Çfarë mendojnë të rinjtë rreth COVID-19 në Shqipëri?
në Vlorë, Durrës, Pukë dhe Kamëz.
Hyrje
Prej muajit Mars 2020, Shqipëria ashtu sikurse thuajse e gjithë bota mbyllli në mënyrë të
menjëhershme shkollat, universitetet, aktivitete sociale, grupimet e individëve etj. Izolimi si
një prej masave parandaluese të COVID-19 solli ndryshime të thuajse drastike në stilin e jetesës
së individëve dhe veçanërisht të rinjve. Por përballë sfidave të panjohura u gjendën
njëkohësisht edhe politikbërësit, organizatat dhe aktorët që implementojnë platforma, strategji
që kanë në fokus të rinjtë. Por cilat janë priroritet, sfidat, instrumentat me të cilat mund t’ju
qasemi dhe kapërcejmë këto sfida? Sigurisht që si fillim është i nevojshëm identifikimi i
problematikave dhe shqetësimeve të problematikave rinore, perceptimi i tyre ndaj COVID-19
për të vazhduar me tej me hartimin dhe implementimin e poltikave të suksesshme.
Marrë shkas nga sa më sipër, Qendra Rinore e Vlorës, në partneritet me Qendra për Zhvillimin
e Shoqërisë Civile në Durrës, Lëvizja Rinore për Demokraci në Pukë dhe Shoqata për
Integrimin e Zonave Informale në Kamëz gjatë mujave Prill-Maj 2020 organizuan sondazhim
“Çfarë mendojnë të rinjtë rreth COVID-19?” me qëllim identifikimin e shqetësimeve të
identification rinjve gjatë periudhës së pandemisë, duke realizuar një pasqyrim të hollësishëm
të situatës aktuale të rinjve në zonat e taregtuara. Studimi u mbështet nga Qendra
Ndërkombëtare Olof Palme dhe Suedia.
Të rinjtë e katër qyteteve Durrrës, Vlorë, Pukë, Kamëz nëpërmjet kanaleve të ndryshme të
komunikimit (publikimit në rrjetet sociale) janë ftuar që të plotësojnë anonimisht pyetësorin në
formatin Google Form. Pyetësori është i përbërë prej 29 pytetjeve prej të cilave 4 janë të hapura
dhe 25 të mbyllura (në njërën prej të cilëve të rinjtë mund të zgjedhin më shumë se një
alternative). Në pyetësor të rinjtë shprehen se cilat janë çështjet që i shqetësojnë më tepër, mbi
cilat çështje do të dëshironin të informoheshin, nëpërmjet kujt strukturave do të dëshironin të
merrnin informacionin mbi COVID-19 se cfarë do të dëshironin të bënim më tepër
vendimarrësit e tyre etj. Rezultatet e këtij pyetësori krijojnë një panoramë të përgjithshme të
aktualitetit të payara rinjve e cila mund të shërbejë si një burim i rëndësishëm informacioni për
politikbërësit me qëllim vlerësimin e poltikave që janë ndërmarrë si dhe hartimin e planeve të
ndërhyrjes nga organizatat dhe punonjësit rinorë në të ardhmen.

Në pyetësor kanë marrë pjesë 225 e të rinjë të grupmoshave të ndryshme. Me qëllim zbatimin
e etikës së ruajtjes dhe përpunimit statistikisht të dhënave, të rinjve ju kërkua dakortësia për
përdorimin e të dhënave. Duke qenë se 220 prej të rinjve kanë dhënë dakortësinë e tyre në vijim
janë analizuar dhe përpunuar vetëm përgjigjet e këtyre respodenëve.
Gjetjet e këtij studimi, që përkojnë njëkohësiht edhe me seksionin e parë të këtij raporti, vijnë
në trajtën e përgigjeve ndaj pyetjeve: Sa janë të shqetësuar të rinjtë për provimet dhe mbylljen
e shkollave, universiteteve, punës? Çfarë shqetësojnë më tepër ata? A ndihen të shqetësuar për
familjarët dhe miqtë e tyre, për ndikim e Covid -19 në të ardhmen? Për cfarë dëshirojnë të
informohen? Kush duhet të sigurojë informacion mbi COVID-19? Çfarë duhet të bëjnë
vendimarrësit në lidhje me COVID-19?
Ndërkohë që në seksionin e dytë pasqyrohen dhe interpretohen grafikisht rezulatet e
pyetësorëve, duke e mbyllur raportin me të dhënat demografike të pjesëmarrësve.

1.Gjetjet

Sa janë të shqetësuar
të rinjtë për provimet,
mbylljen e shkollave,
universiteteve, punës

Çfarë shqetësojnë më
tepër të rinjtë?

