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2 

 
 
 
 

 P# Temat  

Kryesor A1 – A6 Përdorimi i medias; Përdorimi i internetit; Besimi social.  

Kryesor B1 – B43 Politika, përfshirë: interesimi ndaj politikës, besimi, zgjedhjet 
dhe forma të tjera të pjesëmarrjes, përkatësia partiake, 
orientimet socio-politike, imigrimi. 

 

Kryesor C1 – C42 Mirëqenia subjektive, përjashtimi social, krimi, besimi fetar, 
diskriminimi i perceptuar, identiteti kombëtar dhe etnik, pyetje 
test (nga C32 tek C40 – të vazhduara në seksionin I), synimi 
i votës në referendum për BE. 

 

Moduli me 
rotacion 

D1 – D35 Koha e jetës: rrugëtimi i jetës, koha e ndodhive kryesore të 
jetës, qëndrimet ndaj moshës ideale, mosha më e re dhe 
mosha më e madhe për ndodhitë e jetës, planifikimi i jetës. 

 

Kryesor F1 – F61 Profili socio-demografik, përfshirë: përbërjen e Njësisë 
Ekonomike Familjare (NJEF), seksi, mosha, statusi martesor, 
lloji i zonës, arsimi dhe punësimi i të intervistuarit, partnerit, 
prindërve, anëtarësia në sindikata, të ardhurat dhe 
prejardhja. 

 

Moduli me 
rotacion 

G1 – G32 Drejtësia politike procedurale, e drejta në të ardhura, e drejta 
në mundësitë arsimore dhe të punësimit, e drejta në 
shpërndarjen e burimeve, qëndrimet ndaj parimeve 
normative, mbyllja sociale, besimi tek një botë e drejtë. 

 

Kryesor Seksioni H Shkalla e vlerave njerëzore.  

Kryesor Seksioni I Pyetjet test.  

Pyetësori i 
intervistuesit 

Seksioni J Pyetjet që vetë-plotësohen nga intervistuesit.  
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SHËNIM 
 
Ky pyetësor nuk përmban seksionin E. Një pyetje që i përket modulit për Drejtësinë dhe të 
Drejtën është vendosur në seksionin F dhe është shënuar me *. 
 
Në kuadër të përdorimit vetëm të CAPI në Raundin e 9-të të ESS, disa prej pyetjeve që dikur 
kodoheshin nga vetë intervistuesit janë hequr nga ky pyetësor. Për të shmangur ndryshime 
të padëshiruara në numërimin e seksionit F, aty ku dikur gjendeshin pyetjet me vetëkodim, 
janë vendosur vendruajtëse. 
 
Përgjatë pyetësorit janë dhënë shënime (fusnota) për të ndihmuar përkthimin dhe zbatimin e 
pyetësorit. Në disa raste këto kanë për qëllim të shmangin paqartësi apo dykuptimësinë 
duke dhënë përkufizime dhe sqarime në lidhje me konceptin që qëndron pas këtyre 
pyetjeve, sidomos kur fjalët vetë nuk kanë gjasa të kenë ekuivalente të drejtpërdrejta në 
gjuhë të tjera. Në raste të tjera, shënimet japin udhëzime operative. Shënimet NUK duhet të 
përkthehen. Në asnjë rrethanë nuk duhet që ato të paraqiten në pyetësorin që i jepet 
intervistuesit. 
 
Në disa pyetje kodet janë me përgjigje që paraqiten në kllapa. Këto kode mundësojnë 
shënimin e përgjigjeve që mund të japin të intervistuarit, por këto nuk duhet t’u lexohen apo 
të ofrohen dhe nuk duhet kurrë të shfaqen në kartelat treguese. 
 
Disa pyetje duhet të përshtaten – pjesërisht ose tërësisht – me kontekstin vendor (p.sh: 
[shteti] duhet të zëvendësohet me Britani/britanike, vlerat monetare duhet të jenë në 
monedhën vendase, etj.), ose duhet të përshtaten/filtrohen bazuar në përgjigjet e dhëna për 
pyetjet pararendëse. Këto elementë janë të theksuara me ngjyrë gri ose të vendosura 
brenda një kutie me ngjyrë gri. 
 
Ndërmerrni veprimet e duhura në lidhje me tekstin e theksuar me ngjyrë gri, në mënyrë që 
në programin CAPI të përdoren fjalët e duhura. 
 
Udhëzimet e mëtejshme për programuesit janë shënuar me ngjyrë blu. Këto udhëzime nuk 
duhet ti paraqiten intervistuesve. 
 
Në disa pyetje kodet e përgjigjeve paraqiten në kllapa. Këto kode mundësojnë shënimin e 
përgjigjeve që mund të japin të intervistuarit, por ato nuk duhet t’u lexohen apo të ofrohen 
dhe nuk duhet kurrë të shfaqen në kartelat treguese. 
 
Kodet e përgjigjeve në kartelat treguese në përgjithësi nuk duhet t’u lexohen të intervistuarve 
nga intervistuesit (përveç rasteve që specifikohet). 
 
Kur është e mundur data dhe koha e nisjes/përfundimit për secilin modul duhet regjistruar 
automatikisht nga sistemi CAPI.
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[DATA DHE KOHA E NISJES, PËR TË GJITHA VENDET] 

 
SEKSIONI A 
 
A1 Në një ditë të zakonshme, sa kohë shpenzoni për të parë, lexuar ose dëgjuar 

lajme ose programe rreth politikës dhe çështjeve aktuale1? Ju lutem jepni 
përgjigjen tuaj në orë dhe minuta. 

 
 
 INTERVISTUES: Nëse nuk shpenzon aspak kohë shkruaj 00 00. 
 

 
                SHKRUAJ KOHËZGJATJEN:                                            
              

         orë     minuta 
       

(Refuzim)  7777 
(Nuk e di)  8888 

 

 
 
A2 KARTELA 1 Njerëzit e përdorin internetin në pajisje të ndryshme si kompjuterë, 

tableta dhe smartfonë. Sa shpesh e përdorni internetin në këto apo të tjera 
pajisje, qoftë për punë apo për përdorim personal? 

 

Kurrë 1 
SHKO TEK 

A4 
Me raste  2 

Pak herë në javë 3 

Shumicën e ditëve 4 
PYET A3 

Çdo ditë 5 

(Refuzim) 7 SHKO TEK 

A4 (Nuk e di) 8 

 

 
 
PYET NËSE REZULTON SHUMICËN E DITËVE APO ÇDO DITË TEK A2 (NËSE A2 = 4, 5) 

A3 Në një ditë të zakonshme, sa kohë shpenzoni për të përdorur internetin në 
kompjuter, tabletë, smartfon apo në pajisje të tjera, qoftë për punë apo për 
përdorim personal? Ju lutem jepni përgjigjen tuaj në orë dhe minuta. 

 

 
   SHKRUAJ KOHËZGJATJEN:                                            

              
         orë     minuta 

       
(Refuzim)  7777 
(Nuk e di)  8888 

 

                                                      
1 ‘About politics and current affairs’: about issues to do with governance and public policy, and with the people 

connected with these affairs. 
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PYET TË GJITHË  
A4 KARTELA 2 Përdorni këtë kartelë dhe na tregoni duke folur në përgjithësi, nëse shumicës së njerëzve 
mund t’u besohet apo duhet të jesh shumë i kujdesshëm2 në marrëdhëniet me ta? 
 
Ju lutem vendosni një numër nga 0 deri në 10, ku 0 do të thotë që duhet të jesh gjithmonë shumë i 
kujdesshëm në marrëdhëniet me njerëzit dhe 10 do të thotë që shumicës së njerëzve mund t’u besohet. 
 
Duhet të jesh 
shumë i 
kujdesshëm 
në 
marrëdhëniet 
me njerëzit 

          
Shumicës 

së njerëzve 
mund t’u 
besohet 

 
 
 
 

(Refuzim) 

 
 
 

(Nuk e 
di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
 
A5 KARTELA 3 Duke përdorur këtë kartelë na tregoni nëse mendoni se shumica e njerëzve, po të 

kishin mundësi, do të përpiqeshin të përfitonin3 prej jush apo do të përpiqeshin të ishin të drejtë4? 
   
Shumica e 
njerëzve do 
të 
përpiqeshin 
të 
përfitonin 
prej meje 

          
Shumica e 

njerëzve do 
të 

përpiqeshin 
të ishin të 

drejtë 

 
 
 
 
 

(Refuzim) 

 
 
 
 

(Nuk e 
di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
 
A6  KARTELA 4 A do të thoshit se në të shumtën e rasteve njerëzit mundohen të ndihmojnë5 apo që njerëzit 

në të shumtën e rasteve kujdesen për veten e tyre? Ju lutem përdorni kartelën.  
               

Në të 
shumtën 
e rasteve 
njerëzit 
kujdesen 
për veten 
e tyre 

 

          

Në të 
shumtën e 

rasteve 
njerëzit 

mundohen 
të 

ndihmojnë 
 

 
 
 
 

(Refuzim) 

 
 
 

(Nuk e 
di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 

[KOHA E PËRFUNDIMIT, PËR TË GJITHA VENDET] 

                                                      
2 ‘Can’t be too careful’: need to be wary or always somewhat suspicious. 
3 ‘Take advantage’: exploit or cheat. 
4 ‘Fair’: in the sense of treat appropriately and straightforwardly. 
5 The intended contrast is between self-interest and altruistic helpfulness. 
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SEKSIONI B 
 

Tani do të donim t’ju drejtonim pak pyetje rreth politikës dhe qeverisë. 

 
B1 Sa i interesuar jeni për politikën -  

a jeni… LEXO… 
Shumë i interesuar, 1 

Deri diku i interesuar, 2 

Jo edhe aq i interesuar, 3 

apo, aspak i interesuar? 4 

 

(Refuzim) 7 

(Nuk e di) 8 

  

 
 
B2 KARTELA 5  Sipas mendimit tuaj sa e lejon sistemi politik në Shqipëri që njerëzit si ju të thonë 
fjalën e tyre në lidhje me atë çka bën qeveria? 
 
 

Aspak 1 

Shumë pak 2 

Disi 3 

Shumë 4 

Plotësisht 5 

 

(Refuzim) 7 

(Nuk e di) 8 

 
 
 
B3 KARTELA 6 Sipas mendimit tuaj sa i aftë jeni ju për të marrë një rol aktiv në një grup të përfshirë në 

çështje politike? 
  
 

Aspak i aftë 1 

Paksa i aftë 2 

Disi i aftë 3 

Shumë i aftë 4 

Tërësisht i aftë 5 

 

(Refuzim) 7 

 (Nuk e di) 8 
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B4 KARTELA 7 Sipas mendimit tuaj sa e lejon sistemi politik në Shqipëri që njerëzit si ju të 
kenë ndikim mbi politikën? 

  
 

Aspak 1 

Shumë pak 2 

Disi 3 

Shumë 4 

Plotësisht 5 

 

(Refuzim) 7 

(Nuk e di) 8 

 
 
 
B5 KARTELA 8 Sa besim keni në aftësitë tuaja për të marrë pjesë në politikë? 

 
 

Aspak besim6 1 

Pak besim 2 

Deri diku besim 3 

Shumë besim 4 

Plotësisht besim 5 

  

(Refuzim) 7 

 (Nuk e di) 8 

 
 

                                                      
6 ‘Not at all confident’ in the sense of ‘having no confidence at all in your own ability’. 
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KARTELA 9 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni, në shkallën 0-10 sa i besoni ju 
personalisht secilit prej institucioneve që do t’ju lexoj. 0 do të thotë se nuk i besoni aspak institucionit dhe 
10 do të thotë se keni besim të plotë.  Së pari…LEXO ME ZË… 
 
 

 Nuk kam 
aspak 
besim 

         Kam 
besim të 

plotë 

(Refuzim) (Nuk 
e di) 

 
B6 
 

...Kuvendi i 
Shqipërisë? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  77 88 

B7  
...sistemi ligjor? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  77 88 

B8 ...policia? 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  77 88 

B9 ...politikanët? 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  77 88 

B10 

 

...partitë politike? 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  77 88 

B11 ...Parlamenti 
Evropian? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  77 88 

B12 ...Kombet e 
Bashkuara 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  77 88 

 
 
 
B13 Në ditët e sotme, për arsye të ndryshme, disa njerëz nuk votojnë. 

A keni votuar ju në zgjedhjet e fundit parlamentare7 në Shqipëri të mbajtura në Qershor 2017? 
 

   
   Po 1 PYET B14  

   Jo   2 

   Nuk kisha të drejtë vote 3 SHKO TEK B15 

      
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 

                                                      
7 This refers to the last election of a country’s primary legislative assembly. 
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PYET NËSE PËRGJIGJA ËSHTË PO NË B13 (NËSE B13 = 1) 
 
 
B14 Për cilën parti votuat? 
 [Kode (dhe pyetje) specifike sipas vendit] 
   Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) 01 

   Partia Demokratike e Shqipërisë (PD) 02 

   Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) 03 

   Partia Drejtësi, Integrim, Unitet (PDIU) 04 

   Partia Lista e Barabarte (LIBRA) 05 

   Partia Socialdemokrate (PSD) 06 

   Tjetër (SHKRUAJ) ______________________________ 07 

   (Refuzim) 77 

   (Nuk e di) 88 
  
 
 
 
 
 
PYET TË GJITHË 
Ka mënyra të ndryshme për t’u përpjekur që në Shqipëri gjërat të përmirësohen ose për të ndihmuar në 
parandalimin e përkeqësimit të tyre8. Përgjatë 12 muajve të fundit, a keni bërë ndonjë nga gjërat e 
mëposhtme? A keni …LEXO ME ZË… 

   
Po 

 
Jo 

 
(Refuzim) 

(Nuk 
e di) 

 

B15 …kontaktuar ndonjë politikan apo zyrtar të 
qeverisë qendrore ose vendore? 

1 
 

2 
 

7 8 
 
 

B16 …punuar në parti politike apo grup aktivistësh? 1 2 7 8 
 

B17 
 

…punuar në ndonjë organizatë ose shoqatë? 1 
 

2 
 

7 8 
 

B18 …mbajtur ose ekspozuar simbole/shenja të 
fushatave? 

1 2 7 8 
 

B19 …nënshkruar ndonjë peticion? 1 2 7 8 
 

B20  …marrë pjesë në demonstratë publike të 
ligjshme? 

1 
 

2 
 

7 8 

B21 
 

…bojkotuar produkte të caktuara? 1 2 7 8 
 

B22 …postuar ose ndarë online çfarëdo lloj 
përmbajtje rreth politikës, për shembull në 
blogje, me e-mail ose në rrjete sociale si 
Facebook ose Twitter9? 

1 2 7 8 
 

 
 

                                                      
8 ‘Help prevent things from going wrong’ in the sense of help prevent serious problems arising. 
9 The examples given in the source question should be used where possible. However, if in [country] there are other 

social media platforms which would be more appropriate to include instead of or as well as Facebook and Twitter, 
please discuss with the Translation team ess_translate@gesis.org. 

mailto:ess_translate@gesis.org
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B23 A ka ndonjë parti politike me të cilën ndiheni  

më afër10 se me partitë e tjera? 
   Po 1 PYET B24 

    
   Jo 2 
     SHKO TEK B26 
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 
 
 
 
PYET NËSE PO TEK B23 (NËSE B23 = 1) 
 
 
 
B24 Me cilën?     [Kode specifike sipas vendit] 
 
   Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) 01 

   Partia Demokratike e Shqipërisë (PD) 02 

   Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) 03 

   Partia Drejtësi, Integrim, Unitet (PDIU) 04 PYET B25 

   Partia Lista e Barabarte (LIBRA) 05 

   Partia Socialdemokrate (PSD) 06 

   Tjetër (SHKRUAJ) _________________________________ 07 

   (Refuzim) 77    SHKO TEK B26 

   (Nuk e di) 88 
 
 
 
 
 
PYET NËSE JEP EMËR PARTIE NË B24 (NËSE B24 = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) 
B25 Sa afërt ndiheni me këtë parti? A ndiheni se jeni … LEXO ME ZË…    
    
 

1. Shumë i afërt,   1 

2. Deri diku i afërt,  2 

3. Jo i afërt,   3 

4. apo, aspak i afërt?  4 

5. (Refuzim)   7 

6. (Nuk e di)   8

                                                      
10 ‘Feel closer to’: in the sense of the party one most identifies or sympathises with or is most attached to, regardless of 

how one votes. 
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PYET TË GJITHË 
B26 KARTELA 10 Në politikë njerëzit ndonjëherë flasin për të “majtën” dhe të “djathtën”.  

Duke përdorur këtë kartelë ju lutem më thoni ku do ta vendosnit veten. 0 do të thotë i majtë dhe 10 
do të thotë i djathtë? 

I Majtë          I Djathtë (Refuzim) (Nuk e di) 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
 
B27 KARTELA 11 Duke marrë parasysh të gjitha, në përgjithësi, sa i kënaqur jeni me jetën tuaj sot? Ju 

lutem përdorni kartelën, ku 0 do të thotë tepër11 i pakënaqur dhe 10 do të thotë tepër i kënaqur. 
 
 
Tejet i 
pakënaqur 

         Tejet i 
kënaqur (Refuzim) 

(Nuk e 
di) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
   
 
B28 SËRISH KARTELA 11 Në përgjithësi, sa i kënaqur jeni me gjendjen aktuale ekonomike  

në Shqipëri? Përdorni sërish këtë kartelë. 
 
Tejet i 
pakënaqur 

         Tejet i 
kënaqur (Refuzim) 

(Nuk e 
di) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
  
 
 
 
B29 SËRISH KARTELA 11 Duke pasur parasysh qeverinë e Shqipërisë12, sa i kënaqur jeni me mënyrën 

si po e kryen ajo punën e saj? Përdorni sërish këtë kartelë. 
 
  
Tejet i 
pakënaqur 

         Tejet i 
kënaqur (Refuzim) 

(Nuk e 
di) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 

                                                      
11 Please note that for CORE items using ‘extremely’ or ‘completely’, the same translation should be used as in 

previous rounds. This applies throughout sections B, C, F and I. If translators are unsure, contact 
ess_translate@gesis.org. 

12 The people now governing, the present regime. 

mailto:ess_translate@gesis.org
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B30 SËRISH KARTELA 11 Në tërësi, sa i kënaqur jeni me funksionimin e demokracisë13 në Shqipëri? 
Përdorni sërish këtë kartelë. 
 
Tejet i 
pakënaqur 

         Tejet i 
kënaqur (Refuzim) 

(Nuk e 
di) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
B31 KARTELA 12 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni, në përgjithësi çfarë mendimi keni për 
gjendjen e arsimit në ditët e sotme në Shqipëri?14 
 
Tejet e 
keqe 

         
Tejet e mirë (Refuzim) 

(Nuk e 
di) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
 
B32 SËRISH KARTELA 12 Duke përdorur të njëjtën kartelë, ju lutem më thoni, në përgjithësi, çfarë 
mendimi keni për gjendjen e shërbimeve shëndetësore në ditët e sotme në Shqipëri? 
 
Tejet e 
keqe 

          Tejet e 
mirë (Refuzim) 

(Nuk e 
di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

  
KARTELA 13 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni, deri në çfarë mase jeni ose nuk jeni dakord 
me qëndrimet në vijim? LEXO ME ZË SECILËN THËNIE DHE KODO. 
 
  Jam 

plotësisht 
dakord 

Jam 
dakord 

As jam 
dakord as 

kundër  

 
 

Nuk jam 
dakord  

Nuk jam 
aspak 
dakord 

 
 

(Refuzim
) 

 
(Nuk e 

di) 

          
B33 Qeveria  

duhet  të  
marrë masa 
që të 
reduktojë 
dallimet në 
nivelet e të 
ardhurave. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

B34 
 

Homoseksu
alët, si 
meshkuj 
edhe femra, 
duhet të 
jenë të lirë të 
jetojnë jetën 
e tyre ashtu 
si 
dëshirojnë15. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

                                                      
13 The democratic system ‘in practice’ is meant, as opposed to how democracy ‘ought’ to work. 
14 The ‘state of education’ (see ‘state of health services’ in B32, too) covers issues of quality, access and 

effectiveness/efficiency. 
15 Freedom of lifestyle is meant, ‘free/entitled to live as gays and lesbians’. 
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  Jam 
plotësisht 

dakord 

Jam 
dakord 

As jam 
dakord as 

kundër  

 
 

Nuk jam 
dakord  

Nuk jam 
aspak 
dakord 

 
 

(Refuzim
) 

 
(Nuk e 

di) 

B35 Nëse një 
anëtar i 
afërt i 
familjes 
time do të 
ishte 
homoseksu
al, qoftë 
burrë apo 
grua, do të 
ndihesha i 
turpëruar. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

B36 Çiftet 
homoseksua
le, si burrat 
ashtu edhe 
gratë, duhet 
të gëzojnë të 
njëjtat të 
drejta që 
kanë çiftet 
heteroseksu
ale për 
adoptimin e 
fëmijëve16. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 
B37 KARTELA 14 Tani duke menduar për Bashkimin Evropian, disa thonë se unifikimi Evropian17 duhet 
të vazhdojë. Disa të tjerë thonë se tashmë ka shkuar tepër larg. Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem thoni, 
në shkallëzimin në vijim, cili numër e shpreh më mirë poziciononimin tuaj për këtë çështje. 
 
Unifikimi 
tashmë ka 
shkuar 
tepër larg 

         Unifikimi 
duhet të 

vazhdojë 
më tej (Refuzim) (Nuk e di) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
16 ‘Straight couples’: please translate as in B36 in ESS8. If your country did not participate in ESS8, please use the 

following translation guidance: ‘straight’ is a colloquial term for ‘heterosexual’ in British English. Some suggestions 
that can be used are ‘heterosexual couples’ or ‘couples consisting of a man and a woman’. However, ‘normal 
couples’ or ‘other couples’ should not be used. 

17 ‘Unification’ refers to further integration rather than further enlargement. 
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Tani disa pyetje lidhur me njerëzit që vijnë nga shtete të tjera për të jetuar në Shqipëri. 
 
B38  KARTELA 15 Tani, duke përdorur këtë kartelë, deri në çfarë mase mendoni se Shqipëria duhet18 t’i 

lejojë të vijnë dhe të jetojnë këtu19, njerëzit që janë të së njëjtës racë apo grupi etnik si shumica e 
njerëzve në Shqipëri? 

      

    Të lejojë shumë prej tyre të vijnë të jetojnë këtu 1 

    Të lejojë disa prej tyre 2  

    Të lejojë pak prej tyre 3 

    Të mos lejojë asnjë prej tyre 4 

    (Refuzim) 7 

    (Nuk e di) 8 

 

 
 
 
B39 SËRISH KARTELA 15 Po njerëzit e racave apo grupeve etnike të ndryshme nga shumica e 
njerëzve në Shqipëri? Përdorni sërish këtë kartelë. 

     

    Të lejojë shumë prej tyre të vijnë të jetojnë këtu 1 

    Të lejojë disa prej tyre 2  

    Të lejojë pak prej tyre 3 

    Të mos lejojë asnjë prej tyre 4 

    (Refuzim) 7 

    (Nuk e di) 8 

 
 
 
B40 SËRISH KARTELA 15 Po njerëzit nga vendet më të varfra jashtë Evropës? 

Përdorni të njëjtën kartelë. 
    

    Të lejojë shumë prej tyre të vijnë të jetojnë këtu 1 

    Të lejojë disa prej tyre 2  

    Të lejojë pak prej tyre 3 

    Të mos lejojë asnjë prej tyre 4 

    (Refuzim) 7 

    (Nuk e di) 8 

   

 

                                                      
18 ‘Should’ in the sense of ‘ought to’; not in the sense of ‘must’. 
19 ‘Here’: [country] throughout these questions. 
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B41 KARTELA 16 Në përgjithësi, a do të thoshit se është gjë e keqe apo e mirë për ekonominë e  
Shqipërisë që njerëzit nga shtete të tjera të vijnë të jetojnë këtu? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 

  
Gjë e keqe 
për 
ekonominë 

         Gjë e mirë 
për 

ekonominë (Refuzim) (Nuk e di) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
 
B42 KARTELA 17 Duke përdorur këtë kartelë, a do të thoshit se në përgjithësi jeta kulturore e  

Shqipërisë rrezikohet apo pasurohet nga njerëzit që vijnë nga shtete të tjera për të jetuar këtu? 
 

