve të demokracisë digjitale, 
pa u kushtëzuar nga formate të paracaktuara apo të standardizuara. Ndër të tjera, kjo ka sjellë si kontribut edhe 
përshtatjen më të lehtë të instrumentave me kontekstin shqiptar. Shtrirja gjeogra�ke është një tjetër aspekt për t'u 
dalluar tek puna e LA në këtë fushë, duke qenë se nismat kanë përfaqësuar zona të ndryshme me karakteristika të 
veçanta krahasuar me njëra tjetrën. Në disa raste është mbuluar edhe gjithë territori apo është ofruar një platformë 
e centralizuar që ofron informacion për të gjithë vendin.

Kjo pavarësi që LA ka mundësuar për këto nisma dhe instrumenta ka bërë të mundur që zëri qytetar të përçohet në 
mënyrë të drejtpërdrejtë tek autoritetet vendore. Projektet e mbështetura nga LA me fokus në demokracinë digjitale, 
kanë synuar përmirësimin e proceseve demokratike dhe ligjore si: konsultimi publik, pjesëmarrja në buxhetim, 
monitorimi i kontratave dhe shpenzimeve publike, peticioni online, nxitja e pjesëmarrjes në vendimmarrje etj.  
LevizAlbania në mbështetjen që i jep grantmarrësëve të saj kontribuon �llimisht në krijimin e mjeteve në funksion të 
demokracisë digjitale. Në kontekstin e demokracisë digjitale mjetet konsistojnë në platforma, baza të dhënash, 
forume dhe aplikacione online, të cilat në varësi të synimeve të projekteve të veçanta, vijnë në trajta të ndryshme, 
por në bazë kanë krijimin e kanaleve të komunikimit dhe të transmetimit të informacionit të gatshëm për tu 
përdorur. Këto kanale komunikimi përgjithësisht kanë tre aktorë të përfshirë, krijuesin e të dhënave, përpunuesin e 
të dhënave në informacion dhe marrësin e informacionit. Në varësi të projektit, krijues të të dhënave mund të jenë 
qytetarët (Buxhetim.AL), ose institucionet publike (OpenData). Përpunues të të dhënave në informacion janë 
përgjithësisht ekspertët e përfshirë në zbatimin e projekteve të cilët paketojnë të dhëna/përmbajtje, nxjerrin të 
dhëna/përmbajtje dhe përshtasin të dhëna/përmbajtje si për nevoja të thjeshtimit dhe përçimit tek marrësi �nal 
(qytetarë e zgjedhës) dhe ashtu edhe në kah të kundërt ku çështje të përditshmërisë të evidentuara gjatë projektit, 
duhet të kodi�kohen dhe përkthehen në përmbajtje teknike për t’iu parashtruar institucioneve publike (shkelje 
kontraktuale, detyrime ligjore apo shkelje e të drejtave të palëve) për të ndërmarrë veprime të mëtejshme. Nga 
veprimtaritë dhe vënia në përdorim e mjeteve të përshkruara më lart, me popullimin e kanaleve të komunikimit ose 
nga risia e të dhënave të paketuara, grantmarrësit e LA krijojnë produkte të vlefshme për forcimin e demokracisë dhe 
të angazhimit qytetar. Natyra e këtyre produkteve përfshin publikime, artikuj, raporte, monitorime të vijuara, 
hulumtime, etj. Për�tues të këtyre produkteve janë qytetarët por edhe ekspertët e fushave të ndryshme, të cilëve u 
mundësohet aksesi i menjëhershëm në informacion, raportimi në kohë reale dhe konsultimi i raporteve të krijuar 
nga të dhëna të besueshme dhe të veri�kueshme. Me anë të këtyre produkteve synohet ndërveprimi në kushte të 
aksesit të barabartë të informacionit, mes të zgjedhurve dhe zgjedhësve dhe për pasojë heqja e barrierave arti�ciale 
në komunikim mes qeverisjes dhe zgjedhësve. Krijimi i produkteve nuk mjafton për të mundësuar demokraci 
digjitale. Literatura  sugjeron se një rrjedhë e fortë informacioni në komunikimet mes të zgjedhurve dhe zgjedhësve 
është e domosdoshme për pasjen e një sistemi qeverisës funksional dhe me pjesëmarrje të kënaqshme të të gjitha 
palëve. 

