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Shumë qytete në Evropën Juglindore 
vuajnë nga një qasje e vjetruar ndaj 
planifikimit të transportit, që i kushton 
vëmendje prioritare ndërtimit të 
infrastrukturës për makina.
Në ndryshim nga kjo qasje, Planet e Lëvizjes së 
Qëndrueshme Urbane (PLQU) e zhvendosin vëmendjen 
tek rritja e cilësisë së jetës dhe tek mënyrat e transportit 
që janë miqësore për mjedisin si transporti publik, ecja 
në këmbë dhe çiklizmi. Angazhimi aktiv i qytetarëve në 
procesin e planifikimit është një parim thelbësor i PLQU-
së. Kjo i ndihmon vendimmarrësit të plotësojnë më mirë 
nevojat e komunitetit dhe të rrisin legjitimitetin demokratik 
të planifikimit të tyre.

Raporti “Vendosja e qytetarëve në qendër të planifikimit 
të lëvizjes së qëndrueshme urbane. Mësimet e nxjerra 
në Evropën Juglindore” pasqyron përvojat e Rrjetit të 
Evropës Juglindore për Ndryshim (SEE Change Net) në 
angazhimin e qytetarëve gjatë hartimit të PLQU-ve në 
kryeqytetet e Sarajevës (Bosnje-Hercegovinë) dhe Tiranë 
(Shqipëri) në vitet 2019/2020. Mësimet e nxjerra fillimisht 
në këto qytete – si dhe nga shembuj të tjerë të Evropës 
Juglindore – mund të jenë një pikënisje e dobishme për 
qytete të tjera të rajonit, të cilat janë pikërisht në fillimin e 
rrugës së tyre drejt Planifikimit Lëvizjes së Qëndrueshme 
Urbane dhe pjesëmarrjes së publikut.

Mësimet kryesore të nxjerra janë:

1) Investimet në kohë dhe në përpjekjet për të 
dëgjuar zërin e qytetarëve janë shpërblyese. 
Sa më shumë dialog, sa më shumë vëmendje ndaj 
tyre, burime dhe kohë që i kushtohen angazhimit 
të qytetarëve, aq më të mira janë rezultatet dhe 
mbështetja që arrihet.

2) Pjesëmarrja e publikut është po aq me vlerë sa 
janë rezultatet e saj të integruara qartësisht dhe në 
mënyrë sistematike në analizimin dhe përcaktimin 
e masave në kuadrin e Planeve të Lëvizjes së 
Qëndrueshme Urbane.

3) Dhënia e komenteve apo vlerësimeve të qarta dhe 
në kohën e duhur aktorëve kryesorë është diçka 
thelbësore. Komunikimi i vërtetë dhe transparent 
mbi ato çka ndodhin me kontributet e aktorëve të 
ndryshëm, me sugjerimet dhe idetë e tyre janë kyçe 
ndaj forcimit të besimit të qytetarëve tek aktivitetet 
me pjesëmarrje.

4) Pjesëmarrja e qytetarëve është një proces të 
mësuari për të gjithë personat e përfshirë në të: 
për vetë pjesëmarrësit, planifikuesit dhe autoritetet 
e qyteteve. Jo gjithçka mund të shkojë vaj që në 
tentativën e parë, por një vlerësim i sinqertë i procesit 
çon në rezultate më të mira në ciklin e ardhshëm të 
pjesëmarrjes së publikut.

Raporti i SEE Change Net është në dispozicion në gjuhën 
angleze, shqipe dhe boshnjake/kroate/serbe. Ky publikim 
është rezultat i projektit “Lëvizja e Qëndrueshme Urbane 
në vendet e EJL II” në kuadrin e Fondit të Hapur Rajonal 
për Evropën Juglindore – Efiçenca e Energjisë. Ky projekt 
zbatohet nga GIZ dhe financohet nga Qeveria Gjermane.

Përmbledhje

Joachim Gaube 
ish Menaxher i Fondit të Sektorit për  
     Fondin e Hapur Rajonal për Evropën  
          Juglindore – Efiçenca e Energjisë, GIZ

Kur erdha për herë të parë në Ballkanin 
Perëndimor në vitin 2015 pashë se sa 
potencial të jashtëzakonshëm ka ai për të 
kursyer energji. Kuptova se këtu mundej 
që nevojat reale të qytetarëve dhe vetë 
qytetarët të vendoseshin në qendër të 
zhvillimit urban dhe jo të sakrifikohej 
hapësirë e çmuar për një trafik që rritet pa 
pushim. Kështu, së bashku me SEE Change 
Net, një ekip rajonal ekspertësh, dhe me 
ekspertë të tjerë ndërkombëtarë, GIZ filloi 
zbatimin e projektit SUMSEEC.”
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Vendet në fokusin e botimit

Shembuj shtesë të referuar në botim

*  Ky përcaktim nuk paragjykon pozicionet mbi statusin e 
Kosovës dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të  
Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara  (RKSKB) 
dhe  opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë 
(GjND) mbi Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.
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1. Hyrje
Tradicionalisht, planifikimi i transportit ka 
qenë fushë e inxhinierëve të qarkullimit 
rrugor dhe është fokusuar në ndërtimin e 
infrastrukturës. 
Si rezultat, kemi qytete të ndërtuara kryesisht për makina, 
ku qytetarët vuajnë nga pasojat e trafikut të rënduar, 
mungesës së efiçencës ekonomike, mjediseve të pasigurta 
për ecjen në këmbë, ndotjes së ajrit dhe ku shkarkimet 
me një rritje të vrullshme të trafikut përshpejtojnë krizën 
globale të klimës1. 

Në vitin 2009, Komisioni Evropian futi konceptin e Planeve 
të Lëvizjes së Qëndrueshme Urbane (PLQU) si një qasje 
për adresimin e këtyre çështjeve. Ky koncept e zhvendos 
fokusin nga planifikimi i infrastrukturës tek dhënia prioritet 
cilësisë së jetës dhe vendosjes së qytetarëve dhe nevojave 
të tyre në qendër të procesit të planifikimit. Deri në vitin 
2018, vetëm në BE janë miratuar 1,000 PLQU.2 

Ky instrument po zbatohet gjithmonë e më shumë në 
Evropën Juglindore, ku janë miratuar deri tani të paktën 
150 PLQU. Me Planifikimin e Lëvizjes së Qëndrueshme 
Urbane, mënyrat miqësore për mjedisin të transportit si 
ecja, çiklizmi dhe transporti publik po marrin gjithmonë 
e më shumë prioritet. Shëndeti publik është përmirësuar 
përmes niveleve të shtuara të ushtruarit publik dhe uljes së 
zhurmës dhe ndotjes së ajrit; rrugët janë bërë më të sigurta; 

1 WHO: Transporti – Ndikimi mbi shëndetin. URL: https://www.who.int/sustainable-development/transport/health-risks/climate-impacts/en/ 
2 CIVITAS SUMPs-Up/PROSPERITY (2018): Situata e SUMP në Shtetet Anëtare të BE-së. URL: http://www.rupprecht-consult.eu/uploads/ 

tx_rupprecht/SUMPs-Up___PROSPERITY-SUMP-Status-in-EU-Report.pdf 
3 ELTIS (2017): Demonstrimi i përfitimeve ekonomike nga zgjedhjet e qëndrueshme të lëvizshmërisë – Projekti  EVIDENCE. URL:  

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/evidence_publishable-report_final_2017.pdf 

dhe për qytetarët është lehtësuar aksesi në punësim dhe në 
shërbime publike. Në të njëjtën kohë, qytetet ulin gjurmën 
e tyre të karbonit, përballen me më pak trafik dhe vjelin 
përfitime ekonomike3. 

Parim thelbësor i PLQU është angazhim aktiv i qytetarëve 
në procesin e planifikimit. Qytetarët preken drejtpërdrejt 
nga lëvizshmëria urbane dhe mund të kontribuojnë me 
“ekspertizë të vyer lokale” në bazë të përvojave të tyre të 
përditshme me sistemin e transportit. Përfshirja e publikut 
në aktivitete me pjesëmarrje ndihmon vendimmarrësit 
për të kuptuar më mirë nevojat e komunitetit, për të gjetur 
zgjidhje kreative për problemet ekzistuese, si dhe për të 
rritur legjitimitetin demokratik të planit. 

Ky publikim pasqyron përvojat e përfshirjes së qytetarëve 
në hartimin e PLQU për dy kryeqytete: Sarajevën (Bosnje-
Hercegovinë) dhe Tiranën (Shqipëri) në vitet 2019/2020. 
Mësimet e nxjerra fillimisht në këto qytete – si dhe shembuj 
të tjerë nga Evropa Juglindore – mund të shërbejnë si një 
pikënisje e dobishme për qytete të tjera në rajon, të cilat 
janë pikërisht në fillimet e tyre të rrugës drejt Lëvizjes së 
Qëndrueshme Urbane dhe pjesëmarrjes së publikut. 

Ky publikim nga SEE Change Net është rezultat i projektit 
“Lëvizja e Qëndrueshme Urbane në Vendet e EJL II” 
(SUMSEEC II) në kuadrin e Fondit të Hapur Rajonal për 
Evropën Juglindore – Efiçenca e Energjisë (ORF-EE). Ky 
projekt zbatohet nga GIZ dhe financohet nga Ministria 
Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ).
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Është shokuese të shohësh që qytetarët në 
Sarajevë dhe në qytete të tjera të Evropës 
Juglindore vuajnë nga nivele jashtëzakonisht të 
larta të ndotjes së ajrit. Duhet të bëjmë gjithçka 
që është e mundur për të zhvilluar një shoqëri me 
shkarkime zero edhe në ato zona metropolitane dhe 
të eliminojmë karbonin nga përzierjet e energjisë që 
përdoren për transport.“

2. Alfabeti i Sfidave  
për Lëvizjen Urbane në Evropën Juglindore
Si shumë rajone të tjera të botës, Evropa 
Juglindore përballet me sfida komplekse 
në fushën e transportit dhe lëvizjes 
urbane. 
Në këtë kapitull trajtohen disa prej atyre më të rëndësishme 
– ndonëse, sigurisht, jo të gjitha – për të dhënë një lloj 
konteksti para se të diskutojmë në kapitujt vijues rolin që 
qytetarët mund të luajnë në gjetjen e zgjidhjeve.

Ndotja e Ajrit
Qytetet e Evropës Juglindore janë shpesh ndër qytetet 
më të ndotura të botës, sidomos gjatë dimrit. Në ditë 
të caktuara, është madje e rrezikshme të dalësh jashtë, 
sidomos për grupet më të cenueshme (si të moshuarit). 
Ndërkohë, edhe kostot për njeriun janë të larta. 

Shkalla e vdekshmërisë nga ndotja e ajrit në Evropën 
Juglindore është dy deri në tre herë më e lartë sesa 
mesatarja evropiane4. Vetëm në Bosnje-Hercegovinë, 
3,300 vetë vdesin para kohe çdo vit për shkak të ndotjes 
prej PM 2.5 të ajrit5. Ekzistojnë prova të padiskutueshme 
shkencore që tregojnë se ndotja toksike e ajrit ka pasoja 
në trupin tonë gjatë gjithë jetës dhe se ajo rrit rrezikun e 
sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të frymëmarrjes, 
si dhe kancerin e mushkërive. Studimet tregojnë se ndotja 
e ajrit mund të shoqërohet edhe me sëmundjen e diabetit, 

4 Mjedisi OKB (2018): Ndotja në Ballkanin Perëndimor. Fjala e fundit e shkencës dhe sfidat aktuale – Përmbledhje URL: whttps://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/27108/Pollution%20in%20the%20Western%20Balkans%20web%20version.pdf?sequence=2&isAllowed=y

5 Banka Botërore (2019): Menaxhimi i ndotjes së ajrit në Bosnje-Hercegovinë. URL: https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/air-quality-management-
in-western-balkans

6 Kolegji Mbretëror i Fizikanëve (2016): Ajri që thithim: Ndikimet afatgjata të ndotjes së ajrit. URL: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/every-breath-we-
take-lifelong-impact-air-pollution

sëmundje neurologjike dhe rreziqe ndaj shëndetit për 
fëmijët e sapolindur6. Ndonëse nuk është i vetmi burim, 
sektori i transportit është një prej sektorëve që kontribuon 
më shumë në ndotjen e ajrit. Nga ana tjetër, ashtu sikurse 
tregoi edhe pandemia e COVID-19 në vitin 2020, ulja e 
ndjeshme e trafikut ka çuar në një ulje masive të ndotjes së 
ajrit në zonat urbane në të gjithë globin.

Viola von Cramon  
Anëtare e Parlamentit Evropian,  
     Anëtare e Komitetit për  
         Marrëdhëniet me Jashtë 
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Makinat
Makinat ende dominojnë qytetet e Evropës Juglindore dhe 
gjithandej në botë në dëm të hapësirave të gjelbra, sigurisë 
së këmbësorëve dhe çiklisteve dhe shëndetit të gjithkujt. 
Kjo është në një masë të madhe pasojë e një qasjeje të 
vjetruar të planifikimit të transportit që quhet “Parashiko 
dhe Ofro”7 (d.m.th. parashiko se sa pritet të rritet trafiku 
dhe rrit kapacitetin e rrugëve sipas rastit). Ky model çon në 
ndërtime të tepruara të infrastrukturës së re rrugore, e cila 
në shumë raste nuk e lehtëson trafikun, por çon edhe në 
më shumë trafik, sepse njerëzit nxiten t’i përdorin makinat 
edhe më shumë. Kjo pasojë quhet “Kërkesë e detyruar”8 
ose “Trafik i detyruar”: “Në vend që ta mendojmë trafikun 
si një lëng që kërkon një vëllim të caktuar të hapësirës për 
të kaluar sipas një shpejtësie të caktuar, kërkesa e detyruar 
tregon se trafiku në fakt i ngjason më shumë gazit, i cili 
bymehet për të mbushur të gjithë hapësirën që i lejohet”9.

7 Petter Naess et. al. (2014): Modelimi i transportit në kontekstin e paradigmës “parashiko dhe ofro”. Pjesë e: Buletinit Evropian të Transportit dhe Studimeve të 
Infrastrukturës, 14(2). URL: https://www.researchgate.net/publication/283809298_Transport_modelling_in_the_context_of_the_'predict_and_provide'_paradigm 

8 Ibid.
9 Benjamin Schneider (2018): Universiteti CityLab: Kërkesa e Detyruar. URL: https://www.citylab.com/transportation/2018/09/citylab-university-induced-demand/569455/ 
10 Ipsos/ SEE Change Net/Qendra EDEN (2020): Qëndrimet dhe perceptimet e banorëve të Tiranës ndaj mënyrave të ndryshme të transportit: Raport për Sondazhin. 

