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Mundësi 
të shumta 
bashkëpunimi

Bixhozi, problem 
për të rinjtë e Ulqinit
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Rezultatet e hulumtimit të problemeve 
dhe nevojave të të rinjve, të cilën në 
periudhën qershor–gusht të këtij viti 
e realizoi Organizata e shoqërisë civile 
”Horizonti i Ri” nga Ulqini treguan se 
dukuria negative më e përhapur te të 
rinjtë në Ulqin është bixhozi. 
Përveç bixhozit, hulumtimi tregoi që 
në mesin e të rinjve është i pranishëm 
depresioni dhe apatia (17%), mungesa 
e informimit për shëndetin riprodhues 
(17%), neglizhenca e të rinjve për prob-
lemet e shëndetit mendor (16%), si dhe 
varësia nga droga dhe dhuna (15%). 
Ndër sugjerimet tjera në këtë fushë, të 
rinjtë veçojnë si problem të veçantë 
edhe praninë e kafeneve dhe bastor-
eve të shumta në afërsi të shkollave. 
Në këtë hulumtim, të rinjtë e renditën 
shëndetin si fushën më të rëndë-
sishme të tyre, pastaj arsimimin dhe 
punësimin. Në vend të katërt renditen 
familjen, pastaj të drejtat e njeriut, 
pjesëmarrjen në shoqëri, kulturën, ko-
hën e lirë, informimin dhe mobilitetin.
Në fushën e arsimimit, të rinjve më së 
shumti iu mungojnë: kurse të gjuhëve 

të huaja dhe të kompjuterëve, bib-
lioteka më të pasura në shkolla, hapja 
e fakulteteve në gjuhën shqipe, më 
shumë drejtime në shkollën e mesme 
dhe në përgjithësi kushte më cilësore 
në arsimin formal. 
Nga 174 të rinj të anketuar, 76% e tyre 
pohojnë se nuk arrijnë të marrin pjesë 
në ngjarjet që atyre iu interesojnë, 
ndërsa 68% e tyre nuk janë anëtarë të 
ndonjë klubi sportiv, shoqate apo or-
ganizate tjetër. 
Anketa gjithashtu ka treguar se të 
rinjtë e Ulqinit janë të vetëdijshëm për 
shkeljet që iu bëhen të drejtave dhe lir-
ive të tyre. Nënave të reja kryefamiljare 
u janë mohuar disa të drejta, sidomos 
e drejta e realizimit të mbështetjes së 
fëmijëve në të cilën ato kanë të drejtë; 
e drejta në punësim është e pabarab-
artë me meshkujt, nuk favorizohen 
në jetën politike, diskriminohen dhe 
keqtrajtohen në punë. Vajzat e reja dis-
kriminohen edhe nga familjet e tyre, 
ndërsa femrat e emancipuara diskrimi-
nohen për shkak të nevojës se tyre që 
t’i kundërvihen traditës. Ekziston një 

diskriminim dhe përjashtim i theksuar i 
të rinjve romë dhe egjiptianë, sidomos 
në përfshirjen e tyre në jetën politike 
dhe institucionale. 
Një fushë e veçantë që paraqitet si 
problem i të rinjve në këtë hulumtim 
është papunësia. Për ta zbutur sado 
pak këtë problem, të rinjtë propozojnë 
të ndërmerren disa masa në këtë fushë: 
futja e orientimit profesional në shkolla 
(26%), masat që detyrojnë punëdhë-
nësit për t’u siguruar të rinjve mundësi 
për kryerjen e praktikave (23%), pro-
gramet e rikualifikimit (21%), nxitja e 
vullnetarizmit (15%), sigurimi i kredive 
të volitshme për fillestarët në biznes 
(15%).
Lidhur me papunësinë, të rinjtë e Ul-
qinit sugjerojnë se oferta e degëve të 
mësimit në shkollat e mesme, duhet të 
jetë në përputhje me nevojat konkrete 
të komunitetit lokal, të bëhen inves-
time në një marketing të mirë për 
resurset vendore (si p.sh. ulliri dhe vaji i 
ulliri), të nxitet mësimi i zanateve të vje-
tra të cilat pothuajse janë zhdukur etj.

(Kohapress)

Sipas rezultateve të hulumtimit të Organizatës së shoqërisë civile 
“Horizonti i Ri” mbi problemet dhe nevojat e të rinjve 

Bixhozi, problem 
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Në kuadër të edicionit botues të 
Shoqatës së Artistëve dhe Intelektu-
alëve “Art Club” nga Ulqini, ditë më 
parë janë botuar dy libra të autorit 
Hamid Alaj: “Zhvillimi i shkollave dhe 
arsimi në trevën e Krajës dhe të Shes-
tanit” dhe “Durimi dhe durueshmëria 

sipas parimeve islame”. 
Libri “Zhvillimi i shkollave dhe arsimi 
në trevën e Krajës dhe të Shestanit” 
është një monografi, e përbërë prej 
603 faqesh, që flet mbi arsimin në 
këto treva, duke filluar me zanafillën e 
tij, shkollat shqipe në Krajë dhe Shes-

tan në periudha të ndryshme kohore, 
portretet e mësuesve veteranë dhe 
të mësimdhënësve që punuan apo 
punojnë në shkollat e kësaj treve etj. 
Autori na jep në mënyrë kronologjike 
rrugën e zhvillimit të arsimit në Krajë 
dhe Shestan. Redaktor i librit është 
dr. Nail Draga, kurse recensues dr. 
Bahri Brisku. 
Ndërkaq libri “Durimi dhe duruesh-
mëria sipas parimeve islame” trajton 
kuptimin e nocionit të durimit në 
disa aspekte të jetës shoqërore në 
përgjithësi, duke u përqendruar sido-
mos në kuptimin e durimit sipas pari-
meve islame. Redaktor i librit është 
Muhamet Nika, kurse recensues mr. 
Behlul Kanaqi.  
Librat janë botuar në shtypshkronjën 
IVPE - Cetinë. 
Hamid Alaj është nga Kraja, por jeton 
në Nju Jork. Përpos këtyre librave, ai 
është autor edhe i dy librave të tjerë: 
“Huazimet turko-osmane në të fol-
men e Krajës” dhe “Nga nektari i men-
çurisë njerëzore”. 
SHAI “Art Club”, botuesi më i madh 
ndër shqiptarët në Malin e Zi, ka bot-
uar deri tani rreth 100 libra, kryesisht 
të autorëve shqiptarë në Malin e Zi.
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  Libra të rinj

(Hamid Alaj, Zhvillimi i shkollave dhe arsimi në trevën e Krajës dhe të Shestanit, Art Club, Ulqin 2014)
(Hamid Alaj, Durimi dhe durueshmëria sipas parimeve islame, Art Club, Ulqin, 2014)
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