Jeta 
kulturore 
rrezikohet 

         Jeta 
kulturore 

pasurohet (Refuzim) (Nuk e di) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 
 
 
B43 KARTELA 18 A është bërë Shqipëria një vend më i keq apo më i mirë si pasojë e njerëzve që kanë 

ardhur nga shtetet e tjera për të jetuar këtu? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
 
Vend më i 
keq për të 
jetuar 

         Vend më i 
mirë për të 

jetuar (Refuzim) (Nuk e di) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
   
 
 

[KOHA E PËRFUNDIMIT PËR TË GJITHA VENDET] 
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SEKSIONI C 
 

Tani disa pyetje për ju dhe jetën tuaj. 
 
C1 KARTELA 19 Duke i marrë parasysh të gjitha, sa i lumtur jeni? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 

 
Tejet i 
palumtur 

         Tejet i 
lumtur (Refuzim) (Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
C2 KARTELA 20 Duke përdorur këtë kartelë, sa shpesh takoheni, për arsye shoqërore20, me miq, të 

afërm apo kolegë pune? 
 
   Asnjë herë  01 

   Më rrallë se një herë në muaj  02 

   Një herë në muaj  03 

   Disa herë në muaj  04  

   Një herë në javë  05  

   Disa herë në javë  06 

   Çdo ditë  07  

   (Refuzim) 77 

   (Nuk e di) 88 

 
 
 
C3 KARTELA 21 Sa njerëz keni me të cilët mund të diskutoni çështjet personale21 dhe intime22? 
Zgjidhni përgjigjen nga kjo kartelë. 
 

Asnjë 00 

1 01 

2 02 

3 03 

4-6 04 

7-9 05 

10 ose më shumë 06 
 

(Refuzim) 77 

(Nuk e di) 88 

 

                                                      
20 ‘Meet socially’ implies meet by choice rather than for reasons of either work or pure duty. 
21 ‘Personal’ could include work or occupational issues as well. 
22 ‘Intimate’ implies things like sex or family matters. 
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C4 KARTELA 22 Krahasuar me njerëz të tjerë të moshës suaj, sa shpesh merrni pjesë në veprimtari 

shoqërore23? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
 

    

                                         Shumë më pak se shumica e moshatarëve      1  

                                                     Më pak se shumica e moshatarëve       2   

                                         Pothuajse njësoj sa shumica e moshatarëve    3    

                                                   Më shumë se shumica e moshatarëve    4 

                                          Shumë më tepër se shumica e moshatarëve   5 

   (Refuzim) 7 

   (Nuk e di) 8 

 
 
 
 
C5 Në 5 vitet, e fundit a keni qenë ju apo ndonjë anëtar i familjes suaj, viktimë e ndonjë vjedhjeje apo 

sulmi fizik24?  
   Po 1 

   Jo 2 
 
   (Refuzim) 7 

   (Nuk e di) 8 
 
 
 
C6 Sa i sigurt ndiheni ose do të ndiheshit kur ecni vetëm në lagjen25 tuaj pasi është errësuar? A ndiheni 

ose do të ndiheshit…LEXO ME ZË… 
    
   Shumë i sigurt, 1 
   I sigurt, 2 
   I pasigurt, 3 
   apo, shumë i pasigurt? 4 
 
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 

                                                      
23 Events/encounters with other people, by choice and for enjoyment rather than for reasons of work or duty. 
24 Physical assault. 
25 Respondent’s local area or neighbourhood. 
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Pyetjet në vazhdim kanë të bëjnë me ju. 
 
C7  Në përgjithësi, si është shëndeti26 juaj? A do të thonit se është …LEXO ME ZË… 
 
    

   Shumë i mirë, 1 

   I mirë, 2 

   Mesatar, 3 

   I keq, 4  

   apo, shumë i keq? 5 

   (Refuzim) 7 

   (Nuk e di) 8 

   
 
 
 
C8  Në veprimtaritë tuaja ditore, a pengoheni27 në çfarëdo lloj mënyre: nga ndonjë sëmundje e gjatë, 
paaftësi ose problem të shëndetit mendor? 
 
NËSE PO, a jeni shumë apo deri diku i penguar? 
 
   Po shumë 1 

   Po deri diku 2 

   Jo 3 

   (Refuzim) 7 

   (Nuk e di) 8 

 

 

 
Njerëzit mund të ndiejnë nivele të ndryshme të lidhjes emocionale me vendin ku jetojnë dhe me 
Evropën28. 
 
C9 KARTELA 23 Sa i lidhur emocionalisht29 ndiheni me Shqipërinë? Ju lutem zgjidhni një numër nga 

0 në 10 ku 0 do të thotë aspak i lidhur emocionalisht dhe 10 do të thotë shumë i lidhur 
emocionalisht. 

 
 

 
Aspak i lidhur 
emocionalisht 
 

 Shumë i lidhur 
emocionalisht 

 
(Refuzim) 

 

(Nuk 
e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 

 

                                                      
26 Physical and mental health. 
27 ‘Hampered’: limited, restricted in your daily activities. 
28 Europe in general, not specifically European Union. 
29 ‘Emotionally attached’ in the sense of ‘identifying with AND feeling close to’. 
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C10 SËRISH KARTELA 23   Po me Evropën30 sa i lidhur emocionalisht ndiheni?  
 
 
Aspak i lidhur 
emocionalisht 
 

 Shumë i lidhur 
emocionalisht 

 
(Refuzim) 

 

(Nuk e 
di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
C11  A e konsideroni veten se i përkisni31 ndonjë besimi ose feje të caktuar? 
 
   Po 1 PYET C12 

   Jo 2 
     SHKO TEK C13 
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 
 
 
PYET NËSE PO TEK C11 (NËSE C11 = 1) 
 
C12       Cilit prej tyre? 
 
   Katolik 01 

   Protestant  02 

   Orthodoks 03 

   Të krishterë të tjerë 04  SHKO TEK C15 

   Musliman suni 05 

   Musliman bektashi 06 

   Muslimanë të tjerë 07 

     

  
   (Refuzim) 77     

     

     

SHËNIM PËR ADMINISTRIMIN E C12 
Kompleti i kategorive specifike për një vend që renditen në ‘Rezultatet e konsultimit’ për fenë në Intranetin e 
Koordinatorit Kombëtar të ESS9 u duhet vënë në dispozicion intervistuesve. Përdorimi i një kartele 
treguese në C12 është fakultativ   

                                                      
30 Europe in general, not specifically European Union. 
31 Identification is meant, not official membership. 
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PYET NËSE PA FE/PA BESIM OSE NUK E DI/REFUZON NË C11 (NËSE C11 = 2, 7, 8) 

C13 A e keni konsideruar ndonjëherë veten me përkatësi ndaj ndonjë besimi ose feje të caktuar? 

 

 

 

   Po 1 PYET C14 

   Jo 2 
     SHKO TEK C15 
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 
 
 
PYET NËSE PO NË C13 (NËSE C13 = 1) 
C14  Cilit prej tyre?   [Mund të kërkohet si një pyetje specifike për vendin. 
                                          Për t'u koduar në kornizën e kodimit ESS më poshtë] 
 
   Katolik 01 

   Protestant  02 

   Orthodoks 03 

   Të krishterë të tjerë 04 

   Musliman suni 05 

   Musliman bektashi 06 

   Mulsimanë të tjerë 07 

    

 
   (Refuzim) 77     

    

 
SHËNIM PËR ADMINISTRIMIN E C14 
Kompleti i kategorive specifike për një vend  që renditen në ‘Rezultatet e konsultimit’ për fenë në Intranetin 
e Koordinatorit Kombëtar të ESS9 u duhet vënë në dispozicion intervistuesve. Përdorimi i një kartele 
treguese në C14 është fakultativ   
 
  
 
 
PYET TË GJITHË 
C15 KARTELA 24 Pavarësisht nëse i përkisni ose jo ndonjë feje të caktuar, sa besimtar e konsideroni 
veten? 
Ju lutem përdorni kartelën. 
 
Aspak 
besimtar 

         Shumë 
besimtar (Refuzim) (Nuk e di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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C16 KARTELA 25 Në ditët e sotme, përveç rasteve të veçanta si martesat dhe funeralet, sa shpesh merrni 
pjesë në shërbimet fetare? 
Ju lutem përdorni kartelën. 
   Çdo ditë 01  

   Më shumë se një herë në javë 02 

   Një herë në javë 03  

   Së paku një herë në muaj 04 

   Vetëm në ditët e shënuara fetare 05 

   Më rrallë 06 

   Kurrë 07 

 

   (Refuzim) 77 

   (Nuk e di) 88  

 

  
 
 
 
C17 SËRISH KARTELA 25 Përveç rasteve kur ndodheni në shërbime fetare, sa shpesh luteni ose 
faleni? 

 
Ju lutem përdorni kartelën. 
 

   Çdo ditë 01 
   Më shumë se një herë në javë 02 
   Një herë në javë 03 
   Së paku një herë në muaj 04 
   Vetëm në ditët e shënuara fetare 05 
   Më rrallë 06 
   Kurrë 07 
 
   (Refuzim) 77 

   (Nuk e di) 88 

 
 

 

C18 A do ta përcaktonit veten si anëtar i një grupi që në Shqipëri diskriminohet? 

  

 

   Po 1 PYET C19 

   Jo 2 
     SHKO TEK C20 
   (Refuzim) 7 

   (Nuk e di) 8 
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PYET NËSE PO NË C18 (NËSE C18 = 1) 
C19 Mbi çfarë baze diskriminohet grupi juaj? 
 NXIT: ‘Po në baza të tjera?’  
 KLIKO TË GJITHA ALTERNATIVAT QË PËRKOJNË 
 
    

    Ngjyra e lëkurës ose raca 01 

    Kombësia 02 

    Besimi fetar 03 

    Gjuha 04 

    Grupi etnik 05 

    Mosha 06 

    Gjinia 07 

    Orientimi seksual 08 

    Paaftësitë 09 

   Tjetër (SHËNO) _______________________ 10 

   (Refuzim) 77 
   (Nuk e di) 88 
 
   
 
 
 
PYET TË GJITHË 
C20 A jeni shtetas shqiptar? 
    

Po  1 SHKO TEK C22 

Jo  2 PYET C21 

(Refuzim) 7 SHKO TEK C22 

(Nuk e di) 8 PYET C21 

 
 
 
 
PYET NËSE ‘JO’ OSE ‘NUK E DI’ NË C20 (NËSE C20 = 2, 8) 

C21 Çfarë shtetësie keni? 
 [të kodohet në ISO 3166-1 të paracaktuar (2 karaktere)] 
 
   SHKRUAJ  _________________________ 
 
   (Refuzim) 77 
   (Nuk e di) 88 
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PYET TË GJITHË 
C22 A keni lindur në Shqipëri??  
 

Po  1 SHKO TEK C25 

Jo  2 PYET C23 
 

(Refuzon) 7 
SHKO TEK C25 

(Nuk e di) 8 

 
    

 
PYET NËSE JO TEK C22 (NËSE C22 = 2) 

C23 Në cilin shtet keni lindur? 
 [të kodohet në ISO 3166-1 të paracaktuar (2 karaktere)] 
 
   SHKRUAJ  __________________ 

 
   (Refuzim) 77 
   (Nuk e di) 88 
 

 
 
 
C24 Në cilin vit keni ardhur për të jetuar në Shqipëri? 
 
     SHËNO VITIN: 
 
   (Refuzim) 7777 
   (Nuk e di) 8888 
 
  
  
PYET TË GJITHË 

C25  Cilën ose cilat gjuhë flisni më shpesh në shtëpi? 
 [të kodohet në ISO 693-2 (3 karaktere)]  

    SHKRUANI DERI NË 2 GJUHË ________________________  

   ________________________ 

   (Refuzim) 777 
   (Nuk e di) 888 
 

 
 
C26 A i përkisni32 ndonjë pakice etnike në Shqipëri?? 
 
   Po 1 

   Jo 2 
 
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 
 

                                                      
32 ‘Belong’ refers to attachment or identification. 
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C27 A ka lindur babai juaj në Shqipëri? 

Po  1 SHKO TEK C29 

Jo  2 PYET C28 
 

(Refuzim) 7 
SHKO TEK C29 

(Nuk e di) 8 

 
 
 
PYET NËSE JO TEK C27 (NËSE C27 = 2) 

C28 Në cilin shtet ka lindur babai juaj? 
 [të kodohet në ISO 3166-1 të paracaktuar (2 karaktere)] 
 
   SHKRUAJ __________________ 

   (Refuzim) 77 
   (Nuk e di) 88 
 

 
 
PYET TË GJITHË 
C29 A ka lindur nëna juaj në Shqipëri? 
 

Po  1 SHKO TEK C31 

Jo  2 PYET C30 
 

(Refuzim) 7 
SHKO TEK C31 

(Nuk e di) 8 

 
 
PYET NËSE JO TEK C29 (NËSE C29 = 2) 

C30 Në cilin shtet ka lindur nëna juaj? 
[të kodohet në ISO 3166-1 të paracaktuar (2 karaktere)] 

 
  
   SHKRUAJ __________________ 

   (Refuzim) 77 
   (Nuk e di) 88 
 

 
 
PËRCAKTIM RASTËSOR ME SISTEMIN CAPI: caktimi rastësor i automatizuar në Grupin 1 (C32-C34), 
Grupin 2 (C35-C37) ose Grupi 3 (C38-C40), ku secili përfaqëson përafërsisht një të tretën e  
kampionit. Tek seksioni I, të intervistuarit duhen caktuar në të njejtin grup si këtu. 
 

 
 

C31 REGJISTRO REZULTATIN E PËRCAKTIMIT RASTËSOR ME SISTEMIN CAPI 

 
                GRUPI 1    1 PYET C32 

                GRUPI 2 2 SHKO TEK C35 

GRUPI 3 3 SHKO TEK C38 
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PYET NËSE ËSHTË GRUPI 1 TEK C31 (NËSE C31 = 1)  
 
Tani disa pyetje mbi atë çfarë mendoni ju rreth funksionimit të demokracisë sot në Shqipëri33. 
 
KARTELA 2634  Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni deri në çfarë masë qendrojnë secili nga këto 
pohime për Shqipërinë. LEXO ME ZË SECILIN POHIM. 
 

  Nuk 
qendron 

aspak 

        Qendron 
plotësisht 

 
    

(Refuzim) 

 
(Nuk e 

di) 
 

 
C32 

 
Partitë qeverisëse 
në Shqipëri 
ndëshkohen në 
zgjedhje35 kur kanë 
punuar keq 
 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

C33 
 

Qeveria në Shqipëri i 
mbron qytetarët nga 
varfëria. 
 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

C34 
 

Qeveria në Shqipëri 
ia shpjegon 
votuesve vendimet e 
saj 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
SHKO TEK HYRJA PARA C41 

                                                      
33 Please refer to the introduction before item E17 in ESS6 to guide the translation. Note that the introduction is not 

identical to ESS6. 
34 NEW TEST QUESTIONS for ESS9. Please refer to E26, E27 and E28 in ESS6 for translation. 
35 ‘Punished in elections’ in the sense of ‘getting fewer votes than in the previous election’. 
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PYET NËSE ËSHTË GRUPI 2 TEK C31 (NËSE C31 = 2)   
 
  
Tani disa pyetje mbi atë çfarë mendoni ju rreth funksionimit të demokracisë sot në Shqipëri.36  
 
C3537 KARTELA 27 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni, sipas mendimit tuaj, në Shqipëri, deri 

në çfarë masë ndëshkohen në zgjedhje38 partitë qeverisëse kur ato kanë punuar keq? 
 

Partitë 
qeverisëse nuk 

ndëshkohen 
aspak në 

zgjedhje kur 
kanë punuar 

keq 

      Partitë 
qeverisëse 

ndëshkohen 
plotësisht në 
zgjedhje kur 
kanë punuar 

keq 

(Refuzim) 
(Nuk e 

di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
C3639 KARTELA 28 Tani duke përdorur këtë kartelë ju lutem më thoni sipas mendimit tuaj në Shqipëri deri 

në çfarë mase i mbron qeveria qytetarët nga varfëria? 
 

Qeveria nuk i 
mbron aspak 
qytetarët nga 

varfëria 

      Qeveria i mbron 
plotësisht 

qytetarët nga 
varfëria 

(Refuzim) 
(Nuk e 

di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
C3740 KARTELA 29 Dhe duke përdorur këtë kartelë ju lutem më thoni sipas mendimit tuaj në Shqipëri deri 

në çfarë mase ia shpjegon qeveria votuesve vendimet e saj? 
 
Qeveria nuk ia 

shpjegon 
aspak 

vendimet e saj 
votuesve 

      Qeveria ia 
shpjegon 
plotësisht 
vendimet e 

saj votuesve 

(Refuzim) 
(Nuk e 

di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
SHKO TEK HYRJA PËRPARA C41 
 
 
 

                                                      
36 Please refer to the introduction before item E17 in ESS6 to guide the translation. Note that the introduction is not 

identical to ESS6. 
37 NEW TEST QUESTION for ESS9. Variation of E26 in ESS6. 
38 ‘Punished in elections’ in the sense of ‘getting fewer votes than in the previous election’. 
39 NEW TEST QUESTION for ESS9. Variation of E27 in ESS6. 
40 NEW TEST QUESTION for ESS9. Variation of E28 in ESS6. 
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PYET NËSE ËSHTË GRUPI 3 TEK C31 (NËSE C31 = 3)   
 
Tani disa pyetje mbi atë çfarë mendoni ju rreth funksionimit të demokracisë sot në Shqipëri.41 
 
C3842 KARTELA 30 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni, sipas mendimit tuaj, në Shqipëri, deri 

në çfarë masë ndëshkohen në zgjedhje43 partitë qeverisëse kur ato kanë punuar keq? 
 

Partitë 
qeverisëse nuk 

ndëshkohen 
aspak në 

zgjedhje kur 
kanë punuar 

keq 

        
Partitë 

qeverisëse 
ndëshkohen në 

zgjedhje kur 
kanë punuar 

keq 

(Refuzim) 
(Nuk e 

di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
 
 
C3944 KARTELA 31 Tani duke përdorur këtë kartelë ju lutem më thoni sipas mendimit tuaj në Shqipëri deri 

në çfarë mase i mbron qeveria qytetarët nga varfëria? 
 

Qeveria nuk i 
mbron aspak 
qytetarët nga 

varfëria 

        
Qeveria i mbron 

qytetarët nga 
varfëria 

(Refuzim) 
(Nuk e 

di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
 
 
C4045 KARTELA 32 Dhe duke përdorur këtë kartelë ju lutem më thoni sipas mendimit tuaj në Shqipëri deri 

në çfarë mase ia shpjegon qeveria votuesve vendimet e saj? 
 

Qeveria nuk ia 
shpjegon aspak 
vendimet e saj 

votuesve 

        

Qeveria ia 
shpjegon 

vendimet e saj 
votuesve 

(Refuzim) 
(Nuk e 

di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
 

                                                      
41 Please refer to the introduction before item E17 in ESS6 to guide the translation. Note that the introduction is not 

identical to ESS6. 
42 NEW TEST QUESTION for ESS9. Variation of E26 in ESS6. 
43 ‘Punished in elections’ in the sense of ‘getting fewer votes than in the previous election’. 
44 NEW TEST QUESTION for ESS9. Variation of E27 in ESS6. 
45 NEW TEST QUESTION for ESS9. Variation of E28 in ESS6. 
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SHËNIM MBI ADMINISTRIMIN E C41 dhe C42 
Pyetja C41 mund të përfshihet në pyetësor nga vendet anëtare të BE, mbi baza vullnetare. Pyetja C42 
mund të përfshihet në pyetësor nga vendet jo anëtare të BE, mbi baza vullnetare. Në Mbretërinë e 
Bashkuar mund të përdoret e njëjta paketë pyetjesh specifike për vendin, ashtu si në raundin 8 te ESS. Në 
rast të përdorimit të ndonjë pyetje për referendum rreth BE vendet perkatëse duhet të konfirmojnë tek 
ess@city.ac.uk  
 
 
PYET TË GJITHË 
Tani një pyetje mbi një çështje të ndryshme.46 
 
C4147 Imagine there were a referendum in [country] tomorrow about 

membership of the European Union. Would you vote for [country] 
to remain a member of the European Union or to leave the European Union? 

 
    

Remain a member of the European Union 1 

Leave the European Union 2 

(Would submit a blank ballot paper) 33 

(Would spoil48 the ballot paper) 44 

(Would not vote) 55 

(Not eligible to vote) 65 

  

(Refuzim) 77 

(Nuk e di) 88 

 
 
SHKO TEK SEKSIONI D 

 
 
C4249 Imagjinoni sikur nesër në Shqipëri të bëhej një referendum mbi anëtarësimin e Shqiperisë në 

Bashkimin Evropian. A do të votonit që Shqipëria të bëhej anëtar i Bashkimit Evropian apo që të 
qëndronte jashtë Bashkimit Evropian? 

 
    

Të bëhej anëtare e bashkimit Evropian 1 

Të qëndronte jashtë Bashkimit Evropian 2 

(Do të dorëzonte një vletëvotimi të paplotësuar) 33 

(Do të dëmtonte fletën e votimit) 44 

(Nuk do të votonte) 55 

(Nuk ka të drejtë vote) 65 

  

(Refuzim) 77 

(Nuk e di) 88 

 
[KOHA E PËRFUNDIMIT, PËR TË GJITHA VENDET] 

                                                      
46 To be included only if either C41 or C42 are fielded. 
47 REPEAT item from ESS8 for EU countries only. This question can be included on a voluntary basis. Please use 

the same translation as for E41 in ESS8. 
48 ‘Spoil’ in the sense of marking the ballot paper so as to make it null or invalid. 
49 REPEAT item from ESS8 for non-EU countries only. This question can be included on a voluntary basis. Please 

use the same translation as for E42 in ESS8. 

mailto:ess@city.ac.uk
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SEKSIONI D 
 

PYET TË GJITHË 
 

Tani disa pyetje mbi kohën kur i keni bërë për herë të parë disa gjëra.50 
 
D1 A keni qenë ndonjëherë i punësuar me pagësë ose në praktikë pune me pagesë, për 20 ose më 
shumë orë pune në javë, për të paktën 3 muaj? 
 
 
 

Po 1 PYET D2 

Jo 2 

SHKO TEK 
D3 

  

(Refuzim)  7 

 
 
 
PYET TË GJITHË ATA QË KANË QENË TË PUNËSUAR/NË PRAKTIKË PUNE ME PAGESË PËR 20 A 
MË SHUMË ORË, PËR TË PAKTËN 3 MUAJ NË D1 (NËSE D1 = 1) 
 
D2 Në cilin vit keni filluar të punoni për herë të parë në këtë lloj pune? 
 
INTERVISTUES:  ‘në këtë lloj pune’ i referohet punës me pagësë ose praktikës së punës me pagesë, 
për 20 ose më shumë orë në javë, për të paktën 3 muaj, ashtu si paraqitet në D1.51 
 
 

 
SHKRUAJ VITIN   

 
 

(Refuzim) 7777 

(Nuk e di) 8888 

 

                                                      
50 The same translation for this introduction should be used as in ESS3. 
51 NEW INTERVIEWER NOTE added to the ESS9 Timing of Life module. 
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PYET TË GJITHË 
D3 Në cilin vit, nëse ka ndodhur ndonjëherë, jeni larguar nga prindërit për 2 ose më shumë muaj, për të 

jetuar më vete52. 
 
 

INTERVISTUES:  Koncepti prindër përfshin edhe çdo kujdestar ligjor i psh: prindërit që kanë marrë 
në kujdestari, njerku apo njerka dhe prindërit adoptivë. 
Të jetuarit më vete nënkupton të jetuarit duke u strehuar më vete, psh: godinë me hyrje më vete. 
Përfshi edhe studentët që jetojnë më vete për 2 ose më shumë muaj edhe në rast se herë pas here 
rikthehen për të jetuar me prindërit. 
 