Sa të shqetësuar
ndihen të rinjtë për
familjarët dhe
miqtë?

A janë të shqetësuar të
rinjtë për ndikim e Covid
në të ardhmen?

Një përqindje relativisht e konsiderueshme e të rinjve
ndiheshin të shqetësuar për mbylljen e shkollës, universitetit
ose punës, më konkretisht 66.82% e të rinjtë ndiheshin tejet
të shqetësuar ose të shqetësuar prej të cilëve 101 femra dhe
38 meshkuj.
47.73% e të rinjve janë tejet të shqetësuar ose të
shqetësuar për provimet e tyre.

Në rend zbritës të rinjtë ndiheshin më tepër të shqetësuar për
gjendjen financiare, shëndetin fizik dhe mirëqënien e të
tjerëve, shëndetin mendor dhe mirëqënien e të tjerëve
(familjarëve, miqve); gjendjen e tyre të punës për të vazhduar
më tej me shëndetin e tyre mendor dhe në fund për shëndetin
fizik.
Lëvizja e lirë, kapacitet e sistemit tonë shëndetësor, mos
zbatimi i masave të karantinës prej disa individëve, gjetja e
zgjidhjeve afatgjatë për grupet vulnerabele ishin disa prej
aspekteve që i shqetësonin të rinjtë (evidentuar nëpërmjet
përgjigjeve në pyetjen e hapur).
Më shumë se gjysma e të rinjve janë të shqetësuar për aftësinë
dhe mundësinë e ushtrimit të të drejtave të tyre.
59.1% e të rinjve ndihen tejet të shqetësuar ose të shqetësuar
për ndikimin e COVID-19 në marrëdhëniet e tyre shoqërore,
familjarë.
16 % e të rinjve ndiheshin më tepër të shqetësuar për
shëndetin fizik të familjarëve sesa për shëndetin e tyre fizik.
Kështu nëse 47.7% e të rinjve ndiheshin tejet të shqetësuar ose
të shqetësuar për shëndetin e tyre fizik, për shëndetin fizik të
familjes apo miqve ndiheshin 63.7%
Një përqindje më e lartë e të rinjve ndiheshin të shqetësuar ose
tejet të shqetësuar për shëndetin mendor të familjarëve ose
krhasuar me shqetësimin për shëndetin e tyre. (15% më shumë
e të rinjve që kanë plotësuar pyetësorin)
Rezultatet e mësipërme rrëzojnë deri diku mendimin që
shpesh herë të rinjtë janë akuzuar se nuk zbatojnë masat për
parandalimin e COVID-19. Madje 14% e të rinjve mendojnë
se ndër veprimet që duhet të bëjnë vendimarrësit është dhe
ndërrmarrja e hapave për zbatimin e masave të izolimit prej të
gjithë qytetarëve.

Të rinjtë ndiheshin edhe më të shqetësuar për ndikimin e
COVID-19 në të ardhmen, ku 84.09% e të rinjve ishin tejet
të shqetësuar ose të shqetësuar.
Gjatë analizimit të dhënave, konstatohet se grupmoshat të cilat
ishin më tepër të shqetësuar për ndikimin e Covid në të
ardhmen e tyre ishin 21-23, 18-21 dhe 15-16 - vjeç

A kanë të rinjtë akses
në internet dhe pajisje
teknologjike?

Kush duhet të sigurojë
informacion mbi
COVID-19
sipas të rinjve?

Për cfarë dëshirojnë
të informohen të rinjtë?

Çfarë duhet të bëjnë të
vendimarrësit në lidhje me
COVID-19?

Thuajse 91 % e të rinjve që kanë marrë pjesë në pyetësorë kanë
akses në pajisjet teknologjike si dhe kanë mundësi të marrin të
dhëna të besueshme nëpërmjet internetit.

Në mënyrë të barabartë për 59% të të rinjve mediat dhe
institucionet kombëtare, janë institucionet që duhet më tepër të
sigurojnë informacion rreth COVID-19. Përafërsisht gjysma e të
rinjve mendojnë se përpos autoriteve/institucioneve të
mësipërme edhe institucionet ndërkombëtare duhet të
sigurojnë informacione.
Organizatat renditen të katërtat, ndër aktorët që duhet të
shprendajnë informacion rreth COVID-19, me 34% të të rinjve.
Politikanët dhe mësuesit dhe në fund bizneset janë burimet më
pak të pëlqyera prej të rinjve si autoritete që duhet të shpërndajnë
informacionin.
Të rinjtë mendojnë se edhe mjekët, OBSH dhe studjuesit të
fushës duhet të japin informacion rreth COVID-19.
80.5 % e të rinjve dëshirojnë të informohen mbi aktivitetet që
mund të realizojnë ndërsa janë në shtëpi.
Të rinjtë dëshirojnë të marrin informacione dhe këshilla të reja
mbi izolimin ose masat shtrënguese në masën 78.6%.
Në një masë të konsiderueshme, 66.4% e të rinjve janë përgjigjur
po, marrjes së informacionit mbi mbështetjen për shëndetitn
mendor dhe mirëqënien.