LevizAlbania me anë të grantmarrësëve të saj dhe kanaleve të veta të komunikimit ka synuar rritjen e fuqisë së kësaj 
rrjedhe informacioni mes qytetarëve dhe të zgjedhurve vendorë. Ky aspekt i kuvendimit dhe ndërveprimit është 
pjesë e të gjithë projekteve të �nancuara nga LA, pavarësisht fushës së ndërhyrjes. Veçanërisht projektet që trajtojnë 
demokracinë digjitale, kanë karakteristika të ndërveprimit me publikun e gjërë. Përgjithësisht këto projekte kanë të 
përfshira si pjesë të tyre, veprimtari që ndikojnë mbi aftësinë dhe vullnetin e qytetarëve dhe të institucioneve për të 
përqafuar nisma të E-Qeverisjes. 



LevizAlbania dhe grantmarrësit e saj zhvillojnë përpjekje të njëkohshme për rritjen e përdorueshmërisë së mjeteve të 
demokracisë digjitale. Gjithashtu përpjekjet janë të dyanshme sa i takon shpërndarjes së produkteve në të gjitha kanalet në 
përdorim. Përtej kanaleve mediatike online, në rrjetet sociale, faqen zyrtare dhe në PortaVendore, LA përdor edhe rrjetin e 
gazetarëve të përkrahur dhe bashkëpunëtorëve të saj për të angazhuar qytetarët në njohjen dhe përdorimin e mjeteve dhe 
produkteve të demokracisë digjitale. 

Si hap kulminant i nismave të demokracisë digjitale është ndërmarrja nga ana e qytetarëve që i bashkohen organizatave 
zbatuese, e nismave dhe “rënia e këmbanave” për qeverisjen vendore nëpërmjet Peticioneve Online, kërkesave shkresore 
zyrtare, prezantime të raporteve dhe gjetjeve në evente tematike apo edhe padi të drejtuara organeve ligjzbatuese. 
LevizAlbania ka mbështetur me sukses 11 projekte dhe iniciativa në sferën e demokracisë dixhitale, duke synuar krijimin e 
mjeteve, kanaleve dixhitale dhe rritjen e �uksit të informacionit mes qytetarëve dhe institucioneve.Numri i qytetarëve të 
përfshirë në aksionet lokale që lindin nga projektet e �nancuara ka kaluar mbi 2500. Pas përfundimit të projekteve, të gjitha 
platformat online të krijuara janë aktualisht aktive dhe vazhdojnë të kontribuojnë në objektivat �llestare të përcaktuara të 
projekteve.

Në konkluzion, vlerësojmë se kontributi i LevizAlbania, si mbështetës për aktorët e shoqërisë civile në vënien në jetë të nismave 
në funksion të demokracisë digjitale, në përgjithësi, është një ndërhyrje që krijon dhe përmirëson mjedisin mundësues për 
angazhimin qytetar. Një aspekt shumë i rëndësishëm që nxitet përmes përdorimit të mjeteve digjitale është edhe ndikimi në 
ndryshime sistemike në nivelin vendor dhe qendror, që nënkupton ndryshimin e rregullave apo proceseve rregullatore e 
institucionale përmes një procesi advokimi që synon që modele funksionale të krijuara të brendësohen nga ana e 
institucioneve dhe të përdoren në shërbim të qytetarëve. Por ky aspekt nuk është pjesë e këtij artikulli dhe meriton një trajtesë 
të veçantë.

MËSIMET E NXJERRA 

Pavarësisht risive pozitive që LA ka sjellë në kontekstin shqiptar në fushën e demokracisë digjitale, kjo pozitë komode e LA e 
përshkruar më lart, që ka bërë të mundur eksplorimin dhe testimin e modeleve të ndryshme, ka ardhur edhe me s�da. Së pari, 
mungesa e një strategjie të mirë�lltë e të integruar mbi objektivat dhe qëllimet e promovimit të këtyre nismave të demokracisë 
digjitale, ka sjellë një fragmentarizim të rezultateve dhe pamundësinë e krijimit të sinergjive të mirë�llta midis tyre. Për më 
tepër, kjo ka sjellë si pasojë edhe vështirësinë e qëndrueshmërisë së nismave dhe instrumenteve të konceptuara e ndërtuara 
nga to. Një mësim që mund të nxirret në këtë kuadër ka të bëjë me nevojën për një punë më të fokusuar dhe më strategjike për 
të krijuar dhe ruajtur një balancë më të mirë midis �eksibilitetit dhe lirshmërisë në prodhimin e ideve dhe instrumentave (nga 
një anë) dhe dhënien e një strukture makro për këtë fushë (nga ana tjetër), ku të gjitha idetë të takohen e ndërveprojnë. 
Megjithatë duhet mbajtur parasysh që LA nuk ka pasur qëllim kryesor demokracinë digjitale ndaj këto s�da dhe mësime të 
nxjerra duhen pare në këtë kontekst dhe shërbejnë edhe për aktorët e tjerë që kanë interes në këtë drejtim. Përvoja e 
grantmarrësve të LA mund të replikohet, zgjerohet e konsolidohet më tej. 