 
SHKRUAJ VITIN   

 
 

(Jeton ende në shtëpi me prindërit dhe nuk është larguar 
kurrë për 2 muaj) 

0000 

(Nuk ka jetuar kurrë me prind) 1111 

(Refuzim) 7777 

(Nuk e di) 8888 

 
 
D4 A keni jetuar ndonjëherë me bashkëshort/e ose partner/e për tre ose më shumë muaj? 
  

Po 1 PYET D5 

Jo 2 

SHKO TEK 
D6 

  

(Refuzim)  7 

 
 
PYET TË GJITHË ATA QË KANË JETUAR ME BASHKËSHORT/E OSE PARTNER/E PËR TRE OSE MË 
SHUMË MUAJ TEK D4 (NËSE D4 = 1) 
D5 Në cilin vit keni jetuar për herë të parë me bashkëshort/e ose partner/e për tre ose më shumë muaj? 
 

 
SHKRUAJ VITIN   

 
 

(Refuzim) 7777 

(Nuk e di) 8888 

 

                                                      
52 ‘Living separately from them’ means 'living independently from parent(s) or guardian(s) in separate accommodation’ 

(i.e. with a separate entrance). 
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PYET TË GJITHË 
D6   A jeni apo keni qenë ndonjëherë i martuar? 
 
INTERVISTUES:  Nëse i intervistuari kërkon të dijë cilat lloj martesash duhet të përfshijnë, lutemi 
lexoni me zë: ‘Martesa nënkupton vetëm martesat sipas ligjit dhe nuk përfshin forma të tjera të 
ligjshme të marrëdhënieve’.53 
 

Po 1 PYET D7 

Jo 2 

SHKO TEK 
D8 

  

(Refuzim)  7 

 
 
 
PYET TË GJITHË ATA QË JANË OSE KANË QENË TË MARTUAR TEK D6 (NËSE D6 = 1) 
D7 Në cilin vit jeni martuar për herë të parë? 
 

 
SHKRUAJ VITIN   

   
 

(Refuzim) 7777 

(Nuk e di) 8888 

 
 
PYET TË GJITHË 
D8 A keni lindur ndonjëherë fëmijë/ A jeni bërë ndonjëherë baba (me fëmijë biologjik të tuajin)54? 
 

Po 1 PYET D9 

Jo 2 

SHKO TEK 
D15 

  

(Refuzim)  7 

(Nuk e di) 8 

 
 

                                                      
53 NEW COUNTRY-SPECIFIC INTERVIEWER NOTE added to the ESS9 Timing of Life module. Only include the 

interviewer note in countries that have forms of legally recognised relationships other than marriage (e.g. civil 
partnerships, legally recognised cohabitation, etc.). Countries where marriage is the only form of legally recognised 
relationship should NOT include the interviewer note in the questionnaire. 

54 ‘Fathered’ means ‘becoming the biological father of a child’. 
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PYET TË GJITHË QË KANË LINDUR FËMIJË OSE JANË BËRË BABA TEK D8 (NËSE D8 = 1) 
D9 Sa fëmijë keni lindur/ Sa herë jeni bërë baba? 
 

INTERVISTUES:  Përfshi të gjithë fëmijët e lindur gjallë. 

 
         SHKRUAJ   

 
 
 
 
 
 
 
 
D10 Në cilin vit lindi fëmija juaj (i parë)? 
 

 
SHKRUAJ VITIN    

 
 

(Refuzim) 7777 

(Nuk e di) 8888 

 
 
 
 

PYET TË GJITHË QË KANË LINDUR FËMIJË OSE JANË BËRË BABA MË SHUMË SE NJË HERË TEK 
D9 (NËSE D9 > 1) 
D11 Në cilin vit lindi fëmija juaj i parë? 

 
SHKRUAJ VITIN   

 
 

(Refuzim) 7777 

(Nuk e di) 8888 

 
 
 
PYET TË GJITHË PERSONAT FËMIJA I PARË I TË CILËVE LINDI NË 2002 OSE MË HERËT TEK D10 
(NËSE D10 < 2003)55 
D12 Sa nipër e mbesa keni, nëse keni ndonjë? 
 

   SHKRUAJ NUMRIN 
 
 

(Refuzim) 77 

(Nuk e di) 88 

 
 
 
 

                                                      
55 Countries starting ESS9 fieldwork in 2019 should change this filter to read ‘ASK ALL WHOSE FIRST CHILD WAS 

BORN IN 2003 OR EARLIER (IF D10 < 2004)’. 

(Refuzim) 77 

(Nuk e di) 88 
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PYET TË GJITHË PERSONAT QË KANË 1 OSE MË SHUMË NIPËR E MBESA TEK D12 (NËSE D12 >= 
1) 
D13 Në cilin vit ka lindur nipi apo mbesa juaj i/e parë? 
 

 
      SHKRUAJ VITIN   

 
 

(Refuzim) 7777 

(Nuk e di) 8888 

 
 
 
 
PYET TË GJITHË PERSONAT NIPI/MBESA I/E PARË I/E TË CILËVE KA LUNDUR NË 2012 OSE MË 
HERËT NË D13 (NËSE D13 < 2003)56 
D14 A keni ndonjë stërnip apo stërmbesë?  
 

Po 1 

Jo 2 

  

(Refuzim) 7 

(Nuk e di) 8 

 

                                                      
56 Countries starting ESS9 fieldwork in 2019 should change this filter to read ‘ASK ALL WHOSE FIRST GRANDCHILD 

WAS BORN IN 2003 OR EARLIER (IF D13 < 2004)’. 
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PËRCAKTIM RASTËSOR ME SISTEMIN CAPI: caktimi rastësor i automatizuar në Grupin 1 (D15a deri 

tek D34a) ose Grupin 2 (D15b deri tek D34b), ku secili përbën rreth gjysmën e kampionit. 

 

PYET TË GJITHË NË GRUPIN 1 TEK D14a (NËSE D14a = 1) 
Pyetësori A 
 
Tani do t'ju bëj disa pyetje rreth vajzave dhe grave, ndërkohë që të tjerë njerëzve që japin përgjigje 
për këtë studim do t’u drejtohen pyetje për djemtë dhe burrat. 57 
 
 
D15a Njerëzit janë të ndryshëm përsa ka të bëjë me idetë e tyre rreth moshave në të cilat vajzat ose gratë 

bëhen të rritura, në mesomoshë dhe të moshuara. Sipas mendimit tuaj në cilën moshë, përafërsisht, 
bëhen të rritura vajzat ose gratë? 

 
INTERVISTUES:  PËR TË GJITHA PYETJET QË KËRKOJNË TË JEPET NJË MOSHË SPECIFIKE: 
Nëse i intervistuari deklaron se 'varet' pranoje përgjigjen si të tillë dhe MOS provo ta nxitësh. 
Nëse i intervistuari jep një diapazon moshe, PYET për një moshë specifike brenda atij diapazoni. 
Nëse i intervistuari nuk arrin të japë moshën specifike, kodoje si 'Nuk e di'. 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Varet) 000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D16a Dhe sipas mendimit tuaj, në cilën moshë, përafërsisht, e arrijnë gratë moshën e mesme? 
 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Varet) 000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 

                                                      
57 The same translation for this introduction should be used as in ESS3. 

D14a REGJISTRO REZULTATIN E PËRCAKTIMIT RASTËSOR ME SISTEMIN CAPI 

 
                GRUPI 1    1 PYET D15a 

                GRUPI 2 2 SHKO TEK D15b 
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D17a Dhe sipas mendimit tuaj, në cilën moshë, përafërsisht, e arrijnë gratë pleqërinë? 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Varet) 000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
Tani do t'ju bëjmë një seri pyetjesh rreth moshës ideale për vajzat ose gratë për të bërë gjëra të 
caktuara, pastaj në lidhje me kur janë ato tepër të reja dhe në përfundim kur janë ato tepër të 
moshuara për të bërë gjëra të caktuara. Në secilin rast ju lutemi jepni një moshë të përafërt. 58 
 
D18a Sipas mendimit tuaj, për një vajzë apo grua, cila është mosha59 ideale që ajo të fillojë të 

bashkëjetojë me një partner/e60 me të cilin/ën nuk është e martuar? 
 
INTERVISTUES:  PËR TË GJITHA PYETJET QË KËRKOJNË TË JEPET NJË MOSHË SPECIFIKE: 
Nëse i intervistuari deklaron se ‘Nuk ka moshë ideale’ pranoje përgjigjen si të tillë dhe MOS provo ta 
nxitësh. 
Nëse i intervistuari jep një diapazon moshe, PYET për një moshë specifike brenda atij diapazoni. 
Nëse i intervistuari nuk arrin të japë moshën specifike, kodoje si 'Nuk e di'. 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Nuk ka moshë ideale) 000 

(Nuk duhet të bashkëjetojë KURRË me një  
partner/e me të cilin/ën nuk është martuar)  

111 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D19a Sipas mendimit tuaj, për një vajzë apo grua, cila është mosha ideale për t’u martuar? 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 

(Nuk ka moshë ideale) 000 

(Nuk duhet të martohet KURRË) 111 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 

                                                      
58 The same translation for this introduction should be used as in ESS3. 
59 ‘Ideal age’ = ‘most appropriate age’ (D18a-D21a). 
60 ‘Living with a partner’ should be translated in a gender neutral way. It is allowed to translate as ‘living as a couple’ if 

this conveys gender neutrality and refers to a not legally recognised relationship. If it appears it is not possible to 
translate ‘living with a partner’ in a gender neutral way, please discuss with the Translation team 
ess_translate@gesis.org. 

mailto:ess_translate@gesis.org
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D20a   Sipas mendimit tuaj, për një vajzë apo grua, cila është mosha ideale për t’u bërë nënë? 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 

(Nuk ka moshë ideale) 000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D21a Sipas mendimit tuaj, për një grua, cila është mosha ideale për të dalë në pension të përhershëm61? 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 

(Nuk ka moshë ideale) 000 

(Nuk duhet të dalë KURRË në pension të 
përhershëm)  

111 

(Nuk duhet të jetë KURRË në punë me 
pagesë) 

222 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
Ndonjëherë njerëzit konsiderohen shumë të rinj për të bërë ose për të provuar gjëra të caktuara...62 
 
D22a Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, para cilës moshë, një vajzë apo një grua është shumë e re për 
ta ndërprerë arsimin me kohë të plotë? 
 
INTERVISTUES:  PËR TË GJITHA PYETJET QË KËRKOJNË TË JEPET NJË MOSHË SPECIFIKE: 
Nëse i intervistuari deklaron se ‘Nuk është kurrë shumë e re’ pranoje përgjigjen si të tillë dhe MOS 
provo ta nxitësh. 
Nëse i intervistuari jep një diapazon moshe, PYET për një moshë specifike brenda atij diapazoni. 
Nëse i intervistuari nuk arrin të japë moshën specifike, kodoje si 'Nuk e di'. 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 

(Nuk është kurrë shumë e re) 000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 

                                                      
61 ‘Retire permanently’ = give up regular paid work. 
62 The same translation for this introduction should be used as in ESS3. 
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D23a Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, para cilës moshë, një grua është shumë e re që të fillojë të 
bashkëjetojë me një  partner/e63 me të cilin/ën nuk është e martuar? 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 

(Nuk është kurrë shumë e re) 000 

(Nuk duhet të bashkëjetojë KURRË me një  
partner/e me të cilin/ën nuk është martuar)  

111 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D24a Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, para cilës moshë, një grua është shumë e re për t’u martuar? 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 

(Nuk është kurrë shumë e re) 000 

(Nuk duhet të martohet KURRË)  111 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D25a  Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, para cilës moshë, një grua është shumë e re për t’u bërë nënë?  

  
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 

(Nuk është kurrë shumë e re) 000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D26a Dhe sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, para cilës moshë, një grua është shumë e re për të dalë në 

pension të përhershëm64? 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 

(Nuk është kurrë shumë e re) 000 

(Nuk duhet të dalë KURRË në pension të 
përhershëm)  

111 

(Nuk duhet të jetë KURRË në punë me 
pagesë) 

222 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

Ashtu si ndodh që ndonjëherë njerëzit konsiderohen shumë të rinj për të bërë gjëra të caktuara, 
ndonjëherë ata konsiderohen te jenë në moshë shumë të madhe. 65 

                                                      
63 ‘Living with a partner’ should be translated in a gender neutral way. It is allowed to translate as ‘living as a couple’ if 

this conveys gender neutrality and refers to a not legally recognised relationship. If it appears it is not possible to 
translate ‘living with a partner’ in a gender neutral way, please discuss with the Translation team 
ess_translate@gesis.org. 

64 ‘Retire permanently’ = give up regular paid work. 
65 The same translation for this introduction should be used as in ESS3. 

mailto:ess_translate@gesis.org
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D27a Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, pas cilës moshë, një grua është në moshë shumë të madhe për 

të jetuar ende me prindërit e saj? 
 
 
INTERVISTUES:  PËR TË GJITHA PYETJET QË KËRKOJNË TË JEPET NJË MOSHË SPECIFIKE: 
Nëse i intervistuari deklaron se ‘Nuk është kurrë në moshë shumë të madhe’ pranoje përgjigjen si të 
tillë dhe MOS provo ta nxitësh. 
Nëse i intervistuari jep një diapazon moshe, PYET për një moshë specifike brenda atij diapazoni. 
Nëse i intervistuari nuk arrin të japë moshën specifike, kodoje si 'Nuk e di'. 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Nuk është kurrë në moshë shumë të 
madhe) 

000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

  
 
D28a Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, pas cilës moshë, një grua është në moshë shumë të madhe për 

të synuar të bëjë fëmijë66? 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 

(Nuk është kurrë në moshë shumë të 
madhe) 

000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D29a Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, pas cilës moshë, një grua është në moshë shumë të madhe për 

të punuar 20 ose më shumë orë në javë? 
 
 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 

(Nuk është kurrë në moshë shumë të 
madhe) 

000 

(Nuk duhet të punojë KURRË) 111 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 

                                                      
66 'Having any more children' in the sense of either the first or any additional children a woman may have. 
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KARTELA 33   Duke përdorur këtë kartelë ju lutem më tregoni deri në çfarë mase e aprovoni apo nuk e 
aprovoni nëse një grua … LEXO ME ZË…  
 

  
Nuk e 

aprovoj 
aspak 

 

Nuk e 
aprovoj 

 

As e 
aprovoj as 

nuk e 
aprovoj 

 
E aprovoj 

 

E aprovoj 
bindshëm 

 
(Refuzim) 

 
(Nuk e di) 

 
         

D30a  …zgjedh të mos bëjë kurrë 
fëmijë? 

1 2 3 4 5 7 8 

D31a 
 

… bashkëjeton me një  
partner/e67 pa qenë e martuar 
me të? 

1 2 3 4 5 7 8 

D32a …ka fëmijë me një  partner/e68 
me të cilin/ën ajo bashkëjeton pa 
qenë e martuar me të? 

1 2 3 4 5 7 8 

D33a …ka një punë me kohë të 
plotë ndërkohë që ka fëmijë 
nën moshën 3 vjeç? 

1 2 3 4 5 7 8 

D34a …divorcohet ndërkohë që ka 
fëmijë nën moshën 12 vjeç? 

1 2 3 4 5 7 8 

 
SHKO TEK D35

                                                      
67 ‘Lives with a partner’ should be translated in a gender neutral way. It is allowed to translate as ‘lives as a couple’ if 

this conveys gender neutrality and refers to a not legally recognised relationship. If it appears it is not possible to 
translate ‘lives with a partner’ in a gender neutral way, please discuss with the Translation team 
ess_translate@gesis.org. 

68 See previous footnote. 

mailto:ess_translate@gesis.org
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PYET TË GJITHË NË GRUPIN 2 TEK D14a (NËSE D14a = 2) 
Pyetësori b 
 
Tani do t'ju bëj disa pyetje rreth djemve dhe burrave, ndërkohë që të tjerë njerëzve që japin përgjigje 
për këtë studim do t’u drejtohen pyetje për vajzat dhe gratë. 69 
 
D15b Njerëzit janë të ndryshëm përsa ka të bëjë me idetë e tyre rreth moshave në të cilat djemtë ose 

burrat bëhen të rritur, në mesomoshë dhe të moshuar. Sipas mendimit tuaj në cilën moshë, 
përafërsisht, bëhen të rritur djemtë ose burrat? 

 
INTERVISTUES:  PËR TË GJITHA PYETJET QË KËRKOJNË TË JEPET NJË MOSHË SPECIFIKE: 
Nëse i intervistuari deklaron se 'varet' pranoje përgjigjen si të tillë dhe MOS provo ta nxitësh. 
Nëse i intervistuari jep një diapazon moshe, PYET për një moshë specifike brenda atij diapazoni. 
Nëse i intervistuari nuk arrin të japë moshën specifike, kodoje si 'Nuk e di'. 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Varet) 000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D16b Dhe sipas mendimit tuaj, në cilën moshë, përafërsisht, e arrijnë burrat moshën e mesme? 
 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Varet) 000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D17b Dhe sipas mendimit tuaj, në cilën moshë, përafërsisht, e arrijnë burrat pleqërinë? 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Varet) 000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 

                                                      
69 The same translation for this introduction should be used as in ESS3. 
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Tani do t'ju bëjmë një seri pyetjesh rreth moshës ideale për djemtë ose burrat për të bërë gjëra të 

caktuara, pastaj në lidhje me kur janë ata tepër të rinj dhe në përfundim kur janë ata tepër të 

moshuar për të bërë gjëra të caktuara. Në secilin rast ju lutemi jepni një moshë të përafërt.70  

 
D18b Sipas mendimit tuaj, për një djalë apo burrë, cila është mosha ideale71 që ai të fillojë të bashkëjetojë 

me një  partner/e72 me të cilin/ën nuk është i martuar? 
 
NTERVISTUES:  PËR TË GJITHA PYETJET QË KËRKOJNË TË JEPET NJË MOSHË SPECIFIKE: 
Nëse i intervistuari deklaron se ‘Nuk ka moshë ideale’ pranoje përgjigjen si të tillë dhe MOS provo ta 
nxitësh. 
Nëse i intervistuari jep një diapazon moshe, PYET për një moshë specifike brenda atij diapazoni. 
Nëse i intervistuari nuk arrin të japë moshën specifike, kodoje si 'Nuk e di'. 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Nuk ka moshë ideale) 000 

(Nuk duhet të bashkëjetojë KURRË me një  
partner/e me të cilin/ën nuk është martuar)  

111 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D19b Sipas mendimit tuaj, për një djalë apo burrë, cila është mosha ideale për t’u martuar? 
  

  
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
  

(Nuk ka moshë ideale) 000 

(Nuk duhet të martohet KURRË) 111 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D20b Sipas mendimit tuaj, për një djalë apo burrë, cila është mosha ideale për t’u bërë baba? 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Nuk ka moshë ideale) 000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 

                                                      
70 The same translation for this introduction should be used as in ESS3. 
71 ‘Ideal age’ = ‘most appropriate age’ (D18b-D21b). 
72 ‘Living with a partner’ should be translated in a gender neutral way. It is allowed to translate as ‘living as a couple’ if 

this conveys gender neutrality and refers to a not legally recognised relationship. If it appears it is not possible to 
translate ‘living with a partner’ in a gender neutral way, please discuss with the Translation team 
ess_translate@gesis.org. 

mailto:ess_translate@gesis.org
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D21b Sipas mendimit tuaj, për një burrë, cila është mosha ideale për të dalë në pension të përhershëm?73 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Nuk ka moshë ideale) 000 

(Nuk duhet të dalë KURRË në pension të 
përhershëm)  

111 

(Nuk duhet të jetë KURRË në punë me 
pagesë) 

222 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
Ndonjëherë njerëzit konsiderohen shumë të rinj për të bërë ose për të provuar gjëra të caktuara... 74  
 
D22b Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, para cilës moshë, një djalë apo një burrë është shumë i ri për ta 

ndërprerë arsimin me kohë të plotë? 
 
INTERVISTUES:  PËR TË GJITHA PYETJET QË KËRKOJNË TË JEPET NJË MOSHË SPECIFIKE: 
Nëse i intervistuari deklaron se ‘Nuk është kurrë shumë i ri’ pranoje përgjigjen si të tillë dhe MOS 
provo ta nxitësh. 
Nëse i intervistuari jep një diapazon moshe, pyet për një moshë specifike brenda atij diapazoni. 
Nëse i intervistuari nuk arrin të japë moshën specifike, kodoje si 'Nuk e di'. 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Nuk është kurrë shumë i ri) 000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D23b Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, para cilës moshë, një burrë është shumë i ri që të fillojë të 

bashkëjetojë me një partner/e75 me të cilin/ën nuk është i martuar? 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Nuk është kurrë shumë i ri) 000 

(Nuk duhet të bashkëjetojë KURRË me një  
partner/e me të cilin/ën nuk është martuar)  

111 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 

                                                      
73 ‘Retire permanently’ = give up regular paid work. 
74 The same translation for this introduction should be used as in ESS3. 
75 ‘Living with a partner’ should be translated in a gender neutral way. It is allowed to translate as ‘living as a couple’ if 

this conveys gender neutrality and refers to a not legally recognised relationship. If it appears it is not possible to 
translate ‘living with a partner’ in a gender neutral way, please discuss with the Translation team 
ess_translate@gesis.org. 

mailto:ess_translate@gesis.org
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D24b Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, para cilës moshë, një burrë është shumë i ri për t’u martuar? 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Nuk është kurrë shumë i ri) 000 

(Nuk duhet të martohet KURRË) 111 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D25b Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, para cilës moshë, një burrë është shumë i ri për t’u bërë baba?  
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 

(Nuk është kurrë shumë i ri) 000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D26b Dhe sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, para cilës moshë, një burrë është shumë i ri për të dalë në 

pension të përhershëm?76 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Nuk është kurrë shumë i ri) 000 

(Nuk duhet të dalë KURRË në pension të 
përhershëm)  

111 

(Nuk duhet të jetë KURRË në punë me 
pagesë) 

222 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 

                                                      
76 ‘Retire permanently’ = give up regular paid work. 
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Ashtu si ndodh që ndonjëherë njerëzit konsiderohen shumë të rinj për të bërë gjëra të caktuara, 
ndonjëherë ata konsiderohen të jenë në moshë shumë të madhe.77   
 
 
D27b Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, pas cilës moshë, një burrë është në moshë shumë të madhe për 

të jetuar ende me prindërit e tij? 
 
INTERVISTUES:  PËR TË GJITHA PYETJET QË KËRKOJNË TË JEPET NJË MOSHË SPECIFIKE: 
Nëse i intervistuari deklaron se ‘Nuk është kurrë në moshë shumë të madhe’ pranoje përgjigjen si të 
tillë dhe MOS provo ta nxitësh. 
Nëse i intervistuari jep një diapazon moshe, PYET për një moshë specifike brenda atij diapazoni. 
Nëse i intervistuari nuk arrin të japë moshën specifike, kodoje si 'Nuk e di'. 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Nuk është kurrë në moshë shumë të 
madhe) 

000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D28b Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, pas cilës moshë, një burrë është në moshë shumë të madhe për 

të synuar të bëjë fëmijë78? 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Nuk është kurrë në moshë shumë të 
madhe) 

000 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 
 
D29b Sipas mendimit tuaj, përgjithësisht, pas cilës moshë, një burrë është në moshë shumë të madhe për 

të punuar 20 ose më shumë orë në javë? 
 

 
                                           SHKRUAJ MOSHËN   
 
 

(Nuk është kurrë në moshë shumë të 
madhe) 

000 

(Nuk duhet të punojë KURRË) 111 

(Refuzim) 777 

(Nuk e di) 888 

 

                                                      
77 The same translation for this introduction should be used as in ESS3. 
78 'Having any more children' in the sense of either the first or any additional children a man may have. 
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KARTELA 33   Duke përdorur këtë kartelë ju lutem më tregoni deri në çfarë mase e aprovoni apo nuk e 
aprovoni nëse një burrë … LEXO ME ZË…  
 

  
Nuk e 

aprovoj 
aspak 

 

Nuk e 
aprovoj 

 

As e 
aprovoj as 

nuk e 
aprovoj 

 
E aprovoj 

 

E aprovoj 
bindshëm 

 
(Refuzim) 

 
(Nuk e di) 

 
         

D30b  …zgjedh të mos bëjë kurrë 
fëmijë? 