Për 22% të të rinjve autoritetet vendimarrëse duhet të marrin
hapa konkretë në mbështetje të Ekonomisë
19 % e të rinjve mendojnë se vendimarrësit duhet të transmetojnë
informacion transparent dhe të besueshëm. Për të rinjtë mungesa
e informacionit të besueshëm dhe transparent gjatë periudhës së
Pandemisë
Sigurimi i mjeteve shëndetore, testimi dhe vaksinimi i popullatës
janë disa prej veprimeve që duhet të ndërmarrin autoritett
vendimarrëse, hapat e më sipër janë propozuar prej respektivisht
9%, 4% dhe 3% e të rinjve.

Ndër çështjet e tjera të cilat të rinjtë mendojnë se duhet të
trajtohen gjatë kohës së Pandemisë janë: dhuna në familje,
izolimi në zonat rurale, mënyra e realizimit të trasportit
publik. (për më tepër jeni të lutur ti referoheni përgjigjeve në
pyetjet e hapura.)

2. Analiza e të dhënave
Në seksionin që vijon pasqyrohen në mënyrë të detajuar të dhënat për çdo pyteje duke realizuar
në mënyrë të vazhdueshme një qasje krahasuar midis rezultateve të përgjigjeve të të rinjve si
dhe ndikimit të variablave të ndryshëm, si vendbanimi, mosha, gjinia, arsimimi etj.
Pyetjes “Si ndiheni për mbylljen e shkollës, universitetit ose punës?” 41.82 % e të
rinjve ndiheshin të shqetësuar ( 75 Femra dhe 17 Meshkuj), 25% ndiheshin tejet të
shqetësuar (26 Femra dhe 21 Meshkuj) , 21.36% e të rinjve ndiheshin pak të shqetësuar
(26 Femra dhe 21 Meshkuj), 8.18 % nuk ishin të shqetësuar ( 14 Femra, 4 Meshkuj) dhe për
3.64 % pyetja ishte e pavlefshme( 7 Femra dhe 1 Mashkull). Ashtu sikurse është përmendur
edhe më sipër ky pyetësor është plotësuar në katër bashki të ndryshme, në vijim pasqyrohen
edhe shprëndarja e përgjigjeve të studenëve për secilën bashki
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Grafiku 1: Si ndihen te rinjte per mbyllljen e shkolles, universitetit, punes.

Në lidhje me provimet dhe lëndët që kanë në programet e tyre mësimore të rinjtë ndihen
si vijon: 25 % ndihen të shqetësuar (prej të cilëve 5.91% meshkuj dhe 19.09% femra);
22.73% ndihen tejet të shqetësuar (17.73% femra dhe 5% meshkuj), 10.91% nuk ndihen të
shqetësuar ( 7.27% femra dhe 3.64% meshkuj) si dhe për 19.09 % të respondetëve kjo
pyetje nuk vlente për ta. Këta të fundit i përkisnin kryesisht grupmoshës mbi 21-23 vjeç të
cilët ishin në universitet, të punësuar me kohë të plotë, të vetëpunësuar. Me shpërndarjen
grafike si më poshtë vijon:
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Grafiku 2: Si ndihen te rinjte per provimet dhe lendet e programin mesimor

Në tabelën në vijim pasqyrohet në trajtën e përqindjes niveli i shqetësimit të të rinjve
për disa aspekte gjatë kohës së pandemisë. Më specifikisht të rinjtë janë pyetur: “Si ndiheni
për gjendjen tuaj të punës?”; “Si ndiheni për gjendjen tuaj financiare (ose të familjes)”; “Si
ndiheni për mirëqënien dhe shëndetin tuaj fizik?”; “Si ndiheni për shëndetin tuaj mendor dhe
mirëqenien?”; “Si ndjeheni për shëndetin fizik dhe mirëqenien e të tjerëve (p.sh. familja ose
miqtë)?”; “Si ndjeheni për shëndetin mendor dhe mirëqenien e të tjerëve (p.sh. familja ose
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Nëse do të realizonim një krahasim se cila prej cështjeve është më shqetësuese, sikurse
mund të evidentohet edhe në grafikun e mëposhtëm linear, rezulton se të rinjtë ishin tejet të
shqetësuar për gjëndjen e tyre financiare ose të familjarëve (40.5%), për të vazhduar më tej
me shqetësimin për punën (25.5%), për shëndetin mendor dhe mirëqenien e të tjerëve (25%),
për shëndetin fizik dhe mirëqenien e të tjerëve (23.2%), si dhe në fund për mirëqënien dhe
shëndetin e tyre fizik (14.1%). Ndërkohë që aspektet për të cilat ishin më pak të shqetësuar
ose aspak të shqetësuar ishin: shëndetin e tyre mendor dhe mirëqënien si dhe për shëndetin e