URL: whttp://seechangenetwork.org/wp-content/uploads/2020/02/SUMP-Tirana_Survey-Report_EN_CC.pdf 
11 SEE Change Net (2019): Qëndrimet, perceptimet dhe motivimet e banorëve të Sarajevës në lidhje me lëvizshmërinë: Raport mbi sondazhin. URL: http://

seechangenetwork.org/wp-content/uploads/2020/02/Attitudinal-Survey-Report-SUMP-Sarajevo-ENG.pdf 
12 Këshilli Rajonal për Bashkëpunim (2019): Barometri i Ballkanit 2019: Sondazh i Opinionit Publik. URL: https://www.rcc.int/pubs/89/balkan-barometer-2019-public-

opinion-survey
13 Të dhënat i referohen Shqipërisë, Bosnje-Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Serbisë dhe Kosovës.

Një sondazh përfaqësues publik në Tiranë10, i cili u krye nga 
Ipsos në vitin 2019 gjatë hartimit të PLQU, tregon se 65% 
e të rriturve nuk e përdorin vetë makinën (në Sarajevë11, 
pothuajse gjysma e të rriturve). Kjo vlen veçanërisht për 
gratë, të moshuarit, studentët, si dhe familjet që mezi 
mbulojnë nevojat bazë. Megjithatë, 100% e popullatës preket 
nga pasojat e dëmshme të trafikut të makinave, ndotja e 
ajrit dhe zhurma, konsumi më i lartë i energjisë dhe varësia 
nga karburantet fosile. Pothuajse gjysma e popullatës së 
Evropës Juglindore i konsideron rrugët të pasigurta për 
shkak të infrastrukturës jo të mirë rrugore, automjeteve të 
pasigurta, si dhe mos trajnimit të mjaftueshëm të drejtuesve 
të makinave.12 Në vitin 2016, kanë vdekur 1,500 vetë, kurse 
pothuajse 55,000 të tjerë janë lënduar në vendet e Ballkanit 
Perëndimor13. Kjo është e barabartë me pothuajse 84 vdekje 
nga trafiku për milion banorë, krahasuar me BE-në, e cila 
shënon mbi 50 vdekje nga trafiku për milion banorë.

Anes Podić  
Eko akcija

Në vijim të programeve të vitit 1970 për uljen e ndotjes së ajrit, Plani i Qytetit të 
Sarajevës i vitit 1990 ndalonte ndërtimin e godinave të larta dhe parashikonte 
një rritje të ndjeshme të zonave të gjelbra, deri në 48 m2 për banor. Tre dekada 
më vonë, zonat e gjelbra të qytetit janë zvogëluar tetë herë, ndërkohë që ka 
pasur një rritje masive të godinave të larta, duke ndikuar kështu në shpërndarjen 
e ajrit. Nëse në planifikimin e qytetit nuk ka një kthesë momentale dhe radikale, 
Sarajeva do të humbasë çdo mundësi për të luftuar kundër ndotjes së ajrit.”
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Kriza mjedisore dhe klimatike
Ndryshimet klimatike na prekin më thellë sesa mendojmë. 
Sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit (AEM), Evropa 
Juglindore dhe Evropa Jugore do të goditen më rëndë nga 
thatësirat ekstreme dhe valët e të nxehtit sesa pjesa tjetër e 
kontinentit. Ky rajon “parashikohet të jetë një pikë e nxehtë 
e ndryshimeve klimatike dhe pritet që të përballet me 
numrin më të lartë të ndikimeve negative”14. 

Po kështu, një studim i Këshillit Rajonal për Bashkëpunim 
(RCC) i vitit 2018 tregon “një rritje alarmante të 
temperaturave në të gjithë territorin [e Ballkanit 
Perëndimor] me një rritje të vëzhguar të temperaturave prej 
1.2 °C në të ardhmen e afërt dhe të destinuar për t’u rritur 
edhe më tej me 1.7 – 4 °C deri në fund të këtij shekulli, në 
varësi të përpjekjeve globale për reduktimin e shkarkimeve 
të GHG [d.m.th. gazet serë].”15 

Ndryshimet klimatike po rëndojnë ndërkohë ngjarjet e 
motit, si p.sh.:

● Në vitin 2012, një thatësirë e madhe preku rajonin 
e Ballkanit Perëndimor dhe në veçanti Bosnje-
Hercegovinën. Kjo çoi në dëmtime masive, duke 
përfshirë edhe humbjen e prodhimeve bujqësore prej 
rreth 1 miliardë eurosh dhe 70% rënie të rendimentit 
të drithërave dhe perimeve.16

● Në vitin 2014, përmbytjet e rënda në Serbi shkaktuan 
dëme dhe humbje të llogaritura në vlerën rreth 1.7-1.8 
miliardë Euro.17

14 Reuters (2017): Ndikimet më negative të ndryshimeve klimatike në Evropën 
Jugore dhe Juglindore”. URL: https://www.reuters.com/article/us-europe-
climatechange/south-southeast-face-europes-most-adverse-climate-change-
impact-agency-idUSKBN15912K 

15 Këshilli Rajonal për Bashkëpunim (2018): Studim për Ndryshimet Klimatike në 
rajonin e Ballkanit Perëndimor. URL: https://www.rcc.int/pubs/62/study-on-
climate-change-in-the-ëestern-balkans-region

16 Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara (2018): 
Udhëzime për menaxhimin e rrezikut të thatësirave në rajonin e Ballkanit 
Perëndimor”. URL: http://www.fao.org/3/i9148en/I9148EN.pdf 

17 Politika e Evropës Juglindore për Energjinë e Qëndrueshme (2016): Evropa 
Juglindore: Rruga drejt BE-së apo rruga drejt asgjëkundit. URL: http://
seechangenetëork.org/south-east-europe-the-eu-road-or-the-road-to-
noëhere-an-energy-roadmap-for-2050-a-guide-to-the-future/ Fotografi: © Nerma Sofić
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Sipas të dhënave të OBSH-së, shkarkimet e gazeve serë 
nga transporti po rriten më shpejt sesa çdo sektor tjetër 
dhe po kthehen në një kontribuues masiv në ndryshimet 
klimatike18. Në vitin 2016, të paktën 33% e konsumit 
përfundimtar të energjisë dhe 24% e shkarkimeve të 
gazeve serë në BE vinin nga transporti.19 Një skemë e 
ngjashme është modeluar edhe për Evropën Juglindore nga 
Llogaritësi i Karbonit të Evropës Juglindore për vitin 2050.20

Pabarazia Gjinore
Ashtu sikurse në shoqëri në përgjithësi, edhe në fushën e 
lëvizjes ka ende pabarazi të ndjeshme gjinore. P.sh., gratë 
janë gjerësisht të papërfaqësuara sa duhet si punonjëse në 
sektorin e transportit. Në BE, vetëm 22% e punëtorëve të 
transportit janë gra21. Ndonëse nuk ka të dhëna të sakta për 
Evropën Juglindore, të dhënat e rastësishme tregojnë se ky 
numër mund të jetë edhe më i ulët. Kjo është veçanërisht 
e vërtetë për pozicionet vendimmarrëse. Shkalla e ulët 
e pjesëmarrjes nuk është vetëm diskriminuese, por ajo 
ka ndikime negative edhe në cilësinë e projekteve dhe 
rezultateve të politikave të ndryshme. 

Gjithashtu, si përdoruese të transportit, gratë janë në një 
pozicion të ndryshëm nga burrat. Shpesh, rrugët e tyre të 
udhëtimit janë më komplekse: në një ditë të zakonshme, 
ato nuk bëjnë thjesht rrugën nga shtëpia për në punë dhe 
kthimin nga puna për në shtëpi, por ndalojnë gjithashtu 
në dyqane ushqimoresh, në objektet e kujdesit për fëmijë, 
etj., sepse janë përgjegjëse për një pjesë të mirë të punës 
së papaguar që ka të bëjë me kujdesin. Në të njëjtën 
kohë, ato kanë më pak burime financiare për shkak të 

18 OBSH: Transporti – Ndikimet mbi shëndetin. URL: https://www.ëho.int/sustainable-development/transport/health-risks/climate-impacts/en/ 
19 Komisioni Evropian (2019): Transporti në Bashkimin Evropian. Tendencat dhe problemet aktuale. URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-

transport-in-the-eu-current-trends-and-issues.pdf 
20 URL: https://see2050carboncalculator.net 
21 Komisioni Evropian (2019): Transporti në Bashkimin Evropian. Tendencat dhe problemet aktuale. URL: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-

transport-in-the-eu-current-trends-and-issues.pdf 
22 Barometri i Ballkanit 2019, për detaje, shihni më poshtë.
23 OECD (2018): Konkurrueshmëria në Evropën Jug Lindore: Përmbledhje e Politikave. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264298576-16-en.

pdf?expires=1587544959&id=id&accname=guest&checksum=60409F59C97BB3ECA845D74CCD852386 

hendekut gjinor në paga, janë më pak në numër si drejtuese 
automjetesh dhe janë më të varura nga transporti publik 
apo ecja në këmbë. Në hapësirat publike, ato preken në 
mënyrë joproporcionale nga ngacmimet dhe dhuna.

Sfidat institucionale
Qytetet mund të përballen me një sërë sfidash në nivel 
institucional. P.sh., klima politike nuk është gjithmonë 
e favorshme dhe shumica e institucioneve publike në 
Evropën Juglindore perceptohen nga popullata22 si të 
korruptuara (shih Kapitullin 4). Shumë vendimmarrës ose 
zyrtarë publikë mund të jenë mësuar me “paradigmat e 
vjetra” kur mendojnë për lëvizshmërinë dhe transportin 
në qytete. Ligjet vendase për transportin nuk zbatohen 
gjithmonë dhe strategjive u mungojnë shpesh planet e 
monitorimit dhe zbatimit.23 

Të dhënat e besueshme për transportin shpesh nuk 
mblidhen në mënyrë sistematike. Kjo, p.sh., përfshin:

● Studimet e origjinës/destinacionet që përcaktojnë 
skemat e trafikut;

● Të dhënat për ndarjen e rrugëve, që përbën 
përqindjen e udhëtimeve sipas një mënyre të caktuar 
transporti;

● Modelimin e kërkesës së detyruar, e cila llogarit se sa 
çon në trafik të shtuar të automjeteve infrastruktura e 
re rrugore.

Dallimet gjinore në përdorimin e transportit
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Transporti Publik
Të dhënat nga Sarajeva dhe Tirana tregojnë se pothuajse 
një në dy persona përdor transportin publik gjithmonë 
ose shumë shpesh. Shumë persona të tjerë do të donin të 
kalonin tek transporti publik nëse shërbimi do të ishte më i 
mirë24. Pavarësisht kësaj kërkese të qartë, shumë qytete të 
Evropës Juglindore nuk i japin prioritet sa duhet transportit 
publik. Shqetësimet kryesore të qytetarëve si në Sarajevë, 
ashtu edhe në Tiranë, sa i përket transportit publik, ishin 
cilësia e dobët e automjeteve, mungesa e masave të 
sigurisë, mosrespektimi i orareve, si dhe koha e gjatë e 
udhëtimit25. Ndonëse këto të dhëna janë të kufizuara sa i 
përket mbulimit gjeografik, ato tregojnë një lloj modeli që 
ndoshta vlen për të gjithë rajonin. Të tjera probleme janë 
edhe flotat e transportit publik që shpesh përbëhen nga 
automjete shumë të vjetra dhe që krijojnë shumë ndotje; 
vështirësia pasagjerëve për të gjetur informacione të sakta; 
si dhe mosintegrimi i mënyrave të ndryshme të transportit 
në mënyrë miqësore për mjedisin.

24 Ipsos/ SEE Change Net/Qendra EDEN (2020): Qëndrimet dhe perceptimet e banorëve të Tiranës drejt mënyrave të ndryshme të transportit: Raporti i Sondazhit. 
URL: http://seechangenetëork.org/ëp-content/uploads/2020/02/SUMP-Tirana_Survey-Report_EN_CC.pdf 
SEE Change Net (2019): Qëndrimet, Perceptimet dhe Motivimet për Lëvizjen mes Banorëve të Sarajevës: Raport i Sondazhit. URL: http://seechangenetëork.org/
ëp-content/uploads/2020/02/Attitudinal-Survey-Report-SUMP-Sarajevo-ENG.pdf 

25 Ibid.
26 Ibid.
27 GIZ (2018): Udhërrëfyesi për Lëvizjen e Qëndrueshme Urbane në vendet e Evropës Juglindore. URL: http://www.nalas.eu/Publications/Books/RoadmapSUM

Ecja në këmbë dhe Çiklizmi
Pavarësisht kushteve të vështira dhe mungesës së 
infrastrukturës, ecja luan rol të madh në Sarajevë dhe 
Tiranë, dhe ndoshta edhe në shumë qytete të tjera të 
rajonit. Më shumë se gjysma e popullsisë në Sarajevë 
(55%) shprehet se ata ecin ose gjatë gjithë kohës ose 
shumë shpesh. Edhe në Tiranë, ka një numër edhe më të 
madh të popullsisë që preferon të ecë (74%). Megjithatë, 
banorët e këtyre qyteteve shprehin gjithashtu pakënaqësi 
të madhe me mjedisin për këmbësorët ku, për shembull, 
57% e njerëzve në Tiranë thonë se nuk ndihen të sigurt si 
këmbësorë. Banorët e të dyja këtyre qyteteve shprehën 
kritika për kushtet jo të mira të trotuareve për këmbësorët, 
mungesën e hapësirave të gjelbra, zonat e këmbësorëve 
dhe mundësitë për të pushuar. Më shumë se dy të tretat 
u ankuan gjithashtu se drejtuesit e automjeteve sillen në 
mënyrë të pasigurt dhe se makinat e parkuara bllokojnë 
rrugët e këmbësorëve. Duke pasur parasysh situatën e 
rrezikshme të trafikut, në të dyja qytetet ka vetëm një 
numër të vogël njerëzish që përdorin biçikletat në mënyrë 
sistematike.26

Për një tjetër analizë të pengesave, mundësive dhe kuadrit 
ligjor, shihni “Udhërrëfyesi për Lëvizjen e Qëndrueshme 
Urbane në vendet e EJL”27, i cili është i disponueshëm në 
gjashtë gjuhë.
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Fotografi © Michael Bell
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3. Instrumentet e PLQU  
dhe përdorimi i tyre në Evropën Juglindore
Çfarë janë PLQU-të?
Në vitin 2009, u prezantua koncepti i Planeve të Lëvizjes 
së Qëndrueshme Urbane (PLQU) nga Komisioni Evropian 
për adresimin e sfidave të përbashkëta në planifikimin e 
transportit. Qysh atëherë, këto plane janë zbatuar në më 
shumë se 1000 qytete në BE dhe në të paktën 150 qytete në 
Evropën Juglindore.

PLQU është një plan strategjik i projektuar 
për të përmbushur nevojat për lëvizshmëri 
të njerëzve dhe bizneseve në qytete dhe 
në rrethinat e tyre për një cilësi më të 
mirë jete. Ai mbështetet tek praktikat 
ekzistuese të planifikimit dhe merr 
parasysh si duhet parimet e integrimit, 
pjesëmarrjes dhe vlerësimit.
Ndryshe nga planifikimi tradicional i transportit, PLQU 
fokusohet jo tek trafiku dhe infrastruktura, por tek lëvizja e 
njerëzve dhe mallrave, si dhe tek përfshirja e qytetarëve dhe 
aktorëve të ndryshëm.