1 2 3 4 5 7 8 

D31b 
 

…bashkëjeton me një  
partner/e79 pa qenë i martuar 
me të? 

1 2 3 4 5 7 8 

D32b …ka fëmijë me një partner/e80   
me të cilin/ën ai bashkëjeton pa 
qenë i martuar me të? 

1 2 3 4 5 7 8 

D33b …ka një punë me kohë të 
plotë ndërkohë që ka fëmijë 
nën moshën 3 vjeç? 

1 2 3 4 5 7 8 

D34b …divorcohet ndërkohë që ka 
fëmijë nën moshën 12 vjeç? 

1 2 3 4 5 7 8 

 
 
 
PYET TË GJITHË 
D35 KARTELA 34   Përgjithësisht a planifikoni për të ardhment tuaj apo thjesht e merrni çdo ditë ashtu 

si ju vjen? Lutemi shpreheni opinionin tuaj në një shkallë nga 0 në 10, ku 0 do të thotë ‘Unë 
planifikoj për të ardhmen time sa më shumë të jetë e mundur’ dhe 10 do të thotë ‘Unë thjesht e marr 
çdo ditë ashtu si më vjen’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
      

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 

 

 

[KOHA E PËRFUNDIMIT, PËR TË GJITHA VENDET] 
 

 

SHKO TEK SEKSIONI F 

                                                      
79 ‘Lives with a partner’ should be translated in a gender neutral way. It is allowed to translate as ‘lives as a couple’ if 

this conveys gender neutrality and refers to a not legally recognised relationship. If it appears it is not possible to 
translate ‘lives with a partner’ in a gender neutral way, please discuss with the Translation team 
ess_translate@gesis.org. 

80 See previous footnote. 

Unë 
planifikoj 
për të 
ardhmen 
time sa më  
shumë të 
jetë e 

mundur 

Unë 
thjesht e 
marr çdo 

ditë ashtu 

si më vjen 

 
 

(Nuk e 

di) 

 
 

(Refu

zim) 

mailto:ess_translate@gesis.org
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SEKSIONI F 
 
Tani, do të doja t’ju pyesja për disa hollësi rreth jush dhe anëtarëve të tjerë në njësinë tuaj 
ekonomike familjare (NJEF). 
 
F1 Duke përfshirë veten tuaj edhe fëmijët, sa njerëz jetojnë këtu rregullisht si anëtarë të kësaj njësie 

ekonomike familjare?? 
 
       SHKRUAJ NUMRIN: 
 
   (Refuzim) 77 
   (Nuk e di) 88 
 
 
  MBLIDH HOLLËSITË E TË INTERVISTUARIT (VETËM F2/F3) DHE PASTAJ TË ANETARËVE TE 
TJERË TË NJËSISË EKONOMIKE FAMILJARE (F2 deri në F4), NË REND ZBRITËS (DUKE FILLUAR 
NGA MË I MOSHUARI).  
 
  PËR TA PASUR MË TË LEHTË, MUND T’JU VIJË NË NDIHMË NËSE SHËNONI EMRAT OSE 
INICIALET E SECILIT PREJ ANETARËVE TË NJËSISË EKONOMIKE FAMILJARE. 
 
 
F2 KODO SEKSIN 
 
 
F3 Dhe në cilin vit keni lindur ju/ai,/ajo? (Refuzim = 7777; Nuk e di = 8888) 
 
 
F4 KARTELA 35 Duke parë këtë kartelë, çfarë e keni ju atë? 
 
 
[Kjo faqe (pyetjet F1-F4) duhet të jenë përballë faqes në vijim (tabela e NJEF).
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Rendi zbritës sipas moshës (më të moshuarit në fillim) ------------------------------ 

Personi 01 
(i 

ntervistuari) 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

FAKULTATIVE 
Emri ose inicialet: 

      

       

F2 Seksi       

Mashkull 1 1 1 1 1 1 

Femër 2 2 2 2 2 2 

       

F3 Viti i lindjes                         

       

F4 Marrëdhënia       

Burri/gruaja/partneri  01 01 01 01 01 

Djali/vajza (përfshirë thjeshtërit, 
fëmijët e birësuar apo në 
përkujdesje) 

 02 02 02 02 02 

Prindi, vjehrri/vjehrra, 
njerku/njerka 

 03 03 03 03 03 

Vëllai/motra (përfshirë 
vëllain/motrën nga vetëm njëri 
prind, i/e birësuar apo në 
përkujdesje) 

 04 04 04 04 04 

Të afërm të tjerë  05 05 05 05 05 

Të tjerë jo të afërm  06 06 06 06 06 

(Refuzim)  77 77 77 77 77 

(Nuk e di)  88 88 88 88 88 

 
 
 
Rendi zbritës sipas moshës (më të moshuarit në fillim)  ------------------------------ 

Personi 07 08 
 

09 
 

10 
 

11 
 

12 
 

FAKULTATIVE 
Emri ose inicialet: 

      

       

F2 Seksi       

Mashkull 1 1 1 1 1 1 

Femër 2 2 2 2 2 2 

       

F3 Viti i lindjes                         

       

F4 Marrëdhënia       

Burri/gruaja/partneri 01 01 01 01 01 01 

Djali/vajza (përfshirë thjeshtërit, 
fëmijët e birësuar apo në 
përkujdesje) 

02 02 02 02 02 02 

Prindi, vjehrri/vjehrra, njerku/njerka 03 03 03 03 03 03 

Vëllai/motra (përfshirë 
vëllain/motrën nga vetëm njëri 
prind,, i/e birësuar apo në 
përkujdesje) 

04 04 04 04 04 04 

Të afërm të tjerë 05 05 05 05 05 05 

Të tjerë jo të afërm 06 06 06 06 06 06 

(Refuzim) 77 77 77 77 77 77 

(Nuk e di) 88 88 88 88 88 88 
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[F5 Variabël i koduar nga vetë intervistuesi, i hequr për Raundin 9] 
 
 
PYET NËSE JETON ME BURRIN/GRUAN/PARTNERIN NË F4 (NËSE 01 TEK F4) 
 
F6 KARTELA 36 Sapo më thatë se jetoni me burrin/gruan/partnerin. Cila nga përcaktimet në këtë 
kartelë përshkruan marrëdhënien tuaj me të81? 
 

Ligjërisht i martuar 01 PYET F7 

Jetoj me partnerin (bashkëjetesë) - jo e njohur ligjërisht 03 SHKO TEK F8 

Ligjërisht i divorcuar 06 

PYET F7 
I martuar pa celebrim në gjendjen civile 07 

 
(Refuzim) 

 
77 

(Nuk e di) 88 

 

 
SHËNIM PËR KATEGORITË E F6 (KARTELA 36) 
Kompleti i kategorive specifike për një vend që janë të zbatueshme për F6 dhe renditen në ‘Rezultatet e 
konsultimit’ për statusin martesor në Intranetin e Koordinatorit Kombëtar të ESS9 u duhet vënë në 
dispozicion intervistuesve. 

 
 
PYET NËSE NUK JETON ME BURRIN/GRUAN/PARTNERIN NË F4 OSE NUK BASHKËJETON ME 
PARTNER NË F6 (NËSE NUK ËSHTË 01 NË F4, OSE NËSE F6 = 01, 02, 05, 06, 77, 88)  
F7 A mundem ta saktësoj, a keni jetuar ndonjëherë me ndonjë partner, pa qenë ligjërisht i martuar82? 
   Po 1  

   No 2 

 

   (Refuzim) 7    

   (Nuk e di) 8 

 
 
PYET TË GJITHË 
F8 A mundem ta saktësoj, a keni qenë ndonjëherë i divorcuar83? 
 
   Po 1  

   Jo 2 

 

   (Refuzim) 7    

   (Nuk e di) 8 

 
 
[F9 dhe F10 Variabla të koduar nga vetë intervistuesi, të hequr për Raundin 9] 

                                                      
81 Note that these sentences should be translated to provide the same stimulus in ALL countries. 
82 Countries should include the highlighted text only if civil unions are included at F6. Where these are included the 

country-specific names should be added here. Legally recognised forms of cohabitation should NOT be included or 
inferred. 

83 See previous footnote. 
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PYET NËSE I INTERVISTUARI NUK JETON ME BURRIN / GRUAN / PARTNERIN NË F4 OSE JANË 
DUKE BASHKËJETUAR NË F6 (NËSE NUK ËSHTË 01 NË F4, OSE NËSE F6 = 03, 04) 
F11 KARTELA 37 Kjo pyetje ka të bëjë me statusin tuaj ligjor martesor dhe jo me cilin jetoni apo nuk 
jetoni. Cila nga këto përcaktime në këtë kartelë përshkruan statusin tuaj martesor të ligjshëm tani? 

 
 
            KODO VETËM NJË: KOD PRIORITAR84 

Ligjërisht i martuar 01 

 

Ligjërisht i divorcuar 04 

I ve 05 

Beqar (Nuk kam qenë KURRË i martuar) 06 

 
(Refuzim) 

 
77 

(Nuk e di) 88 

  

 
SHËNIM PËR KATEGORITËE F11 (KARTELA 37) 
Kompleti i kategorive specifike për një vend që janë të zbatueshme për F11 dhe renditen në ‘Rezultatet e 
konsultimit’ për statusin martesor në Intranetin e Koordinatorit Kombëtar të ESS9 u duhet vënë në 
dispozicion intervistuesve. 

 

[F12 Variabël i koduar nga vetë intervistuesi, i hequr për Raundin 9] 
 
 
PYET NËSE NUK JETON ME FËMIJË NË SHTËPI NË F4 (NËSE NUK ËSHTË 02 në F4) 
F13 A keni pasur ndonjëherë fëmijë tuajin, thjeshtër, fëmijë të birësuar, fëmijë në përkujdesje apo fëmijë 
të partnerit që kanë jetuar në njësinë tuaj ekonomike familjare? 
 
 
   Po 1 

   No 2 

 

   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 

                                                      
84 Reading from the top to the bottom of the list, code the answer given from the highest point on the list, e.g. if the 

respondent says that they are married (code 01) and divorced (code 04) the interviewer should code this as 01. 
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PYET TË GJITHË 
F14 KARTELA 38 Cili përcaktim në këtë kartelë përshkruan më mirë zonën ku jetoni?    

 

   Një qytet i madh 1  

   Periferia e një qyteti të madh 2 

   Qytet ose qytezë 3 

   Fshat 4  

   Një fermë ose shtëpi në fshat 5 

   (Refuzim) 7 

   (Nuk e di) 8 
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[Të bëhen si pyetje specifike për vendin. Të rikodohen në Kornizën Koduese të Detajuar për Arsimin 
ISCED të ESS].  
 
 F15  KARTELA 39 Cili është niveli më i lartë i arsimit që keni përfunduar me sukses? 
Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
 

INTERVISTUES:  Përfundim me sukses quhet kur: 
• një certifikatë formale lëshohet pas një vlerësimi që tregon se kursi është kaluar 
• një kurs apo një periudhë arsimimi ndiqet plotësisht por nuk lëshohet asnjëherë certifikatë 
• një kurs apo një periudhë arsimimi ndiqet plotësisht dhe lëshohet një certifikatë pjesëmarrjeje (dhe 

nuk lëshohet kurrë asnjë certifikatë tjetër, si psh: për kalimin e kursit) 

Pa shkollë 001 

Shkollë fillore 002 

Shkollë 8/9 vjeçare 003 

Shkollë e mesme e përgjithshme 004 

Shkollë e mesme profesionale (2 vjeçare) 005 

Shkollë e mesme profesionale (mbi 2 vjet) 006 

Shkollë e lartë jouniversitare  007 

Diplomë universitare/Bachelor  008 

Master profesional 009 

Shkollë pasuniversitare (Sh.P.U) 010 

Master i arteve 011 

Master shkencor 012 

Specializim afatgjatë 013 

Doktoraturë 014 

(Tjetër) 5555 

(Refuzim) 7777 

(Nuk e di) 8888 

 
 
PYET TË GJITHË 
F16      Afërsisht sa vite shkollimi keni përfunduar, si me kohë të plotë ashtu edhe me kohë të pjesshme? Ju 

lutem raportojini të barabarta me kohë të plotë dhe përfshini vitet e shkollimit të detyrueshëm. 
 

INTERVISTUES:  rrumbullakos duke vendosur numrin e përafërt të viteve të plota. 
 
   SHKRUAJ: 

   (Refuzim) 77 
   (Nuk e di) 88 
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F17a KARTELA 40 Duke përdorur këtë kartelë, cili ose cilat nga këto përshkrime përcaktojnë se çfarë 
keni bërë në 7 ditët e fundit? Përzgjidhni të gjitha përshkrimet që qendrojnë.  
 PROVO Po tjetër?  
 
  KODO TË GJITHA PËRSHKRIMET QË QENDROJNË 
 
   në punë me pagesë (ose përkohësisht jashtë vendit) (i punësuar,  01 
   i vetë-punësuar, punoj për biznes personal familjar)   
  
në shkollim, (nuk paguhet nga punëdhënësi) edhe nëse është me pushime 02   
   i papunë dhe duke kërkuar për punë aktivisht  03    

  i papunë, dua të punoj por nuk jam duke kërkuar punë aktivisht 04   

   i sëmurë ose i paaftë në mënyrë të përherëshme 05 

   në pension 06 

 në shërbim ushtarak ose për komunitetin85  07 

   amvisë, kujdesem për fëmijët ose për persona të tjerë 08 

   (tjetër)  09 
 
   (Refuzim)  77 
   (Nuk e di)  88 
 
 
 
[F17b Variabël i koduar nga vetë intervistuesi, i hequr për Raundin 9] 
 
 
 
 

                                                      
85 This code does not apply to jobs in the military but to compulsory military and community service only. The category 

should be removed in countries where there is no compulsory military service (or equivalent compulsory community 
service served as an alternative to compulsory military service). 
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PYET NËSE ËSHTË KODUAR MË SHUMË SE NJË TEK F17a 
F17c SËRISH KARTELA 40 Dhe cili nga këto përshkrime përcakton më së miri gjendjen tuaj (në 7 ditët e 
fundit)? 
Ju lutem zgjidhni vetëm një. 
 
         KODO VETËM NJË PËRGJIGJE 
 
   në punë me pagesë (ose përkohësisht jashtë vendit) (i punësuar,  01 
   i vetë-punësuar, punoj për biznes personal familjar)   
  
në shkollim, (nuk paguhet nga punëdhënësi) edhe nëse është me pushime 02   
   i papunë dhe duke kërkuar për punë aktivisht  03    

  i papunë, dua të punoj por nuk jam duke kërkuar punë aktivisht 04   

   i sëmurë ose i paaftë në mënyrë të përherëshme 05 

   në pension 06 

 në shërbim ushtarak ose për komunitetin86  07 

   amvisë, kujdesem për fëmijët ose për persona të tjerë 08 

   (tjetër)  09 
 
   (Refuzim)  77 
   (Nuk e di)  88 
 
 
[F17d Variabël i koduar nga vetë intervistuesi, i hequr për Raundin 9] 
 
 
 
PYET NËSE NUK ËSHTË NË PUNË TË PAGUAR TEK F17a (NËSE NUK ËSHTË 01 tek F17a) 
F18 A mundem ta saktësoj, a keni kryer punë të paguar për një ose më shumë orë në shtatë ditët e 
fundit?  
         
   Po 1 SHKO TEK F21 

   Jo 2 
     PYET F19  
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 
 
 
 
PYET NËSE JO OSE NUK E DI/REFUZIM TEK F18 (NËSE F18 = 2, 7, 8) 
F19 A keni pasur ndonjëherë punë të paguar?  
   Po 1 PYET F20  

   Jo 2 
     SHKO TEK F36  
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 
 
 
 

                                                      
86 This code does not apply to jobs in the military but to compulsory military and community service only. The category 

should be removed in countries where there is no compulsory military service (or equivalent compulsory community 
service served as an alternative to compulsory military service). 
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PYET NËSE PO TEK F19 (NËSE F19 = 1) 
F20 Në cilin vit keni kryer për herë të fundit punë të paguar?      
 
   SHKRUAJ VITIN:  
 
   (Refuzim) 7777 
   (Nuk e di) 8888 
 
INTERVISTUES: Nëse i intervistuari është aktualisht i punësuar (kodi 01 në F17a ose kodi 1 në F18), 
pyet F21 deri në F34a për punën e tanishme; nëse aktualisht nuk është në punë të paguar por ka 
punuar në të shkruarën (kodi 1 në F19), pyet F21 deri në F34a për punën e fundit 
 
Nëse i intervistuari bën më shumë se një punë, ai duhet të përgjigjet për punën në të cilën është i 
angazhuar me më shumë orë në javë. Nëse i intervistuari kalon të njëjtën kohë në dy punë, ai duhet të 
përgjigjet për punën për të cilën paguhet më shumë. 
 
PYET NËSE NË PUNË TË PAGUAR TEK F17a OSE F18, OSE JO NË PUNË TË PAGUAR POR KA 
PASUR NJË PUNË NË TË SHKUARËN TEK F19 (NËSE 01 TEK F17a OSE F18 = 1 OSE F19 = 1) 
F21 Në punën tuaj kryesore a jeni apo a keni qenë… LEXO ME ZË…   
 
   …punonjës, 1 SHKO TEK F23 

    i vetëpunësuar, 2 PYET F22 

   apo, duke punuar për biznesin tuaj familjar? 3  
      SHKO TEK F23 

   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 
 
 
PYET NËSE I VETËPUNËSUAR TEK F21 (NËSE F21 = 2) 
F22 Sa punëtorë keni apo keni pasur? (nëse keni apo keni pasur ndonjë)    
  
   
  
   SHKRUAJ numrin e punëtorëve:  SHKO TEK F24 
 
   (Refuzim) 77777 
   (Nuk e di) 88888  
 
 
 
 
PYET NËSE ESHTE PUNONJËS, KA BIZNES FAMILJAR OSE NUK E DI/REFUZIM TEK F21 (NËSE 
F21 = 1, 3, 7, 8)  
F23 A keni apo keni pasur kontratë pune…LEXO ME ZË… 
 
   ...me kohëzgjatje të pacaktuar, 1 

   apo, me kohëzgjatje të caktuar, 2 

   apo, nuk kishit fare kontratë? 3 

   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
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PYET NËSE ËSHTË NË PUNË TË PAGUAR TEK F17a OSE F18, OSE NUK ËSHTË NË PUNË TË 
PAGUAR POR KA PASUR NJË PUNË NË TË SHKUARëN TEK F19 (NËSE 01 TEK F17a OSE F18 = 1 
OSE F19 = 1) 
F24 Duke përfshirë edhe veten tuaj, sa njerëz jeni apo keni qenë të punësuar në vendin ku punoni apo 

keni punuar …LEXO ME ZË… 
 
    …nën 10, 1 

    10 deri në 24, 2 

    25 deri në 99, 3 

    100 deri në 499, 4 

   500 ose më shumë? 5 

 

   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 
 
 
 
F25 Në punën tuaj kryesore, a keni ose keni pasur ndonjë përgjegjësi për mbikëqyrjen87 e punës së 

punonjësve të tjerë?  
    
   Po 1 PYET F26  

   Jo 2 
     SHKO TEK F27  
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 
 
 
 
PYET NËSE PO TEK F25 (NËSE F25 = 1) 
F26 Për sa njerëz jeni apo keni qenë përgjegjës?  
 
                 SHKRUAJ: 
 
 (Refuzim) 77777 
 (Nuk e di) 88888 
 
   

                                                      
87 ‘Supervising’: intended in the sense of both monitoring and being responsible for the work of others. 
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PYET NËSE ËSHTË NË PUNË TË PAGUAR TEK F17a OSE F18, OSE NUK ËSHTË NË PUNË TË 
PAGUAR POR KA PASUR NJË PUNË NË TË SHKUARËN TEK F19 (NËSE 01 TEK F17a OSE F18 = 1 
OSE F19 = 1) 
KARTELA 41 Do t’ju lexoj një listë të disa gjërave rreth jetës suaj në punë. Duke përdorur këtë kartelë, më 

thoni se sa ju lejon ose ju ka lejuar menaxheri në punën tuaj që... LEXO ME ZË… 
 

  Nuk kam 
ose nuk 
kam pasur 
ndikim 

       Kam ose 
kam pasur 
kontroll të 

plotë 

 
 

(Refuzim) 

 
(Nuk 
e di) 

 
F27  

 
…të vendosni se 
si të organizoni 
ose të organizonit 
vetë punën tuaj 
ditore? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

F28 …të ndikoni ose të 
ndikonit në 
vendimet e 
politikave për 
aktivitetet në 
organizatë? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
F29 Sa orë gjithsej, bazë apo të kontraktuara, punoni ose keni punuar për një javë në punën tuaj 
kryesore, (koha normale javore e punës), duke mos përfshirë punën e paguar apo pa pagesë jashtë orarit? 
 

INTERVISTUES:  Kontratat me 0 orë duhen shënuar si 0 orë.  
Diapazoni i pranueshëm i numrave është mes 0 dhe 168 orë. 

  
   SHKRUAJ ORËT: 
 
  (Nuk e ka të përcaktuar numrin e orëve bazë të punës apo të orëve të kontraktuara)   555 
     (Refuzim)         777 
    (Nuk e di)         888 
 
 
 
F30 Pavarësisht nga orët tuaja bazë apo të kontraktuara, sa orë punoni ose keni punuar normalisht në 
një javë (në punën tuaj kryesore), përfshirë këtu edhe punën me ose pa pagesë pas orarit të rregullt. 
 

INTERVISTUES:  Diapazoni i pranueshëm i numrave është mes 0 dhe 168 orë. 
 
    

   SHKRUAJ ORËT: 
 
   (Refuzim) 777 
   (Nuk e di) 888 
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F31 Çfarë bën ose ka bërë kryesisht firma ose organizata për të cilën ju punoni ose keni punuar? 

SHKRUAJ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 
 
F32 KARTELA 42 Për çfarë lloj organizate/institucioni/subjekti të dhënë në këtë kartelë punoni ose keni 

punuar? 
KODO VETËM NJË PËRGJIGJE 

 

                         Qeveri qendrore ose lokale 01 

                   Sektor tjetër publik (siç është edukimi dhe shëndetësia) 02 

    Ndërmarrje publike 03 

    Firmë private 04 

    I vetëpunësuar 05 

   Tjetër 06  

   (Refuzim) 77 

   (Nuk e di) 88 

 
 

F33 Cili është ose ka qenë titulli i punës tuaj në punën tuaj kryesore? 
         SHKRUAJ 

_____________________________________________________    
 
 
 
F34 Në punën tuaj kryesore, çfarë pune bëni ose keni bërë shumicën e kohës? 
         SHKRUAJ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 
 
 
 
F34a Çfarë trajnime ose kualifikime nevojiten ose nevojiteshin për këtë punë?  
         SHKRUAJ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
 

[Nëse kërkohen pyetje shtesë, specifike për një vend të caktuar, për sistemet e kodimit të 
profesionit kombëtar dhe industrinë, të shtohen KËTU] 
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F35 Në 10 vitet e fundit a keni bërë ndonjë punë të paguar në ndonjë shtet tjetër për 6 muaj apo më 
shumë?  
 
 
   Po 1 

   Jo 2 
 
    (Refuzim) 7 
    (Nuk e di) 8 
 
 
PYET TË GJITHË 
F36 A keni qenë ndonjëherë i papunë dhe duke kërkuar punë për një periudhë më tepër se 3 muaj?  
 
            
   Po 1 PYET F37 

   Jo 2 
     SHKO TEK F39 
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 
 
 
PYET NËSE PO TEK F36 (NËSE F36 = 1) 
F37 A ka zgjatur ndonjë nga këto periudha për 12 muaj apo më shumë? 
  