Një mësim i dytë lidhet me nevojën për një përhapje më e�kase të modeleve të promovuara, për të incentivuar edukimin 
qytetar dhe replikimin. Promovimi i praktikave të suksesshme në fushën e demokracisë digjitale kërkon shfrytëzimin e të gjithë 
rrjetit të LA në territorin e vendit, si edhe bashkëpunim me aktorët e tjerë. Për të ndihmuar edhe në qëndrueshmërinë dhe 
konsolidimin e ideve të mira në këtë fushë, duhet një platformë e cila, nën një emërues të përbashkët, të mund të prezantojë 
dhe përfaqësojë të gjithë modelet e testuar dhe të japë mundësi për krijim dhe fuqizim kapacitetesh midis grupimeve të tjera 
apo zonave të tjera.

Së fundi, një tjetër aspekt i kësaj përvoje, lidhet me nevojën për bashkërendim të iniciativave publike me ato jo-publike sa i 
takon demokracisë digjitale. Nga sa u përmënd më lart kemi përshkruar një stad të mjedisit në të cilin bashkëekzistojnë nisma 
zyrtare të nivelit qëndror dhe vendor, nisma këto të mbështetura ose jo nga donatorë të huaj dhe gjithashtu ekzistojnë nisma 
të aktorëve të  shoqërisë civile të cilat marrin përkrahjen e donatorëve si LevizAlbania. Produktet e suksesëshme të demokracisë 
digjitale janë ato që ofrojnë të dhëna dhe studime të pa-kundërshtueshme, të njohura si nga qytetarët ashtu edhe nga të 
zgjedhurit. Në demokracitë e konsoliduara janë vetë organet qeverisëse që zbatojnë projekte të orientuara drejt demokracisë 
digjitale. Në kontekstin shqiptar, është ende e nevojshme përfshirja e aktorëve të shoqërisë civile në më shumë instrumenta të 
ndërveprimit mes institucioneve, veçanërisht atyre vendore dhe qytetarëve. 



PËRFUNDIME DHE REKOMANDIMET PËR TË ARDHMEN 

Lidhja e ngushtë që krijon kjo fushë midis thellimit të demokratizimit dhe mbajtjes së hapit me zhvillimet 
teknologjike në përgjithësi, e bën atë një domosdoshmëri për agjendën e ardhme zhvillimore të vendit. Revolucioni 
digjital mund të ndihmojë në mënyrë të ndjeshme në plotësimin e boshllëqeve të krijuara midis qytetarit dhe 
institucioneve. Megjithatë, për një përdorim e�kas të këtyre instrumenteve, duhet edhe një proces edukimi qytetar 
nga një anë, si dhe një punë bashkëpunuese me institucionet nga ana tjetër. Për sa i përket punës së LA konkretisht, 
kontributi nëpërmjet nismave ka qenë i çmuar në angazhimin e shoqërisë civile dhe aktivistëve, të cilët në mënyrë të 
pavarur nga institucionet kanë propozuar dhe zhvilluar instrumente të tilla. Nga kjo pikëpamje, LA dhe/ose 
organizma të tjera duhet të ruajnë këtë qasje në të ardhmen pasi mbulojnë një rol që nuk e kanë praktikat e tjera 
ekzistuese, që punojnë kryesisht për të mbështetur drejtëpërdrejtë institucionet. Megjithatë, dobishmëria dhe 
qëndrueshmëria e nismave në këtë fushë do të ishte më e lartë nëse do të zhvillohej një strategji e mirë�lltë dhe një 
hartë e integruar e modeleve të praktikuara, duke i regjistruar këto njohuri dhe duke i bërë të replikueshme, në 
shërbim të edukimit qytetar dhe aktivizmit.