Grafiku i mëposhtëm ilustron fazat dhe objektivat kryesore 
të hartimit të një PLQU, që nga përgatitja dhe analizimi, 
përmes zhvillimit të strategjive dhe planifikimit të masave 
dhe deri tek zbatimi dhe monitorimi.

12 hapat e planifikimit të qëndrueshëm të lëvizjes urbane: Pamje nga Rupprecht Consult (CC BY-NC-ND 4.0) 
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Në udhëzimet e përditësuara së fundmi hap pas hap të 
PLQU28, mund të mësonim më shumë për:

● Qëllimin e secilit aktivitet dhe pyetjet që duhet të 
marrin përgjigje gjatë procesit;

● Detyrat kryesore që duhet të realizohen për secilin hap; 
● Këshilla të rëndësishme për afatet kohore dhe 

koordinimin;
● Një listë praktike kontrolli për profesionistët.

Për të pasur një përmbledhje të shpejtë, karakteristikat 
kryesore të PLQU përmblidhen në këtë kapitull:

1) Në kushte ideale, PLQU projektohet për një “zonë 
urbane funksionale”: Njerëzit dhe mallrat jo vetëm 
lëvizin brenda kufijve të caktuar administrativë, por 
ata lëvizin edhe përtej tyre. P.sh. dikush mund të 
punojë në qendrën e qytetit, të jetojë me familjen 
jashtë qytetit dhe të udhëtojë nga shtëpia për në punë 
dhe nga puna në shtëpi çdo ditë.

2) PLQU jo vetëm që synon kapërcimin e kufijve mes qytetit 
dhe periferisë, por edhe kufijtë institucionalë. Kjo 
do të thotë që vendos një bashkëpunim të ngushtë 
mes niveleve të ndryshme të qeverisë, sektorëve të 
politikave dhe institucioneve publike dhe private.

3) Njerëzit duhet të kenë mundësi të thonë fjalën e 
tyre. Ata që preken më shumë duhet të përfshihen 
në çdo hap të procesit, përndryshe plani në fund të 
procesit nuk do të jetë vërtet i qëndrueshëm.

4) Është karakteristike për PLQU që të fillojë me një 
analizë të plotë të situatës aktuale për të adresuar 
një sërë pyetjesh. Si duket sistemi i transportit për 
momentin? Cilat janë pikat e tij të forta dhe cilat janë 
sfidat? Në cilat fusha i përmbush nevojat e njerëzve 
dhe ku ka potencial për përmirësim? Çfarë planesh 
dhe politikash ekzistojnë deri tani? Çfarë mundësish 
apo burimesh ekzistojnë? Cilat janë opsionet tona për 
të ardhmen? Si e përcaktojmë suksesin? Të kuptuarit 
e këtyre pyetjeve dhe përcaktimi i objektivave dhe 

28 Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH, ed.  (2019): Udhëzime për zhvillimin dhe zbatimin e një Plani të Lëvizjes së Qëndrueshme Urbane; botimi i dytë. 
URL: https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-guidelines

synimeve të qarta ju ndihmon për të parë vlerësimin 
e arritur të PLQU më vonë.

5) Në çfarë lloj qyteti dëshironi që të jetojnë fëmijët 
tuaj? Të krijuarit së bashku me publikun të një 
vizioni afatgjatë dhe gjerësisht të mbështetur ju 
jep orientimin gjatë të gjithë procesit PLQU, duke 
garantuar se po shkoni drejt drejtimit të dëshiruar. Për 
t’iu afruar edhe më shumë këtij vizioni, nevojitet një 
plan i qartë zbatimi, në të cilin duhet të përcaktohen 
afatet kohore, buxhetet, përgjegjësitë, si dhe një 
paketë e integruar masash rregullatore, promocionale, 
financiare, teknike dhe infrastrukturore.

6) Përmes PLQU-së, të gjitha mënyrat e transportit 
zhvillohen në mënyrë të ekuilibruar dhe të integruar, 
duke konsideruar qartësisht si prioritare zgjidhje të 
qëndrueshme. Kjo përfshin jo vetëm transportin publik, 
ecjen dhe çiklizmin, por edhe format e “përbashkëta të 
lëvizjes”, si përdorimin e përbashkët të biçikletave. 

7) Monitorimi dhe vlerësimi sistematik janë elementë 
kyçë: sa janë arritur objektivat dhe synimet? A është 
e nevojshme të “bëhen korrigjime gjatë rrugës” apo 
duhet të modifikohen synimet? Vlerësimet transparente 
dhe raportimet nga publiku i mbajnë të gjithë të 
informuar për progresin dhe sfidat gjatë rrugës. 

Manuela Naessl  
Drejtuese e BERZH  
      në Bosnje-Hercegovinë

BERZH pati kënaqësinë të merrte pjesë në diskutimet publike të organizuara nga SEECN 
mbi marrëdhënien mes transportit dhe ndotjes së ajrit në Kantonin e Sarajevës. Plani i 
Veprimit i Kantonit për Zonat e Gjelbra dhe PLQU, mbështetur nga BERZH, janë tashmë 
dokumente të rëndësishme për orientimin e investimeve të Kantonit, duke përfshirë edhe 
financimin me kredi të BERZH të përmirësimit të sistemeve të trameve, tramvajet e reja 
efiçente, si dhe autobusët. Këto masa do të bëjnë që njerëzit të lënë makinat dhe të fillojnë 
të përdorin transportin publik dhe të ulin ndjeshëm përmes këtij procesi ndotjen e ajrit në 
qytet, duke rritur cilësinë e lëvizjes për të gjithë.”
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Shumë qytete të Evropës Juglindore janë  
tashmë në rrugën drejt këtij procesi
Evropa Juglindore po lëviz! Shumë qytete kanë tashmë planet e tyre proto-PLQU dhe po rritet ndërgjegjësimi i 
publikut për Lëvizjen e Qëndrueshme Urbane në të gjithë rajonin – nga Kosova29 deri në Greqi dhe Rumani. Disa 
qytete – si Shkupi – kanë filluar madje punën për valën e dytë të PLQU.

Ja disa shembuj nga rajoni:

Këmbësorët të parët në Lubjanë (Slloveni)
Lubjana, kryeqyteti i Sllovenisë me rreth 288,000 banorë, është një nga qytetet e para që ka përqafuar 
konceptin e PLQU (2012). Një nga sukseset më të njohura të këtij qyteti është transformimi i qendrës së 
qytetit, dikur i mbingarkuar nga makinat në dhjetëra hektarë zonë këmbësorësh pa makina. Ndonëse 
Lubjana po vuan ende në tërësi nga ndotja e ajrit, ky transformim urban tregon se kufizimi i makinave mund 
të çojë në përmirësime të ndjeshme të cilësisë së ajrit në afërsi të rrugëve të mbyllura për trafikun. Sipas 
Dr. Griša Močnik, ndotja e ajrit në këto zona është ulur me 70%. Lubjana është qyteti i parë i Evropës 
Juglindore që fitoi çmimin e Kryeqytetit të Gjelbër Evropian dhënë nga Komisioni Evropian (në vitin 
2016), duke vlerësuar ndryshimet madhore të arritura brenda një kohe të shkurtër.

Pjesëmarrja e suksesshme e qytetarëve në Kruševac (Serbi)
Kruševac, me një popullsi me pothuajse 130,000 banorë ndodhet në Serbinë qendrore dhe ka qenë qyteti 
i parë në vend që hartoi një PLQU në vitin 2017. Kruševac u përzgjodh për çmimin e JAVËS EVROPIANE TË 
LËVIZJES PËR VITIN 2019 dhe për pjesëmarrjen e jashtëzakonshme të qytetarëve të tij në riprojektimin e 
hapësirave publike, heqjen e vendeve të parkimit dhe krijimin e parqeve urbane.

Ndryshimi i ndarjes së korsive në Turda (Rumani)
Turda është një qytet i vogël prej 55,000 banorësh në rajonin e Cluj (Rumania Veriperëndimore) dhe një 
destinacion i njohur turistik. Ky qytet hartoi PLQU-in e tij të parë në vitin 2017 dhe një vit më pas fitoi vendin 
e 6-të për PLQU të Komisionit Evropian për vizionin e tij të qartë të planifikimit, strategjinë e shëndoshë 
të financimit dhe objektivat e matshëm. Qyteti pritet të motivojë shtatë në dhjetë banorë të zgjedhin 
mënyrat alternative të transportit në vend të përdorimit të makinës. Juria theksoi potencialin e kësaj 
strategjie për t’u zbatuar edhe në qytete të tjera të vogla dhe mesatare.

29 Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim për qëndrimet ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të OKB-së 
dhe me Opinionin e GjND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

Përfshirje reale e aktorëve të interesuar në 
Selanik (Greqi)
Selaniku, qyteti i dytë i Greqisë për nga madhësia, me më shumë 
se 1 milion banorë, e ka hartuar PLQU-in e tij të parë në vitin 
2014. Kjo ishte një arritje e madhe, sidomos duke qenë se PLQU 
është hartuar gjatë një krize të thellë financiare. Selaniku mori 
një çmim të posaçëm nga juria gjatë konkursit të tretë për PLQU 
të Komisionit Evropian. Për monitorimin dhe vlerësimin e PLQU 
është ngritur i ashtuquajturit “Forum i Lëvizjes”, i cili mbledh 
të gjithë aktorët e interesuar, si autoritetet e transportit publik, 
organizatat e menaxhimit të trafikut, autoritetet rajonale, si dhe 
nëntë bashki të zonës metropolitane.1

1 Thomas Mourey (2015): Monitorimi dhe vlerësimi në thelb të PLQU të Selanikut (Greqi). 
URL: https://www.eltis.org/discover/case-studies/monitoring-and-evaluation-very-core-
thessalonikis-sump-greece 
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Fotografi © Janez Kotar / Rocketborn Aerial

Aljaž Plevnik  
Instituti i Planifikimit Urban  
    i Republikës së Sllovenisë

Hartimi i PLQU në Lubjanë arriti 
ta zhvendoste diskutimin rreth 
zhvillimeve të ardhshme të lëvizjes 
nga një rreth i ngushtë inxhinierësh 
transporti në një grup më të gjerë 
ekspertësh dhe anëtarësh të publikut. 
Me këtë paketë zgjidhjesh, vendimet 
janë bërë gjithmonë e më shumë 
transparente dhe gjithëpërfshirëse.”
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4. Planifikim për njerëzit do të thotë planifikim 
bashkë me njerëzit: Pse duhet t’i vendosim qytetarët 
dhe aktorët e ndryshëm në qendër të procesit
Çfarë është pjesëmarrja e publikut? Në 
këtë kapitull, do të dëgjoni më shumë 
për këtë qasje, çfarë mund të fitoni prej 
saj dhe se si mund t’i adresoni sfidat e 
përbashkëta.
Për një vështrim më të hollësishëm se kush është saktësisht 
publiku dhe se çfarë mund të bëni ju vetë për të organizuar 
përfshirjen e tij, prisni për kapitujt 4 dhe 5.

Lëvizja na prek të gjithëve
Një student në Tiranë, duke kaluar në një kryqëzim me 
biçikletë për të shkuar në universitet, papritur duhet të 
ndalojë për shkak se i pret rrugën një makinë. Stafi i një 
supermarketi lokal në Prishtinë pret shkarkimin e kamionit 
të furnizimit që sjell produkte të freskëta. Në Sarajevë, 
një vajze të vogël i pëlqen të ecë me gjyshërit përgjatë 

lumit, duke luajtur ndërkohë me një top – ndoshta, ngaqë 
fundjavave, rruga është e mbyllur për makinat. Ndërkohë, 
një shofer ambulance në Shkup bëhet gati për t’iu përgjigjur 
me urgjencë një pacienti që po kalon një infarkt dhe nuk e 
di nëse do të arrijë në kohë për t’i shpëtuar jetën apo do të 
ngecë sërish në trafik. Një turist në Beograd pyet veten nëse 
ka bërë gabim që ka ardhur në këtë qytet, i bllokuar pas një 
trami në ndalim, ndërkohë që aplikacioni për cilësinë e ajrit 
tregon se ky është një nga qytetet më të ndotura në Evropë.

Çfarë kanë të përbashkët të gjithë këta? Ata preken 
thellësisht në jetën e tyre të përditshme nga lëvizja urbane: 
mënyra se si organizojmë lëvizjen e njerëzve dhe mallrave 
në qytete. “Lëvizja” është shumë më shumë se sa një 
koncept abstrakt, teorik. Ajo është një kërkesë bazë për 
pjesëmarrje në jetën sociale, mundësi për kujdes 
shëndetësor, arsim, punë dhe shumë më tepër – 
me pak fjalë, kërkesë për një qytet të jetueshëm.

Fotografi: yosmoes815 for Shutterstock

Vendosja e Qytetarëve në Qendër    |    SEE Change Net    |    14

1.Hyrje 2.Sfidat 3.Instrumentat 4.Planifikimi 5.Përfshirja 6.Mjetet 7.Koha 8.Konkluzione 9.Burimet



Vendosja e Qytetarëve në Qendër    |    SEE Change Net    |    15

Përfitimet e pjesëmarrjes së publikut
Duke qenë se me pjesëmarrje të publikut kuptojmë 
procesin e përfshirjes në mënyrë sistematike të 
qytetarëve dhe aktorëve të ndryshëm në një sërë 
rrugësh dhe mënyrash që çojnë në vendimmarrje për 
Lëvizjen e Qëndrueshme Urbane. Pjesëmarrja e publikut 
fuqizon të gjithë ata që mund të preken nga një vendim 
apo që mund të jenë të interesuar për atë vendim. 
Pjesëmarrja e publikut duhet të jetë “një marrëdhënie e 
vazhdueshme dhe dinamike dhe jo një politikë, aktivitet 
apo rezultat specifik.”30 Kjo do të thotë që pjesëmarrja e 
publikut ndodh në çdo moment të procesit PLQU, që nga 
planifikimi e deri te zbatimi.

Siç është shprehur profesori Vivien Lowndes me të drejtë 
në studimin e tij për pjesëmarrjen e qytetarëve në Evropën 
Juglindore: “Pjesëmarrja nuk është thjesht ‘qershia mbi 
tortë.’ Ajo mund të bëhet edhe ‘majaja në brumë’!”31 

30 Prof. Vivien Lowndes (2012): Pjesëmarrja e qytetarëve në Evropën Juglindore; f. 5. URL: http://mdpinicijative.ba/ëp-content/uploads/2018/04/Citizen-participation-
in-south-eastern-Europe.pdf

31 Ibid., p. 9.

Përfitimet kryesore që mund të kemi nga pjesëmarrja e 
publikut – kur kjo bëhet si duhet - janë:

● Proces më i fortë demokratik dhe vendimmarrje më 
transparente;

● Arsim më i mirë publik dhe ndërgjegjësim më i madh 
për lëvizjen e qëndrueshme urbane;

● Përmirësim i përfshirjes sociale përmes mundësive 
që u jepen individëve dhe grupeve për të marrë pjesë 
në jetën publike;

● Kuptim më i qartë i nevojave të komunitetit.