   Po 1 

   Jo 2 
 
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 
 
F38 A ka qenë ndonjë nga këto periudha brenda 5 viteve të fundit? 
 
          INTERVISTUES: ‘Këto periudha’ u referohen periudhave më tepër se 3 muaj në F36. 

 
 
   Po 1 

   Jo 2 
 
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 

 
PYET TË GJITHË 
F39 A jeni ose a keni qenë ndonjëherë anëtar i sindikatave ose ndonjë organizate të ngjashme? 
NËSE PO, a jeni aktualisht apo keni qenë në të shkuarën? 
  
   Po, aktualisht 1 

   Po, më parë 2 

   Jo 3 

 

   (Refuzim) 7 

   (Nuk e di) 8 
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F40 KARTELA 43 Ju lutem merrni parasysh të ardhurat e të gjithë anëtarëve të Njësisë Ekonomike 
Familjare dhe çdo të ardhur tjetër që mund të merret nga Njësia Ekonomike Familjare si një e tërë. Cili 
është burimi kryesor i të ardhurave në Njësinë tuaj Ekonomike Familjare? Ju lutem përdorni kartelën. 
 

 Pagat ose rrogat      01 

Të ardhura nga vetëpunësimi (duke përjashtuar të ardhurat nga bujqësia)    02 

       Të ardhura nga bujqësia    03 

 Pensionet    04 

 Përfitime nga dalja si i papunë    05 

  Ndonjë përfitim ose grant tjetër social    06 

Të ardhura nga investimet, kursimet, sigurimet ose nga pronat   07 

   Të ardhura nga burime të tjera   08 

 

   (Refuzim) 77 

  (Nuk e di) 88 
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F41 KARTELA 44 Duke përdorur këtë kartelë, më thoni cila shkronjë përcakton më së miri të ardhurat e 

përgjithshme të Njësisë tuaj Ekonomike Familjare, pas mbajtjes së taksave dhe pagesave të tjera 

detyrueshme, për të gjitha burimet? Nëse nuk e dini shumën e saktë, ju lutem jepni një vlerë të 

përafërt. 

Përdorni pjesën e kartelës që e njihni më mirë: të ardhura javore, mujore ose të ardhura vjetore88. 

   J 01 

   R 02 

   C 03 

   M 04 

   F 05 

   S 06 

   K 07 

   P 08 

   D 09 

   H  10 
 
   (Refuzim) 77 

   (Nuk e di) 88 

 

 

SHËNIM MBI PËRCAKTIMIN ME NDARJEVE NË DHJETË SEGMENTE NË PYETJEN PËR TË 

ARDHURAT, KATEGORITË DHE KARTELËN 

Një kartelë treguese për të ardhurat duhet hartuar me shuma të përafërta javore, mujore dhe vjetore. 

Duhet të përdorni dhjetë kategori për nivelin e të ardhurave, ku secila të përkojë gjerësisht me 

DHJETË SEGMENTET E NIVELIT TË VËRTETË TË TË ARDHURAVE FAMILJARE në vendin tuaj. Ju 

lutem shihni Protokollin e të Dhënave ESS 2018 (http://essdata.nsd.uib.no) për orientim për burim të 

dhënash referuese dhe për udhëzime të mëtejshme për ndërtimin e kategorive. 

Ju lutem mbani parasysh që në këtë pyetje të jetë përdorur medopemos një kartelë treguese. Dhjetë 

rreshtat në kartelën treguese duhet të tregojnë të segmentuar nivelet e të ardhurave, sipas përzgjedhjes 

dhe të paraprihen nga dhjetë germat e përdorura më lart (ose ekuivalenti i tyre cirilik) që ndihmon për të 

garantuar fshehtësinë e të anketuarit. Secili vend mund të zgjedhë të përfshijë shuma javore, mujore ose 

vjetore në kartelën treguese, ose të përfshijë më shumë se këto sipas rrethanave. Teksti në fjalinë e fundit 

të F41 (më sipër) duhet të riformulohet për t’u përshtatur me variantin e zgjedhur. Për pyetje referojuni 

essdata@nsd.uib.no dhe ess@city.ac.uk. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
88 The actual amounts must NOT appear on the questionnaire. Only the letters and the corresponding numeric codes. 

http://essdata.nsd.uib.no/
mailto:essdata@nsd.uib.no
mailto:ess@city.ac.uk
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F42 KARTELA 45 Cili përshkrim nga kjo kartelë i afrohet më shumë përcaktimit se si i shihni të ardhurat 
e Njësisë tuaj Ekonomike Familjare në ditët e sotme?   
 

 Me të ardhurat e tanishme jetojmë rehat 1 
 Me të ardhurat e tanishme e përballojmë 2 
 Me të ardhurat e tanishme kemi vështirësi 3 
 Me të ardhurat e tanishme kemi shumë vështirësi 4 

 
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
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PYET NËSE REZULTON MË SHUMË SE NJË ANËTAR  I  NJEF TEK F1 (NËSE F1 > 1) 
 

F42a89 KARTELA 46  Tani ju lutem merrni parasysh të ardhurat tuaja individuale. 

Cili është burimi kryesor i të ardhurave tuaja? 
 

 Pagat ose rrogat      01 

Të ardhura nga vetëpunësimi (duke përjashtuar të ardhurat nga bujqësia)    02 

       Të ardhura nga bujqësia    03 

 Pensionet    04 

 Përfitime nga dalja si i papunë    05 

  Ndonjë përfitim ose grant tjetër social    06 

Të ardhura nga investimet, kursimet, sigurimet ose nga pronat   07 

   Të ardhura nga burime të tjera   08 

   Asnjë burim të ardhurash 09 

 

   (Refuzim) 77 

  (Nuk e di) 88 

 
 
Ju lutem merrni parasysh të ardhurat e të gjithë anëtarëve të Njësisë Ekonomike Familjare dhe ndonjë të 
ardhur tjetër që mund të merret nga Njësia Ekonomike Familjare si një e tërë. Cili është burimi kryesor i të 
ardhurave në Njësinë tuaj Ekonomike Familjare? Ju lutem përdorni kartelën. 
 
 
 
[F43 Variabël i koduar nga vetë intervistuesi, i hequr për Raundin 9] 
 
  

                                                      
89 NEW QUESTION as part of the ESS9 module on Justice and Fairness. Please refer to item F40 to guide the 

translation. 
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PYET NËSE JETON ME BURRIN/GURAN/PARTNERIN TEK F4 (NËSE 01 TEK F4) 
[Të bëhen si pyetje specifike për vendin. Të rikodohen në Kornizën Koduese të Detajuar për Arsimin 
ISCED të ESS]. 
 
F44 KARTELA 47 Cili është niveli më i lartë i arsimit që ka përfunduar me sukses burri/gruaja/partneri 

juaj? Ju lutem përdorni këtë kartelë. 
 

INTERVISTUES:  Përfundim me sukses quhet kur: 
• një certifikatë formale lëshohet pas një vlerësimi që tregon se kursi është kaluar 
• një kurs apo një periudhë arsimimi ndiqet plotësisht por nuk lëshohet asnjëherë certifikatë 
• një kurs apo një periudhë arsimimi ndiqet plotësisht dhe lëshohet një certifikatë pjesëmarrjeje (dhe 

nuk lëshohet kurrë asnjë certifikatë tjetër, si psh: për kalimin e kursit) 
 

Pa shkollë 001 

Shkollë fillore 002 

Shkollë 8/9 vjeçare 003 

Shkollë e mesme e përgjithshme 004 

Shkollë e mesme profesionale (2 vjeçare) 005 

Shkollë e mesme profesionale (mbi 2 vjet) 006 

Shkollë e lartë jouniversitare  007 

Diplomë universitare/Bachelor  008 

Master profesional 009 

Shkollë pasuniversitare (Sh.P.U) 010 

Master i arteve 011 

Master shkencor 012 

Specializim afatgjatë 013 

Doktoraturë 014 

(Tjetër) 5555 

(Refuzim) 7777 

(Nuk e di) 8888 
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F45a KARTELA 48 Cilat përshkrime në këtë kartelë përcaktojnë më mirë atë çka ka bërë ai/ajo në 7 ditët 
e fundit?  
 
PROVO Po tjetër? 
PËRZGJIDH TË GJITHA ALTERNATIVAT QË QENDROJNË 
 
   në punë me pagesë (ose përkohësisht jashtë vendit) (i punësuar,  01 
   i vetë-punësuar, punoj për biznes personal familja)   
  
në shkollim, (nuk paguhet nga punëdhënësi) edhe nëse është me pushime 02   
   i papunë dhe duke kërkuar për punë aktivisht  03    

  i papunë, dua të punoj por nuk jam duke kërkuar punë aktivisht 04   

   i sëmurë ose i paaftë në mënyrë të përherëshme 05 

   në pension 06 

    në shërbim ushtarak ose për komunitetin 90        07 

   amvisë, kujdesem për fëmijët ose për persona të tjerë 08 

   (tjetër) 09 
 
   (Refuzim) 77 
   (Nuk e di) 88 
 
 
[F45b Variabël i koduar nga vetë intervistuesi, i hequr për Raundin 9] 
 
  
PYET NËSE ËSHTË KODUAR MË SHUMË SE NJË TEK F45a 
F45c SËRISH KARTELA 48 Dhe cili nga këto përshkrime përcakton më së miri gjendjen e tij/saj (në 7 

ditët e fundit)? Ju lutem zgjidhni vetëm një. 
 
    
   në punë me pagesë (ose përkohësisht jashtë vendit) (i punësuar,  01 
   i vetë-punësuar, punoj për biznes personal familja)   
  
në shkollim, (nuk paguhet nga punëdhënësi) edhe nëse është me pushime 02   
   i papunë dhe duke kërkuar për punë aktivisht  03    

  i papunë, dua të punoj por nuk jam duke kërkuar punë aktivisht 04   

   i sëmurë ose i paaftë në mënyrë të përherëshme 05 

   në pension 06 

   në shërbim ushtarak ose për komunitetin 91            07 
   amvisë, kujdesem për fëmijët ose për persona të tjerë 08 

   (tjetër)  09 
 
   (Refuzim)  77 
   (Nuk e di)  88 

                                                      
90 This code does not apply to jobs in the military but to compulsory military and community service only. The category 

should be removed in countries where there is no compulsory military service (or equivalent compulsory community 
service served as an alternative to compulsory military service). 

91 This code does not apply to jobs in the military but to compulsory military and community service only. The category 
should be removed in countries where there is no compulsory military service (or equivalent compulsory community 
service served as an alternative to compulsory military service). 
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[F45d Variabël i koduar nga vetë intervistuesi, i hequr për Raundin 9] 
 
  
PYET NËSE PARTNERI NUK REZULTON NË PUNË TË PAGUAR TEK F45a (NËSE NUK ËSHTË 01 
TEK F45a) 
 
F46 A mundem ta saktësoj, a ka kryer ai/ajo punë të paguar për një ose më shumë orë në 7 ditët e 
fundit?  
 
 
   Po 1 PYET F47  

   Jo 2 
     SHKO TEK F52  
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
  
  
  
PYET NËSE PARTNERI REZULTON NË PUNË TË PAGUAR TEK F45a OSE F46 (NËSE 01 TEK F45a 
OSE F46 = 1) 
 
F47 Cili është ose ka qenë emri apo titulli i punës së tij/saj kryesore?  
 SHKRUAJ     
  __________________________________________________ 
 
 
 
F48 Në punën e tij/saj kryesore, çfarë pune bën ose ka bërë shumicën e kohës? 
 

SHKRUAJ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
 
 
 
F49 Çfarë trajnime ose kualifikime nevojiten ose nevojiteshin për këtë punë? 

SHKRUAJ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
 
 
 

[Nëse kërkohen pyetje shtesë, specifike për një vend të caktuar, për sistemet e kodimit të 
profesionit kombëtar dhe industrinë, të shtohen KËTU] 
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F50 Në punën e tij/saj kryesore a është apo ka qenë… LEXO ME ZË… 
 
   ... punonjës, 1   

   i vetëpunësuar,  2   

   apo, duke punuar për biznesin tuaj familjar? 3 
       
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
 
 
 
F51 Normalisht, në punën e tij/saj kryesore, sa orë punon ai/ajo  në një javë? Ju lutem përfshini këtu 
edhe orët që punon me ose pa pagesë pas orarit të rregullt. 
 

INTERVISTUES:  Diapazoni i pranueshëm i numrave është mes 0 dhe 168 orë.92 
  
 SHKRUAJ ORËT: 
 
 (Refuzim) 777 
 (Nuk e di) 888 

                                                      
92 NEW INTERVIEWER NOTE added in ESS9. 
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PYET TË GJITHË 
[ Të bëhen si pyetje specifike për vendin. Të rikodohen në Kornizën Koduese të Detajuar për 
Arsimin ISCED të ESS]. 
 
 F52 KARTELA 49 Cili është niveli më i lartë i arsimit që ka përfunduar me sukses babai juaj? Ju lutem 
përdorni këtë kartelë. 
 

INTERVISTUES:  Përfundim me sukses quhet kur: 
• një certifikatë formale lëshohet pas një vlerësimi që tregon se kursi është kaluar 
• një kurs apo një periudhë arsimimi ndiqet plotësisht por nuk lëshohet asnjëherë certifikatë 
• një kurs apo një periudhë arsimimi ndiqet plotësisht dhe lëshohet një certifikatë pjesëmarrjeje (dhe 

nuk lëshohet kurrë asnjë certifikatë tjetër, si psh: për kalimin e kursit) 

 
Pa shkollë 001 

Shkollë fillore 002 

Shkollë 8/9 vjeçare 003 

Shkollë e mesme e përgjithshme 004 

Shkollë e mesme profesionale (2 vjeçare) 005 

Shkollë e mesme profesionale (mbi 2 vjet) 006 

Shkollë e lartë jouniversitare  007 

Diplomë universitare/Bachelor  008 

Master profesional 009 

Shkollë pasuniversitare (Sh.P.U) 010 

Master i arteve 011 

Master shkencor 012 

Specializim afatgjatë 013 

Doktoraturë 014 

(Tjetër) 5555 

(Refuzim) 7777 

(Nuk e di) 8888 

 
 
F53 Kur ju keni qenë 14 vjeç, babai juaj në atë kohë ishte punonjës, i vetëpunësuar apo nuk punonte? 
    

Punonjës, 1 
PYET F54 

I vetëpunësuar, 2 

Nuk punonte 3 

SHKO TEK F56 
(Babai i vdekur/mungonte93 kur i intervistuari ishte 

14 vjeç 
4 

(Refuzim) 7 

(Nuk e di) 8 PYET F54 

  

 
 
 
 
 
  

                                                      
93 ‘Absent’: not living in same household. 
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PYET NËSE BABAI REZULTON I PUNËSUAR OSE NUK E DI TEK F53 (NËSE F53 = 1, 2, 8) 
F54 Cili ishte titulli që mbante në punën kryesore të tij? 
 
 SHKRUAJ     
 
 

______________________________________________________ 
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F55 KARTELA 50 Cili prej përshkrimeve94 në këtë kartelë përcakton më mirë llojin e punës që ka bërë ai 
kur ju ishit 14 vjeç? 
 
 KODO VETËM NJË PËRGJIGJE 

 
INTERVISTUES:  Të intervistuarit duhet ta zgjedhin vetë kategorinë. Nëse  është  e  

nevojshme,  shto:  ‘Nuk  ka  përgjigje  të  saktë  apo  të  gabuar.  Vetëm  zgjidhni kategorinë që 
mendoni se përshtatet më mirë’. 

 
Profesione teknike dhe profesionale 
Siç janë: mjek – mësues – inxhinier – 

artist – llogaritar 01 

Profesione administrative të larta 
Siç janë: bankier – menaxher i lartë në biznes të madh – 

Zyrtar i lartë qeveritar – zyrtar sindikate 02 

Profesione në zyrë 
Siç janë: sekretare – nëpunës – menaxher në zyrë – 

kontabilist 03 

Profesione në shitje 
Siç janë: menaxher i shitjes – pronar dyqani 
– asistent dyqani – agjent i sigurimeve   04 

Profesione në shërbime 
Siç janë: pronar restoranti – polic – kamerier – 

Mirëmbajtës – berber – pjesëtar i forcave të armatosura 05 

Punëtor i kualifikuar 
Siç janë: kryepunëtor – mekanik i motorëve – 

tipograf – krijues veglash – elektricist 06 

Punëtor gjysmë i kualifikuar 
Siç janë: murator –shofer autobusi – punëtor fabrike – marangoz – 

punues metali – bukëpjekës 07 

Punëtor i pakualifikuar 
Siç janë: punëtor krahu – roje – punëtor i pa kualifikuar në fabrikë 08 

Fermer 
Siç janë: fermer – punëtor krahu në fermë– 

traktorist – peshkatar 09 

   
   (Refuzim) 77 
   (Nuk e di) 88 

                                                      
94 Most of the occupations here have not been annotated. If translators are unable to identify the intended occupation, 

contact ess_translate@gesis.org. 

mailto:ess_translate@gesis.org
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PYET TË GJITHË 
[Të bëhen si pyetje specifike për vendin. Të rikodohen në Kornizën Koduese të Detajuar për Arsimin 
ISCED të ESS]. 
 
 F56 KARTELA 51 Cili është niveli më i lartë i arsimit që ka përfunduar me sukses nëna juaj? Ju lutem 
përdorni këtë kartelë. 

INTERVISTUES:  Përfundim me sukses quhet kur: 
• një certifikatë formale lëshohet pas një vlerësimi që tregon se kursi është kaluar 
• një kurs apo një periudhë arsimimi ndiqet plotësisht por nuk lëshohet asnjëherë certifikatë 
• një kurs apo një periudhë arsimimi ndiqet plotësisht dhe lëshohet një certifikatë pjesëmarrjeje (dhe 

nuk lëshohet kurrë asnjë certifikatë tjetër, si psh: për kalimin e kursit) 

 
Pa shkollë 001 

Shkollë fillore 002 

Shkollë 8/9 vjeçare 003 

Shkollë e mesme e përgjithshme 004 

Shkollë e mesme profesionale (2 vjeçare) 005 

Shkollë e mesme profesionale (mbi 2 vjet) 006 

Shkollë e lartë jouniversitare  007 

Diplomë universitare/Bachelor  008 

Master profesional 009 

Shkollë pasuniversitare (Sh.P.U) 010 

Master i arteve 011 

Master shkencor 012 

Specializim afatgjatë 013 

Doktoraturë 014 

(Tjetër) 5555 

(Refuzim) 7777 

(Nuk e di) 8888 
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F57 Kur ju keni qenë 14 vjeç, nëna juaj në atë kohë ishte punonjëse, e vetëpunësuar apo nuk punonte? 
 

Punonjëse, 1 

PYET F58 
E vetëpunësuar, 2 

Nuk punonte 3 

SHKO TEK F60 
(Nëna e vdekur/mungonte95 kur i intervistuari ishte 

14 vjeç) 
4 

(Refuzim) 7 

(Nuk e di) 8 PYET F58 

  

 
 
 
PYET NËSE NËNA REZULTON E PUNËSUAR OSE NUK E DI TEK F57 (NËSE F57 = 1, 2, 8) 
 
F58 Cili ishte titulli që mbante në punën kryesore të saj? 
 SHKRUAJ     
 
 
  _______________________________________________________ 
 
 

                                                      
95 ‘Absent’: not living in same household. 
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F59 KARTELA 52 Cili prej përshkrimeve në këtë kartelë përcakton më mirë llojin e punës që ka bërë ajo 
kur ju ishit 14 vjeç? 
 
 KODO VETËM NJË PËRGJIGJE 

 
INTERVISTUES:  Të intervistuarit duhet ta zgjedhin vetë kategorinë. Nëse  është  e  

nevojshme,  shto:  ‘Nuk  ka  përgjigje  të  saktë  apo  të  gabuar.  Vetëm  zgjidhni kategorinë që 
mendoni se përshtatet më mirë’. 

 
   Profesione teknike dhe profesionale 
Siç janë: mjek – mësues – inxhinier – 

artist – llogaritar 01 

Profesione administrative të larta 
Siç janë: bankier – menaxher i lartë në biznes të madh – 

Zyrtar i lartë qeveritar – zyrtar sindikate 02 

Profesione në zyrë 
Siç janë: sekretare – nëpunës – menaxher në zyrë – 

kontabilist 03 

Profesione në shitje 
Siç janë: menaxher i shitjes – pronar dyqani 
– asistent dyqani – agjent i sigurimeve   04 

Profesione në shërbime 
Siç janë: pronar restoranti – polic – kamerier – 

Mirëmbajtës – berber – pjesëtar i forcave të armatosura 05 

Punëtor i kualifikuar 
Siç janë: kryepunëtor – mekanik i motorëve – 

tipograf – krijues veglash – elektricist 06 

Punëtor gjysmë i kualifikuar 
Siç janë: murator –shofer autobusi – punëtor fabrike – marangoz – 

punues metali – bukëpjekës 07 

Punëtor i pakualifikuar 
Siç janë: punëtor krahu – roje – punëtor i pa kualifikuar në fabrikë 08 

Fermer 
Siç janë: fermer – punëtor krahu në fermë – 

traktorist – peshkatar 09 

   
   (Refuzim) 77 
   (Nuk e di) 88 
    
 
PYET TË GJITHË 
F60 Gjatë 12 muajve të fundit, a keni bërë ndonjë kurs ose keni ndjekur ndonjë leksion ose konferencë 
për të përmirësuar njohuritë ose aftësitë tuaja për punë? 
 
   Po 1   

   Jo 2 

      
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 
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F61 KARTELA 53 Si do ta përshkruanit prejardhjen tuaj?96 Lutemi përdorni këtë kartelë për të 
përzgjedhur deri në dy prejardhje që qëndrojnë më së mirë për ju. 
 

INTERVISTUES:  Kodo maksimumi dy prejardhje gjithësej.  
Nëse përmenden më shumë se dy, kërkoi të intervistuarit të përzgjedhë dy.  
Nëse i intervistuari nuk është në gjendje ta bëjë këtë, kodo dy prejardhjet që përmend të 

parat. 
INTERVISTUES NXIT NJË HERË TË VETME: Po tjetër? 

 
 E para prejardhje e 

përmendur  
(KODO VETËM NJË) 

E dyta prejardhje e përmendur  
(KODO VETËM NJË) 

Shqiptar 01 01 

Grek 02 02 

Maqedon 03 03 

Malazez 04 04 

Rom 05 05 

Vllah/Arumun 06 06 

Ballkano-Egjiptian 07 07 

Italian 08 08 

Boshnjak 09 09 

Turk 10 10 

Amerikan 11 11 

Tjetër (SHKRUAJ MAKSIMUMI 

2 PREJARDHJE GJITHËSEJ) 

____________________ ____________________ 

(Asnjë prejardhje të dytë) - 555555 

(Refuzim)  777777 777777 

(Nuk e di) 888888 888888 

 
 

SHËNIM MBI ADMINISTRIMIN E F61: Pyetjet specifike vendase (për arsye ilustrative më sipër tregohet 
shembulli nga ESS8 në Mbretërinë e Bashkuar). Përkthimi i fjalëve të pyetjeve të pyetësorit kryesor duhet 
bërë si normalisht në të gjitha vendet. Kategoritë e përgjigjeve specifike sipas vendit dhe kartelat do të 
ndërtohen në konsultim me ESS ERIC HQ (ess@city.ac.uk). Përgjigjet duhet të rikodohen sipas ‘Klasifikimit 
Standard Evropian për Grupet Kulturore dhe Etnike’ i cili është i disponueshmën në intranetin e 
Koordinatorit Kombëtar të Raundit 9. 

 
 

[KOHA E PËRFUNDIMIT, PËR TË GJITHA VENDET] 
 
 

                                                      
96 ‘Ancestry’ in the sense of ‘descent’ or ‘family origins’. 

mailto:ess@city.ac.uk
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SEKSIONI G 
 

PYET TË GJITHË 
Tani disa pyetje mbi mënyrën si funksionon sistemi politik në Shqipëri. 
 