tyre fizik, respektivish: 54.1% e të rinjve (23.6% nuk ishin të shqetësuar, 30.5% ishin pak të
shqetësuar) dhe 51.8% (17.7% nuk ishin të shqetësuar, 34.1% ishin pak të shqetësuar). Vlen të
theksohet se në katër prej aspekteve të mësipërme mbi 54% e të rinjve ishin tejet të shqetësuar
ose të shqetësuar, madje duke arritur deri në shifrat 68.7%.

Grafiku 3; Vleresimi i nivelit te shqetesimit te te rinjve

Në pyetjet që vijojnë janë vlerësuar aspekte shoqërore të ndikimit të COVID-19 në jetën e të
rinjve, të tilla si aftësitë dhe mundësitë për të ushtruar të drejtat e tyre, ndikimi në
marrëdhëniet shoqërore, familjare, aftësitë për tu kujdesur për të tjerët etj.
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Në tabelën e mësipërme janë paraqitur rezultatet për secilën prej pyetjeve, në të cilën
lehetësisht mund te evidentohet se në të tre pyetjet e para mbi 50% e të rinjve ishin tejet të
shqetësuar dhe të shqetësuar. Thuajse në të njëtat nivele të rinjtë ishin tejet të shqetësuar dhe të
shqetësuar për aftësinë dhe mundësitë për të ushtruar të drejtat e tyre, përkarësisht 53.6% dhe
54.1%. Sikurse mund të konstatohet edhe në grafikun e mëposhtëm aspekti që I shqetëson më
shumë të rinjtë ishte ndikimi I COVID-19 në marrëdhëniet shoqërore, familjare dhe të miqve
me 59.1% e të rinjve që kanë marrë pjesë në pyetësor.
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Grafiku 4: Si ndihen te rinjte mbi ndikimi e disa aspketeve socile te COVID-19

Pyetja e fundit e mbyllur e cila ju është drejtuar të rinjve në seksionin e parë ishte : “Si
ndiheni për ndikimin e koronavirusit ( COVID19) në të ardhmen”, të cilës ju ja në përgjigjur
si vijon: vetëm 3.18% nuk ishin të shqetësuar( 2.27% fermra, 0.91% meshkuj) , 12.73% e të
rinjve ishin pak të shqetësuar(9.55% femra dhe 3.11%% meshkuj)

, 40.91% ishin të

shqetësuar (27.27% femra dhe 13.64% meshkuj) dhe 43.18% ishin tejet të shqetësuar(35%
femra dhe 8.18% meshkuj). Vlen për tu theksuar se të rinjtë të cilët janë përgjigjur se janë të
shqetësuar ose tejet të shqetësuar për ndikimin në të ardhmen të COVID I përkasin Grupmoshës
15-18; 18-21 dhe 21-23 përkatësisht në vlerat 16.36%, 17.27% dhe 19.09%.
Nëse do të benim një analizë më të hollësishme të shprendarjes së përgjigjeve të rinjve
për secilën grupmoshë të mësipërme konstatohet se 90.48 % e të rinjve që ju përkisnin
grupmoshës 18-21 ishin tejet të shqetësuar ose të shqetësuar, po të njëtat përgjije kanë dhënë
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Grafiku 5: Shprendarja e pergjigjeve sipas grupmoshes

Seksioni i parë i pyetësorit mbyllet me pyetjen e hapur në të cilën 61.4 % e të rinjve që
kanë plotësuar pyetësorin shprehen se nuk ka ndonjë cështje tjetër për të cilën janë të shqetësur
aktualisht në lidhje me COVID-19. Ndërkohë që pjesa tjerër e të rinjve përpos ritheksimit edhe
një herë të disa prej aspekteve të parashtruara në pyetësor si ekonomia, mirëqënia, shëndeti
fizik dhe mendor, ngrenë shqetësime të tilla si hapja e kufijve, papërgjegjshmëria e disa
individëve të cilët nuk zbatojnë masat mbrojtëse përkatëse, gjetja e një zgjidhje më afatgjatë
për grupet vulnerable (si pensionistët, të papunët etj), kohëzgjatja e pandemisë, kapaciteti i
sistemit tonë shëndetësor për të përballuar këtë situatë, vaksinimi etj.