● Kuptim më i mirë i përfitimeve dhe rreziqeve të 
politikave të propozuara sipas perceptimit të publikut;

● Rezultatet më të mira të mundshme dhe zgjidhje 
kreative të arritura përmes “ekspertizës lokale” të 
qytetarëve dhe aktorëve të ndryshëm;

● Reduktim i kostove dhe rritje e shpejtësisë përmes 
ofrimit efikas të shërbimeve publike;

● Më shumë legjitimitet për planet dhe pranim më i 
gjerë i rezultateve;

● Publiku ndihet zot i projekteve të lëvizjes;

● Politikanët dhe publiku gjenden më afër njëri-tjetrit.

Edin Forto  
ish-Kryeministër i 
    Kantonit të Sarajevës

Si drejtues politik, është 
gjëja më e rëndësishme për 
mua që t’ua vë veshin vërtet 
qytetarëve. Si do të mund 
t’i shërbeja ndryshe vërtet 
publikut dhe të rrisja cilësinë 
e jetës?”
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Është vërtetuar se, sidomos me përdorimin e metodave 
të një pjesëmarrjeje të madhe të qytetarëve si metodat e 
Buxhetimi me Pjesëmarrje32, qytetarët janë më të prirur 
të paguajnë taksa. Ky është rezultati i studimit të Bankës 
Botërore të vitit 2019, ku morën pjesë 65,000 Persona/
Individë në 50 vende. Studiuesit dolën në përfundimin se 
qytetarët janë më të angazhuar të përmbushin detyrimet 
e tyre tatimore kur u jepet mundësia të ngrenë zërin për 
preferencat e tyre në lidhje me shpenzimet e qeverisë 
dhe kur mësojnë rreth mbikëqyrjes nga ana e qeverisë të 
burimeve publike. Kjo ka rezultuar e vërtetë pavarësisht 
sistemeve qeveritare, niveleve të zhvillimit apo kulturës.33

Russel J. Dalton, Profesor i Shkencave Politike në 
Universitetin e Kalifornisë, Irvin, tregon më tej në kërkimet 
e tij, ku krahason 20 demokraci, se kombet me nivele më 
të larta të pjesëmarrjes së qytetarëve kanë edhe qeveri 
që punojnë më mirë. Kjo është veçanërisht e vërtetë për 
Norvegjinë, Zelandën e Re, Kanadanë de Danimarkën. 
“Kjo mbështet logjikën e përgjithshme se një publik i 
vëmendshëm dhe i përfshirë e shtyn qeverinë të jetë më 
efikase dhe t’i përgjigjet më shumë popullit. Me fjalë 
të thjeshta, qytetarët e mirë çojnë në qeverisje të mirë 
demokratike.”34

Sfidat e përbashkëta të pjesëmarrjes 
së publikut në Evropën Juglindore
Arritja e një pjesëmarrjeje cilësore të publikut që çon në 
këto përfitime nuk është proces i lehtë dhe shumë vende në 

32 Buxhetimi me Pjesëmarrje është një proces demokratik ku qytetarët vendosin se si ta përdorin një pjesë të buxhetit publik. Pjesëmarrësit identifikojnë, diskutojnë 
dhe përcaktojnë prioritetet mes projekteve që duhet të financohen. Njerëzit që zakonisht nuk përfshihen në vendimmarrje tani mund ta thonë mendimin e tyre: 
për shembull, banorët e rinj ose ata me të ardhura të ulëta.

33 Fredrik M. Sjoberg et all. (2019): Zëri dhe ndëshkimi. Një eksperiment i sondazheve globale mbi moralin e tatimeve. URL: https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/31713/WPS8855.pdf 

34 Russel J. Dalton (2017): A është vërtet mirë për demokracinë pjesëmarrja e qytetarëve? URL: whttp://www.democraticaudit.com/2017/08/22/is-citizen-
participation-actually-good-for-democracy/ 

35 Igor Bajok/ Vanja Škoric (2012): Komunitetet e lidhura. Si mund të iniciojnë, mundësinë e mbështesin qeveritë vendore pjesëmarrjen e qytetarëve në 
vendimmarrjen publike? Tek: Vivien Lowndes (ed.): Pjesëmarrja e qytetarëve në Evropën Juglindore, f. 74.

36 Ibid., p.84.

Evropën Juglindore përballen me disa sfida në këtë rrugë. 
Përvojat nga historia e kohëve të fundit ende ndikojnë në 
qëndrimet e publikut. Ata që janë rritur në ish-Jugosllavi 
mund të jenë mësuar me një tjetër traditë apo kulturë, ku 
ishte shteti ai që mbante përgjegjësi për marrjen e vendimeve 
në shumë aspekte të jetës “pas dyerve të mbyllura”, duke iu 
dhënë qytetarëve më pak mundësi për të luajtur një rol aktiv. 
Ndryshimet e thella politike pas shpërbërjes së Jugosllavisë 
“çuan në një koncept të ri të qytetarisë aktive. Megjithatë, kjo 
ka kërkuar një ndryshim të plotë të mentalitetit.”35

Mungesa e burimeve financiare dhe njerëzore (sidomos 
në qytete të vogla), si dhe njohja e pamjaftueshme e 
metodave të mira të pjesëmarrjes dhe mënyra se si duhet të 
trajtohet kontributi i publikut janë ndër sfidat e zakonshme. 
(Ndonëse shembujt në kapitullin 2 tregojnë se kjo pengesë 
mund të tejkalohet dhe se shumë qytete të vogla dhe 
mesatare në Evropën Juglindore po zbatojnë me sukses 
PLQU pavarësisht rrethanave të vështira.)

Disa zyrtarë lokalë mund të kenë frikë se nëse institucionet e 
tyre bëhen “tepër të hapura” për qytetarët, kjo mund të çonte 
në shpërdorimin e kësaj mundësie nga opozita. Shembull: në 
Kroaci, disa persona kanë shprehur shqetësimin se “opozita 
mund të bllokojë proceset vendimmarrëse nëse organizohen 
konsultime të gjera përmes infiltrimit të qytetarëve që 
përpiqen të minojnë përpjekjet”36. Gjithashtu, në Sarajevë 
dhe Tiranë, inxhinierët e trafikut shprehën shqetësimin se 
përmes përfshirjes së publikut, mund të shkohet drejt një 
“demokracie të tepruar” në procesin e planifikimit.

Erion Veliaj  
Kryetar i Bashkisë Tiranë

Nuk mund të ndërtojmë qytete të 
qëndrueshme pa përfshirë qytetarët 
në këtë proces. Unë e them shpesh se 
projekti më i madh infrastrukturor për 
ndryshimin e një qyteti nuk është një 
bulevard, as një ndërtesë e madhe, se 
këto dimë t’i bëjmë. Është pikërisht 
ai 10 cm mes veshëve tanë – të 
menduarit dhe mentaliteti i njeriut – kjo 
është infrastruktura më e vështirë për 
t’u transformuar.”
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Kështu që, nuk është çudi që qytetarët në Evropën 
Juglindore të mos kenë shumë besim tek institucionet 
publike dhe tek qeveria. Gjysma e popullatës (49%) thonë 
se ata nuk kanë diskutuar kurrë vendime me qeverinë 
dhe se çereku (27%) i diskutojnë këto vetëm në ambiente 
private. Janë edhe më të paktë ata që bëjnë komente në 
rrjetet sociale apo gjetkë në internet (9%), që marrin pjesë 
në protesta (6%) apo në debate publike (3%).37 Kjo tregon 
për një apati dërrmuese dhe për një ndjesi të pafuqisë tek 
popullata. Për shumë të tjerë, kjo lloj përfshirjeje nuk do të 
kishte kuptim, pasi nuk sjell pothuajse asgjë.

“Ko vjen kryesisht si rrjedhojë e viteve të tëra të 
neglizhimit dhe përpjekjeve gjysmake të qeverive për të 
kënaqur aktorët joqeveritarë aktivistë dhe organizatat 
ndërkombëtare të donatorëve. Me këto nivele gati rekord 
të apatisë dhe pasivitetit të qytetarëve, qeveritë duhet 
të përmirësohen sa i përket promovimit, mundësive dhe 
mbështetjes së pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrje 
– duke filluar me bërjen e proceseve të aksesueshme, të 
hapura dhe transparente.”38

Qëndrimet ndaj pjesëmarrjes së publikut lidhen 
ngushtësisht me shëndetin e demokracisë në përgjithësi, 
me nivelin e korrupsionit, si dhe me lirinë e shtypit në 
vendet e Evropës Juglindore. Një sërë raportesh globale 
për këto çështje na ndihmojnë të vlerësojmë gjendjen e 
secilit prej këtyre faktorëve. Indeksi Botëror i Demokracisë 
për vitin 2019 përdor një shkallë vlerësimi prej 0 (“regjim 
autoritar”) deri në 10 (“demokraci e plotë”) për analizimin e 
gjendjes së demokracisë në të gjithë botën. Kjo përcaktohet 
me pesë kategori: proceset zgjedhore dhe pluralizmi; 
funksionimi i qeverisë; pjesëmarrja politike; kultura 
politike dhe liritë qytetare. Mesatarisht, vendet e Evropës 
Juglindore kanë shënuar rezultatin prej 6.38 (krahasuar 
me 8.35 në Evropën Perëndimore), që do të thotë se asnjë 
prej tyre nuk konsiderohet se ka demokraci të plotë. 
Rezultatet më të mira në rajon janë arritur nga Sllovenia, 
Greqia, Bullgaria, Kroacia, Rumania dhe Serbia, vende që 
përkufizohen si vende me “demokraci me të meta”.

37 Barometri i Ballkanit 2019; për detaje, shihni më poshtë.
38 Ibid.

Fotografi: © Nerma Sofić

Në mjedisin e jashtëm, ndotja e rrezikshme 
e ajrit është kërcënuese për të moshuarit, 

fëmijët dhe njerëzit me sëmundje të 
frymëmarrjes ose të zemrës.  

Fotografia është bërë në 13 Janar 2020 në 
Sarajevë; 378 μg/m3 PM2.5.
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Ndryshe prej tyre, vende të tjera shihen si “regjime 
hibride” mes demokracive me të meta dhe regjimeve 
autoritare. Kjo vlen për Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, 
Malin e Zi dhe Bosnje-Hercegovinën.39 Korrupsioni është 
një tjetër problem serioz në këtë rajon. Vendet e Evropës 
Juglindore shënojnë mesatarisht një rezultat prej vetëm 45 
pikësh në shkallën e vlerësimit të Indeksit të Perceptimeve 
të Korrupsionit për vitin 2019, ku 0 do të thotë vend “tejet 
i korruptuar”, kurse 100 “shumë i pastër”.40 Indeksi Botëror 
për Lirinë e Shtypit vlerëson pluralizmin e medias dhe 
pavarësinë, cilësinë e kuadrit legjislativ, si dhe sigurinë e 
gazetarëve në secilin vend, duke i vendosur ato në një prej 
pesë kategorive. Në vitin 2019, në pjesën më të madhe të 
vendeve të Evropës Juglindore, liria e shtypit u kategorizua 
si “problematike” kurse në Bullgari si “dobët”. I vetmi 
përjashtim ishte Sllovenia, ku liria e shtypit u klasifikua si 
“mjaft e mirë”.41 

Praktikat më të mira të pjesëmarrjes 
së publikut
Në kushte ideale, pjesëmarrja e publikut duhet të mishërohet 
thellë në çdo proces politikëbërjeje, si p.sh. përmes një 
kodi të praktikave të mira të miratuara nga parlamenti. 
Si vullneti i qenësishëm politik, ashtu edhe angazhimi i 
qeverisë vendore janë të dyja thelbësore. Nga një studim i 
bërë në Bosnje-Hercegovinë, kuptojmë se “aty ku zgjidhjet 
e reja nuk imponohen nga aktorët e jashtëm, por krijohen 
brendapërbrenda komunitetit, aq më efikase dhe më të 
qëndrueshme janë rezultatet e arritura nga bashkitë […]”42. 

Gjithashtu, është shumë e rëndësishme të gjenden qasjet 
që i shkojnë kontekstit lokal. A ka ligje në nivel qendror ose 
lokal që e bëjnë të detyrueshme pjesëmarrjen e publikut? 
Çfarë traditash lokale ekzistojnë për pjesëmarrjen e 
qytetarëve? (Për shembull “Komunitetet Lokale”, të cilat 

39 Njësia e Inteligjencës Ekonomike (2020): Indeksi i Demokracisë 2019: Një vit hapash mbrapa në demokraci dhe protestash popullore. URL: https://www.eiu.com/
topic/democracy-index

40 Transparency International (2020): Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit 2019. URL: https://www.transparency.org/cpi2019
41 Raportuesit pa Kufi (2019): 2019 Indeksi Botëror i Lirisë së Shtypit – Cikli i frikës. URL: https://rsf.org/en/2019-world-press-freedom-index-cycle-fear
42 Snezana Mišić Mihajlović (2012): Pjesëmarrja e qytetarëve në Bosnje-Hercegovinë: Mes Traditës dhe Tranzicionit; p. 27. Tek: Vivien Lowndes (ed.): Pjesëmarrja e 

qytetarëve në Evropën Juglindore. URL: http://mdpinicijative.ba/ëp-content/uploads/2018/04/Citizen-participation-in-south-eastern-Europe.pdf

kanë qenë shprehje e demokracive lokale në Jugosllavinë 
Socialiste para lufte). 

Hartimi i planeve PLQU mund të shihet si një mundësi 
e shkëlqyer për të eksperimentuar me format e reja të 
pjesëmarrjes ndëraktive dhe për të riorganizuar strukturat e 
trashëguara.

Në bazë të përvojës së pasur të vendeve të ndryshme, 
mund të nxirren këto përfundime:

● Përgatitja e mirë dhe hartimi i një strategjie 
komunikimi dhe pjesëmarrjeje janë kyçe. Pyetjet që 
duhet të bëhen janë:

 ☐ Çfarë nevojash keni? Çfarë vështirësish keni në 
komunikim?

 ☐ Cila është audienca juaj? Sa e njihni këtë temë? 
Cilat janë kanalet më të mira mediatike për të 
komunikuar?

 ☐ Cilat janë objektivat dhe mesazhet kyçe? Çfarë 
duhet të dinë qytetarët?

 ☐ Çfarë mjetesh komunikimi dëshironi të përdorni?

 ☐ Cilat metoda janë të përshtatshme dhe të 
përballueshme ekonomikisht?

 ☐ Cilat janë rregullat e pjesëmarrjes?