Në zbatim të projektit “YOUth ACTING”, �nancuar nga LevizAlbania, 
një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, 
i cili ka për qëllim të rrisë dhe fuqizojë rolin e të rinjve në vullnetarizëm 
si dhe të forcojë bashkëpunimin institucional për njohjen dhe 
mbështetjen e vullnetarizmit, u zhvillua një aktivitet maratonë 
vullnetare 48-orëshe në qytetine Vlorës. 

Ky aktivitet u mbështet nga një përfshirje masive e të rinjve në 
aktivitete vullnetare për grupet në nevojë dhe konkretisht:

– Aktivitete argëtuese për fëmijët e pavionit pediatrik të Spitalit 
Rajonal Vlorë;

– Aktivitete sportive në shkollën e mesme “Mustafa Qemal Ataturk” me qëllim përfshirjen e sa më shumë grupeve 
vulnerabël duke nxitur tek të rinjtë sportin si një mjet i rëndësishëm në aktivizimin masiv rinor;

– Ndërgjegjësim rinor për aktivizim në vullnetarizëm përmes panairit ndërgjegjësues ku vetë të rinjtë nëpërmjet 
ideve të tyre kreative dhanë mesazhe për rëndësinë e përfshirjes në vullnetarizëm.

Në aktivitetet e zhvilluara në shkollë ishte i pranishëm edhe Kryetari i bashkisë Vlorë, Z. Dritan Leli, i cili jo vetëm 
përgëzoi organizatorë dhe pjesëmarrësit në aktivitet, por edhe prezantoi programin e Bashkisë Vlorë për nxitjen e 
vullnetarizmit dhe përfshirjen e të rinjve në aktivitete drejt grupeve në nevojë. Me mbështetjen e Rrjetit të 
Vullnetarëve, kjo nismë do të zbatohet nga Bashkia edhe në vitet e ardhshme duke u kthyer në një traditë.

Autorë: 
Gentian Elezi, Konsulent për Menaxhimin e Njohurive
Saimir Musta, Menaxher Grantesh, LevizAlbania 



“Dua ajrin tim”  është nisma që po zbatohet nga All Green 
Centre dhe Arti në Duart e Gruas përmes të cilës u synua 
caktimi i fondit të komunitetit për bashkë�nancimin e 
termo-izolimit të banesave në Korçës dhe Pogradec. 

Në 24 Nëntor, Këshilli Bashkiak i Korçës pranoi kërkesën e 
dy organizatave dhe nisjen e punës për vendosjen e 
termo-izolomit në dy pallatet ekzistuese të identi�kuara 
në Lagjen Nr.17. Puna e organizatave në zbatimin e kësaj 
nisme është mbështetur në informimin e qytetarëve mbi 
rëndësinë e vendosjes së termo-izolimit dhe të mirave që 
ky proces sjell në përdorimin e�çent të energjisë por 
edhe efektin domino në rritjen e cilësisë së ajrit në stinën 
e dimrit, I cili afektohet nga përdorimi I lartë I drurëve të 
zjarrit.

Pesë milionë lekë do të vihen në dispozicion të instalimit të termo-izolimit në dy pallatet e identi�kuara nga Fondi i 
Komunitetit i Bashkisë Korçë. 

Për të arritur këtë sukses të dy organizatat janë angazhuar për ndjekur procedurat e bazuara në ligj dhe puna e tyre 
kulmoi në dërgimin e dy peticioneve, për bashkitë respektive, Korçë dhe Pogradec, ku shprehej vullneti i qytetarëve 
për të bërë këtë ndryshim si dhe argumentimi teknik mbi nevojën për uljen e ndotjes së ajrit gjatë periudhës së dimrit. 
Termo-izolimi, si masë e e�ciencës së energjisë ndikon drejtpërdrejt në reduktimin e energjisë së përdorur, që në këtë 
rast janë drutë e zjarrit e rrjedhimisht edhe në uljen e  emetimit të ndotësve në ajër.

Së bashku me peticionet, është depozituar edhe argumentimi i plotë, duke cituar të dhëna të dala nga 2 raporte të 
auditimit energjetik, të hartuar në këto 2 bashki. Sipas tyre, banesa e marrë në studim në qytetin e Korçës mund të ulë 
sasisë e lëndës drusore të përdorur me 67%, ndërsa në Pogradec me 80%. Nisma e ALL GREEN CENTRE mbështetet 
nga LevizAlbania, Projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim,SDC.