  Aspak 
Shumë 

pak Disi Shumë Plotësisht97 (Refuzim) 
(Nuk e 

di) 
G1 
 

KARTELA 54   
Sipas mendimit 
tuaj deri në çfarë 
mase siguron 
sistemi politik në 
Shqipëri, që të 
gjithëve t’u jepet 
mundësia që u 
takon98 për të 
marrë pjesë në 
politikë99? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G2 
 

SËRISH 
KARTELA 54   
Sipas mendimit 
tuaj deri në çfarë 
mase i merr 
parasysh 
interesat e të 
gjithë qytetarëve 
qeveria e 
Shipërisë? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G3 SËRISH 
KARTELA 54   
Sipas mendimit 
tuaj deri në çfarë 
mase janë 
transparente 
vendimet politike 
në Shqipëri, në 
kuptimin që të 
gjithë kanë 
mundësi të 
shohin100 se si 
merren ato101? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 

                                                      
97 The same translation should be used for this response scale as in items B2 and B4. 
98 ‘Fair chance’ in the sense of absence of discrimination or bias in access to political participation. 

99 ‘Participate in politics’: the same translation should be used as in item B5. 
100 ‘See’ in the sense of observing or getting access to information on how decisions were made – this does not 

necessarily include cognitive understanding. 
101 Making decisions in the sense of reaching/creating them rather than formally approving them or putting them into 

practice. 
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Pyetjet në vazhdim janë për aksesin në arsim dhe mundësitë për punë. 
 
G4 KARTELA 55   Sipas mendimit tuaj deri në çfarë mase qëndron për ju pohimi në vijim? 
 

 
Krahasuar me njerëz të tjerë në Shipëri, mua më është dhënë mundësia që më takonte për të 
arritur102 nivelin arsimor103 që kam synuar. 

 

 

Nuk 
qendron 
aspak 

       

Qendron 
plotësisht104 

(Unë nuk 
kam 

përfunduar 
ende asnjë 

nivel 
arsimi) (Refuzim) 

(Nuk e 
di) 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 55 77 88 

 
 
G5 SËRISH KARTELA 55   Imagjinoni sikur sot të ishit duke kërkuar punë. Sipas mendimit tuaj deri në 

çfarë mase qëndron për ju pohimi në vijim? 
 

Krahasuar me njerëz të tjerë në Shipëri, mua do më ishte dhënë mundësia që më takon për të 
marrë vendin e punës që do të kërkoja. 

 

 Nuk 
qendron 
aspak 

       
Qendron 

plotësisht (Refuzim) 
(Nuk e 

di) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 

G6 SËRISH KARTELA 55   Sipas mendimit tuaj deri në çfarë mase qëndron pohimi në vijim për 
Shqipërinë? 

 
 

Në tërësi, në Shqipëri të gjithëve u jepet mundësia që u takon për të arritur nivelin arsimor që ata 
synojnë. 

 Nuk 
qendron 
aspak 

       
Qendron 

plotësisht (Refuzim) 
(Nuk e 

di) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
G7 SËRISH KARTELA 55   Sipas mendimit tuaj deri në çfarë mase qëndron pohimi në vijim për 

Shqipërinë? 
 
 
 

                                                      
102 ‘Achieving’ should be translated in the sense of attaining, reaching or obtaining a certain level of education. This also 

applies to item G6. 
103 The same translation for ‘level of education’ should be used as in items F15, F44, F52, F56. This also applies to item 

G6. 
104 The same translation should be used for this response scale as in ESS6 (items E17-E30). If translators are unsure, 

contact ess_translate@gesis.org. 

mailto:ess_translate@gesis.org
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Në tërësi, në Shqipëri të gjithëve u jepet mundësia që u takon për të marrë vendin e punës që ata 
kërkojnë. 

 

 Nuk 
qendron 
aspak 

       
Qendron 

plotësisht (Refuzim) 
(Nuk e 

di) 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
 
Tani disa pyetje rreth situatës tuaj personale. Ju lutem rikujtoni që të gjitha informacionet që 
do të më jepni do të trajtohen me konfidencialitetin më strikt të mundshëm. 
 
[Blloku i pyetjeve në vazhdim (G8 deri në G17) orientohet bazuar në burimin kryesor të të 
ardhurave personale të të intervistuarit, asht siç është raportuar më herët në F42a (ose F40 
për NJEF-të me një person). Pyetjet me prapashtesën 'a' u drejtohen të intervistuarve që 
marrin paga ose shpërblime, të ardhura nga vetëpunësimi ose nga bujqësia; pyetjet me 
prapashtesën 'b' u drejtohen të intervistuarve që marrin pensione; pyetjet me prapashtesën 
'c' u drejtohen të intervistuarve që marrin përfitime të papunësisë/shkurtimit të vendit të 
punës ose përfitime të tjera sociale apo grante.] 
 
 
PYET NËSE MERR TË ARDHURA NGA PAGAT OSE SHPËRBLIMET, VETËPUNËSIMI OSE BUJQËSIA 
NË F42a OSE F40 [(NËSE F42a = 01, 02, 03) OSE (NËSE F1 = 1 DHE F40 = 01, 02, 03)] 
 
Në pyetjet në vazhdim, së pari do t'ju pyes për pagën tuaj bruto para zbritjes të tatimit dhe 
detyrimeve të tjera të domosdoshme dhe pastaj për pagën tuaj neto pas zbritjes të tatimit dhe 
detyrimeve të tjera të domosdoshme. 
 
G8a KARTELA 56   Duke menduar për pagesën105 tuaj të zakonshme, cilën dini më mirë? Ju lutemi 

zgjidhni përgjigjen tuaj nga kjo kartelë. 

 

   [Vendet mund të përfshijnë çdo nëngrup të 3 kategorive të mëposhtme] 

 
   Pagesën javore 1 

    Pagesën mujore  2 

    Pagesën vjetore 3 

  
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 

 

 
SHËNIM PËR ADMINISTRIMIN E G8a 
 
Paketa e kategorive specifike të vendit, të listuara në 'Rezultatet e Konsultimit' për Drejtësinë dhe të Drejtën 
në Intranetin e Koordinatorit Kombëtar të ESS9, duhet t’i vihet në dispozicion intervistuesve. Në vendet ku 
janë të përshtatshme dy apo më shumë kategori, G8a duhet t'u kërkohet të gjithë të intervistuarve. Në 
vendet ku vetëm një kategori është e rëndësishme, G8a duhet të anashkalohet dhe frekuenca e 
parapërzgjedhur e pagës duhet të përfshihet në G9a, G11a, G15a dhe G16a. 
 
 
 

                                                      
105 ‘Pay’: income from work. This applies to all items using this wording. 
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G9a Cila është pagesa juaj e zakonshme javore/mujore/vjetore106 bruto, para zbritjes107 së tatimit dhe 
detyrimeve të tjera të domosdoshme 

 
INTERVISTUES:  Përdorni 0 nëse i intervistuari nuk merr ndonjë pagesë. Nëse i 
intervistuari nuk ka një pagësë të zakonshme, kërkojini të mendojnë për pagesën që 
kanë marrë në një javë/muaj/vit tipik. 
 

SHKRUAJ SHUMËN 
[në lekë të reja] 

 

OSE KODO  
 (Refuzim) 7777777 
 (Nuk e di) 8888888 

                                                      
106 ‘Weekly/monthly/annual’ refers to the frequency the respondent knows best with respect to their pay, asked in G8a. 

This should be used to present the frequency respondents selected (‘weekly’, ‘monthly’ or ‘annual’) in the question 
wording of G9a, G11a, G15a and G16a; if the respondent refused to answer or answered ‘don’t know’ at G8a, show 
‘monthly’. 

107 ‘Tax and compulsory deductions’: the same translation should be used as in item F41. This applies to all items using 
this wording. 
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PYET NËSE NUK E DI/REFUZIM NË G9a (G9a = 7777777, 8888888) 
 
G10a KARTELA 57   A do të ishit në gjendje të më tregoni se cila gërmë përshkruan pagësën tuaj bruto? 

Nëse nuk e dini shifrën e saktë, ju lutemi jepni një hamendësim. Përdorni pjesën e kartelës që dini 
më mirë: pagesën vjetore, mujore ose vjetore108. 

       K 01 

   S 02 

   D 03 

   N 04 

   G 05 

   T 06 

   L 07 

   Q 08 

   F 09 

   J  10 
 
   (Refuzim) 77 

   (Nuk e di) 88 

 

SHËNIM MBI PËRCAKTIMIN E PYETJES PËR TË ARDHURAT, KATEGORIVE DHE KARTELËS 

Një kartelë treguese për të ardhurat duhet hartuar me shuma të përafërta javore, mujore dhe vjetore. 
Duhet të përdorni dhjetë kategori për nivelin e të ardhurave, secila e përllogaritur bazuar në 
mesataren e PAGESËS BRUTO INDIVIDUALE në vendin tuaj. Udhëzimet mbi burimet e të dhënave dhe 
udhëzimet e mëtejshme për ndërtimin e kategorive do të sigurohen si pjesë e konsultimit për Drejtësinë dhe 
të Drejtën. 
 
Ju lutem mbani parasysh që për këtë pyetje duhet të përdoret gjithmonë një kartelë treguese. Dhjetë 
rreshtat në kartelën treguese duhet të tregojnë të segmentuar nivelet e të ardhurave të përzgjedhura dhe të 
paraprihen nga dhjetë gërmat e përdorura më lart (ose ekuivalenti i tyre cirilik) që ndihmon për të garantuar 
fshehtësinë e të intervistuarit. Secili vend mund të zgjedhë të përfshijë shuma javore, mujore ose vjetore në 
kartelën treguese, ose sipas rrethanave të përfshijë më shumë se kaq. Teksti në fjalinë e fundit të G10a 
(më sipër) duhet të riformulohet për t’u përshtatur me variantin e përzgjedhur. Për pyetje drejtohuni tek 
ess@city.ac.uk. 
 
 
PYET NËSE MERR TË ARDHURA NGA PAGAT OSE SHPËRBLIMET, VETËPUNËSIMI OSE BUJQËSIA 
NË F42a OSE F40 [(NËSE F42a = 01, 02, 03) OSE (NËSE F1 = 1 DHE F40 = 01, 02, 03)] 
 
G11a Cila është pagesa juaj e zakonshme javore/mujore/vjetore neto, pas zbritjes së tatimit dhe 

detyrimeve të tjera të domosdoshme? 
 

INTERVISTUES:  Përdorni 0 nëse i intervistuari nuk merr ndonjë pagesë. Nëse i 
intervistuari nuk ka një pagësë të zakonshme, kërkojini të mendojnë për pagesën që 
kanë marrë në një javë/muaj/vit tipik. 

 

SHKRUAJ SHUMËN 
[në lekë të reja] 

 

OSE KODO  
 (Refuzim) 7777777 
 (Nuk e di) 8888888 

 
 

                                                      
108 The actual amounts must NOT appear on the questionnaire. Only the letters and the corresponding numeric codes. 

mailto:ess@city.ac.uk
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PYET NËSE NUK E DI/REFUZIM NË G11a (NËSE G11a = 7777777, 8888888) 
 
G12a KARTELA 58   A do të ishit në gjendje të më tregoni se cila gërmë përshkruan pagësën tuaj neto? 

Nëse nuk e dini shifrën e saktë, ju lutemi jepni një hamendësim. Përdorni pjesën e kartelës që dini 
më mirë: pagesën vjetore, mujore ose vjetore109. 

       K 01 

   S 02 

   D 03 

   N 04 

   G 05 

   T 06 

   L 07 

   Q 08 

   F 09 

   J  10 
 
   (Refuzim) 77 

   (Nuk e di) 88 

 
 
SHËNIM MBI PËRCAKTIMIN E PYETJES PËR TË ARDHURAT, KATEGORIVE DHE KARTELËS 

Një kartelë treguese për të ardhurat duhet hartuar me shuma të përafërta javore, mujore dhe vjetore. 
Duhet të përdorni dhjetë kategori për nivelin e të ardhurave, secila e përllogaritur bazuar në 
mesataren e PAGESËS NETO INDIVIDUALE në vendin tuaj. Udhëzimet mbi burimet e të dhënave dhe 
udhëzimet e mëtejshme për ndërtimin e kategorive do të sigurohen si pjesë e konsultimit për Drejtësinë dhe 
të Drejtën. 
 
Ju lutem mbani parasysh që për këtë pyetje duhet të përdoret gjithmonë një kartelë treguese. Dhjetë 
rreshtat në kartelën treguese duhet të tregojnë të segmentuar nivelet e të ardhurave të përzgjedhura dhe të 
paraprihen nga dhjetë gërmat e përdorura më lart (ose ekuivalenti i tyre cirilik) që ndihmon për të garantuar 
fshehtësinë e të intervistuarit. Secili vend mund të zgjedhë të përfshijë shuma javore, mujore ose vjetore në 
kartelën treguese, ose sipas rrethanave të përfshijë më shumë se kaq. Teksti në fjalinë e fundit të G12a 
(më sipër) duhet të riformulohet për t’u përshtatur me variantin e përzgjedhur. Për pyetje drejtohuni tek 
ess@city.ac.uk. 
 

                                                      
109 The actual amounts must NOT appear on the questionnaire. Only the letters and the corresponding numeric codes. 

mailto:ess@city.ac.uk
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PYET NËSE PAGESA BRUTO E RAPORTUAR TEK G9a ËSHTË MË E MADHE se 0, OSE NËSE I 
INTERVISTUARI U PËRGJIGJ NUK E DI/REFUZON TEK G9a (NËSE G9a > 0 OSE G9a = 7777777, 
8888888) 
 
G13a110  KARTELA 59   A mendoni se pagesa juaj bruto është padrejtësisht e ulët, e drejtë111, apo 

padrejtësisht e lartë? 
 

- Nëse mendoni se pagesa juaj është padrejtësisht e ulët, ju lutem zgjidhni një numër nga ana e 
majtë. 

- Nëse mendoni se pagesa juaj është e drejtë, ju lutem zgjidhni 0. 

- Nëse mendoni se pagesa juaj është padrejtësisht e lartë, ju lutem zgjidhni një numër nga ana e 
djathtë. 

 
Pagesë padrejtësisht e ulët 

 

Pagesë padrejtësisht e lartë   

  
Jashtëz
akonish

t e 
padrejtë 

Shumë 
e 

padrejtë 

Deri 
diku e 

padrejtë 

Paksa e 
padrejtë 

Pagesë 
e drejtë 

Paksa e 
padrejtë 

Deri 
diku e 

padrejtë 

Shumë 
e 

padrejtë 

Jashtëz
akonish

t e 
padrejtë 

(Refuzi
m) 

(Nuk e 
di) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
 
 

PYET NËSE PAGESA NETO E RAPORTUAR TEK G11a ËSHTË MË E MADHE se 0, OSE NËSE I 
INTERVISTUARI U PËRGJIGJ NUK E DI/REFUZON TEK G11a (NËSE G11a > 0 OSE G11a = 7777777, 
8888888) 
 
G14a SËRISH KARTELA 59   A mendoni se pagesa juaj neto është padrejtësisht e ulët, e drejtë, apo 

padrejtësisht e lartë? 
 

INTERVISTUES:  Nëse i intervistuari ka nevojë për udhëzime shtesë për mënyrën e 
përdorimit të shkallës, ju lutemi thoni: 
 

- ‘Nëse mendoni se pagesa juaj është padrejtësisht e ulët, ju lutem zgjidhni një numër nga 
ana e majtë. 

- Nëse mendoni se pagesa juaj është e drejtë, ju lutem zgjidhni 0. 

- Nëse mendoni se pagesa juaj është padrejtësisht e lartë, ju lutem zgjidhni një numër nga 
ana e djathtë.’ 

 
Pagesë padrejtësisht e ulët 

 

Pagesë padrejtësisht e lartë   

  
Jashtëz
akonish

t e 
padrejtë 

Shumë 
e 

padrejtë 

Deri 
diku e 

padrejtë 

Paksa e 
padrejtë 

Pagesë 
e drejtë 

Paksa e 
padrejtë 

Deri 
diku e 

padrejtë 

Shumë 
e 

padrejtë 

Jashtëz
akonish

t e 
padrejtë 

(Refuzi
m) 

(Nuk e 
di) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 

                                                      
110 Please keep the orientation of this response scale as in the source questionnaire, including when adapting it for a 

right-to-left language version. This applies to all items using a similar response scale. 
111 ‘Fair’ (and ‘unfairly low/high’) in the sense of a fair or just allocation of resources – please choose the term that is 

most appropriate in your language and which can be used with both ‘fair’ and ‘unfairly’. This applies to all items using 
a similar response scale. In case of doubt, please check with the Translation team ess_translate@gesis.org. 

mailto:ess_translate@gesis.org
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PYET NËSE PAGESA BRUTO NUK ËSHTË RAPORTUAR SI E DREJTË TEK G13a, DUKE PËRFSHIRË 
EDHE NËSE I INTERVISTUARI U PËRGJIGJ NUK E DI/REFUZON TEK G13a (G13a > 0 OR G13a < 0 
OR G13a = 7, 8) 
 
G15a Sipas mendimit tuaj, cili do të ishte një nivel i drejtë pagese bruto javore/mujore/vjetore për ju? 
 

SHKRUAJ SHUMËN 
[në lekë të reja] 

 

OSE KODO  
 (Refuzim) 7777777 
 (Nuk e di) 8888888 

 
 
 
PYET NËSE PAGESA NETO NUK ËSHTË RAPORTUAR SI E DREJTË TEK G14a, DUKE PËRFSHIRË 
EDHE NËSE I INTERVISTUARI U PËRGJIGJ NUK E DI/REFUZON TEK G14a (G14a > 0 OSE G14a < 0 
OR G14a = 7, 8) 
 
G16a Sipas mendimit tuaj, cili do të ishte një nivel i drejtë pagese neto javore/mujore/vjetore për ju? 

 

SHKRUAJ SHUMËN 
[në lekë të reja] 

 

OSE KODO  
 (Refuzim) 7777777 
 (Nuk e di) 8888888 

 
 
PYET NËSE MERR TË ARDHURA NGA PAGAT OSE SHPËRBLIMET, VETËPUNËSIMI OSE BUJQËSIA 
NË F42a OSE F40 (NËSE F42a = 01, 02, 03, OSE NËSE F1 = 1 DHE F40 = 01, 02, 03) 
 

 

 
G17a SËRISH KARTELA 59   Në përgjithësi, a mendoni se në Shqipëri, pagesa e njerëzve që punojnë në 

të njëjtin zanat apo profesion si ju, është padrejtësisht e ulët, e drejtë apo padrejtësisht e lartë? 
 

INTERVISTUES:  Nëse i intervistuari ka nevojë për udhëzime shtesë për mënyrën e 
përdorimit të shkallës, ju lutemi thoni: 
 

- ‘Nëse mendoni se kjo pagësë është padrejtësisht e ulët, ju lutem zgjidhni një numër nga 
ana e majtë. 

- Nëse mendoni se kjo pagësë është e drejtë, ju lutem zgjidhni 0. 

- Nëse mendoni se kjo pagësë është padrejtësisht e lartë, ju lutem zgjidhni një numër nga 
ana e djathtë.’ 

 
Pagesë padrejtësisht e ulët 

 

Pagesë padrejtësisht e lartë   

  
Jashtëz
akonish

t e 
padrejtë 

Shumë 
e 

padrejtë 

Deri 
diku e 

padrejtë 

Paksa e 
padrejtë 

Pagesë 
e drejtë 

Paksa e 
padrejtë 

Deri 
diku e 

padrejtë 

Shumë 
e 

padrejtë 

Jashtëz
akonish

t e 
padrejtë 

(Refuzi
m) 

(Nuk e 
di) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 
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[PYETJET PËR NËNGRUPET E TË INTERVISTUARVE  QË MARRIN TË ARDHURA NGA PENSIONET 
FILLOJNË KËTU112] 
 
 
PYET NËSE MERR TË ARDHURA NGA PENSIONET TEK F42a OSE F40 [(NËSE F42a = 04) OSE 
(NËSE F1 = 1 DHE F40 = 04)] 
 
G8b KARTELA 60   Duke menduar për të ardhurat tuaja të zakonshme nga pensionet, cilën dini më mirë? 

Ju lutemi zgjidhni përgjigjen tuaj nga kjo kartelë. 

 

   [Vendet mund të përfshijnë çdo nëngrup të 3 kategorive të mëposhtme] 

 

   Të ardhura javore nga pensionet 1 

    Të ardhura mujore nga pensionet  2 

    Të ardhura vjetore nga pensionet 3 

  
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 

 

 
SHËNIM PËR ADMINISTRIMIN E G8b 
Paketa e kategorive specifike të vendit, të listuara në 'Rezultatet e Konsultimit' për Drejtësinë dhe të Drejtën 
në Intranetin e Koordinatorit Kombëtar të ESS9, duhet t’i vihet në dispozicion intervistuesve. Në vendet ku 
janë të përshtatshme dy apo më shumë kategori, G8b duhet t'u kërkohet të gjithë të intervistuarve. Në 
vendet ku vetëm një kategori është e rëndësishme, G8b duhet të anashkalohet dhe frekuenca e 
parapërzgjedhur e pagës duhet të përfshihet tek G11b dhe G16b. 
 
 
 
 
 
G11b Cila është e ardhura juaj e zakonshme javore/mujore/vjetore113 neto nga pensionet, pas zbritjes së 

tatimit dhe detyrimeve të tjera të domosdoshme114? 
 

INTERVISTUES:  Përdorni 0 nëse i intervistuari nuk merr ndonjë të të ardhur nga 
pensionet. Nëse i intervistuari nuk ka një të ardhur të zakonshme nga pensionet, 
kërkojini të mendojnë për të ardhurën nga pensionet, që kanë marrë në një 
javë/muaj/vit tipik. 

 

SHKRUAJ SHUMËN 
[në lekë të reja] 

 

OSE KODO  
 (Refuzim) 7777777 
 (Nuk e di) 8888888 

 

 

                                                      
112 Questions G9, G10, G13 and G15 are not asked to this subset of respondents. 
113 ‘Weekly/monthly/annual’ refers to the frequency the respondent knows best with respect to their income from 

pensions, asked in G8b. This should be used to present the frequency respondents selected (‘weekly’, ‘monthly’ or 
‘annual’) in the question wording of G11b and G16b; if the respondent refused to answer or answered ‘don’t know’ at 
G8b, show ‘monthly’. 

114 Countries should include ‘net’ and ‘after tax and compulsory deductions’ only if income from pensions is subject to 
taxation and deductions. 
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PYET NËSE NUK E DI/REFUZIM NË G11b (NËSE G11b = 7777777, 8888888) 
 
G12b KARTELA 61   A do të ishit në gjendje të më tregoni se cila gërmë përshkruan të ardhurën tuaj 

neto115 nga pensionet? Nëse nuk e dini shifrën e saktë, ju lutemi jepni një hamendësim. Përdorni 
pjesën e kartelës që dini më mirë: pagesën javore, mujore ose vjetore116. 

 

       K 01 

   S 02 

   D 03 

   N 04 

   G 05 

   T 06 

   L 07 

   Q 08 

   F 09 

   J  10 
 
   (Refuzim) 77 

   (Nuk e di) 88 
 
 

SHËNIM MBI PËRCAKTIMIN E PYETJES PËR TË ARDHURAT, KATEGORIVE DHE KARTELËS 

Një kartelë treguese për të ardhurat duhet hartuar me shuma të përafërta javore, mujore dhe vjetore. 
Duhet të përdorni dhjetë kategori për nivelin e të ardhurave, secila e përllogaritur bazuar në 
mesataren e TË ARDHURAVE NETO INDIVIDUALE NGA PENSIONI në vendin tuaj. Udhëzimet mbi 
burimet e të dhënave dhe udhëzimet e mëtejshme për ndërtimin e kategorive do të sigurohen si pjesë e 
konsultimit për Drejtësinë dhe të Drejtën. 
 