 ☐ Kush mban përgjegjësi për çfarë?

 ☐ Si mund të sigurohen burimet financiare dhe 
njerëzore?

 ☐ Çfarë afatesh janë realiste?

 ☐ Si i përcaktoni dhe dokumentoni rezultatet?

 ☐ Si e vlerësoni dhe masni suksesin?
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Fotografi: nrqemi / iStock
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● Për ta bërë këtë, nëpunësit publikë duhet të zotërojnë 
shumë mirë një sërë aftësish, të cilat mund të 
mbështeten përmes aktiviteteve për forcimin e 
kapaciteteve dhe orientimeve praktike.

● Që gjërat të bëhen, dikush duhet të drejtojë dhe të 
marrë përgjegjësinë – kjo do të thotë që për detyra 
të caktuara duhen caktuar personat përgjegjës. 
Në kushte ideale, secila bashki duhet të krijojë një 
pikë fokale për pjesëmarrjen e qytetarëve. Për këtë 
ndihmon jashtëzakonisht të pasurit e një buxheti fiks.

● Nëse gjërat bëhen si duhet, pjesëmarrja e publikut 
do të thotë që komunikimi ndodh në dy drejtime: 
nga lartë-poshtë (d.m.th. autoritetet planifikuese e 
informojnë publikun në mënyrë proaktive) dhe nga 
poshtë-lart (qytetarët japin kontributet e tyre dhe 
shkëmbejnë nevojat dhe idetë).

● Informimi i qytetarëve dhe i aktorëve të ndryshëm që 
në fazat e hershme për çdo aktivitet me pjesëmarrje si 
përmes kanaleve formale, ashtu edhe atyre informale 
të komunikimit.

● Me shumë gjasë, qytetarët angazhohen kur janë të 
interesuar për çështje të caktuara. Për të marrë 
pjesë në mënyra që kanë kuptim, ata duhet gjithashtu 
të kuptojnë mirë se për çfarë po punon qeveria.

● Është e rëndësishme që qytetarëve dhe aktorëve të 
ndryshëm t’u shpjegohet paraprakisht se cilat janë 
rregullat e procesit të pjesëmarrjes, çfarë roli pritet të 
luajnë ata dhe çfarë do të ndodhë me kontributet e 
tyre. Megjithatë, atyre nuk u duhet premtuar asnjëherë 
më shumë sesa mund të arrihet në të vërtetë. Jini të 
sinqertë sa u përket vendimeve që janë marrë me kohë 
dhe atyre që janë ende të hapura për diskutim. 

● Të gjithë zërat duhet të merren parasysh pa diskriminim, 
duke u dhënë mundësi të barabarta për pjesëmarrje si 
burrave, ashtu edhe grave, të rinjve dhe të moshuarve, 
personave me dhe pa aftësi të kufizuara, etj.

● Nëpër aktivitete, krijoni një atmosferë ku të gjithë të 
mund të shkëmbejnë sinqerisht pikëpamjet e tyre 
dhe ku të ekzistojë respekti reciprok mes të gjithë 
pjesëmarrësve. Për këtë, mund të ndihmojë një 
moderator neutral dhe profesional. Sa herë që të 
jetë e mundur, bëjini këto aktivitete argëtuese dhe të 
këndshme. 

● Sa u përket aspekteve logjistike të planifikimit 
të aktiviteteve, kujdesuni që vendi të jetë i 
aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara 
dhe që ora dhe datat e takimeve të jenë të 
përshtatshme për grupet që synoni të arrini. 
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● Ndonjëherë, për nxitjen e pjesëmarrjes, mund të 
ndihmojnë edhe stimuj të vegjël (p.sh. bileta falas 
për transportin publik ose bileta për aktivitete 
kulturore).

● Për të përfshirë në mënyrë sistematike dhe saktë 
rezultatet e pjesëmarrjes së publikut nevojitet një 
strategji e qartë në çdo fazë të hartimit të Planit të 
Lëvizjes së Qëndrueshme Urbane. Mundohuni të gjeni 
mënyrat më të mira për regjistrimin dhe analizimin 
si duhet të kontributeve, p.sh. duke publikuar 
procesverbalet e takimeve, duke mbajtur shënim 
komentet dhe duke hartuar raporte përmbledhëse. 
Menjëherë pas aktiviteteve, informojini qytetarët 
në lidhje me rezultatet e tyre dhe shpjegojuni se 
pse sugjerime të caktuara nuk janë bërë pjesë e 
PLQU-së. “Fitoret e shpejta” – masa të lehta që 
mund të zbatohen direkt dhe që kanë ndikime të 
konsiderueshme – janë një mënyrë e mirë për të fituar 
besimin e qytetarëve dhe për të nxitur pjesëmarrjen e 
mëtejshme.

● E fundit, por jo nga rëndësia, kontrolli i 
vazhdueshëm i cilësisë i proceseve me pjesëmarrje 
është thelbësor. Kjo përfshin monitorimin e metodave, 
objektivave identifikimin dhe përfshirjen e aktorëve të 
ndryshëm, kostove, ndikimeve, etj. Kjo ju ndihmon që 
të dilni edhe më mirë herën e ardhshme.

Për shpjegime dhe shembuj më të thelluar, hidhini një sy 
manualit të pjesëmarrjes43 të hartuar nga projekti evropian 
CH4LLENGE (i disponueshëm në nëntë gjuhë) dhe manualit 
të tyre për bashkëpunimin institucional44.

43 CH4LLENGE (2016): Pjesëmarrja. Angazhimi aktiv i qytetarëve dhe aktorëve 
të ndryshëm në hartimin e Planeve të Lëvizjes së Qëndrueshme Urbane. URL: 
http://www.sump-challenges.eu/kits 

44 CH4LLENGE (2016): Bashkëpunimi institucional. Të punuarit së bashku me 
partnerët institucionalë në kontekstin e Planeve të Lëvizjes së Qëndrueshme 
Urbane. URL: https://www.eltis.org/resources/tools/sump-institutional-
cooperation-kit Fotografi: © Zoltan Balogh / EPA
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Nivelet e ndryshme të pjesëmarrjes 
së publikut
Kuptohet që jo çdo pjesëmarrje ka të njëjtën cilësi. 
Pjesëmarrja mund të mendohet si një shkallë me këmbë 
të ndryshme që simbolizojnë nivele të ndryshme. Që në 
vitin 1969, Sherry Arnstein krijoi një model të thjeshtuar të 
bazuar në vëzhgimet e tij në Shtetet e Bashkuara, model që 
mbetet bashkëkohor edhe sot në të gjithë globin: “Ka një 
dallim të rëndësishëm midis ritualit bosh të pjesëmarrjes 
dhe të pasurit të fuqisë reale që duhet për të ndikuar në 
rezultatin e procesit.”45 Arnstein e ilustron në mënyrë 
të gjallë se si – nëse nuk ka rishpërndarje të pushtetit – 
pjesëmarrja e qytetarëve mundet të përdoret lehtësisht si 
një perde tymi që u lejon atyre në pushtet të pretendojnë 
se janë marrë parasysh të gjitha palët, por që të përfitojnë 
vetëm disa prej tyre. Kjo gjë ruan status quo-në.” Le ta 
shohim pak hap-pas-hapi këtë shkallë:

45 Sherry R. Arnstein (1969): Shkalla e Pjesëmarrjes së Qytetarëve. Tek: Buletini 
i Shoqatës Amerikane të Planifikimit (25), p. 216-224. URL: https://www.
participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/Arnstein%20
ladder%201969.pdf

Niveli 6 – 8: “Pushteti i qytetarëve”
Forma më e lartë e pjesëmarrjes të qytetarëve është një 
bashkëpunim ku fuqia i delegohet pjesërisht qytetarëve 
ose kur qytetarët janë në kontroll të plotë të disa vendimeve . 
Shembuj për këtë janë bordet e përbashkëta të politikave apo 
komisionet e planifikimit, ku grupe qytetarësh mund të kenë 
edhe fuqinë e vetos. Një tjetër shembull është ai i krijimit të 
institucioneve të reja komunitare që qeverisen nga vetë banorët.

 

Niveli 3 – 5: “Pjesëmarrja sa për dukje”
Në nivelet më të ulta të shkallës simbolike ku paraqitet nivelet 
e ndryshme të pjesëmarrjes së qytetarëve, janë aktivitetet 
ku qytetarët informohen dhe konsultohen për çështje të 
ndryshme, p.sh. përmes sondazheve ose dëgjesave publike. Zëri 
i tyre dëgjohet, që është një hap i parë shumë i rëndësishëm. 
Megjithatë, ata nuk kanë asnjë garanci se opinionet e tyre do të 
merren parasysh si duhet.

 

Niveli 1 – 2: “Mos pjesëmarrja”
Në disa raste, në vend që të kemi një përfshirje të qenësishme 
të qytetarëve, pjesëmarrja mund të kthehet thjesht në një 
mjet për manipulimin e publikut. P.sh., nëse takimet përdoren 
thjesht si një aktivitet i marrëdhënies me publikun për ta bindur 
publikun për një projekt pa u dhënë të gjithë informacionin 
e nevojshëm. Një tjetër shembull do të ishte nëse proceset 
e pjesëmarrjes zhvendosin vëmendjen nga probleme më 
madhore me të cilat përballet një grup i caktuar dhe e orientojnë 
diskutimin drejt temave më pak të rëndësishme.

Sigurisht, realiteti është shumë më kompleks sesa një model i 
thjeshtë. Informimi dhe konsultimi i qytetarëve janë hapa legjitimë 
dhe të rëndësishëm në këtë proces. Megjithatë, kjo në vetvete nuk 
mjafton për të arritur pjesëmarrjen e publikut. Ky është një proces 
që kërkon kohë, punë dhe ndoshta edhe sforcime gjithmonë e më 
të mëdha në rrugën drejt majës së shkallës, por ia vlen patjetër.

8. Kontrolli i qytetarëve

7. Delegimi i fuqisë

6. Partneriteti 

5. Zbutja

4. Konsultimi

3. Informimi

2. Terapia

1. Manipulimi

 Grafiku bazohet në grafikun e krijuar nga Sherry R. Arnstein
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5. Të mos lëmë askënd pas:  
Kush duhet të përfshihet në proces
Hartëzimi i aktorëve të ndryshëm
Në këtë kapitull, do të shohim më nga afër 
se kush do të përfshihet në pjesëmarrjen 
publike për planifikimin e Lëvizjes së 
Qëndrueshme Urbane. 
Para së gjithash, le të sqarojmë disa terma kyçë: Me 
“qytetarë” kemi parasysh anëtarët e publikut, p.sh. 
njerëzit që jetojnë apo që punojnë në qytetin ku po 
hartohet PLQU. Ndërkohë, “aktorët” përfshijnë të gjithë 
individët, grupet apo organizatat që preken nga PLQU dhe/
ose që janë në gjendje të ndikojnë tek ai (p.sh. OJQ-të, 
kompanitë, etj.). Është e qartë që çdo aktor është zakonisht 
edhe qytetar, përveç rasteve kur nga këto vendime 
përfitojnë partnerë të mëdhenj të jashtëm.

Pjesëmarrësit që duhet të përfshihen në procesin e 
vendimmarrjes variojnë nga një qytet në tjetrin. Për 
identifikimin e pjesëmarrësve më të rëndësishëm 
ndihmojnë këto pyetje:

 ☐ Kush mund ta garantojë mbështetjen politike dhe 
burimet?

 ☐ Kush e menaxhon rrjetin e transportit?

 ☐ Kush i ka të dhënat dhe aftësitë që nevojiten për PLQU?

 ☐ Kush i kupton opinionet e publikut dhe të aktorëve të 
ndryshëm?

 ☐ Kush janë personalitetet kyçe në rrjetet e njohura dhe 
të mirëorganizuara lokale?

 ☐ Kush preket nga rezultatet e PLQU?

 ☐ Kush ka marrë pjesë në projektet e mëparshme të 
lëvizjes në qytet?

 ☐ Kush mendoni se do të jetë i vështirë për t’u përfshirë?
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Grupet e Aktorëve Kryesorë
Na ndihmon ta kuptojmë këtë gjerësisht si ndikimin që ka 
PLQU mbi një qytet dhe mbi rrethinat e tij, i cili shkon përtej 
thjesht sektorit të transportit. Ja disa shembuj konkretë të 
atyre që mund të doni të përfshini në këtë proces:

● Autoritetet kombëtare;

● Ministritë/Departamentet (Transporti, Planifikimi 
Urban, Ekonomia, Mjedisi, Shëndetësia, 
Infrastruktura, Turizmi, Energjia, Komunikimi, etj.);

● Kryetarët e bashkive, partitë politike dhe politikanët;

● Bashkitë;

● Qytetarët, sidomos grupet vulnerabël apo të 
marxhinalizuara (familjet me të ardhura të ulëta, 
gratë, fëmijët dhe të rinjtë, të moshuarit, prindërit e 
vetëm, personat me aftësi të kufizuara, komunitetet 
etnike të pakicave si romët, pakicat gjuhësore …);

● Shoqëria civile (OJQ-të mjedisore, kopshtet dhe 
shkollat, shoqatat e prindërve, shoqatat e çiklistëve, 
OJQ-të e të rinjve, sindikatat...);

● Punonjësit e sektorit të transportit (shoferët 
e transportit, shoferët e trenave, shoferët e 
ambulancave, shoferët e taksive, etj.);

● Kompanitë publike dhe private në sektorin e transportit 
(kompanitë e transportit publik, agjencitë e taksive, 
kompanitë e dhënies me qira të biçikletave, etj.);

● Kompani të tjera publike dhe private (industri dhe 
prodhime, shërbime, shitës me pakicë, shoqatat e 
strehimit, hotelet dhe agjencitë turistike, bizneset 
turistike, etj.);

● Akademia (universitetet, institutet shkencore …);

● Policia e qarkullimit rrugor;

● Aktorët ndërkombëtarë që kanë ndikim (OKB, 
Komisioni Evropian, Komuniteti i Energjisë, 
Komuniteti i Transportit, Këshilli Rajonal për 
Bashkëpunim (KRB), Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Agjencia 
Kombëtare Japoneze për Bashkëpunim (JICA), 
Agjencia Kombëtare Suedeze për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim (SIDA), Banka Evropiane për Rindërtim 
dhe Zhvillim (BERZH), Banka Botërore, Shoqatat e 
Kryetarëve të Bashkive, Anëtarët e Delegacioneve të 
Parlamentit Evropian, etj.).

Kini parasysh se këto grupe do të sjellin shumë opinione 
të ndryshme në tavolinë – edhe personat që i përkasin të 
njëjtit grup (p.sh. OJQ-të mjedisore) mund të kenë ide të 
kundërta për atë se çfarë është më e mira për qytetin e tyre. 
Për të kuptuar më mirë këto grupe aktorësh të ndryshëm, 
mendoni se çfarë interesash dhe objektivash kanë ata 
dhe se çfarë kompetencash dhe kapacitetesh zotërojnë. 
Përpiquni gjithashtu të identifikoni se çfarë aleancash apo 
konfliktesh mund të ekzistojnë mes aktorëve të ndryshëm 
të interesuar.