Në këtë pjesë të pyetësorit të rinjtë kanë shprehur pikëpamjet e tyre nëse dëshirojnë të
informohen mbi disa aspekte specifike, duke ju lënë njëkohësiht hapsirë nëpërmjet një pyeteje
të hapur të vendosin edhe aspekte të tjera të pa përfshira në pyetësor.
Kështu për të gjitha aspektet e parashtruara mbi 50% e të intervistuara janë shprehur se
dëshirojnë të informohen, nëse do të bënim një renditje zbritëse të secilës prej tyre. Lehtësisht
e konstatueshme edhe në grafikun që vijojën, 80.5% e të rinjve dëshirojnë të informohen për
aktivitet që mund të realizojnë ndërkohë që janë në shtëpi, 78.6% duan të informohen mbi

1

Në grafik nuk janë paraqitur të dhënat ku rezultatet janë 0%.

këshilla rreth bllokimit, 66.4% dëshirojnë të informohen mbi mbështetjen për shëndetin
mendor si dhe 55.5% janë shprehur se dëshirojne të informohen mbi mbështetjen financiare që
është në dispozicion për ta.

Grafiku 6: A deshirojne te rinjte te informohen per...

Në pyetejn e hapur “ A ka ndonjë temë që nuk përfshihet më lartë për të cilën dëshironi
më shumë informacion në këtë kohë?” vetëm 27 individë dëshironin që të informoheshin rreth
aspekte të tjera të tilla si provimet e maturës, punën nga shtëpia, mënyrën e aplikimeve për në
universitete, të ardhmen mbi situatën etj.
Në dy pyetjet që vijojnë të rinjtë janë pyetur mbi mundësinë për të pasur akses në pajisje
teknologjike për të marrë shërbime në internet si dhe nëse kanë mundësi që të marrin të dhëna
të besueshme nëpërmjet internetit. Për të dyja pyetjet të rinjtë kanë dhënë po të njëtat përgjigje:
90.91% janë përgjigjur Po, si dhe 9.09 % janë përgjigjur Jo.
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Grafiku 7: Mundesia e te rinjve per te pasur akses ne mjete teknologjike dhe internet

Në vijim nëpërmjet dy pyetjeve (një të përbërë dhe një të hapur) të rinjtë janë pyetur
mbi rolin e vendimarrësve gjatë periudhës së pandemisë. Pyetjes se “Kush mendoni se duhet
të sigurojë informacione rreth COVID-19?” të rinjtë u janë përgjigur si më poshtë vijon:
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Grafiku 8: Kush duhet te shprendaje Informacionin mbi Covid 19?

Thuajse të gjithë të rinjtë që janë përgjigjur në seksionin Tjetër kanë përcaktuar si struktura/
autoritete/profesionistë mjekët, OBSH dhe studjues të fushave përkatëse.
Pyetjes së hapur se “Cilat veprime dëshirojnë të ndërmarrin vendimarrësit për të trajtuar
cështjet që lidhen me COVID-19?” të rinjtë ju janë përgjigjur si vijon: 28% nuk kishin dicka
për të shoqëruar ndërkohë që 72% jepnin propozime konkrete të grupuara si më poshtë:
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Zbutje te masave shtrenguese
Hapja e kufijve
Sigurimi I mjeteve shwndwtwsore
Mbwshtje psiko sociale e qyetareve
Mesimdhenie online me efektive
Informacion I sakte dhe transperent
Politika te orientuara drejt njerezve ne nevoje
Te zbatohen masat e karantinimit
Testimi I te gjithe qyetetareve
Te vaksinohet popullata sa me shpejte
Veprime Konkrete ne mbeshtetje te Ekonomise
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Grafiku 9: Cilat veprime duhet te ndermarrin vendimarresit?

Së fundi pyetjes së hapur “ Nëse ka ndonjë cështje tjetër që dëshironi të na trajtoni në lidhje
me izolimin e COVID-19, ju lutemi na tregoni më poshtë” vetëm 12% e të rinjve i janë
përgjigjur duke pasqyruar komente dhe cështje të reja ndër të cilat rendisim: dhunën në familje,

izolimin në zonat rurale, mënyra e realizmit të transportit publik, mungesa e informacionit të
sigurt dhe orientimi i qytetarëve, kujdesi ndaj invalidëve, çështja e vaksnimit.