Ju lutem mbani parasysh që për këtë pyetje duhet të përdoret gjithmonë një kartelë treguese. Dhjetë 
rreshtat në kartelën treguese duhet të tregojnë të segmentuar nivelet e të ardhurave të përzgjedhura dhe të 
paraprihen nga dhjetë gërmat e përdorura më lart (ose ekuivalenti i tyre cirilik) që ndihmon për të garantuar 
fshehtësinë e të intervistuarit. Secili vend mund të zgjedhë të përfshijë shuma javore, mujore ose vjetore në 
kartelën treguese, ose sipas rrethanave të përfshijë më shumë se kaq. Teksti në fjalinë e fundit të G12b 
(më sipër) duhet të riformulohet për t’u përshtatur me variantin e përzgjedhur. Për pyetje drejtohuni tek 
ess@city.ac.uk. 

                                                      
115 Countries should include ‘net’ only if income from pensions is subject to taxation and deductions. 
116 The actual amounts must NOT appear on the questionnaire. Only the letters and the corresponding numeric codes. 

mailto:ess@city.ac.uk
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PYET NËSE E ARDHURA NETO NGA PENSIONET E RAPORTUAR TEK G11b ËSHTË MË E MADHE 
se 0, OSE NËSE I INTERVISTUARI U PËRGJIGJ NUK E DI/REFUZON TEK G11b (NËSE G11b > 0SE 
G11b = 7777777, 8888888) 
 
G14b KARTELA 62   A mendoni se ardhura juaj neto117 nga pensionet është padrejtësisht e 

ulët, e drejtë , apo padrejtësisht e lartë? 
 
 

- Nëse mendoni se e ardhura juaj nga pensionet është padrejtësisht e ulët, ju lutem zgjidhni një 
numër nga ana e majtë. 

- Nëse mendoni se e ardhura juaj nga pensionet është e drejtë, ju lutem zgjidhni 0. 

- Nëse mendoni se e ardhura juaj nga pensionet është padrejtësisht e lartë, ju lutem zgjidhni një 
numër nga ana e djathtë. 

 
Të ardhura padrejtësisht të ulta 

 

Të ardhura padrejtësisht të larta   

  
Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Të 
ardhura 
të drejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

(Refuzi
m) 

(Nuk e 
di) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
 
 
PYET NËSE E ARDHURA NETO NGA PENSIONET NUK ËSHTË RAPORTUAR SI E DREJTË TEK 
G14b, DUKE PËRFSHIRË EDHE NËSE I INTERVISTUARI U PËRGJIGJ NUK E DI/REFUZON TEK G14b 
(G14b > 0 OSE G14b < 0 OSE G14b = 7, 8) 
 
G16b Sipas mendimit tuaj, cili do të ishte një nivel i drejtë i të ardhurës javore/mujore/vjetore neto118 nga 

pensionet për ju? 
 

SHKRUAJ SHUMËN 
[në lekë të reja] 

 

OSE KODO  
 (Refuzim) 7777777 
 (Nuk e di) 8888888 

 

                                                      
117 Countries should include ‘net’ only if income from pensions is subject to taxation and deductions. 
118 See previous footnote. 
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PYET NËSE MERR TË ARDHURA NGA PENSIONET TEK F42a OSE F40 [(NËSE F42a = 04) OSE 
(NËSE F1 = 1 DHE F40 = 04)] 
 
G17b SËRISH KARTELA 62   Në përgjithësi, a mendoni se në Shqipëri, të ardhurat nga pensionet e 

njerëzve që kanë punuar në të njëjtin zanat apo profesion si ju, janë padrejtësisht të ulta, të drejta 
apo padrejtësisht të larta? 

 
INTERVISTUES:  Nëse i intervistuari ka nevojë për udhëzime shtesë për mënyrën e 
përdorimit të shkallës, ju lutemi thoni: 
 

- ‘Nëse mendoni se këto të ardhura janë padrejtësisht të ulta, ju lutem zgjidhni një numër 
nga ana e majtë. 

- Nëse mendoni se këto të ardhura janë të drejta, ju lutem zgjidhni 0. 

- Nëse mendoni se këto të ardhura janë padrejtësisht të larta, ju lutem zgjidhni një numër 
nga ana e djathtë.’ 

 
Të ardhura padrejtësisht të ulta 

 

Të ardhura padrejtësisht të larta   

  
Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Të 
ardhura 
të drejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

(Refuzi
m) 

(Nuk e 
di) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 
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[PYETJET PËR NËNGRUPET E TË INTERVISTUARVE  QË MARRIN TË ARDHURA NGA PËRFITIMET 
SOCIALE DHE/OSE GRANTET FILLOJNË KËTU119] 
 
PYET NËSE MERR TË ARDHURA NGA PËRFITIMET E PAPUNËSISË/SHKURTIMIT TË VENDIT TË 
PUNËS OSE ÇDO PËRFITIM TJETËR SOCIAL APO GRANTE TEK F42a OSE F40 [(NËSE F42a = 05, 
06) OSE (NËSE F1 = 1 DHE F40 = 05, 06)] 
 
G8c KARTELA 63   Duke menduar për të ardhurat tuaja të zakonshme nga përfitimet sociale dhe/ose 

grantet120, cilën dini më mirë? Ju lutemi zgjidhni përgjigjen tuaj nga kjo kartelë. 

 

   [Vendet mund të përfshijnë çdo nëngrup të 3 kategorive të mëposhtme] 

 
   Të ardhura javore nga përfitimet sociale dhe/ose grantet 1 

    Të ardhura mujore nga përfitimet sociale dhe/ose grantet  2 

    Të ardhura vjetore nga përfitimet sociale dhe/ose grantet 3 

  
   (Refuzim) 7 
   (Nuk e di) 8 

 

 
SHËNIM PËR ADMINISTRIMIN E G8c 
 
Paketa e kategorive specifike të vendit, të listuara në 'Rezultatet e Konsultimit' për Drejtësinë dhe të Drejtën 
në Intranetin e Koordinatorit Kombëtar të ESS9, duhet t’i vihet në dispozicion intervistuesve. Në vendet ku 
janë të përshtatshme dy apo më shumë kategori, G8c duhet t'u kërkohet të gjithë të intervistuarve. Në 
vendet ku vetëm një kategori është e rëndësishme, G8c duhet të anashkalohet dhe frekuenca e 
parapërzgjedhur e pagës duhet të përfshihet tek G11c dhe G16c. 
 
 
 
 
G11c Cila është e ardhura juaj e zakonshme javore/mujore/vjetore121 neto nga përfitimet sociale dhe/ose 

grantet, pas zbritjes së tatimit dhe detyrimeve të tjera të domosdoshme122? 
 
 

INTERVISTUES:  Përdorni 0 nëse i intervistuari nuk merr ndonjë të të ardhur nga 
përfitimet sociale dhe/ose grantet. Nëse i intervistuari nuk ka një të ardhur të 
zakonshme nga përfitimet sociale dhe/ose grantet, kërkojini të mendojnë për të 
ardhurën nga përfitimet sociale dhe/ose grantet, që kanë marrë në një javë/muaj/vit 
tipik. 

 

SHKRUAJ SHUMËN 
[në lekë të reja] 

 

OSE KODO  
 (Refuzim) 7777777 
 (Nuk e di) 8888888 

 

                                                      
119 Questions G9, G10, G13 and G15 are not asked to this subset of respondents. 
120 ‘Social benefits and/or grants’: a similar translation should be used as in item F40. This applies to all items using this 

wording. 
121 ‘Weekly/monthly/annual’ refers to the frequency the respondent knows best with respect to their income from social 

benefits and/or grants, asked in G8c. This should be used to present the frequency respondents selected (‘weekly’, 
‘monthly’ or ‘annual’) in the question wording of G11c and G16c; if the respondent refused to answer or answered 
‘don’t know’ at G8c, show ‘monthly’. 

122 Countries should include ‘net’ and ‘after tax and compulsory deductions’ only if income from social benefits and/or 
grants is subject to taxation and deductions. 
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PYET NËSE NUK E DI/REFUZIM NË G11c (NËSE G11c = 7777777, 8888888) 

 
G12c KARTELA 64   A do të ishit në gjendje të më tregoni se cila gërmë përshkruan të ardhurën tuaj 

neto123 nga përfitimet sociale dhe/ose grantet? Nëse nuk e dini shifrën e saktë, ju lutemi jepni një 
hamendësim. Përdorni pjesën e kartelës që dini më mirë: pagesën javore, mujore ose vjetore124. 

       K 01 

   S 02 

   D 03 

   N 04 

   G 05 

   T 06 

   L 07 

   Q 08 

   F 09 

   J  10 
 
   (Refuzim) 77 

   (Nuk e di) 88 

 
 

SHËNIM MBI PËRCAKTIMIN E PYETJES PËR TË ARDHURAT, KATEGORIVE DHE KARTELËS 

Një kartelë treguese për të ardhurat duhet hartuar me shuma të përafërta javore, mujore dhe vjetore. 
Duhet të përdorni dhjetë kategori për nivelin e të ardhurave, secila e përllogaritur bazuar në 
mesataren e TË ARDHURAVE NETO INDIVIDUALE NGA PËRFITIMET SOCIALE DHE/OSE GRANTET 
në vendin tuaj. Udhëzimet mbi burimet e të dhënave dhe udhëzimet e mëtejshme për ndërtimin e 
kategorive do të sigurohen si pjesë e konsultimit për Drejtësinë dhe të Drejtën. 
 
Ju lutem mbani parasysh që për këtë pyetje duhet të përdoret gjithmonë një kartelë treguese. Dhjetë 
rreshtat në kartelën treguese duhet të tregojnë të segmentuar nivelet e të ardhurave të përzgjedhura dhe të 
paraprihen nga dhjetë gërmat e përdorura më lart (ose ekuivalenti i tyre cirilik) që ndihmon për të garantuar 
fshehtësinë e të intervistuarit. Secili vend mund të zgjedhë të përfshijë shuma javore, mujore ose vjetore në 
kartelën treguese, ose sipas rrethanave të përfshijë më shumë se kaq. Teksti në fjalinë e fundit të G12c 
(më sipër) duhet të riformulohet për t’u përshtatur me variantin e përzgjedhur. Për pyetje drejtohuni tek 
ess@city.ac.uk. 
 

                                                      
123 Countries should include ‘net’ only if income from social benefits and/or grants is subject to taxation and deductions. 
124 The actual amounts must NOT appear on the questionnaire. Only the letters and the corresponding numeric codes. 

mailto:ess@city.ac.uk
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PYET NËSE E ARDHURA NETO NGA PËRFITIMET SOCIALE DHE/OSE GRANTET E RAPORTUAR 
TEK G11c ËSHTË MË E MADHE se 0, OSE NËSE I INTERVISTUARI U PËRGJIGJ NUK E DI/REFUZON 
TEK G11c (NËSE G11c > 0SE G11c = 7777777, 8888888) 
 
G14c KARTELA 65   A mendoni se e ardhura juaj neto125 nga përfitimet sociale dhe/ose grantet është 

padrejtësisht e ulët, e drejtë, apo padrejtësisht e lartë? 
 
 

- Nëse mendoni se e ardhura juaj nga përfitimet sociale dhe/ose grantet është padrejtësisht e 
ulët, ju lutem zgjidhni një numër nga ana e majtë. 

- Nëse mendoni se e ardhura juaj nga përfitimet sociale dhe/ose grantet është e drejtë, ju lutem 
zgjidhni 0. 

- Nëse mendoni se e ardhura juaj nga përfitimet sociale dhe/ose grantet është padrejtësisht e 
lartë, ju lutem zgjidhni një numër nga ana e djathtë. 

 
Të ardhura padrejtësisht të ulta 

 

Të ardhura padrejtësisht të larta   

  
Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Të 
ardhura 
të drejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

(Refuzi
m) 

(Nuk e 
di) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
 
 
PYET NËSE E ARDHURA NETO NGA PËRFITIMET SOCIALE DHE/OSE GRANTET NUK ËSHTË 
RAPORTUAR SI E DREJTË TEK G14c, DUKE PËRFSHIRË EDHE NËSE I INTERVISTUARI U 
PËRGJIGJ NUK E DI/REFUZON TEK G14c (G14c > 0 OSE G14c < 0 OSE G14c = 7, 8) 
 

G16c Sipas mendimit tuaj, cili do të ishte një nivel i drejtë i të ardhurës javore/mujore/vjetore neto126 nga 
përfitimet sociale dhe/ose grantet për ju? 

 

SHKRUAJ SHUMËN 
[në lekë të reja] 

 

OSE KODO  
 (Refuzim) 7777777 
 (Nuk e di) 8888888 

 

                                                      
125 Countries should include ‘net’ only if income from social benefits and/or grants is subject to taxation and deductions. 
126 See previous footnote. 
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PYET NËSE MERR TË ARDHURA NGA PËRFITIMET E PAPUNËSISË/SHKURTIMIT TË VENDIT TË 

PUNËS OSE ÇDO PËRFITIM TJETËR SOCIAL APO GRANTE TEK F42a OSE F40 [(NËSE F42a = 05, 

06) OSE (NËSE F1 = 1 DHE F40 = 05, 06)] 

 
G17c SËRISH KARTELA 65   Në përgjithësi, a mendoni se të ardhurat nga përfitimet sociale dhe/ose 

grantet e njerëzve që marrin përfitime sociale dhe/ose grante në Shqipëri janë padrejtësisht të ulta, 
të drejta apo padrejtësisht të larta? 

 
INTERVISTUES:  Nëse i intervistuari ka nevojë për udhëzime shtesë për mënyrën e 
përdorimit të shkallës, ju lutemi thoni: 
 

- ‘Nëse mendoni se këto të ardhura janë padrejtësisht të ulta, ju lutem zgjidhni një numër 
nga ana e majtë. 

- Nëse mendoni se këto të ardhura janë të drejta, ju lutem zgjidhni 0. 

- Nëse mendoni se këto të ardhura janë padrejtësisht të larta, ju lutem zgjidhni një numër 
nga ana e djathtë.’ 

 
 

Të ardhura padrejtësisht të ulta 

 

Të ardhura padrejtësisht të larta   

  
Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Të 
ardhura 
të drejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

(Refuzi
m) 

(Nuk e 
di) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 
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SHËNIM PËR ADMINISTRIMIN E G18 dhe G19 
 
Vendet duhet të përfshijnë shumën e të ardhurave para tatimit dhe zbritjeve të detyrueshme për punonjësit 
me kohë të plotë dhe intervalin kohor (në muaj ose në vit) për 10% më të mirëpaguar (në G18) dhe 10% më 
të keqpaguar (në G19) të punonjësve të listuar në 'Rezultatet e Konsultimit' për Drejtësinë dhe te Drejtën në 
ESS9 NC Intranet. Të dyja shumat për 10% më të mirëpaguar dhe për 10% më të keqpaguar duhet të 
përfshihen në hyrjen në G18. Pyetjet duhet t'i drejtohen ess@city.ac.uk. 

PYET TË GJITHË127 
 
Tani disa pyetje rreth dallimeve të nivelit të të ardhurave në Shqipëri. 
 
 
Shifrat mbi të ardhurat tregojnë se 10% e të punësuarve në Shqipëri fitojnë më shumë se [shuma 
për muaj] dhe 10% e të punësuarve fitojnë më pak se [shuma për muaj]. 
 
Këto shifra bazohen në të ardhurat para tatimit dhe zbritjeve të detyrimeve të domosdoshme për 
punonjësit me kohë të plotë. Unë tani do t'ju pyes për secilin prej këtyre grupeve se sa të drejta janë 
të ardhrat që marrin. 
 
G18 KARTELA 65  Ju lutem, mendoni për 10% më të mirëpaguar të punonjësve që punojnë me kohë të 

plotë në Shqipëri, të cilët fitojnë më shume se [shuma për muaj]. Sipas mendimit tuaj, a janë këto të 
ardhura padrejtësisht të ulëta, të drejta apo padrejtësisht të larta? Ju lutem, mendoni në mënyrë të 
përgjithshme për njerëzit që fitojnë këtë nivel të ardhurash. 
 
 
INTERVISTUES:  Nëse i intervistuari ka nevojë për udhëzime shtesë për mënyrën e 
përdorimit të shkallës, ju lutemi thoni: 
 

- ‘Nëse mendoni se këto të ardhura janë padrejtësisht të ulta, ju lutem zgjidhni një numër 
nga ana e majtë. 

- Nëse mendoni se këto të ardhura janë të drejta, ju lutem zgjidhni 0. 

- Nëse mendoni se këto të ardhura janë padrejtësisht të larta, ju lutem zgjidhni një numër 
nga ana e djathtë.’ 

 
Të ardhura padrejtësisht të ulta 

 

Të ardhura padrejtësisht të larta   

  
Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Të 
ardhura 
të drejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

(Refuzi
m) 

(Nuk e 
di) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

                                                      
127 Due to complex routing at G8-G17, National Coordinators must carefully check routing to ensure that ALL 

respondents are asked the rest of section G (G18-G32). 

mailto:ess@city.ac.uk
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SHËNIM PËR ADMINISTRIMIN E G18 dhe G19 
 
Vendet duhet të përfshijnë shumën e të ardhurave para tatimit dhe zbritjeve të detyrueshme për punonjësit 
me kohë të plotë dhe intervalin kohor (në muaj ose në vit) për 10% më të mirëpaguar (në G18) dhe 10% më 
të keqpaguar (në G19) të punonjësve të listuar në 'Rezultatet e Konsultimit' për Drejtësinë dhe te Drejtën në 
ESS9 NC Intranet. Të dyja shumat për 10% më të mirëpaguar dhe për 10% më të keqpaguar duhet të 
përfshihen në hyrjen në G18. Pyetjet duhet t'i drejtohen ess@city.ac.uk. 
 

 
 
G19 SËRISH KARTELA 65   Dhe tani ju lutem, mendoni për 10% të punonjësve më të keqpaguar që 
punojnë me kohë të plotë në Shqipëri, të cilët fitojnë më pak se [shuma për muaj]. Sipas mendimit tuaj, a 
janë këto të ardhura padrejtësisht të ulëta, të drejta apo padrejtësisht të larta? Ju lutem, mendoni në 
mënyrë të përgjithshme për njerëzit që fitojnë këtë nivel të ardhurash. 
 
 

INTERVISTUES:  Nëse i intervistuari ka nevojë për udhëzime shtesë për mënyrën e 
përdorimit të shkallës, ju lutemi thoni: 
 

- ‘Nëse mendoni se këto të ardhura janë padrejtësisht të ulta, ju lutem zgjidhni një numër 
nga ana e majtë. 

- Nëse mendoni se këto të ardhura janë të drejta, ju lutem zgjidhni 0. 

- Nëse mendoni se këto të ardhura janë padrejtësisht të larta, ju lutem zgjidhni një numër 
nga ana e djathtë.’ 

 
 

Të ardhura padrejtësisht të ulta 

 

Të ardhura padrejtësisht të larta   

  
Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Të 
ardhura 
të drejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

(Refuzi
m) 

(Nuk e 
di) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

mailto:ess@city.ac.uk
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G20 KARTELA 66   Sipas mendimit tuaj, në Shqipëri, dallimet në pasuri materiale dhe monetare128 a 
janë padrejtësisht të vogla, të drejta apo padrejtësisht të mëdha? 

 

- Nëse mendoni se këto dallime janë padrejtësisht të vogla, ju lutem zgjidhni një numër nga ana 
e majtë. 

- Nëse mendoni se këto dallime janë të drejta, ju lutem zgjidhni 0. 

- Nëse mendoni se këto dallime janë padrejtësisht të mëdha, ju lutem zgjidhni një numër nga 
ana e djathtë. 
 

Dallime padrejtësisht të vogla 

 

Dallime padrejtësisht të mëdha   

  
Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Dallime 
të drejta 

Paksa 
të 

padrejta 

Deri 
diku të 

padrejta 

Shumë 
të 

padrejta 

Jashtëz
akonish

t të 
padrejta 

(Refuzi
m) 

(Nuk e 
di) 

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 7 8 

 
 

                                                      
128 ‘Wealth’ is to be translated in the sense of material prosperity, in the form of valuable possessions and/or money. 
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Tani do të doja të pyesja se si e bëjnë punëdhënësit në Shqipëri përzgjedhjen mes aplikantëve për 
punë. Shumë faktorë mund të ndikojnë nëse një person rekrutohet ose nuk rekrutohet për një vend 
pune. Ne do t'ju pyesim se sa ndikim ka çdo faktor. Nuk ka përgjigje të sakta ose të gabuara, 
prandaj ju lutem më tregoni se çfarë mendoni. 
 
KARTELA 67   Sipas mendimit tuaj, në Shqipëri, sa ndikim ka secili prej këtyre faktorëve në vendimin për 
të rekrutuar ose për të mos rekrutuar një person për një vend pune? 
 

  

Jo shumë 
ose aspak 
ndikim129 Pak ndikim 

Shumë 
ndikim 

Ndikim të 
jashtëzakon

shëm 
(Refuzi

m) 
(Nuk e 

di) 
G21 
 

Njohuritë dhe 
aftësitë e personit. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

G22 Eksperienca e 
punës që ka 
personi130. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

G23 Nëse personi njeh 
dikë brenda 
kompanisë/ 
institucionit/organi
zatës131. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

G24 Nëse personi ka 
prejardhje 
emigranti132. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

G25 Gjinia e personit. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
8 

 

                                                      
129 The same translation for this response scale should be used as in ESS5 (items G43-G44). 
130 ‘On-the-job experience’ can be translated in the sense of ‘professional experience’. 
131 ‘Organisation’ can refer to both private firms and public entities. 
132 ‘Immigrant background’ in the sense of ‘the situation of people who have immigrated to a country: they can have 

immigrated either themselves or their parents or ancestors may have done so. This term can also refer to social 
groups or communities consisting of immigrants or their descendants’. 
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Tani disa pyetje rreth shoqërisë në përgjithësi. 

 
KARTELA 68   Ka shumë pikëpamje të ndryshme mbi atë që e bën një shoqëri të drejtë apo të padrejtë. 
Deri në çfarë mase jeni ose nuk jeni dakord me qëndrimet në vijim? 
 

  

Jam 
plotësisht 

dakord 

Jam 
dakord 

As jam 
dakord as 

kundër  

 
 

Nuk jam 
dakord  

Nuk jam 
aspak 
dakord 

(Refuzi
m) 

 

(Nuk e 
di) 

 
G26 
 

Një shoqëri është 
e drejtë133 kur të 
ardhurat dhe 
pasuria 
shpërndahen në 
mënyrë të 
barabartë midis 
të gjithë njerëzve. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G27 Një shoqëri është 
e drejtë kur 
njerëzit që 
punojnë134 shumë 
fitojnë më shumë 
se të tjerët. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G28 Një shoqëri është 
e drejtë kur 
kujdeset për ata 
që janë të varfër 
dhe në nevojë135, 
pavarësisht se 
çfarë i japin ata 
mbrapsht 
shoqërisë136. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G29 Një shoqëri është 
e drejtë kur 
njerëzit e 
familjeve me 
status137 të lartë 
shoqëror gëzojnë 
privilegje në jetën 
e tyre. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 

                                                      
133 ‘Fair’ in the sense of a just society. This also applies to G27, G28 and G29. 
134 ‘Hard-working’ can refer to intellectual as well as physical work; it can be translated in the sense of ‘working a lot’ or 

‘putting a lot of effort in their work’. 
135 Please translate so that it becomes clear that both ‘poor’ and ‘in need’ are expressed. 
136 ‘Give back to society’: please use a wording that is commonly used in your language, even if the image of ‘giving 

back’ is not the same as in English, e.g. ‘(regardless of their) contribution to society’. In case of doubt, please 
discuss with the Translation team ess_translate@gesis.org. 

137 ‘Social status’ in the sense of prestige, social standing and position in society. This can result from birth (hereditary) 
or from own effort (merit). Please use a term that is commonly used in your country and language and which can 
include both aspects (birth and merit). 

mailto:ess_translate@gesis.org
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SËRISH KARTELA 68   Dhe deri në çfarë mase jeni ose nuk jeni dakord me secilin prej qëndrimeve në 

vijim? 