Ermelinda Mahmutaj  
Drejtore Ekzekutive e Qendrës  
    EDEN

Në emër të Qendrës EDEN, jemi shumë të lumtur të marrim pjesë 
në hartimin e PLQU-së për Tiranën, proces që ka pasur si synim 
pjesëmarrjen e gjerë dhe specifike të komunitetit për të sjellë një 
realitet të avancuar në politikat e vjetruara ekzistuese dhe që ka 
rezultuar në një vizion modern të lëvizjes me pjesëmarrje dhe 
me plane veprimi që u përshtaten qyteteve dhe komuniteteve 
të qëndrueshme. Jam krenare të them se në Shqipëri janë 
njerëzit ata që ndërtojnë modelet dhe që sjellin alternativa të 
qëndrueshme dhe politikëbërësit ata që vijnë pas tyre!”

Fo
to

gr
af

i e
 le

ju
ar

 n
ga

: E
rm

el
in

da
 M

ah
m

ut
aj

1.Hyrje 2.Sfidat 3.Instrumentat 4.Planifikimi 5.Përfshirja 6.Mjetet 7.Koha 8.Konkluzione 9.Burimet



Vendosja e Qytetarëve në Qendër    |    SEE Change Net    |    24

Mund t’ia vlejë që të vazhdoni të punoni me të njëjtët 
individë apo grupe që njihni që nga ndërveprimet e 
mëparshme. Megjithatë, është e rëndësishme t’u kushtoni 
vëmendje të veçantë edhe atyre që nuk kanë qenë më 
parë të përfshirë në proces dhe të identifikoni se me çfarë 
pengesash përballen dhe si mund të tejkalohen ato. P.sh., 
nëse ofroni kryesisht mundësi për pjesëmarrje online, kjo 
mund të jetë e vështirë për persona që nuk kanë përvojë 
me përdorimin e kompjuterëve apo internetit apo që kanë 
akses të kufizuar në të. Nga ana tjetër, nëse i vetmi opsion 
është ofrimi i komenteve me shkrim, kjo mund të përbëjë 
një vështirësi të madhe për personat me nivel të ulët 
arsimi formal apo për personat që nuk e kanë gjuhën në 
të cilën ofrohen komente gjuhën e tyre amtare. Studimet 
tregojnë se pjesëmarrja e publikut dominohet në mënyrë 
joproporcionale nga personat me “arsim më të mirë dhe 
qytetarët me të ardhura më të larta që zotërojnë aftësi të 
vlefshme politike dhe mundësi.”46 Prof. Russel J. Dalton e 
quan këtë “hendeku në pjesëmarrje”.

Nëse kjo është e gjitha diçka e re për ju dhe nëse mendoni 
se mund t’ju nevojiten orientime të mëtejshme, shihni 
mundësinë që të kërkoni mbështetje nga jashtë për 
trajnime të stafit për temat e diversitetit, barazisë dhe 
gjithëpërfshirjes. 

Tashmë keni një listë të gjatë qytetarësh dhe aktorësh 
të interesuar. Si vendosni se kë duhet të përfshini dhe sa 
duhet ta përfshini? Për më shumë qartësi, mund të përdorni 
disa instrumente vizuale, prandaj edhe ky proces quhet 
gjithashtu edhe hartëzimi i aktorëve të interesuar.

46 Russel J. Dalton (2017): A është pjesëmarrja e qytetarëve vërtet mirë për 
demokracinë? URL: http://www.democraticaudit.com/2017/08/22/is-citizen-
participation-actually-good-for-democracy/ 
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Fotografi: © Vasttrafik / Daniel Blom
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P.sh., përdorni matricën e mëposhtme për kategorizimin e grupeve të 
qytetarëve dhe aktorëve të interesuar47.

Përpiquni të jeni realistë me këto kategori. Kujdesuni që ta vendosni 
secilin grup në kategorinë së cilës vërtet i përket në realitet, dhe jo ku do 
të donit ju ta shihnit. Kjo analizë ju ndihmon që të përcaktoni një rreth më 
të ngushtë dhe një rreth më të gjerë për aktivitetet tuaja të pjesëmarrjes 
(shih Kapitullin 5). Mendoni pak edhe për nivelet e ndryshme të hierarkisë 
në institucione dhe kush janë personat më të përshtatshëm për t’iu 
drejtuar. Sigurisht, është e rëndësishme që të përfshihen edhe nivelet 
drejtuese. Megjithatë, ndërkohë që në sistemin politik, nivelet e larta 
ndryshojnë vazhdimisht, stafi i niveleve më të ulëta shpesh qëndron 
në pozicionet e veta për një kohë shumë më të gjatë dhe mund të 
luajë një rol kyç në ruajtjen e “kujtesës institucionale” të praktikave të 
pjesëmarrjes së publikut dhe lëvizjes së qëndrueshme urbane. Nëse 
procesi i planifikimit zgjat për një periudhë më të gjatë kohe sesa ishte 
parashikuar, hidhini një sy herë pas here analizës suaj të aktorëve të 
interesuar dhe mundohuni të kuptoni nëse ka gjëra që kanë ndryshuar.

Siç përshkruhet në Manualin e Pjesëmarrjes në PLQU, përfshirja e 
qytetarëve dhe aktorëve të interesuar mund të bëhet sipas dy modeleve:

PJESËMARRJE E KOMBINUAR e aktorëve  
të interesuar dhe qytetarëve

PJESËMARRJE E NDARË e aktorëve  
të interesuar dhe qytetarëve

● Qytetarët dhe aktorët e ndryshëm ftohen të marrin pjesë në të njëjtat 
aktivitete.

● Avantazhet:

○ Dialog mes ekspertëve dhe qytetarëve;
○ Qytetarët ndërgjegjësohen më shumë për Lëvizjen e 

Qëndrueshme Urbane;
○ Ekspertët bëhen më të ndjeshëm ndaj pikëpamjeve të qytetarëve.

● Rreziqet:

○ Mund të jetë model i vështirë për t’u zbatuar;
○ Aktorët e interesuar mund të jenë më dominues në diskutime sesa 

qytetarët, gjë që mund të çojë në çekuilibër të pushtetit.
○ Mund të anashkalohen grupet e marxhinalizuara.

● Qytetarët dhe aktorët e interesuar ftohen të marrin pjesë në aktivitete 
të ndryshme.

● Avantazhet:

○ Është më e lehtë të adresosh nivele të ndryshme njohurish dhe 
interesa të ndryshëm.

○ Formati i pjesëmarrjes mund t’i përshtatet nevojave të grupeve të 
margjinalizuara.

● Rreziqet:

○ Mund të jetë model i vështirë për të harmonizuar aktivitetet e 
ndryshme dhe për të sjellë së bashku rezultate.

47 Grafiku është përshtatur nga Udhëzimet për PLQU-në, të gjitha detajet më sipër.

Këto janë grupe shumë të rëndësishme që 
mund të duhet të fuqizohen. Informojini ata 
vazhdimisht sa më shumë që të jetë e mundur.

Natyrshëm, këta janë aktorët më 
të rëndësishëm. Me ta nevojitet një 
bashkëpunim i ngushtë.

Këto janë grupet më pak të rëndësishme. 
Monitorojini, por investoni vetëm në shkallë 
minimale.

Mbajini këta aktorë të interesuar të 
kënaqur, pasi ata mund të jenë të 
dobishëm për formulimin e opinioneve.

Interes i madh

Ndikim i 
lartë

Interes i vogël

Ndikim i 
vogël
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6. Mjetet që mund të përdorni për angazhimin 
e qytetarëve dhe aktorëve të interesuar
Pjesëmarrja e suksesshme e publikut 
kombinon një sërë çështjesh të ndryshme. 
Çelësi i suksesit është marrja me kujdes e vendimeve se 
çfarë instrumentesh duhet të përdoren, me cilat grupe 
dhe në cilat faza të hartimit të planit PLQU. Ajo çka është 
vendimtare është se duhet një lloj dakordësimi mbi 
mënyrën e përdorimit të të gjitha kontributeve të ndryshme 
në mënyrë transparente në procesin e planifikimit: 
“Ndonjëherë, ndodh që një metodë të mbështetet tek një 
metodë tjetër, duke qenë se rriten aftësitë dhe besimi, ose 
mund të nevojitet diçka e re për t’iu përgjigjur momenteve 
të ndryshimit në ciklin e politikave apo lindjes së çështjeve 
të reja.”48 Mos qëndroni në vend duke u përpjekur të gjeni 
instrumentin e duhur apo duke u përpjekur të bëni gjithçka 
gjatë gjithë kohës.

Këshilla për fushatat e komunikimit
Në Evropën Juglindore, më shumë se një e treta (37%) e 
qytetarëve shprehen se i konsiderojnë të vështira për t’u 
kuptuar informacionet me shkrim që jep qeveria49.

Kjo tregon rëndësinë e krijimit të fushatave të 
kuptueshme të komunikimit, të cilat përdorin një sërë 

48 Vivien Lowndes (2012): Pjesëmarrja e Qytetarëve të Evropën Jug Lindore; f. 6. URL: http://mdpinicijative.ba/wp-content/uploads/2018/04/Citizen-participation-in-
south-eastern-Europe.pdf

49 Barometri i Ballkanit 2019, për detaje shih më lart.

kanalesh komunikimi. Mendoni pak për mënyra të reja 
të komunikimit me njerëzit në një qasje më personale. 
Ndoshta përveç posterave dhe faqeve të internetit, mund 
t’u dërgoni një letër të personalizuar ose t’u bëni një 
telefonatë? Do të çuditeshit se sa dallim mund të bëjë kjo 
gjë. Mos harroni furrat e bukës, parukeritë apo bibliotekën e 
lagjes për të përhapur fjalën dhe për t’u kërkuar njerëzve që 
t’i ndajnë të rejat me miqtë dhe familjet e tyre. 

Njerëzit janë të prirur të mbyten me informacione, kështu 
që fushata juaj duhet t’i zgjojë dhe t’u tregojë se çfarë 
kanë përpara. Si do t’ua përmirësojë kjo gjë jetën nëse 
angazhohen në thirrjet dhe ftesat tuaja? Ajo çka funksionon 
më mirë janë disa mesazhe të thjeshta dhe që tërheqin 
vëmendje. Gjuha duhet të jetë shumë e qartë dhe e 
kuptueshme, duke shmangur shkurtimet dhe zhargonin 
teknik si “PLQU” apo “GHG”. Nëse përpiqeni të komunikoni 
edhe me persona që nuk e kanë gjuhën tuaj gjuhë amtare 
(p.sh. me refugjatë dhe emigrantë), shihni mundësinë e 
përkthimit të materialeve në gjuhët më të përdorura në ato 
komunitete dhe ofroni përkthim profesional në aktivitetet 
tuaja.
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Fotografitë dhe grafikët janë mënyra më e mirë për të shpjeguar një temë. P.sh., 
infografikët e përdorur këtu janë krijuar për të komunikuar rezultat e sondazheve 
të kampioneve të popullsisë në Sarajevë dhe në Tiranë, ku qytetarët u pyetën 
për qëndrimet e tyre ndaj mënyrave të ndryshme të transportit dhe çfarë do t’i 
motivonte ata që të përdornin më pak makinën. 

Krijimi i një identiteti vizual dhe një “brandi” të shprehura përmes një logoje dhe 
skemave me ngjyra konsistente e bënë punën tuaj të dallueshme. Një shembull i 
mirë është JAVA EVROPIANE E LËVIZJES – një brand që përdoret në të gjithë Evropën 
për promovimin e Lëvizjes së Qëndrueshme Urbane përmes aktiviteteve të zhvilluara 
në mijëra qytete (#mobilityweek). 

Ka plot mënyra argëtuese për të përçuar një mesazh, si konkurset me pyetje për 
fakte interesante (“A e dinit p.sh. se ecja e shpejtë për 25 minuta në ditë mund t’jua 
shtojë jetën me shtatë vjet?”) ose konkurset (“Shko në shkollë me biçikletë për një 
muaj dhe merr një çmim!”). Për më shumë këshilla, shihni udhëzimin e CIVITAS për 
komunikimin dhe marketingun efikas50.

50 CIVITAS (2011): Komunikimi me qytetarët: Paketë për Komunikimin dhe Marketingun Efikas. URL: 
https://civitas.eu/content/reaching-citizen-toolkit-effective-communications-and-marketing-0?_
ga=2.242851138.1377538326.1584530172-814662983.1584530172

Postime në media sociale për sigurinë e këmbësorëve 
në Tiranë

Postime në  media sociale për zgjedhjet e mënyrave të 
ndryshme të transportit në Sarajevë

Postimet në media sociale për transportin publik 
në Tiranë

Postime në media sociale për sigurinë e këmbësorëve 
në Sarajevë
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Instrumenti i pjesëmarrjes së publikut
Më poshtë do të gjeni një përmbledhje të disa instrumenteve të përzgjedhura të pjesëmarrjes që kanë rezultuar efikasë 
në Sarajevë, Tiranë dhe në qytete të tjera të Evropës Juglindore. Sigurisht që kjo listë nuk është aspak shteruese – edhe 
aktivitete të tjera themelore si krijimi i Komitetit Drejtues të PLQU-së, fushatat e bazuara në materiale të printuara (si posterat, 
broshurat, etj.), faqet e internetit, përfshirja strategjike e medias, etj. janë mënyra që mund t’i shoqërojnë këto aktivitete.

Instrumenti Involvement of Politicians
Qëllimi Përftimi i mbështetjes politike për lëvizjen e qëndrueshme urbane dhe garantimi i vendosjes 

së kësaj teme në axhendën e tyre politike.

Numri i 
personave që 
mund të arrijë

10-50 persona

Këshilla Përfshijini politikanët si nga partitë qeverisëse, ashtu edhe nga ato opozitare. Takohuni 
personalisht me ta për të siguruar mbështetje dhe për të organizuar aktivitete si seminaret 
për rritjen e ndërgjegjësimit, ku politikanët angazhohen me publikun dhe me ekspertë në 
vende të hapura ose vizita studimore në qytetet model. Aty ku lindin mundësitë, përgjigjuni 
kërkesave për mbështetje nga politikanët për forcimin e nismave të tyre për Lëvizjen e 
Qëndrueshme Urbane (shih shembullin më poshtë).

Instrumenti Grupet e fokusuara
Qëllimi Analizimi i pikave të forta, pikave të dobëta, mundësive dhe kërcënimeve: diskutim rreth 

zgjidhjeve; testimi i pranimit të masave të caktuara.

Numri i 
personave që 
mund të arrijë

8-12 persona/Grupi i fokusuar

Këshilla Grupet e fokusuara janë metoda kërkimore cilësore, përmes të cilave mblidhen të dhëna për 
opinionet personale të pjesëmarrësve për një temë specifike, në bazë të përvojave të tyre 
profesionale ose profesionale. Zakonisht, një grup i fokusuar zgjat 60 deri në 90 minuta dhe 
moderohet nga një profesionist.