  

Jam 
plotësisht 

dakord 

Jam 
dakord 

As jam 
dakord as 

kundër  

 
 

Nuk jam 
dakord  

Nuk jam 
aspak 
dakord 

(Refuzi
m) 

 

(Nuk e 
di) 

 
G30 
 

Unë mendoj se, 
në përgjithësi, 
njerëzit marrin atë 
që meritojnë138. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G31 Unë jam i bindur 
se drejtësia 
triumfon 
gjithmonë ndaj 
padrejtësisë. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

G32 Unë jam i bindur 
se në planin 
afatgjatë njerëzit 
do të 
kompensohen për 
padrejtësitë. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
8 

 
 
 
 

[KOHA E PËRFUNDIMIT, PËR TË GJITHA VENDET] 
 
 
 
 

                                                      
138 ‘Get what they deserve’: please translate in a way that is neither just negative nor just positive. 
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SEKSIONI H  
 
PYET NËSE I INTERVISTUARI ËSHTË MASHKUL (NËSE F2 = 1) 
 
H1 KARTELA 69 Tani do t’i përshkruaj shkurtimisht disa njerëz. Ju lutem dëgjoni secilin përshkrim 
dhe më thoni sa është apo nuk është si ju.  Përdorni këtë kartelë për përgjigjen tuaj. 
 
  

Shumë 
si unë Si unë 

Disi si 
unë 

Paksa 
si unë 

Jo si 
unë 

Aspak 
si unë 

(Refuzim
) 

(Nuk e 
di) 

A Të menduarit e 
ideve139 të reja 
dhe të jetë 
kreativ është 
shumë e 
rëndësishme për 
të. Atij i pëlqen të 
bëj gjërat në 
mënyrën e vet 
origjinale.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

B Është e 
rëndësishme për 
të që të jetë i 
pasur. Ai do që 
të ketë shumë 
para dhe gjëra të 
shtrenjta140.    

1 2 3 4 5 6 7 8 

C Ai mendon se 
është e 
rëndësishme që 
secili person në 
botë të trajtohet 
në mënyrë të 
barabartë. Ai 
beson se çdo 
kush duhet të 
ketë mundësi të 
barabarta në 
jetë. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

D Është e 
rëndësishme për 
të që të 
tregojë141 aftësitë 
e tij. Ai do që 
njerëzit të 
adhurojnë atë që 
bën ai.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                      
139 Having new ideas, with an emphasis on the creative side of having them through generating them himself. 
140 ‘Expensive’: in the sense of costing a lot rather than their being ‘luxury’ items. 
141 He wants his actions to be admired, not his person. 
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Shumë 
si unë Si unë 

Disi si 
unë 

Paksa 
si unë 

Jo si 
unë 

Aspak 
si unë 

(Refuzim
) 

(Nuk e 
di) 

E  

Është e 
rëndësishme për 
të që të jetojë në 
rrethana të 
sigurta142. Ai i 
shmanget çdo  
gjëje që mund të 
rrezikojë sigurinë 
e tij.    

1 2 3 4 5 6 7 8 

F Atij i pëlqejnë 
surprizat dhe 
gjithmonë kërkon 
të bëjë gjëra të 
reja. Ai mendon 
se është e 
rëndësishme që 
të bëjë gjëra të 
ndryshme në 
jetë.143.    

1 2 3 4 5 6 7 8 

G Ai mendon se 
njerëzit duhet të 
bëjnë atë që u 
thuhet144. Ai 
mendon se 
njerëzit duhet të 
ndjekin rregullat 
gjatë gjithë 
kohës, edhe 
atëherë kur nuk 
po i shikon 
askush.    

1 2 3 4 5 6 7 8 

H Është e 
rëndësishme për 
të që të dëgjojë 
njerëzit të cilët 
janë të 
ndryshëm145 nga 
ai. Edhe kur ai 
nuk pajtohet me 
ta, ai përsëri 
dëshiron t’i 
kuptoj ata. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                      
142 In the sense of the surroundings actually being secure, and not that he feels secure. 
143 Important for himself (his life) is the focus. 
144 The idea here is that when someone else tells you what to do in actual interpersonal interaction (implying also that 

the person has some authority), you should do it. 
145 ‘Different’ in almost any way. The key idea is that he sees difference/diversity positively and as something worth 

learning about. 
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Shumë 
si unë Si unë 

Disi si 
unë 

Paksa 
si unë 

Jo si 
unë 

Aspak 
si unë 

(Refuzim
) 

(Nuk e 
di) 

I Është e 
rëndësishme për 
të që të jetë i 
thjeshtë dhe 
modest. Ai 
mundohet që të 
mos tërheqë 
shumë 
vëmendje. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

J Është e 
rëndësishme për 
të që të kënaqet. 
Ai ka dëshirë ta 
“llastojë” 146 
veten.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

K Është e 
rëndësishme për 
të që të vendosë 
vetë për atë 
çfarë bën. Ai ka 
dëshirë të jetë i 
lirë dhe të mos 
varet147 prej të 
tjerëve. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

L Është shumë e 
rëndësishme për 
të që të ndihmojë 
njerëzit rreth tij. 
Ai do që të 
kujdeset148 për 
ta.     

1 2 3 4 5 6 7 8 

M Të jetë shumë i 
suksesshëm 
është e 
rëndësishme për 
të. Ai shpreson 
që njerëzit do ti 
njohin arritjet e 
tij.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

N Është e 
rëndësishme për 
të që shteti të 
garantojë149 
sigurinë e tij, 
kundër çdo 
kërcënimi. Ai do 
që shteti të jetë i 
fortë dhe të 
mbrojë qytetarët 
e tij. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                      
146 ‘Spoil himself’: ‘treat himself’ is another idiom. Strongly negative ‘self-indulgence’ is not intended. 
147 In the sense of not to have to depend on people. 
148 ‘Care for’: here in the sense of actively promote their well-being. 
149 ‘Ensures’ in the sense of ‘guarantees’. 
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Shumë 
si unë Si unë 

Disi si 
unë 

Paksa 
si unë 

Jo si 
unë 

Aspak 
si unë 

(Refuzim
) 

(Nuk e 
di) 

O Ai kërkon 
aventura dhe ka 
dëshirë të 
rrezikojë. Ai 
dëshiron të ketë 
një jetë të 
gjallërishme.150 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P Është e 
rëndësishme për 
të që gjithmonë 
të sillet siç duhet. 
Ai mundohet të 
shmang çdo 
sjellje të cilën 
njerëzit do ta 
konsideronin si 
të gabuar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Q Është e 
rëndësishme për 
të që të 
respektohet151 
nga të tjerët. Ai 
do që njerëzit të 
bëjnë atë çka 
thotë ai.     

1 2 3 4 5 6 7 8 

R Është e 
rëndësishme për 
të që të jetë 
besnik ndaj 
shoqërisë. Ai do 
që të 
përkushtohet152 
ndaj njerëzve të 
tij afërt të.   

1 2 3 4 5 6 7 8 

S Ai është i bindur 
që njerëzit duhet 
të kujdesen153 
për natyrën. 
Përkujdesja ndaj 
mjedisit është e 
rëndësishme për 
të. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T Tradita është e 
rëndësishme për 
të. Ai përpiqet t’i 
ndjek zakonet që 
i ka lënë familja 
e tij apo besimi i 
tij fetar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                      
150 ‘Exciting’ more in the sense of ‘exhilarating’ than ‘dangerous’. 
151 Get/have this respect, not deserve respect. 
152 ‘Devote’: is intended to convey deep concern for these people and readiness to invest his time, resources and 

energy in their welfare. 
153 ‘Care for’: look after, basically synonymous with ‘looking after’ in the second sentence. 
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Shumë 
si unë Si unë 

Disi si 
unë 

Paksa 
si unë 

Jo si 
unë 

Aspak 
si unë 

(Refuzim
) 

(Nuk e 
di) 

U Ai përpiqet të 
kënaqet në çdo 
rast154 që i 
paraqitet e 
mundshme. 
Është e 
rëndësishme për 
të që të bëjë 
gjëra që i sjellin 
kënaqësi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

[KOHA E PËRFUNDIMIT, PËR TË GJITHA VENDET] 
 

 
 
 
 
 
 
 
SHKO TEK SEKSIONI I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
154 ‘Seeks’: active pursuit rather than ‘taking every chance’. 
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PYET NËSE I INTERVISTUARI ËSHTË FEMËR (NËSE F2 = 2)155 

 
H2 KARTELA 69 Tani do t’i përshkruaj shkurtimisht disa njerëz. Ju lutem dëgjoni secilin përshkrim 
dhe më thoni sa është apo nuk është si ju.  Përdorni këtë kartelë për përgjigjen tuaj. 

 
  

Shumë 
si unë Si unë 

Disi si 
unë 

Paksa 
si unë 

Jo si 
unë 

Aspak 
si unë 

(Refuzim
) 

(Nuk e 
di) 

A Të menduarit e 
ideve të reja dhe 
të jetë kreativ 
është shumë e 
rëndësishme për 
të. Asaj i pëlqen 
të bëj gjërat në 
mënyrën e vet 
origjinale.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

B Është e 
rëndësishme për 
të që të jetë e 
pasur. Ajo do që 
të ketë shumë 
para dhe gjëra të 
shtrenjta.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

C Ajo mendon se 
është e 
rëndësishme që 
secili person në 
botë të trajtohet 
në mënyrë të 
barabartë. Ajo 
beson se çdo 
kush duhet të 
ketë mundësi të 
barabartë në 
jetë. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

D Është e 
rëndësishme për 
të që të tregojë 
aftësitë e saj. Ajo 
do që njerëzit të 
adhurojnë atë që 
bën ajo.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

E Është e 
rëndësishme për 
të që të jetojë në 
rrethana të 
sigurta. Ajo i 
shmanget çdo 
gjëje që mund të 
rrezikojë sigurinë 
e saj. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                      
155 Translators should refer to the male version, H1, for annotations. 
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Shumë 
si unë Si unë 

Disi si 
unë 

Paksa 
si unë 

Jo si 
unë 

Aspak 
si unë 

(Refuzim
) 

(Nuk e 
di) 

F Asaj i pëlqejnë 
surprizat dhe 
gjithmonë kërkon 
të bëjë gjëra të 
reja. Ajo mendon 
se është e 
rëndësishme që 
të bëjë gjëra të 
ndryshme në 
jetë. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

G Ajo mendon se 
njerëzit duhet të 
bëjnë atë që u 
thuhet. Ajo 
mendon se 
njerëzit duhet të 
ndjekin rregullat 
gjatë gjithë 
kohës, edhe 
atëherë kur nuk 
po i shikon 
askush. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

H Është e 
rëndësishme për 
të që të dëgjojë 
njerëzit të cilët 
janë të ndryshëm 
nga  ajo. Edhe 
kur ajo nuk 
pajtohet me ta, 
ajo përsëri 
dëshiron t’i 
kuptoj ata. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Është e 
rëndësishme për 
të që të jetë e 
thjeshtë dhe 
modeste. Ajo 
mundohet që të 
mos tërheqë 
shumë 
vëmendje. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

J Është e 
rëndësishme për 
të që të kënaqet. 
Ajo ka dëshirë ta 
“llastojë” veten.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

K Është e 
rëndësishme për 
të që të vendosë 
vetë për atë 
çfarë bën. Ajo ka 
dëshirë të jetë e 
lirë dhe të mos 
varet prej të 
tjerëve. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Shumë 
si unë Si unë 

Disi si 
unë 

Paksa 
si unë 

Jo si 
unë 

Aspak 
si unë 

(Refuzim
) 

(Nuk e 
di) 

L Është shumë e 
rëndësishme për 
të që të ndihmojë 
njerëzit rreth saj. 
Ajo do që të 
kujdeset për ta.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

M Të jetë shumë e 
suksesshme 
është e 
rëndësishme për 
të. Ajo shpreson 
që njerëzit do ti 
njohin arritjet e 
saj.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

N Është e 
rëndësishme për 
të që shteti të 
garantojë 
sigurinë e saj, 
kundër çdo 
kërcënimi. Ajo do 
që shteti të jetë i 
fortë dhe të 
mbrojë qytetarët 
e tij. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

O Ajo kërkon 
aventura dhe ka 
dëshirë të 
rrezikojë. Ajo 
dëshiron të ketë 
një jetë të 
gjallërishme.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

P Është e 
rëndësishme për 
të që gjithmonë 
të sillet siç duhet. 
Ajo mundohet të 
shmang çdo 
sjellje të cilën 
njerëzit do ta 
konsideronin si 
të gabuar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Q Është e 
rëndësishme për 
të që të 
respektohet nga 
të tjerët. Ajo do 
që njerëzit të 
bëjnë atë çka 
thotë  ajo.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Shumë 
si unë Si unë 

Disi si 
unë 

Paksa 
si unë 

Jo si 
unë 

Aspak 
si unë 

(Refuzim
) 

(Nuk e 
di) 

R Është e 
rëndësishme për 
të që të jetë 
besnike ndaj 
shoqërisë. Ajo 
do që të 
përkushtohet 
ndaj njerëzve të 
saj afërt të.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

S Ajo është i 
bindur që njerëzit 
duhet të 
kujdesen për 
natyrën. 
Përkujdesja ndaj 
mjedisit është i 
rëndësishëm për 
të. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T Tradita është e 
rëndësishme për 
të. Ajo përpiqet 
t’i ndjek zakonet 
që i ka lënë 
familja e saj apo 
besimi i saj fetar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

U Ajo përpiqet të 
kënaqet në çdo 
rast që i 
paraqitet e 
mundshme. 
Është e 
rëndësishme për 
të që të bëjë 
gjëra që i sjellin 
kënaqësi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

[KOHA E PËRFUNDIMIT, PËR TË GJITHA VENDET] 
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SEKSIONI I  
 
PYET NËSE ËSHTË GRUPI 1 AT C31 (NËSE C31 = 1) 
 
Për të na ndihmuar të përmirësojmë pyetjet tona në të ardhmen, këtu janë disa pyetje përfundimtare 
të cilat janë të ngjashme me ato të mëparshmet. Ju lutem mos u mundoni ta mbani mend përgjigjet 
e dhëna më parë, por konsiderojini ato sikur të ishin pyetje krejtësisht të reja. 
 
Tani disa pyetje mbi atë çfarë mendoni ju rreth funksionimit të demokracisë sot në Shqipëri.156  
 
I1157 KARTELA 70 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni, sipas mendimit tuaj, në Shqipëri, deri 

në çfarë masë ndëshkohen në zgjedhje158 partitë qeverisëse kur ato kanë punuar keq? 
 

Partitë 
qeverisëse nuk 

ndëshkohen 
aspak në 

zgjedhje kur 
kanë punuar 

keq 

      Partitë 
qeverisëse 

ndëshkohen 
plotësisht në 
zgjedhje kur 
kanë punuar 

keq 

(Refuzim) 
(Nuk e 

di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
I2159 KARTELA 71 Tani duke përdorur këtë kartelë ju lutem më thoni sipas mendimit tuaj në Shqipëri deri 

në çfarë mase i mbron qeveria qytetarët nga varfëria? 
 

Qeveria nuk i 
mbron aspak 
qytetarët nga 

varfëria 

      Qeveria i mbron 
plotësisht 

qytetarët nga 
varfëria 

(Refuzim) 
(Nuk e 

di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
I3160 KARTELA 72 Dhe duke përdorur këtë kartelë ju lutem më thoni sipas mendimit tuaj në Shqipëri deri 

në çfarë mase ia shpjegon qeveria votuesve vendimet e saj? 
 
Qeveria nuk ia 

shpjegon 
aspak 

vendimet e saj 
votuesve 

      Qeveria ia 
shpjegon 
plotësisht 
vendimet e 

saj votuesve 

(Refuzim) 
(Nuk e 

di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
INTERVISTUES: FALËNDERO TË INTERVISTUARIN DHE PËRFUNDOJE INTERVISTËN. 
 

 
 

[KOHA DHE DATA E PËRFUNDIMIT, PËR TË GJITHA VENDET] 

                                                      
156 Please refer to the introduction before item E17 in ESS6 to guide the translation. Note that the introduction is not 

identical to ESS6. 
157 The same translation should be used for this item as for item C35. 
158 ‘Punished in elections’ in the sense of ‘getting fewer votes than in the previous election’. 
159 The same translation should be used for this item as for item C36. 
160 The same translation should be used for this item as for item C37. 
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   MË PAS INTERVISTUESI DUHET T’I PËRGJIGJET  
   SEKSIONIT J QË NDODHET MË POSHTË 
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PYET NËSE ËSHTË GRUPI 2 AT C31 (NËSE C31 = 2)  
 
Për të na ndihmuar të përmirësojmë pyetjet tona në të ardhmen, këtu janë disa pyetje përfundimtare 
të cilat janë të ngjashme me ato të mëparshmet. Ju lutem mos u mundoni ta mbani mend përgjigjet 
e dhëna më parë, por konsiderojini ato sikur të ishin pyetje krejtësisht të reja. 
 
Tani disa pyetje mbi atë çfarë mendoni ju rreth funksionimit të demokracisë sot në Shqipëri. 161 
 
 
I4162 KARTELA 73 Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni, sipas mendimit tuaj, në Shqipëri, deri 

në çfarë masë ndëshkohen në zgjedhje163 partitë qeverisëse kur ato kanë punuar keq? 
 

Partitë 
qeverisëse nuk 

ndëshkohen 
aspak në 

zgjedhje kur 
kanë punuar 

keq 

        
Partitë 

qeverisëse 
ndëshkohen në 

zgjedhje kur 
kanë punuar 

keq 

(Refuzim) 
(Nuk e 

di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
 
I5164 KARTELA 74 Tani duke përdorur këtë kartelë ju lutem më thoni sipas mendimit tuaj në Shqipëri deri 

në çfarë mase i mbron qeveria qytetarët nga varfëria? 
 

Qeveria nuk i 
mbron aspak 
qytetarët nga 

varfëria 

        
Qeveria i mbron 

qytetarët nga 
varfëria 

(Refuzim) 
(Nuk e 

di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
 
I6165 KARTELA 75 Dhe duke përdorur këtë kartelë ju lutem më thoni sipas mendimit tuaj në Shqipëri deri 

në çfarë mase ia shpjegon qeveria votuesve vendimet e saj? 
 

Qeveria nuk ia 
shpjegon aspak 
vendimet e saj 

votuesve 

        

Qeveria ia 
shpjegon 

vendimet e saj 
votuesve 

(Refuzim) 
(Nuk e 

di) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 77 88 

 
 
INTERVISTUES: FALËNDERO TË INTERVISTUARIN DHE PËRFUNDOJE INTERVISTËN. 
 
 

[KOHA DHE DATA E PËRFUNDIMIT, PËR TË GJITHA VENDET] 
 
 
 

                                                      
161 Please refer to the introduction before item E17 in ESS6 to guide the translation. Note that the introduction is not 

identical to ESS6. 
162 The same translation should be used for this item as for item C38. 
163 ‘Punished in elections’ in the sense of ‘getting fewer votes than in the previous election’. 
164 The same translation should be used for this item as for item C39. 
165 The same translation should be used for this item as for item C40. 
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PYET NËSE ËSHTË GRUPI 3 TEK C31 (NËSE C31 = 3) 
  
Për të na ndihmuar të përmirësojmë pyetjet tona në të ardhmen, këtu janë disa pyetje përfundimtare 
të cilat janë të ngjashme me ato të mëparshmet. Ju lutem mos u mundoni ta mbani mend përgjigjet 
e dhëna më parë, por konsiderojini ato sikur të ishin pyetje krejtësisht të reja. 
 
 
Tani disa pyetje mbi atë çfarë mendoni ju rreth funksionimit të demokracisë sot në Shqipëri.166  
 
KARTELA 76  Duke përdorur këtë kartelë, ju lutem më thoni deri në çfarë masë qendrojnë secili nga këto 
pohime për Shqipërinë. LEXO ME ZË SECILIN POHIM. 
 

  Nuk 
qendron 

aspak 

        Qendron 
plotësisht 

 
(Refuzim) 

 
(Nuk e 

di) 
 

 
I7167 
 

Partitë qeverisëse 
në Shqipëri 
ndëshkohen në 
zgjedhje168 kur 
kanë punuar keq. 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

I8169 
 

Qeveria në Shqipëri i 
mbron qytetarët nga 
varfëria. 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

I9170 
 

Qeveria në 
Shqipëri ia 
shpjegon votuesve 
vendimet e saj. 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 
INTERVISTUES: FALËNDERO TË INTERVISTUARIN DHE PËRFUNDOJE INTERVISTËN. 
 
 

[KOHA DHE DATA E PËRFUNDIMIT, PËR TË GJITHA VENDET] 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
166 Please refer to the introduction before item E17 in ESS6 to guide the translation. Note that the introduction is not 

identical to ESS6. 
167 The same translation should be used for this item as for item C32. 
168 ‘Punished in elections’ in the sense of ‘getting fewer votes than in the previous election’. 
169 The same translation should be used for this item as for item C33. 
170 The same translation should be used for this item as for item C34. 
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SEKSIONI J 
  
KËTO PYETJE JANË PËR INTERVISTUESIN 
 
PYETJET LIDHUR ME PYETESORIN NË TËRËSI 
 
J1 A kërkoi i intervistuari sqarime për ndonjërën prej pyetjeve? 
    
   Asnjëherë 1 

   Gati asnjëherë 2 

   Aty-këtu 3 

   Shpesh 4 

   Shumë shpesh 5 

   Nuk e di 8 

 
J2 A mendoni se i intervistuari ngurroi të japë përgjigje për ndonjërën prej pyetjeve?  
 
   Asnjëherë 1 

   Gati asnjëherë 2 

   Aty-këtu 3 

   Shpesh 4 

   Shumë shpesh 5 

   Nuk e di 8 

 

 
J3 A mendoni se i intervistuari është përpjekur t’u përgjigjet pyetjeve sa më mirë që ka mundur? 
 
 
   Asnjëherë 1 

   Gati asnjëherë 2 

   Aty-këtu 3 

   Shpesh 4 

   Shumë shpesh 5 

   Nuk e di 8 
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J4  Në përgjithësi, a mendoni se i intervistuari i ka kuptuar pyetjet?  
  
   Asnjëherë 1 

   Gati asnjëherë 2 

   Aty-këtu 3 

   Shpesh 4 

   Shumë shpesh 5 

   Nuk e di 8 

 

J5      A ishte i pranishëm edhe ndokush tjetër gjatë intervistës, që ndërhynte? 

 

    Po 1 PYET J6 

    Jo 2 SHKO TEK J6a 

 

KODO NËSE NDOKUSH NDËRHYRI NË INTERVISTË TEK J5 (NËSE J5 = 1) 

J6 Kush ishte ai/ajo? RRETHO TË GJITHA ALTERNATIVAT QË PËRKOJNË 

 

 

 Burri/gruaja/partneri  1 

 Djali/vajza (përfshirë këtu fëmijët e partnerit, të birësuar) 2 

 Prindi, vjehrri/vjehrra, njerku/njerka 3 

 Të afërm të tjerë 4 

 Të tjerë jo të afërm 5 

 Nuk e di 8 

 

 

J6a Deri në çfarë mase i përdori kartelat i intervistuari? 

 

     I intervistuari i përdori të gjitha kartelat që i takonin   1 

   I intervistuari përdori vetëm disa nga kartelat që i takonin   2 

 I intervistuari refuzoi tërësisht/nuk ishte aspak në gjendje të përdorte kartelat      3 

 
  Nuk e di   8 



 
112 

 

J7 Në cilën gjuhë u zhvillua intervista?  

[përdorni kodet ISO 639-2 të paracaktuar për të gjitha gjuhët në të cilat përkthehet pyetësori]  

                                    shqip        alb/sqi 

               

 
 

J8 ID. e intervistuesit ________________________ 
 
SHËNIM: KY NUMËR duhet të jetë ekskluziv për intervistuesit individualë dhe nuk duhet të ndahet 

 
 

J9 Nëse keni ndonjë koment shtesë për intervistën, ju lutem shkruani ato në hapësirën poshtë. 
 

 

 

 
 
 
 
 
JU FALËNDEROJMË QË SHPENZUAT KOHË PËR TË DHËNË PËRGJIGJE PËR KËTO PYETJE. 
 
 
 

 

 
FUNDI I PYETËSORIT TË INTERVISTUESIT 
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