Diskutim në panel për ndotjen e ajrit 
dhe transportin në Sarajevë
Gjatë Javës Evropiane të Lëvizjes 2019, SEE Change 
Net pati një kërkesë nga Kryeministri i atëhershëm i 
Kantonit të Sarajevës, Edin Forto, për të mbështetur 
nismën e tij në luftën kundër niveleve të rrezikshme të 
ndotjes së ajrit që po përjetonte vendi atë vit. Si pjesë e 
aktivitetit një-ditor me GIZ*, SEE Change Net koordinoi 
një diskutim në panel me Kryeministrin e atëhershëm, 
si dhe me ekspertë lokalë dhe ndërkombëtarë për 
çështjen e nxehtë të ndotjes së ajrit dhe transportit. 
Diskutimi në panel arriti një audiencë të madhe dhe 
tërhoqi vëmendje të konsiderueshme nga media.

Shembull nga praktika:

* GIZ (Deutsche Gesellschafts für Internationale Zusammenarbeit) është 
agjencia gjermane për zhvillim, e cila ofron shërbime në fushën e 
bashkëpunimit ndërkombëtar për zhvillim.

** Raporti i plotë gjendet këtu: http://seechangenetwork.org/sustainable-
urban-mobility-plans-sumps/ 

Grupet e fokusuara për PLQU në 
Sarajevë**
Në vitin 2019, në Sarajevë u mbajtën pesë grupe të 
fokusuara me punonjës nga sektori i transportit: 
shoferë autobusësh dhe furgonësh, trenash, dhe 
tramvajesh, policë trafiku, shoferë ambulancash, 
shoferë taksish dhe shpërndarës. Në diskutimet 
gjysmë të strukturuara të mbajtura në një atmosferë 
të këndshme, ata u ftuan që të shkëmbenin mendimet 
e tyre për çështjet më të ngutshme të transportit dhe 
– ajo çka ishte më e rëndësishmja – idetë e tyre për 
zgjidhjen e problemeve të identifikuara.

Shembull nga praktika:
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Instrumenti Seminaret e aktorëve të interesuar
Qëllimi Zhvillimi i një vizioni afatgjatë dhe të dakordësuar për të ardhmen e dëshiruar urbane; 

përcaktimi në mënyrë të përbashkët i problemeve dhe nevojave; diskutimi i objektivave dhe 
masave të PLQU; diskutimi i skenarëve të mundshëm.

Numri i 
personave që 
mund të arrijë

25-60 qytetarë dhe aktorë të interesuar

Këshilla Shpesh seminaret e aktorëve të interesuar përdoren si objektiva strategjikë të zhvillimit të 
PLQU, si p.sh. seminaret në lidhje me vizionin, seminaret analitike, seminaret e bazuara 
në skenarë imagjinarë, etj. Ata duhet të jenë sa më ndëraktive që të jetë e mundur, si p.sh. 
përmes punës në grupe, ushtrimeve me role, ushtrimeve të tipit world café, etj.

Vida Ogorelec  
Konsulente dhe Moderatore

Vizioni është një mjet thelbësor në 
eksplorimin strategjik – ai është 
Ylli ynë i Veriut. Ne nuk do të jemi 
kurrë në gjendje ta mbajmë në duar, 
por ai na tregon rrugën në çdo hap 
që bëjmë, pasi ne shohim nëse 
veprimet që ndërmarrim janë në 
rrugën e duhur drejt atij vizioni.”

Seminaret për vizionin e PLQU në Sarajevë dhe Tiranë
Në verën e vitit 2019, si në Sarajevë, ashtu edhe në Tiranë u mbajtën – mes seminareve të tjera të aktorëve të interesuar 
gjatë vitit – seminaret lidhur me vizionin për një spektër të gjerë aktorësh. Duke qenë se të menduarit për një periudhë 
planifikuese prej 10 vjetësh mund të jetë një detyrë me të cilën disa prej pjesëmarrësve mund të mos jenë të familjarizuar, 
për t’i ndihmuar njerëzit që të tejkalonin vështirësitë e shqetësimeve të tyre të përditshme dhe për të imagjinuar qytetin 
ideal të së ardhmes sa i përket transportit, u përdor metodologjia* e njohur si “kthimi mbrapa” (backcasting). Pjesëmarrësit 
u ftuan që të mbyllnin sytë dhe të imagjinonin se po udhëtonin me një makinë kohe në vitin 2030. Udhëtimi në kohë të 
çon në një lloj aktiviteti të nivelit të lartë të BE-së – sigurisht, imagjinar – ku Sarajeva/Tirana fitojnë një çmim prestigjioz për 
punën e tyre të përkushtuar për lëvizjen e qëndrueshme urbane. Në këtë skenar, pjesëmarrësve iu kërkua të plotësonin disa 
pyetje në formën e një interviste për këtë histori suksesi nga këndvështrimi i vitit 2030. Disa prej këtyre pyetjeve ishin:

● Cilat janë sukseset dhe arritjet në lëvizjen urbane për të cilat jeni më krenarë?
● Çfarë të mirash ka zbatimi i një plani gjithëpërfshirës lëvizjeje sa i përket cilësisë së jetës, ekonomisë, shëndetit, 

hapësirës urbane, etj.?
● Nëse ktheheni mbrapa dhe shihni 10 vitet e fundit të punës, cilat ishin qasjet dhe masat më të rëndësishme që 

kanë kontribuar në lëvizjen e qëndrueshme në qytetin tuaj?

Në një tjetër ushtrim, pjesëmarrësit morën rolin e redaktorëve, duke përgatitur deklaratat për emisionet televizive të 
mbrëmjes, kështu që çdo tavolinë e përktheu rezultatin e programit në mesazhe inteligjente, por të përmbledhura. 
Mesazhet e ndryshme u mblodhën nga pjesëmarrësit e seminarit dhe u kategorizuan në prioritete përmes një ushtrimi 
me fletë ngjitëse. Më pas, moderatorët profesionistë formuluan një deklaratë vizioni bazuar në këto kontribute.

Shembull nga praktika:

* Backcasting është një metodë planifikimi që fillon me përcaktimin e një të ardhmeje të dëshirueshme dhe që kthehet më vonë pas për të identifikuar politikat dhe programet që 
lidhin të ardhmen e specifikuar me të tashmen. Ajo orientohet nga pyetja: Nëse duam të arrijmë një qëllim të caktuar, çfarë hapash duhet të ndërmerren për të arritur atje?
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Instrumenti Pjesëmarrjet online
Qëllimi Marrja e kontributeve të publikut lidhur me nevojat; mbledhja e ideve për masat që duhet të 

merren; rritja e ndërgjegjësimit dhe edukimi i publikut.

Numri i 
personave që 
mund të arrijë

Një pjesë të madhe të publikut.

Këshilla Nuk është gjithmonë e mundur që të takosh qytetarë dhe aktorë të ndryshëm ballë për 
ballë – siç kuptuam edhe gjatë pandemisë globale të vitit 2020. Formatet e pjesëmarrjes 
online kanë një potencial të pashfrytëzuar për të ofruar alternativa. Megjithatë, duhet 
pasur parasysh se këtu nuk përfshihen ata që nuk kanë akses në internet ose që nuk ndihen 
komodë me përdorimin e një teknologjie të tillë.

Më shumë se gjysma e popullsisë në Ballkanin Perëndimor (54%) e përdor internetin si mjet 
komunikimi, kurse më shumë se një e treta si burim lajmesh (37%) ose argëtimi (35%). Nga 
ana tjetër, rreth një në çdo katër persona (26%) nuk e përdorin fare internetin, ndonëse 
mbulimi me internet nuk përbën më problem në rajon. Shumë rrallë përdoren veçanërisht 
shërbimet qeveritare në internet (2%), kryesisht për shkak se njerëzit nuk kanë ende besim të 
mjaftueshëm në këto shërbime dhe se kanë dyshime për sigurinë online.51

Pjesëmarrja online mund të ndodhë në forma të ndryshme:

● Uebinare;

● Takime kolektive online/forume online;

● Grupe të fokusuara përmes telefonatave video;

● Aplikacione;

● Sondazhe online;

● Përdorimi i hartave online me bazë GIS për ushtrime ndëraktive (për shembull, 
përdoruesit mund të lokalizojnë në hartë zonat e pasigurta, rrugët e pamjaftueshme për 
biçikleta, etj.)

51 Barometri i Ballkanit 2019; për detaje, shih më sipër.

Sarajevë – Nisma për një qytet 
Smart (Bosnje-Hercegovinë)
Nisma e Sarajevës për një qytet smart është një 
projekt i përbashkët i Bashkisë së Sarajevës dhe 
Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim 
(UNDP). Kjo nismë pilot nisi me një dialog 
mes qytetarëve, përfaqësuesve të qeverisë, 
komunitetit akademik dhe sektorit privat 
për zhvillimin e Sarajevës si një qytet smart. 
Qytetarët mund të dorëzonin propozime dhe të 
votonin për opsionet e tyre të preferuara, duke 
përdorur faqen e internetit consul.sarajevo.ba 
për të përzgjedhur masat novatore të planifikimit 
urban që do të duhet të zbatoheshin.

Shembull nga praktika:
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Instrumenti Media Sociale
Qëllimi Shpërndarja e informacionit për publikun, krijimi i angazhimit, nxitja e dialogut pa pengesa.

Numri i 
personave që 
mund të arrijë

Një pjesë të madhe të publikut, sidomos të rinjtë.

Këshilla Përdorimi i mediave sociale si Instagram, Twitter, Facebook ose YouTube është një mënyrë 
moderne dhe e përballueshme ekonomikisht për angazhimin e publikut. Për të qenë efikas, 
nevojitet që një person të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen sistematike të tyre (postimet, 
përgjigjet ndaj komenteve, etj.). Kur vjen fjala te çështjet e lëvizjes urbane, qëllimi kryesor është 
përdorimi i lidhjeve sociale për përmirësimin e përvojës qytetare dhe krijimi i qarkullimit të 
informacionit në të dyja drejtimet. Kjo mund të kërkojë përpjekje të konsiderueshme në mënyrë 
të përditshme. Duke qenë se kërkon kohë për ta ndjekur, rekomandohet që të fillojë që në fazat 
e hershme të procesit të hartimit të PLQU dhe të përdoret në mënyrë të vazhdueshme. 

Qytetarët mund të mbingarkohen shpejt nga sasitë e mëdha të informacionit, kështu që 
kanalet e mediave sociale duhet të mbahen të thjeshta dhe të lehta për të lundruar në to. 
Përmbajtja mund të prezantohet në forma të ndryshme, si p.sh. si foto apo si citime nga 
aktivitete të ndryshme, shpallja e arritjeve kryesore të PLQU, sondazhet e opinioneve, video 
të shkurtra, podkaste me histori personale nga përdorues të transportit, etj. Aktiviteti i 
mediave sociale duhet ta sjellë publikun në axhendën e ditës dhe t’i çojë aktivitetet më afër 
qytetarëve. Lajmet dhe informacionet duhet të jepen në platformat që preferojnë qytetarët, 
qoftë në Facebook, Twitter, Instagram, etj. Në këtë mënyrë, qytetarëve nuk duhet më që të 
shkojnë në faqet e internetit të agjencive të ndryshme për të marrë të njëjtat informacione. 

Para se të krijoni llogaritë në mediat sociale, duhet të bihet dakord për një proces të qartë të 
menaxhimit të përmbajtjes për të shmangur vonesat në miratimin e mesazheve.

Sarajevë: Videoklipe me punonjës 
të sektorit të transportit
Gjatë hartimit të planit PLQU për Sarajevën, u 
regjistruan një sërë videoklipesh të shkurtër 
me zëra të punonjësve të transportit. Shoferë 
autobusësh, shoferë trenash, punonjës të policisë 
së qarkullimit rrugor, shoferë taksish dhe shoferë 
ambulancash shkëmbyen përvojat e tyre, i nxitën 
qytetarët që të përdornin më shpesh mënyrat 
miqësore për mjedisin të transportit, si dhe 
theksuan se ku nevojiteshin përmirësime nga 
këndvështrimi i tyre. Ky format videosh të shkurtra 
është ideal për t’u shpërndarë në mediat sociale.

Shembull nga praktika:

Postime në media sociale për 
lëvizjen urbane në Tiranë
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Instrumenti Sondazhet e opinionit publik
Qëllimi Mbledhja e të dhënave për qëndrimet dhe perceptimet mes qytetarëve, vlerësimi i nevojave, 

prioritizimi i masave potenciale, etj.

Numri i 
personave që 
mund të arrijë

Qindra vetë (ose madje edhe a 1000+)

Këshilla Vendosni me kujdes se çfarë sondazhi publik është më i përshtatshëm në rastin tuaj. 
Sondazhet online janë më të lira për t’u realizuar, por mes tyre mund të mos arrihen të gjitha 
pjesët e popullatës. 

Rezultatet e sondazheve kanë më shumë vlerë nëse bazohen në një kampion popullate 
përfaqësues, d.m.th. nëse mbulojnë një përqindje të caktuar të popullatës dhe nëse e 
përfaqësojnë atë sa u përket aspekteve socio-demografike si gjinia, mosha, niveli arsimor, të 
ardhurat për familje, vendndodhja (në qendër ose në periferi, në zonë kodrinore ose fushore). 
Sondazhet përfaqësuese zbatohen më mirë përmes telefonit ose ballë për ballë nga agjenci 
profesionale kërkimore. Në këtë rast është shumë e rëndësishme të bëhet një analizë e 
kujdesshme statistikore.

Pyetësori i Lëvizjes në Bijeljina 
(Bosnje-Hercegovinë)
Në bashkëpunim me Shoqatën e Qyteteve 
dhe Bashkive RS dhe me ekspertët vendas, 
edhe Bashkia e Bijeljinas bëri një pyetësor me 
qytetarët gjatë hartimit të PLQU-së së saj. Të 
dhënat e mbledhura ofruan një njohje të thelluar 
të sjelljes së qytetarëve sa i përket lëvizjes dhe 
përdorimit dhe opinionit të tyre për mënyrat e 
ndryshme të transportit.

Shembull nga praktika:

Sondazhet e sjelljes në  
Sarajevë dhe Tiranë*
Gjatë hartimit të PLQU për Sarajevën dhe Tiranën 
në vitin 2019, SEE Change Net dhe Qendra 
EDEN, në bashkëpunim me Ipsos Albania, Ipsos 
Bosnje-Hercegovinë, organizuan sondazhet 
përfaqësuese të një kampioni popullsie, me 
pyetësorë të hartuar nga Dragana Petrović (më 
parë Ipsos Serbi). Këto sondazhe eksploruan 
perceptimet dhe qëndrimet e qytetarëve ndaj 
mënyrave të ndryshme të transportit. Ato 
ofruan njohuri të thelluara në lidhje me faktorët 
motivues për të përdorur më pak makinat dhe 
për të përdorur më shumë mënyrat miqësore për 
mjedisin si ecja, çiklizmi dhe transporti publik.

Shembull nga praktika:

* Raportet e plota gjenden këtu: http://seechangenetwork.org/sustainable-
urban-mobility-plans-sumps/ 
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Instrumenti JAVA EVROPIANE E LËVIZJES
Qëllimi Nxitja e ndërgjegjësimit publik për Lëvizjen e Qëndrueshme Urbane; eksperimentimi me 

zgjidhje praktike për adresimin e sfidave urbane si ndotja e ajrit dhe testimi i masave të reja 
të transportit. Arritja e një audience ndërkombëtare për aktivitetet tuaja.

Numri i 
personave që 
mund të arrijë

Deri në disa mijëra.

Këshilla JAVA EVROPIANE E LËVIZJES nuk është një instrument në vetvete, por një fushatë e tërë 
që ofron një mundësi për të aplikuar secilin prej aktiviteteve të sipërpërmendura me 
pjesëmarrje çdo vit nga 16 deri më 22 shtator. Që nga viti 2002, EMV kërkon të përmirësojë 
shëndetin publik dhe cilësinë e jetës nëpërmjet nxitjes së lëvizjes së pastër dhe transportit 
të qëndrueshëm urban. Më 2019-ën, 3,135 qytete të vogla dhe të mëdha nga 50 vende 
anembanë Evropës dhe botës morën pjesë në këtë fushatë - një rekord i ri. Disa nga 
aktivitetet më popullore gjatë EMV-së përfshijnë Ditën Pa Makina dhe zbatimin e masave të 
reja, si infrastruktura e biçikletave, trotuaret e këmbësorëve ose përmirësimet e transportit 
publik. Gjithë partnerëve pjesëmarrës u ofrohen burime dhe paketa komunikuese 
gjithëpërfshirëse të fushatës.

Rethimno (Greqi)
Më 2019-ën, qyteti grek i Rethimnos ishte finalist 
për Çmimin e JAVËS EVROPIANE TË LËVIZJES. 
Juria i përgëzoi veprimet e qytetit: “Duke i 
dhënë një kuptim të ri shprehjes ‘votoni me 
këmbët tuaja’, qytetarëve iu dha kontroll përmes 
‘seminareve ‘le të votojmë për këmbësorët’, ku 
ata u bashkuan për të vendosur mbi formën e 
ardhshme të qytetit të tyre. U rizgjua tradita 
e antikitetit grek të dialogut peripatik me 
konferencat e gjalla që i dhanë trurit një rifresikm 
që në mëngjes, pasuar nga gjuajtjet e topave dhe 
një sërë sportesh dhe një kreshendoje koncertesh 
dhe kinemash. Me një e-autobus të ri elektronik, 
zonat ku ishte shënuar qartësisht 30 km/orë, 
sensorë termikë të trafikut dhe me kamera për 
të ndjekur lëvizjen e makinave, është e qartë se 
ky hap drejt një të ardhmeje më të shëndetshme 
është në rrugën e duhur.”*

Shembull nga praktika:

* Çmimet e JAVËS EVROPIANE TW LËVIZJES URL: https://mobilityweek.eu/
emw-awards/ 

Postime në media sociale për 
lëvizjen urbane në Sarajevë
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Instrumenti Qendrat e Informacionit/ 
Info Kioskat

Qëllimi Ofrimi i informacionit për shërbimet dhe 
projektet e Lëvizjes së Qëndrueshme 
Urbane; ofrimi i një platforme për dialog

Numri i 
personave që 
mund të arrijë

Me mijëra njerëz

Këshilla Qendrat e informacionit janë shpesh të 
vendosura pranë bashkisë së qytetit ose 
në qendrën e qytetit dhe mund të jenë me 
përmasa të ndryshme - nga një pikë e vogël 
informacioni në një dhomë më të madhe që 
ofron hapësirë për takime dhe prezantime. 
Në kushte ideale, në qendrat e informacionit, 
vizitorët kanë akses falas në internet.

Tramvaji i Informacionit i Zagrebit (Kroaci)*
Duke menduar për mënyra novatore për të krijuar një mundësi për dialog me publikun, Bashkia e Zagrebit 
vendosi të merrte një nga tramvajet e saj të vjetër, ta ridekoronte dhe ta transformonte në një “pikë 
informacioni” në qendrën e qytetit. Kjo nismë u shpall nga Kryetari i Bashkisë së Zagrebit gjatë JAVËS 
EVROPIANE TË LËVIZJES 2009. Së bashku me partnerët lokalë, u krijua një program sistematik, duke përfshirë 
edhe aktivitetin e përjavshëm “Të mërkurat në tramvaj”. Qytetarët patën një shans për të mësuar më shumë 
rreth Lëvizjes së Qëndrueshme Urbane, të merrnin pjesë në pyetësorë dhe të flisnin me stafin. Ky format ishte 
një sukses i madh publik: 21,630 vizitorë e vizituan Pikën e Informacionit të Tramvajit, 1,400 pjesëmarrës 
ndoqën më shumë se 30 veprimtari dhe Pika e Informacionit u shfaq rreth 200 herë në media. Më pas, Pika e 
Informacionit u bë edhe më e mirë, kur bashkia vlerësoi nevojën për një hapësirë më të madhe.

Shembull nga praktika:

* CIVITAS (2011): Komunikimi me qytetarët: Paketa për Komunikimin dhe Marketingun Efikas, 
f. 24.  URL: https://civitas.eu/content/reaching-citizen-toolkit-effective-communications-and-
marketing-0 
ICLEI (2012): Zërat e Qytetarëve në Dialogun për Lëvizjen. Rast studimi: Zagreb, Kroaci. URL: 
https://civitas.eu/content/civitas-case-study-citizen-voices-mobility-dialogue-zagreb

Fotografi: © LUAS Dublin
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Instrumenti Bordet Këshillimore të Qytetarëve
Qëllimi Këshillimi nga qytetarët gjatë gjithë procesit të zhvillimit dhe zbatimit të PLQU.

Numri i 
personave që 
mund të arrijë

10-15 vetë 

Këshilla Bordet këshillimore të qytetarëve janë njësi të qeverisë lokale që përbëhen nga qytetarë që 
përfaqësojnë vullnetarisht komunitetet e tyre. Anëtarët e bordeve këshillimore të qytetarëve 
ose mund të zgjidhen përmes thirrjesh publike ose përmes nominimit nga organizatat e 
shoqërisë civile, bizneset lokale ose nga stafi i qeverisë lokale. Ata takohen sistematikisht për 
të hartuar rekomandime për t’u marrë parasysh nga qeveria lokale. Kjo mund të përfshijë 
shqyrtimin e çështjeve kritike së bashku, marrjen e dëshmive publike dhe shqyrtimin e 
raporteve të stafit. Zakonisht, bordet këshillimore të qytetarëve janë aktive gjatë një periudhe 
të gjatë kohe që shkon përtej nismave individuale.

Instrumenti Juria e Qytetarëve
Qëllimi Marrja e rekomandimeve kolektive të informuara rreth politikave apo strategjive të 

propozuara të transportit.

Numri i 
personave që 
mund të arrijë

12-25 persona

Këshilla “Juria e Qytetarëve është një grup i vogël qytetarësh të zgjedhur rastësisht, përfaqësues të 
demografisë në rajon, të cilët mblidhen së bashku për të arritur një vendim apo rekomandim 
kolektiv mbi një politikë nëpërmjet shqyrtimit të informuar.”52 Anëtarët e Jurive të Qytetarëve 
janë “njerëz të zakonshëm”, jo individë që kanë një axhendë të fortë politike apo ndonjë 
interes materiale në proces. Ekspertë, aktorë dhe dëshmitarë të ndryshëm prezantojnë 
këndvështrimet dhe provat e tyre të ndryshme para Jurisë. Zakonisht zgjat 5 ditë, formati 
i Jurisë lejon diskutime të thella të temës, që është edhe arsyeja se pse përdoret shpesh 
për çështje komplekse apo të diskutueshme. Ndikimi i Jurisë së Qytetarëve varet nga sa 
pushtet i jepet asaj. Ndonjëherë Juri të tilla kanë vetëm kapacitet këshillimor, ndonjëherë 
ato i paraqesin rekomandimet e tyre drejtpërdrejt në parlament dhe në disa raste autoriteti 
vendim-marrës shprehet paraprakisht për pranimin dhe zbatimin e vendimit të Jurisë.

52 Participedia: Juria e Qytetarëve URL: https://participedia.net/method/155

Këshilli Rinor i Rijekës (Kroaci)
Në Rijeka, një Këshill Rinor shërben si një organ 
këshillimor i qytetit. Anëtarët e tij janë nga 15 deri 
30 vjeç dhe promovojnë të drejtat, nevojat dhe 
interesat e të rinjve në nivel lokal. Për shembull, 
Këshilli Rinor merr pjesë në përgatitjen, zbatimin 
dhe mbikqyrjen e programeve lokale të rinisë. 
Ai inicion gjithashtu vendimet në mbledhjet e 
Këshillit Bashkiak që kanë rëndësi për të rinjtë.*

Shembull nga praktika:

Një shembull i fundit nga Evropa është një 
projekt kërkimor për të mbledhur pikëpamjet e 
shtetasve rreth kalimit në burime të rinovueshme 
të energjisë. Juri Qytetarësh janë ngritur në 
Francë, Irlandë, Itali, Spanjë dhe Mbretërinë e 
Bashkuar. Anëtarët e Jurive të Qytetarëve kanë 
diskutuar ndikimet sociale të kalimit në burime 
të rinovueshme të energjisë në zonën e tyre dhe 
janë shprehur më pas për llojet e opsioneve të 
ardhshme të energjisë që do të preferonin të 
shihnin në përdorim.**

Shembull nga praktika:

* URL: https://www.rijeka.hr/en/city-government/city-council/youth-council/  
** Lennon et. Al. (2019): Pranueshmëria e komunitetit dhe kalimi në burime 

të tjera energjie: perspektiva e qytetarëve. URL: https://link.springer.com/
content/pdf/10.1186/s13705-019-0218-z.pdf
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7. Gjetja e momentit të duhur
Përpara se të nisni aktivitetet për hartimin 
e PLQU, vendosni se në cilën fazë do 
të zhvillohet secili nga aktivitetet e 
përzgjedhura me pjesëmarrje, duke pasur 
parasysh sa vijon:

● Filloni ta planifikoni sa më herët angazhimin e 
qytetarëve dhe aktorëve të interesuar. Në fillim 
të procesit të planifikimit, shtetasit dhe aktorët e 
ndryshëm mund të kenë ndikimin më të madh, sepse 
procesi është ende relativisht i hapur. Megjithatë, 
shpesh ata nuk angazhohen në këtë pikë. Nga fundi 
i procesit të planifikimit, publiku priret të jetë më i 
angazhuar dhe mund të kërkojë ndryshime bazë që 
janë të vështira të integrohen, duke qenë se plani 
ndërkohë ka ecur shumë.

● Zgjidhni piketat strategjike të hartimit të SUMB për 
përfshirjen e publikut, por shmangni lodhjen e 
aktorëve të ndryshëm. Nëse i kërkon të njëjtit grup 
njerëzish vazhdimisht të marrë pjesë në veprimtari të 
ngjashme mund të tejkalojë kapacitetet e tyre. Piketat 
e rëndësishme për pjesëmarrjen përfshijnë: zhvillimin 
e vizionit, analizimin, përzgjedhjen dhe vlerësimin 
e masave, diskutimin e skenarëve dhe finalizimin e 
PLQU (shih grafikun).

● Përshtatini afatet me planin e bashkisë, p.sh. merrni 
parasysh periudhat e pushimeve si vera, kohën kur 
miratohet legjislacioni i ri, etj.

● Koordinohuni me projektet e ngjashme që 
zhvillohen në të njëjtën kohë dhe që përfshijnë një 
audiencë të ngjashme.

● Jini fleksibël: Gjatë gjithë procesit, duhet të ketë 
afate realiste që mund të përshtaten. Sido që të jetë, 
mospasja e asnjë komenti apo vlerësimi nga partnerët 
për një kohë të gjatë apo një situatë pandemie globale 
si kjo e vitit 2020 - duhet të jeni të gatshëm që t’i 
përshtatni metodat tuaja sipas situatës dhe të jeni 
kreativë në gjetjen e rrugëve alternative.

Përfshirja e qytetarëve në procesin SUMP: Pamje 
nga Rupprecht Consult (CC BY-NC-ND 4.0)
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8. Konkluzione
Në këtë publikim ndahen disa reflektime 
mbi përvojat nga përfshirja e qytetarëve 
në hartimin e planeve PLQU në Sarajevë 
dhe në Tiranë.
Jo gjithçka shkoi sipas planit, por disa veprimtari sollën 
rezultate edhe më të mira se sa pritej dhe rezultati ishte 
nxjerrja e një sërë mësimesh të vyera. Ndarja e tyre në tre 
gjuhë (anglisht, shqip, dhe në gjuhën boshnjake/kroate/
serbe) nëpërmjet këtij publikimi kontribuon në shkëmbimin 
e njohurive në Evropën Juglindore. Shpresojmë që ai të 
japë disa këshilla të dobishme për të ndihmuar qytetet e 
tjera në rajon. Duke përfituar nga momenti i ndarjes së tyre 
pas gjithë procesit, mund të theksohen këto konstatime:

1) Investimi i kohës dhe përpjekjeve shpërblehen. 
Përmes angazhimit aktiv të qytetarëve në dialogut, 
duke investuar burime dhe kohë, do të arrini të vilni 
rezultate më cilësore dhe më shumë mbështetje.

2) Pjesëmarrja publike vlen vetëm për sa kohë 
rezultatet e saj janë të qarta dhe sistematikisht të 
integruara në analizën dhe përcaktimin e masave 
të Planit të Lëvizjes së Qëndrueshme Urbane. Kjo 
çon në rezultate më të mira, që reflektojnë nevojat e 
komunitetit.

3) Ajo çka është thelbësore është dhënia e 
vlerësimeve dhe komenteve të qarta në kohën e 
duhur. Komunikimi i vërtetë dhe transparent rreth 
asaj që ndodh me kontributet, sugjerimet dhe idetë e 
aktorëve të ndryshëm është kyç për forcimin e besimit 
të qytetarëve në aktivitetet me pjesëmarrje. Nëse 
mund të bësh diçka, thuaj pse - nëse nuk mundesh, 
është më e rëndësishme të thuash pse jo.

4) Pjesëmarrja e qytetarëve është një proces 
të mësuari për cilindo që përfshihet në të: 
pjesëmarrësit, planifikuesit dhe autoritetet e qytetit. 
Jo gjithçka mund të shkojë vaj që në përpjekjen e 
parë, por një vlerësim i sinqertë i procesit do të çojë në 
rezultate më të mira në ciklin tjetër të pjesëmarrjes së 
publikut.
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